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دسامبر 1991ـ  یلتسین به کاخ کرملین رفت و به گورباچف 

گفت: بگو، از همینجا بگو که شوروي منحل شد تا مردم 

بشنوند، و با این فروپاشی آتشی در زیر خاکستر قرار گرفت 

که با ُالتیماتوم دسامبر 2021 پوتین جرقه زده است  

شرح در صفحه اول

رویدادی که 13 دسامبر هرسال یادآوری می شود: قتل عام 42 روزه 300 هزار 
چینی در شهر نانژینگ چین بدست ژاپنی ها که پس از تعرض مغول ها به ایران و 

قتل عام ایرانیان در شهرهای خراسان، کشتاری بی سابقه بود 

زمانی که طالبان دکتر نجیب اهلل رئیس جمهوری 
مستعفی را از ساختمان دفتر سازمان ملل در کابل 

بیرون کشیدند و پس از کشتن او و برادرش، 
اجسادشان را این چنین َبردار کشیدند، 

آیا طالبان این بار تغییر کرده اند؟     

ایرانیانی که در نروژ، سوئد و آلمان به قدرت رسیده اند
شرح در بخش رویدادها  صفحات 10 -12

18 دسامبر روز جهانی مهاجرـ  281 میلیون َترک وطن 
کرده در طول 68 سال. این مهاجرت ها تغییرات فرهنگی 

و رفتار ایجاد کرده است

واقعیت هایی را که 
مدیرکل مطبوعات داخلی

 از بهای کاغذ و تیراژ نشریات داخلی 
اعالم  داشت

]تهران 42 روزنامه عمومی، 32 روزنامه 
اقتصادی! و 8 روزنامه ورزشی داردـ 
 بیش از ده برابر شهر نیویورک[  

شعر »انتقادیـ  آموزنده« 826 ساله نظامی گنجوی که 

یک نظر است و همیشه زنده: 

 پیرزنــی را َســَتمی درگـــرفــت

سالگرد درگذشت سعدي که گفت:
 روزي که زیر خاک، َتن ما نهان شودـ  وآنها که 

کرده ایم یكایک عیان شود

مطالب دیگر این شماره: خطرات ناشی از اعتیاد به سیكار، فرضیه های جورج ستیگلر درباره فساد دولتی، ژورنالیسم ناکارآمد و سوء استفاده از فرمول 
عرضه و تقاضا، روزي که سنگبنشته هاي ایران باستان خوانده و ترجمه شدند و سند مالكّیت ایرانیان هستند، دکترین »مونرو« که اصلي از اصول 

سیاست خارجي واشنگتن شده است، ازدواج یک کشیش کاتولیک!، درگذشِت پیرترین مرد جهان و اندرزهایش و ....
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در دنیای ادبیات و رسانه ها/36-34
اندرزگويی رســانه ای به صورت پرسش و پاسخ و درِد دلـ   ستون Dear Abby با میلیون ها مخاطب و درج روزانه در 1400 روزنامه/ سالمرگ الکساندر دوما  نويسنده بنام فرانسه/ سوفوكلس، پدر درام نويسي 
و مشــاهبت اندرزهای او با اندرز ايرانی:  »تو كه می كنی اختر خويش را بَد؛ مدار از فلک چشــم نیک اختری را«/ سالگشت درگذشت »آندره مالرو« نويسنده فرانسوی كه برضد استعمارگری وطن خودـ  فرانسه 
كتاب نوشــت/ نويســنده ای كه رئیس جمهوری آمريکا فوت اورا يک ضايعه بزرگ اعالم كرد/ 29 ديماه 1324 )19 ژانويه 1946(  پارلمان ايران تالش فرهنگی علی اكبر دهخدا را يک كار عام المنفعه اعالم و 

دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تکمیل كار و ادامه پژوهش های او كرد.

دانش و اندیشه در گذر زمان/ 41-37
Jim Yong Kim : فساد اداری دشمن شماره يک بشر، مدنّیت، اخالق و انگیزه كه تبعات خطرناک دارد و بايد ريشه كن شودـ  سرطان ملل است/نگاهی كوتاه به فرضیه های جورج ستیگلر؛ از فساد روز افزون دولتی، 

ژورنالیسم ناكارآمد، سوء اســتفاده از فرمول عرضه و تقاضا و لزوم تدريس »مديريت برخود« در مدارس / روزی كه )افراد ماهر در يک كارـ  Skilled Person ( ازجمله اصحاب دانش، فنون و هنر هم در رديف 
صادرات يک كشور و واردات كشور ديگر قرار گرفتند/شعر »انتقادیـ  آموزنده« 826 ساله نظامی گنجوی )گنجه ای( كه يک نظر است و همیشه زنده   / سالگرد درگذشت سعديـ  شاعر، انديشمند، انساندوست و 
اندرزگو كه گفت: روزي كه زير خاک، تَن ما نهان شودـ  وآنها كه كرده ايم يکايک عیان شود/ تأيید نظرات سیمون دبووار كه گفته بود ماركسیسم شکست خواهد خورد و برجای آن سوسیال دمکراسی خواهد نشست

ريشه  بزرگترين  مسئله جهانی  امروز كه پس از 30 سال با  التیماتوم دسامبر 2022 پوتین سر برآورده 
و دارد جهان را وارد نظمی نوو فصلی تازه از تاريخ می كند

سرمقاله /5-1

واقعیت هايی را كه مديركل مطبوعات داخلی از بهای كاغذ و تیراژ نشــريات داخلی  اعالم داشت/ »ماريا ِرّسا« روزنامه نگاِر برنده جايزه نوبل سال 2021:  رسانه های عمومی از مسیر تعاريف و اصول ژورنالیسم 
خارج شده اند،  مخاطبان گمراه می شوند كه خواست اصحاب منافع است/ كابینه سوئد دارای دو وزير ايرانی شد/ مسعود قره خانی متولّد تهران رئیس پارلمان نروژ و دومین مقام دولتی اين كشور شد/ يک ايرانی 
آلمانی دبیركل حزب دمکرات  آلمان می شود / پیشمرگه پیشین ُكرد  عضو كنونی پارلمان سوئد/ شماری از ايرانی آلمانی های مشهور به گزارش دويچه وله/ آمار كتک كاری در ايرانـ  در ماههای گرم سال؛ بیشتر

/ ياسمین فهیمیـ  بانوی ايرانی آلمانی، نامزد رياست اتحاديه كارگری آلمان شدـ  او زمانی دبیركل حزب سوسیال دمکرات آلمان بود / بهترين هنرپیشه انگلیسی 87 سال شد/ از هشتم دسامبر 2021 )17 آذر 
1400(، آلمان بارديگر در دست سوسیال دمکرات ها قرار گرفت و دارای يک كابینه زنانه و میانسالها شد/ يک جوان 35 سالِه سوسیال دمکرات رئیس جمهوری شیلی شد/ خبر جنجالی جهان در آذرماه 1400؛ 
ازدواج يک كشــیش كاتولیک!/ يک هنرپیشه 21 ساله هندی دختر شايسته ســال 2021 جهان شد/ درگذشت طّراح و سازنده مجتمع مسکونی بزرگ اكباتان/ 16 میلیون زن و دختر خانه نشین در افغانستان/ 
درسال 2021 ايرانیان در تركیه ده هزار و 56 خانه خريدند!/ توفان و گردبادهای آذر و ديماه آمريکا/ درگذشِت پیرترين مرد جهان كه گوشت قرمز نمی خورد،  استرس و اضطراب به خود راه نمی داد، و دست 
كم در شبانه روز 7 ساعت می خوابید و .../ آخرين دختر ابن سعود پادشاه پیشین كشور سعودی پس از 3 سال زندان آزاد شد/ منع ترخیص آالت موسیقی از گمرک و ورود به جمهوری اسالمی/فرود هواپیما در 

فرودگاه هامبورگ با يک مسافر ُمردهـ  اين مسافر مبتالء به كرونا بود!

گشتی در اخبار و نظرات / 18-9

شاعران و نويسندگان ايران در قرون وسطی در عین حال انديشمند و اندرزگو بودند/ زمانی اروپايیان با تفنگ 
به سرزمین های ديگر رفتند و اينک مردم اين سرزمین ها با چاقو به اروپاـ  يک نمونِه بی سابقه مهاجرت؛ نیرنگ 
فرودآوردن هواپیما و فرار مسافران برای پناهنده شــدن!/ درباره مجمع الجزاير باهاما/ راه حل مسئله حجم 
نقدينگی از ديدگاه يک اقتصاد دان ايرانی: انتصاب مديركل بانک مركزی و هرگونه اســتقراض دولت از اين 

بانک موكول به تصويب مجلس شود

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 8-6

مدين را بُکشت/ بپاخیزي اسپارتاكوس؛ دومین بپاخیزي گسترده مردم بر ضد ظلم و ستم،  روزي كه سنگبنشته هاي ايران باستان خوانده و ترجمه شدندـ  سند مالکّیت ايرانیان/ روزي كه خلیفه عباسی بابک ُخرَّ
پس از قیام كاوه آهنگر/ افتادن بیت المقدس )اورشــلیم( به دست انگلستان در دســامبر 7191/ روزی كه پهلوی دوم )شاه وقت( از ايران رفت/ لغو پیمان دفاع و امنیت مشترک آمريکا و ايران از سوی شورای 
انقالب در نوامبر 1979 و 30 ســال بعد امضای پیمان های مشابه آمريکا با عراق و افغانستان/ پادشاه هاوايی زمانی كه يک كشور مستقل بود/ »دكترين مونرو« كه اصلي از اصول سیاست خارجي واشنگتن شده 
اســت/ روزی كه اعالم شــد روس ها دارای بمب اتمي 100 ِمگاتُني شده اند، ولي .../ درسي كه در قرن شانزدهم میالدی پرتغالي ها از برتري اســلحه گرفتند و به ارث براي غرب باقي گذارده اند/ اشتباه بزرگ 

كرملین كه سران آن دورانديش نبودند - تبديل روسیه بزرگتر به جمهوری هاي مستقل به جای اياالت فدرالـ  درد سر امروز مسکو

این ماه در گذر تاریخ /33-27

از چايکارشــدن ايران 117 سال گذشت/ 100 سال ُعمر و 82 سال كار هنر/ ماجراي ورود اســپانیايی ها به شیلی و .../ ايجاد فدرال رزرو و بانک مركزی در آمريکا/ نوع غذا در تضعیف و تقويت حافظه/ غذاهای 
مؤثر در اثرگذاری انســولیِن لوزالمعده و كنترل بیماری قند/ تلفات جنگ جهانی دوم: 50 میلیون كشته/ نوامبر 2021 شهر استانبول 1691 ساله شد/ 379 سال از رسیدن پای اروپايیان به نیوزيلند گذشت/ كم 
دسامبر هر سال روز جهانی بیماری ايدز و با اين مناسبت نگاهی به اين بیمارِی بی درمان/ سالی كه جمعیت ايران به 25 میلیون و 488 هزار رسیدـ  طرح محدوده تهرانـ  اخطار يک جامعه شناس كه افزايش بیش 
از حد جمعیت تهران و شــهرهای بزرگ، خطر افزايش جرم و تبه كاری دارد و در نتیجه مرگ اخالقیات/ 18 دســامبرـ  روز جهانی مهاجرـ  281 میلیون تَرک وطن كرده در طول 68 سال/ روزی كه شهر بزرگ 

نانژينگ چین بدست ژاپنی ها افتاد و 300 هزار تن در طول 6 هفته! قتل عام شدندـ  كه پس از تعرض مغول ها و قتل عام ايرانیان در شهرهای خراسان، كشتاری بی سابقه بود

دانستنی ها  / 48-42

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک /21-19
ماجرای تهیه آمار از شــهر نو )ِرد اليت ديستريکت تهران وقت(، چگونگی قاچاق زن به اين محله، فعالیت باج خورها، انتشار مقاله و انتصاب يک افسر ناسیونالیست پلیس، اصالح كار و باالخره تخريب محله پس 

از انقالب

از زبان تصویر /26-22
چند عکس تاريخ ساز با زيرنويس های آن
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سرمقاله

ریشه بزرگترین مسئله جهانی امروز که پس از 30 سال با التیماتوم دسامبر 

 2021 پوتین سر برآورده و دارد جهان را وارد نظمی نو و فصلی تازه از تاریخ

 می کندـ  این عکس ها از ریشه گرفتن مسئله روایت می کند:

بيست و پنجم دسامبر سال 1991 بوريس يلتسين به كاخ كرملين رفت و به گورباچف )رهبر وقت  شوروي( گفت كه اتحاد 
جماهير شوروي منحل شده و او ديگر سمتي ندارد و او را با تشر و تهديد مجبور كرد كه همان جا و همان لحظه در برابر ميکروفن 
بگويد كه شوروی منحل شده است تا مردم صدای او را بشنوند و آگاه شوند. ]يلتسين، شوشکويچ و كرافچوک سران وقِتـ  اسما؛ 
جمهوري هاي روسيه، اوكراين و بالروس قبال و در همان ماه دسامبر 1991 در يك محفل خصوصي در استراحتگاه »بلوژفسکايا« 
واقع در بالروس ترتيب انحالل شوروی و بر جای آن قرارداده شدن يك جامعه مشترک المنافع را داده بودند. سران قطعات ديگر 
از اين موضوع آگاه و از اينکه رئيس كشور خواهند شد و ديکته گو نخواهند داشت؛ راضی. در همان محفل خصوصی بلوژفسکايا، 
بوريس يلتسين قول داد كه به كاخ كرملين برود و به گورباچفـ  رهبر وقت بگويد كه اتحاد جماهير شوروي منحل شده و او ديگر 

سمتي ندارد. وی 25 دسامبر آن سال به قول خود عمل كرد.[.
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25 دسامبر 1991ـ  یلتسین به کاخ کرملین رفت و به گورباچف: بگو، ازهمینجا بگو که شوروي منحل شد. هر دو در برابر میکروفن 
متصل به رادیو تلویزیون قرار داشتند که یلتسین ترتیب آن را از پیش داده بود



در آن روز )25 دسامبر(، اندكي پس از تشرزنی يلتسين، گورباچف در چند جمله كوتاه كه از راديو تلويزيون پخش شد گفت كه با انحالل 
شوروي به اين صورت قاعدتا نمي تواند موافق باشد، ولي چون در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است چاره ديگري )جز قبول( ندارد!. به 
اين ترتيب يك جماهيريه بزرگ با آن همه دندان اتميـ  موشکي، دهها هزار تانك، صدها زيردريايي و پيشرفتهاي فضايي، همانند برف 
بر شيرواني داغ ذوب شد و از ميان رفت، بدون اين كه رفراندم عمومی برگزار و نظر مردم اتحاديه استعالم شده باشد كه بزرگترين معماي 
تاريخ بشر بشمار آمده است. اين جمهوري های دست ساخت بلشويك ها كه شعار جهان وطنی می دادند و به ميهن نياكان و ميراث پدری 
اعتقاد نداشتند، قرن ها با هم امپراتوري واحد روسيه )روسيه تزاری( را تشکيل مي دادند. روسيه تزاری در قرن نوزدهم پنج قطعه از اين 

قطعات را در جنگ و سازش با دولت لندن از ايران جدا كرده بود.
استادان درس تاريخ همچنين عقب نشيني هاي گورباچف )سهوي و يا تعمدي( در برابر آمريکا در دهه 1980 را و نيز ديدار يلتسين از 
آمريکا و الکل نوشی و رفتار به دور از روش يك دولتمرد او در آن كشور و انعکاس در رسانه های غرب را عامل عمده انحالل شوروي دانسته 
اند. به عالوه، نوشته اند كه شوروي پس از درگذشت لنين نتوانست از طريق مدارس و رسانه هاي خود كه در دست دولت بودند، منطِق 
درستی و لزوم سوسياليسم را در مغز و قلب نسل هاي تازه جاي دهد و در عمل نيز آن را ثابت كند. آموزشگران كمونيست همچنين با دم 
زدن از انترناسيوناليسم و جهان وطنی، ميهندوستي روس ها را هم تضعيف كردند. و نيز، رفتار و روش زندگاني )لوكس گرايي( مقامات 
شوروي پس از استالين، با آموزش هاي ماركس و لنين مطابقت نمي كرد و عکس آن آموزش ها بود، و چاپلوسي در كرملين رواج داشت 

و مردم آن را لمس می كردند.
با اين كه دوماي روسيه انحالل شوروي را به آن ترتيب غير قانوني اعالم كرده، هنوز درباره اين مصوبه اقدامي صورت نگرفته است. 
انحالل اتحاد شوروي 69 ساله مركب از 15 قطعه متحده باور كردني نبود، اما همان زمان چند تاريخدان گفته بودند؛ از آنجا كه در طول 
دو سه قرن، فرهنگ مردم اين قطعات روسی شده و تا حدودی ميان مردم تساوی برقرار بوده و به عالوه با اين فروپاشی آسان در هر قطعه، 
گروهی كوچك و جاه طلب بر خر مرداد سوار شده اند و ديکتاتوری و فساد به وجود خواهد آمد كه عامل ناراضی تراشی است و همچنين 
روس ها كه تاريخ سرزمين خودرا می دانند در زمان مقتضی بپا خواهند خاست، وضعيت ناآرام خواهد شد و اين نا آرامی در سراسر جهان 
تأثير خواهد گذاشت و اگر غرب دخالت كند، روس ها زودتر آغاز خواهند كرد كه ديديم از گرجستان و اينك از اوكراين شروع كرده اند و 
.... نبايد فراموش كرد كه قول و قرارهای اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 به سران وقت مسکو و قرارهای بعدی عامل موثر در انحالل 
پيمان ورشو و فروپاشی شوروی بوده است. يك مثال، بلغارستان كه 5 قرن در دست عثمانی بود، روسيه برای جدا كردن آن از عثمانی، با 
اين امپراتوری جنگ ها كرد و دو قرن پيش با وارد آوردن شکست نهايی به عثمانی، طبق قرارداد سن استفانو، بلغارستان را جدا و مستقل 
ساخت و اينك همين بلغارستان و ... وارد اتحاديه رقيب دولت مسکو شده اند كه به باور تاريخدانان، روس های نسل جديد آن تحوالت را 

بياد می آورند و به دولت خود فشارتا اقدام كند كه در حال اقدام است.
به باور اصحاب نظر، وضغيت امروز به سادگی و تهديد و ... پايان نخواهد يافت و قدرت های در حال طلوع ديگر، از آن سود خواهند بُرد.

 

 

و این سه نفر )یلتسین و سران اوکراین و بالروس وقت( بودند که با انگیزِه استقالل قدرت یافتِن خود، در یک استراحتگاه جنگلی جمع شدند 
و  شوروی را منحل کردند، به این شرط که برجایش یک جامعه مشترک المنافع بنشیند که دیدیم چندی پس از انحالل، 9 عضو از این جامعه 

جدا شدند و ...
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والديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه فدراتيو كه قبال و بارها فروپاشی شوروی را يك مصيبت و خالف استاندارد خوانده و به فريب 
خوردن سران وقت از غرب و زير قول و قرارها زده شدن اشاره كرده بود،  26 دسامبر 2021 )پنجم ديماه 1400( در مصاحبه ای كه از 
تلويزيون روسيه پخش شد همان سخنان و تصميمات خودرا كه در هفدهمين مصاحبه عمومی 4 ساعته ساالنه اش در 23 دسامبر 2021 
با حضور بيش از 500 روزنامه نگار اعالم كرده بود با تأكيد بيشتری تکرار كرد كه ثابت می كند؛ بازگشتی از آنها نيست و بازی های رسانه 
ای و ديپلماتيك در آن تصميم بی تأثير خواهد بود. وی گفت كه »ناتو« ما را به اينجا كشانده كه تصميِم مان راه بازگشت ندارد. آنها ]ناتو[ 

به حدی پيش آمده اند كه مجبور شديم بگوييم:
    ايستـ  Stop متوقف شويد. »ناتو« بايد از تأسيساتی كه ما ساخته ايم ]اشاره به پايگاههای نظامی و ... كه شوروی در بالتيك وقت خود 

و كشورهای عضو پيمان ورشو ساخته بود[ خارج شود.
    وی 26 دسامبر 2021 بار ديگر گفت كه گسترش »ناتوـ  پيمان نظامی بلوک غرب و تنها اتحاديه نظامی جهان پس از انحالل پيمان 
ورشو« در شرق و به داخل مناطق پيشين اتحاد جماهير شورویـ  USSR ، برای روسيه، موضوع مرگ و زندگی است. اگر ناتو تضمين و سند 
ندهد كه نيروهايش را بازنگرداند و استقرار نظامی در شرق اروپا را متوقف نکند و اخطار او را ناديده بگيرد و پيشنهادش را كه يك تصميم 
قطعی است نپذيرد و همچنين درخواست گردانندگان كنونی اوكراين را كه نتيجه كودتای 2014 هستند رد نکند، او ]پوتين[ اِعمال 
راههای متعدد ازجمله پاسخ نظامی را برای اجرای تصميم و اجرای آن خواست ها بکار خواهد بَست و نوع پاسخ نظامی را فرماندهان ارتش 
تعيين خواهند كرد. ما چند روز پيش ]17 دسامبر[ جزئيات خواست قطعی خودرا به صورت پيشنويس به سران ناتو داده ايم و منتظر پاسخ 

هستيمـ  پاسخ فوری.
    تلويزيون روسيه پس از پخش اين جمالت پوتين گفت كه بنابراين، سران ناتو بايد به اين اخطار پوتين، تا فرصت باقی است گوش كنند، 
پوتين راه بازگشت از تصميم خودرا بسته است. پوتين تصميم خودرا 17 دسامبر كتبا به گردانندگان اصلی ناتو اطالع داد و در مصاحبه 
عمومی 23 و مصاحبه تلويزيونی 26 دسامبر 2021 آن را برای جهانيان نيز روشن ساخت و گفت كه مذاكره در اين باره به تنهايی كافی 

نيست زيرا كه ممکن است سالها طول بکشد، ما به عمل توجه داريم و نتيجه را می خواهيم.
    پوتين برای نشان دادن ايستادگی خود روی حرفش، موشك Hypersonic آزمايش كرد، گرچه روسيه نخستين كشور فضانورد جهان 

بوده است و نخستين سازنده بمب هيدرژنی دهها و صدها مگاتُنی.
    در پی اعالم تصميم پوتين و انتشار التيماتوم او به بلوک غرب، رسانه های روسيه شروع كرده اند به روشن ساختن جهانيان كه چگونه 
و بدون كسب نظر شهروندان، اتحاد شوروی فروپاشانده شد با بازنويسی و انتشار عکس سه مقام كه با هم در يك مهمانسرای جنگلی 
نشستند و اتحاد شوروی را منحل كردند كه به جای آن، يك جامعه مشترک المنافع تشکيل شود كه پس از ايجاد اين جامعه، چند عضو 
آن به تشويق و وعده های غرب، جدا شدند و .... 58 درصد از مردم جماهيريه پيشين در آخرين نظرسنجی خواهان بازگشت به گذشته 
شده اند. رسانه های روسيه به تاريخچه ايجاد اوكرايِن شوروی به تصميم سران كمونيست كرمليِن دهه 1930 كه در انديشه ساخت يك 
جهان از ملل مشترک المنافع بودند و جهان وطنی را شعار خود كرده و آن را تبليغ می كردند پرداخته اند كه پوتين نيز در مصاحبه های 

خود به آن اشاره كرده بود.
    اظهارات 23 و 26 دسامبر 2021 پوتينـ  گرچه با باالـ  پايين كردن عبارات و ... و يا به صورت يك خبر معمولی در رسانه های غرب 
انتشار يافت ولی اصحاب نظر آن را جّدی گرفته اند و درباره اش نظر داده اند. اصحاب نظر در گوشه و كنار جهان به بحث و نظرگويی درباره 

التيماتوم پوتين و پيش بينی ها پرداخته اند. خالصه چند نظر و تفسير ابراز شده در اين باره تا 27 دسامبر 2021 )ششم ديماه 1400(:
       ـ  هشدار يکشنبه ]26 دسامبر[ پوتين متعاقب اُلتيماتوم شفاهی او در مصاحبه ساالنه 23 دسامبر 2021 نشان داده است كه او در 
رعايت خواست خود پابرجا و انعطاف ناپذير است. وی گفته است كه از اين تصميم كه آن را قاطع خوانده است عدول و عقب نشينی نخواهد 
كرد. اشاره او به احتمال توسل به اقدام نظامی، يك تهديد است كه »ناتو« از نيمه دهه 1980 چنين اخطاری صريح نديده بود. پوتين با 
محاسبات زياد و مشاهده وضعيت كنونی جهان و تغيير تركيب قدرت ها چنين اخطاری را بر زبان جاری كرده و به تکرار آن ادامه داده است.

       ـ  اگر »ناتو« كه پوتين گفته است مذاكرات ديپلماتيك وقت ُكشی، وقت گير و بی حاصل است، اخطار پوتين را جّدی نگيرد و به شکلی 
او را آرام نکند، احتمال اقدام نظامی و قرارگرفتن جهان در آستانه جنگـ  احتماال جنگ اتمیـ  وجود دارد و ممکن است كه شی ژينپينگ 
ـ متحد پوتين و دوست او هم در قبال تايوان چنين اُلتيماتومی بدهد و در اينجا، طرف او آمريکا خواهد بود. به عبارت ديگر، آمريکا است كه 
در برابر روسيه و چين قرار خواهد گرفت. اعضای ديگر ناتو عمالـ  نه قادر به كاری هستند و نه می خواهند خود را به خطر اندازند. منافع آنها 
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ايجاب كرده است كه عضو ناتو باشند و دولت لندن فقط حرف می زند و می داند كه قادر به عمل نيست، زيردريايی های اتمی روسيه در 
اطراف آن هستند، فاصله زياد از روسيه ندارد و ....

