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دسامبر  1991ـ یلتسین به کاخ کرملین رفت و به گورباچف
گفت :بگو ،از همينجا بگو که شوروي منحل شد تا مردم

بشنوند ،و با این فروپاشی آتشی در زیر خاکستر قرار گرفت
که با اُلتیماتوم دسامبر  2021پوتین جرقه زده است

شرح در صفحه اول

نشریه ای است غیر انتفاعی،
ثمره  59سال تجربه روزنامه نگاری و
تاریخ نویسی دکتر نوشیروان کیهانی زاده.
هدف از انتشــارآن :کمک به ارتقاء سطح
آگاهی های فرهنگــی و معلومات عمومی،
بیان مســائل فرهنگی به زبان ژورنالیستی  :شرح خاطرات،
مشــاهدات ،رویدادهای تاریخی و روز ،دانستنی ها ،مطالب
جالب ،مهــم و آموزنده و تصاویر خبری و تاریخی اســت.
ماهنامه روزنامک را می توان در ا ِدیشِ ن آنالین آن به نشانی:
www.rooznamak-magazine.comمشاهدهومطالعهکرد.
ماهنامه روزنامک به صورت ضمیم ِه وبسایت خبری و فیچریِ
 12ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
www.rooznamak.comنیزقراردادهشدهاستوهمچنین
درسیستم magiran.comکهبهصورتیکپُرتالنشریات
ایران عمل می کند.
در نظر اســت که پی دی اف روزنامک بــه لس آنجلس و
واشینگتن ارسال شــود تا در آنجا هم انتشار یابد و بعد چند
شهر ایرانی و پارسی زبان نشین دیگر.
رویدادی که  13دسامبر هرسال یادآوری می شود :قتل عام  42روزه  300هزار
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
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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 بَردار کشیدند،
آیا طالبان این بار تغییر کرده اند؟
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ایرانیانی که در نروژ ،سوئد و آلمان به قدرت رسیده اند
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شعر «انتقادی ـ آموزنده»  826ساله نظامی گنجوی که

سالگرد درگذشت سعدي که گفت:

پیرزنــی را سَ ــتَمی درگـــرفــت

كرده ايم يكايك عيان شود

یک نظر است و همیشه زنده:
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 18دسامبر روز جهانی مهاجر ـ  281میلیون تَرک وطن
کرده در طول  68سال .این مهاجرت ها تغییرات فرهنگی
و رفتار ایجاد کرده است

روزي كه زير خاك ،تَن ما نهان شود ـ وآنها كه
شرح در صفحه 40

مطالب دیگر این شماره :خطرات ناشی از اعتیاد به سیکار ،فرضیه های جورج ستیگلر درباره فساد دولتی ،ژورنالیسم ناکارآمد و سوء استفاده از فرمول
عرضه و تقاضا ،روزي که سنگبنشته هاي ايران باستان خوانده و ترجمه شدند و سند مالكيّت ایرانیان هستند ،دکترین «مونرو» که اصلي از اصول
درگذشت پیرترین مرد جهان و اندرزهایش و ....
ِ
سياست خارجي واشنگتن شده است ،ازدواج یک کشیش کاتولیک!،

واقعیت هایی را که
مدیرکل مطبوعات داخلی
از بهای کاغذ و تیراژ نشریات داخلی
اعالم داشت
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[تهران  42روزنامه عمومی 32 ،روزنامه
اقتصادی! و  8روزنامه ورزشی دارد ـ
بیش از ده برابر شهر نیویورک]

سرمقاله 5-1/
ریشه بزرگترین مسئله جهانی امروز که پس از  30سال با التیماتوم دسامبر  2022پوتین سر برآورده
و دارد جهان را وارد نظمی نوو فصلی تازه از تاریخ می کند

شامره 91

پیام ها و پاسخ به پرسش ها8-6 /
شاعران و نویسندگان ایران در قرون وسطی در عین حال اندیشمند و اندرزگو بودند /زمانی اروپاییان با تفنگ
به سرزمین های دیگر رفتند و اینک مردم این سرزمین ها با چاقو به اروپا ـ یک نمون ِه بی سابقه مهاجرت؛ نیرنگ
فرودآوردن هواپیما و فرار مسافران برای پناهنده شــدن! /درباره مجمع الجزایر باهاما /راه حل مسئله حجم
نقدینگی از دیدگاه یک اقتصاد دان ایرانی :انتصاب مدیرکل بانک مرکزی و هرگونه اســتقراض دولت از این
بانک موکول به تصویب مجلس شود

گشتی در اخبار و نظرات 18-9 /
واقعیت هایی را که مدیرکل مطبوعات داخلی از بهای کاغذ و تیراژ نشــریات داخلی اعالم داشت« /ماریا رِسّ ا» روزنامه نگا ِر برنده جایزه نوبل سال  :2021رسانه های عمومی از مسیر تعاریف و اصول ژورنالیسم
خارج شده اند ،مخاطبان گمراه می شوند که خواست اصحاب منافع است /کابینه سوئد دارای دو وزیر ایرانی شد /مسعود قره خانی متول ّد تهران رئیس پارلمان نروژ و دومین مقام دولتی این کشور شد /یک ایرانی
آلمانی دبیرکل حزب دمکراتآلمان می شود  /پیشمرگه پیشین کُرد عضو کنونی پارلمان سوئد /شماری از ایرانی آلمانی های مشهور به گزارش دویچه وله /آمار کتک کاری در ایران ـ در ماههای گرم سال؛ بیشتر
 /یاسمین فهیمی ـ بانوی ایرانی آلمانی ،نامزد ریاست اتحادیه کارگری آلمان شد ـ او زمانی دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان بود  /بهترین هنرپیشه انگلیسی  87سال شد /از هشتم دسامبر  17( 2021آذر
 ،)1400آلمان باردیگر در دست سوسیال دمکرات ها قرار گرفت و دارای یک کابینه زنانه و میانسالها شد /یک جوان  35سال ِه سوسیال دمکرات رئیس جمهوری شیلی شد /خبر جنجالی جهان در آذرماه 1400؛
ازدواج یک کشــیش کاتولیک! /یک هنرپیشه  21ساله هندی دختر شایسته ســال  2021جهان شد /درگذشت طرّاح و سازنده مجتمع مسکونی بزرگ اکباتان 16 /میلیون زن و دختر خانه نشین در افغانستان/
درگذشت پیرترین مرد جهان که گوشت قرمز نمی خورد ،استرس و اضطراب به خود راه نمی داد ،و دست
ِ
درسال  2021ایرانیان در ترکیه ده هزار و  56خانه خریدند! /توفان و گردبادهای آذر و دیماه آمریکا/
کم در شبانه روز  7ساعت می خوابید و  /...آخرین دختر ابن سعود پادشاه پیشین کشور سعودی پس از  3سال زندان آزاد شد /منع ترخیص آالت موسیقی از گمرک و ورود به جمهوری اسالمی/فرود هواپیما در
فرودگاه هامبورگ با یک مسافر مُرده ـ این مسافر مبتالء به کرونا بود!

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک 21-19/
ماجرای تهیه آمار از شــهر نو (رِد 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

از زبان تصویر 26-22/
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

اینماه در گذر تاریخ 33-27/
روزي که سنگبنشته هاي ايران باستان خوانده و ترجمه شدند ـ سند مالكيّت ایرانیان /روزي كه خلیفه عباسی بابك خُ رَّمدين را بکُشت /بپاخيزي اسپارتاكوس؛ دومين بپاخيزي گسترده مردم بر ضد ظلم و ستم،
پس از قيام کاوه آهنگر /افتادن بیت المقدس (اورشــليم) به دست انگلستان در دســامبر  /7191روزی که پهلوی دوم (شاه وقت) از ایران رفت /لغو پیمان دفاع و امنیت مشترک آمریکا و ایران از سوی شورای
انقالب در نوامبر  1979و  30ســال بعد امضای پیمان های مشابه آمریکا با عراق و افغانستان /پادشاه هاوایی زمانی که یک کشور مستقل بود« /دکترین مونرو» که اصلي از اصول سياست خارجي واشنگتن شده
اســت /روزی که اعالم شــد روس ها دارای بمب اتمي  100مِگاتُني 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
کرملين که سران آن دوراندیش نبودند  -تبديل روسیه بزرگتر به جمهوری هاي مستقل به جای ایاالت فدرال ـ درد سر امروز مسکو

در دنیای ادبیات و رسانه ها36-34/
اندرزگویی رســانه ای به صورت پرسش و پاسخ و در ِد دل ـ ستون  Dear Abbyبا میلیون ها مخاطب و درج روزانه در  1400روزنامه /سالمرگ الکساندر دوما نویسنده بنام فرانسه /سوفوكلس ،پدر درام نويسي
و مشــاهبت اندرزهای او با اندرز ایرانی« :تو که می کنی اختر خویش را ب َد؛ مدار از فلک چشــم نیک اختری را» /سالگشت درگذشت «آندره مالرو» نویسنده فرانسوی که برضد استعمارگری وطن خود ـ فرانسه
کتاب نوشــت /نویســنده ای که رئیس جمهوری آمریکا فوت اورا یک ضایعه بزرگ اعالم کرد 29 /ديماه  19( 1324ژانويه  )1946پارلمان ایران تالش فرهنگی علی اکبر دهخدا را یک کار عام المنفعه اعالم و
دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تکمیل کار و ادامه پژوهش های او كرد.

دانش و اندیشه در گذر زمان41-37 /
 : Jim Yong Kimفساد اداری دشمن شماره یک بشر ،مدنیّت ،اخالق و انگیزه که تبعات خطرناک دارد و باید ریشه کن شود ـ سرطان ملل است/نگاهی کوتاه به فرضیه های جورج ستیگلر؛ از فساد روز افزون دولتی،
ژورنالیسم ناکارآمد ،سوء اســتفاده از فرمول عرضه و تقاضا و لزوم تدریس «مدیریت برخود» در مدارس  /روزی که (افراد ماهر در یک کار ـ  ) Skilled Personازجمله اصحاب دانش ،فنون و هنر هم در ردیف
صادرات یک کشور و واردات کشور دیگر قرار گرفتند/شعر «انتقادی ـ آموزنده»  826ساله نظامی گنجوی (گنجهای) که یک نظر است و همیشه زنده  /سالگرد درگذشت سعدي ـ شاعر ،انديشمند ،انساندوست و
اندرزگو که گفت :روزي كه زير خاك ،ت َن ما نهان شود ـ وآنها كه كرده ايم يكايك عيان شود /تأیید نظرات سیمون دبووار که گفته بود مارکسیسم شکست خواهد خورد و برجای آن سوسیال دمکراسی خواهد نشست

دانستنی ها 48-42 /
از چایکارشــدن ایران  117سال گذشت 100 /سال عُمر و  82سال کار هنر /ماجراي ورود اســپانیایی ها به شیلی و  /...ایجاد فدرال رزرو و بانک مرکزی در آمریکا /نوع غذا در تضعیف و تقویت حافظه /غذاهای
مؤثر در اثرگذاری انســولینِ لوزالمعده و کنترل بیماری قند /تلفات جنگ جهانی دوم 50 :میلیون کشته /نوامبر  2021شهر استانبول  1691ساله شد 379 /سال از رسیدن پای اروپاییان به نیوزیلند گذشت /کم
دسامبر هر سال روز جهانی بیماری ایدز و با این مناسبت نگاهی به این بیماریِ بی درمان /سالی که جمعیت ایران به  25میلیون و  488هزار رسید ـ طرح محدوده تهران ـ اخطار یک جامعه شناس که افزایش بیش
از حد جمعیت تهران و شــهرهای بزرگ ،خطر افزایش جرم و تبه کاری دارد و در نتيجه مرگ اخالقیات 18 /دســامبر ـ روز جهانی مهاجر ـ  281میلیون ت َرک وطن کرده در طول  68سال /روزی که شهر بزرگ
نانژینگ چین بدست ژاپنی ها افتاد و  300هزار تن در طول  6هفته! قتل عام شدند ـ که پس از تعرض مغول ها و قتل عام ایرانیان در شهرهای خراسان ،کشتاری بی سابقه بود
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ریشه بزرگترین مسئله جهانی امروز که پس از  30سال با التیماتوم دسامبر
 2021پوتین سر برآورده و دارد جهان را وارد نظمی نو و فصلی تازه از تاریخ
می کند ـ این عکس ها از ریشه گرفتن مسئله روایت می کند:

 25دسامبر 1991ـ یلتسین به کاخ کرملین رفت و به گورباچف :بگو ،ازهمينجا 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

بيست و پنجم دسامبر سال  1991بوريس 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 تهدید مجبور کرد که همان جا و همان لحظه در برابر میکروفن
وقت ـ اسما؛
بگویدکه شوروی منحل شده است تا مردم صدای او را بشنوند و آگاه شوند[ .يلتسين ،شوشکويچ و کرافچوک سران ِ
جمهوريهايروسيه،اوكراينوبالروسقبالودرهمانماهدسامبر 1991دريكمحفلخصوصيدراستراحتگاه«بلوژفسکايا»
واقع در بالروس ترتیب انحالل شوروی و بر جای آن قرارداده شدن یک جامعه مشترک المنافع را داده بودند .سران قطعات دیگر
از این موضوع آگاه و از اینکه رئیس کشور خواهند شد و دیکته گو نخواهند داشت؛ راضی .در همان محفل خصوصی بلوژفسکایا،
بوريسيلتسينقولدادکهبهكاخكرملينبرودوبهگورباچفـرهبروقتبگویدكهاتحادجماهيرشورويمنحلشدهواوديگر
سمتي ندارد .وی  25دسامبر آن سال به قول خود عمل کرد.].
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در آن روز ( 25دسامبر) ،اندکي پس از تشرزنی یلتسین ،گورباچف در چند جمله كوتاه که 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 يک جماهیریه بزرگ با آن همه دندان اتمي ـ موشکي ،دهها هزار تانک ،صدها زيردريايي و پيشرفتهاي فضايي ،همانند برف
بر شيرواني داغ ذوب شد و از ميان رفت ،بدون اين که رفراندم عمومی برگزار و نظر مردم اتحاديه استعالم شده باشد كه بزرگترين معماي
تاريخ بشر بشمار آمده است .اين جمهوري های دست ساخت بلشویک ها که شعار جهان وطنی می دادند و به میهن نیاکان و میراث پدری
اعتقاد نداشتند ،قرن ها با هم امپراتوري واحد روسيه (روسیه تزاری) را تشكيل مي دادند .روسیه تزاری در قرن نوزدهم پنج قطعه از این
قطعات را در جنگ و سازش با دولت لندن از ایران جدا کرده بود.
استادان درس تاریخ همچنین عقب نشيني هاي گورباچف (سهوي و يا تعمدي) در برابر آمريكا در دهه  1980را و نیز دیدار یلتسین از
آمریکا و الکل نوشی و رفتار به دور از روش یک دولتمرد او در آن کشور 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 ،منطقِ
درستی و لزوم سوسياليسم را در مغز و قلب نسل هاي تازه جاي دهد و در عمل نیز آن را ثابت کند .آموزشگران كمونيست همچنین با دم
زدن از انترناسيوناليسم و جهان وطنی ،ميهندوستي روس ها را هم تضعيف كردند .و نیز ،رفتار و روش زندگاني (لوكس گرايي) مقامات
شوروي پس از استالين ،با آموزش هاي ماركس و لنين مطابقت نمي كرد و عكس آن آموزش ها بود ،و چاپلوسي در كرملين رواج داشت
و مردم آن را لمس می کردند.
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  69ساله مركب از  15قطعه متحده باور كردني نبود ،اما همان زمان چند تاریخدان گفته بودند؛ از آنجا که در طول
دو سه قرن ،فرهنگ مردم این قطعات روسی شده و تا حدودی میان مردم تساوی برقرار بوده و به عالوه با این فروپاشی آسان در هر قطعه،
گروهی کوچک و جاه طلب بر خر مرداد سوار شده اند و دیکتاتوری و فساد به وجود خواهد آمد که عامل ناراضی تراشی است و همچنین
روس ها که تاریخ سرزمین خودرا می دانند در زمان مقتضی بپا خواهند خاست ،وضعیت ناآرام خواهد شد و این نا آرامی در سراسر جهان
تأثیر خواهد گذاشت و اگر غرب دخالت کند ،روس ها زودتر آغاز خواهند کرد که دیدیم از گرجستان و اینک از اوکراین شروع کرده اند و
 ....نباید فراموش کرد که قول و قرارهای اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990به سران وقت مسکو و قرارهای بعدی عامل موثر در انحالل
پیمان ورشو و فروپاشی شوروی بوده است .یک مثال ،بلغارستان که  5قرن در دست عثمانی بود ،روسیه برای جدا کردن آن از عثمانی ،با
این امپراتوری جنگ ها کرد و دو قرن پیش با وارد آوردن شکست نهایی به عثمانی ،طبق قرارداد سن استفانو ،بلغارستان را جدا و مستقل
ساخت و اینک همین بلغارستان و  ...وارد اتحادیه رقیب دولت مسکو شده اند که به باور تاریخدانان ،روس های نسل جدید آن تحوالت را
بیاد می آورند و به دولت خود فشارتا اقدام کند که در حال اقدام است.
به باور اصحاب نظر ،وضغیت امروز به سادگی و تهدید و  ...پایان نخواهد یافت و قدرت های در حال طلوع دیگر ،از آن سود خواهند ب ُرد.