       ـ  مردم جهان امروز روشنتر از سابق شده اند، به مطالب رسانه های اجتماعی )سوشل ميديا( توجه بيشتری دارند تا رسانه های 
اصطالحا؛ همگانی و معلومات را سريعا بدست می آورند و می دانند كه اوكراين از زمان تأمين وحدت روسيه بدست ايوان سوم، جزيی از 
روسيه بوده است و دعاوی پوتين را بی اساس نمی دانند. عقل گويد كه محال است كرملينـ  هركس كه می خواهد كرسی نشين آن باشد، با 
در دست »ناتو« قرار گرفتن اوكراين موافقت كند كه اگر كند، فدراسيون روسيه در معرض خطر دائمی خواهد بود كه همان طور كه پوتين 
گفته است؛ موشك های ناتو ظرف 5 تا 7 دقيقه از اوكراين به مسکو می رسند. اينکه تا كنون درباره استقرار »ناتو« در سه جمهوری كوچك 
بالتيك شوروی سابق واكنش عملی نشان نداده در انتظار فرصت بوده است و اينکه پوتين گفته »ناتو« در پايگاههای ساخت روسيه در اين 
مناطق و كشورهای عضو پيمان منحله ورشو مستقر شده است معنايش اين است كه می تواند آنها را بيرون كند. طبق اساسنامه پيمان ناتو 
حمله به يك كشور عضو به منزله حمله به همه آنها است. پوتين می خواهد ثابت كند كه اگر عوامل ناتو را از پايگاههای ساخت شوروی سابق 
بيرون كند هيچيك از اعضای ناتو وارد جنگ اتمی با روسيه نخواهد شد، حتی آمريکا، برای اينکه آمريکاييان می خواهند زندگی كنند و 
لذت ببرند و نه اينکه به خاطر مثال كشور استونی چند صد هزارنفری با يك اقليت چشمگير روس، در انفجار اتمی جزغاله شوند. نتيجه نظر 
سنجی از مردم 15 جمهوری پيشبن شوروی كه اخيرا انجام شد نشان داد كه 58 درصد آنان مايل به بازگشت به وضعيت پيشين و دست 
كم در يك كنفدراسيون هستند. شايد نتيجه اين نظر سنجی پوتين را كه درصدد يافتن فرصت بود برآنداشت كه به »ناتو« اُلتيماتوم دهد.

       ـ  ... و باالخره همان طور كه پيش بينی می شد، يك روس ناسيوناليست َدم از بازگشت به وحدت پيشين زد. تصميِم بدوِن بازگشت 
پوتين در مورد اوكراين آغاز كار است و اينکه گفته است ناتو از اطراف شوروی سابق ]روسيه تزاری[ و از تأسيسات پيشيِن ما دور شود 
مفهومش اين است كه از جنگ نمی ترسد و زمان را برای دادن التيماتوم به بلوک غرب مناسب ديده است و گمانه زنی اين است كه ممکن 

است گام بعدی او با دادن يك ُمهلَت چند روزه، بيرون انداختن تسليحات و نظاميان ناتو از سه كشور بالتيك شوروی سابق باشد.
    

   ـ  شبکه تلويزيونی آمريکاـ  NBC در اخبار يکشنبه خود در تفسيری بر گفته های پوتين در مصاحبه های 23 و 26 دسامبر او گفت: 
پوتين دوبار و يك بار در برابر 500 روزنامه نگار از ناتو خواست كه از اروپای شرقی خارج شودـ  كه در دهه 1990 قول داده بود وارد آنجا نشود، 
و تاكيد كرده است كه از تصميم خود كوتاه نخواهد آمد و برای تحّقق آن دست به هر اقدامی از جمله اقدام نظامی خواهد زد. اين تاكيدات 
پی در پی پوتين، ناتو را در برابر امری كم سابقه قرار داده است و همه دولت های جهان را گوش بزنگ كرده است كه برخی به سودشان 

خواهد بود و پاره ای به ضررشان.
    

   ـ  درصورت عملی شدن التيماتوم پوتين، روسيه چيزی از دست نمی دهد، زيرا كه به خاطر سادگی و فريب خوردگی گورباچف و 
يلتسين خيلی چيزها را از دست داده است. آمريکا به ايندوتَن قوِل غير نظامی كردن ناتو و خودداری از گسترش آن را داده بود، ولی شفاها 
و نَه به صورت سند كتبی. پوتين می خواهد كه ميراث روس ها را پس بگيرد و روسيِه زمان تزارها احياء شود. اگر او اين كار را نکند، روسيه 
ناسيوناليست های متعدد دارد كه بيکار نخواهند نشست. به عالوه، سالح های اتمی و موشکی و ... روسيه دارند قديمی می شوند و ازكارافتاده 
كه زمانی قدرت روسيه ناشی از آنها بود. گام بعدی پوتين نزديك ساختن چين و هند به يکديگر خواهد بود و حل مسئله اختالف ارضی 
آنها كه اين اراضی بسيار كوهستانی در واقع اهميت چندان ندارند. اگر اين سه قدرت متحد شوند، قدرت؛ پس از 6 قرن )از زمان پيدايش 
توپ و تفنگ در اروپا و مستعمره گيری اروپاييان و دست يافتن بر قاره آمريکا( دو باره به شرق منتقل خواهد شد و ... و پوتين، شی و مودی 

]سران روسيه، چين و هند[ اين را می دانند.
    

   ـ  دوران 30 ساله پس از فروپاشی شوروی را با التيماتوم سرسختانه پوتين، بايد تمام شده تلقی كرد كه آمريکا نتوانست آنطور كه تصور 
می شد از آن دوره استفاده كند. عمليات بی حاصل نظامی 20 ساله در افغانستان با دو تريليون دالر هزينه و از دست دادن صدها نظامی 
و خروج ناگهانی از آن و بازگشت طالبان به قدرت. اشغال نظامی 8 ساله عراق و قرارگرفتن آن در مسيری به زيان آمريکا، با چند اشتباهـ  
بازكردن درها را برای ورود چين به كشور سعودی و ساير مناطق اطراف خليج فارس، باز كردن راه برای ورود و استقرار چين در قاره آفريقا، 

بازگشت سوسيال دمکرات ها به قدرت در آمريکای التين ازجمله مکزيك و نيز در آلمان و چند كشور حوزه بالتيك.
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در این دیدارهای ظاهرا دوستانه دو دهه آخر قرن گذشته، قول و قرارهایی رد و بدل شد که پوتین در اولتیماتوم دسامبر 2021 خود گفته است 
فریب بودند. مقامات وقت آمریکا با دیدن این رفتار یلتسین، شناخت کاملی از او بدست آوردند و ...
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 
)آذر- دی1400( مجله روزنامک شماره 91 

شاعران و نویسندگان ایران 
در قرون وسطی در عین حال اندیشمند و اندرزگو بودند

پرسش مخاطب )از اسلوـ  نروژ(:
استاد تاريخ ادبيات عمومی ما هنگام تدريس بخش ادبيات فارسی گفت كه شاعران قرون وسطای ايران در عين حال انديشمند، دانشمند و 

با هدف هدايت مردم اعم از مقامات و توده ها، اندرزگو هم بودند، ممکن يکی از آنها را معرفی كنيد با چند اندرز او؟.

پاسخ:
بسيارند و يکی از آنان رودكی )متولد 25 دسامبر 858 در روستای رودک واقع در تاجيکستان امروزـ  ايالت ُسغد( شاعر مشترک همه پارسی 

زبانان و ايرانی تباران.
    رودكي در دوران سامانيان )در عصر احياء و رشد ادبيات، هنر و فرهنگ ايراني( ميزيست و ايران سوم دي ماه سال 1337 )1958( همزمان با 
پارسي زبانان شوروي سابق و مردم افغانستان زادروز رودكي را با شکوه تمام برگزار كرد، و عنوانش را يکهزار و يکصدمين زادروز رودكي گذارد و 
قرار شد در تهرانـ  در محل ساختمان دبستان دولتي رودكي در خياباني منشعب از خيابان حافظ يك تاالر هنر به نام رودكي بسازند كه ساخته 
شد وهمان وقت، تمبر پُستي رودكي در ايران و شوروی چاپ و به جريان گذارده شد. مجسمه هاي او در ميدانهاي شهرهاي كشورهاي پارسي 
زبان بويژه تاجيکستان قرار داده شده است تا از زحمات و خدمات او قدرداني شده باشد. از اشعار رودكي اعم از غزل، قصيده، رباعي و بيش از 

هزار بيت  در دسترس نيست.

اشعار باقي مانده از رودكي تسلط گسترده او را بر زبان و واژگان پارسي ثابت مي كند. اين اندرز هميشه زنده و ِورد زبان مورخان را رودكي 
سروده است:

ِمهتران جهان، همه ُمردندـ  مرگ را سر فرو همي کردند
    

     زیر خاک اندرون شدند آنانـ  که، همه کوشک ها بر آوردند

 از هزاران هزار نعمت و نازـ  نَه به آخر، به جز َکَفن بُردند

همچنين:

اندر بالي سخت پدید آید؛ فضل و بزرگمردي و ساالري

     زمانه پندي آزاده وار داد مراـ  زمانه را چو نکو بنگري همه پند است
    

     به روز نیک کسان غم مخور، زنهارـ  بسا کسا که به روز تو آرزومند است
    

    



زمانی اروپاییان با تفنگ به سرزمین های دیگر رفتند 
و اینک مردم این سرزمین ها با چاقو به اروپاـ  یک نمونِه بی سابقه مهاجرت؛ 

نیرنگ فرودآوردن هواپیما و فرار مسافران برای پناهنده شدن!

 
پرسش مخاطب:

چرا مهاجرت به اروپا و كشورهای ساخِت مهاجران اروپايی ]استراليا، كانادا، فدراسيون آمريکا و ...[ هجوم وار شده است، آيا تغييرات فرهنگی به وجود 
خواهد آمد؟.

 
پاسخ:

مهاجرت برای آن گروه از آفريقائيان، آسيائيان و التينوهای قاره آمريکا كه كشورهايشان دچار و درگير مسائل سياسیـ  اقتصادی و اجتماعی شده اند 
يك آرزو و هدف، و برای كشورهای مورد نظر جهت مهاجرت باعث مسائل متعدد و ريشه ای شده استـ  مسائلی روزافزون ازجمله دگرگونی فرهنگ و 
رفتار )خلق و خو(. البته، نَه برای كمپانی های كاپيتاليستی بزرگ كه كارگر ارزان و مطيع می خواهند و به دولت های خود كه عمدتا برگزيده با كمك مالی 

و نفوذی آنها هستند فشار می آورند كه با اين نوع مهاجرت ها كه هجومی و غيرقانونی آغاز می شوند مخالفت نکنند.

در زير يك نمونه از آرزوی مهاجرت و يك نمونه از مسائل آن برای كشور ميزبان كه در پاييز 2021 )پاييز 1400( اتفاق افتاد آورده شده است:

ـ يك هواپيمای مسافربر عربی از كازابالنکا )كشور مراكشـ  مغرب عربی( عازم استانبول )تركيه( بود كه در مسير پرواز مجبور به فرودآمدن در فرودگاه 
Palma de Mallorca )فرودگاه مجمع الجزاير اسپانيايی Balearic Islands ( شد، زيرا كه يکی از مسافران آن دچار بيهوشی ناگهانی شده بود و نياز به درمان 

او بود. ولی، به محض آنکه هواپيما در فرودگاه برزمين نشست و وارد توقفگاه ِگيت مربوط شد تا مسافر بيهوش را به آمبوالنس منتقل كنند كه 21 تَن از 
مسافران آن از فرصت استفاده كردند و از هواپيما پايين پريدند و بنای دويدن گذاشتند تا از گوشه ای از حصار فرودگاه خارج و پناهنده اسپانيا شوند. پليس 
فرودگاه موفق به دستگيری 9 تَن از آنان شد و بقيه وارد شهر شدند و ناپديد. اين 9 تن نيز بالفاصله درخواست پناهندگی كردند كه در اين صورت، اخراج 
آنها نياز به ُحکم دادگاه دارد كه مراحل قضايی مدت ها طول می كشد و .... تعجب در اينجا است كه همراهان ظاهرا نگراِن مسافر بيمار كه با او به بيمارستان 
رفته بودند در بيمارستان ناپديد و در گوشه ای در شهر پنهان شدند كه درصورت دستگيرشدن، درخواست پناهندگی كنند. پليس اسپانيا با توجه به 
ناپديد شدن همراهان مسافر بيمار، بررسی خودرا آغاز كرد تا ببيند كه بيهوش شدن ناگهانی مسافر در جريان پرواز در آسمان، ساختگی نباشد. پزشکان 

گفته بودند كه مسافر بيمار مبتال به بيماری قند است كه شايد به علت نخوردن قرص های مربوط دچار از حال رفتگی شده باشد.

ـ در همين روز يك پناهنده سوريه ای 27 ساله در آلمان در يك قطار در مسير نورنبرگ با چاقو به مسافران حمله كرد و تا دستگيرشدنش سه نفر را 
مجروح ساخت. وی كه دستگيرشده است با مسافران قطار آشنايی و خصومت نداشت. شهود قضيه گفته اند كه اين مرد سوريه ایـ  كه در جريان جنگ 

داخلی اين كشور فرار كرده و با تحمل مشکالت متعدد به آلمان پناهنده شده بودـ  اَخم كرده و غمگين به نظر می رسيد و خشم آلود.
چندی پيش نيز در آلمان در حمله يك پناهجوی افغان با چاقو، يك شهروند تُرک تبار كشته و يك آلمانی به سختی زخمی شده بود. شاهدان حمله 
 گفته بودند كه مهاجم كمی قبل از حمله، فرياد كشيده بود و به زبان عربی چيزهايی گفته بود و شعار داده بود و چند روز پس از اين حمله، يك پناهنده 17 

فرودگاه مالورکا
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ساله عرب در قطاری در جنوب آلمان با تيشه به سرنشينان قطار حمله كرد و چند تن را زخمی ساخت و چون پس از توقف قطار و رسيدن پليس، حاضر 
به بر زمين انداختن تيشه و تسليم شدن نبود به ضرب گلوله پليس كشته شد. اين قبيل حمالت در آلمان، فرانسه و ساير كشورهای اروپاهِی پناه دهنده 
ازجمله نروژ بی سابقه نيست و تعرض كنندگان دولت های اروپايی را از عوامل بدبختی و آوارگی خود نه تنها در اين قرن بلکه از زمان توپدار، تفنگدار و قطب 
نمادار شدن اروپاييان می دانند كه با اين وسائل به تصرف و اِعمال نفوذ در ساير نقاط جهان و مستقر كردن اتباع خود و نيز برده فروشی پرداختند. جامعه 
شناسان گفته اند كه مهاجرت های 75 سال اخير به اروپا و آمريکای شمالی دارد چهره اين كشورها را تغيير می دهد، فرهنگ و رفتاری ديگر و ...پديد می 

آيد كه مخلوطی از شرقی و غربی خواهد بود با همان مسائل و  ضعف ها.

درباره مجمع الجزایر باهاما

پرسش مخاطب از تهران:
  وضعيت تاريخیـ  جغرافيايی باهاما را می خواستم بدانم.

پاسخ:
مجمع الجزاير باهاما متشکل از 700 جزيره كوچك و بزرگ جمعا به مساحت 14 هزار كيلومتر مربع و 300 سال مستعمره انگلستان، دهم جوالی 
1973 به صورت يك كشور در چارچوب جامعه مشترک المنافع انگلستان استقالل يافت. اين جزاير واقع در اقيانوس اطلس و جنوب شرقی فلوريدای 
آمريکا و شمال كوبا، هائيتی و دومينيکن كه كريستوفر كلمبوس در نخستين سفر به قاره غربی )سال 1492( به آنجا رسيده بود 181 سال در كنترل 
اسپانيا بود كه انگليس آن را به چنگ آورد. حدود 90 درصد جمعيت 400 هزارنفری اين جزاير، آفريقايی )سياهپوست و از نسل بردگان پيشين( هستند. 
زبان ساكنان باهام؛ انگليسی است. پايتخت اين كشور شهر ناسائو است. در جريان جنگ استقالل آمريکا و پيروزی استقالل طلبان بر حکومت انگليس، 
مهاجران ثروتمند وفادار به دولت لندن، از آمريکا به جزاير باهاما مهاجرت كردند و به همان سان، به برده داری ادامه دادند. هنگام ورود كريستوفر كلمبوس 

به باهاما، اين جزاير مسکونی بودند. باهاما يك واژه بوميان است به معنای جزيره ميانی بزرگتر.

راه حل مسئله حجم نقدینگی از دیدگاه یک اقتصاد دان ایرانی:
 انتصاب مدیرکل بانک مرکزی و هرگونه استقراض دولت از این بانک موکول به 

تصویب مجلس شود

اين نظريه از اروپا به ناشر اين مجله فاكس شده بود و فرستنده اش كه خودرا يك اقتصاددان ايرانی معرفی كرده خواسته است كه درج شود:
   »مسئله وطن، توّرم است و طبق بررسی من ]مخاطب[ سبب اصلی آن افزايش پی در پی حجم نقدينگی بوده است. پول بمانند هر كاالی ديگر است كه 
وقتی َعرضه آن زياد شود )عرضه در بازار مصرفـ  در دست مردم(، ارزش آن پايين می آيد و گرانی حاصل می شود. برخی از دولت ها برای جبران كسری 
بودجه به بانك مركزی كشور خود متوسل می شوند و اصطالحا قرض می گيرند و بانك مركزی از انبار پر از اسکناس چاپ شده كه در اختيار دارد اين 
درخواست را اجابت می كند. اقتصاددانان و اصحاب انديشه در رساالت و تأليفاتشان، افزايش حجم نقدينگی را نوعی »ماليات بی نام دولتی« برای پرداخت 
هزينه ها عنوان كرده اند. می دانيم كه از زمان ايجاد پارلمان مدرنـ  از قرن سيزدهم و از انگلستان، هرگونه هزينه و درآمد دولت و قروض و تعهدات مالی آن 
)كه بودجه ناميده شده است( بايد قبال به تصويب پارلمان برسد. در عهد قديم هم سنای روم به همين ترتيب عمل می كرد و به نوشته تاريخنگاران رومی، 
سنای ايران در دوران حکومت اشکانيان. لذا، حل مسئلِه حجم نقدينگی و كنترل آن در دست مجلس شورای اسالمی و از وظايف آن است، به اين صورت كه:

   ـ  مجلس يك طرح چند سطری تصويب كند و يا يك بند بر اليحه بودجه اضافه كند كه هرگونه استقراض دولت از بانك مركزی، قبال بايد به تصويب 
مجلس برسد.

   ـ  همچنين، انتصاب مدير كل بانك مركزی به پيشنهاد دولت و يا شورای پول به مجلس خواهد بود و موكول به تصويب مجلس برای يك دوره معين 
باشد. در اين باره، دولت و يا شورای پول دست كم پنج كارشناس واجد شرايط را به مجلس معرفی می كند و مجلس پس از بررسی، مدير بانك و دو معاون 

ارشد او را برحسب آرايی كه بدست خواهند آورد از ميان آنان تعيين خواهد كرد. بنابراين، آنها مستقل از دولت عمل خواهند كرد.
   ـ  اعضای شورای پول از ميان كارشناسان بنام و با رأی استادان و كارشناسان مربوط انتخاب شوند، نه فرستادگان سازمان های ديگر.«
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گشتی در اخبار و نظرات

واقعیت هایی را که مدیرکل مطبوعات داخلی
 از بهای کاغذ و تیراژ نشریات داخلی

 اعالم داشت
سی ام آبان 1400 )21 نوامبر 2021( از ايمان شمسايی مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد درباره اتفاقاتی كه برای چند 

روزنامه و مشکل انتشار و چاپ آنها به سبب كمبود و گرانی كاغذ پيش آمده بود نقل شده كه گفته بود: 
كاغِذ روزنامه ای عمدتاً وارداتی است و از كشورهای روسيه، هند، آلمان و كره خريداری می شود و نياز 
به ارز دارد و ارز ترجيحی هم از پارسال به كاغذـ  به علت كاالی اساسی نبودن، تعلق نگرفته و از فهرست 
اين نوع كاال حذف شده است. به همين منظور قيمت كاغذ باال رفته و از هر كيلو سه هزار تومان به چيزی 
حدود 30 هزار تومان رسيده است. اين افزايش قيمت موجب باال رفتن هزينه هاِی تمام شدهِ روزنامه ها 
شده و برای خيلی از آنهاـ  روزنامه های متوسط و كم تيراژ كه درآمد مالی كافی ندارند انتشار كاغذِی 
نشريه ]چاپ شده[ به صرفه نيست. همچنين كارخانه چوب كاغذ مازندران هم ظرفيتی محدود دارد 
كه بيشتِر محصول آن برای چاپ كتاب های درسی، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار می گيرد.

   ايمان شمسايی  افزود: يك تجريه قبلی نشان داد كه خريد كاغذ از خارج با ارز ترجيحی ]دالر 
= 4200 تومان[ هر كيلوگرم 6 هزار تومان تمام می شد، حال آنکه بهای كاغذ باطله ]روزنامه های 
برگشتی از فروشـ  فروش نرفته[ هر كيلو گرم 17 هزار تومان به فروش می رفت. با اين حساب، پايين 
بودِن فروش روزنامه ها به زيان دولت بود ]كاغذ سفيد 6 هزار تومان، كاغذ روزنامه چاپ شدهِ برگشتی 
از فروشـ  كاغذ باطله هركيلو 17 هزار تومان و بنابراين ناشر نشريه، اگر فروش نداشت زيان نمی بُرد[. به 

اين ترتيب؛ خريد كاغذ با ارز غير ترجيحی برای جرايدی كه مخاطب كافی، تيراژ باال و توان جذب تبليغات )آگهی( دارند مشکلی از نظر قيمت باالی 
كاغذ وجود ندارد و هزينه های آنها از طريق تکفروشی، اعالن و رپرتاژآگهی جبران خواهد شد.

شمسائی كه تجربه كار ژورناليستی تا حّد سردبيری و مديريت رسانه در چند روزنامه و خبرگزاری ازجمله خبرگزاری ِمهر و روزنامه ُقدس دارد 
همچنين گفته بود كه وظيفه وزارت ارشاد، دادن كاغذ به مطبوعات نيست بلکه جايگاه حمايتی مالی نسبت به نشريات دارد ]كمك مالی می دهد[؛ نَه 
اينکه همِه كاغذ مورد نياز و هزينه های يك نشريه را تقّبل كند. رسانه ها بايد اين حمايت مالی را بخوبی مديريّت كنند. با وجود اين، جلساتی با حضور 
معاون اول رئيس جمهور تشکيل شده تا تدابيری در زمينه افزايش ظرفيت توليد داخلی كاغذ اتخاذ گردد و نيز تاكيد بر نظارت سازمان های مربوط 
ازجمله تعزيرات برای جلوگيری از احتکار كاغذ و همچنين توجه به واردات كاغذ با ارز نيمايی برای كنترل بازار آن. وقتی كه نرخ برابری ارزها نسبت به 
ريال باال رود، بايد تيراژها واقعی شود ]ميزان چاپ نَه خيلی زيادتر از ميزان فروش[ و نشريات نبايد با كمك های دولتی، تيراژ غير واقعی داشته باشند 
]چاپ كردن بيش از برآورِد فروش، تيراژ طبق تعريف ژورناليستی آن، يعنی ميزان فروش، نه ميزان چاپ كردن و برگشت داده شدن فروش نرفته ها[ 

كه حجم كاغذ باطله آنها ]شماره های بفروش نرسيده و برگشت داده شده[ در بازار بيشتر شود و ....
ـ  ـ  ـ  ـ     ـ 

   * تهران اينك )پاييز سال 1400( به تنهايی 42 روزنامه عمومی، 32 روزنامه اقتصادی! و 8 روزنامه ورزشی داردـ  بيش از ده برابر شهر نيويورک! 
با مطالبی تقريبا مشابه و عمدتا نقل از خبرگزاری های داخلی كه شمار آنها هم از رقم ده متجاوز است و حاوی اخباری مشابه به نقل از ادارات و 
مديران هستندـ  نقِل كلمه به كلمه با همان انشاء، نَه انشاء ساده روزنامه نگاری. اين همه روزنامه در عصر آنالين و ديجيتال خوانی تعجب برانگيز 
است. شهرهای ديگر ايران نيز هركدام چند نشريه دارند. شمار نشريات در ايران عمدتا در دهه 1390 افزايش بسيار يافته است. به باور اصحاب 
نظر در اين حرفه، هرچه كه شمار روزنامه های حرفه ای يك شهر افزايش يابد از تيراژ آنها كاسته می شود زيراكه مشتريان خريد روزنامه به 
سرعِت افزايش تعداد روزنامه ها افزايش نمی يابند و مشتريان يك روزنامه سراغ روزنامِه جديداالنتشار می روند و در اين سال ها سراغ آنالين ها 

كه هرلحظه در دسترس هستند و رايگان.
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»ماریا رِّسا« روزنامه نگارِ برنده جایزه نوبل سال 2021:
 رسانه های عمومی از مسیر تعاریف و اصول ژورنالیسم خارج شده اند، 

مخاطبان گمراه می شوند که خواست اصحاب منافع است
ماريا آنجليتا رِّسا  روزنامه نگار فيليپينی يکی از دو برنده جايزه صلح نوبل سال 2021  پس از اعالم برنده شدن 
گفت: جهان با نظمی كه ]پس از فروپاشی شوروی و گسترش ابزارهای ديجيتال[ در آن برقرار شده عمال دچار نوعی 
تخريب شده است كه انتظار نبود در قرن 21 و در عصر پيشرفت تکنولوژی به چنين وضعيتی دچار شود و از ديدگاه 
او، ژورناليسم و ژورناليست های واقعی خواهند توانست آن را در مسيری كه انتظار است قرار گيرد، قرار دهندـ  جهانی 
آكنده از اعتماد، ِمهر و محبت و همبستگی انسان و بازگشت به بشريت كه از آن دور شده است. وی برخی از كمپانی 
ها و سرچ انجين ها و شبکه ها را متهم به سوداگری و كسب سود به جای خدمت به بشريت و بازگرداندن بشريت به 
جايگاه خود كرده است. وی گفت كه به نظر می رسد رسانه های عمومی از مسير تعاريف و اصول ژورناليسم خارج 
شده اند و مخاطبان خودرا گمراه می كنند كه خواست اصحاب منافع است و جهان چهره ای بد به خود خواهد گرفت 

كه نتيجِه خوبی نخواهد داشت.

ماريا كه دهها سال در رسانه های آمريکا و فيليپين؛ كار و نيز در دانشگاههای دو كشور تدريس كرده است برای اينکه 
بتواند حرف های خودش را مستقيما و بدون كم و كاست بزند اخيرا يك رسانه آنالينی بزرگ به نام »راپلر« داير كرده است و يکی از تالش های قلمی او نگهبانی از صلح 
است و هشدار دادن از رفتن به مسيرهايی كه به جنگ منتهی می شود. به باور او، اگر ميان دو قدرت و يا ميان دو دارنده سالح اتمیـ  موشکی درگيری فيزيکی آغاز شود 
سريعا به جنگ هسته ای می انجامد كه انهدام زمين را بدنبال خواهد داشتـ  جنگ بدبختی ساز است و دو سند اثبات آن در قرن 21، جنگ افغانستان و جنگ عراق است.

کابینه سوئد دارای دو وزیر ایرانی شد
بانو َمگدالِنا Magdalena Andersson  پنجاه و چهار ساله از اعضای حزب سوسيال 
دمکرات سوئد كه 29 نوامبر 2012 نخست وزير اين كشور 11 ميليونِی منطقه بالتيك 
شده است دو ايرانی را وارد كابينه خود كرده است؛ خشايار فرمانبر متولد تهران در 21 
سپتامبر 1976 )45 ساله( را وزير انرژی و امور ديجيتال و اردالن شکرآبی متولد 28 
نوامبر 1978 )43 ساله( را وزير امور عمومی ازجمله بيمه های اجتماعی و هر دو، عضو 

حزب سوسيال دمکرات سوئد.

خشايار از 12 سالگی با خانواده اش به سوئد مهاجرت كرده است و اردالن از 11 سالگی. 
خشايار قبال در سوئد عضو شورای شهر و شورای ايالتی بود. او عضويت در حزب سوسيال 

دمکرات سوئد را از 15 سالگی و از سازمان جوانان حزب آغاز كرده است.

 29 نوامبر 2021 يك ائتالف در پارلمان سوئد »بانو َمگدالِنا اندرشون  Magdalena Andersson«  وزير ماليه اين كشور را نخست وزير كشور كرد، ولی 5 ساعت بعد، 
ائتالف برهم خورد و بانو َمگدالنا از آن سمت كنار رفت، لکن به لحاظ داشتن محبوبيت عمومی و شهرت لياقت، پارلمان همان روز و بارديگر و بدون ائتالف حزبی، او را 

با اكثريت آراء نخست وزير كرد كه كاری بی سابقه بود.

ماریا

اردالن و خشایار
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مسعود قره خانی متولّد تهران رئیس پارلمان نروژ و دومین مقام دولتی این کشور شد
مسعود قره خانی و متولّد تهران ، يك ايرانیـ  نروژی 39 ساله بيست و پنجم نوامبر 2021 رئيس پارلمان نروژ شد. 
طبق قانون اساسی نروژ، رئيس پارلمان؛ دومين مقام دولتی نروژ پس از پادشاه است و پس از ايندو، رئيس قوه مجريه 

)نخست وزير(.

خانوادهِ مسعود قره خانی در 22 سپتامبر 1982 )سال 1361 و 4 سال پس از انقالب( زمانی كه وی 5 ساله بود به 
نروژ مهاجرت كردند و مسعود در اين كشور تحصيل كرده است. وی كه از اعضای حزب سوسيال دمکرات نروژ )حزب 
چپگرای كارگران( است گفته است كه پدرش بيژن هنگام ورود به نروژ تنها يك دالر داشت. مسعود كه در 28 سالگی 
و در تركيه ازدواج كرده است در اصل، يك پيرانشهری است. او كه شهرت به هواداری از مهاجران دارد بر جای بانو » اِوا 
ک. هانِسن« نشسته است. مسعود اصرار به يادگرفتن زبان نروژی از سوی مهاجران دارد و گفته است كه اگر خانواده 
های مهاجر، كودكان خود را تشويق به يادگرفتن زبان نروژی نکنند، بايد اين بچه ها موقتا از خانواده جدا و با هزينه 

دولت نگهداری شوند.

یک ایرانی آلمانی دبیرکل حزب دمکرات  آلمان می شود
دويچه ولهـ  18 دسامبر 2021 : كريستيان ليندنر Christian Lindner رئيس حزب دموكرات های آزاد آلمانـ  
Free Democratic Party - FDP    )يك حزب ليبرال  و 73 ساله( اعالم كرد كه تصميم گرفته است بيژن پيرسرايی عضو 
برجسته اين حزب  و نمايند پارلمان را برای احراز مقام دبيركلی حزب به هيأت مركزی پيشنهاد كند. اين حزب يکی 

از سه حزب مؤتلفه تشکيل دهنده دولت كنونی آلمان است.
    بيژن، نماينده ايرانی ـ  آلمانی پارلمان آلمان Bundestag است كه در فراكسيون ليبرال ها در پارلمان فدرال 
)بوندستاگ( مسئوليت امور سياست خارجی را برعهده دارد. با تصويب پيشنهاد دبير كلی او كه گفته شده است بدون 
ترديد تأييد خواهد شد مسئوليت اين حزب قديمی را برعهده خواهد گرفت. دبيركل شدن بيژن پس از تأييد هيات 

مركزی حزِب FDP در كنگره حزب به رای گذاشته می شود.
    بيژن 16 خرداد سال 1355 در تهران متولد شده و اينك 45 ساله است. خانواده پيرسرايی فرزند خود را در يازده 
سالگی به آلمان نزد عمويش فرستادند. از آن زمان او در اين كشور زندگی می كند. بيژن دوران دبيرستان و دانشگاه را 
در آلمان سپری كرده و فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه كلن است. او از سال 2009 )33 سالگی( به عنوان يك 

نماينده حزب دموكرات های آزاد وارد پارلمان آلمان شد و از همين سال تا سال 2014 رئيس گروه »آلمانـ  ايران« در آن پارلمان بود.

مسعود قره خانی

بیژن

پیشمرگه پیشین ُکرد
 عضو کنونی پارلمان سوئد

آمنه كاكاوند كه نماينده شهر استکهلم در پارلمان سوئد است به گزارش رسانه ها، صدای 
مهاجران بويژه زنان مهاجر شده است. وی كه در روستای ترجان در شهرستان سقز بدنيا آمده و 
اينك 47 ساله است در نوجوانی به حزب چپگرای كومله پيوست. آمنه از 19 سالگی در سوئد بسر 
می بَرد و خاطرات جالبی از دوران پيشمرگه بودن خود و از اين كوه به آن كوه رفتن بيان می كند.

آمنِه امروز و آمنِه پیشمرگ
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شماری از ایرانی آلمانی های مشهور به گزارش دویچه وله
دويچه وله )صدای جهانی آلمان( احتماال به مناسبت پيشنهادشدن بيژن پيرسرايی به دبيركلی حزب ليبرال آلمان، گزارشی با عکس، از ايرانی آلمانی های مشهور 

كنونی )پاييز سال 2021( و سرگرم كار در آلمان منتشر كرده است كه خالصه و چند مورد از آن نقل می شود:
   ـ  نيما مواسات متّولد 1984 دارای تحصيالت حقوق و عضو حزب چپ آلمان. او از سال 2009 نماينده مجلس آلمان )بوندستاگ( است.

   ـ  اميد نوری پور متّولد جوالی 1975 در تهران. او در سال 1988 به آلمان مهاجرت كرده است. نوری پور عضو حزب سبزها و نماينده مجلس آلمان )بوندس تاگ( است.
   ـ  پدرام امامی متّولد مارچ 1970 در تهران، رئيس سازمان نظام پزشکی ايالت هامبورگ آلمان از 2018.

   ـ  نينا مقدم متولد 1980 بزرگ شده شهر كلن، شرقشناس و مسلّط بر زبان چينی و مجری تلويزيون و كارشناس زبان چينی.
   ـ  ميشل عبداللهی متولد 1981 تهران كه از 5 سالگی با خانواده اش به آلمان مهاجرت كرده، در دانشگاه تحصيل كرده و روزنامه نگار و نويسنده شده و در عين 

حال؛ هنرمند نقاش.
   ـ  جسيکا زاهدی متولد 1978 كه پس از پايان تحصيالت علوم سياسی به حرفه ژورناليستی وارد شده و از سال 2006 در بخش اخبار شبکه دوم تلويزيون آلمان 

فعاليت می كند.
   ـ  مليسا خلج متولد 1989 مجری تلويزيون در برنامه های گوناگون.

   ـ  مهرداد زائری متولد 1970 در اصفهان، طراح بزرگ تقويم ها و كتاب ها و انواع ديگر.
   ـ  ندا رحمانيان بازيگر فيلم سينمايی متولد دهم دسامبر 1978 در تهران كه 5 ساله بود كه با خانواده اش به آلمان مهاجرت كرد و در شهر هامبورگ بزرگ شد.

   ـ  يلدا زربخش سرپرست دويچه وله فارسی.

 

آمار کتک کاری در ایرانـ  در ماههای گرم سال؛ بیشتر
خبرگزاری فارس: بر پايه آمارهای موجود، در نيمه نخست سال جاری )سال 1400 ه. ش.( 334 هزار و 97 مصدوم نزاع )دعواـ  كتك كاری( جهت انجام 
معاينات، بررسی صدمات و تعيين طول درمان به مراكز پزشکی قانونی كشور مراجعه كرده بودند كه از اين شمار 225 هزار و 421 نفرشان مرد و 108 هزار و 676 
نفرشان زن بودند كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل )سال 1399( كه تعداد مراجعين نزاع را 330 هزار و 400 نفر نشان می داد تغيير چندانی نکرده بود.

در اين مدت استان های تهران با 51 هزار و 120، خراسان رضوی با 30 هزار و 171 و آذربايجان شرقی با 24 هزار و 119 نفر بيشترين و استان های بوشهر با 1677، 
ايالم با 1979 و خراسان جنوبی با 2519 نفر كمترين  كتك كاری را داشته اند.

بر اساس آمارهای كتك كاری، زد و خورد در سه ماه تير و مرداد و شهريور )فصل گرما( بيش از ديگر ماههای سال بوده است.
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یاسمین فهیمیـ  بانوی ایرانی آلمانی،
 نامزد ریاست اتحادیه کارگری آلمان شدـ  او زمانی دبیرکل حزب 

سوسیال دمکرات آلمان بود
 »دويچه وله« در گزارشی مشروح خبرداد كه بانو ياسمين فهيمی نامزد رياست بر اتحاديه كارگری آلمان ) DGB ( شده است كه 

رئيس كنونی آنـ  راينر هوفمان، در ماه می 2022 )ارديبهشت 1401( بازنشسته خواهد شد و كنار خواهد رفت.
بانو »ياسمين فهيمی« يك دوره دوساله دبيركل حزب سوسيال دمکرات آلمانSPDبودـ  در آن زمان يك حزب 153 ساله اين كشور كه بارها حکومت را به دست 
داشته و نيز از دسامبر 2021. ياسمين از ژانويه 2014 تا دسامبر 2015 دبيركل اين حزب پُرتوان آلمان بود كه از دسامبر 2021 صدراعظم آلمان از اين حزب است. 
Bundestagرا هم در كارنامه خود داشته همچنان به فعاليت های سياسیـ  عقيدتی ادامه می دهد و اينك از او به عنوان نامزد  ياسمين كه نمايندگی پارلمان فدرالـ 

رديف اول رياست بر بزرگترين اتحاديه كارگری آلمان كه انتخابات آن در ماه می 2022 صورت خواهد گرفت نام برده می شود.
     ياسمين از پدر ايرانی و مادر آلمانی در 25 دسامبر 1967 در هانوور )هانوفر( ايالت ساكسونی )شمال غربی آلمان( كه خانواده سلطنتی انگلستان هم از همان 
منطقه آلمان هستند به دنيا آمده است. مادر ياسمين با پدر او در ايران زندگی كردند و در اينجا فرزند بدنيا آوردند، ولی مادر ياسمين كه او را حامله بود برای وضع حمل 

به زادگاه خود آلمان بازگشت.
    ياسمين كه در گزارش های رسانه ای، بانويی باهوش و آگاه از امور و وضعيت جهان توصيف شده است و بمانند همه ايرانيان و ايرانی تبارها جويای نام و پيشرفت، 
از 17 سالگی به حزب سوسيال دمکرات آلمان پيوست، وارد گروه جوانان حزب شد و دوره آكادميك )آموزش ايدئولوژیـ  سوسياليسم عملی، فوائد سنديکاليسم، 
راههای همزيستی سوسياليسم و كاپيتاليسم و به موازات تأمين رفاه و ارتقاء طبقه زحمتکش توجه به طبقه متوسط، دفاع و تأمين حقوق بشر و نهادينه شدن و تکامل 
دمکراسی( را گذرانيد. وی كه در دانشگاه، در رشته شيمی تحصيل كرده است همه پلکان حزب را باال رفته، سلسله مراتب حزبی را طی و تجربه فعاليت گروهی كسب 

و به تحّقق آرزوی كاهش فاصله طبقه كم درآمد و ُوركينگ كالس )زحمتکشان( از طبقه پُردرآمد و ثروتمند كمك كرده است.
      ياسمين پيش از انتخاب شدن به دبير كلی حزب سوسيال دمکرات آلمان، دستيار و مشاور رديف اول رئيس اين حزب بود. حزب سوسيال دمکرات آلمان

Social Democratic Party of Germanyدر ماه می 1863 با تفّکر ماركسيستی تاسيس شده است. مانيِفسِت كمونيست )عقايد ماركس( 15 سال پيش از تاسيس آن  ـ 
حزب انتشار يافته بود و بسياری بودند كه آن را كه مشابهت بسيار با عقايد مزدکـ  روحانی زرتشتی ايرانی در سده ششم ميالدی داشت راه حل مشکالت بشر )توده 
ها( می دانستند و به آن روی آورده بودند. حزب سوسيال دمکرات آلمان كه در آغاز كار تمايالت نزديك به ماركسيسم داشت از آن پس به تدريج عقايد خودرا تعديل 
كرد ولی از هدف تبديل مالکّيت فردی وسائل بزرگ توليد به مالکّيت عمومی و تأمين رفاه همگانی و فرصت های مساوی و مشاركت همه اعضای جامعه در فعاليت 
ها، تسهيالت و برخوردار بودن از منابع و منافع كشور دست برنداشت. اين حزب تا 1930 چندبار رياست دولت    آلمان را به دست آورد و فردريك اربلErbel، فيليپ 

شيدمان،Gustav Gabriel و هرمان مولِر سران دولت آلمان از اين حزب بودند.
    هيتلر كه تاكيد بر ازدواج سوسياليسم با ناسيوناليسم آلمانی داشت و بدون وفاداری به »ناسيوناليسم« مکاتب ديگر را زودگذر می دانست، پس از كسب قدرت، 
فعاليت حزب سوسيال دمکرات را ممنوع ساخت. اين حزب پس از جنگ جهانی دوم بارديگر پا به عرصه وجود گذارد و از سال 1949 يکی از دو حزب بزرگ آلمان 
غربی )آلمان فدرال( شد و ميان سوسياليسم مطلق )سوسياليسم ماركسيستی( و كاپيتاليسم خالص، »راه سوم« را برگزيد و رهبران بزرگی همچون ويلی برانت، 
ِهلموت اشميت و ِگرهارد شرودر داشت كه هر سه صدر اعظم آلمان شدند و اينكOlaf Scholz . ويلی برانت در تبليغ جهانی سوسيال دمکراسی سهم بسزا دارد. حزب 
سوسيال دمکرات آلمان كه از اعضای احزاب سوسياليست اروپا و فعال در سوسياليست بين الملل است از پايان جنگ جهانی دوم از هواداران اتحاد اروپاييان بود تا قدرت 
اقتصادی واحد تشکيل دهند و جنگ و خونريزی از اين قاره رخت بربندد، ولی تا روسيه خارج از اين اتحاديه باشد مشکِل تحّقق اين آرزو باقی خواهد بود مخصوصا كه 
از آغاز قرن 21ـ  در مشرق زمين و آمريکای التين چند قدرت تازه در حال طلوع هستند. به اين نکته نيز بايد توجه داشت كه ايرانيان و آلمانی ها )ژرمن ها( عالئق ذاتی 
و احساس همنژادی نسبت به هم دارند و در طول تاريخ، هيچگاه برضد هم نبوده اند. ايران به خاطر همين احساس و جانبداری از آلمان، در دو جنگ جهانی قرن 20 

صحنه نبرد و اشغال نظامی قرار گرفت و آسيب فراوان ديد.

یاسمین فهیمی

بهترین هنرپیشه انگلیسی 87 سال شد
بانو جودی دنچ در 87 سالگی نيز بهترين هنرپيشه انگلستان اعالم شد. نهم دسامبر سالروز تولد او است كه در 1934 به 
دنيا آمده و در صدها فيلم سينمايی نقش ايفا كرده است. او امسال )دسامبر 2021( در مراسم سالروز تولد خود درباره بهترين 

فيلم هايی كه بازی كرده بود سخن گفت.

جودی
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از هشتم دسامبر 2021 )17 آذر 1400(، آلمان باردیگر در دست سوسیال دمکرات ها قرار 
گرفت و دارای یک کابینه زنانه و میانسالها شد

 
اوالف شولتسOlaf Scholz ـ  يك سوسيالل دمکراِت متولّد 14 ژوئن 1958 و از هواداران مهاجرت )به علت كاهش زاد ولد در آلمان و گريز شماری انبوه از خانواده 
های آلمانی از فرزندآوری( كه گفته است كه ضوابطی شبيه آمريکا برای مهاجرت وضع خواهد كرد ازجمله تبعه شدن متولّدين خارجی آلمان، مهاجرت بستگان 
مهاجراِن تبعه شده آلمان و ... از هشتم دسامبر 2021 )17 آذر 1400( كار خودرا به عنوان صدراعظم آلمان آغاز كرد. به اين ترتيب، در دوران صدارت او، آلمان به يك 
مهاجرنشين تبديل خواهد شد. تنها بيش از سه ميليون تركيه ای در آلمان زندگی می كنند. . بيشتر مهاجران به آلمان از مردم خاورميانه و آسيای جنوبی هستند. 
»بريتا« بانوی شولتس نيز يك سوسياليست است. خبرگزاری ها كابينه تازه آلمان را زنانه و ميانسالها لقب داده اند زيراكه بيش از هر كابينه قبلی آلمان وزير زن دارد. 
در انتخابات اخير )نيمه دوم سال 2021( در بيشتر كشورها بويژه در آمريکای التين و اروپا، سوسيال دمکرات ها پيروز شدند و به اين ترتيب، جهان به سوی چپ تغيير 

مسير داده است. رهبر چين نيز گفته است كه چين را عمال به راه چپ بازخواهد گرداند )شبيه راه مائو(.

بانو ِمركل Angela Merkel  24 نوامبر 2021 پس از 16 سال، با صدراعظمی آلمان وداع كرد. مركل كه بيش از هر صدراعظم )رئيس دولت( بر آلمان حکومت كرد 
گفته است كه برای او، اينك زماِن خوابيدن و مطالعه كردن است.

کابینه اوالف شولتسـ  عکس او در کنار عالمت اس. پی. دی )حزب سوسیال دمکرات(

یک جوان 35 سالِه سوسیال دمکرات رئیس جمهوری شیلی شد
 يکشنبه 19 دسامبر 2021 )28 آذر 1400( مردم كشورِ 756 هزاركيلومترِی 18 ميليون نفری شيلی Republic of Chile ـ  يك 
جوان 35 ساله چپگرا را به رياست جمهوری برگزيدند. اين انتخاب يك بار ديگر نشان داد كه جهانيان به سوی سوسيال دمکراسی گام 

برمی دارند و اين بار با صندوق رای، نَه انقالب.
    رئيس جمهوری منتخب شيلی، گابريل بوريت فونت Gabriel Boric Font نام دارد. وی از زمانی كه رئيس انجمن های دانشجويی 
دانشگاه شيلی بود شهرت يافت و اين شهرت سبب شد كه سياست را رها نکند. گابريل بوريت متولد 11 فوريه 1986 است. پدر او از تبار 
مهاجران كروات )كرواسی ايالتی از يوگوسالوی وقت و اينك يك كشور مستقل( و مادر وی از تبار مهاجران اسپانيايی است. گابريلـ  

يك سوسيال دمکرات، بر زبان انگليسی نيز تسلط دارد.
    شيلی قبال هم دو رئيس جمهوری سوسياليست داشت؛ سالوادور آلِنده و دكتر ميشل باشله )ميشله باچلِت( و دهها سال پيش از 

اين دو، كارلوس داويال كفيل رياست جمهوری. دكتر باشله از 2018 رئيس كميسيون عالی حقوق بشر سازمان ملل است. وی كه بر زبان های انگليسی، چينی، روسی 
و آلمانی هم مسلّط است دو دوره رئيس جمهوری شيلی بود. دكتر باشله آوارگی را تحمل كرده و از دست پينوشه و پس از كودتای او و مرگ پدرش كه يك ژنرال بود 

آواره آمريکا، چين، روسيه و آلمان شد و در آلمان تحصيالت پزشکی خودرا تکميل كرد. از اين رو، بهترين حامی حقوق بشر خوانده شده است.

گابریِل
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خبر جنجالی جهان در آذرماه 1400؛ ازدواج یک کشیش کاتولیک!
 »خاويِر نوول  گوما Xavier Novell i Goma « اسقِف )بيشاپـ  مقامی باال در كليسای كاتوليك( 
سولسونا Solsona ـ  شهری در كاتاالن، شمال شرقی اسپانيا پس از آنکه به گفته خودش؛ عاشق 
شد و ازدواج كرد، از آن عنوان و آن مقام كليسايی بركنار شد. زن او يك روانشناس و داستان نويس 
است. خاوير گفته است كه سه ماه پيش از بركنارشدن، از سمت های كليسايی كناره گيری كرده 
بود. خاويِر كه يك روحانی بسيار محافظه كار بود از ده سال پيش، مقام اسقفی بدست آورده بود.

    »خاوير« 52 ساله 22 نوامبر 2021 با »سيلويا كابالُل Silvia Caballol « سی و هشت ساله 
رسما و ثبتی )حضور در دفتر ثبت ازدواج در سازمان مربوط( ازدواج كرد. سيلويا يك بانوی مطلّقه 
بود. در مذهب كاتوليك، ازدواج مقامات كليسايیـ  كشيش و اسقف و مقام مذهبی باالتر منع و 
نَهی شده است. همين ممنوعّيت سبب مشاهده موارد متعدد از ارتباط كشيش های كاتوليك 
با پسران و ... شده و خبرساز گرديده و منطق منع ازدواج روحانيون كاتوليك را زير سئوال برده 
است. همچنين ازدواج مجدد بانوی مطلّقه نيز مورد تأييد كليسای كاتوليك نيست، قانونا صورت 

می گيرد ولی كليسا آن را تأييد نمی كند. طالق نيز در مذهب كاتوليك نهی شده است. قبال در كشورهای كاتوليك مذهب، طالق نيز پذيرفتنی نبود كه انقالب فرانسه 
آن را رد كرد و كشورهای كاتوليك ديگر، جز يکی دو دولت به تدريج به طالق رسميت دادند.

    در پی ثبت ازدواج خاوير، نشست اسقف های اسپانيا برگزار شد و خاوير از مقام روحانّيت كليسای كاتوليك بركنار و اصطالحا َخلع لباس شد و تصميم نشست 
اسقف ها و مقامات ارشد كليسای كاتوليك اسپانيا به تاييد پاپ رسيد. اسپانيا يك كشور كاتوليك مذهب است و اين مذهب را در آمريکای مركزی و جنوبی )اصطالحا؛ 
آمريکای التين ها( ترويج كرده است. نشست اسقف های اسپانيا دو هفته پس از ثبت ازدواج و انتشار اعالميه خاوير يعنی 12 دسامبر 2021 )21 آذرماه 1400( برگزار 
شد. خاوير گفته است كه نتوانست در برابر خواسِت قلب خود ايستادگی بيشتری كند. تحُقق خواست و رسيدن به معشوق )هرنوع عالقه مندی( و يا هدف؛ همانا 
احساس رسيدن به سعادت است و وجود و روان يك انسان، سعادت و شادی و رضايت را می طلبد. مطمئن هستم زن من كه اين فداكاری مرا )گذشتن از مقام، شهرت 
و درآمد آن را( می داند همه تالش را برای تأمين سعادت و شادی من خواهد كرد و در كنارم خواهد بود. »مقام« و »درآمد« ناپايدار است، ولی تا آخرين لحظه زندگی، 
عشق و عالقه پايدار و باقی ماندنی هستند. وی قبال هم اعالم كرده بود: "من عاشق شده ام و آن كاری را انجام خواهم داد كه طبيعت انسان آن را می طلبد و درست است.". 
پس از اعالم عمومی اين وضعّيت از سوی خاوير، به گزارش رسانه ها، نگرانی  در كليساهای كاتوليك از احتمال تکرار و شور و هيجان در جهان به دليل تمّرد از قانون 

ممنوعيت ازدواج كشيش های كاتوليك مشاهده شده است.

خاویر و بانویش؛ سیلویا

َهرناز

یک هنرپیشه 21 ساله هندی
 دختر شایسته سال 2021 جهان شد

هفتادمين دور انتخاب دختر شايسته جهان، 12 دسامبر 2021 َهرناز ساندو )ساندهو(ـ  دختر هند را به عنوان 
دختر شايسته سال 2021 انتخاب كرد. وی يك هنرپيشه )بازيگر فيلم در باليوود( و 21 ساله است.

َهرناز پس از انتخاب شدن گفت كه جهانيان بايد بدانند كه انتخاب دختر شايسته تنها به لحاظ زيبايی نيست، 
موارد متعدد شايستگی بايد در او جمع باشد و اين موارد بايد رسانه ای شود تا سرمشق دختران ديگر قرار گيرد.

در اين مسابقه 80 دختر از 80 كشور شركت كرده بودند. در اين مسابقه؛ ناديا دختر شايسته پاراگوئه دوم و اللاِل 
دختر شايسته فدراسيون افريقای جنوبی سوم شدند.
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درگذشت طّراح و سازنده مجتمع مسکونی بزرگ اکباتان
رحمان گلزار شبستری طّراح و سازنده مجتمع مسکونی اكباتان در تهران، 26 ديماه 1400 )16 ژانويه 2022( در 92 

سالگی در فلوريدای آمريکا درگذشت.
    گلزار شبستریـ  آرشيتکت و تحصيلکرده دانشگاه تهران آماده سازی طرح و نقشه مجتمع مسکونی اكباتان را در اراضی 
معروف به مهرآباد شمالی )غرب ميدان آزادی و شمال جاده مخصوص كرج و فرودگاه مهرآباد از سال 1345 آغاز كرده بود. 
طرح وی شامل 15 هزار واحد آپارتمانی در 33 بلوک بود كه حدود 60 هزار تَن را در خود جای دهد. وی قبال اراضی مربوط 

را خريداری كرده بود.
    پس از انقالب، دولت انقالب امور شهرک را بدست گرفت و واحدهای مسکونی آن را از طريق قرعه كشی به متقاضياِن 

خريد داد. گلزار شبستری مقيم آمريکا شد، ولی به ايران رفت و آمد داشت. 

16 میلیون زن و دختر خانه نشین در افغانستان
پس از خروج كامل نظامی و ناگهانی آمريکا پس از 20 سال عمليات از افغانستان كه به باور برخی از اصحاب نظر، يك شکست نظامی بوده است و به قدرت رسيدن 
دوباره طالبان دراين سرزمين، 16 ميليون زن و دختر عمال خانه نشين شده اند كه بازگشتی به وضعيت نسبتا كوتاهِ پيش از سال 2001 بوده است. به اظهار همين 
نظرنگاران، ارمغان ديگر اين رويداد؛ فقر و نوميدی شماری بسيار از افغانها بوده است. نيمی از جمعيت تقريبا 33 ميليونی افغانستان را اناث )زن و دختر( تشکيل می 
دهد. روزگاری، زنان افغان مقامات دولتی مهم از وزارت و فرمانداری تا افسر پليس داشتند و اينك خانه نشين. شماری از اصحاب نظر هم گفته اند كه آمريکا نقشه هايی 

در سر داشته كه نظاميانش را اين چنين از افعانستان خارج ساخته است. آمريکا ماهها با طالبان در قطر مذاكره می كرد.