یافتن خود ،در یک استراحتگاه جنگلی جمع شدند
ِ
و این سه نفر (یلتسین و سران اوکراین و بالروس وقت) بودند که با انگیز ِه استقالل قدرت
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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والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فدراتیو که قبال و بارها فروپاشی شوروی را یک مصیبت و خالف استاندارد خوانده و به فریب
خوردن سران وقت از غرب و زیر قول و قرارها زده شدن اشاره کرده بود 26 ،دسامبر ( 2021پنجم دیماه  )1400در مصاحبه ای که از
تلویزیونروسیهپخششدهمانسخنانوتصمیماتخودراکهدرهفدهمینمصاحبهعمومی 4ساعتهساالنهاشدر 23دسامبر2021
با حضور بیش از  500روزنامه نگار اعالم کرده بود با تأکید بیشتری تکرار کرد که ثابت می کند؛ بازگشتی از آنها نیست و بازی های رسانه
ای و دیپلماتیک در آن تصمیم بی تأثیر خواهد بود .وی گفت که «ناتو» ما را به اینجا کشانده که تصمیمِ مان راه بازگشت ندارد .آنها [ناتو]
به حدی پیش آمده اند که مجبور شدیم بگوییم:
ایست ـ  Stopمتوقف شوید« .ناتو» باید از تأسیساتی که ما ساخته ایم [اشاره به پایگاههای نظامی و  ...که شوروی در بالتیک وقت خود
و کشورهای عضو پیمان ورشو ساخته بود] خارج شود.
وی  26دسامبر  2021بار دیگر گفت که گسترش «ناتو ـ پیمان نظامی بلوک غرب و تنها اتحادیه نظامی جهان پس از انحالل پیمان
ورشو» در شرق و به داخل مناطق پیشین اتحاد جماهیر شوروی ـ ، USSRبرای روسیه ،موضوع مرگ و زندگی است .اگر ناتو تضمین و سند
ندهد که نیروهایش را بازنگرداند و استقرار نظامی در شرق اروپا را متوقف نکند و اخطار او را نادیده بگیرد و پیشنهادش را که یک تصمیم
قطعی است نپذیرد و همچنین درخواست گردانندگان کنونی اوکراین را که نتیجه کودتای  2014هستند رد نکند ،او [پوتین] ا ِعمال
راههای متعدد ازجمله پاسخ نظامی را برای اجرای تصمیم و اجرای آن خواست ها بکار خواهد ب َست و نوع پاسخ نظامی را فرماندهان ارتش
تعیینخواهندکرد.ماچندروزپیش[ 17دسامبر]جزئیاتخواستقطعیخودرابهصورتپیشنویسبهسرانناتودادهایمومنتظرپاسخ
هستیم ـ پاسخ فوری.
تلویزیونروسیهپسازپخشاینجمالتپوتینگفتکهبنابراین،سرانناتوبایدبهایناخطارپوتین،تافرصتباقیاستگوشکنند،
پوتین راه بازگشت از تصمیم خودرا بسته است .پوتین تصمیم خودرا  17دسامبر کتبا به گردانندگان اصلی ناتو اطالع داد و در مصاحبه
عمومی  23و مصاحبه تلویزیونی  26دسامبر  2021آن را برای جهانیان نیز روشن ساخت و گفت که مذاکره در این باره به تنهایی کافی
نیست زیرا که ممکن است سالها طول بکشد ،ما به عمل توجه داریم و نتیجه را می خواهیم.
پوتین برای نشان دادن ایستادگی خود روی حرفش ،موشک Hypersonicآزمایش کرد ،گرچه روسیه نخستین کشور فضانورد جهان
بوده است و نخستین سازنده بمب هیدرژنی دهها و صدها مگاتُنی.
در پی اعالم تصمیم پوتین و انتشار التیماتوم او به بلوک غرب ،رسانه های روسیه شروع کرده اند به روشن ساختن جهانیان که چگونه
و بدون کسب نظر شهروندان ،اتحاد شوروی فروپاشانده شد با بازنویسی و انتشار عکس سه مقام که با هم در یک مهمانسرای جنگلی
نشستند و اتحاد شوروی را منحل کردند که به جای آن ،یک جامعه مشترک المنافع تشکیل شود که پس از ایجاد این جامعه ،چند عضو
آن به تشویق و وعده های غرب ،جدا شدند و  58 ....درصد از مردم جماهیریه پیشین در آخرین نظرسنجی خواهان بازگشت به گذشته
شده اند .رسانه های روسیه به تاریخچه ایجاد اوکراینِ شوروی به تصمیم سران کمونیست کرملینِ دهه  1930که در اندیشه ساخت یک
جهان از ملل مشترک المنافع بودند و جهان وطنی را شعار خود کرده و آن را تبلیغ می کردند پرداخته اند که پوتین نیز در مصاحبه های
خود به آن اشاره کرده بود.
اظهارات  23و  26دسامبر  2021پوتین ـ گرچه با باال ـ پایین کردن عبارات و  ...و یا به صورت یک خبر معمولی در رسانه های غرب
انتشار یافت ولی اصحاب نظر آن را جدّ ی گرفته اند و درباره اش نظر داده اند .اصحاب نظر در گوشه و کنار جهان به بحث و نظرگویی درباره
التیماتوم پوتین و پیش بینی ها پرداخته اند .خالصه چند نظر و تفسیر ابراز شده در این باره تا 27دسامبر( 2021ششم دیماه:)1400
ـ هشدار یکشنبه [ 26دسامبر] پوتین متعاقب ا ُلتیماتوم شفاهی او در مصاحبه ساالنه  23دسامبر  2021نشان داده است که او در
رعایت خواست خود پابرجا و انعطاف ناپذیر است .وی گفته است که از این تصمیم که آن را قاطع خوانده است عدول و عقب نشینی نخواهد
کرد .اشاره او به احتمال توسل به اقدام نظامی ،یک تهدید است که «ناتو» از نیمه دهه  1980چنین اخطاری صریح ندیده بود .پوتین با
محاسباتزیادومشاهدهوضعیتکنونیجهانوتغییرترکیبقدرتهاچنیناخطاریرابرزبانجاریکردهوبهتکرارآنادامهدادهاست.
ـ اگر «ناتو» که پوتین گفته است مذاکرات دیپلماتیک وقت کُشی ،وقت گیر و بی حاصل است ،اخطار پوتین را جدّ ی نگیرد و به شکلی
او را آرام نکند ،احتمال اقدام نظامی و قرارگرفتن جهان در آستانه جنگ ـ احتماال جنگ اتمی ـ وجود دارد و ممکن است که شی ژینپینگ
ـ متحد پوتین و دوست او هم در قبال تایوان چنین ا ُلتیماتومی بدهد و در اینجا ،طرف او آمریکا خواهد بود .به عبارت دیگر ،آمریکا است که
در برابر روسیه و چین قرار خواهد گرفت .اعضای دیگر ناتو عمال ـ نه قادر به کاری هستند و نه می خواهند خود را به خطر اندازند .منافع آنها
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ایجاب کرده است که عضو ناتو باشند و دولت لندن فقط حرف می زند و می داند که قادر به عمل نیست ،زیردریایی های اتمی روسیه در
اطراف آن هستند ،فاصله زیاد از روسیه ندارد و ....
ـ مردم جهان امروز روشنتر از سابق شده اند ،به مطالب رسانه های اجتماعی (سوشل میدیا) توجه بیشتری دارند تا رسانه های
اصطالحا؛ همگانی و معلومات را سریعا بدست می آورند و می دانند که اوکراین از زمان تأمین وحدت روسیه بدست ایوان سوم ،جزیی از
روسیهبودهاستودعاویپوتینرابیاساسنمیدانند.عقلگویدکهمحالاستکرملینـهرکسکهمیخواهدکرسینشینآنباشد،با
در دست «ناتو» قرار گرفتن اوکراین موافقت کند که اگر کند ،فدراسیون روسیه در معرض خطر دائمی خواهد بود که همان طور که پوتین
گفته است؛ موشک های ناتو ظرف 5تا 7دقیقه از اوکراین به مسکو می رسند .اینکه تا کنون درباره استقرار «ناتو» در سه جمهوری کوچک
بالتیک شوروی سابق واکنش عملی نشان نداده در انتظار فرصت بوده است و اینکه پوتین گفته «ناتو» در پایگاههای ساخت روسیه در این
مناطقوکشورهایعضوپیمانمنحلهورشومستقرشدهاستمعنایشایناستکهمیتواندآنهارابیرونکند.طبقاساسنامهپیمانناتو
حملهبهیککشورعضوبهمنزلهحملهبههمهآنهااست.پوتینمیخواهدثابتکندکهاگرعواملناتوراازپایگاههایساختشورویسابق
بیرون کند هیچیک از اعضای ناتو وارد جنگ اتمی با روسیه نخواهد شد ،حتی آمریکا ،برای اینکه آمریکاییان می خواهند زندگی کنند و
لذتببرندونهاینکهبهخاطرمثالکشوراستونیچندصدهزارنفریبا یکاقلیتچشمگیرروس،درانفجاراتمیجزغالهشوند.نتیجهنظر
سنجی از مردم  15جمهوری پیشبن شوروی که اخیرا انجام شد نشان داد که  58درصد آنان مایل به بازگشت به وضعیت پیشین و دست
کم در یک کنفدراسیون هستند .شاید نتیجه این نظر سنجی پوتین را که درصدد یافتن فرصت بود برآنداشت که به «ناتو» اُلتیماتوم دهد.
ـ  ...و باالخره همان طور که پیش بینی می شد ،یک روس ناسیونالیست دَم از بازگشت به وحدت پیشین زد .تصمیمِ بدونِ بازگشت
پوتین در مورد اوکراین آغاز کار است و اینکه گفته است ناتو از اطراف شوروی سابق [روسیه تزاری] و از تأسیسات پیشینِ ما دور شود
مفهومش این است که از جنگ نمی ترسد و زمان را برای دادن التیماتوم به بلوک غرب مناسب دیده است و گمانه زنی این است که ممکن
است گام بعدی او با دادن یک مُهلَت چند روزه ،بیرون انداختن تسلیحات و نظامیان ناتو از سه کشور بالتیک شوروی سابق باشد.
ـ شبکه تلویزیونی آمریکا ـ  NBCدر اخبار یکشنبه خود در تفسیری بر گفته های پوتین در مصاحبه های  23و  26دسامبر او گفت:
پوتین دوبار و یک بار در برابر 500روزنامه نگار از ناتو خواست که از اروپای شرقی خارج شود ـ که در دهه 1990قول داده بود وارد آنجا نشود،
و تاکید کرده است که از تصمیم خود کوتاه نخواهد آمد و برای تحقّق آن دست به هر اقدامی از جمله اقدام نظامی خواهد زد .این تاکیدات
پی در پی پوتین ،ناتو را در برابر امری کم سابقه قرار داده است و همه دولت های جهان را گوش بزنگ کرده است که برخی به سودشان
خواهد بود و پاره ای به ضررشان.
ـ درصورت عملی شدن التیماتوم پوتین ،روسیه چیزی از دست نمی دهد ،زیرا که به خاطر سادگی و فریب خوردگی گورباچف و
یلتسین خیلی چیزها را از دست داده است .آمریکا به ایندوتَن قولِ غیر نظامی کردن ناتو و خودداری از گسترش آن را داده بود ،ولی شفاها
و ن َه به صورت سند کتبی .پوتین می خواهد که میراث روس ها را پس بگیرد و روسی ِه زمان تزارها احیاء شود .اگر او این کار را نکند ،روسیه
ناسیونالیستهایمتعددداردکهبیکارنخواهندنشست.بهعالوه،سالحهایاتمیوموشکیو...روسیهدارندقدیمیمیشوندوازکارافتاده
که زمانی قدرت روسیه ناشی از آنها بود .گام بعدی پوتین نزدیک ساختن چین و هند به یکدیگر خواهد بود و حل مسئله اختالف ارضی
آنها که این اراضی بسیار کوهستانی در واقع اهمیت چندان ندارند .اگر این سه قدرت متحد شوند ،قدرت؛ پس از  6قرن (از زمان پیدایش
توپ و تفنگ در اروپا و مستعمره گیری اروپاییان و دست یافتن بر قاره آمریکا) دو باره به شرق منتقل خواهد شد و  ...و پوتین ،شی و مودی
[سران روسیه ،چین و هند] این را می دانند.
ـ دوران 30ساله پس از فروپاشی شوروی را با التیماتوم سرسختانه پوتین ،باید تمام شده تلقی کرد که آمریکا نتوانست آنطور که تصور
می شد از آن دوره استفاده کند .عملیات بی حاصل نظامی  20ساله در افغانستان با دو تریلیون دالر هزینه و از دست دادن صدها نظامی
و خروج ناگهانی از آن و بازگشت طالبان به قدرت .اشغال نظامی  8ساله عراق و قرارگرفتن آن در مسیری به زیان آمریکا ،با چند اشتباه ـ
بازکردن درها را برای ورود چین به کشور سعودی و سایر مناطق اطراف خلیج فارس ،باز کردن راه برای ورود و استقرار چین در قاره آفریقا،
بازگشت سوسیال دمکرات ها به قدرت در آمریکای التین ازجمله مکزیک و نیز در آلمان و چند کشور حوزه بالتیک.
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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 2021خود گفته است
فریب بودند .مقامات وقت آمریکا با دیدن این رفتار یلتسین ،شناخت کاملی از او بدست آوردند و ...

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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شاعران و نویسندگان ایران
در قرون وسطی در عین حال اندیشمند و اندرزگو بودند
پرسش مخاطب (از اسلو ـ نروژ):

استاد تاریخ ادبیات عمومی ما هنگام تدریس بخش ادبیات فارسی گفت که شاعران قرون وسطای ایران در عین حال اندیشمند ،دانشمند و
با هدف هدایت مردم اعم از مقامات و توده ها ،اندرزگو هم بودند ،ممکن یکی از آنها را معرفی کنید با چند اندرز او؟.

پاسخ:

بسیارند و یکی از آنان رودکی (متولد  25دسامبر  858در روستای رودک واقع در تاجیکستان امروز ـ ایالت سُ غد) شاعر مشترک همه پارسی
زبانان و ایرانی تباران.
رودکي در دوران سامانيان (در عصر احياء و رشد ادبيات ،هنر و فرهنگ ايراني) ميزيست و ايران سوم دي ماه سال  )1958( 1337همزمان با
پارسي زبانان شوروي سابق و مردم افغانستان زادروز رودكي را با شكوه تمام برگزار كرد ،و عنوانش را يكهزار و يكصدمين زادروز رودكي گذارد و
قرار شد در تهران ـ 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 ایران و شوروی چاپ و به جريان گذارده شد .مجسمه هاي او در ميدانهاي شهرهاي كشورهاي پارسي
زبان بویژه تاجیکستان 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 وِرد زبان مورخان را رودکي
سروده است:

مِهتران جهان ،همه مُردند ـ مرگ را سر فرو همي كردند
زير خاك اندرون شدند آنان ـ كه ،همه كوشك ها بر آوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز ـ ن َه به آخر ،به جز َكفَن ب ُردند
همچنین:

اندر بالي سخت پديد آيد؛ فضل و بزرگمردي و ساالري
زمانه پندي آزاده وار داد مرا ـ زمانه را چو نكو بنگري همه پند است
به روز نيك كسان غم مخور ،زنهار ـ بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

زمانی اروپاییان با تفنگ به سرزمین های دیگر رفتند
و اینک مردم این سرزمین ها با چاقو به اروپا ـ یک نمون ِه بی سابقه مهاجرت؛
نیرنگ فرودآوردن هواپیما و فرار مسافران برای پناهنده شدن!
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پرسش مخاطب:

ساخت مهاجران اروپایی [استرالیا ،کانادا ،فدراسیون آمریکا و  ]...هجوم وار شده است ،آیا تغییرات فرهنگی به وجود
ِ
چرا مهاجرت به اروپا و کشورهای
خواهد آمد؟.

پاسخ:

مهاجرت برای آن گروه از آفریقائیان ،آسیائیان و التینوهای قاره آمریکا که کشورهایشان دچار و درگیر مسائل سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی شده اند
یک آرزو و هدف ،و برای کشورهای مورد نظر جهت مهاجرت باعث مسائل متعدد و ریشه ای شده است ـ مسائلی روزافزون ازجمله دگرگونی فرهنگ و
رفتار (خلق و خو) .البته ،ن َه برای کمپانی های کاپیتالیستی بزرگ که کارگر ارزان و مطیع می خواهند و به دولت های خود که عمدتا برگزیده با کمک مالی
و نفوذی آنها هستند فشار می آورند که با این نوع مهاجرت ها که هجومی و غیرقانونی آغاز می شوند مخالفت نکنند.

ـ یک هواپیمای مسافربر عربی از کازابالنکا (کشور مراکش ـ مغرب عربی) عازم استانبول (ترکیه) بود که در مسیر پرواز مجبور به فرودآمدن در فرودگاه
( Palma de Mallorcaفرودگاه مجمع الجزایر اسپانیایی  ) Balearic Islandsشد ،زیرا که یکی از مسافران آن دچار بیهوشی ناگهانی شده بود و نیاز به درمان
او بود .ولی ،به محض آنکه هواپیما در فرودگاه برزمین نشست و وارد توقفگاه گِیت مربوط شد تا مسافر بیهوش را به آمبوالنس منتقل کنند که  21تَن از
مسافران آن از فرصت استفاده کردند و از هواپیما پایین پریدند و بنای دویدن گذاشتند تا از گوشه ای از حصار فرودگاه خارج و پناهنده اسپانیا شوند .پلیس
فرودگاه موفق به دستگیری  9تَن از آنان شد و بقیه وارد شهر شدند و ناپدید .این  9تن نیز بالفاصله درخواست پناهندگی کردند که در این صورت ،اخراج
آنها نیاز به حُ کم دادگاه دارد که مراحل قضایی مدت ها طول می کشد و  ....تعجب در اینجا است که همراهان ظاهرا نگرانِ مسافر بیمار که با او به بیمارستان
رفته بودند در بیمارستان ناپدید و در گوشه ای در شهر پنهان شدند که درصورت دستگیرشدن ،درخواست پناهندگی کنند .پلیس اسپانیا با توجه به
ناپدید شدن همراهان مسافر بیمار ،بررسی خودرا آغاز کرد تا ببیند که بیهوش شدن ناگهانی مسافر در جریان پرواز در آسمان ،ساختگی نباشد .پزشکان
گفته بودند که مسافر بیمار مبتال به بیماری قند است که شاید به علت نخوردن قرص های مربوط دچار از حال رفتگی شده باشد.
ـ در همین روز یک پناهنده سوریه ای  27ساله در آلمان در یک قطار در مسیر نورنبرگ با چاقو به مسافران حمله کرد و تا دستگیرشدنش سه نفر را
مجروح ساخت .وی که دستگیرشده است با مسافران قطار آشنایی و خصومت نداشت .شهود قضیه گفته اند که این مرد سوریه ای ـ که در جریان جنگ
داخلی این کشور فرار کرده و با تحمل مشکالت متعدد به آلمان پناهنده شده بود ـ ا َخم کرده و غمگین به نظر می رسید و خشم آلود.
چندی پیش نیز در آلمان در حمله یک پناهجوی افغان با چاقو ،یک شهروند تُرک تبار کشته و یک آلمانی به سختی زخمی شده بود .شاهدان حمله
گفته بودند که مهاجم کمی قبل از حمله ،فریاد کشیده بود و به زبان عربی چیزهایی گفته بود و شعار داده بود و چند روز پس از این حمله ،یک پناهنده 17

فرودگاه مالورکا
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در زیر یک نمونه از آرزوی مهاجرت و یک نمونه از مسائل آن برای کشور میزبان که در پاییز ( 2021پاییز  )1400اتفاق افتاد آورده شده است:
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ساله عرب در قطاری در جنوب آلمان با تیشه به سرنشینان قطار حمله کرد و چند تن را زخمی ساخت و چون پس از توقف قطار و رسیدن پلیس ،حاضر
به بر زمین انداختن تیشه و تسلیم شدن نبود به ضرب گلوله پلیس کشته شد .این قبیل حمالت در آلمان ،فرانسه و سایر کشورهای اروپاهیِ پناه دهنده
ازجمله نروژ بی سابقه نیست و تعرض کنندگان دولت های اروپایی را از عوامل بدبختی و آوارگی خود نه تنها در این قرن بلکه از زمان توپدار ،تفنگدار و قطب
نمادار شدن اروپاییان می دانند که با این وسائل به تصرف و ا ِعمال نفوذ در سایر نقاط جهان و مستقر کردن اتباع خود و نیز برده فروشی پرداختند .جامعه
شناسان گفته اند که مهاجرت های  75سال اخیر به اروپا و آمریکای شمالی دارد چهره این کشورها را تغییر می دهد ،فرهنگ و رفتاری دیگر و ...پدید می
آید که مخلوطی از شرقی و غربی خواهد بود با همان مسائل و ضعف ها.

درباره مجمع الجزایر باهاما
پرسش مخاطب از تهران:

وضعیت تاریخی ـ جغرافیایی باهاما را می خواستم بدانم.