سه صحنه از زنان افغان در فروشگاه، در خیابان و در روستا

گلزار شبستری
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درسال 2021 ایرانیان در ترکیه ده هزار و 56 خانه خریدند!
گزارش مركز آمار تركيه كه در نحستين هفته سال ميالدی 2022 انتشار يافت نشان می دهد كه ايرانيان در سال 2021 ده هزار و 56 واحد مسکونی )خانه و 
آپارتمان( در تركيه خريداری كردندد كه به رغم افزيش نرخ ارزها ازجمله دالر به باالی 27 هزار و گاهی تا 30 هزارتومان، نسبت به سال 2020 حدود 30 درصد افزايش 
داشته است. ارزش دالر آمريکا در برابر ريال ايران در سال 2021 نسبت به سال 1357 )سال انقالب( حدود 4 هزار برابر شده است، به عبارت ديگر؛ ارزش ريال ايران 

نسبت به دالر آمريکا چهارهزار برابر كاهش يافته است.

 طبق گزارش مركز آمار تركيه، ايرانيان تنها در دسامبر 2021 )آخرين ماه سال ميالدی 2021ـ  آذرـ  دی 1400( 1462 خانه در تركيه خريدند.  بر پايه ضوابط 
تركيه، هر فرد با 250 هزار دالر سرمايه گذاری می تواند تبعه تركيه شود و گذرنامه تركيه بگيرد.

از نيمه دوم دهه 1330 و از زمان پيوستن ايران به يك اتحاديه منطقه ای غرب با مشاركت تركيه كه بعدا نام ِسنتو به خود گرفت، رفت و آمد ايرانيان به تركيه نياز 
به ويزا ندارد و همين امر، هجوم ايرانيان به آن كشور را باعث شده است. معلوم نيست كه به رغم از ميان رفتن »ِسنتو« در 42 سال پيش، چرا ضابطه الزم نبودن ويزا 

همچنان باقی مانده است!.
طبق آمار رسمی بانك مركزی جمهوری اسالمی، در سال 1399 هجری شمسی، 6 ميليارد و 318 ميليون دالرـ  ارز از كشور خارج شده بود. اين امر نشان دهنده 

ترجيح انتقال پول و سرمايه به ساير كشورها است. چرا؟!.
 

توفان و گردبادهای آذر و دیماه آمریکا
در آذر و ديماه 1400 چند مورد گردباد و توفان های بعضا با سرعت 250 مايل در ساعت، شش 
استيت آمريکا و اصطالحا مناطق واقع در دره توفان )كوچه توفان( را درنورديد و موارد خفيف 
آن هم به 3 استيت ديگر رسيد كه تلفات و زيانهای بسيار وارد كرد. بيشترين تلفات به استيت 

كنتاكی وارد آمد و پس از آن؛ ايلی نوی، تنسی، آركانزا و ميسوری.

در اين منطقه معموال هر سال و بويژه در دسامبر چنين گردبادهايی )تورنِيدو( وزش می كند. 
سنگين ترين تلفات در سال 1896 به استيت ميسوری با 255 كشته وارد آمده بود.

 
 

درگذشِت پیرترین مرد جهان که گوشت قرمز نمی خورد،
 استرس و اضطراب به خود راه نمی داد، و دست کم در شبانه روز

 7 ساعت می خوابید و ...
پيرترين مرد جهان به نام Saturnino de la Fuente Garcia  كه در اسپانيا زندگی می كرد 18 ژانويه 2022 )18 ديماه 
1400( درگذشت. او 112 سال و 341 روز زندگی كرده بود كه 24 روز پيش از 113 ساله شدن فوت كرد. وی طبق نوشته 
»گيِنس« پيرترين مرد شناخته شده جهان بود. ممکن است پيرترهای ديگر هم در گوشه و كنار روستاها در كشورهای 
دورافتاده باشند كه گيِنس از آنها بی خبر است. ساتورنينو كه يك كوتاه قد بود گفته بود كه راز طول عمر او در آرامش 
بسربردن و خودرا دچار انبوه نکردن و كمتر گوشت قرمز و كره و روغن جز روغن زيتون خوردن است. وی گفته بود كه جز 

در مراسم و مهمانی ها الکل نمی نوشيد و خواب خودرا از دست نمی دادـ  حداقل 7 ساعت در شبانه روز و می كوشيد كه استرس و اضطراب به خود راه ندهد و با زنش 
در يك تختخواب بخوابد نَه در تختخواب جداگانه و تنها.

 زنان معموال چند سال بيش از مردها ُعمر می كنند و جهان چند زن پيرتر از ساتورنينو دارد.

ساتورنینو

 دره توفان در نقشه جغرافیایی آمریکا و خرابی وارد آمده در یک نقطه 

1(در مسیر توفان
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آخرین دختر ابن سعود پادشاه پیشین کشور سعودی 
پس از 3 سال زندان آزاد شد

شاهدخت 57 ساله سعودیـ  بسمه بِنت َسعود آل سعود پس از سه سال بازداشت در Al-Ha'ir prison  در ژانويه 2022 
آزاد شد. او كه يك دانشگاه ديده است در مارس 2019 و در آستانه سفر به سويس جهت درمان بيماری بازداشت شده بود. 
هنوز علت بازداشت بودن سه ساله وی اعالم نشده است. گفته شده است كه بازداشت شاهزاده خانم بسمه دختر سعود به 
علت برخی انتقادها از محدوديت ها و ُرک گويی هايش بوده است. او قبال از منطقی نبودن منع رانندگی بانوان انتقاد كرده 
بود و همچنين در مقاله ای در روزنامه المدينه خواهان برخی اصالحات اجتماعی شده بود. خبرگزاری فرانسه از قول آگاهان 
گزارش كرده بود كه بازداشت بسمه احتماال به سبب نزديك بودن و حمايت وی از شاهزاده محمد بِن نايِف بود كه او نيز در 
َحصر قرارداده شده است. بسمه آخرين دختر ملك سعود از زوجه سوريه ای اش بود كه از 1953 تا 1964 بر كشور سعودی 
پادشاهی كرد. بسمه پيش از بازداشت يك موسسه رسانه ای تأسيس كرده بود. آزاد شدن او در پی ارسال نامه به پادشاه 

سعودی بود كه در آن نوشته بود نياز به درمان در خارج از كشور دارد.

منع ترخیص آالت موسیقی از گمرک و ورود به جمهوری اسالمی
به گزارش تسنيم، رئيس گمرک ايران دهم آذر )يکم دسامبر 2021( گفته است كه محموله 11 كانتينر آالت موسيقی از بَرند ياماها كه از حدود دو سال پيش در 

گمرک بوشهر مانده است اجازه ترخيص نخواهد يافت.

خبرگزاری »تسنيم« در اين رابطه با مهدی ميراشرفی، معاون وزير اقتصاد ايران مصاحبه  كرده و او گفته است كه اين كاال در رديف كاالهای گروه 4 است كه ورود 
آن به كشور ممنوع است و جلوی ترخيص اين كاالها گرفته شده است.

فرود هواپیما در فرودگاه هامبورگ
 با یک مسافر ُمردهـ  این مسافر مبتالء به کرونا بود!

يکم نوامبر 2021 يك هواپيمای مسافربر در فرودگاه هامبورگ آلمان به زمين نشست و يك مسافر را كه در اثنای پرواز در آن هواپيما فوت شده بود بيرون آوردند 
و جهت تشخيص علت مرگ به مؤسسه پزشکی مربوط منتقل كردند.

 به گفته سخنگوی پليس هامبورگ اين مسافر 51 ساله در جريان پرواز هواپيما از استانبوِل تركيه به آلمان درگذشته بود. تشخيص اوليه، نشان داده است كه مسافِر 
فوت شده به كرونا نيز مبتال بود و جريان به اداره بهداشت هامبورگ گزارش شد. پليس و مقامات امور هوانوردی اينك سرگرم كشف اين مسئله هستند كه چگونه يك 
بيمار مبتال به كرونا توانسته بود وارد هواپيما شود. برای گرفتن صندلی در هواپيما )بُردينگ كارت( نياز به نشان دادن گواهی مبتالء نبودن به كرونا و در پرواز به برخی از 
كشورها ارائه كارت تزريق واكسن است. رسانه های آلمان در گزارش های خود )گزارش های اوليه و فوریـ  آرِجنت( اشاره به تابعيت اين فرد و يا هويت او نکردند، حال 

آنکه وی با ارائه گذرنامه بر هواپيما سوار شده بود. اين رسانه ها تنها نوشته بودند كه متوّفا، ساكن شلسويگ-هولشتاين )ايالت شمال غربی آلمان( بود.

شاهدخت بسمه

)1
40

ی0
 د

ر-
آذ

( 9
ه 1

مار
ک ش

نام
وز

ه ر
جل

م

18



19

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک

ماجرای تهیه آمار از شهر نو )ِرد الیت دیستریکت تهران وقت(، چگونگی 
قاچاق زن به این محله، فعالیت باج خورها، انتشار مقاله و انتصاب یک افسر 

ناسیونالیست پلیس، اصالح کار و باالخره تخریب محله پس از انقالب
 )در نيمه دوم سال 1336( هنوز سهـ  چهار هفته از حادثه نويسی من نگذشته بود كه يك 
روز احمد سروش دبير ميزـ  با توجه به چند خبر مربوط به قتل و جرح زنان تَن فروش در شهر نو 
)ِردـ  اليت ديستريکت تهران وقت( تصميم گرفت كه درباره اين محله؛ تاريخچه آن، شمار زنان 
خودفروش، شمار خانه ها و درد دل آن زنان، يك مطلب مفصل به چاپ برسد تا دولت متوجه 
مشکالت اين زنان شود و چاره جويی كند. قتل و جرح های آن چند روز عمدتا مربوط به باج خوری 

و وارد كردن زنان تازه كار به محله و آگاه شدن بستگان آنان و ... بود.

هيچيك از خبرنگاران عضو ميز داوطلب تهيه چنين مطلبی )در اصالح روزنامه نگاری؛ گزارش 
ميدانی( نشدند. بناچار، سروش متوسل به قرعه كشی شد و قرعه به نام من افتاد. كاری خطرناک 

و دشوار بود بگونه ای كه خواستم از روزنامه اطالعات كناره گيری كنم. سروش متوجه شد و گفت كه كمك و راهنمايی خواهد كرد. او 
گفت كه بايد اين كار در ساعات شب انجام شود زيراكه زنان محله شهر نو روزها يا در اطاق خود خواب هستند و يا در خارج از محله و در 
منازل شخصی شان و .... پنجشنبه شب هم رفتن به محله بی فايده است زيراكه زنان با رفيق شخصی خود هستند و نمی شود آمار گرفت. 
به من گفت كه در آنجا نه كراوات داشته باشم و نه عينك و دست به قلم و كاغذ هم نبرم تا سوء ظن گردانندگان هرخانه )اصطالحا؛ 
خانم رئيس و سردسته( برانگيخته شود و افزود كه برخی از اين سردسته ها مخصوصا پس از براندازی 28 اُمرداد دارای قدرت شده اند 
و پُررو و آسيب می زنند. ]پس از انقالب سال 1357 سه سردسته كه كارهايی برای براندازی 28 اُمرداد انجام داده بودند اعدام شدند[.

سروش گفت كه بروم و مقداری نخود بخرم، قسمتی از آن را در جيب طرف راست ُكت و قسمت ديگر را در جيب طرف راست شلوارم 
بريزم و شمردن زنان وقتی به رقم ده برسد يك نخود از جيب راست ُكت در جيب چپ بگذارم و در مورد شمردن خانه ها از نخودهای 
جيب شلوار استفاده كنم و بعد جمع بزنم. سروش همچنين شماره تلفن نويسنده دو كتاب »با من به شهر نو بياييد« و »گلهايی كه در 
جنهم می رويند« را به من داد و گفت كه اين نويسنده گاهی هم برای روزنامه اطالعات مقاله می نويسد و می تواند به تو كمك كند 
زيراكه برای نوشتن كتاب ماهها به شهرنو رفت و آمد داشته و از وضعيت آگاه است. سروش گفت كه پس از آمارگيری بايد با چند زن 

ساكن محله هم مصاحبه كنم.

برای تهيه و تنظيم مطلب، به من سه هفته وقت داده بودند زيراكه در ساعات روز بايد كار عادی خودرا انجام می دادم و به بيمارستانها 
و ژاندارمری می رفتم و خبر آب و هوا تهيه می كردم ]گرفتن پيش بينی وضعيت هوا، تلفنی از فرودگاه مهرآباد و تماس با خبرنگاران 

محلیـ  سازمان شهرستانها[.

)آذر- دی1400( مجله روزنامک شماره 91 

احمد ایزدپناه افسر پلیس



كار انجام شد؛ شمار خانه های محله 384 و شمار زنان خودفروش )پراستيتيوت( سه هزار و ششصد و پنج نفر بود. بسياری از اين خانه ها دارای 
سردسته )صاحب خانه و گرداننده امور آن( و خانم رئيس )طرف مذاكره با مشتری و دريافت كننده پول( بودند و دربان ]دربازكن[ و پيشخدمت. 
نيمی از درآمد هر زن سهم سردسته بود كه به او داده می شد. در شماری از خانه ها، زنان تن فروش مستقال كار می كردند و همه درآمد ِمنهای اجاره 
اطاق و سهم دستمزد دربان )دربازكن و درعين حال؛ محافظ( به جيب خودشان می رفت. اين دسته از زنان، قديمی تر و زرنگ تر و بعضا باسواد و 

شهری بودند و رفيق شخصی و باج خور هم نداشتند و مرافعه و زد و خورد عمدتا در همين خانه ها روی می داد.

كار شماری از مردان اين بود كه در گوشه و كنار كشور پرسه بزنند و زنان بی كس و بيکار و مطلّقه را به بهانه ازدواج به دام اندازند، به تهران بياورند 
و پس از مقدمه چينی بسيار و ماهرانه به يك سردسته در شهر نو بفروشند. سردسته برای هر زن تازه وارد طال و جواهرات و قالی می خريد و در 
عوض از او تا چند برابر سفته می گرفت و اين سفته ها بود كه زن را در خانه آن سردسته ميخکوب و در حقيقت زندانی می كرد. به عالوه، سردسته 
كه چاقوكش هم در اختيار داشت برای زن تازه وارد، از عوامل خود يك رفيق شخصی )باج خور( می گرفت و اين »رفيق« درآمد زن را می گرفت و 
اگر با مخالفت رو به رو می شد تهديد می كرد و چاقو می زد. اين رفيق ها در عين حال »بادی گارد« زن بودند. ]گمان نکنيد كه اين كار مربوط به 
ايران دهه 1330 بود، پس از فروپاشی بلوک شرق، هزاران زن را از اين مناطق به همين صورت به كشورهای ديگر منتقل كردند و ضمن گرفتن 
گذرنامه هايشان، درآمدشان را به بهانه تصفيه بدهی های مربوط به هزينه قاچاق از كشوری به كشور ديگر می گرفتند و اين كار احتماال در ابعاد 

كمتری هنوز ادامه دارد و »ِسکس ترافيکينگ« گفته می شود.[.

آن وضعيت شهر نو در حالی بود كه طبق قانون وقت، دايركردن فاحشه خانه و اداره آن و ترغيب زنان به خودفروشی و هرگونه عمل قّوادی 
)پيمپ( مجازات زندان داشت!، نه تَن فروشی فردی.

مطلب در فاصله تعيين شده تهيه شد و تنها مصاحبه با چند زن در آن محله باقی مانده بود كه در آنجا كاری بسيار دشوار بود و پُرخطر. دو رويداد 
در همان روزهای آخر، كار مرا آسان كرد. يکی از اين رويدادها قصد خودكشی يك زن از ساكنان شهر نو و انتقال او به بيمارستان لقمان الدوله 
بود و ديگری چاقو خوردن يك زن ديگر و بستری شدن او در بيمارستان سينا. اين دو زن، عيادت كننده بسيار داشتند كه از شهر نو می آمدند و 

با بيشتر آنان مصاحبه كردم.

زنی كه با ترياک قصد خودكشی داشت گفت كه از يك روستای خراسان است. چندی پس از جداشدن از شوهرش به سبب نازابودن، زنی كه از 
شهر مجاور به آن روستا آمده بود او را برای انجام كار خانه اش استخدام كرد و به شهر بُرد. در همان نخستين روز، در خانه اين زن با مردی تهرانی 
آشنا شد كه از او خواستگاری كرد ولی قرارشد كه عقد ازدواج در تهران و با حضور بستگان خواستگار انجام شود. در تهران به جای ازدواج اورا با 
چند مرد و چند زن آشنا كردند و .... نخست ُقبح و زشتی تَن فروشی از او زدوده شد و بعد امری عادی. همان مرد يك روز اورا به خانه ای بُرد، آنجا 

گذاشت و رفت كه بعدا متوجه شد در شهر نو است و به آن خانه فروخته شده است.

اين زن گفت: پس از يکی دو روز مشاهده رفت و آمد مردان و زنان و ... مرا هم به اين كار كشاندند. برای جلوگيری از فرار، از من سفته گرفتند و 
يك رفيق شخصی هم تعيين كردند كه اين رفيق پول مرا می گرفت و اگر نمی دادم با چاقو  تهديد می كرد. طولی نکشيد كه از خود متنفر شدم. 
به بهانه اعتياد، از يك مشتری كه به دفعات به آنجا می آمد، خواستم برايم ترياک بياورد، گفتم كه سردرد دارم و ترياک رفع سردرد می كند ]در 
آن زمان خريد و فروش ترياک امری عادی بود و كشت و برداشت آن هم آزاد[. او دفعه بعد كه آمد، برايم مقداری ترياک آورد و  من همان شب، 
پس از كاهش رفت و آمد، ترياک هارا خوردم، ولی بستن در ِ اطاق خواب بدون مشتری ممنوع بود و جايی برای پنهان شدن نبود. ساكنان خانه 

متوجه شدند و مرا به اينجا آوردند.
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زن چاقو خورده كه تحصيالت ابتدايی داشت و قبال زن يك راننده كاميون بود گفت كه شوهرش اورا كه دارای فرزند نمی شد طالق گفت. در 
جستجوی كار بود كه به دام يك زن افتاد. اين زن پس از چند رفت و آمد اورا فريب داد و با شهر نو و خودفروشی آشنا ساخت. وی با اين اميد كه اگر 
مدتی در شهر نو باشد خواهد توانست يك خانه بخرد در اينجا ماندگار شد. پس از مدتی، بودن در شهر نو، يك مشتری اورا شناخت و به برادرش 

خبرداد و مردان فاميل به شهر نو آمدند و اورا به قصد كشتن چاقو زدند.

زنان ديگر مطالب مشابهی گفتند، مطلب تکميل و اديت شد. اخبار حوادث روزنامه اطالعات دارای دو صفحه بود، اليی و رويی و صفحه اليی شب 
بسته می شد. قرار شد كه مطلب در صفحه اليی چاپ شود. دسترسی به صفحات اليی كه 8 تا 12 ساعت زودتر چاپ می شد آسان بود. صفحات 
اليی و در آن شماره، 8 صفحه )اصطالحا؛ ِسکشن بی( پس از چاپ به دفتر مدير روزنامه، سردبير و ... فرستاده می شد تا ببينند. دفتر مديريت 
و طبق شنيده ها؛ مقامات دولتی مربوط. انتشار چنين مطالبی را صالح مصلحت ديدند و يك ضعف، و چون وقت كافی بود قرار شد كه صفحه 
عوض شود و برای تامين هدف احمد سروش، من يك مقاله يك ستونی به امضای خود درباره وضعيت شهر نو و آمارهايی را كه به دست آورده بودم 
بنويسم و اين مقاله چندی بعد و پس از دست به دست گشتن و اصالح، در صفحه »مقاالت و نامه به سردبير« چاپ شد و موثر افتاد و دولت يك 
افسر مصدقی )ناسيوناليست( به نام سروان احمد ايزدپناه را كه پس از براندازی مصدق در اختيار وزارت كار قرار گرفته و از دريافت ترفيع بازمانده 
بود، ولی از فرصت استفاده كرده و از دانشگاه تهران در رشته قضايی ليسانس گرفته بود، رئيس پاسگاه پليس محله شهر نو كرد. اين افسر برای 
كنترل ورود و خروح به محله بر دو ورودی آن َدر گذاشت و برای ساكنان محله دفتر عکسدار به وجود آورد. هدف اين بود كه زن تازه وارد محله 
نشود. برای معاينه و درمان زنان درمانگاه به وجود آمد، باج خورها قلع و قمع شدند، برای زنان بی سواد محله كه پس از َدرگذاری به قلعه شهر نو 
معروف شده بود كالس سواد آموزی و برای باسوادان كالس تايپ داير شد. اخبار اين كارها در روزنامه ها منعکس و سروان ايزدپناه را كه سرگرد و 
سرهنگ شد به صورت معروف ترين افسر پليس ايران در آورد بگونه ای كه هر محله تهران كه كارش خراب بود وی را كالنتر آن محله می كردند و 
پس از انقالب اورا كه مردی پاكدامن بود، سرتيپ، رئيس آگاهی و معاون شهربانی كل كشور كردند. در دهه 1370 به اين انديشه افتادم تا دفتری 
را كه او با عکس و شرح حال از زنان تن فروش شهرنو تهيه كرده بود بدست آورم و كتاب كنم و با اين هدف سراغش رفتم. وی كه يك كرمانی بود 

چند سال پس از بازنشسته شدن درگذشت. شنيده شده است كه دختر اوـ  ميترا در كانادا زندگی می كند.

و اما محله شهرنو. اين محله در همان نخستين روز پيروزی انقالب تخريب شد تا بر جايش يك پارک عمومی ساخته شود. اين محله در كنار 
ميدان قزوين و مجاور بيمارستان فارابی قرارداشت و در آغاز ايجاد، در خارج از شهر تهران واقع بود. تالش برای تخريب آن از دو سه روز پيش 
از پيروزی انقالب آغاز شده بود. پس از تخريب، آن شمار از سردسته ها و باج خورهای قلعه كه در ماجرای 28 مرداد به خانه مصدق هجوم برده 
بودند و بعدا طلبکار كودتا شده بودند و هنوز در قيد حيات، دستگير و از ميان آنها سه سردسته، اعدام شدند كه عکس و خبر آن در ضفحات اول 

روزنامه ها درج شد.
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22

دوربین

تصویری که سوژه تحلیل ها  و تفسیرهای بسیار شده است

 

اين عکس پُرمعنا  كه پوتين و مودی Narendra D. Modi رهبران روسيه و هند را در ديدار اخير با يکديگر نشان می دهد تفسيرها و تحليل های 
بسيار به دنبال داشته است. دو رهبر كه اين چنين يکديگر را در آغوش گرفته اند از اتحاد نظامی و دوستی و همکاری دو كشور در همه زمينه ها سخن 
گفته اند و روسيه موافقت كرده است كه موشك اِس 400 در اختيار هنِد يك ميليارد و 400 ميليونی بگذارد. توافق های پوتين و مودی در جريان داغ 
شدن مسئله اوكراين مورد توجه رهبران كشورهای عضو »ناتو« قرار گرفته بويژه كه با حركات اخير و پايان داده شدن به شورش پُر تخريب و تلفات 
قزاقستان در مدتی بسيار كوتاه با فرستادن نظاميان سازمان امنيت جمعی CSTO  مركب از روسيه، ارمنستان، بالروس، قرقيزستان، تاجيکستان 
و قزاقستان به نظر می رسد كه كرملين انديشه بازسازی روسيه بزرگتر )روسيه تزاری( وارد عمل كرده و نخست سراغ قطعاتی از روسيه تزاری 

خواهد رفت كه از جامعه مشترک المنافع و سازمان امنيت جمعی 
جدا شده اند. از نزديك شدن وی بيش از حد معمول به نيکول 

Nikol Pashinyan پاشينيان
 نخست وزير ارمنستان چنين بر می آيد كه پس از اوكراين، 
نوبت به قفقاز خواهد رسيد و هرگونه درگيری دولت باكو با 
ارمنستان بهانه را بدست پوتين خواهد داد تا نيرو بفرستد و اين 
نيرو بايد از خاک گرجستان كه دو قرن تمام بخشی از روسيه تزاری 
و اتحاد شوروی بود عبور كند و ... و در اينجا پای »ناتو« هم در ميان 
نيست. در منطقه فرارود نيز، هر حركت طالبان بهانه را بدست 
پوتين خواهد داد. مسئله اوكراين وضعيت ناتو را مشخص خواهد 
كرد؛ جنگ و يا پذيرفتن شکست. عکس زير، پوتين و پاشينيان 

را دست در دست هم نشان می دهد:

)آذر- دی1400( مجله روزنامک شماره 91 



تصویری پندآموزـ  صدام حسین که دورنگر نبود به این صورت به دام افتاد
13دسامبر 2003 صدام حسين تکريتی كه از روز سقوط بغداد ناپديد شده بود در ناحيه الدّوار واقع در 15 كيلومتری جنوب تِکريت و نه چندان دور از 
دجله در حفره ای 3 متر در 3 متر در يك خانه روستايی دستگير شد. وی يك تفنگ و يك تپانچه با خود داشت ولی از آنها برای مقابله با يك نظامی آمريکايی 
كه پوشالهای روی حفره را عقب زده بود استفاده نکرد و جرات خودكشی هم نداشت. در آن روز صدام با آن قيافه و وضعيت، در ذهن بيننده يك آدم مفلوک را 
تداعی می كرد. صدام مقداری شوكالت و 750 هزار دالر با خود داشت. برای لو دادن صدام 25 ميليون دالر پاداش تعيين كرده بودند كه همين پاداش باعث 
لو رفتن او شده بود. پس از 18 سال، در پاييز 2021 يك عراقی مترجم وقت نظاميان آمريکا در عراق گفت كه صدام در طول مخفی بودن يك محافظ داشت و 
يکی از بستگان همين محافظ مخفی گاه او را به نظاميان آمريکا خبرداد. تعيين پاداش نقدی همچنين باعث لو رفتن دو پسر صدام در ماه ژوئيه 2003 شده 
بود كه هردو مقاومت كرده و كشته شده بودند. صدام حسين كه در طول ُعمر و حتی در كنار طناب دار كينه ايرانی را از دل بيرون نکرد بعدا محاكمه و اعدام 

شد. وی بيش از هرفرد ديگر به ايران و ايرانی آسيب وارد ساخته است.