پاسخ:
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مجمع الجزاير باهاما متشکل از  700جزیره کوچک و بزرگ جمعا به مساحت  14هزار کیلومتر مربع و  300سال مستعمره انگلستان ،دهم جوالی
 1973به صورت يك كشور در چارچوب جامعه مشترک المنافع انگلستان استقالل يافت .این جزایر واقع در اقیانوس اطلس و جنوب شرقی فلوریدای
آمریکا و شمال کوبا ،هائیتی و دومینیکن که کریستوفر کلمبوس در نخستین سفر به قاره غربی (سال  )1492به آنجا رسیده بود  181سال در کنترل
اسپانیا بود که انگلیس آن را به چنگ آورد .حدود  90درصد جمعیت  400هزارنفری این جزایر ،آفریقایی (سیاهپوست و از نسل بردگان پیشین) هستند.
زبان ساکنان باهام؛ انگلیسی است .پایتخت این کشور شهر ناسائو است .در جریان جنگ استقالل آمریکا و پیروزی استقالل طلبان بر حکومت انگلیس،
مهاجران ثروتمند وفادار به دولت لندن ،از آمریکا به جزایر باهاما مهاجرت کردند و به همان سان ،به برده داری ادامه دادند .هنگام ورود کریستوفر کلمبوس
به باهاما ،این جزایر مسکونی بودند .باهاما یک واژه بومیان است به معنای جزیره میانی 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
این نظریه از اروپا به ناشر این مجله فاکس شده بود و فرستنده اش که خودرا یک اقتصاددان ایرانی معرفی کرده خواسته است که درج شود:
«مسئله وطن ،تورّم است و طبق بررسی من [مخاطب] سبب اصلی آن افزایش پی در پی حجم نقدینگی بوده است .پول بمانند هر کاالی دیگر است که
وقتی عَرضه آن زیاد شود (عرضه در بازار مصرف ـ در دست مردم) ،ارزش آن پایین می آید و گرانی حاصل می شود .برخی از دولت ها برای جبران کسری
بودجه به بانک مرکزی کشور خود متوسل می شوند و اصطالحا قرض می گیرند و بانک مرکزی از انبار پر از اسکناس چاپ شده که در اختیار دارد این
درخواست را اجابت می کند .اقتصاددانان و اصحاب اندیشه در رساالت و تألیفاتشان ،افزایش حجم نقدینگی را نوعی «مالیات بی نام دولتی» برای پرداخت
هزینه ها عنوان کرده اند .می دانیم که از زمان ایجاد پارلمان مدرن ـ از قرن سیزدهم و از انگلستان ،هرگونه هزینه و درآمد دولت و قروض و تعهدات مالی آن
(که بودجه نامیده شده است) باید قبال به تصویب پارلمان برسد .در عهد قدیم هم سنای روم به همین ترتیب عمل می کرد و به نوشته تاریخنگاران رومی،
سنای ایران در دوران حکومت اشکانیان .لذا ،حل مسئل ِه حجم نقدینگی و کنترل آن در دست مجلس شورای اسالمی و از وظایف آن است ،به این صورت که:
ـ مجلس یک طرح چند سطری تصویب کند و یا یک بند بر الیحه بودجه اضافه کند که هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی ،قبال باید به تصویب
مجلس برسد.
ـ همچنین ،انتصاب مدیر کل بانک مرکزی به پیشنهاد دولت و یا شورای پول به مجلس خواهد بود و موکول به تصویب مجلس برای یک دوره معین
باشد .در این باره ،دولت و یا شورای پول دست کم پنج کارشناس واجد شرایط را به مجلس معرفی می کند و مجلس پس از بررسی ،مدیر بانک و دو معاون
ارشد او را برحسب آرایی که بدست خواهند آورد از میان آنان تعیین خواهد کرد .بنابراین ،آنها مستقل از دولت عمل خواهند کرد.
ـ اعضای شورای پول از میان کارشناسان بنام و با رأی استادان و کارشناسان مربوط انتخاب شوند ،نه فرستادگان سازمان های دیگر».

گشتی در اخبار و نظرات
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واقعیتهاییراکهمدیرکلمطبوعاتداخلی
ازبهایکاغذوتیراژنشریاتداخلی
اعالمداشت
سی ام آبان  21( 1400نوامبر  )2021از ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد درباره اتفاقاتی که برای چند
روزنامه و مشکل انتشار و چاپ آنها به سبب کمبود و گرانی کاغذ پیش آمده بود نقل شده که گفته بود:
کاغ ِذ روزنامهای عمدتاً وارداتی است و از کشورهای روسیه ،هند ،آلمان و کره خریداری میشود و نیاز
به ارز دارد و ارز ترجیحی هم از پارسال به کاغذ ـ بهعلت کاالی اساسی نبودن ،تعلق نگرفته و از فهرست
این نوع کاال حذف شده است .به همین منظور قیمت کاغذ باال رفته و از هر کیلو سه هزار تومان به چیزی
حدود  30هزار تومان رسیده است .این افزایش قیمت موجب باال رفتن هزینههایِ تمام شد ِه روزنامهها
شده و برای خیلی از آنها ـ روزنامههای متوسط و کمتیراژ که درآمد مالی کافی ندارند انتشار کاغذیِ
نشریه [چاپ شده] به صرفه نیست .همچنین کارخانه چوب کاغذ مازندران هم ظرفیتی محدود دارد
که بیشت ِر محصول آن برای چاپ کتاب های درسی ،در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
ایمان شمسایی افزود :یک تجریه قبلی نشان داد که خرید کاغذ از خارج با ارز ترجیحی [دالر
=  4200تومان] هر کیلوگرم  6هزار تومان تمام می شد ،حال آنکه بهای کاغذ باطله [روزنامه های
برگشتی از فروش ـ فروش نرفته] هر کیلو گرم  17هزار تومان به فروش می رفت .با این حساب ،پایین
ایمانشمسایی
بودنِ فروش روزنامه ها به زیان دولت بود [کاغذ سفید  6هزار تومان ،کاغذ روزنامه چاپ شد ِه برگشتی
از فروش ـ کاغذ باطله هرکیلو 17هزار تومان و بنابراین ناشر نشریه ،اگر فروش نداشت زیان نمی ب ُرد] .به
این ترتیب؛ خرید کاغذ با ارز غیر ترجیحی برای جرایدی که مخاطب کافی ،تیراژ باال و توان جذب تبلیغات (آگهی) دارند مشکلی از نظر قیمت باالی
کاغذ وجود ندارد و هزینههای آنها از طریق تکفروشی ،اعالن و رپرتاژآگهی جبران خواهد شد.
شمسائی که تجربه کار ژورنالیستی تا حدّ سردبیری و مدیریت رسانه در چند روزنامه و خبرگزاری ازجمله خبرگزاری مِهر و روزنامه قُدس دارد
همچنین گفته بود که وظیفه وزارت ارشاد ،دادن کاغذ به مطبوعات نیست بلکه جایگاه حمایتی مالی نسبت به نشریات دارد [کمک مالی می دهد]؛ ن َه
اینکه هم ِه کاغذ مورد نیاز و هزینههای یک نشریه را تقبّل کند .رسانهها باید این حمایت مالی را بخوبی مدیریّت کنند .با وجود این ،جلساتی با حضور
معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده تا تدابیری در زمینه افزایش ظرفیت تولید داخلی کاغذ اتخاذ گردد و نیز تاکید بر نظارت سازمانهای مربوط
ازجمله تعزیرات برای جلوگیری از احتکار کاغذ و همچنین توجه به واردات کاغذ با ارز نیمایی برای کنترل بازار آن .وقتی که نرخ برابری ارزها نسبت به
ریال باال رود ،باید تیراژها واقعی شود [میزان چاپ ن َه خیلی زیادتر از میزان فروش] و نشریات نباید با کمک های دولتی ،تیراژ غیر واقعی داشته باشند
[چاپ کردن بیش از برآور ِد فروش ،تیراژ طبق تعریف ژورنالیستی آن ،یعنی میزان فروش ،نه میزان چاپ کردن و برگشت داده شدن فروش نرفته ها]
که حجم کاغذ باطله آنها [شماره های بفروش نرسیده و برگشت داده شده] در بازار بیشتر شود و ....
ـــــ
* تهران اینک (پاییز سال )1400به تنهایی 42روزنامه عمومی 32،روزنامه اقتصادی! و 8روزنامه ورزشی دارد ـ بیش از ده برابر شهر نیویورک!
با مطالبی تقریبا مشابه و عمدتا نقل از خبرگزاری های داخلی که شمار آنها هم از رقم ده متجاوز است و حاوی اخباری مشابه به نقل از ادارات و
مدیران هستند ـ نقلِ کلمه به کلمه با همان انشاء ،ن َه انشاء ساده روزنامه نگاری .این همه روزنامه در عصر آنالین و دیجیتال خوانی تعجب برانگیز
است .شهرهای دیگر ایران نیز هرکدام چند نشریه دارند .شمار نشریات در ایران عمدتا در دهه  1390افزایش بسیار یافته است .به باور اصحاب
نظر در این حرفه ،هرچه که شمار روزنامه های حرفه ای یک شهر افزایش یابد از تیراژ آنها کاسته می شود زیراکه مشتریان خرید روزنامه به
سرعت افزایش تعداد روزنامه ها افزایش نمی یابند و مشتریان یک روزنامه سراغ روزنام ِه جدیداالنتشار می روند و در این سال ها سراغ آنالین ها
ِ
که هرلحظه در دسترس هستند و رایگان.
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«ماریارِسّ ا»روزنامهنگا ِربرندهجایزهنوبلسال:2021
رسانههایعمومیازمسیرتعاریفواصولژورنالیسمخارجشدهاند،
مخاطبانگمراهمیشوندکهخواستاصحابمنافعاست
ماریا آنجلیتا رِسّ ا روزنامه نگار فیلیپینی یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل سال  2021پس از اعالم برنده شدن
گفت :جهان با نظمی که [پس از فروپاشی شوروی و گسترش ابزارهای دیجیتال] در آن برقرار شده عمال دچار نوعی
تخریب شده است که انتظار نبود در قرن 21و در عصر پیشرفت تکنولوژی به چنین وضعیتی دچار شود و از دیدگاه
او،ژورنالیسموژورنالیستهایواقعیخواهندتوانستآنرادرمسیریکهانتظاراستقرارگیرد،قراردهندـجهانی
آکنده از اعتماد ،مِهر و محبت و همبستگی انسان و بازگشت به بشریت که از آن دور شده است .وی برخی از کمپانی
ها و سرچ انجین ها و شبکه ها را متهم به سوداگری و کسب سود به جای خدمت به بشریت و بازگرداندن بشریت به
جایگاه خود کرده است .وی گفت که به نظر می رسد رسانه های عمومی از مسیر تعاریف و اصول ژورنالیسم خارج
شدهاندومخاطبانخودراگمراهمیکنندکهخواستاصحابمنافعاستوجهانچهرهایبدبهخودخواهدگرفت
کهنتیج ِهخوبینخواهدداشت.
ماریا
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ماریاکهدههاسالدررسانههایآمریکاوفیلیپین؛کارونیزدردانشگاههایدوکشورتدریسکردهاستبرایاینکه
بتواندحرفهایخودشرامستقیماوبدونکموکاستبزنداخیرایکرسانهآنالینیبزرگبهنام«راپلر»دایرکردهاستویکیازتالشهایقلمیاونگهبانیازصلح
استوهشداردادنازرفتنبهمسیرهاییکهبهجنگمنتهیمیشود.بهباوراو،اگرمیاندوقدرتویامیاندودارندهسالحاتمیـموشکیدرگیریفیزیکیآغازشود
سریعابهجنگهستهایمیانجامدکهانهدامزمینرابدنبالخواهدداشتـجنگبدبختیسازاستودوسنداثباتآندرقرن،21جنگافغانستانوجنگعراقاست.

کابینهسوئددارایدووزیرایرانیشد
بانو مَگدال ِنا  Magdalena Anderssonپنجاه و چهار ساله از اعضای حزب سوسیال
دمکرات سوئدکه 29نوامبر 2012نخست وزیر اینکشور 11میلیونیِ منطقه بالتیک
شده است دو ایرانی را وارد کابینه خود کرده است؛ خشایار فرمانبر متولد تهران در 21
سپتامبر  45( 1976ساله) را وزیر انرژی و امور دیجیتال و اردالن شکرآبی متولد 28
نوامبر 43( 1978ساله) را وزیر امور عمومی ازجمله بیمه های اجتماعی و هر دو ،عضو
حزبسوسیالدمکراتسوئد.
خشایاراز 12سالگیباخانوادهاشبهسوئدمهاجرتکردهاستواردالناز 11سالگی.
خشایارقبالدرسوئدعضوشورایشهروشورایایالتیبود.اوعضویتدرحزبسوسیال
دمکرات سوئد را از 15سالگی و از سازمان جوانان حزب آغاز کرده است.

اردالنوخشایار

 29نوامبر 2021یک ائتالف در پارلمان سوئد «بانو مَگدال ِنا اندرشون  »Magdalena Anderssonوزیر مالیه این کشور را نخست وزیر کشور کرد ،ولی 5ساعت بعد،
ائتالفبرهمخوردوبانومَگدالناازآنسمتکناررفت،لکنبهلحاظداشتنمحبوبیتعمومیوشهرتلیاقت،پارلمانهمانروزوباردیگروبدونائتالفحزبی،اورا
بااکثریتآراءنخستوزیرکردکهکاریبیسابقهبود.

مسعودقرهخانیمتولّدتهرانرئیسپارلماننروژودومینمقامدولتیاینکشورشد
مسعود قره خانی و متول ّد تهران  ،یک ایرانی ـ نروژی 39سالهبیست و پنجمنوامبر 2021رئیس پارلمان نروژ شد.
طبق قانون اساسی نروژ ،رئیس پارلمان؛ دومین مقام دولتی نروژ پس از پادشاه است و پس از ایندو ،رئیس قوه مجریه
(نخستوزیر).
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خانواد ِه مسعود قره خانی در 22سپتامبر( 1982سال 1361و 4سال پس از انقالب) زمانی که وی 5ساله بود به
نروژمهاجرتکردندومسعوددراینکشورتحصیلکردهاست.ویکهازاعضایحزبسوسیالدمکراتنروژ(حزب
چپگرایکارگران)استگفتهاستکهپدرشبیژنهنگامورودبهنروژتنهایکدالرداشت.مسعودکهدر 28سالگی
و در ترکیه ازدواج کرده است در اصل ،یک پیرانشهری است .او که شهرت به هواداری از مهاجران دارد بر جای بانو « ا ِوا
ک .هانسِ ن» نشسته است .مسعود اصرار به یادگرفتن زبان نروژی از سوی مهاجران دارد و گفته است که اگر خانواده
های مهاجر ،کودکان خود را تشویق به یادگرفتن زبان نروژی نکنند ،باید این بچه ها موقتا از خانواده جدا و با هزینه
دولتنگهداریشوند.

مسعودقرهخانی

دویچه وله ـ  18دسامبر  : 2021کریستیان لیندنر  Christian Lindnerرئیس حزب دموکراتهای آزاد آلمان ـ
ل و 73ساله) اعالم کرد که تصمیم گرفته استبیژنپیرسرایی عضو
( Free Democratic Party - FDPیک حزب لیبرا 
برجستهاینحزب ونمایندپارلمانرابرایاحرازمقامدبیرکلیحزببههیأتمرکزیپیشنهادکند.اینحزبیکی
ازسهحزبمؤتلفهتشکیلدهندهدولتکنونیآلماناست.
ی ـ آلمانی پارلمان آلمان  Bundestagاست که در فراکسیون لیبرالها در پارلمان فدرال
بیژن ،نماینده ایران 
(بوندستاگ)مسئولیتامورسیاستخارجیرابرعهدهدارد.باتصویبپیشنهاددبیرکلیاوکهگفتهشدهاستبدون
تردید تأیید خواهد شد مسئولیت این حزب قدیمی را برعهده خواهد گرفت .دبیرکل شدن بیژن پس از تأیید هیات
مرکزی حزبِ  FDPدر کنگره حزب به رای گذاشته می شود.
بیژن 16خرداد سال 1355در تهران متولد شده و اینک 45ساله است .خانواده پیرسرایی فرزند خود را در یازده
سالگیبهآلماننزدعمویشفرستادند.ازآنزماناودراینکشورزندگیمیکند.بیژندوراندبیرستانودانشگاهرا
در آلمان سپری کرده و فارغالتحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه کلن است .او از سال 33( 2009سالگی) به عنوان یک
نماینده حزب دموکراتهای آزاد وارد پارلمان آلمان شد و از همین سال تا سال 2014رئیس گروه «آلمان ـ ایران» در آن پارلمان بود.
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یکایرانیآلمانیدبیرکلحزبدمکراتآلمانمیشود

بیژن

پیشمرگهپیشینکُرد
عضوکنونیپارلمانسوئد
آمنه کاکاوند که نماینده شهر استکهلم در پارلمان سوئد است به گزارش رسانه ها ،صدای
مهاجرانبویژهزنانمهاجرشدهاست.ویکهدرروستایترجاندرشهرستانسقزبدنیاآمدهو
اینک 47سالهاستدرنوجوانیبهحزبچپگرایکوملهپیوست.آمنهاز 19سالگیدرسوئدبسر
میبرَدوخاطراتجالبیازدورانپیشمرگهبودنخودوازاینکوهبهآنکوهرفتنبیانمیکند.
آمنهِ امروزوآمنهِ پیشمرگ

شماریازایرانیآلمانیهایمشهوربهگزارشدویچهوله
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دویچهوله(صدایجهانیآلمان)احتماالبهمناسبتپیشنهادشدنبیژنپیرسراییبهدبیرکلیحزبلیبرالآلمان،گزارشیباعکس،ازایرانیآلمانیهایمشهور
کنونی (پاییز سال )2021و سرگرم کار در آلمان منتشر کرده است که خالصه و چند مورد از آن نقل می شود:
ـ نیما مواسات متوّلد 1984دارای تحصیالت حقوق و عضو حزب چپآلمان .او از سال 2009نماینده مجلس آلمان (بوندستاگ) است.
ـامیدنوریپورمتوّلدجوالی 1975درتهران.اودرسال 1988بهآلمانمهاجرتکردهاست.نوریپورعضوحزبسبزهاونمایندهمجلسآلمان(بوندستاگ)است.
ـ پدرام امامی متوّلد مارچ 1970در تهران ،رئیس سازمان نظام پزشکی ایالت هامبورگ آلمان از.2018
ـنینامقدممتولد 1980بزرگشدهشهرکلن،شرقشناسومسلّطبرزبانچینیومجریتلویزیونوکارشناسزبانچینی.
ـ میشل عبداللهی متولد  1981تهران که از  5سالگی با خانواده اش به آلمان مهاجرت کرده ،در دانشگاه تحصیل کرده و روزنامه نگار و نویسنده شده و در عین
حال؛هنرمندنقاش.
ـ جسیکا زاهدی متولد 1978که پس از پایان تحصیالت علوم سیاسی به حرفه ژورنالیستی وارد شده و از سال 2006در بخش اخبار شبکه دوم تلویزیون آلمان
فعالیتمیکند.
ـملیساخلجمتولد 1989مجریتلویزیوندربرنامههایگوناگون.
ـ مهرداد زائری متولد 1970در اصفهان ،طراح بزرگ تقویم ها و کتاب ها و انواع دیگر.
ـ ندا رحمانیان بازیگر فیلم سینمایی متولد دهم دسامبر 1978در تهرانکه 5ساله بودکه با خانواده اش به آلمان مهاجرت کرد و در شهر هامبورگ بزرگ شد.
ـ یلدا زربخش سرپرست دویچه وله فارسی.
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آمارکتککاریدرایرانـدرماههایگرمسال؛بیشتر
خبرگزاری فارس :بر پایه آمارهای موجود ،در نیمه نخست سال جاری (سال  1400ه .ش 334 ).هزار و  97مصدوم نزاع (دعوا ـ کتک کاری) جهت انجام
معاینات،بررسی صدمات و تعیین طول درمان به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده بودند که از این شمار  225هزار و  421نفرشان مرد و  108هزار و 676
نفرشان زن بودندکه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (سال)1399که تعداد مراجعین نزاع را 330هزار و 400نفر نشان می داد تغییر چندانی نکرده بود.
در این مدت استان های تهران با 51هزار و ،120خراسان رضوی با 30هزار و 171و آذربایجان شرقی با 24هزار و 119نفربیشترین و استان های بوشهر با،1677
ایالم با 1979و خراسان جنوبی با 2519نفر کمترین کتک کاری را داشته اند.
بر اساس آمارهای کتک کاری ،زد و خورد در سه ماه تیر و مرداد و شهریور (فصل گرما) بیش از دیگر ماههای سال بوده است.

یاسمینفهیمیـبانویایرانیآلمانی،
نامزدریاستاتحادیهکارگریآلمانشدـاوزمانیدبیرکلحزب
سوسیالدمکراتآلمانبود
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یاسمینفهیمی

بهترینهنرپیشهانگلیسی 87سالشد
بانو جودی دنچ در 87سالگی نیز بهترین هنرپیشه انگلستان اعالم شد .نهم دسامبر سالروز تولد او است که در 1934به
دنیاآمدهودرصدهافیلمسینمایینقشایفاکردهاست.اوامسال(دسامبر)2021درمراسمسالروزتولدخوددربارهبهترین
فیلمهاییکهبازیکردهبودسخنگفت.
جودی
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«دویچه وله» در گزارشی مشروح خبرداد که بانو یاسمین فهیمی نامزد ریاست بر اتحادیه کارگری آلمان (  ) DGBشده است که
رئیسکنونیآنـراینرهوفمان،درماهمی( 2022اردیبهشت)1401بازنشستهخواهدشدوکنارخواهدرفت.
بانو«یاسمینفهیمی»یکدورهدوسالهدبیرکلحزبسوسیالدمکراتآلمانSPDبودـدرآنزمانیکحزب 153سالهاینکشورکهبارهاحکومترابهدست
داشته و نیز از دسامبر .2021یاسمین از ژانویه 2014تا دسامبر 2015دبیرکل این حزب پُرتوان آلمان بود که از دسامبر 2021صدراعظم آلمان از این حزب است.
یاسمین که نمایندگی پارلمان فدرال ـBundestagرا هم در کارنامه خود داشته همچنان به فعالیت های سیاسی ـ عقیدتی ادامه می دهد و اینک از او به عنوان نامزد
ردیف اول ریاست بر بزرگترین اتحادیه کارگری آلمانکه انتخابات آن در ماه می 2022صورت خواهد گرفت نام برده می شود.
یاسمین از پدر ایرانی و مادر آلمانی در  25دسامبر  1967در هانوور (هانوفر) ایالت ساکسونی (شمال غربی آلمان) که خانواده سلطنتی انگلستان هم از همان
منطقهآلمانهستندبهدنیاآمدهاست.مادریاسمینباپدراودرایرانزندگیکردندودراینجافرزندبدنیاآوردند،ولیمادریاسمینکهاوراحاملهبودبرایوضعحمل
بهزادگاهخودآلمانبازگشت.
یاسمین که در گزارش های رسانه ای ،بانویی باهوش و آگاه از امور و وضعیت جهان توصیف شده است و بمانند همه ایرانیان و ایرانی تبارها جویای نام و پیشرفت،
از 17سالگی به حزب سوسیال دمکرات آلمان پیوست ،وارد گروه جوانان حزب شد و دوره آکادمیک (آموزش ایدئولوژی ـ سوسیالیسم عملی ،فوائد سندیکالیسم،
راههایهمزیستیسوسیالیسموکاپیتالیسموبهموازاتتأمینرفاهوارتقاءطبقهزحمتکشتوجهبهطبقهمتوسط،دفاعوتأمینحقوقبشرونهادینهشدنوتکامل
دمکراسی)راگذرانید.ویکهدردانشگاه،دررشتهشیمیتحصیلکردهاستهمهپلکانحزبراباالرفته،سلسلهمراتبحزبیراطیوتجربهفعالیتگروهیکسب
وبهتحقّقآرزویکاهشفاصلهطبقهکمدرآمدووُرکینگکالس(زحمتکشان)ازطبقهپُردرآمدوثروتمندکمککردهاست.
یاسمین پیش از انتخاب شدن به دبیر کلی حزب سوسیال دمکرات آلمان ،دستیار و مشاور ردیف اول رئیس این حزب بود .حزب سوسیال دمکرات آلمان
ِستکمونیست(عقایدمارکس) 15سالپیشازتاسیسآن
ـSocialDemocraticPartyofGermanyدرماهمی 1863باتفکّرمارکسیستیتاسیسشدهاست.مانیف ِ
حزب انتشار یافته بود و بسیاری بودند که آن را که مشابهت بسیار با عقاید مزدک ـ روحانی زرتشتی ایرانی در سده ششم میالدی داشت راه حل مشکالت بشر (توده
ها) می دانستند و به آن روی آورده بودند .حزب سوسیال دمکرات آلمان که در آغاز کار تمایالت نزدیک به مارکسیسم داشت از آن پس به تدریج عقاید خودرا تعدیل
کرد ولی از هدف تبدیل مالکیّت فردی وسائل بزرگ تولید به مالکیّت عمومی و تأمین رفاه همگانی و فرصت های مساوی و مشارکت همه اعضای جامعه در فعالیت
ها ،تسهیالت و برخوردار بودن از منابع و منافع کشور دست برنداشت .این حزب تا 1930چندبار ریاست دولت آلمان را به دست آورد و فردریک اربل ،Erbelفیلیپ
شیدمان Gustav Gabriel،و هرمان مول ِر سران دولت آلمان از این حزب بودند.
هیتلر که تاکید بر ازدواج سوسیالیسم با ناسیونالیسم آلمانی داشت و بدون وفاداری به «ناسیونالیسم» مکاتب دیگر را زودگذر می دانست ،پس از کسب قدرت،
فعالیت حزب سوسیال دمکرات را ممنوع ساخت .این حزب پس از جنگ جهانی دوم باردیگر پا به عرصه وجود گذارد و از سال  1949یکی از دو حزب بزرگ آلمان
غربی (آلمان فدرال) شد و میان سوسیالیسم مطلق (سوسیالیسم مارکسیستی) و کاپیتالیسم خالص« ،راه سوم» را برگزید و رهبران بزرگی همچون ویلی برانت،
هِلموتاشمیتوگِرهاردشرودرداشتکههرسهصدراعظمآلمانشدندواینک. OlafScholzویلیبرانتدرتبلیغجهانیسوسیالدمکراسیسهمبسزادارد.حزب
سوسیالدمکراتآلمانکهازاعضایاحزابسوسیالیستاروپاوفعالدرسوسیالیستبینالمللاستازپایانجنگجهانیدومازهواداراناتحاداروپاییانبودتاقدرت
اقتصادیواحدتشکیلدهندوجنگوخونریزیازاینقارهرختبربندد،ولیتاروسیهخارجازایناتحادیهباشدمشکلِ تحقّقاینآرزوباقیخواهدبودمخصوصاکه
ازآغازقرن 21ـدرمشرقزمینوآمریکایالتینچندقدرتتازهدرحالطلوعهستند.بهایننکتهنیزبایدتوجهداشتکهایرانیانوآلمانیها(ژرمنها)عالئقذاتی
و احساس همنژادی نسبت به هم دارند و در طول تاریخ ،هیچگاه برضد هم نبوده اند .ایران به خاطر همین احساس و جانبداری از آلمان ،در دو جنگ جهانی قرن20
صحنهنبردواشغالنظامیقرارگرفتوآسیبفراواندید.
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ازهشتمدسامبر 17( 2021آذر،)1400آلمانباردیگردردستسوسیالدمکراتهاقرار
گرفتوداراییککابینهزنانهومیانسالهاشد
اوالف شولتس Olaf Scholzـ یک سوسیالل دمکراتِ متول ّد 14ژوئن 1958و از هواداران مهاجرت (به علت کاهش زاد ولد در آلمان و گریز شماری انبوه از خانواده
های آلمانی از فرزندآوری) که گفته است که ضوابطی شبیه آمریکا برای مهاجرت وضع خواهد کرد ازجمله تبعه شدن متول ّدین خارجی آلمان ،مهاجرت بستگان
مهاجرانِ تبعه شده آلمان و  ...از هشتم دسامبر 17( 2021آذر )1400کار خودرا به عنوان صدراعظم آلمان آغاز کرد .به این ترتیب ،در دوران صدارت او ،آلمان به یک
مهاجرنشین تبدیل خواهد شد .تنها بیش از سه میلیون ترکیه ای در آلمان زندگی می کنند . .بیشتر مهاجران به آلمان از مردم خاورمیانه و آسیای جنوبی هستند.
«بریتا»بانویشولتسنیزیکسوسیالیستاست.خبرگزاریهاکابینهتازهآلمانرازنانهومیانسالهالقبدادهاندزیراکهبیشازهرکابینهقبلیآلمانوزیرزندارد.
درانتخاباتاخیر(نیمهدومسال)2021دربیشترکشورهابویژهدرآمریکایالتینواروپا،سوسیالدمکراتهاپیروزشدندوبهاینترتیب،جهانبهسویچپتغییر
مسیردادهاست.رهبرچیننیزگفتهاستکهچینراعمالبهراهچپبازخواهدگرداند(شبیهراهمائو).
بانو مِرکل Angela Merkel 24نوامبر 2021پس از 16سال ،با صدراعظمی آلمان وداع کرد .مرکل که بیش از هر صدراعظم (رئیس دولت) بر آلمان حکومت کرد
گفتهاستکهبرایاو،اینکزمانِ خوابیدنومطالعهکردناست.
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کابینهاوالفشولتسـعکساودرکنارعالمتاس.پی.دی(حزبسوسیالدمکرات)

یکجوان 35سال ِهسوسیالدمکراترئیسجمهوریشیلیشد
یکشنبه  19دسامبر  28( 2021آذر  )1400مردم کشو ِر  756هزارکیلومتریِ  18میلیون نفری شیلی  Republic of Chileـ یک
جوان 35سالهچپگرارابهریاستجمهوریبرگزیدند.اینانتخابیکباردیگرنشاندادکهجهانیانبهسویسوسیالدمکراسیگام
برمی دارند و این بار با صندوق رای ،ن َه انقالب.
رئیس جمهوری منتخب شیلی ،گابریل بوریت فونت Gabriel Boric Fontنام دارد .وی از زمانی که رئیس انجمن های دانشجویی
دانشگاهشیلیبودشهرتیافتواینشهرتسببشدکهسیاسترارهانکند.گابریلبوریتمتولد 11فوریه 1986است.پدراوازتبار
مهاجران کروات (کرواسی ایالتی از یوگوسالوی وقت و اینک یک کشور مستقل) و مادر وی از تبار مهاجران اسپانیایی است .گابریل ـ
گابریِل
یکسوسیالدمکرات،برزبانانگلیسینیزتسلطدارد.
شیلی قبال هم دو رئیس جمهوری سوسیالیست داشت؛ سالوادور آل ِنده و دکتر میشل باشله (میشله باچل ِت) و دهها سال پیش از
ایندو،کارلوسداویالکفیلریاستجمهوری.دکترباشلهاز 2018رئیسکمیسیونعالیحقوقبشرسازمانمللاست.ویکهبرزبانهایانگلیسی،چینی،روسی
و آلمانی هم مسلّط است دو دوره رئیس جمهوری شیلی بود .دکتر باشله آوارگی را تحمل کرده و از دست پینوشه و پس از کودتای او و مرگ پدرش که یک ژنرال بود
آوارهآمریکا،چین،روسیهوآلمانشدودرآلمانتحصیالتپزشکیخودراتکمیلکرد.ازاینرو،بهترینحامیحقوقبشرخواندهشدهاست.

خبرجنجالیجهاندرآذرماه1400؛ازدواجیککشیشکاتولیک!

یکهنرپیشه 21سالههندی
دخترشایستهسال 2021جهانشد
هفتادمین دور انتخاب دختر شایسته جهان 12،دسامبر 2021هَرناز ساندو (ساندهو) ـ دختر هند را به عنوان
دخترشایستهسال 2021انتخابکرد.وییکهنرپیشه(بازیگرفیلمدربالیوود)و 21سالهاست.
هَرناز پس از انتخاب شدن گفت که جهانیان باید بدانند که انتخاب دختر شایسته تنها به لحاظ زیبایی نیست،
مواردمتعددشایستگیبایددراوجمعباشدواینمواردبایدرسانهایشودتاسرمشقدختراندیگرقرارگیرد.
در این مسابقه 80دختر از 80کشور شرکت کرده بودند .در این مسابقه؛ نادیا دختر شایسته پاراگوئه دوم و الل ِال
دخترشایستهفدراسیونافریقایجنوبیسومشدند.

هَرناز
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اسقف(بیشاپـمقامیباالدرکلیسایکاتولیک)
ِ
«خاوی ِرنوولگوما» XavierNovelliGoma
سولسونا Solsonaـ شهری در کاتاالن ،شمال شرقی اسپانیا پس از آنکه به گفته خودش؛ عاشق
شدوازدواجکرد،ازآنعنوانوآنمقامکلیساییبرکنارشد.زناویکروانشناسوداستاننویس
است.خاویرگفتهاستکهسهماهپیشازبرکنارشدن،ازسمتهایکلیساییکنارهگیریکرده
بود.خاوی ِرکهیکروحانیبسیارمحافظهکاربودازدهسالپیش،مقاماسقفیبدستآوردهبود.
«خاویر»  52ساله  22نوامبر  2021با «سیلویا کابال ُل  » Silvia Caballolسی و هشت ساله
رسماوثبتی(حضوردردفترثبتازدواجدرسازمانمربوط)ازدواجکرد.سیلویایکبانویمطلّقه
بود .در مذهب کاتولیک ،ازدواج مقامات کلیسایی ـ کشیش و اسقف و مقام مذهبی باالتر منع و
ن َهی شده است .همین ممنوعیّت سبب مشاهده موارد متعدد از ارتباط کشیش های کاتولیک
با پسران و  ...شده و خبرساز گردیده و منطق منع ازدواج روحانیون کاتولیک را زیر سئوال برده
خاویروبانویش؛سیلویا
است.همچنینازدواجمجددبانویمطلّقهنیزموردتأییدکلیسایکاتولیکنیست،قانوناصورت
میگیردولیکلیساآنراتأییدنمیکند.طالقنیزدرمذهبکاتولیکنهیشدهاست.قبالدرکشورهایکاتولیکمذهب،طالقنیزپذیرفتنینبودکهانقالبفرانسه
آن را رد کرد و کشورهای کاتولیک دیگر ،جز یکی دو دولت به تدریج به طالق رسمیت دادند.
در پی ثبت ازدواج خاویر ،نشست اسقف های اسپانیا برگزار شد و خاویر از مقام روحانیّت کلیسای کاتولیک برکنار و اصطالحا خَ لع لباس شد و تصمیم نشست
اسقفهاومقاماتارشدکلیسایکاتولیکاسپانیابهتاییدپاپرسید.اسپانیایککشورکاتولیکمذهباستواینمذهبرادرآمریکایمرکزیوجنوبی(اصطالحا؛
آمریکایالتینها)ترویجکردهاست.نشستاسقفهایاسپانیادوهفتهپسازثبتازدواجوانتشاراعالمیهخاویریعنی 12دسامبر 21( 2021آذرماه)1400برگزار
خواست قلب خود ایستادگی بیشتری کند .تحقُق خواست و رسیدن به معشوق (هرنوع عالقه مندی) و یا هدف؛ همانا
ِ
شد .خاویر گفته است که نتوانست در برابر
احساسرسیدنبهسعادتاستووجودوروانیکانسان،سعادتوشادیورضایترامیطلبد.مطمئنهستمزنمنکهاینفداکاریمرا(گذشتنازمقام،شهرت
و درآمد آن را) می داند همه تالش را برای تأمین سعادت و شادی من خواهد کرد و در کنارم خواهد بود« .مقام» و «درآمد» ناپایدار است ،ولی تا آخرین لحظه زندگی،
عشقوعالقهپایداروباقیماندنیهستند.ویقبالهماعالمکردهبود":منعاشقشدهاموآنکاریراانجامخواهمدادکهطبیعتانسانآنرامیطلبدودرستاست.".
ی در کلیساهای کاتولیک از احتمال تکرار و شور و هیجان در جهان به دلیل تمرّد از قانون
پس از اعالم عمومی این وضعیّت از سوی خاویر ،به گزارش رسانه ها ،نگران 
ممنوعیتازدواجکشیشهایکاتولیکمشاهدهشدهاست.
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درگذشتطرّاحوسازندهمجتمعمسکونیبزرگاکباتان
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رحمان گلزار شبستری طرّاح و سازنده مجتمع مسکونی اکباتان در تهران 26،دیماه 16( 1400ژانویه )2022در92
سالگیدرفلوریدایآمریکادرگذشت.
گلزارشبستریـآرشیتکتوتحصیلکردهدانشگاهتهرانآمادهسازیطرحونقشهمجتمعمسکونیاکباتانرادراراضی
معروفبهمهرآبادشمالی(غربمیدانآزادیوشمالجادهمخصوصکرجوفرودگاهمهرآبادازسال 1345آغازکردهبود.
طرح وی شامل 15هزار واحد آپارتمانی در 33بلوک بود که حدود 60هزار تَن را در خود جای دهد .وی قبال اراضی مربوط
را خریداری کرده بود.
پس از انقالب ،دولت انقالب امور شهرک را بدست گرفت و واحدهای مسکونی آن را از طریق قرعه کشی به متقاضیانِ
خریدداد.گلزارشبستریمقیمآمریکاشد،ولیبهایرانرفتوآمدداشت.

گلزارشبستری

 16میلیونزنودخترخانهنشیندرافغانستان

مجلهروزنامکشماره( 91آذر -دی)1400

پس از خروجکامل نظامی و ناگهانی آمریکا پس از 20سال عملیات از افغانستانکه به باور برخی از اصحاب نظر ،یکشکست نظامی بوده است و به قدرت رسیدن
دوباره طالبان دراین سرزمین 16،میلیون زن و دختر عمال خانه نشین شده اند که بازگشتی به وضعیت نسبتا کوتا ِه پیش از سال 2001بوده است .به اظهار همین
نظرنگاران ،ارمغان دیگر این رویداد؛ فقر و نومیدی شماری بسیار از افغانها بوده است .نیمی از جمعیت تقریبا 33میلیونی افغانستان را اناث (زن و دختر) تشکیل می
دهد.روزگاری،زنانافغانمقاماتدولتیمهمازوزارتوفرمانداریتاافسرپلیسداشتندواینکخانهنشین.شماریازاصحابنظرهمگفتهاندکهآمریکانقشههایی
درسرداشتهکهنظامیانشرااینچنینازافعانستانخارجساختهاست.آمریکاماههاباطالباندرقطرمذاکرهمیکرد.

سهصحنهاززنانافغاندرفروشگاه،درخیابانودرروستا

درسال 2021ایرانیاندرترکیهدههزارو 56خانهخریدند!
گزارش مرکز آمار ترکیه که در نحستین هفته سال میالدی  2022انتشار یافت نشان میدهد که ایرانیاندر سال  2021ده هزار و  56واحد مسکونی (خانه و
آپارتمان)درترکیهخریداریکردنددکهبهرغمافزیشنرخارزهاازجملهدالربهباالی 27هزاروگاهیتا 30هزارتومان،نسبتبهسال 2020حدود 30درصدافزایش
داشته است .ارزش دالر آمریکا در برابر ریال ایران در سال 2021نسبت به سال( 1357سال انقالب) حدود 4هزار برابر شده است ،به عبارت دیگر؛ ارزش ریال ایران
نسبتبهدالرآمریکاچهارهزاربرابرکاهشیافتهاست.
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طبق گزارش مرکز آمار ترکیه ،ایرانیان تنها در دسامبر( 2021آخرین ماه سال میالدی 2021ـ آذر ـ دی 1462)1400خانه در ترکیه خریدند .بر پایه ضوابط
ترکیه،هرفردبا 250هزاردالرسرمایهگذاریمیتواندتبعهترکیهشودوگذرنامهترکیهبگیرد.
از نیمه دوم دهه 1330و از زمان پیوستن ایران به یک اتحادیه منطقه ای غرب با مشارکت ترکیه که بعدا نام سِ نتو به خود گرفت ،رفت و آمد ایرانیان به ترکیه نیاز
به ویزا ندارد و همین امر ،هجوم ایرانیان به آن کشور را باعث شده است .معلوم نیست که به رغم از میان رفتن «سِ نتو» در 42سال پیش ،چرا ضابطه الزم نبودن ویزا
همچنانباقیماندهاست!.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،در سال 1399هجری شمسی 6،ميليارد و 318ميليون دالر ـ ارز از كشور خارج شده بود .اين امر نشان دهنده
ترجيحانتقالپولوسرمايهبهسايركشورهااست.چرا؟!.