صدام حسین پس از بیرون آورده شدن از مخفیگاه حفره شکل. سامیر مترجم نظامیان آمریکا باالي سر او دیده مي شود
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اعدام خشونت آمیز دکتر نجیب اهلل و تاثیر عکس های بردار شدن او در روحیه هر مقام 
ـ دنباله قضیه تا به امروز

طالبان كه در آغاز كار عمدتا در مدارس مذهبي آوارگان افغانستان مستقر در پاكستان آموزش ديده بودند و بعدا بر بيشتر نواحي جنوبي و مركزي )پشتون 
نشين( افغانستان مسلط شده بودند پس از يك محاصره نسبتا طوالني، 27 سپتامبر سال 1996 شهر كابل را كه از طرف دولت افغانستان )دولت برهان الدين 
ربّاني و عمدتا تاجيکان( تخليه شده بود، تصرف كردند و دكتر نجيب اهلل رئيس دولت كمونيستي سابق اين كشور را كه از سال 1992 به صورت پناهنده در دفتر 
سازمان ملل در كابل به سر مي بُرد دستگير كردند! و پس از شکنجه فراوان و سوزاندن لبهايش با آتش سيگار، تيرباران كردند و جسدش را مقابل ساختمان مقر 
رييس جمهوري افغانستان به دار كشيدند و دو روز به همان صورت بر باالي دار نگهداشتند و سپس قطعه قطعه كردند. برادر نجيب اهلل نيز به همين سرنوشت 
دچار شد. دكتر نجيب اهلل )يك پزشك( متولد فوريه سال 1947 از سوسياليست هاي شاخه پرچم و بعدا بنيادگذار حزب وطن بود و يك شعار او؛ »وَطن يا 
كَفن«. وي از يك خانواده عضو طايفه احمدزاي )از ايل قلجايي= قيلزايي( و پشتون بود كه خانواده او از شهر گرديز ايالت پکتيا بودند. نجيب اهلل )محمد نجيب 
اهلل احمدزای( از جواني به شاخه پرچم حزب سوسياليست )با عقايد ماركسيستي به نام دمکراتيك خلق( پيوسته بود. نجيب اهلل مدتي بسيار كوتاه نيز سفير 
دولت كمونيست افغانستان در تهران بود. وي پس از بَبرک َكرمل حدود شش سال رئيس جمهوری افغانستان و آماده سازش با گروههاي ديگر بود كه پيشنهاد 
مذاكره را نمي پذيرفتند. مجاهدان شمال و عمدتا تاجيك پس از تصرف كابل و برانداختن حکومت كمونيست ها به نجيب اهلل كه به دفتر سازمان ملل پناهنده 
شده بود كار نداشتند و او را به حال خود رها ساخته بودند. نجيب اهلل از 1992 تا روز قتل در دفتر سازمان ملل زندگي مي كرد. گفته شده است كه ژنرال دوسُتم 

)اُزبَك( كه زماني وزير دفاع كابينه او بود مانع فرارش شده بود.
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حزب وطن دوباره احياء شده است و در سال 2012 به مناسبت سالگرد قتل خشونت آميز و غير انساني دكتر نجيب اهلل )كه مي خواست با همين يك نام 
خطاب شود و نام خانوادگي برده نشود تا وابستگي اورا به يك فاميل منعکس كند( مراسمي برپا كرده بود.

مورخان معاصر ايجاد طالبان را به پاي برژينسکي مشاور لهستاني تبار و ضد كمونيست و ضد روس جيمي كارتر رئيس جمهوری دهه 1970 آمريکا نوشته 
اند كه مي خواست به دست آنان شوروي را از افغانستان اخراج و دولت كمونيستي كابل را ساقط سازد.

نجيب اهلل ظاهرا در پي توافق هاي محرمانه قدرت هاي ذينفع، در سال 1992 پس از فرستادن خانواده خود به خارج از كشور، دولت را تسليم مجاهدين كرده 
بود و به ساختمان دفتر سازمان ملل در كابل پناهنده شده بود و قرار نبود به اين روز بيافتد، ولي محافظان افغاني ساختمان دفتر سازمان ملل در جريان عقب 
نشيني نيروهاي دولتي مجاهدين )دولت برهان الدين ربّاني( از كابل، با آنها رفتند. نجيب اهلل كه ساختمان را بدون محافِظ مسلّح ديد، به رييس دفتر )دفتر 

سازمان ملل در كابل( متوسل و اورا از احتمال قتل خود آگاه و استمداد كرده بود كه وي برايش كاري انجام نداد و يا نتوانست بدهد.
مفسراني كه روي اين حادثه دقيق شده اند، آن را يك نقطه ضعف در تاريخ سازمان ملل )سازمان دست ساخِت فاتحيِن متحدِه جنگ جهانی دوم و برپايه 
سياست و منافع دور و دراز آنها( و تعهدات بين المللي! و قول و قرارهاي سران قدرت ها قلمداد كرده اند. طالبان نيز پس از پنج سال و چند ماه حکومت بر 
افغانستان، بدست آمريکا )در پی رويدادهای معروف به ناين ايلِِونـ  نهم سپتامبر 2001 آمريکا( از كابل رانده شدند و ... كه از نيمه تابستان 2021 دوباره و 
پس از مذاكرات طوالنی با آمريکا در پايتخت َقَطر و رد وبدل كردن قول و قرارها و خروج ناگهانی و نسبتا سريع  نظاميان آمريکا از افغانستان پس از 20 سال به 
تصميم جو بايدن چهل و ششمين رئيس جمهوری آمريکا و فرار رئيس جمهوری افغانستان از وطن، به قدرت بازگشتند و راه و روال پيشين را ازسرگرفتند و 
.... موضوع سئوال برانگيز در اين ماجرا اين بوده است كه چرا و برپايه چه استراتژی، دولت آمريکا همه سالح ها و پايگاههای نظامی خود در افغانستان برجای 

گذاشت كه بدست طالبان افتاده اند!.

انسان نسل نو ضد سانسور است و خواهان افشاگریـ  یک نمونه آن

جای عکس

 

نسل نو اجازه سانسور و منع افشاگری ها را نمی دهد و يکی از نشانه های آن تداوم اعتراض خيابانی برای جلوگيری از استردادJulian Assange بنيادگذار 
WikiLeaks از انگلستان به آمريکاست. ويکی ليکس بسياری از مکاتبات محرمانه دولت ها را افشاء كرده است. در سوئد برای جولياِن استرليايی پرونده سکسی 

تشکيل دادند و در لندن زندانی شد و دولت آمريکا درخواست استرداد او را كرد و مراحل قضايی استرداد ادامه دارد و در برابر، اعتراض به احتمال استرداد نيز 
دنبال می شود. عکس باال آخرين اعتراضات خيابانی را در لندن نشان می دهد.
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 عکس و رویدادی که در 15 ژانویه هرسال رسانه ای می شود

  هواپیما پس از فرود در رودخانه هادسن و سرنشینان آن روی بالهاـ  خلبان ِچسلی

 15 ژانويه 2009 هواپيمای اِرباس A320 شركت هواپيمايی يواِس اِرِويزـ  پرواز 1549 به َسرخلبانی چسلی سولِنِبرگر Chesley Sullenberger كه با 155 
سرنشين از فرودگاه الگارديا )فرودگاه داخلی شهر نيويورک( به مقصد شهر چارلوِت استيت كارولينای شمالی بپرواز درآمده بود و هنوز در حال اوجگيری بود 
كه بر فراز رود هادسن )هودسون( در ناحيه َمنهَتن با يك دسته مرغ دريايی كه در پرواز بودند اصابت كرد و هر دو موتور آن از كار افتاد. از آنجا كه ارتفاع هواپيما 
زياد نبود كه با خيز )شيب( به فرودگاه باز گردانده شود، خلبان ارشد )سولِنِبرگر(، هواپيما را با مهارت بر سطح رودخانه فرود آورد و سرنشينان هواپيما بدون 
تلفات به روی بالها رفتند و با چند قايق كه در آن نزديکی بودند به ساحل رودخانه منتقل شدند. بعدا هواپيما نيز با جراثقال از رودخانه خارج شد. رسانه ها اين 
حادثه را »معجزِه هادسن« خوانده اند كه باقی مانده است. سولنبرگر َسرخلبان هواپيما نيز عنوان »قهرماِن شجاعت و مهارت« دريافت كرد. وی قبال در نيروی 
هوايی آمريکا خلبان جنگندهـ  بمب افکِن فانتوم بود كه بازنشسته شده بود. او كه يك آلمانی تبار آمريکايی است بعدا سخنگوی سازمان امنيت هواپيمايی 
Aviation safety  شده است و مدّرس مهارت به خلبانان در صورت روبرو شدن با خطر. سولنبرگر در كتابی جزئيان واقعه فرود در هادسن را شرح داده است و 

تأليف كتاب های ديگری در باره امنيت هوايی. او متولد 23 ژانويه 1951 است.

  قدردانی این چنینی انگلیسی ها از تاریخ نگار خود که باید سرمشق ملل دیگر قرارگیرد
 

انگليسی ها با هدف قدردانی از Edward gibbon تاريخ نگار و 
نويسنده قرن هجدهم ميهن خود، اين تابلو را بر محل سکونت او 

در لندن، قرارداده اند تا رهگذران با مشاهده اش از او ياد كنند.
گيبون تاريِخ »انحطاط و زوال امپراتوري روم« را در 7 جلد 
نوشت كه درس عبرت برای سران قدرت ها باشد تا براهی كه 
امپراتوران رومـ  يکی از دو اَبَرقدرت جهان وقت رفتند نروند. 
اَبَرقدرت ديگر، ايران بود. وی كه هشتم ماه می 1737 بدنيا 
آمده بود 56 سال ُعمر كرد و 16 ژانويه 1794 درگذشت. تأليف 
معروف او تا به امروز، بويژه فصول 15 و 16 آن همواره مورد توجه 
دولتمردان و سياستمداران بوده است، زيرا درس هاي جالبي از 

آن به دست مي آيد.
ساینی که بر محل سکونت گیبون در لندن قرارداده شده است تا رهگذران با مشاهده اش از او یاد کنند. ما تصویر گیبون را 

کنار آن ساین قرار داده ایم.

)1
40

ی0
 د

ر-
آذ

( 9
ه 1

مار
ک ش

نام
وز

ه ر
جل

م

26



هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

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

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

27

در گذر تاریخ

27

)آذر- دی1400( مجله روزنامک شماره 91 

روزي که سنگبنشته هاي ایران باستان خوانده و ترجمه شدندـ  سند مالكّیت ایرانیان
 نوامبر 1846 )آبان  175 سال پيش( را زمانی نوشته اند كه »ِسر ِهنري راولينسون Sir Henry C. Rawlinson « موفق به خواندن خطوط ميخي سنگنبشته 
داريوش بزرگ در بيستون شد و آن را ترجمه كرد. اين سنگنبشته مربوط به سال 519 پيش از ميالد )2 هزار و 540 سال پيش( است كه حدود جغرافيايي 
ايران و نام ساتراپی ها ]استانها[ در آن مشخص شده و يك »سند مالکّيت برای ايرانيان« بشمار مي رودـ  تنها كشور جهان كه چنين سندي را دارد. طبق 
سنگنبشته داريوش، از ليبی و مصر تا مناطق غرب دريای سياه، سراسر آسيای غربی، بخشی از آسيای جنوبی، تمامی مناطق فرارود، قفقاز و همه اطراف 

دريای مازندران از شمال تا جنوب آن و ... ايران وقت را تشکيل می دادند.
    راولينسوِن از دهه 1830 تالش خودرا براي خواندن كتيبه هاي ايران باستان )خط ميخي( آغاز كرده بود. وي كه بر زبان فارسي مسلّط بود قبال يك 
ديپلمات و آتاشه نظامي انگلستان در ايران بود و مطالعه تاريخ ايرانيان وي را عالقه مند به تحقيق درباره ايران باستان و خواندن سنگنبشته های آن عهد كه 
باقی مانده اند كرده بود كه تاريخ از او به نام يك شرقشناس ياد می كند.. پيش از او گروتنِفند آلماني Grotenfend دست به چنين تالشي زده بود ولي موفق 

به خواندن كامل متون ها نشده بود و معناي برخي از كلمات را حدس زده بود.
     راولينسون كه در طول اقامت در هند و مسافرت در آسيای جنوبی و غربی، نظرات متعدد مطرح كرده و هشدارهايی درباره رقابت استعماری روسيه 
به دولت لندن داده بود متوجه شده بود كه كتيبه های ايران باستان به سه خط نوشته شده اند و از متن ساده تر و كوتاهتر آغاز كرده بود. در اين متن های 
كوتاهتر، وي به كلماتي برخورد كرده بود كه در همه كتيبه هاي ميخي )در منطقه تخت جمشيد و نقاط ديگر ايران( وجود داشت و حدس زده بود كه نام 
هاي خاص هستند و با يافتن حروف مشترک كلماتي چون داريوش، هيشتاسب )نام پدر داريوش(، آريامازس، خشايارشا، پارسَو )واِو مفتوح = پارسوا(، 

تصویری از بخشی از سنگنبشته های داریوش بزرگ در بیستون



هخامنشي و ... موفق به خواندن سنگنبشه ها شد كه اوج تمدن، مديريت و دانش ايران باستان را به جهانيان 
بازتاب داد. آرزوي داريوش در يك كتيبه اش اين بوده است كه اهورامزدا )خداي بزرگ( ايران را از دروغ، دشمن و 
خشکسالي بركناردارد كه نشانه ناسيوناليست بودن اوست. داريوش در اين كتيبه ها نام پدر و پدربزرگ هايش را 
تا 5 پشت ذكر كرده و تاريخچه كارهای خود و وضعيت ايران وقت را تشريخ كرده است. به نظر می رسد هدف او كه 
اين مطالب از زبان وی بر سينه كوهی بلند درج شوند، يادآوری وضعيت گذشته )تاريخ( برای آيندگان بوده است.

    شرح ساتراپي هاي ايران )ترجمه راولينسون( و انتشار مخفيانه آنها )به صورت شبنامه( در دهه سوم قرن 20 
در منطقه فرارود كه كمونيست های ِ حاكم سرگرم زدودن تفکر ملّی گرايی در آن منطقه بودند انگيزه بپاخيزي 
مسلحانه تاجيکيان )پارس ها( بر ضد استالين در دهه 1930 قرارگرفته بود كه خواهان پيوستن به افغانستان و 
ايران شده بودند و پدر احمدشاه مسعود )يك سرهنگ ارتش( از سران اين قيام بود كه بعدا به افغانستان پناهنده 

و در هرات به او سمت رياست پليس داده شد.
    در كتيبه بيستون، منطقه فرارود، يك ساتراپي ايران قلمداد شده است كه توده های تاجيِك منطقه، از زمان 
فروپاشی امپرتوری ساسانيان تا به امروز از زبان پارسي و فرهنگ ايراني پاسداري كرده اند. راولينسون كه سالها 

ُعمر خود را صرف كشف حروف و خواندن كتيبه هاي ايران باستان كرد در 11 اپريل سال 1810 در چادلينگتون Chadlington  انگلستان به دنيا آمده بود و در 
پنجم مارچ سال 1895 در لندن درگذشت.

مدین را بُكشت روزي که خلیفه عباسی بابك ُخرَّ
بابك ُخّرمدين چهارم ژانويه سال 838 ميالدي به دستور معتصم خليفه عباسي با قطع تدريجي دست و پا و اعضاي بدن كشته شد و سپس بقيه بدنش را 

در بيرون شهر سامرا )سامره( بدار آويختند كه مدتها به همان صورت باقي بود.
ـ بابك،      در آن قرن و از نيمه قرن پيش از آن درهر گوشه ايران يك استقالل طلب و احياگر هويت ملی بپاخاسته بود. در شمال ايران همزمان سه مبارزـ 
ـ اقتصادي مزدک را هم دنبال مي كرد و خواهان برابري  ـ بناي مبارزه با حکومت بغداد را گذارده بودند كه بابك در عين حال فرضيه اجتماعيـ  مازيار و افشينـ 
كامل مردم و مشترک بودن مالکيت ها ]دولتی و ملی بودن منابع و ابزار توليد و خدمات عمومی[ بود. پدر بابك يك تيسفونی بود كه در پی ويران شدن پايتخت 
امپراتوری ايرانيان )واقع در 36 كيلومتری جنوب بغداد( از اين شهر به آذربايجان رفته بود. پيروان بابك پيراهن سرخ رنگ بر تن مي كردند و به احتمال زياد 
دادن عنوان »سرخها« به كمونيستها ريشه در همان زمان دارد. در تاريخ، آنان را سرخ جامگان، خّرميان و خّرمدينان نوشته اند. در آن زمان هنوز اكثريت 
آذربايجاني ها كه بابك از ميان آنان برخاسته بود دين نياكان )آيين زرتشت( را حفظ كرده بودند. بايد دانست كه تا زمان شاه اسمعيل صفوي )پنج قرن پيش( 
هم بسياري از مردم شمال ارس زرتشتي بودند و حکمرانان آنان از همان دودماني بودند كه در عهد ساسانيان منصوب شده بودند. همچنين بايد به خاطر داشت 

ـ سه قرن پس از قيام بابك و با سلجوقيان وارد اين بخش از ايران شد. كه زبان تركي دوـ 
    بابك بارها سپاه خليفه عباسي را كه عموما غالمان تُرک آسياي مركزي بودند شکست داده بود، زيرا دژ و استحکامات متعدد داشت. وي با مازيار حاكم 
تبرستان )مازندران( و نيز افشين سردار استقالل طلب ديگر در ارتباط بود. مازيار به دليل همسايگي با طاهريان از دور و در ظاهر احترام خليفه را داشت تا فرصت 
مناسب به دست آورد و افشين معتقد به انهدام قدرت خليفه از درون بود و بنابراين، خودرا به شخص خليفه نزديك كرده بود، ولي خليفه از همه چيز باخبر بود 
و براي تضعيف روحيه استقالل طلبي ايرانيان كه مي گفتند: اسالم بله؛ حکومت عرب 
ـ افشين را به جنگ بابك فرستاد. افشين همه مساعي خودرا به كار برد تا بابك باقي  نهـ 
بماند كه بابك به دليل از دست دادن چند افسر خود در جنگ، به ارمنستان فرار كرد كه 
در آنجا به دام توطئه افتاد و اسير شد و به افشين تحويل گرديد و افشين راهي جز تحويل 
او به خليفه نداشت و خليفه اورا به طرز دلخراشي كه مورخان آن زمان شرح داده اند و در 
تاريخ طبري هم آمده است بکشت، اما بابك تا جان در بدن داشت خود را نباخت. مازيار 
نيز از طريق اغفال برادرش دستگير و او نيز در سامرا كه معتصم پايتخت خود را به انجا 
منتقل كرده بود به طرز فجيعي كشته شد و جسدش را دركنار استخوانهاي بابك به دار 
زدند. سپس نوبت به افشين رسيد كه اورا در بغداد گرفتند و خليفه تماسهاي او با مازيار 
و بابك را رو كرد و با گرسنگي دادنش كشت و جنازه وي را هم در كنار دو تن ديگر در 
حاشيه سامرا به دار آويخت. تاريخ خلفاي عباسي و حکام عرب مملو از چنين قتلهايي 

است، حتي قتل نزديکان و بستگانشان.

Sir H. C. Rawlinson

بقایای مرمت شده یکی از دژهای کوهستانی بابک خّرمدین
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بپاخیزي اسپارتاکوس؛ دومین بپاخیزي گسترده مردم بر ضد ظلم و ستم، 
پس از قیام کاوه آهنگر

 بپاخيزي اسپارتاكوس از نهم دسامبر سال 73 پيش از ميالد )18 آذر( آغاز شد. وي از 
مردم تراس - منطقه اي در شمال درياي اژه و از نژاد يونانيان بود. اسپارتاكوس در ارتش 
روم يك نظامی كمکي )احتياط( بود. »آپيان« نويسنده پيش از ميالد كه شرح بپاخيزي 
اسپارتاكوس را نگاشته روشن نساخته است كه به چه دليل اورا به دسته گالدياتور ها كه 
معموال از ميان نظاميان خارجِي اسير ارتش روم انتخاب مي شدند اضافه كرده بودند. وي 

در سال 74 پيش از ميالد به گالدياتورها اضافه شده بود.
    كاِر گالدياتور ها اين بود كه دو به دو در برابر سران روم كه در جايگاه ويژه تماشاگران 
مي نشستند و به منظور تفريح و سرگرم كردن آنان درميدان گودي با اسلحه به جان هم 

بيافتند و يکي از دو حريف و يا هر دو آنان كشته شوند تا تماشاگران لدت ببرند!.
    اسپارتاكوس كه اين عمل را غير انساني مي دانست گالدياتورها را برضد حکومت روم 
متحد كرد و درجريان يك نمايش »كشتار«، دست به شورش زدند و بندها را گسستند 
و در كوه وزوويوس كه يك آتشفشان خاموش بود پنهان شدند و از آنجا دست به تحريك 
ساير بردگان زدند و هنگامي كه عده آنان به هفتصد تن رسيد از كوه فرود آمدند و با زور و 
مسلحانه دست به آزاد كردن بردگان ديگر زدند كه غنائم جنگها بودند. در آن زمان بردگان 
مولّد ثروت بودند و براي اربابانشان كار توليدي رايگان از جمله كشاورزي مي كردند. قرار 
بود كه بردگان آزاد شده توسط گروه اسپارتاكوس، جنگ كنان از طريق كوههاي آلپ به 

زادگاههاي خود بازگردند و بقيه ُعمر را آزاد زندگي كنند.

 آنان با اين فکر خودرا به دامنه هاي آلپ رسانيدند و ضمن راه دو لشکر رومي را كه 
سد راهشان شده بودند شکست و فراري دادند. در گذرگاههاي آلپ چون عده آنان نزديك به هفتاد هزار تن بود، ساكنان محل نگران و وحشت زده شدند و 
گذرگاههارا بستند. اسپارتاكوس كه مي خواست برده هاي آزاد شده زنده به كشورهاي خود بازگردند تصميم به خروج از روم با كشتي گرفت و به جنوب ايتاليا 
بازگشت و در سر راه خود نيروهاي رومي را كه مانع حركت آنان بودند شکست داد كه اين وضعيت بر دولت روم كه نتوانسته بود در طول دو سال و اندي قيام 
بردگان را سركوب كند گران آمد و كراسوس )ماركوس ليسينيوس كراسوس( يکي از سه عضو شوراي عالي حاكم بر امپراتوري روم داوطلب جنگ با بردگان 
شد. وي در سناي روم براي قانع كردن سناتورهاي به تامين هزينه يك لشکركشي بزرگ گفت كه اسپارتاكوس سه هزار نظامی اسير رومي را سر بريده است 

كه بعدا معلوم شد دروغ گفته و اين نظاميان تنها خلع سالح شده بودند و بعدا به ُرم باز گشتند.
     وي سپس با شش لشکر )لژيون( از راه زمين )شمال( و يك لشکر با كشتي و از راه دريا قرارگاه اسپارتا كوس را كه پيام داده بود اگر اجازه خروج ار ايتاليا 
به او و ساير بردگان همراه وي داده شود سر جنگ نخواهد داشت محاصره كرد و در جنگي كه در سال 71 پيش از ميالد ميان طرفين روي داد اسپارتاكوش 
كشته شد و قيام بردگان شکست خورد. كراسوس براي ترسانيدن ساير بردگان كه فکر قيام از مغزشان نگذرد شش هزار تن از همدستان اسپارتاكوس را كه 
اسير شده بودند در جاده اي كه به شهر رم ختم مي شد به دار )نوعی صليب( زد كه همانجا از تشنگي و گرسنگي و درد ناشي از آويزان بودن به تدريج مردند كه 

چنين صحنه اي در طول تاريخ مشابه نداشته است.
    قيام اسپارتاكوس دومين قيام از اين دست در دنياي باستان بود. نخستين قيام را كاوه )كاوک( ايراني معروف به كاوه آهنگر بر ضد شاه ظالم آن زمان ايران 

رهبري كرده بود.
    كراسوس در سال 53 پيش از ميالد به قلمرو ايران حمله كرد كه در منطقه حران )كارهه( واقع در نقطه مرزي امروز تركيه و سوريه )شمال غربي عراق( و 
كنار رود فرات درجنگ با ارتش ايران به فرماندهي سپهبد سورنا كشته شد و سربازان او و همچنين پسرش نيز نابود شدند كه اين بزرگترين شکست روميان 

از ايرانيان بود.

  

تصویر مجسمه اسپارتاکوس
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افتادن بیت المقدس )اورشلیم( به دست انگلستان در دسامبر 1917
 

نهم دسامبر 1917 بيت المقدس )اورشليم( به دست نيروهای ژنرال ادموند آلنبی Edmund Allenby افسر ارشد نظاميان 
انگلستان در خاورميانه افتاد. آلنبی برای تصرف مناطق عربی شرق مديترانه ازجمله سرزمينی كه امروز اردن ناميده می 
شود، فلسطين و سوريه كه از مستملکات عثمانی بودند در اين مناطق وارد يك رشته جنگ با نيروهای عثمانی شده بود. 
آلنبی قبال در مصر بود و تجهيزات الزم را در اختيار سروان توماس ادوارد لورنس )لورنس عربستان( گذارده بود تا اعراب 
حجاز را برضد عثمانی برانگيزاند. پيروزی نظامی انگلستان بر عثمانی زاينده همه مسائل خاور ميانه از 1918 تاكنون )در 

طول 103 سال( است.
 

روزی که پهلوی دوم )شاه وقت( از ایران رفت
بيست و ششم دي ماه 1357 )1979 و در آن سال مصادف با شانزدهم ژانويه( و يك روز پس از راي مثبت سنا به نخست 
وزيري شاپور بختيار، همچنانکه انتظار مي رفت شاه وقت و بانويش ايران را به عزم »اسوان« در جنوب مصر ترک كردند، 
رفتني كه بازگشت نداشت. شاه سابق روز پيش از آن سه فرزند كوچکتر خودرا به آمريکا فرستاده بود. نهم ژانويه جيمي 
كارتر رئيس جمهور وقت آمريکا از طريق »ويليام سوليوانـ  ساليوان« سفير اين كشور در تهران به شاه پيام داده بود كه به 

مصلحت است ايران را ترک گويد. با رفتن پهلوی دوم، ماموريت ژنرال هايزر نيز به پايان رسيد.
     هلي كوپتر حامل شاه از نياوران به مهرآباد توسط پنج هلي كوپتر نظامي اسکورت شده بود و اين هلی كوپترها برای 
  Gen. R. Huyser رسيدن به مقصد، از فراز ساختمان مقّر وزارت دفاع ايران گذشتند! كه در آنجا ژنرال آمريکايی، رابرت هايزر
درحال گفت و گو با ژنرالهای ايران بود و بنا به نوشته خود او در كتاب »ماموريت ايران«، عبور اين هلی كوپترهارا از محل 
برگزاری مذاكرات به چشم ديد! ]و از رفتن شاه اطمينان حاصل كرد[. تبادل نظرهای هايزر با فرماندهان نظامی ارشد ايران 
روزها بود كه در آنجا ادامه داشت. شب پيش از خروج شاه، ژنرال قره باغي رئيس وقت ستاد مشترک نيروهای مسلح در 

مصاحبه اي اطمينان داده بود كه ارتش كودتا نخواهد كرد. باوجود اين، در لحظه خارج شدن شاه، در فرودگاه مهرآباد چند فرمانده نظامی تالش كردند كه 
وی را از ترک وطن بازدارند، كه موفق نشدند.