درآذرودیماه 1400چندموردگردبادوتوفانهایبعضاباسرعت 250مایلدرساعت،شش
استیت آمریکا و اصطالحا مناطق واقع در دره توفان (کوچه توفان) را درنوردید و موارد خفیف
آن هم به  3استیت دیگر رسید که تلفات و زیانهای بسیار وارد کرد .بیشترین تلفات به استیت
کنتاکی وارد آمد و پس از آن؛ ایلی نوی ،تنسی ،آرکانزا و میسوری.
دراینمنطقهمعموالهرسالوبویژهدردسامبرچنینگردبادهایی(تورن ِیدو)وزشمیکند.
سنگینترینتلفاتدرسال 1896بهاستیتمیسوریبا 255کشتهواردآمدهبود.

درهتوفاندرنقشهجغرافیاییآمریکاوخرابیواردآمدهدریکنقطه
درمسیرتوفان

درگذشتپیرترینمردجهانکهگوشتقرمزنمیخورد،
ِ
استرس و اضطراب به خود راه نمی داد ،و دست کم در شبانه روز
 7ساعت می خوابید و ...
پیرترین مرد جهان به نام  Saturnino de la Fuente Garciaکه در اسپانیا زندگی می کرد  18ژانویه  18( 2022دیماه
 )1400درگذشت .او 112سال و 341روز زندگی کرده بود که 24روز پیش از 113ساله شدن فوت کرد .وی طبق نوشته
«گینِس» پیرترین مرد شناخته شده جهان بود .ممکن است پیرترهای دیگر هم در گوشه و کنار روستاها در کشورهای
ساتورنینو
دورافتاده باشند که گینِس از آنها بی خبر است .ساتورنینو که یک کوتاه قد بود گفته بود که راز طول عمر او در آرامش
بسربردن و خودرا دچار انبوه نکردن و کمتر گوشت قرمز و کره و روغن جز روغن زیتون خوردن است .وی گفته بود که جز
در مراسم و مهمانی ها الکل نمی نوشید و خواب خودرا از دست نمی داد ـ حداقل 7ساعت در شبانه روز و می کوشید که استرس و اضطراب به خود راه ندهد و با زنش
دریکتختخواببخوابدن َهدرتختخوابجداگانهوتنها.
زنانمعموالچندسالبیشازمردهاعُمرمیکنندوجهانچندزنپیرترازساتورنینودارد.
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آخریندخترابنسعودپادشاهپیشینکشورسعودی
پس از 3سال زندان آزاد شد
شاهدخت 57ساله سعودی ـ بسمه ب ِنت سَ عود آل سعود پس از سه سال بازداشت در Al-Ha'ir prisonدر ژانویه2022
آزاد شد .او که یک دانشگاه دیده است در مارس 2019و در آستانه سفر به سویس جهت درمان بیماری بازداشت شده بود.
هنوز علت بازداشت بودن سه ساله وی اعالم نشده است .گفته شده است که بازداشت شاهزاده خانم بسمه دختر سعود به
علت برخی انتقادها از محدودیت ها و رُک گویی هایش بوده است .او قبال از منطقی نبودن منع رانندگی بانوان انتقاد کرده
بودوهمچنیندرمقالهایدرروزنامهالمدینهخواهانبرخیاصالحاتاجتماعیشدهبود.خبرگزاریفرانسهازقولآگاهان
گزارش کرده بود که بازداشت بسمه احتماال به سبب نزدیک بودن و حمایت وی از شاهزاده محمد ب ِن نای ِف بود که او نیز در
حَ صرقراردادهشدهاست.بسمهآخریندخترملکسعوداززوجهسوریهایاشبودکهاز 1953تا 1964برکشورسعودی
پادشاهی کرد .بسمه پیش از بازداشت یک موسسه رسانه ای تأسیس کرده بود .آزاد شدن او در پی ارسال نامه به پادشاه
سعودی بود که در آن نوشته بود نیاز به درمان در خارج از کشور دارد.

شاهدختبسمه
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منعترخیصآالتموسیقیازگمرکوورودبهجمهوریاسالمی
به گزارش تسنیم ،رئیس گمرک ایران دهم آذر (یکم دسامبر )2021گفته است که محموله 11کانتینر آالت موسیقی از برَند یاماها که از حدود دو سال پیش در
گمرکبوشهرماندهاستاجازهترخیصنخواهدیافت.
خبرگزاری «تسنیم» در این رابطه با مهدی میراشرفی ،معاون وزیر اقتصاد ایران مصاحبه کرده و او گفته است که این کاال در ردیف کاالهای گروه 4است که ورود
آنبهکشورممنوعاستوجلویترخیصاینکاالهاگرفتهشدهاست.

فرودهواپیمادرفرودگاههامبورگ
بایکمسافرمُردهـاینمسافرمبتالءبهکرونابود!
یکم نوامبر 2021یک هواپیمای مسافربر در فرودگاه هامبورگ آلمان به زمین نشست و یک مسافر را که در اثنای پرواز در آن هواپیما فوت شده بود بیرون آوردند
وجهتتشخیصعلتمرگبهمؤسسهپزشکیمربوطمنتقلکردند.
بهگفتهسخنگویپلیسهامبورگاینمسافر 51سالهدرجریانپروازهواپیماازاستانبولِ ترکیهبهآلماندرگذشتهبود.تشخیصاولیه،نشاندادهاستکهمساف ِر
فوتشدهبهکرونانیزمبتالبودوجریانبهادارهبهداشتهامبورگگزارششد.پلیسومقاماتامورهوانوردیاینکسرگرمکشفاینمسئلههستندکهچگونهیک
بیمارمبتالبهکروناتوانستهبودواردهواپیماشود.برایگرفتنصندلیدرهواپیما(ب ُردینگکارت)نیازبهنشاندادنگواهیمبتالءنبودنبهکروناودرپروازبهبرخیاز
کشورهاارائهکارتتزریقواکسناست.رسانههایآلماندرگزارشهایخود(گزارشهایاولیهوفوریـآرجِ نت)اشارهبهتابعیتاینفردویاهویتاونکردند،حال
آنکهویباارائهگذرنامهبرهواپیماسوارشدهبود.اینرسانههاتنهانوشتهبودندکهمتوفّا،ساکنشلسویگ-هولشتاین(ایالتشمالغربیآلمان)بود.

خاطرات و مشاهدات ناشر روزنامک
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ماجرای تهیه آمار از شهر نو (رِد 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 نیمه دوم سال  )1336هنوز سه ـ چهار هفته از حادثه نویسی من نگذشته بود که یک
روز احمد سروش دبیر میز ـ با توجه به چند خبر مربوط به قتل و جرح زنان تَن فروش در شهر نو
(رِد ـ الیت دیستریکت تهران وقت) تصمیم گرفت که درباره این محله؛ تاریخچه آن ،شمار زنان
خودفروش ،شمار خانه ها و درد دل آن زنان ،یک مطلب مفصل به چاپ برسد تا دولت متوجه
مشکالت این زنان شود و چاره جویی کند .قتل و جرح های آن چند روز عمدتا مربوط به باج خوری
و وارد کردن زنان تازه کار به محله و آگاه شدن بستگان آنان و  ...بود.
هیچیک از خبرنگاران عضو میز داوطلب تهیه چنین مطلبی (در اصالح روزنامه نگاری؛ گزارش

احمدایزدپناهافسرپلیس

میدانی) نشدند .بناچار ،سروش متوسل به قرعه کشی شد و قرعه به نام من افتاد .کاری خطرناک
و دشوار بود بگونه ای که خواستم از روزنامه اطالعات کناره گیری کنم .سروش متوجه شد و گفت که کمک و راهنمایی خواهد کرد .او
گفت که باید این کار در ساعات شب انجام شود زیراکه زنان محله شهر نو روزها یا در اطاق خود خواب هستند و یا در خارج از محله و در
منازل شخصی شان و  ....پنجشنبه شب هم رفتن به محله بی فایده است زیراکه زنان با رفیق شخصی خود هستند و نمی شود آمار گرفت.
به من گفت که در آنجا نه کراوات داشته باشم و نه عینک و دست به قلم و کاغذ هم نبرم تا سوء ظن گردانندگان هرخانه (اصطالحا؛
خانم رئیس و سردسته) برانگیخته شود و افزود که برخی از این سردسته ها مخصوصا پس از براندازی  28امُرداد دارای قدرت شده اند
و پُررو و آسیب می زنند[ .پس از انقالب سال  1357سه سردسته که کارهایی برای براندازی  28امُرداد انجام داده بودند اعدام شدند].
سروش گفت که بروم و مقداری نخود بخرم ،قسمتی از آن را در جیب طرف راست کُت و قسمت دیگر را در جیب طرف راست شلوارم
بریزم و شمردن زنان وقتی به رقم ده برسد یک نخود از جیب راست کُت در جیب چپ بگذارم و در مورد شمردن خانه ها از نخودهای
جیب شلوار استفاده کنم و بعد جمع بزنم .سروش همچنین شماره تلفن نویسنده دو کتاب «با من به شهر نو بیایید» و «گلهایی که در
جنهم می رویند» را به من داد و گفت که این نویسنده گاهی هم برای روزنامه اطالعات مقاله می نویسد و می تواند به تو کمک کند
زیراکه برای نوشتن کتاب ماهها به شهرنو رفت و آمد داشته و از وضعیت آگاه است .سروش گفت که پس از آمارگیری باید با چند زن
ساکن محله هم مصاحبه کنم.
برای تهیه و تنظیم مطلب ،به من سه هفته وقت داده بودند زیراکه در ساعات روز باید کار عادی خودرا انجام می دادم و به بیمارستانها
و ژاندارمری می رفتم و خبر آب و هوا تهیه می کردم [گرفتن پیش بینی وضعیت هوا ،تلفنی از فرودگاه مهرآباد و تماس با خبرنگاران
محلی ـ سازمان شهرستانها].

کار انجام شد؛ شمار خانه های محله  384و شمار زنان خودفروش (پراستیتیوت) سه هزار و ششصد و پنج نفر بود .بسیاری از این خانه ها دارای
سردسته (صاحب خانه و گرداننده امور آن) و خانم رئیس (طرف مذاکره با مشتری و دریافت کننده پول) بودند و دربان [دربازکن] و پیشخدمت.
20

نیمی از درآمد هر زن سهم سردسته بود که به او داده می شد .در شماری از خانه ها ،زنان تن فروش مستقال کار می کردند و همه درآمد مِنهای اجاره
اطاق و سهم دستمزد دربان (دربازکن و درعین حال؛ محافظ) به جیب خودشان می رفت .این دسته از زنان ،قدیمی تر و زرنگ تر و بعضا باسواد و
شهری بودند و رفیق شخصی و باج خور هم نداشتند و مرافعه و زد و خورد عمدتا در همین خانه ها روی می داد.
کار شماری از مردان این بود که در گوشه و کنار کشور پرسه بزنند و زنان بی کس و بیکار و مطلّقه را به بهانه ازدواج به دام اندازند ،به تهران بیاورند
و پس از مقدمه چینی بسیار و ماهرانه به یک سردسته در شهر نو بفروشند .سردسته برای هر زن تازه وارد طال و جواهرات و قالی می خرید و در
عوض از او تا چند برابر سفته می گرفت و این سفته ها بود که زن را در خانه آن سردسته میخکوب و در حقیقت زندانی می کرد .به عالوه ،سردسته
که چاقوکش هم در اختیار داشت برای زن تازه وارد ،از عوامل خود یک رفیق شخصی (باج خور) می گرفت و این «رفیق» درآمد زن را می گرفت و
اگر با مخالفت رو به رو می شد تهدید می کرد و چاقو می زد .این رفیق ها در عین حال «بادی گارد» زن بودند[ .گمان نکنید که این کار مربوط به
ایران دهه  1330بود ،پس از فروپاشی بلوک شرق ،هزاران زن را از این مناطق به همین صورت به کشورهای دیگر منتقل کردند و ضمن گرفتن
گذرنامه هایشان ،درآمدشان را به بهانه تصفیه بدهی های مربوط به هزینه قاچاق از کشوری به کشور دیگر می گرفتند و این کار احتماال در ابعاد
کمتری هنوز ادامه دارد و «سِ کس ترافیکینگ» گفته می شود.].
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آن وضعیت شهر نو در حالی بود که طبق قانون وقت ،دایرکردن فاحشه خانه و اداره آن و ترغیب زنان به خودفروشی و هرگونه عمل قوّادی
(پیمپ) مجازات زندان داشت! ،نه تَن فروشی فردی.
مطلب در فاصله تعیین شده تهیه شد و تنها مصاحبه با چند زن در آن محله باقی مانده بود که در آنجا کاری بسیار دشوار بود و پُرخطر .دو رویداد
در همان روزهای آخر ،کار مرا آسان کرد .یکی از این رویدادها قصد خودکشی یک زن از ساکنان شهر نو و انتقال او به بیمارستان لقمان الدوله
بود و دیگری چاقو خوردن یک زن دیگر و بستری شدن او در بیمارستان سینا .این دو زن ،عیادت کننده بسیار داشتند که از شهر نو می آمدند و
با بیشتر آنان مصاحبه کردم.
زنی که با تریاک قصد خودکشی داشت گفت که از یک روستای خراسان است .چندی پس از جداشدن از شوهرش به سبب نازابودن ،زنی که از
شهر مجاور به آن روستا آمده بود او را برای انجام کار خانه اش استخدام کرد و به شهر ب ُرد .در همان نخستین روز ،در خانه این زن با مردی تهرانی
آشنا شد که از او خواستگاری کرد ولی قرارشد که عقد ازدواج در تهران و با حضور بستگان خواستگار انجام شود .در تهران به جای ازدواج اورا با
چند مرد و چند زن آشنا کردند و  ....نخست قُبح و زشتی تَن فروشی از او زدوده شد و بعد امری عادی .همان مرد یک روز اورا به خانه ای ب ُرد ،آنجا
گذاشت و رفت که بعدا متوجه شد در شهر نو است و به آن خانه فروخته شده است.
این زن گفت :پس از یکی دو روز مشاهده رفت و آمد مردان و زنان و  ...مرا هم به این کار کشاندند .برای جلوگیری از فرار ،از من سفته گرفتند و
یک رفیق شخصی هم تعیین کردند که این رفیق پول مرا می گرفت و اگر نمی دادم با چاقو تهدید می کرد .طولی نکشید که از خود متنفر شدم.
به بهانه اعتیاد ،از یک مشتری که به دفعات به آنجا می آمد ،خواستم برایم تریاک بیاورد ،گفتم که سردرد دارم و تریاک رفع سردرد می کند [در
آن زمان خرید و فروش تریاک امری عادی بود و کشت و برداشت آن هم آزاد] .او دفعه بعد که آمد ،برایم مقداری تریاک آورد و من همان شب،
پس از کاهش رفت و آمد ،تریاک هارا خوردم ،ولی بستن در ِ اطاق خواب بدون مشتری ممنوع بود و جایی برای پنهان شدن نبود .ساکنان خانه
متوجه شدند و مرا به اینجا آوردند.

زن چاقو خورده که تحصیالت ابتدایی داشت و قبال زن یک راننده کامیون بود گفت که شوهرش اورا که دارای فرزند نمی شد طالق گفت .در
جستجوی کار بود که به دام یک زن افتاد .این زن پس از چند رفت و آمد اورا فریب داد و با شهر نو و خودفروشی آشنا ساخت .وی با این امید که اگر
مدتی در شهر نو باشد خواهد توانست یک خانه بخرد در اینجا ماندگار شد .پس از مدتی ،بودن در شهر نو ،یک مشتری اورا شناخت و به برادرش
خبرداد و مردان فامیل به شهر نو آمدند و اورا به قصد کشتن چاقو زدند.
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زنان دیگر مطالب مشابهی گفتند ،مطلب تکمیل و ادیت شد .اخبار حوادث روزنامه اطالعات دارای دو صفحه بود ،الیی و رویی و صفحه الیی شب
بسته می شد .قرار شد که مطلب در صفحه الیی چاپ شود .دسترسی به صفحات الیی که  8تا  12ساعت زودتر چاپ می شد آسان بود .صفحات
الیی و در آن شماره 8 ،صفحه (اصطالحا؛ سِ کشن بی) پس از چاپ به دفتر مدیر روزنامه ،سردبیر و  ...فرستاده می شد تا ببینند .دفتر مدیریت
و طبق شنیده ها؛ مقامات دولتی مربوط .انتشار چنین مطالبی را صالح مصلحت دیدند و یک ضعف ،و چون وقت کافی بود قرار شد که صفحه
عوض شود و برای تامین هدف احمد سروش ،من یک مقاله یک ستونی به امضای خود درباره وضعیت شهر نو و آمارهایی را که به دست آورده بودم
بنویسم و این مقاله چندی بعد و پس از دست به دست گشتن و اصالح ،در صفحه «مقاالت و نامه به سردبیر» چاپ شد و موثر افتاد و دولت یک
افسر مصدقی (ناسیونالیست) به نام سروان احمد ایزدپناه را که پس از براندازی مصدق در اختیار وزارت کار قرار گرفته و از دریافت ترفیع بازمانده
بود ،ولی از فرصت استفاده کرده و از دانشگاه تهران در رشته قضایی لیسانس گرفته بود ،رئیس پاسگاه پلیس محله شهر نو کرد .این افسر برای
کنترل ورود و خروح به محله بر دو ورودی آن دَر گذاشت و برای ساکنان محله دفتر عکسدار به وجود آورد .هدف این بود که زن تازه وارد محله
معروف شده بود کالس سواد آموزی و برای باسوادان کالس تایپ دایر شد .اخبار این کارها در روزنامه ها منعکس و سروان ایزدپناه را که سرگرد و
سرهنگ شد به صورت معروف ترین افسر پلیس ایران در آورد بگونه ای که هر محله تهران که کارش خراب بود وی را کالنتر آن محله می کردند و
پس از انقالب اورا که مردی پاکدامن بود ،سرتیپ ،رئیس آگاهی و معاون شهربانی کل کشور کردند .در دهه  1370به این اندیشه افتادم تا دفتری
را که او با عکس و شرح حال از زنان تن فروش شهرنو تهیه کرده بود بدست آورم و کتاب کنم و با این هدف سراغش رفتم .وی که یک کرمانی بود
چند سال پس از بازنشسته شدن درگذشت .شنیده شده است که دختر او ـ میترا در کانادا زندگی می کند.
و اما محله شهرنو .این محله در همان نخستین روز پیروزی انقالب تخریب شد تا بر جایش یک پارک عمومی ساخته شود .این محله در کنار
میدان قزوین و مجاور بیمارستان فارابی قرارداشت و در آغاز ایجاد ،در خارج از شهر تهران واقع بود .تالش برای تخریب آن از دو سه روز پیش
از پیروزی انقالب آغاز شده بود .پس از تخریب ،آن شمار از سردسته ها و باج خورهای قلعه که در ماجرای  28مرداد به خانه مصدق هجوم برده
بودند و بعدا طلبکار کودتا شده بودند و هنوز در قید حیات ،دستگیر و از میان آنها سه سردسته ،اعدام شدند که عکس و خبر آن در ضفحات اول
روزنامه ها درج شد.
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نشود .برای معاینه و درمان زنان درمانگاه به وجود آمد ،باج خورها قلع و قمع شدند ،برای زنان بی سواد محله که پس از دَرگذاری به قلعه شهر نو

دوربین
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تصویری که سوژه تحلیلها و تفسیرهای بسیار شده است

این عکس پُرمعنا که پوتین و مودی  Narendra D. Modiرهبران روسیه و هند را در دیدار اخیر با یکدیگر نشان می دهد تفسیرها و تحلیل های
بسیار به دنبال داشته است .دو رهبر که این چنین یکدیگر را در آغوش گرفته اند از اتحاد نظامی و دوستی و همکاری دو کشور در همه زمینه ها سخن
گفته اند و روسیه موافقت کرده است که موشک ا ِس  400در اختیار هن ِد یک میلیارد و  400میلیونی بگذارد .توافق های پوتین و مودی در جریان داغ
شدن مسئله اوکراین مورد توجه رهبران کشورهای عضو «ناتو» قرار گرفته بویژه که با حرکات اخیر و پایان داده شدن به شورش پُر تخریب و تلفات
قزاقستان در مدتی بسیار کوتاه با فرستادن نظامیان سازمان امنیت جمعی  CSTOمرکب از روسیه ،ارمنستان ،بالروس ،قرقیزستان ،تاجیکستان
و قزاقستان به نظر می رسد که کرملین اندیشه بازسازی روسیه بزرگتر (روسیه تزاری) وارد عمل کرده و نخست سراغ قطعاتی از روسیه تزاری
خواهد رفت که از جامعه مشترک المنافع و سازمان امنیت جمعی
جدا شده اند .از نزدیک شدن وی بیش از حد معمول به نیکول
پاشینیان Nikol Pashinyan
نخست وزیر ارمنستان چنین بر می آید که پس از اوکراین،
نوبت به قفقاز خواهد رسید و هرگونه درگیری دولت باکو با
ارمنستان بهانه را بدست پوتین خواهد داد تا نیرو بفرستد و این
نیرو باید از خاک گرجستان که دو قرن تمام بخشی از روسیه تزاری
و اتحاد شوروی بود عبور کند و  ...و در اینجا پای «ناتو» هم در میان
نیست .در منطقه فرارود نیز ،هر حرکت طالبان بهانه را بدست
پوتین خواهد داد .مسئله اوکراین وضعیت ناتو را مشخص خواهد
کرد؛ جنگ و یا پذیرفتن شکست .عکس زیر ،پوتین و پاشینیان
را دست در دست هم نشان می دهد:

تصویری پندآموز ـ صدام حسین که دورنگر نبود به این صورت به دام افتاد
13دسامبر  2003صدام حسین تکریتی که از روز سقوط بغداد ناپدید شده بود در ناحیه الدوّار واقع در  15کیلومتری جنوب ت ِکریت و نه چندان دور از
دجله در حفره ای  3متر در  3متر در یک خانه روستایی دستگیر شد .وی یک تفنگ و یک تپانچه با خود داشت ولی از آنها برای مقابله با یک نظامی آمریکایی
که پوشالهای روی حفره را عقب زده بود استفاده نکرد و جرات خودکشی هم نداشت .در آن روز صدام با آن قیافه و وضعیت ،در ذهن بیننده یک آدم مفلوک را
تداعی می کرد .صدام مقداری شوکالت و  750هزار دالر با خود داشت .برای لو دادن صدام  25میلیون دالر پاداش تعیین کرده بودند که همین پاداش باعث
لو رفتن او شده بود .پس از  18سال ،در پاییز  2021یک عراقی مترجم وقت نظامیان آمریکا در عراق گفت که صدام در طول مخفی بودن یک محافظ داشت و
یکی از بستگان همین محافظ مخفی گاه او را به نظامیان آمریکا خبرداد .تعیین پاداش نقدی همچنین باعث لو رفتن دو پسر صدام در ماه ژوئیه  2003شده
بود که هردو مقاومت کرده و کشته شده بودند .صدام حسین که در طول عُمر و حتی در کنار طناب دار کینه ایرانی را از دل بیرون نکرد بعدا محاکمه و اعدام
شد .وی بیش از هرفرد دیگر به ایران و ایرانی آسیب وارد ساخته است.
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صدام حسين پس از بيرون آورده شدن از مخفیگاه حفره شکل .سامير مترجم نظاميان آمريکا باالي سر او ديده مي شود
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اعدام خشونت آميز دکتر نجيب 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  1996شهر كابل را كه از طرف دولت افغانستان (دولت برهان الدين
رب ّاني و عمدتا تاجيكان) تخليه شده بود ،تصرف كردند و دكتر نجيب اهلل رئيس دولت کمونيستي سابق اين كشور را كه از سال  1992به صورت پناهنده در دفتر
سازمان ملل در كابل به سر مي ب ُرد دستگير كردند! و پس از شكنجه 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 کردند .برادر نجيب اهلل نيز به همين سرنوشت
دچار شد .دکتر نجيب اهلل (يک پزشک) متولد فوريه سال  1947از سوسياليست هاي شاخه پرچم و بعدا بنيادگذار حزب وطن بود و يک شعار او؛ «وطَ ن يا
کفَن» .وي از يک خانواده عضو طايفه احمدزاي (از ايل قلجايي= قيلزايي) و پشتون بود که خانواده او از شهر گرديز ايالت پکتيا بودند .نجيب اهلل (محمد نجیب
اهلل احمدزای) از جواني به شاخه پرچم حزب سوسياليست (با عقايد مارکسيستي به نام دمکراتيک خلق) پيوسته بود .نجيب اهلل مدتي بسيار کوتاه نيز سفير
دولت کمونيست افغانستان در تهران بود .وي پس از ب َبرک کَرمل حدود شش سال رئيس جمهوری افغانستان و آماده سازش با گروههاي ديگر بود که پيشنهاد
مذاکره را نمي پذيرفتند .مجاهدان شمال و عمدتا تاجيک پس از تصرف کابل و برانداختن حکومت کمونيست ها به نجيب اهلل که به دفتر سازمان ملل پناهنده
شده بود کار نداشتند و او را به حال خود رها ساخته بودند .نجيب اهلل از  1992تا روز قتل در دفتر سازمان ملل زندگي مي کرد .گفته شده است که ژنرال دوستُم
(ا ُزب َک) که زماني وزير دفاع کابينه او بود مانع فرارش شده بود.
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حزب وطن دوباره احياء شده است و در سال  2012به مناسبت سالگرد قتل خشونت آميز و غير انساني دکتر نجيب اهلل (که مي خواست با همين يک نام
خطاب شود و نام خانوادگي برده نشود تا وابستگي اورا به يک فاميل منعکس کند) مراسمي برپا کرده بود.
مورخان معاصر ايجاد طالبان را به پاي برژينسكي مشاور لهستاني تبار و ضد كمونيست و ضد روس جيمي كارتر رئيس جمهوری دهه  1970آمريكا 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  1992پس 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 مجاهدین (دولت برهان الدين رب ّاني) از كابل ،با آنها رفتند .نجيب اهلل که ساختمان را بدون محافظِ مسلّح دید ،به رييس دفتر (دفتر
سازمان ملل در كابل) متوسل و اورا از احتمال قتل خود آگاه و استمداد کرده بود كه وي برايش كاري انجام نداد و یا نتوانست بدهد.
ساخت فاتحینِ متحد ِه جنگ جهانی دوم و برپایه
ِ
مفسراني كه روي اين حادثه دقيق شده اند ،آن را يك نقطه ضعف در تاريخ سازمان ملل (سازمان دست
سیاست 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 آمریکا (در پی رویدادهای معروف به ناین ایلِوِن ـ نهم سپتامبر  2001آمریکا) از كابل رانده شدند و  ...که از نیمه تابستان  2021دوباره و
پس از مذاکرات طوالنی با آمریکا در پایتخت قَطَ ر و رد وبدل کردن قول و قرارها و خروج ناگهانی و نسبتا سریع نظامیان آمریکا از افغانستان پس از  20سال به
تصمیم جو بایدن چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا و فرار رئیس جمهوری افغانستان از وطن ،به قدرت بازگشتند و راه و روال پیشین را ازسرگرفتند و
 ....موضوع سئوال برانگیز در این ماجرا این بوده است که چرا و برپایه چه استراتژی ،دولت آمریکا همه سالح ها و پایگاههای نظامی خود در افغانستان برجای
گذاشت که بدست طالبان افتاده اند!.

جای عکس

نسل نو اجازه سانسور و منع افشاگری ها را نمی دهد و یکی از نشانه های آن تداوم اعتراض خیابانی برای جلوگیری از استرداد Julian Assangeبنیادگذار
 WikiLeaksاز انگلستان به آمریکاست .ویکی لیکس بسیاری از مکاتبات محرمانه دولت ها را افشاء کرده است .در سوئد برای جولیانِ استرلیایی پرونده سکسی
تشکیل دادند و در لندن زندانی شد و دولت آمریکا درخواست استرداد او را کرد و مراحل قضایی استرداد ادامه دارد و در برابر ،اعتراض به احتمال استرداد نیز
دنبال می شود .عکس باال آخرین اعتراضات خیابانی را در لندن نشان می دهد.
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انسان نسل نو ضد سانسور است و خواهان افشاگری ـ یک نمونه آن
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عکس و رویدادی که در  15ژانویه هرسال رسانه ای می شود
26

هواپیما پس از فرود در رودخانه هادسن و سرنشینان آن روی بالها ـ خلبان چِ سلی
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 15ژانویه  2009هواپیمای ا ِرباس  A320شرکت هواپیمایی یوا ِس ا ِروِیز ـ پرواز  1549به سَ رخلبانی چسلی سول ِنبِرگر  Chesley Sullenbergerکه با 155
سرنشین از فرودگاه الگاردیا (فرودگاه داخلی شهر نیویورک) به مقصد شهر چارلوتِ استیت کارولینای شمالی بپرواز درآمده بود و هنوز در حال اوجگیری بود
که بر فراز رود هادسن (هودسون) در ناحیه مَنهتَن با یک دسته مرغ دریایی که در پرواز بودند اصابت کرد و هر دو موتور آن از کار افتاد .از آنجا که ارتفاع هواپیما
زیاد نبود که با خیز (شیب) به فرودگاه باز گردانده شود ،خلبان ارشد (سول ِنبِرگر) ،هواپیما را با مهارت بر سطح رودخانه فرود آورد و سرنشینان هواپیما بدون
تلفات به روی بالها رفتند و با چند قایق که در آن نزدیکی بودند به ساحل رودخانه منتقل شدند .بعدا هواپیما نیز با جراثقال از رودخانه خارج شد .رسانه ها این
حادثه را «معجز ِه هادسن» خوانده اند که باقی مانده است .سولنبرگر سَ رخلبان هواپیما نیز عنوان «قهرمانِ شجاعت و مهارت» دریافت کرد .وی قبال در نیروی
هوایی آمریکا خلبان جنگنده ـ بمب افکنِ فانتوم بود که بازنشسته شده بود .او که یک آلمانی تبار آمریکایی است بعدا سخنگوی سازمان امنیت هواپیمایی
 Aviation safetyشده است و مدرّس مهارت به خلبانان در صورت روبرو شدن با خطر .سولنبرگر در کتابی جزئیان واقعه فرود در هادسن را شرح داده است و
تألیف کتاب های دیگری در باره امنیت هوایی .او متولد  23ژانویه  1951است.

قدردانی این چنینی انگلیسی ها از تاریخ نگار خود که باید سرمشق ملل دیگر قرارگیرد
انگلیسی ها با هدف قدردانی از  Edward gibbonتاریخ نگار و
نویسنده قرن هجدهم میهن خود ،این تابلو را بر محل سکونت او
در لندن ،قرارداده اند تا رهگذران با مشاهده اش از او یاد کنند.
گیبون تاريخِ «انحطاط و زوال امپراتوري روم» را در  7جلد
نوشت که درس عبرت برای سران قدرت ها باشد تا براهی که
امپراتوران روم ـ یکی از دو اَب َرقدرت جهان وقت رفتند نروند.
اَب َرقدرت دیگر ،ایران بود .وی که هشتم ماه می  1737بدنیا
آمده بود  56سال عُمر کرد و  16ژانویه  1794درگذشت .تألیف
معروف او تا به امروز ،بویژه فصول  15و  16آن 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.

در گذر تاریخ
27
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هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
این صفحات را با بیت رودکی ،متول ّد  858و متوفی
در  940میالدی ـ پدر شــعر فارسی نوین که در باال
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار(کرونیکل)
بــه روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی اســت که
در ایــن روش ،سَ ــبک ،اصــول و قواعــد خبــر و
نظرنویســی (کوتاه ،روشــن و آموزنده ـ فرهنگی)

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

روزي که سنگبنشته هاي ايران باستان خوانده و ترجمه شدند ـ سند مالكيّت ایرانیان
نوامبر ( 1846آبان  175سال پیش) را زمانی نوشته اند كه «سِ ر هِنري راولينسون  » Sir Henry C. Rawlinsonموفق به خواندن خطوط ميخي سنگنبشته
داريوش بزرگ در بيستون شد و آن را ترجمه كرد .اين سنگنبشته مربوط به سال  519پيش از ميالد ( 2هزار و  540سال پيش) است كه حدود جغرافيايي
ايران و نام ساتراپی ها [استانها] در آن مشخص شده و یک «سند مالكيّت برای ایرانیان» بشمار مي رود ـ تنها كشور جهان كه چنين سندي را دارد .طبق
سنگنبشته داریوش ،از لیبی و مصر تا مناطق غرب دریای سیاه ،سراسر آسیای غربی ،بخشی از آسیای جنوبی ،تمامی مناطق فرارود ،قفقاز و همه اطراف
دریای مازندران از شمال تا جنوب آن و  ...ایران وقت را تشکیل می دادند.
راولينسونِ از دهه  1830تالش خودرا براي خواندن كتيبه هاي ايران باستان (خط ميخي) آغاز كرده بود .وي كه بر زبان فارسي مسلّط بود قبال یک
دیپلمات و آتاشه نظامي انگلستان در ايران بود و مطالعه تاريخ ايرانيان وي را عالقه مند به تحقیق درباره ايران باستان و خواندن سنگنبشته های آن عهد که
باقی مانده اند كرده بود که تاریخ از او به نام یک شرقشناس یاد می کند ..پيش از او گروتنفِند آلماني  Grotenfendدست به چنين تالشي زده بود ولي موفق
به خواندن كامل متون ها نشده بود و معناي برخي از كلمات را حدس زده بود.
راولينسون که در طول اقامت در هند و مسافرت در آسیای جنوبی و غربی ،نظرات متعدد مطرح کرده و هشدارهایی درباره رقابت استعماری روسیه
به دولت لندن داده بود متوجه شده بود كه كتيبه های ایران باستان به سه خط نوشته شده اند و از متن ساده تر و كوتاهتر آغاز كرده بود .در اين متن های
کوتاهتر ،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 مشترك كلماتي چون داريوش ،هيشتاسب (نام پدر داريوش) ،آريامازس ،خشايارشا ،پارس َو (وا ِو مفتوح = پارسوا)،

تصویری از بخشی از سنگنبشته های داریوش بزرگ در بیستون
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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
خشكسالي بركناردارد که نشانه ناسيوناليست بودن اوست .داریوش در این کتیبه ها نام پدر و پدربزرگ هایش را
تا  5پشت ذکر کرده و تاریخچه کارهای خود و وضعیت ایران وقت را تشریخ کرده است .به نظر می رسد هدف او که
این مطالب از زبان وی بر سینه کوهی بلند درج شوند ،یادآوری وضعیت گذشته (تاریخ) برای آیندگان بوده است.
شرح ساتراپي هاي ايران (ترجمه راولینسون) و انتشار مخفیانه آنها (به صورت شبنامه) در دهه سوم قرن 20
در منطقه فرارود که کمونیست های ِ حاکم سرگرم زدودن تفکر ملّی گرایی در آن منطقه بودند انگیزه بپاخيزي
مسلحانه تاجيكیان (پارس ها) بر ضد استالين در دهه  1930قرارگرفته بود كه خواهان پيوستن به افغانستان و
ایران شده بودند و پدر احمدشاه مسعود (یک سرهنگ ارتش) از سران اين قيام بود كه بعدا به افغانستان پناهنده
و در هرات به او سمت ریاست پلیس داده شد.
تاجيك منطقه ،از زمان
ِ
در كتيبه بيستون ،منطقه فرارود ،يك ساتراپي ايران قلمداد شده است كه توده های
Sir H. C. Rawlinson
فروپاشی امپرتوری ساسانیان تا به امروز از زبان پارسي و فرهنگ ايراني پاسداري كرده اند .راولينسون كه سالها
عُمر خود را صرف كشف حروف و خواندن كتيبه هاي ايران باستان كرد در  11اپریل سال  1810در چادلينگتون  Chadlingtonانگلستان به دنيا آمده بود و در
پنجم مارچ سال  1895در لندن درگذشت.
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روزي كه خلیفه عباسی بابك ُخرَّمدين را بکُ شت
بابك خُ رّمدين چهارم ژانويه سال  838ميالدي 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.
در آن قرن و از نیمه قرن پیش از آن درهر گوشه ايران يك استقالل طلب و احیاگر هویت ملی بپاخاسته بود .در شمال ايران همزمان سه مبارز ــ بابك،
مازيار و افشين ــ بناي مبارزه با حكومت بغداد را گذارده بودند كه بابك در عين حال فرضيه اجتماعي ــ اقتصادي مزدك را هم دنبال مي كرد و خواهان برابري
كامل مردم و مشترک بودن مالكيت ها [دولتی و ملی بودن منابع و ابزار تولید و خدمات عمومی] بود .پدر بابک یک تیسفونی بود که در پی ویران شدن پایتخت
امپراتوری ایرانیان (واقع در  36کیلومتری جنوب بغداد) از این شهر به آذربایجان رفته بود .پيروان بابک 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 ،خرّميان و خرّمدينان 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 که در عهد ساسانيان منصوب شده بودند .همچنين بايد به خاطر داشت
كه زبان تركي دو ــ سه قرن پس از قيام بابک و با سلجوقيان وارد اين بخش از ايران شد.
بابك بارها سپاه خليفه عباسي را كه عموما غالمان تُرك آسياي مركزي بودند شكست داده بود ،زيرا دژ و استحكامات 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؛ حكومت عرب
نه ــ افشين را به جنگ بابك فرستاد .افشين همه مساعي خودرا به كار برد تا بابك باقي
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 بكشت ،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 حكام عرب مملو از چنين قتلهايي
بقایای مرمت شده یکی از دژهای کوهستانی بابک خرّمدین
است ،حتي قتل نزديكان و بستگانشان.

بپاخيزي اسپارتاكوس؛ دومين بپاخيزي گسترده مردم بر ضد ظلم و ستم،
پس از قيام کاوه آهنگر

تصویر مجسمه اسپارتاکوس

آنان با اين فكر خودرا به دامنه هاي آلپ رسانيدند و ضمن راه دو لشكر رومي را كه
سد راهشان شده بودند شكست و فراري دادند .در گذرگاههاي آلپ چون عده آنان نزديك به هفتاد هزار تن بود ،ساکنان 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 کشتي گرفت و به جنوب ايتاليا
بازگشت و در سر راه خود نيروهاي رومي را كه مانع حركت آنان بودند شكست 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) يكي 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 لشكركشي بزرگ گفت كه اسپارتاكوس سه هزار نظامی اسير رومي را سر بريده است
كه بعدا معلوم شد دروغ گفته و اين نظامیان تنها خلع سالح شده بودند و بعدا به رُم باز گشتند.
وي سپس با شش لشكر (لژيون) از راه زمين (شمال) و يك لشكر 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  71پيش از ميالد ميان طرفين روي داد اسپارتاكوش
كشته شد و قيام بردگان شكست خورد .كراسوس براي ترسانيدن ساير بردگان كه فكر 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 (كاوك) ايراني معروف به كاوه آهنگر بر ضد شاه ظالم آن زمان ايران
رهبري كرده بود.
كراسوس در سال  53پيش 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 شكست روميان
از ايرانيان بود.
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بپاخيزي اسپارتاكوس از نهم دسامبر سال  73پيش از ميالد ( 18آذر) آغاز شد .وي از
مردم تراس  -منطقه اي در شمال درياي اژه و از نژاد يونانيان بود .اسپارتاكوس در ارتش
روم يك نظامی كمكي (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 خارجيِ اسير ارتش روم انتخاب مي شدند اضافه كرده بودند .وي
در سال  74پيش از ميالد به گالدياتورها اضافه شده بود.
كا ِر 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 يكي 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 حكومت 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
مول ّد 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 عُمر را آزاد زندگي كنند.
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افتادن بیت المقدس (اورشليم) به دست انگلستان در دسامبر 1917
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نهم دسامبر  1917بیت المقدس (اورشليم) به دست نیروهای ژنرال ادموند آلنبی  Edmund Allenbyافسر ارشد نظامیان
انگلستان در خاورمیانه افتاد .آلنبی برای تصرف مناطق عربی شرق مدیترانه ازجمله سرزمینی که امروز اردن نامیده می
شود ،فلسطین و سوریه که از مستملکات عثمانی بودند در این مناطق وارد یک رشته جنگ با نیروهای عثمانی شده بود.
آلنبی قبال در مصر بود و تجهیزات الزم را در اختیار سروان توماس ادوارد لورنس (لورنس عربستان) گذارده بود تا اعراب
حجاز را برضد عثمانی برانگیزاند .پیروزی نظامی انگلستان بر عثمانی زاینده همه مسائل خاور میانه از  1918تاکنون (در
طول  103سال) است.