کپی قسمت باالي صفحه اول روزنامه اطالعات شماره 26 دي ماه 1357

ژنرال آلنبی

ژنرال هایزر
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لغو پیمان دفاع و امنیت مشترک آمریكا و ایران از سوی شورای انقالب در نوامبر 1979 و 
30 سال بعد امضای پیمان های مشابه آمریكا با عراق و افغانستان

 نوامبر 1979 )آبان 1358 و ماهی كه سفارت آمريکا در تهران تصرف و كاركنان آمريکايی آن به گروگان گرفته شدند( نخست شورای وزيران و سپس 
شورای انقالب معاهده دفاع و امنيت مشترک مورخ پنجم مارس 1959 )14 اسفند 1337( ايران و آمريکارا لغو كردند كه مهمترين خبر روز جهان شده بود 

با تفسيرهای متعدد.
    اين معاهده شش ماده ای بسيار حساس برپايه اعالميه مشترک مورخ 28 جوالی 1958 )لندن( و پيمان همکاری های مورخ 24 فوريه 1955 )بغداد( 

تنظيم و امضا شده بود و نزديك به 21 سال اجرا و رعايت می شد. اين معاهده كه ايران را متحد آمريکا و ازجمله در امنيت و دفاع كرده بود از اين قرار بود:
    دو دولت آمريکا و ايران در چارچوب اصول زير موافقت كرده اند كه برای امنيت و دفاع خود اشتراک مساعی كنند:

    1ـ  دولت ايران مصمم است كه در مقابل تجاوز مقاومت كند. در صورت تجاوز به كشور ايران، دولت كشورهای متحده آمريکاـ  در چارچوب قانون اساسی 
آمريکاـ  اقدامات مقتضی را كه شامل استفاده از نيروی نظامی خواهد بود، به طوری كه مورد توافق طرفين باشد و به شرح مندرج در قطعنامه مشترک برای 

ايجاد صلح و ثبات در منطقه خاورميانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی ايران برحسب درخواست اين دولت به عمل خواهد آورد.
    2ـ  دولت كشورهای متحده آمريکا طبق قانون امنيت مشترک مصوب سال 1954 و اصالحات آن و قوانين موضوعه مربوط ]آمريکا[ و ]طبق[ قراردادهای 
موجود ميان ايران و آمريکا كه تاكنون بسته شده و يا بعد از اين بسته خواهد شد بارديگر تاييد می كند كه به مساعدت های نظامی و اقتصادی به نحوی كه 

دولت ايران و آمريکا توافق كنند برای كمك به دولت ايران در حفظ استقالل ملی و تماميت خود و پيشرفت موثر اقتصاد آن كشور ]ايران[ ادامه خواهد داد.
    3ـ  دولت شاهنشاهی ايران تعهد می كند كه اين گونه مساعدتهای نظامی و اقتصادی را كه دولت كشورهای متحده آمريکا به عمل می آورد به نحوی كه 
با منظورها و مقاصدی كه دولت های امضاء كننده اعالميه لندن مورخ 28 جوالی 1958 مقرر داشته اند موافق باشد ]مطابقت داشه باشد[ و به منظور ايجاد 

وسيله موثر برای توسعه اقتصاد كشورايران و حفظ استقالل و تماميت آن كشور مورد استفاده قراردهد.
    4ـ  دولت شاهنشاهی ايران و دولت آمريکا با ساير دولت هايی كه به اعالميه لندن مورخ 28 جوالی 1958 پيوستگی دارند، به منظور تهيه و شركت در 

اقدامات دفاعی كه طرفين آن را مطلوب تشخيص دهند، به شرط موافقت با ساير شرايط مندرج در اين موافقتنامه اشتراک مساعی خواهند كرد.
    5ـ  مواد اين موافقنامه، در اشتراک مساعی كه دو دولت به شرح پيش بينی شده در قراردادهای بين الملل با ترتيبات ديگر به عمل خواهند آورد موثر 

نخواهد بود.
    6ـ  اين موافقنامه از تاريخ امضای آن مجرا است و تا مدت يك سال پس از وصول يادداشت كتبی از هر يك از دو دولت مبنی براينکه قصد دارند به آن خاتمه 

دهند به قوت خود باقی خواهد بود.
    در اسفند 1337 )مارس 1959( دولت شوروی شديدا به اين معاهده كه عمال در تضاد با قرارداد 1921 مسکوـ  تهران بود اعتراض كرد ولی نَه در آن زمان 
و نَه در زمانی كه مستشاران نظامی آمريکا در ايران مستقر شدند و نه پس از نصب دستگاههای مانيتور و شنود در مناطق نزديك به مرزهای شوروی در ايران 

اقدام عملی انجام نداد كه مورخان حمل بر ضعف و ترس كرملين كرده اند و نوشته اند: "ضعف بزرگ و ادامه همين ضعف ها و ترديدها تا فروپاشی.".
    به نوشته همين مورخان، دولت آمريکا كه متحدی همچون ايران را از دست داد، نخست با دولت های عربی منطقه خليج فارس متحد شد و سه دهه پس 

از لغو پيمان دفاع و امنيت ايران و آمريکا، اين دولت چنين پيمانهايی را با عراق و افغانستان منعقد كرده است تا در منطقه حضور داشته باشد.
        به رغم لغو معاهده دفاع و امنيت مشترک ايران و آمريکا در 1979، پيمان موّدت دو كشور منعقد در آگست 1955 و اجرايی شدن از ژوئن 1957، تا پاييز 

2018 روی كاغذ باقی بود كه پُمپئو وزير امور خارجه آمريکا لغو آن را يکجانبه اعالم كرد.

پادشاه هاوایی زمانی که یك کشور مستقل بود
20 دسامبر1891 كاالهائوا پادشاه مجمع الجزاير هاوايي )در آن زمان كشوري مستقل( درگذشت. وي كه 16 نوامبر 
1836 به دنيا آمده بود به مدت 17 سال پادشاه اين مجمع الجزاير بود كه اينك يك استيت از استيت های 50 گانه فدراسيون 
آمريکا بشمار مي آيد. كاالهائوا در بيستم ژانويه 1886 ناحيه ای در پرل هاربُر را به دولت آمريکا اجاره داد تا در آنجا پايگاه 

دريايی برای خود بسازد كه به گسترش نفوذ دولت واشنگتن در جزاير هاوايی انجاميد و ....

کاالهائوا
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»دکترین مونرو« که اصلي از اصول سیاست خارجي
 واشنگتن شده است

جيمز مونرو James Monroe  )1758 - 1831( پنجمين رئيس جمهوري آمريکا )يونايتد استيتز( دوم دسامبر 1823 
ضمن نطق ساالنه خود در نشست مشترک دو مجلس قانونگزاری اين كشور اعالم كرد: ما در قبال اختالفات اروپاييان با 
يکديگر بی طرف خواهيم بود ولی هرتالش تازه از جانب اروپاييان به مداخله و استعمار ) Colonize ( سرزمين های قاره 
آمريکاـ  درشمال و يا در جنوب اين قارهـ  را تعرض نظامی به خود و حالت جنگ تلقی خواهيم كرد و دست به دفاع مسلحانه 
و حمله متقابل خواهيم زد. اين اخطار مربوط به آينده است و ما )دولت واشنگتن( در وضعيت موجوِد )زمان وقتـ  دسامبر 

1823( قاره آمريکا )امور مستعمرات وقت اروپاييان در اين قاره( مداخله نخواهيم كرد.
    اين دكترين كه اصلي از اصول سياست خارجي اياالت متحده شده است در جريان بپاخيزي التين هاي قاره آمريکا براي كسب استقالل اعالم شده بود. 
در آن سالها جز در پرو، كوبا و پورتوريکو در نقاط ديگر آمريکاي التين، مردم اعالم استقالل كرده بودند و بيم آن مي رفت كه اسپاانيا و پرتغال براي سركوب 

استقالل جويان نيروي تازه نفس بفرستند.
     به باور موّرخان، »دكترين مونرو« به شکلي حق مداخله به دولت واشنگتن در امور آمريکای التين را در صورت ورود استعماري و سلطه گرايانه اروپاييان داده 
است. اين دكترين عمدتا از زمان حکومت تئودور روزولت )آغاز قرن 20( دليل مداخله نظامی آمريکا و اعزام و استقرار تفنگدار دريايی در كشورهای آمريکای 
التين قرارگرفت. مثال؛ اعزام تفنگدار به نيکاراگوئه، دومينيکن و .... كمك به ايجاد پاناما از تجزيه كلمبيا. با اينکه استعمار كوبا توسط اسپانيا از دهه آخر قرن 
پانزدهم آغاز شده بود، دولت واشنگتن در دهه آخر قرن نوزدهم و هفتاد و چند سال پس از اعالم دكترين مونرو با اسپانيا بر سر كوبا وارد جنگ شد. عالوه بر 
تئودور روزولت، جان اف. كندي ]در جريان بحران موشکي كوبا[ و رونالد ريگن ]درجريان بحران گرانادا و مسئله نيکاراگوئه[ به دكترين مونرو استناد كردند.

    در پی انتشار دكترين مونرو، تزار روسيه كه آالسکا را در كنترل و در شمال غربی قاره آمريکا تا نزديکی سانفرانسيسکو مهاجرنشين ايجادكرده بود اعالميه 
مشابهی صادر و ورود كشتی های ممالك ديگر را به آبهای اين منطقه ممنوع ساخت كه اعتبار آن حدود نيم قرن بود.

روزی که اعالم شد روس ها دارای بمب اتمي 100 مِگاُتني شده اند، ولي ...
نيکيتاخروشچف رهبر وقت شوروي 16 ژانويه 1963 )26 ديماه 1341( اعالم كرد كه اين كشور بمب اتمي 100 ِمگاتُني ساخته است.

    در ژانويه 2015 و در سالروز انتشار اين اظهار خروشچف، يك تفسيرنگار نوشت: هنوز معلوم نشده است كه بر سر اين تسليحات چه آمده و روسيه فدراتيو 
با اين قدرت آتش، چرا سياست انفعالي و نوعی انزوا در پيش گرفته است كه مآال برايش زيان غير قابل جبران خواهد داشت!.

    طبق قرارداد ستارت 2، آمريکا و روسيه می توانند هركدام تا 3500 بمب اتمی داشته باشند.
    16 ژانويه 2015 )26 ديماه 1393( از ُعمر كشور واحد روسيه كه ايجاد آن از سوي ايوان چهارم و در غرب معروف به ايوان مخوف Ivan the Terrible اعالم 
شد درست 468 سال گذشته بود )كمتر از يك پنجم ُعمر ايران واحد(. ايوان چهارم در آغاز سال 1547 خود را تزار همه روسيه، روس تباران و روس زبانان اعالم 
كرد. بلشويك ها كه شعار جهان وطنی می دادند در دهه 1920، روسيه تزاری را اسما و روی كاغذ به 12 جمهوری متحده تقسيم كردند كه بعدا 15 جمهوری 
شدند كه پس از فروپاشی در 1991 قرار بود به همان صورت تبديل به جامعه مشترک المنافع روسيه شوند كه .... پس از كناره گيری يلتسينـ  يکی از عوامل 

فروپاشی شورویـ  گفته شده بود كه زود و يا دير يك ناسيوناليست روس درصدد احياء روسيه بزرگ برخواهد آمد و با هر هزينه.
 

درسي که در قرن شانزدهم میالدی پرتغالي ها از برتري اسلحه گرفتند
 و به ارث براي غرب باقي گذارده اند

 پرتغالي ها كه با هدف استعمار، از راه دريايي كه خود يافته بودند وارد هند شده و نقاطي را در ساحل غربي اين شبه قاره براي اشغال نظامي و ايجاد پايگاه 
جهت دست اندازي به ساير مناطق مشرق زمين از جمله خليج فارس در نظر گرفته بودند 13 دسامبر سال 1546 در جنگ بر نيروهاي حکمران گجرات هند 

پيروز و موفق به پياده كردن نقشه خود شدند.
     نيروهاي حکمران گجرات سي برابر پرتغالي ها بودند ولي چون اسلحه آتشين نداشتند شکست خوردند. هنديان تا زمان اين پيروزي، به پرتغالي ها روي 

تصویر مونرو
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خوش نشان نداده بودند كه برتري اسلحه )توپ و تفنگ(، آنان را مرعوب كرد. آسيب پذيري ديگر هنديان اين بود كه يك دولت واحد نداشتند و دولت دهلي 
بر مناطق جنوبي مسلط نبود.

    اين رويداد به دولت هاي اروپايی درس داد كه نه تنها بايد برتري تسليحاتي خود را حفظ كنند بلکه نبايد امکان دهند كه ملل ديگر به جنگ افزار مؤثر 
دست يابند و نيز با هم متحد شوند و به لحاظ داخلی يکپارچه باشند. اين تجربه پرتغال به صورت يك ميراث براي غرب باقي مانده و برايشان يك سياست 

عمومي شده است.
     در آن زمان جمعيت همه پرتغال به پايه يك شهر هند نمي رسيد. جمعيت زياد مشرق زمين هم عامل ديگري براي ترس استثمارگران بود، و اين بيم از 

وقتي افزايش يافته بود كه متوجه شده بودند كه اين جمعيت از تحّمل تلفات بيمي به دل راه نمي دهد.

 

اشتباه بزرگ کرملین که سران آن دوراندیش نبودند - تبدیل روسیه بزرگتر
 به جمهوری هاي مستقل به جای ایاالت فدرالـ  درد سر امروز مسكو

پنجم دسامبر 1936 كزاخستان )قزاقستان(، قرقيزستان، گرجستان، آذربايجان 
و ارمنستان در چارچوب اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی عنوان »جمهوريـ  
جمهوری داخلی« يافتند كه تفسير شده بود اقدامی صوری است و اتحاد شوروی تا 
ابديت فروپاشی نخواهد شد كه اين جمهوری ها از مسکو جدا شوند!. پيش از انقالب 
بلشويکي اكتبر 1917، اين سرزمينها مناطقي از روسيه تزاری بشمار مي رفتند كه 
بخشی از انها را روسيه با تعرض و جنگ، از ايران گرفته بود. جمهوري هاي متحده تا آغاز 
آخرين دهه قرن 20، اسمي و تنها روي كاغذ بود. هدف سران وقت كرملين از ايجاد اين 
جمهوري ها، تبديل جهان به يك اتحاديه از اين دست بود كه ديديم نتيجه معکوس 
داشت و نه تنها اميد سران شوروی بلکه مساعی تزارهای روسيه در طول چند قرن 
هم از ميان رفت و اينك برخی از همين جمهوری هاِی تا سال 1991 اسمی، معارض 
دولت مسکو شده اند. كرملين در اواخر دهه 1980 بدون اينکه آينده كشورهای اروپای 
شرقی و مركزی ]كه 45 سال از اقماردولت مسکو بودند[ درنظر آورد كه چه خواهند 
شد و تضمين هايي بگيرد كه اين كشورها بی طرف بمانند و پايگاه نظامی قدرت رقيب 
برضد مسکو نشوند، با انحالل پيمان ورشو موافقت كرد. شوروی در طول جنگ جهانی 
دوم دهها ميليون كشته تلفات داد تا ارتش هيتلر را از اروپای شرقی و مركزی بيرون راند 
و برلين را تصرف كرد و پيمان ورشو برايش يك تضمين بود كه بار ديگر مورد تعرض 

نظامي و ... قرار نگيرد.
    مقاله نگاران ضمن تفسير اظهارات گورباچف در نشست با رئيس جمهوري آمريکا 
در جزيره مالت )سوم دسامبر 1989( نوشته بودند كه گورباچف كه به نظر می رسد 

از تحوالت گذشته )تاريخ( بی خبر است و آينده را هم نمی تواند پيش بينی كند با اين كوتاه آمدن، ميراث پُر درد سری برای دولت مسکو باقی خواهد گذارد. 
گذشت زمان درستی اين تفسيرها را ثابت كرد و اقمار وقت دولت مسکو پس از الغاء پيمان ورشو، يکی پس ازديگری به اتحاديه نظامی »ناتو« و اتحاديه اروپا 
پيوستند و اجازه استقرار پايگاه دفاع موشکی در خاک خود دادند كه در نوامبر 2011 مدوديف رئيس وقت روسيه فدراتيو اخطار كرد كه آن دولت برای مقابله، 

موشِك اسکندر و رادارهايی كه می توانند تمامی اروپا از جمله انگلستان را بپايند در كالينينگراد مستقر خوادهد ساخت.
     اتحاد شوروي مركب از 15 جمهوري در آخرين هفته سال 1991 به تصميم سه مقام كه يکی از آنان يلتسين بود منحل شد و بسياري هستند كه انحالل 
آن را به آن صورت )بدون انجام يك رفراندم سراسری( مطابق عرف قانون نمي دانند. دومای روسيه هم بعدا ضمن مصوبه ایـ  مصوبه ای كه يلتسين رئيس 
جمهوري وقت آن را امضاء نکردـ  اين فروپاشی را غير قانونی اعالم كرد. برای بازگرداندن اين جمهوری ها و دست كم برخی از آنها به اتحاد )نوعی كنفدراسيون( 
با مسکو كه خواست اكثريت شهروندان است عمال اقدامی نشده است، پوتين كه اين فروپاشی را يك مصيبت بزرگ خوانده است اخيرا بدون اعالم برنامه خود 
دست به اقداماتی زده است كه به نظر می رسد ادامه داشته باشد و تحوالت بين المللی جاری ازجمله طلوع چند قدرت ديگر؛ چين و ... و تمايل بيشتر جهانيان 
به سوسيال دمکراسی، مسئله مهاجرت ها به دنيای غرب، تضعيف اقتصاد غرب به سبب همه گيری كرونا و مداخالت كمپانی های بزرک در دولت سازی و 

انتخاب افراد ضعيف تر به سود سياست و برنامه های پوتين خواهد بود و جهان دهه آينده ميالدی چهره ديگری خواهد داشت.

اگر جمهوری های شوروی استقالل واقعی داشتند، چرا در نقشه های 

جغرافیایی ترسیم شده در سایر قاره  ها، در کشورهای رقیب و در نقشه 

های جغرافیایی کره زمینـ  در طول 74 سال، شوروی به صورت یک 

کشور واحد ترسیم می شد؟ )نقشه باال(

)1
40

ی0
 د

ر-
آذ

( 9
ه 1

مار
ک ش

نام
وز

ه ر
جل

م

33



34

در دنیای ادبیات و رسانه ها
)آذر- دی1400( مجله روزنامک شماره 91 

اندرزگویی رسانه ای به صورت پرسش و پاسخ و دردِ دلـ 
Dear Abby ستون 

با میلیون ها مخاطب و درج روزانه در 1400 روزنامه
 بانو Pauline Phillips  كه از سال 1956 به مدت حدودا نيم قرن، ستوِن اندرز عمومی بويژه 

خانوادگی به صورت پرسش و پاسخ و درِددل زير عنوان
 Dear Abby می نوشت و از سوی سنديکای مربوط، روزانه در 1400 روزنامه در آمريکا 
انتشار می يافت و ميليون ها مخاطب داشت و نيز يك برنامه راديويی به همين شکل، 16 
ژانويه 2013 درگذشت. او چهارم جوالی 1918 در استيت آيواِی آمريکا از پدر و مادری 
روس كه به آمريکا مهاجرت كرده بودند بدنيا آمده بود. 16 ژانويه امسال رسانه های آمريکا 
ضمن يادآوری پالين و ابتکارش، نوشتند و گفتند كه چرا به درج اين ستون زير همان عنوان 
ادامه می دهند زيرا كه به زبان درِد دل و پرسش و پاسخ، آموزش دهنده است و می كوشد 
كه افراد از اشتباه ديگران پند بگيرند و آن را تکرار نکنند، زيراكه با يك اشتباهـ  مسير زندگی 

تغيير می كند و چه بسا كه بقيه ُعمر برباد می رود.

پالين كه 94 سال و چندماه ُعمر كرد با آن ستون خود يکی از معاريف آمريکا شده بود. 
بانو پالين گاهی هم خودرا »ابيِجيل َون بوِرن« معرفی می كرد. پس از او دخترشـ  جينـ  

با همان عنوان و به همان صورت ستون اندرزگويی مادرش را ادامه می دهد. بانو پالين هرچند وقت يك بار، برگزيده پرسشـ  پاسخ های جالب و 
آموزنده »ديِر اَبی« را به صورت كتاب هم منتشر می كرد كه در كتابخانه ها به صورت ِرفرنس نگهداری می شوند.

سالمرگ الكساندر دوما
 نویسنده بنام فرانسه

الکساندر دوما Alexandre Dumas  داستان نويس شهير فرانسه پنجم دسامبر 1870 
در 68 سالگي درگذشت. ویـ  فرزند يك ژنرالـ  چهل سال كتاب نوشت؛ داستانی و غير 
داستانی. كتاب های او به بيش از 48 زبان ترجمه شده و انتشار يافته اند. در قرن بيستم، 
كتاب های الکساندر دوما سوژه حدود 200 فيلم سينمايی شدند. معروف ترين داستانهای 
او؛ سه تفنگدار، الله سياه، 20 سال بعد، مردی با ماسك )نقاب( آهنی و ... هستند. تأليفات 
غير داستانی دوماـ  بيش از ده كتاب، عمدتا شرح مشاهدات و مسافرت های او هستند 
ازجمله، كتاب از پاريس تا هشترخان )استراخان شهری در روسيه(، سفر قفقاز و .... از آنجا 
 Alexandreكه كه پسر دوما هم يك نويسنده بود و َهمنام پدر، الکساندر دوما را »دوماـ  پدر

Dumas père « می نويسند.
الکساندر دوما

Pauline



سوفوکلس، پدر درام نویسي و مشاهبت اندرزهای او با اندرز ایرانی:
 »تو که می کنی اختر خویش را َبد؛ مدار از فلك چشم نیك اختری را«

بيشتر مولفان تاريخ عمومي ادبيات )ادبيات ملل( زادروز سوفوكلسSophocles را كه به پدر درام نويسي 
در جهان شهرت يافته است 18 ژانويه سال 495 پيش از ميالد به دست داده اند. بنابراين، سوفوكلس 
هنگام تصرف آتن به دست ارتش ايران 15 ساله بود. وي در تراژدي نويسي نيز شهرتي بيش از »آشيلوس« 

و »اوريپيدس« دارد.
     اين نويسندِه يونان باستان بيش از يکصد نمايشنامه نوشت كه هفت نمايشنامه آن به صورت كامل 
تا به امروز باقي مانده است. نوشته هاي او محکم، روان و سير منطقي دارند، و طبيعت انسان را به خوبي 
منعکس مي كنند. نثر همه آنها شيوا، ارتباط و به هم پيوستگي مطالب استادانه است. نگارش سوفوكلس 

بگونه ای است كه به بازي صورت واقعيت مي دهد.
     سوفوكلس بود كه با درام نويسي ثابت مي كرد كه سرنوشت و سرانجام يك فرد، نتيجه رفتار و اَعمال 
خود اوست كه اگر غفلت و اشتباه كند شکست و بدبختی خواهد داشت كه اندرز هميشه تازه اي براي 
انسانها است تا مراقب كار و رفتار خود باشند و پيش از انجام هركار، انديشه و مشورت كنند و نتيجه اقدام 

را برآورد و در ذهن مجّسم سازند. اين بيت فارسی مشابهت فراوان به اندرز سوفوكلس دارد:

 تو كه می كنی اختر خويش را بد ـ   مدار از فلك چشم نيك اختری را
     سوفوكلس كه در حومه شهر آتن به دنيا آمده بود مانند همه آتني هاي آن زمان به سياست وارد شد، در ارتش خدمت كرد و حتي به درجه ژنرالي رسيد. 
وي اواخر ُعمر اعتکاف اختيار كرده بود و پسرش به نوشتن نمايشنامه پرداخته بود كه دست پرورده پدر بود. سوفوكلس 89 سال ُعمر كرد و در سال 406 پيش 

از ميالد درگذشت.

سالگشت درگذشت »آندره مالرو« نویسنده فرانسوی که برضد استعمارگری 
وطن خودـ  فرانسه کتاب نوشت

آندره مالرو Georges André Malraux  نويسنده و انديشمند فرانسوي 23 نوامبر 1976 در 75 سالگي 
درگذشت. وي سوم نوامبر 1901 به دنيا آمده بود.

     مالرو در طول تحصيل در پاريس با زبانهاي مشرق زمين آشنا شد و به آسيا سفر كرد و در هندوچين به 
مخالفان استعمار كه اروپاييان اعمال مي كردند پيوست و جنبش جوانان »آنام« را سازمان داد و روزنامه 
اي تحت عنوان »هندوچين در زنجير« منتشر ساخت كه عمدتا از استعمار فرانسه )دولت وطن خود( 
انتقاد مي كرد.     وي در بازگشت به فرانسه چهار كتاب برضد استعمار نوشت كه عناوين آنها از اين قرار 

است: فاتحان، راه و روش امپرياليست ها، سرنوشت انسان، فريبکاري غرب.
     مالرو سپس به حمايت از جمهوريخواهان اسپانيا برخاست و به دولت فرانسه اصرار كرد كه به آنها 
كه سرگرم جنگ با سلطنت طلبان به رياست ژنرال فرانکو بودند هواپيماي نظامي بفروشد. پس از اين 
كه تعداد هواپيماهاي فروخته شده به 20فروند رسيد به يافتن داوطلب براي خلباني آنها سرگرم شد و 
20 خلبان داوطلب به دست آورد و روانه اسپانيا ساخت. آنگاه به آمريکا رفت و به جمع آوري اعانه براي 
جمهوريخواهان اسپانيا پرداخت. وي كتاب بعدی خود؛ »اميد بشر« را به اين موضوع اختصاص داده 
است كه فيلم سينمايي شده است.  كتابهاي معروف ديگر او عبارتند از: صداي سکوت، روانشناسي هنر 

و .... مالرو از حاميان بزرگ دمکراسي و رعايت كامل حقوق بشر و آزادي ها بود و اين سه را عوامل پيشرفت جامعه و فرد و آسوده و بي دغدغه زيستن افراد مي 
دانست. او هميشه با ظلم وتبعيض و هرگونه سلطه مبارزه قلمی مي كرد.