ژنرال آلنبی

روزی که پهلوی دوم (شاه وقت) از ایران رفت
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بیست و ششم دي ماه  1979( 1357و در آن سال مصادف با شانزدهم ژانويه) و يك روز پس از راي مثبت سنا به نخست
وزيري شاپور بختيار ،همچنانكه انتظار مي رفت شاه وقت و بانویش ايران را به عزم «اسوان» در جنوب مصر ترک کردند،
رفتني كه بازگشت نداشت .شاه سابق روز پیش از آن سه فرزند کوچکتر خودرا به آمریکا فرستاده بود .نهم ژانویه جيمي
کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا از طریق «ويليام سوليوان ـ سالیوان» سفير اين كشور در تهران به شاه پيام داده بود كه به
مصلحت است ايران را ترك گويد .با رفتن پهلوی دوم ،ماموریت ژنرال هایزر نیز به پایان رسید.
هلي كوپتر حامل شاه از نیاوران به مهرآباد توسط پنج هلي كوپتر نظامي اسكورت شده بود و این هلی کوپترها برای
رسیدن به مقصد ،از فراز ساختمان مق ّر وزارت دفاع ایران گذشتند! که در آنجا ژنرال آمریکایی ،رابرت هایزر Gen. R. Huyser
درحال گفت و گو با ژنرالهای ایران بود و بنا به نوشته خود او در کتاب «ماموریت ایران» ،عبور این هلی کوپترهارا از محل
برگزاری مذاکرات به چشم دید! [و از رفتن شاه اطمینان حاصل کرد] .تبادل نظرهای هایزر با فرماندهان نظامی ارشد ایران
ژنرال هایزر
روزها بود که در آنجا ادامه داشت .شب پيش از خروج شاه ،ژنرال قره باغي رئيس وقت ستاد مشترك نیروهای مسلح در
مصاحبه اي اطمينان داده بود كه ارتش كودتا نخواهد كرد .باوجود این ،در لحظه خارج شدن شاه ،در فرودگاه مهرآباد چند فرمانده نظامی تالش کردند که
وی را از ترک وطن بازدارند ،که موفق نشدند.

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

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

پادشاه هاوایی زمانی که یک کشور مستقل بود
 20دسامبر 1891كاالهائوا پادشاه مجمع الجزاير هاوايي (در آن زمان كشوري مستقل) درگذشت .وي که  16نوامبر
 1836به دنيا آمده بود به مدت  17سال پادشاه این مجمع الجزاير بود که اينک يک استیت از استیت های  50گانه فدراسیون
آمريکا بشمار مي آيد .كاالهائوا در بیستم ژانویه  1886ناحیه ای در پرل هارب ُر را به دولت آمریکا اجاره داد تا در آنجا پایگاه
دریایی برای خود بسازد که به گسترش نفوذ دولت واشنگتن در جزایر هاوایی انجامید و ....
كاالهائوا
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نوامبر ( 1979آبان  1358و ماهی که سفارت آمریکا در تهران تصرف و کارکنان آمریکایی آن به گروگان گرفته شدند) نخست شورای وزیران و سپس
شورای انقالب معاهده دفاع و امنیت مشترک مورخ پنجم مارس  14( 1959اسفند  )1337ایران و آمریکارا لغو کردند که مهمترین خبر روز جهان شده بود
با تفسیرهای متعدد.
این معاهده شش ماده ای بسیار حساس برپایه اعالمیه مشترک مورخ  28جوالی ( 1958لندن) و پیمان همکاری های مورخ  24فوریه ( 1955بغداد)
تنظیم و امضا شده بود و نزدیک به  21سال اجرا و رعایت می شد .این معاهده که ایران را متحد آمریکا و ازجمله در امنیت و دفاع کرده بود از این قرار بود:
دو دولت آمریکا و ایران در چارچوب اصول زیر موافقت کرده اند که برای امنیت و دفاع خود اشتراک مساعی کنند:
 1ـ دولت ایران مصمم است که در مقابل تجاوز مقاومت کند .در صورت تجاوز به کشور ایران ،دولت کشورهای متحده آمریکا ـ در چارچوب قانون اساسی
آمریکا ـ اقدامات مقتضی را که شامل استفاده از نیروی نظامی خواهد بود ،به طوری که مورد توافق طرفین باشد و به شرح مندرج در قطعنامه مشترک برای
ایجاد صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی ایران برحسب درخواست این دولت به عمل خواهد آورد.
 2ـ دولت کشورهای متحده آمریکا طبق قانون امنیت مشترک مصوب سال  1954و اصالحات آن و قوانین موضوعه مربوط [آمریکا] و [طبق] قراردادهای
موجود میان ایران و آمریکا که تاکنون بسته شده و یا بعد از این بسته خواهد شد باردیگر تایید می کند که به مساعدت های نظامی و اقتصادی به نحوی که
دولت ایران و آمریکا توافق کنند برای کمک به دولت ایران در حفظ استقالل ملی و تمامیت خود و پیشرفت موثر اقتصاد آن کشور [ایران] ادامه خواهد داد.
 3ـ دولت شاهنشاهی ایران تعهد می کند که این گونه مساعدتهای نظامی و اقتصادی را که دولت کشورهای متحده آمریکا به عمل می آورد به نحوی که
با منظورها و مقاصدی که دولت های امضاء کننده اعالمیه لندن مورخ  28جوالی  1958مقرر داشته اند موافق باشد [مطابقت داشه باشد] و به منظور ایجاد
وسیله موثر برای توسعه اقتصاد کشورایران و حفظ استقالل و تمامیت آن کشور مورد استفاده قراردهد.
 4ـ دولت شاهنشاهی ایران و دولت آمریکا با سایر دولت هایی که به اعالمیه لندن مورخ  28جوالی  1958پیوستگی دارند ،به منظور تهیه و شرکت در
اقدامات دفاعی که طرفین آن را مطلوب تشخیص دهند ،به شرط موافقت با سایر شرایط مندرج در این موافقتنامه اشتراک مساعی خواهند کرد.
 5ـ مواد این موافقنامه ،در اشتراک مساعی که دو دولت به شرح پیش بینی شده در قراردادهای بین الملل با ترتیبات دیگر به عمل خواهند آورد موثر
نخواهد بود.
 6ـ این موافقنامه از تاریخ امضای آن مجرا است و تا مدت یک سال پس از وصول یادداشت کتبی از هر یک از دو دولت مبنی براینکه قصد دارند به آن خاتمه
دهند به قوت خود باقی خواهد بود.
در اسفند ( 1337مارس  )1959دولت شوروی شدیدا به این معاهده که عمال در تضاد با قرارداد  1921مسکو ـ تهران بود اعتراض کرد ولی ن َه در آن زمان
و ن َه در زمانی که مستشاران نظامی آمریکا در ایران مستقر شدند و نه پس از نصب دستگاههای مانیتور و شنود در مناطق نزدیک به مرزهای شوروی در ایران
اقدام عملی انجام نداد که مورخان حمل بر ضعف و ترس کرملین کرده اند و نوشته اند" :ضعف بزرگ و ادامه همین ضعف ها و تردیدها تا فروپاشی.".
به نوشته همین مورخان ،دولت آمریکا که متحدی همچون ایران را از دست داد ،نخست با دولت های عربی منطقه خلیج فارس متحد شد و سه دهه پس
از لغو پیمان دفاع و امنیت ایران و آمریکا ،این دولت چنین پیمانهایی را با عراق و افغانستان منعقد کرده است تا در منطقه حضور داشته باشد.
به رغم لغو معاهده دفاع و امنیت مشترک ایران و آمریکا در  ،1979پیمان مودّت دو کشور منعقد در آگست  1955و اجرایی شدن از ژوئن  ،1957تا پاییز
 2018روی کاغذ باقی بود که پُمپئو وزیر امور خارجه آمریکا لغو آن را یکجانبه اعالم کرد.
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«دکترین مونرو» که اصلي از اصول سياست خارجي
واشنگتن شده است
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جیمز مونرو  )James Monroe (1758 - 1831پنجمين رئیس جمهوري آمريکا (يونايتد استيتز) دوم دسامبر 1823
ضمن نطق ساالنه خود در نشست مشترک دو مجلس قانونگزاری این کشور اعالم کرد :ما در قبال اختالفات اروپاییان با
یکدیگر بی طرف خواهیم بود ولی هرتالش تازه از جانب اروپاییان به مداخله و استعمار (  ) Colonizeسرزمین های قاره
آمریکا ـ درشمال و يا در جنوب اين قاره ـ را تعرض نظامی به خود و حالت جنگ تلقی خواهیم کرد و دست به دفاع مسلحانه
تصویر مونرو
و حمله متقابل خواهيم زد .این اخطار مربوط به آینده است و ما (دولت واشنگتن) در وضعيت موجو ِد (زمان وقت ـ دسامبر
 )1823قاره آمريکا (امور مستعمرات وقت اروپاییان در اين قاره) مداخله نخواهيم کرد.
اين دکترين که اصلي از اصول سياست خارجي اياالت متحده شده است در جريان بپاخيزي التين هاي قاره آمريکا براي کسب استقالل اعالم شده بود.
در آن سالها جز در پرو ،کوبا و پورتوريکو در نقاط ديگر آمريکاي التين ،مردم اعالم استقالل کرده بودند و بيم آن مي رفت که اسپاانيا و پرتغال براي سرکوب
استقالل جويان نيروي تازه نفس بفرستند.
به باور مورّخان« ،دکترین مونرو» به شکلي حق مداخله به دولت واشنگتن در امور آمریکای التین را در صورت ورود استعماري و سلطه گرايانه اروپاییان داده
است .اين دکترين عمدتا از زمان حکومت تئودور روزولت (آغاز قرن  )20دلیل مداخله نظامی آمریکا و اعزام و استقرار تفنگدار دریایی در کشورهای آمریکای
التین قرارگرفت .مثال؛ اعزام تفنگدار به نیکاراگوئه ،دومینیکن و  ....کمک به ایجاد پاناما از تجزیه کلمبیا .با اینکه استعمار کوبا توسط اسپانیا از دهه آخر قرن
پانزدهم آغاز شده بود ،دولت واشنگتن در دهه آخر قرن نوزدهم و هفتاد و چند سال پس از اعالم دکترین مونرو با اسپانیا بر سر کوبا وارد جنگ شد .عالوه بر
تئودور روزولت ،جان اف .کندي [در جريان بحران موشکي کوبا] و رونالد ريگن [درجريان بحران گرانادا و مسئله نيکاراگوئه] به دکترين مونرو استناد کردند.
در پی انتشار دکترین مونرو ،تزار روسیه که آالسکا را در کنترل و در شمال غربی قاره آمریکا تا نزدیکی سانفرانسیسکو مهاجرنشین ایجادکرده بود اعالمیه
مشابهی صادر و ورود کشتی های ممالک دیگر را به آبهای این منطقه ممنوع ساخت که اعتبار آن حدود نيم قرن بود.

روزی که اعالم شد روس ها دارای بمب اتمي  100مِگاتُني شده اند ،ولي ...
نيكيتاخروشچف رهبر وقت شوروي  16ژانويه  26( 1963دیماه  )1341اعالم كرد كه اين كشور بمب اتمي  100مِگاتُني ساخته است.
در ژانویه  2015و در سالروز انتشار این اظهار خروشچف ،یک تفسیرنگار 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  ،2آمریکا و روسیه می توانند هرکدام تا  3500بمب اتمی داشته باشند.
 16ژانويه  26( 2015دیماه  )1393از عُمر كشور واحد روسيه كه ايجاد آن از سوي ايوان چهارم و در غرب معروف به ایوان مخوف  Ivan the Terribleاعالم
شد درست  468سال گذشته بود (کمتر از یک پنجم عُمر ایران واحد) .ایوان چهارم در آغاز سال  1547خود را تزار همه روسیه ،روس تباران و روس زبانان اعالم
کرد .بلشویک ها که شعار جهان وطنی می دادند در دهه  ،1920روسیه تزاری را اسما و روی کاغذ به  12جمهوری متحده تقسیم کردند که بعدا  15جمهوری
شدند که پس از فروپاشی در  1991قرار بود به همان صورت تبدیل به جامعه مشترک المنافع روسیه شوند که  ....پس از کناره گیری یلتسین ـ یکی از عوامل
فروپاشی شوروی ـ گفته شده بود که زود و یا دیر یک ناسیونالیست روس درصدد احیاء روسیه بزرگ برخواهد آمد و با هر هزینه.

درسي كه 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  13دسامبر سال  1546در جنگ بر نيروهاي حكمران گجرات هند
پيروز و موفق به پياده كردن نقشه خود شدند.
نيروهاي حكمران گجرات سي برابر پرتغالي ها بودند ولي چون اسلحه آتشين نداشتند شكست خوردند .هنديان تا زمان اين پيروزي ،به پرتغالي ها روي

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 اروپایی درس داد كه نه تنها بايد برتري تسليحاتي خود را حفظ كنند بلكه نباید امكان دهند كه ملل ديگر به جنگ افزار مؤثر
دست يابند و نيز با هم متحد شوند و به لحاظ داخلی یکپارچه باشند .اين تجربه پرتغال به صورت يک ميراث براي غرب باقي مانده و برایشان يک 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 که اين جمعيت از تحمّ ل تلفات بيمي به دل راه نمي دهد.
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اشتباه بزرگ کرملين که سران آن دوراندیش نبودند  -تبديل روسیه بزرگتر
به جمهوری هاي مستقل به جای ایاالت فدرال ـ درد سر امروز مسکو
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پنجم دسامبر  1936كزاخستان (قزاقستان) ،قرقيزستان ،گرجستان ،آذربايجان
و ارمنستان در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عنوان «جمهوري ـ
جمهوری داخلی» یافتند که تفسیر شده بود اقدامی صوری است و اتحاد شوروی تا
ابدیت فروپاشی نخواهد شد که این جمهوری ها از مسکو جدا شوند! .پيش از انقالب
بلشويكي اکتبر  ،1917اين 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
آخرین دهه قرن  ،20اسمي و تنها روي کاغذ بود .هدف سران وقت کرملين از ايجاد اين
جمهوري ها ،تبديل جهان به يک اتحاديه از اين دست بود که ديديم نتيجه معکوس
داشت و نه تنها امید سران شوروی بلکه مساعی تزارهای روسیه در طول چند قرن
هم از ميان رفت و اینک برخی از همین جمهوری هایِ تا سال  1991اسمی ،معارض
دولت مسکو شده اند .کرملين در اواخر دهه  1980بدون اینکه آینده کشورهای اروپای
شرقی و مرکزی [که  45سال از اقماردولت مسکو بودند] درنظر آورد که چه خواهند
شد و تضمین هايي بگيرد که این کشورها بی طرف بمانند و پایگاه نظامی قدرت رقیب
برضد مسکو نشوند ،با انحالل پيمان ورشو موافقت کرد .شوروی در طول جنگ جهانی
اگر جمهوری های شوروی استقالل واقعی داشتند ،چرا در نقشه های
دوم دهها میلیون کشته تلفات داد تا ارتش هیتلر را از اروپای شرقی و مرکزی بیرون راند
جغرافیایی ترسیم شده در سایر قاره ها ،در کشورهای رقیب و در نقشه
و برلین را تصرف کرد و پيمان ورشو برايش يک تضمين بود که بار ديگر مورد تعرض
های جغرافیایی کره زمین ـ در طول  74سال ،شوروی به صورت یک
نظامي و  ...قرار نگيرد.
کشور واحد ترسیم می شد؟ (نقشه باال)
مقاله نگاران ضمن تفسیر اظهارات گورباچف در نشست با رئيس جمهوري آمريکا
در جزيره مالت (سوم دسامبر  )1989نوشته بودند که گورباچف که به نظر می رسد
از تحوالت گذشته (تاريخ) بی خبر است و آینده را هم نمی تواند پیش بینی کند با این کوتاه آمدن ،میراث پُر درد سری برای دولت مسکو باقی خواهد گذارد.
گذشت زمان درستی این تفسیرها را ثابت کرد و اقمار وقت دولت مسکو پس از الغاء پیمان ورشو ،یکی پس ازدیگری به اتحادیه نظامی «ناتو» و اتحادیه اروپا
پیوستند و اجازه استقرار پایگاه دفاع موشکی در خاک خود دادند که در نوامبر  2011مدودیف رئیس وقت روسیه فدراتيو اخطار کرد که آن دولت برای مقابله،
موشک اسکندر و رادارهایی که می توانند تمامی اروپا از جمله انگلستان را بپایند در کالینینگراد مستقر خوادهد ساخت.
ِ
اتحاد شوروي مركب از  15جمهوري در آخرين هفته سال  1991به تصمیم سه مقام که یکی از آنان یلتسین بود منحل شد و بسياري هستند كه انحالل
آن را به آن صورت (بدون انجام یک رفراندم سراسری) مطابق عرف قانون نمي دانند .دومای روسیه هم بعدا ضمن مصوبه ای ـ مصوبه ای که یلتسین رئیس
جمهوري وقت آن را امضاء نکرد ـ این فروپاشی را غیر قانونی اعالم کرد .برای بازگرداندن این جمهوری ها و دست کم برخی از آنها به اتحاد (نوعی کنفدراسیون)
با مسکو که خواست اکثریت شهروندان است عمال اقدامی نشده است ،پوتین که این فروپاشی را یک مصیبت بزرگ خوانده است اخیرا بدون اعالم برنامه خود
دست به اقداماتی زده است که به نظر می رسد ادامه داشته باشد و تحوالت بین المللی جاری ازجمله طلوع چند قدرت دیگر؛ چین و  ...و تمایل بیشتر جهانیان
به سوسیال دمکراسی ،مسئله مهاجرت ها به دنیای غرب ،تضعیف اقتصاد غرب به سبب همه گیری کرونا و مداخالت کمپانی های بزرک در دولت سازی و
انتخاب افراد ضعیف تر به سود سیاست و برنامه های پوتین خواهد بود و جهان دهه آینده میالدی چهره دیگری خواهد داشت.

در دنیای ادبیات و رسانه ها
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اندرزگویی رسانه ای به صورت پرسش و پاسخ و دردِ دل ـ
ستون Dear Abby
با میلیون ها مخاطب و درج روزانه در  1400روزنامه
بانو  Pauline Phillipsکه از سال  1956به مدت حدودا نیم قرن ،ستونِ اندرز عمومی بویژه
خانوادگی به صورت پرسش و پاسخ و دردِدل زیر عنوان
 Dear Abbyمی نوشت و از سوی سندیکای مربوط ،روزانه در  1400روزنامه در آمریکا
انتشار می یافت و میلیون ها مخاطب داشت و نیز یک برنامه رادیویی به همین شکل16 ،
ژانویه  2013درگذشت .او چهارم جوالی  1918در استیت آیوایِ آمریکا از پدر و مادری
روس که به آمریکا مهاجرت کرده بودند بدنیا آمده بود 16 .ژانویه امسال رسانه های آمریکا
ضمن یادآوری پالین و ابتکارش ،نوشتند و گفتند که چرا به درج این ستون زیر همان عنوان
ادامه می دهند زیرا که به زبان در ِد دل و پرسش و پاسخ ،آموزش دهنده است و می کوشد
که افراد از اشتباه دیگران پند بگیرند و آن را تکرار نکنند ،زیراکه با یک اشتباه ـ مسیر زندگی
تغییر می کند و چه بسا که بقیه عُمر برباد می رود.
پالین که  94سال و چندماه عُمر کرد با آن ستون خود یکی از معاریف آمریکا شده بود.
بانو پالین گاهی هم خودرا «ابیجِ یل وَن بورِن» معرفی می کرد .پس از او دخترش ـ جین ـ
با همان عنوان و به همان صورت ستون اندرزگویی مادرش را ادامه می دهد .بانو پالین هرچند وقت یک بار ،برگزیده پرسش ـ پاسخ های جالب و
آموزنده «دی ِر ا َبی» را به صورت کتاب هم منتشر می کرد که در کتابخانه ها به صورت رِفرنس نگهداری می شوند.
Pauline

سالمرگ الکساندر دوما
نویسنده بنام فرانسه
الكساندر دوما  Alexandre Dumasداستان نويس شهير فرانسه پنجم دسامبر 1870
در  68سالگي درگذشت .وی ـ فرزند یک ژنرال ـ چهل سال کتاب نوشت؛ داستانی و غیر
داستانی .کتاب های او به بیش از  48زبان ترجمه شده و انتشار یافته اند .در قرن بیستم،
کتاب های الکساندر دوما سوژه حدود  200فیلم سینمایی شدند .معروف ترین داستانهای
او؛ سه تفنگدار ،الله سیاه 20 ،سال بعد ،مردی با ماسک (نقاب) آهنی و  ...هستند .تألیفات
غیر داستانی دوما ـ بیش از ده کتاب ،عمدتا شرح مشاهدات و مسافرت های او هستند
ازجمله ،کتاب از پاریس تا هشترخان (استراخان شهری در روسیه) ،سفر قفقاز و  ....از آنجا
که که پسر دوما هم یک نویسنده بود و هَمنام پدر ،الکساندر دوما را «دوما ـ پدرAlexandre
 » Dumas pèreمی نویسند.

الکساندر دوما

سوفوكلس ،پدر درام نويسي و مشاهبت اندرزهای او با اندرز ایرانی:
«تو که می کنی اختر خویش را بَد؛ مدار از فلک چشم نیک اختری را»
بيشتر مولفان تاريخ عمومي ادبيات (ادبيات ملل) زادروز سوفوكلس Sophoclesرا كه به پدر درام نويسي
در جهان شهرت يافته است  18ژانويه سال  495پيش از ميالد به دست داده اند .بنابراين ،سوفوکلس
هنگام تصرف آتن به دست ارتش ايران  15ساله بود .وي در تراژدي نويسي نيز شهرتي بيش از «آشيلوس»
و «اوريپيدس» دارد.
اين نويسند ِه يونان باستان بيش از يكصد نمايشنامه نوشت كه هفت نمايشنامه آن به صورت كامل
تا به امروز باقي مانده است .نوشته هاي او محكم ،روان و سير منطقي دارند ،و طبيعت انسان را به خوبي
منعكس 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 ا َعمال
خود اوست که اگر غفلت و اشتباه کند شکست و بدبختی خواهد داشت كه اندرز هميشه تازه اي براي
انسانها است تا مراقب کار و رفتار خود باشند و پيش از انجام هركار ،اندیشه و مشورت کنند و نتيجه اقدام
را برآورد و در ذهن مجسّ م سازند .این بیت فارسی مشابهت فراوان به اندرز سوفوکلس دارد:
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تصویر مجسمه سوفوکلس

سالگشت درگذشت «آندره مالرو» نویسنده فرانسوی که برضد استعمارگری
وطن خود ـ فرانسه کتاب نوشت
آندره مالرو  Georges André Malrauxنويسنده و انديشمند فرانسوي  23نوامبر  1976در  75سالگي
درگذشت .وي سوم نوامبر  1901به دنيا آمده بود.
مالرو در طول تحصيل در پاريس با زبانهاي مشرق زمين آشنا شد و به آسيا سفر کرد و در هندوچين به
مخالفان استعمار که اروپاييان اعمال مي کردند 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 کتاب برضد استعمار نوشت که 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 کرد که به آنها
که سرگرم جنگ با سلطنت طلبان به رياست ژنرال فرانکو بودند هواپيماي نظامي بفروشد .پس از اين
که تعداد هواپيماهاي فروخته شده به 20فروند رسيد به يافتن داوطلب براي خلباني آنها سرگرم شد و
 20خلبان داوطلب به دست آورد و روانه اسپانيا ساخت .آنگاه به آمريکا رفت و به جمع آوري اعانه براي
جمهوريخواهان اسپانيا پرداخت .وي کتاب بعدی خود؛ «اميد بشر» را به اين موضوع اختصاص داده
اندره مالرو
است که فيلم سينمايي شده است .کتابهاي معروف ديگر او عبارتند از :صداي سکوت ،روانشناسي هنر
و  ....مالرو از حاميان بزرگ دمكراسي 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.
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تو که می کنی اختر خویش را بد ـ مدار از فلک چشم نیک 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 عُمر اعتكاف اختيار كرده بود و پسرش به نوشتن نمايشنامه پرداخته بود كه دست پرورده پدر بود .سوفوكلس  89سال عُمر كرد و در سال  406پيش
از ميالد درگذشت.
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نویسنده ای که رئیس جمهوری آمریکا فوت اورا
یک ضایعه بزرگ اعالم کرد
مارک توين ( Mark Twainسميوئل النگهورن کلمنس  ) Samuel Langhorne Clemensداستان نگار و
استیت ميسوري به دنيا آمد و  75سال عُمر
ِ
طناز معروف آمريکايي  30نوامبر  1835در شهر فلوريداي
كرد .وي سفرهاي متعدد كرد ازجمله ديدار از اروپا و خاورميانه .او كه نام مستعار «مارك توِين» را برخود
نهاد مشاغل گوناگوني ازجمله كار در چاپخانه ،معادن و ناخدايي كشتي رودخانه پيما ـ رود «مي سي سي
پي» را پشت سر گذارده بود .داستانهاي او و طنزهايش پُر از نكته 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
مارک توِین
خوانده اند .مارک توين دوازدهم اپريل  1910درگذشت و  William Howard Taftرئيس جمهوري وقت
آمريكا (بیست و هفتمین رئیس جمهوری) ضمن صدور اعالميه اي رسمي ،فوت او را بزرگترين ضايعه براي آن كشور خواند .دانشگاه آكسفورد (انگلستان)
به مارك ،دكتراي ادبيات داده بود.
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 29ديماه  19( 1324ژانويه  )1946پارلمان ایران تالش فرهنگی علی اکبر دهخدا
را یک کار عام المنفعه اعالم و دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و
تکمیل کار و ادامه پژوهش های او كرد.
مجلس شوراي ملي  29ديماه  19( 1324ژانويه  )1946تالش فرهنگی علی اکبر دهخدا را یک کار
عام المنفعه اعالم و دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تکمیل کار و ادامه پژوهش های او كرد.
با مصوّبه مجلس ،هزينه اين كا ِر فرهنگي عام المنفعه بر عهده دولت قرارگرفت و دفتري براي انجام
آن تأسيس و شماري از زبانشناسان ،تاريخدانان و اديبان در آن سرگرم بكار شدند.
علي اكبر دهخدا از نويسندگان،فرهنگيان بنام و همچنین فعاالن سیاسی وقت كشور مدت ها عضو
شوراي عالي معارف (فرهنگ) ،رئيس دانشكده حقوق و مشاو ِر عالي وزارت فرهنگ بود .وي همچنين يك
روزنامه نگار برجسته و از طنزنويسان اوليه جرايد ايران بود .دهخدا که در سال  1257ه .ش .در تهران به
دنیا آمده بود هفتم اسفند سال  1334فوت و در ابن بابویه مدفون شده است .وی طنز نویسی ژورنالیستی
را در ایران زیر عنوان «چرند و پرند» و با نام مستعار «دَخو» رواج داد و یکی از ناشران نشریه صور اسرافیل
بود .مقامات دولت وقت (دولت قاجارها) و در جریان مبارزات دمکراتیک چندبار درصدد دادن رشوه به
او برآمدند تا از انتقادنویسی دست بردارد که موفق نشدند .دهخدا که در فرانسه زبان فرانسوی را تکمیل
کرده بود سی سال آخر عُمر خود را به کارهای فرهنگی پرداخته بود که بزرگترین محصول آن ،لغت نامه
دهخدا است .وی از مشاهیر فرهنگی ایران در تاریخ معاصر است.

دهخدا

دانش و اندیشه در گذر زمان
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 : Jim Yong Kimفساد اداری دشمن شماره یک بشر ،مدنیّت ،اخالق و انگیزه که
تبعات خطرناک دارد و باید ریشه کن شود ـ سرطان ملل است
 Jim Yong Kimجیم یونگ کیم انسان شناس متول ّد شهر سئول (کره جنوبی) در هشتم دسامبر ( 1959آذرماه)،
تحصیلکرده هاروارد ،رئیس دانشکده دارموتِ آمریکا از  2009تا  ،2012رئیس بانک جهانی (از جوالی  2012تا
یکم فوریه  )2019و به گزارش فورب ِس ،یکی از  50صاحبنظر و اندیشه گوی ردیف اول جهان ،نوزدهم دسامبر 2013
( 1392ه .ش ).و ظاهرا به مناسبت انتشار گزارش سازمان ترانسپِیرنسی اینترنشنالTransparency International
درباره وضعیت فساد دولتی فساد دولتی (  ) Corruptionدر کشورها در آن سال ،در نشستی از فساد دولتی به عنوان
دشمن شماره یک بش ِر امروز و بویژه مردم «کم درآمد» یاد کرد که انعکاس جهانی داشت .دو دهه است که روز «نهم
دسامبر» هرسال روز مبارزه با فساد اعالم شده است.
Jim Yong Kim
وی گفت" :مبارزه با فساد اداری باید سرلوحه برنامه های هر دولت باشد و دولت برگزیده مردم نباید فساد اداری
را تحمّ ل کند زیراکه ادامه آن و سهل انگاری در ریشه کنی ،خشم مردم را برمی انگیزد ،انگیزه را از آنان می گیرد و تفکّر فساد گسترش می یابد و
عادت [روال کار ادارات و مقام ها] می شود که تبعات خطرناک برای یک جامعه مربوط خواهد داشت .فساد اداری ایجاد طبقه می کند و به رفاه و
برابری نسبی مردم و برخورداری برابر از فرصت ها آسیب می زند .فساد اداری یعنی که خالی شدن مجرمانه جیب مردم و پُرشدن جیب شماری کم.
پولی که از طریق فساد دولتی انتقال می یابد از رفاه و معیشت ـ بهداشت ،آموزش و  ...ـ می کاهد .بدون ریشه کنی فساد دولتی نمی توان در مبارزه
با فقر و تالش برای ارتقاء اقتصاد پیروز شد .فساد دولتی [اداری ـ مقامات] عملی مغایر تمدن ،آموزش های ا َدیان و ناقض حقوق افراد و یک قانون
شکنی و دورزدن ضوابط و اصول است که یک جامعه متمدن نباید آن را تحمل کند و سازمانها و انجمن های بین المللی ازجمله بانک جهانی باید
همه تالش خودرا در مبارزه با فساد اداری ،و رسانه های عمومی در افشاء مفسدین و مفاسد بکار برند .باید موازین و سازمان های بین المللیِ مؤثرتر
برای تعقیب جهانی و مجازات مفسدین به وجود آید .بشر امروز از لحاظ آگاهی ها و واکنش ها با بشر دیروز فرق دارد که باید نسبت به آن توجه شود
تا از این ناحیت ،صلح و امنیت به مخاطره نیافتد .کشورهای دارای ثروت زیرزمینی و خدادادی باید شفّاف تر عمل کنند و مشارکت داخلی در انجام
کارهای مربوط و قراردادها را از صورت انحصاری خارج سازند.".
جیم یونگ کیم (درمحاورات؛ کیم یانگ) گفت" :طبق تعاریف؛ در هر کشور ،بی توجهی به اصول قانون اساسی (ام القوانین) آن در تصمیم
گیری ها و انجام امور و نیز بی اعتنایی به اصول اخالقی در انجام کارها ،اختالس ،رشوه ،حساب سازی ،دادن گزارش خالف واقع (دروغ دولتی)،
پنهان کاری بویژه در معامالت (معامالت دولتی) ،انجام معامالت بدون رعایت مقررات و موازین (دادن آگهی و برگزاری علنی مناقصه و مزایده و
حرّاج) ،ریخت و پاش ،ا ِسراف و هدر دادن بودجه و اعتبارات (پول ملت) ،رانت ،بند و بست ها ،باندبازی ها Nepotism ،ـ رعایت احوال همشهری،
آشنا و فامیل در امور دولتی ازجمله معامالت و استخدام و دادن مقام ،توصیه و تشبّث ،سوء استفاده از مقام و منزلت ،دورزدن قانون ،تفسیر و تعبیر
خودمانیِ ضوابط و قوانین ،کلک زدن و بی اعتنایی به حق و قانون در جریان کار ،رعایت نکردن منافع و سالمت عمومی در واردات و صادرات ـ در
کوتاه مدت و دراز مدت ،نداشتن دورنگری در امور عمومی ،تصمیم گیری بدون مطالعه و کسب نظرکارشناسان ،توزیع امتیازها [پروانه ها ،مجوّزها و
 ]...برپایه نفوذ فردی و یا قطب قدرت و وابستگی داشتن متقاضی به شخص معیّن ،نقض اصول و ضوابط به خواست و اراده فرد و یا قطب قدرت ،مانع
رعایت فرصت های برابر شدن ،ا ِعمال تبعیض در امور عمومی (دولتی) ،انتصابات بدون رعایت پیش شرط ها و انتخاب اصلح ،تصمیم
ِ
اجرای اصل ِ
گیری های بزرگ بدون مشورت با خبرگان و کارشناسان ،اعالم نکردن تصمیمات عمومی ِ غیرنظامی و غیرامنیتی برای آگاهی مردم جهت اطالع
و اظهار نظر ،امروز و فردا کردن با مراجعان و انجام وظایف (بوروکراسی) ،بی پاسخ گذاردن نامه ها ،انتقاد ها و اعتراض ها ،دادن پاسخ ناقص و مبهم
به نامه ها ،کم کاری و بی عالقه گی به خدمت و انجام وظایف و تکالیف ،سدّ کردن راه ورود رسانه ها (روزنامه نگار) به این مسائل و گزارش مشاهدات
خود و روشنگری و امثال این ها از موارد فساد اداری (دولتی) هستند.".
جیم یونگ کیم (دارای دو مدرک دکترا ـ پزشکی و انسان شناسی و سال ها تدریس در دانشگاهها و نظرنویسی و نظرگویی در زمینه های جامعه
شناسی و روانشناسی و تغییرات آن درطول تاریخ و وضعیت روز از این لحاظ) ،تا جوالی  2012رئیس دارموت کالج ـ موسسه قدیمی و معروف
آمریکا در تعلیمات عالیه ـ و پیش از آن رئیس یک گروه تحقیقات جهانی در هاروارد بود .وی شش سال پس از پایان جنگ در شبه جزیره کره) در
پایتخت کره جنوبی به دنیا آمده و در آمریکا تحصیل کرده 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

George J. Stigler
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جورج ستیگلر  George J. Stiglerاستاد و تئوریسین اقتصادی آمریکا که یکم دسامبر  1991فوت شد  18کتاب در امور اقتصادی و
رابطه با اقتصاد تألیف و صدها مقاله در این زمینه نوشته است .او که بسال ( 1911در ماه ژانویه) از والدین آلمانی در شهر سیاتلِ آمریکا به دنیا آمده بود برنده جایزه نوبل
 1982در علوم اقتصادی و نیز مدال ملّی آمریکا و چند نشان از کشورهای دیگر و مجامع علمی شده بود .در پی روزافزون بودن فساد دولتی در بسیاری از کشورها ،طبق
گزارش های «سازمان ترانسپِیرنسی اینترنشنال» بویژه از زمان فروپاشی بلوک شرق و درگذشت مائو ،فرضیه او معروف به Capture Theory:که در برخی از کشورها
 Economic Theory of Regulationsنیز خوانده می شود مورد توجه ویژه قرارگرفته است .طبق این فرضیه؛ اگر سران کشورها به تکلیف خود و خارج ساختن کار تدوین
ضوابط ،آیین نامه ها و پیشنویس [طرح] قوانین از دست اصحاب منافع ـ  Interest Groupsو شرکاء سیاسی ـ دولتی آنها عمل نکنند این کشورها با بحران اقتصادی و
تبه کاری های مربوط رو به رو خواهند شد .اصحاب منافع با کمک شرکاء دولتی ـ سیاسی خود و این شرکاء با سوء استفاده از اختیارات و نفو ِذ شان قوانین و ضوابط را
تغییر شکل می دهند و یا در راستای منافع خود قوانین و ضوابط تازه تدوین و وضع می کنند که این عمل مآال به زیان وطن و هموطنانِ شان تمام می شود و زیان وارده،
دیرپای خواهد بود ،ن َه زودگذر و اگر اقدام سریع برای بازگرداندن آبِ رفته به جوی ،صورت نگیرد احتمال اعتراض عمومی وجود خواند داشت .تئوری دیگر دکتر
ستیگلر در این زمینه ،پولیتیکال کورَپشِ ن (عمدتا فساد  3قوه دولتی) عنوان دارد که گفته است دولت ضعیف و ناشایسته و به قول او «مردو ِد در امتحان» باعث این
فساد می شود .او نوشته است که ژورنالیسم ناکارآم ِد یک جامعه ،ملت را به خواب می کند .بیدار بودن ملت مانع از فساد اقتصادی می شود Truth in Teaching.فرضیه
«مدیریت بر خود ـ مدیریت فردی» از دبیرستان و
ِ
دیگر پروفسور ستیگلر است .این فرضیه ضمن بیان مشکالت و ارائه راه حل همچنین توصیه می کند که اقتصاد و
به زبان ساده به نوجوان تدریس شود تا جوان بتواند آینده اش را برنامه ریزی کند و اشتباهات و مسائل اقتصادی را درک و به دولت تذکّر دهد و این یک وظیفه هر عضو
یک جامعه است .توسّ ل به پارلمان حق هر شهروند است (حق دادن پ ِتیشِ ن به کمیسیون ویژه در پارلمان) و در صورت عدم توجه و احساس نقض اصول ،اعالم جرم
کردن به دادستانی کشور .آموزش اصول اقتصاد و مدیریت به زبان ساده به دبیرستانی ها آنان را آگاه و توانمند می کند که( Knowledge is Powerدانش قدرت است).
فرضیه  The Economics of Informationکه از اوست ،بسیار مهم توصیف شده است .او ضمن تشریح و توجیه این تئوری نوشته است که فرمول عرضه و تقاضا در جایی
درست است که تقلّب و آزمندی در کار نباشد .در موارد بسیار دیده شده است که تاجر و یا تولید کننده ،از عرضه کاال خودداری ورزیده تا تقاضا زیاد شود و بها باال برود
و این ،یعنی بازی با فرمول عرضه و تقاضا و سوء استفاده از آن .دولت ها که مکلّف هستند از مال و جان شهروندان محافظت کنند نباید اجازه دهند که احتکار صورت
گیرد و از فرمول عرضه و تقاضا که بها را تعیین می کند سوء استفاده شود .پلیس یک جامعه تنها برای تعقیب یک جیب بر در اتوبوس شهری و مِترو [آفتابه دزد] نیست
باید احتکارکنندگان را هم که هدف نهایی شان خالی کردن جیب مردم است تعقیب کند .وی نتیجه گرفته است که به