تصویر مجسمه سوفوکلس

 اندره مالرو
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 نویسنده ای که رئیس جمهوری آمریكا فوت اورا 
یك ضایعه بزرگ اعالم کرد

مارک توين Mark Twain )سميوئل النگهورن كلمنس Samuel Langhorne Clemens ( داستان نگار و 
طناز معروف آمريکايي 30 نوامبر 1835 در شهر فلوريداي استيِت ميسوري به دنيا آمد و 75 سال ُعمر 
كرد. وي سفرهاي متعدد كرد ازجمله ديدار از اروپا و خاورميانه. او كه نام مستعار »مارک تِوين« را برخود 
نهاد مشاغل گوناگوني ازجمله كار در چاپخانه، معادن و ناخدايي كشتي رودخانه پيماـ  رود »مي سي سي 
پي« را پشت سر گذارده بود. داستانهاي او و طنزهايش پُر از نکته هاي ظريف و جالب است كه ضرب المثل 
انگليسي زبانها شده اند. برخي از نقد نگاران ادبي، وي را بزرگترين نويسنده داستان طنزآميز قرن نوزدهم 
خوانده اند. مارک توين دوازدهم اپريل 1910 درگذشت و William Howard Taft رئيس جمهوري وقت 

آمريکا )بيست و هفتمين رئيس جمهوری( ضمن صدور اعالميه اي رسمي، فوت او را بزرگترين ضايعه براي آن كشور خواند. دانشگاه آكسفورد )انگلستان( 
به مارک، دكتراي ادبيات داده بود.

 

29 دیماه 1324 )19 ژانویه 1946(  پارلمان ایران تالش فرهنگی علی اکبر دهخدا 
را یك کار عام المنفعه اعالم و دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و 

تكمیل کار و ادامه پژوهش های او کرد.
    مجلس شوراي ملي 29 ديماه 1324 )19 ژانويه 1946( تالش فرهنگی علی اكبر دهخدا را يك كار 
عام المنفعه اعالم و دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تکميل كار و ادامه پژوهش های او كرد.

     با مصّوبه مجلس، هزينه اين كاِر فرهنگي عام المنفعه بر عهده دولت قرارگرفت و دفتري براي انجام 
آن تأسيس و شماري از زبانشناسان، تاريخدانان و اديبان در آن سرگرم بکار شدند.

     علي اكبر دهخدا از نويسندگان،فرهنگيان بنام و همچنين فعاالن سياسی وقت كشور مدت ها عضو 
شوراي عالي معارف )فرهنگ(، رئيس دانشکده حقوق و مشاورِ عالي وزارت فرهنگ بود. وي همچنين يك 
روزنامه نگار برجسته و از طنزنويسان اوليه جرايد ايران بود. دهخدا كه در سال 1257 ه. ش. در تهران به 
دنيا آمده بود هفتم اسفند سال 1334 فوت و در ابن بابويه مدفون شده است. وی طنز نويسی ژورناليستی 
را در ايران زير عنوان »چرند و پرند« و با نام مستعار »َدخو« رواج داد و يکی از ناشران نشريه صور اسرافيل 
بود. مقامات دولت وقت )دولت قاجارها(  و در جريان مبارزات دمکراتيك چندبار درصدد دادن رشوه به 
او برآمدند تا از انتقادنويسی دست بردارد كه موفق نشدند. دهخدا كه در فرانسه زبان فرانسوی را تکميل 
كرده بود سی سال آخر ُعمر خود را به كارهای فرهنگی پرداخته بود كه بزرگترين محصول آن، لغت نامه 

دهخدا است. وی از مشاهير فرهنگی ايران در تاريخ معاصر است.

 

مارک تِوین
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Jim Yong Kim : فساد اداری دشمن شماره یك بشر، مدنّیت، اخالق و انگیزه که 
تبعات خطرناک دارد و باید ریشه کن شودـ  سرطان ملل است

Jim Yong Kim جيم يونگ كيم انسان شناس متولّد شهر سئول )كره جنوبی( در هشتم دسامبر 1959 )آذرماه(، 
تحصيلکرده هاروارد، رئيس دانشکده دارموِت آمريکا از 2009 تا 2012، رئيس بانك جهانی )از جوالی 2012 تا 
يکم فوريه 2019( و به گزارش فوربِس، يکی از 50 صاحبنظر و انديشه گوی رديف اول جهان، نوزدهم دسامبر 2013 
 Transparency International1392 ه. ش.( و ظاهرا به مناسبت انتشار گزارش سازمان ترانسِپيرنسی اينترنشنال(
درباره وضعيت فساد دولتی فساد دولتی ) Corruption ( در كشورها در آن سال، در نشستی از فساد دولتی به عنوان 
دشمن شماره يك بشِر امروز و بويژه مردم »كم درآمد« ياد كرد كه انعکاس جهانی داشت. دو دهه است كه  روز »نهم 

دسامبر« هرسال روز مبارزه با فساد اعالم شده است.
 وی گفت: "مبارزه با فساد اداری بايد سرلوحه برنامه های هر دولت باشد و دولت برگزيده مردم نبايد فساد اداری 

را تحّمل كند زيراكه ادامه آن و سهل انگاری در ريشه كنی، خشم مردم را برمی انگيزد، انگيزه را از آنان می گيرد و تفّکر فساد گسترش می يابد و 
عادت ]روال كار ادارات و مقام ها[ می شود كه تبعات خطرناک برای يك جامعه مربوط خواهد داشت. فساد اداری ايجاد طبقه می كند و به رفاه و 
برابری نسبی مردم و برخورداری برابر از فرصت ها آسيب می زند. فساد اداری يعنی كه خالی شدن مجرمانه جيب مردم و پُرشدن جيب شماری كم. 
پولی كه از طريق فساد دولتی انتقال می يابد از رفاه و معيشت ـ  بهداشت، آموزش و ...ـ   می كاهد. بدون ريشه كنی فساد دولتی نمی توان در مبارزه 
با فقر و تالش برای ارتقاء اقتصاد پيروز شد. فساد دولتی ]اداریـ  مقامات[ عملی مغاير تمدن، آموزش های اَديان و ناقض حقوق افراد و يك قانون 
شکنی و دورزدن ضوابط و اصول است كه يك جامعه متمدن نبايد آن را تحمل كند و سازمانها و انجمن های بين المللی ازجمله بانك جهانی بايد 
همه تالش خودرا در مبارزه با فساد اداری، و رسانه های عمومی در افشاء مفسدين و مفاسد بکار برند. بايد موازين و سازمان های بين المللِی مؤثرتر 
برای تعقيب جهانی و مجازات مفسدين به وجود آيد. بشر امروز از لحاظ آگاهی ها و واكنش ها با بشر ديروز فرق دارد كه بايد نسبت به آن توجه شود 
تا از اين ناحيت، صلح و امنيت به مخاطره نيافتد. كشورهای دارای ثروت زيرزمينی و خدادادی بايد شّفاف تر عمل كنند و مشاركت داخلی در انجام 

كارهای مربوط و قراردادها را از صورت انحصاری خارج سازند.".
           جيم يونگ كيم )درمحاورات؛ كيم يانگ( گفت:  "طبق تعاريف؛ در هر كشور، بی توجهی به اصول قانون اساسی )ام القوانين( آن در تصميم 
گيری ها و انجام امور و نيز بی اعتنايی به اصول اخالقی در انجام كارها، اختالس، رشوه، حساب سازی، دادن گزارش خالف واقع )دروغ دولتی(، 
پنهان كاری بويژه در معامالت )معامالت دولتی(، انجام معامالت بدون رعايت مقررات و موازين )دادن آگهی و برگزاری علنی مناقصه و مزايده و 
حّراج(، ريخت و پاش، اِسراف و هدر دادن بودجه و اعتبارات )پول ملت(، رانت، بند و بست ها، باندبازی ها، Nepotism ـ  رعايت احوال همشهری، 
آشنا و فاميل در امور دولتی ازجمله معامالت و استخدام و دادن مقام، توصيه و تشّبث، سوء استفاده از مقام و منزلت، دورزدن قانون، تفسير و تعبير 
خودمانِی ضوابط و قوانين، كلك زدن و بی اعتنايی به حق و قانون در جريان كار، رعايت نکردن منافع و سالمت عمومی در واردات و صادراتـ  در 
كوتاه مدت و دراز مدت، نداشتن دورنگری در امور عمومی، تصميم گيری بدون مطالعه و كسب نظركارشناسان، توزيع امتيازها ]پروانه ها، مجّوزها و 
...[ برپايه نفوذ فردی و يا قطب قدرت و وابستگی داشتن متقاضی به شخص معّين، نقض اصول و ضوابط به خواست و اراده فرد و يا قطب قدرت، مانع 
اجرای اصل ِ رعايِت فرصت های برابر شدن، اِعمال تبعيض در امور عمومی )دولتی(، انتصابات بدون رعايت پيش شرط ها و انتخاب اصلح، تصميم 
گيری های بزرگ بدون مشورت با خبرگان و كارشناسان، اعالم نکردن تصميمات عمومی ِ غيرنظامی و غيرامنيتی برای آگاهی مردم جهت اطالع 
و اظهار نظر، امروز و فردا كردن با مراجعان و انجام وظايف )بوروكراسی(، بی پاسخ گذاردن نامه ها، انتقاد ها و اعتراض ها، دادن پاسخ ناقص و مبهم 
به نامه ها، كم كاری و بی عالقه گی به خدمت و انجام وظايف و تکاليف، سّد كردن راه ورود رسانه ها )روزنامه نگار( به اين مسائل و گزارش مشاهدات 

خود و روشنگری و امثال اين ها از موارد فساد اداری )دولتی( هستند.".
جيم يونگ كيم )دارای دو مدرک دكتراـ  پزشکی و انسان شناسی و سال ها تدريس در دانشگاهها و نظرنويسی  و نظرگويی در زمينه های جامعه 
شناسی و روانشناسی و تغييرات آن درطول تاريخ و وضعيت روز از اين لحاظ(، تا جوالی 2012 رئيس دارموت كالجـ  موسسه قديمی و معروف 
آمريکا در تعليمات عاليهـ  و پيش از آن رئيس يك گروه تحقيقات جهانی در هاروارد بود. وی شش سال پس از پايان جنگ در شبه جزيره كره( در 

پايتخت كره جنوبی به دنيا آمده و در آمريکا تحصيل كرده است.
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نگاهی کوتاه به فرضیه های جورج ستیگلر؛ از فساد روز افزون دولتی، 
ژورنالیسم ناکارآمد، سوء استفاده از فرمول عرضه و تقاضا و لزوم تدریس 

»مدیریت برخود« در مدارس
جورج ستيگلر George J. Stigler استاد و تئوريسين اقتصادی آمريکا كه يکم دسامبر 1991 فوت شد 18 كتاب در امور اقتصادی و 

رابطه با اقتصاد تأليف و صدها مقاله در اين زمينه نوشته است. او كه بسال 1911 )در ماه ژانويه( از والدين آلمانی در شهر سياتِل آمريکا به دنيا آمده بود برنده جايزه نوبل 
1982 در علوم اقتصادی و نيز مدال ملّی آمريکا و چند نشان از كشورهای ديگر و مجامع علمی شده بود. در پی روزافزون بودن فساد دولتی در بسياری از كشورها، طبق 
گزارش های »سازمان ترانسِپيرنسی اينترنشنال« بويژه از زمان فروپاشی بلوک شرق و درگذشت مائو، فرضيه او معروف به:Capture Theory  كه در برخی از كشورها 
Economic Theory of Regulations نيز خوانده می شود مورد توجه ويژه قرارگرفته است. طبق اين فرضيه؛ اگر سران كشورها به تکليف خود و خارج ساختن كار تدوين 
ضوابط، آيين نامه ها و پيشنويس ]طرح[ قوانين از دست اصحاب منافعـ  Interest Groups و شركاء سياسیـ  دولتی آنها عمل نکنند اين كشورها با بحران اقتصادی و 
تبه كاری های مربوط رو به رو خواهند شد. اصحاب منافع با كمك شركاء دولتیـ  سياسی خود و اين شركاء با سوء استفاده از اختيارات و نفوِذ شان قوانين و ضوابط را 
تغيير شکل می دهند و يا در راستای منافع خود قوانين و ضوابط تازه تدوين و وضع می كنند كه اين عمل مآال به زيان وطن و هموطناِن شان تمام می شود و زيان وارده، 
ديرپای خواهد بود، نَه زودگذر و اگر اقدام سريع برای بازگرداندن آِب رفته به جوی، صورت نگيرد احتمال اعتراض عمومی وجود خواند داشت.    تئوری ديگر دكتر 
ستيگلر در اين زمينه، پوليتيکال كوَرپِشن )عمدتا فساد 3 قوه دولتی( عنوان دارد كه گفته است دولت ضعيف و ناشايسته و به قول او »مردوِد در امتحان« باعث اين 
فساد می شود. او نوشته است كه ژورناليسم ناكارآمِد يك جامعه، ملت را به خواب می كند. بيدار بودن ملت مانع از فساد اقتصادی می شود.Truth in Teaching فرضيه 
ديگر پروفسور ستيگلر است. اين فرضيه ضمن بيان مشکالت و ارائه راه حل همچنين توصيه می كند كه اقتصاد و »مديريِت بر خودـ  مديريت فردی« از دبيرستان و 
به زبان ساده به نوجوان تدريس شود تا جوان بتواند آينده اش را برنامه ريزی كند و اشتباهات و مسائل اقتصادی را درک و به دولت تذّكر دهد و اين يك وظيفه هر عضو 
يك جامعه است. توّسل به پارلمان حق هر شهروند است )حق دادن پِتيِشن به كميسيون ويژه در پارلمان( و در صورت عدم توجه و احساس نقض اصول، اعالم جرم 
كردن به دادستانی كشور. آموزش اصول اقتصاد و مديريت به زبان ساده به دبيرستانی ها آنان را آگاه و توانمند می كند كهKnowledge is Power )دانش قدرت است(. 
فرضيه The Economics of Information كه از اوست، بسيار مهم توصيف شده است. او ضمن تشريح و توجيه اين تئوری نوشته است كه فرمول عرضه و تقاضا در جايی 
درست است كه تقلّب و آزمندی در كار نباشد. در موارد بسيار ديده شده است كه تاجر و يا توليد كننده، از عرضه كاال خودداری ورزيده تا تقاضا زياد شود و بها باال برود 
و اين، يعنی بازی با فرمول عرضه و تقاضا و سوء استفاده از آن. دولت ها كه مکلّف هستند از مال و جان شهروندان محافظت كنند نبايد اجازه دهند كه احتکار صورت 
گيرد و از فرمول عرضه و تقاضا كه بها را تعيين می كند سوء استفاده شود. پليس يك جامعه تنها برای تعقيب يك جيب بر در اتوبوس شهری و ِمترو ]آفتابه دزد[ نيست 
بايد احتکاركنندگان را هم كه هدف نهايی شان خالی كردن جيب مردم است تعقيب كند. وی نتيجه گرفته است كه به همين دليل است كه روزنامه نگاران اصطالحا 
اينوستيگيتيو از اقتصاد و كشف فساد اقتصادی آغاز می كنند و شايد به همين سبب باشد كه »اصحاب منافع« سهام رسانه ها را خريداری می كنند تا كنترل خبر و 
نظر را در دست داشته باشند، و به نوشته دكتر ستيگلر: ... باز می گرديم به حوزه رای گيری. اگر اعضای يك جامعه؛ ميهن دوستان، بشر دوستان و شايستگان شيفته 
خدمت بی دريغ را برای مديريت كردن و قانون نوشتن انتخاب كنند، فساد و مسئله بروز نخواهد كرد. اعضای جامعه پس از دادن رأی، نبايد تکليف خودرا تمام شده 

پندارند، به خانه روند و بخوابند بايد مراقب امور باشند، تذكر دهند، به پارلمان نامه بنويسند و به دادستان اعالم جرم بدهند.

George J. Stigler

روزی که )افراد ماهر در یك کارـ  Skilled Person ( ازجمله اصحاب دانش، فنون و هنر هم 
در ردیف صادرات یك کشور و واردات کشور دیگر قرار گرفتند

14 ژانويه 1962 )ديماه 59 سال پيش( نشست دهها استاد اقتصاد از كشورهای مشّخص كه در ژنو برگزار شده بود ضمن پرداختن به برنامه كار خود كه 
درباره صادرات و واردات و نقش آن در تحول اوضاع كشورها و آينده جهان بودـ  جهانی كه ظرفيت آن محدود و جمعيت اش سريعا در حال افزايش است و نيز 

به دست دادن تعاريف، عناوين و واژه های مربوط و استانداردي در اين زمينه، نظريه يك اقتصادان هندی را بررسی كرد كه در 1959 اعالم شده بود.
    اين اقتصاددان هندی نظر داده بود كه فقط اجناس خام و يا محصوالت كشاورزی و توليدات صنعتی، صادرات يك كشور نيستند، و افراد ماهر و اصطالحا 
اصحاب دانش، فنون، هنر و مهارت هم يك قلم صادرات يك كشور و واردات كشور ديگر هستند و ثروت زا و عامل ترقي و رفع كمبود. فرقی كه اين صادرات با 
صادرات ديگر دارد، اين است كه سودش عمدتا به جيب واردكننده می رود تا صادركننده. اين قلم از صادرات، برای كشور صادركننده تنها شهرت و می سازد 
كه چنين افرادی را پرورش داده و به آن حد رسانده است.    نشست ژنو پس از بحث طوالنی، بر نظر اقتصاددان هندی صّحه گذارد و انتشار اين اقدام به صورت 

خبر در رسانه ها، كشورهای صادركننده و واردكننده نيروی انسانی ماهر را متوجه اهميت قضيه كرد و ....
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شعر »انتقادیـ  آموزنده« 826 ساله نظامی گنجوی )گنجه ای(
 که یك نظر است و همیشه زنده    

    
    پيرزنــی را َســَتمی درگـــرفــت    ـ      دســت زد و دامن َسنـَجر]شاه وقت دودمان سلجوقيان[ گرفت

ـَـم ديـده ام     كای َمـلِك آزرم تو كـم ديــــده ام    ـ     وز تو همــه ســاله َست
    َشحِنه ی ]پليس[ َمســت آمده در كـوی مــن  ـ     زد لــگدی چنــد فــرا روی مــن

    بی گـنه از خانه بـــرونم كـــشــيد   ـ    موی كشان بر ســر كويم ] سِر كوچهـ  مأل عام[ كشــيد
    گفت فالن نـيم شب ای گوژپشـت  ـ    بر سر كــوی تو فالن را كه كشت؟

    خانه من ُجست كه خونی ]قاتل[ كجاسـت؟  ـ    ای شه ازين بيش زبونی كجاسـت؟
    َشحنه بَود مست كه آن خـون كند  ـ    عــربــده با پــيرزنی چــون كند

    َرطل زنــان ]الکل نوشان[ َدخــل )درآمد( واليــت برند  ـ    پيره زنــان را به جــنايــت بــرند
      كوفته شــد ســينه ی مجــروح من  ـ    هيچ نــماند از مــن و از روح من

    گر ندهــی داِد مــن ای شـهريار   ـ    با تـو رود روزشــمار اين شــمار
    داوری و داد نمــــی بيــنَمـــت  ـ     َوز ســتم آزاد نـــمی بيــنَمـــت
ـَکان قــّوت و يــاری رسـد  ـ    از تو به ما بين كه چه خواری رسد     از َملـ

    مال يــتيمان ســتَدن ساز نيـست ـ    بگذر ازيــن، غــارت ابـخاز* نيست
    بنــده ای و دعــوی شــاهی كنی  ـ   شــاه نه ای چونــکه تبــاهی كنی

    شاه كه ترتيـــب واليــت كنـــد  ـ    حکم رعيـــت به رعايـــت كـــند 
ـَــم را زيــر و زبَـر كــــرده ای  ـ   تا تــويی آخــر چه هنــر كرده ای     عال

    مســـکن شهـــری ز تو ويرانه شد  ـ    خرمــن دهـــقان ز تو بــيدانه شد
    زامـــدِن مـــرگ شـــماری بکن  ـ     ميرســـدت دســـت حصاری بکن
ـَـنديل شب افـروز تُست ـ    مونـــس فــردای تو امــروِز تُست     عدل تو قـ
    دســـت بـــدار از سر بيـــچارگان  ـ    تا نخـــوری پاســخ غـم خوارگان
    چنــد زنـــی تيـــر بـهر گوشه ای   ـ    غافـــلی از توشـــه بی توشــه ای
    فتـــح جـــهان را تـو كليد آمدی ـ      از پـــی بــــيداد پـــديد آمـدی

    شاه بـــدانــی كه جــفا كـم كنی    ـ      گر دگــران ريـش )زخم( تـو َمرَهـم ُكنی
        شــرم دريــن طارِم )گنبد( ازرق )َكبود( نــمانـد  ـ    آب دريـــن خاک مـــعلّق نـماند

    خيـــز نظـــامی ز حد افزون گری   ـ    بر دل خوناب شــده خــون گری

 
    نظامی گنجوی )1141ـ  1209 ميالدی( از مردم گنجه )شهری در قفقاز آن زماِن ايران( در اشعار خود، هيچ مقامی را َمدح نکرد.

تصویری از مجسمه نظامی گنجه ای
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وی در اين زمينه گفته است:
ـــــ دروغي را چه )چرا( بايد خرج كردن     چو نتوان راستي را درج كردنـ 

    اين شعر گنجوی كه به انگليسی و زبانهای اروپايی ديگر ترجمه شده در مقدمه كتاب های درسی »خبرنويسی« درج شده و با استناد به آن به كسانی كه 
بعدا »خبرنويس« می شوند گوشزد می شود كه اگر نتوانند حقيقت يك رويداد را بنويسند بهتر است كه از آن بگذرند تا مطلب نادرست و ناقص بنويسند و 

بخورد مخاطب دهند. مخاطب خريدار خبر است و نبايد به او كم فروشی و بُنُجل فروشی كرد.

نظامي كه به گفته خودش از يك پدر پارسي و يك مادر ُكرد به دنيا آمده بود يك ناسيوناليست ايرانی بود كه گفته بود:

ـ   نیست گوینده زین قیاس؛ خجل  همه عالم تَن است و ایران؛ دل  ـ 
    

ـ   دل ز تَن بِه بَود، یقین باشد     چونکه »ایران« دل زمین باشد  ـ 
    

ـ    خرابی َمیاَور در ایرانزمین     َمَینگیز فتنه َمَیفروز کین  ـ 
ـ  ـ  ـ  ــ 

* ]آبخاز = آبخيزـ  آبخازيا، شهر و ناحيه ای در ساحل دريای سياه و ديوار به ديوار گرجستان و در آن زمان در قلمرو ايران[

سالگرد درگذشت سعديـ  شاعر، اندیشمند، انساندوست و اندرزگو که گفت: 
روزي که زیر خاک، َتن ما نهان شودـ  وآنها که کرده ایم یكایك عیان شود

ـ نهم دسامبر  ـ سعدي شيرازيـ   به نوشته قريب به اتفاق كرونيکلر ها، مشرف الدين مصلح ابن عبداهللـ 
ـ دو تَن ديگر درگذشت  سال 1292 ميالدي در زادگاه خود شهر باستاني شيراز وفات يافته است. يکيـ 
سعدي را همان سال 1290 ميالدي ذكر كرده و نوشته اند كه وي بسال 1210 ميالدي در شيراز به دنيا 
آمده بود. او كه درنوجواني شيراز را براي ادامه تحصيل در نظاميه بغداد )دانشکده اي كه خواجه نظام 
الملك توسي ساخته بود( تَرک كرده بود تا سال 1256 )46 سالگي( به زادگاه خود بازنگشت و در اين 
مدت از عراق امروز، سوريه قديم )شامـ  شامل لبنان و جنوب غربي تركيهـ  لِوانت(، مصر، حجاز و قسمت 
هايي از آناتولي ديدار كرده و در طرابلِس لبنان به دست صليبيون اسير شده بود كه او را به نوشته خودش 
»به كاِر ِگلـ  ساختمان سازیـ  بداشتند« يعني عملگي در ساختن بناء به او تحميل شده بود، كه در اينجا 
توسط يك تاجر بازخريد و آزاد شد. سعدي كه اين نام او از اسم سعد ابن زنگي حکمران وقت فارس گرفته 

شده است در سال 1257 بوستان و سال بعد گلستان را به پايان رسانيد.
     نظم و نثر سعدي كه تا آن زمان چنين سبك و روشي سابقه نداشت فصاحت زبان فارسي را به اعال 
درجه رسانيد. اين استاد سخن فارسي نثري روان و شيرين دارد. حکايات و ابيات سعدي آكنده از پند و 
اندرز براي اصالح مردمان است )كه تاريخ نگاران اورا در رديِف نظرگويان نيز قرار داده اند(. وي در عين 

حال يك صوفي بود. نمونه هايي از اندرزهاي منظوم او كه نظرات وی بشمار آمده اند از اين قرارند:
    

     يك نمونه:
    روزي که زیر خاک، تن ما نهان شود ـ   وآنها که کرده ایم یکایک عیان شود

    
    نمونه ديگر :

        چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن  ـ    که مي گویند مالحان سرودي ...
تصویری از سعدی    
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    همچنين:
        شنیدم که در وقت نزع روان ـ   به هرمز چنین گفت نوشیروان

    
    که خاطر نگهدار و درویش باش ـ   نه، دربنِد آسایِش خویش باش

    
    نیاساید اندر دیار تو، َکس ـ   چو آسایش خویش خواهي، و بَس

    
    سعدي يك انساندوست واقعي و كامل بود. درباره انساندوستي او، ذكر اين شعر كافي است:

    
    بني آدم اعضاي یکدیگرند            که در آفرینش ز یک گوهرند

    
    چو عضوي به درد آورد روزگار            دگر عضوها را نماند قرار

    
    ]بيت اول شعار تاسيس سازمان ملل قرار گرفته است[

     وي همچنين گويد:
    

    اگر پادشاهست، وگر پینه دوز            چو خفتند، گرَدد شب هر دو روز
    

ـ سياسي بي چون و چرا در جهان بود، در قرون وسطا هم از نظر انديشه، دانش و ادبيات تنها      ايران كه در قرون قديم به مدت 12 قرن يك ابرقدرت نظاميـ 
ـ دوراني كه اروپا در جهل وظلمت دست  بزرگ جهان بشمار مي رود كه در اين زمينه همتا نداشته است و سعدي يکي از ستارگان آسمان اين دوران ايران بودـ 
و پا مي زد و شرق تا آن سوي روسيه گرفتار تاخت و تاز مغوالن و طوايفي از اين دست بود. اين دوراِن ناآرام و بي ثبات كه مانع اقدام گروهي مي شد، ايرانيان را 

متوجه خالقيت انفرادي خود كرد كه پيشرفت در علم و ادب عمدتا نتيجه تالش فردي است.
     سعدي يك شخصيت جهاني است كه در اروپا بسياري از مردم اين نام را بر فرزندان پسر خود مي گذارند. نام اول يك رئيس جمهوري فرانسه در قرن گذشته 

»َسعدي« بود. در اينترنت، سعدي در صدها سايت وصف شده است.

تأیید نظرات سیمون دبووار که گفته بود مارکسیسم شكست خواهد خورد و برجای آن 
سوسیال دمكراسی خواهد نشست

نهم ژانويه 2022 )ديماه 1400( به مناسبت زادروز بانو سيمون ِد بووار Simone de Beauvoir نويسنده و فيلسوف 
فرانسوی نشستی كه در آن عمدتا انديشمندان اروپايی و آمريکای التين شركت كرده بودند تشکيل شد و شركت 
كنندگان بر درستی عقايد و نظرات او كه »ماركسيسم« شکست خواهد خورد و برجای آن »سوسيال دمکراسی« 

خواهد نشست ُمهر تاييد زدند.
 سيمون دو بووار كه در سال 1908 به دنيا آمده بود 78 سال زندگی كرد. وی يك فيلسوف اِگزيسِتنسياليست بود و 
نظر اصالحی به فرضيه ماركسيسم داده بود كه معروف به »سوسياليسم عملی« است كه ضمن تأييد مالکّيت عمومی 
بر منافع بزرگ و برابری انسان ها، انگيزه را از انسان نمی گيرد و مانع رشد فردی و پيشرفت او نمی شود. بانو سيمون كه 
چندين رساله و 28 داستان نوشته است كوشيده است كه نظرات خود را در قالب داستان نيز مطرح سازد. داستانهای 

او به بسياری از زبانها ترجمه شده و انتشار يافته است.
سیمون دبووار
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42

دانستنی ها

از چایكارشدن ایران 117 سال گذشت
ديماه سال 1283 ه.ش. )ژانويه 1905( نخستين محصول چای ايران به بازار داده شد.

  Seeds ـ  تخمك درختچه چای ) Camellia sinensis - Tea plant ( در فروردين 1283 از هندوستان به ايران آورده و در 
شمال كشور )مناطق ساحلی دريای مازندران( ِكشت شده بود.

    كاشف السلطنه كه چای محصول ايران را به احمدشاه داده بود گفته بود كه مناطق ساحلی شمال كشور به قدری مستعد 
چايکاری است كه نه تنها در آينده، نياز داخلی را برطرف خواهد كرد بلکه می توانيم مازاد آن را به روسيه صادر كنيم كه 

روس ها چايخور هستند و واژه های سماور و استکان از زبان روسی است. بوته چای هميشه سبز است.
    نقل كرده اند كه كاشف السلطنه به احمدشاه گفته بود كه چای ايران از نوع »دارجيلينگ« است كه پيش از هند، در 
منطقه ای در آن سوی كوههای شمال شرقی هند ]نپال[ كشت و برداشت می شد، ولی اصل آن از چين است كه پرتغالی 
ها آن را حدود 300 سال پيش به اروپا معرفی كرده اند. چينی های جنوبی آن را »چا« تلّفظ می كنند و چينی های شمال 
غربی »تِه« و در كشور ما اين ماده َدمکردنی ِ نوشيدنی را »چای«. ]واژه ايرانی »چای« همه جا متداول شده است و عرب 

كه حرف »چ« ندارد آن را »شای« می گويد.[.
    در دوران حکومت مصدق كه ايران از سوی دولت لندن تحريم و محاصره اقتصادی شده بود، مصرف چاِی محصول 

الهيجان عميقا تشويق می شد و در آن سال ها، جای چای محصول هند را در بسياری از منازل گرفته بود.

100 سال ُعمر و 82 سال کار هنر
17 ژانويه 2021 )ديماه 1400( 99 ساله شدن بتی وايت Betty White هنرپيشه و كمديَن از خبرهای هنری روز آمريکا 
بود. آمريکاييان با هنرنمايی های بتی در سريال هايی كه در آنها بازی كرد آشنا هستند بويژه سريال »ُگلِدن ِگرل« كه 7 
سال متوالی از تلويزيون پخش می شد و هربار 25 تا 35 ميليون بيننده داشت. تا ژانويه 2021، بتی 81 سال بود كه بکار 
هنر سرگرم بود، بيش از هر بانوی ديگر در طول تاريخ. مجله پيپل The People  در آخرين شماره سال 2021 خود عکس بتی 
را روی جلد آن شماره درج كرده و نوشته بود كه بتی 17 روز ديگر 100 ساله می شود با 82 سال كار هنر. چند ساعت پس 
از انتشار مجله اعالم شد كه بتی در 31 دسامبر و 17 روز پيش از صد ساله شدن فوت شده است و همان روز خبر درگذشت 

او گزارش اول راديوـ  تلويزيون ها و تيتر اول روزنامه های كشورهای انگليسی زبان شدـ  كاری كم سابقه.

)آذر- دی1400( مجله روزنامک شماره 91 

بِتی در دو مرحله ُعمر



ماجراي ورود اسپانیایی ها به شیلی و ...
19 ژانويه 1535 »ديه گو آلماگو« اسپانيايی در جستجوی طال از طريق »پرو Peru « قدم به شيلی نهاد كه دارای مردمی تمدن بود 

و يك دولت مؤتلفه مركب از قبايل بومی )اصطالحا؛ سرخپوستان( داشت كه سرزمين خودرا »شيله« می خواندند.
    گزارش سفر آلماگو بود كه پنج سال بعد »پدرو واليويا« معاون »پيزازو« اسپانيايی را ترغيب كرد كه به شيلی لشکركشی و آن را 
تصاحب كند كه سلطه اسپانيا تا تقريبا دويست سال طول كشيد و در اين مدت صدها هزار اروپايی به شيلی كه در حاشيه اقيانوس آرام 
دارای شش هزار و 435 كيلومتر ساحل است مهاجرت كردند. اسپانيايی ها 12 فوريه 1541 شهر سانتياگو )پايتخت شيلی( را ساختند.

    پيش از آلماكو، تنها اروپايی كه شيلی را ديده بود، ماژالن بود كه با كشتی از انتهای شيلی گذشته و از اقيانوس اطلس وارد اقيانوس 
آرام شده و اين اقيانوس را »پاسيفيك« ناميده بود.

ایجاد فدرال رزرو و بانك مرکزی در آمریكا
23 دسامبر 1913 وودرو ويلسون )-1856 1924( رئيس جمهوري وقت آمريکا كه از 1913 تا 1921 
بر اين فدراسيون حکومت كرد و قبال استاد تاريخ و فلسفه سياسی در دانشگاه پرينستون بود مصّوبه كنگره 
براي ايجاد فدرال رزرو و تأسيس بانك مركزي و دادن اختيار چاپ دالر به اين سازمان را امضاء كرد كه قانون 
شده است. بانك مركزي آمريکا داراي 12 شعبه است و همه اين شعب، دالر چاپ مي كنند و دالرهاي 
هركدام با يکي از حروف الفباء مشخص است. فدرال رزرو كه مديريت سياست هاي پولي آمريکا و شعب 
بانك مركزي اين كشور را برعهده دارد يك شوراي 7 نفري است كه اعضاي آن به پيشنهاد رئيس جمهوري 
و تصويب سنا منصوب مي شوند. اين سازمان كه استقالل كامل دارد همچنين داراي يك شوراي مشورتي 

)اَدوايزري( مركب از استادان اقتصاد و كارشناسان امور مالي است.  وودرو ويلسون بود كه با يك محاسبه دقيق آمريکا را در اواخر جنگ 
جهانی اول وارد اين جنگ كرد كه  همانا ورود به باشگاه قدرت های جهانی بود. وی بود كه پيشنهاد ايجاد جامعه ملل را مطرح ساخت. 
وودرو ويلسونـ  بيست و هشتمين رئيس جمهوری آمريکاـ  نوِه جيميز ويلسون روزنامه نگار آمريکايیـ  ناشر »وسترن هرالد« بود.

نوع غذا در تضعیف و تقویت حافظه
نتيجه يك پژوهش در استراليا كه پاييز 2021 انتشار يافت نشان می دهد كه افرادی كه بيش از حد غذاهای حاوی چربی اشباع 

شده و چربی ترانس مصرف كنند، در معرض خطر زوال عقل و ضعف حافظه هستند.
اين پژوهشگران؛ كره، گوشتـ  به ويژه گوشت خوک، روغن نخل و روغن نارگيل و همچنين شکالت را در رديف اين غذاها قرار 
داده اند كه بايد از افراط در مصرف آنها خودداری شود. پژوهشگران اندرز داده اند كه در خوردن غذاهای سرخ شده امساک شود. ميوه 
ها و سبزيجات غنی از آنتی اكسيدان ها و غذاهای حاوی چربی های غيراشباع می توانند مقاومت مغز در برابر خطر ضعف حافظه را 

افزايش دهند. اين گزارش از روزنامه ديلی اكسپرس چاپ لندن ترجمه و خالصه شده است.

غذاهای مؤثر در اثرگذاری انسولیِن لوزالمعده و کنترل بیماری قند
در نوامبر 2021، رسانه های ويژه اخبار پزشکی و بهداشتی گزارش از نتيجه يك بررسی تازه داده بودند كه خوردن چه موادی 
بيماری قند نوع دوم را كنترل می كند. طبق اين گزارش ها؛ سير، زردچوبه، دارچين، سبزی ريحان، گوجه فرنگی تازه و خام و زيتون 

از كنترل كنندگان بيماری قند نوع دوم هستند. اين غذاها در ميزان و اثرگذاری انسوليِن لوزالمعده اهميت دارند.

وودرو ویلسون
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تلفات جنگ جهانی دوم: 50 میلیون کشته
دسامبر 1947 )2 سال و چند ماه پس از پايان جنگ جهانی دوم( گزارش مشروح تلفات  اين انتشار يافت كه نشان داد در اين 
جنگ، كمی بيش از 50 ميليون انسان كشته شدند. از اين شمار، تلفات اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي بيش از همه و حدود 

35 ميليون نفر بود كه 27 ميليون از آنان روس بودند.

 نوامبر 2021 شهر استانبول 1691 ساله شد
كنستانتين يکم معروف به كنستانتين بزرگ )272ـ  337 ميالدی( امپراتور 
روم پس از دستگيركردن و اعدام شريك حکومتي خودـ  لوسيوس و اعالم خود 
به عنوان امپراتور همه قلمرو روم، دوم دسامبر سال 324 ميالدي در اردوي ارتش 
ـ مهاجرنشين قديمي  روم در كنار تنگه بُسفور تصميم گرفت كه شهر بيزانتيومـ 
ـ را با ساختن بناهاي تازه تکميل كند و آن را پايتخت دوم امپراتوري قرار  يونانـ 
دهد كه به ايران نزديکتر باشد. كنستانتين گفته بود كه مراقب حركات ايران بودن 
از آنجا آسانتر است و در صورت تصميم به مقابله نظامي، هزينه سنگين لشکركشي 

از راه دور را ندارد.
    كنستانتين پس از اعدام لوسيوس اجازه نداد كه سناي روم براي او شريك 
حکومتي ديگري انتخاب كند.     شهر تازه بر جای بيزانتيوم، در سال 330 
ميالدي از هر لحاظ آماده و »ُرم نو« خوانده شد كه بعدا به نام كنستانتين بزرگ، 
كنستانتينوپل )قسطنطنيه( تجديد اسم گذاری شد و تا سال 1918 به مدت 
1588 سال پايتخت امپراتوری روم شرقی و امپراتوری عثمانی و يکی از مراكز 

تصميمگيري در جهان بود.
    كنستانين يکم 22 ماه می سال 337 ميالدي درگذشت و جنگ جانشينان 

او با شاپور دوم )ذوالكتاف( شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان در»سنگره« و شکست روميان ثابت كرد كه پايتخت روم، دور و يا 
نزديك ايران باشد در سرنوشت جنگ بي تاثير است و ارتش ايران هميشه پيروز خواهد بود.

     29 ماه می سال 1453 ميالدي كنستانتينوپل به دست عثماني ها افتاد كه آن را به اسالمبول )شهر اسالم( تغيير نام دادند كه 
پس از تبديل حروف الفباي عربي به التين در تركيه در قرن 20 به صورت استانبول نوشته و خوانده مي شود.

تصویر  مجسمه کنستانتین یکم

تاسمان هاندی

379 سال از رسیدن پای اروپاییان 
به نیوزیلند گذشت

ابل تاسمان Abel J. Tasman هلندی در دسامبر 1642 به جزيره ای در جنوب اقيانوس آرام 
رسيد كه نام آن را نيوزيلند )گرفته شده از نام زيلنِد هلند( گذارد، بوميان اين منطقه بعدا تاسمان 
را فراری دادند ولی انگليسی ها پس از رفتن به اين سرزمين با بوميان جنگيدند و جزيره را مالك 
شدند! و آن را دومينيون انگلستان كردند. برخي از كرونيکل ها برحسب اختالف ساعت، ورود 
تاسمان به نيوزيلند را 14 دسامبر ذكر كرده اند. پايتخت نيوزيلند 5 ميليوني شهر ولينگتون است.
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یكم دسامبر هر سال روز جهانی بیماری ایدز 
و به این مناسبت نگاهی به این بیمارِی بی درمان

يکم دسامبر هر سال روز جهانی بيماری ايدز و تالش برای درمان آن و دوری جستن از ابتالء به آن اعالم شده است.
    وزيران بهداشت همه كشورها در نشست سال 1988 خود، با هدف روشن ساختن جهانيان از خطر بيماري »بي درمان« ايدز 
كه پنجم ژوئن 1981 شناخته شده بود؛ يکم دسامبر هر سال را »روز جهاني بيماري ايدز World AIDs Day « اعالم كردند. از آن پس 
مبارزه با اين بيماري كه هر روز پنج تا هشت هزار انسان را از اين دنيا مي بَرد به صورت يك »َكمپين جهاني = مبارزه همگاني« درآمده 
است زيرا كه تلفات اين بيماري بيش از هر جنگ است و به صورت پاندميك )پان يعني همه و دموس به معناي مردم = همه مردم 

گير( در آمده است.
    برآورد شده است كه بيماران ايدزي جهان در سال 2007 نزديك به چهل ميليون و در سال 2010 سي و چهار ميليون و در سال 

2012 سی و شش ميليون تَن بودند و در پی تداوم هشدارها و اندرزها؛ همچنان رو به كاهش.

 تا سال 2010 بيش از 30 ميليون تَن از بيماري ايدز كه ايميون سيستم )دستگاه دفاع طبيعي( بدن را از كار مي اندازد جان سپرده 
بودند و تا سال 2014 حدود سی و هفت ميليون. يکم دسامبر 2018 دبيركل سازمان ملل گفت كه 77 ميليون انسان به اين بيماری 

)ويروس اچ. آی. وی HIV ( دچار شده اند كه حدودا نيمی از آنان درگذشته اند.
    ويروس اين بيماري )اچ. آي. وي( از طريق مايعات بدن )خون، مايعات تناسلي، شير مادر و ...( سرايت مي كند. هنوز داروي قطعي 
درمان اين بيماري به دست نيامده و يك قرص گرانقيمت كه از مخلوط سه داروي قبلي ساخته شده است تنها براي برسرپا نگهداشتن 
بيمار تا لحظه مرگ است و هدف از تجويز آن تنها حفظ كيفيت نسبي زندگاني تا واپسين دم است، و از اينجاست كه اهميت آموزش 
مردم و روشن ساختن آنان به گريز از اين بيماري آشگار مي شود. در نوامبر 2014 گزارشی انتشار يافته بود كه در روسيه دو نوع 
واكسن ساخته شده است كه ممکن است در پيشگيری از اين بيماری موثر باشد. هنوز موثر بودن اين دو نوع واكسن تأييد نشده 
است. در پاييز 2021 گزارش شد كه كمپانی داروسازی مدرنا واكسنی برای ايستادگی بدن در برابر ايدز ساخته است و در جستجوی 

داوطلب جهت آزمايش آن است.
    حدود ششصد هزار تن از قربانيان تلفات ساالنه ايدز كودكان هستند كه عمدتا شير مادر بيمار،  آنان را مبتالء كرده است. مبادله 
سرنگ آلوده تزريق مواد مخدر يکي از عوامل انتقال اين بيماري است. مردان و همجنس بازان بيشتر از زنان به بيماری ايدز دچار شده 

اند. قربانيان اين بيماری، عمدتا زنان  تَن فروش هستند.
    نسبت ابتالء به اين بيماري ميان سياهپوستان به ويژه در مناطق جنوب صحراي بزرگ افريقا بيشتر است. اين بيماري به صورت 
مرموز، از همين منطقه )و عمدتا كشور كاِمرون( پديدارگشت. به نظر پژوهشگران، اين بيماری از دو قرن پيش و به صورتی ديگر و كم 
خطرتر در شمپانزه های آفريقای غربی ديده شده بود. خوردن گوشت اين شمپانزه ها و تماس با آنها باعث انتقال به انسان و تبديل 

نوع و خطرناک شدن آن شده است. يك سازمان آمريکايی در ژوئن 1981 بيماری ايدز را كشف و اعالم كرد.
     در مراسم يکم دسامبرسال 2007 در شهر ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي، نلسون ماندال )متوفی در 2013( از دولت هاي ثروتمند 
خواست كه بودجه بيشتري را اختصاص به كشف واكسن و دارو براي اين بيماري دهند. طبق گزارش سال 2010، فدراسيون آفريقاي 

جنوبي بيش از 5 ميليون و 700 هزار بيمار ايدزي داشت، به نسبت جمعيت، بيش از كشورهاي ديگر.
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سالی که جمعیت ایران به 25 میلیون و 488 هزار رسیدـ  طرح محدوده تهرانـ  
اخطار یك جامعه شناس که افزایش بیش از حد جمعیت تهران و شهرهای بزرگ، 

خطر افزایش جرم و تبه کاری دارد و در نتیجه مرگ اخالقیات
 آذرماه 1345 )دسامبر 1966( نتايج سرشماری هر ده سال يکباِر ايران رسما انتشار يافت. طبق اين نتايج، نفوس ايران به 25 
ميليون و 488 هزار و 699 تَن رسيده بود )كمتر از يك سوم جمعيت نيم قرن بعد از آن( و جمعيت تهران در آن سال دو ميليون و 690 
هزار نفر بود )يك پنجم جمعيت نيم قرن بعد از آن(. از اين آمار چنين بر می آمد كه شهرنشينان ايران در آن سال حدود 9 ميليون 
و روستانشينان حدود 15 ميليون و 660 هزار تن بودند كه نسبت روستانشين به شهرنشين؛ تقريبا 2 و 1 بود كه اين نسبت پس از 

انقالب و نقِل مکان انبوه و به صورت هجوم روستانشينان به شهرها، كامال تغيير كرده است.
    نتايج اين سرشماری همچنين نشان می داد كه جمعيت ايران در سال 1345 نسبت به سال 1335 )ده سال پيش از آن( شش 
ميليون و 533 هزار افزايش يافته بود. انتشار همين ارقام، اظهارنظرهای جمعيت شناسان ايران را به دنبال داشت و دولت تصميم 
به تنظيم طرح محدوده 25 ساله تهران گرفت كه بعدا عملی شد و تا تغيير نظام حکومتی به قّوت خود باقی بود. دولت وقت استدالل 
كرده بود كه چون تهران از شمال، شرق و غرب در محاصره ارتفاعات است، افزايش جمعيت بيش از اين ايجاد آلودگی محيط زيست 
بويژه هوا می كند و سالمت ساكنين را به خطر می افکند. به عالوه، اين شهر روی گسل های زلزله قرارگرفته كه در صورت وقوع، 
فاجعه خواهد بود و نيز با شکسته شدن سِد كرج و خرابی نيروگاههای برق، ساكنان تهران بدون آب و برق خواهند شد و .... يك استاد 
جامعه شناسی در يك و شنود راديويی گفته بود كه مهاجرت از روستاها و شهرهای زير 15 تن به تهران و كالن شهرهای ديگر كشور، 
خطر فرهنگی و آلودگی تمدن به دنبال خواهد داشت و اگر تشديد كنترل دولتی در شهرهای بزرگتر نباشد، خطر افزايش جرم و تبه 

كاری و در نتيجه مرگ اخالقيات.
    در زير گوشه ای از صفحه اول روزنامه اطالعات حاوی تيتر اعالم نتيجه سرشماری سال 1345 ايران ُكپی شده است:
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18 دسامبرـ  روز جهانی مهاجرـ  281 میلیون َترک وطن کرده در طول 68 سال
 18 دسامبرـ  روز جهانی مهاجر International Migrant Day اعالم شده است و به اين مناسبت در اين روز برخی دولت ها و سازمانهای 
مربوط آمار مهاجرين وارده و يا ترک وطن كردگان و وضعيت آنان را اعالم و رسانه ها نظرات مربوط و ِشکِوه و شکايات مهاجران و 

مشکالت آنان را منتشر و پخش می كنند.
    مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر 1990 تصويب كرد كه يك كنوانسيون جهانی برای محافظت از حقوق مهاجران 
تشکيل شود و ضوابط الزم را به دست دهد. اين مجمع چهارم دسامبر 2000 مصوبات كنوانسيون را پذيرفت و چون در هجدهم 
دسامبر 1990 ايجاد كنوانسيون را تصويب كرده بود »هجدهم دسامبر« هر سال را روز مهاجر اعالم كرد و از دولت های عضو خواست 
كه هرسال اين روز را برگزار كنند و به مصّوبات مجمع و كنوانسيون مربوط مخصوصا در زمينه حقوق انسانی مهاجران احترام بگذارند 

و صدای مهاجران را بشنوند.
    برای نمونه، به يك مورد از آمارهای منتشره در اين روز در سال 2012 كه مربوط به دولت آلمان است اشاره كنيم:

    سازمان آمار دولت آلمان هجدهم دسامبر 2012 اعالم كرد كه ميزبان ده ميليون و هفتصد هزار خارجی است كه از 60 سال پيش 
تا كنون برای كار و اقامت وارد آن كشور شده اند. بنابراين، در آن سال و در آن بُرهه 60 ساله، از هر هشت ساكن كشور آلمان يك نفر 
خارجی و خارجی تبار بود. كشورهای مبدأ برای خارجيان مقيم آلمان در رديف نخست روسيه و پس از آن كشورهای بلوک شرق 
سابق با 2 ميليون و 400 هزار مهاجر اعالم شده بودند. پس از آنها مهاجران آمده از تركيه با يك و نيم ميليون و لهستان با يك ميليون 

و يك صد نفر در رديف های بعدی قرار داشتند.
    طبق اين اعالميه رسمی، ايرانيان مهاجر به آلمان تا آن سال و عمدتا از شهرنشينان ايران، بيشترشان دارای تحصيالت عالی و 
غالبا جوان و يا ميانسال بودند و انگيزه خودرا از مهاجرت؛ سياسی، اجتماعی و مذهبی اعالم كرده بودند. حال آنکه انگيزه مهاجران 
كشورهای ديگرعمدتا »اقتصادی و يافتن كار و درآمد« بوده است. هجدهم دسامبر 2020 اعالم شد كه جمع مهاجران )تَرک وطن 
كردگان( در طول 68 سال حدود 281 ميليون )3 و 6 دهم درصد جمعيت جهان وقت( بود و مقصد آنان عمدتا كشورهای معروف 
به »غرب« بود. استراليا هم در اين آمار در رديف كشورهای غربی ذكر شده بود و تنها 447 هزار تَن از 2019 تا ژوئن 2020 كه از آن 

پس به سبب سختگيری های ناشی از اپيدمی كرونا، مهاجرت ها كاهش يافته است.
    كميساريای عالی پناهجويان وابسته به سازمان ملل شمار پناهجويان ايرانی در سالهای 2009، 2010 و 2011 را جمعا 43 هزار 
و 850 تن گزارش كرده بود كه از اين شمار 11 هزار و 537 تن مربوط به سال 2009، 15 هزار و 185 تن مربوط به سال 2010 و 18 

هزار و 128 مربوط به سال 2011 بود. »پناهجو« متفاوت مهاجر عادی است و وضعيتي ديگر دارد.

 

تصاویری از هجوم پناهجویان و عمدتا از آسیای غربی و جنوبی و آفریقای شمالی به اروپا که در درازمدت مسئله آفرین اعالم شده است
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روزی که شهر بزرگ نانژینگ چین بدست ژاپنی ها افتاد و 300 هزار تن در طول 6 هفته! قتل عام شدندـ  که 
پس از تعرض مغول ها و قتل عام ایرانیان در شهرهای خراسان، کشتاری بی سابقه بود

13 دسامبر 1937 و در جريان دومين تعّرض نظامی ژاپن به چين، سپاهيان ژاپنی كه نهم اكتبر اين سال شهر شانگهای را 
تصرف كرده بودند نانژينگ )نانکينگ( پايتخت وقت چين را هم متصرف شدند.  مقامات جمهوری چين دو روز پيش از تعّرض 

ژاپنی ها، نانژينگ را ترک كرده بودند.
    در حمله به نانژينگ 240 هزار نظامی ژاپنی شركت كرده بودند حال آنکه از اين شهر تنها 70 هزار نظامی چينی دفاع می 
كردند كه ده هزار نفرشان كشته شدند. ژاپنی ها پس از تصرف نانژينگ، در اين شهر قتل عام، غارت و تجاوز به زنان به راه انداختند 
و حدود سيصد هزار تَن را به طرزی فجيع كشتند كه به اين طرز در طول تاريخ، و از زمان تعرض مغول به شهرهای خراسان ايران 

بی سابقه بود  و Nanjing Massacre عنوان گرفته است.
    ژنرال ايوانه ماتسويی Iwane Matsui ، فرمانده نيروهای ژاپنی در حمله به نانژينگ و تصرف آن بود كه پس از بمباران اتمی 
شدن ژاپن در آگوست 1945 و تسليم شدنش، در يك دادگاه نظامی فاتحان جنگ محاكمه و در سال 1948 اعدام شد. قتل عام 
ساكنان نانژينگ كه اينك شهری 9 ميليون نفری و با حومه اش بيش از 12 ميليون است از 13 دسامبر 1937 تا ژانويه 1938 و 
به مدت 6 هفته ادامه داشت. درباره اين كشتار كتاب های متعدد تأليف و فيلم های سينمايی توليد شده است. چينيان هر سال 
در 13 دسامبر به اين مناسبت، مراسم يادبود و تظاهرات ضد ژاپنی برپا می دارند. در چينـ  13 دسامبر، روز ملّی يادآوری قتل 

عام مردم نانژينگ اعالم شده و مقامات ارشد چين در مراسمی كه هر ساله در اين روز برپا می شود شركت می كنند.
بخشی از عکس های اين كشتار بی سابقه و 6 هفته ای كه پی در پی در رسانه ها و كتاب ها بازنشر داده می شود:


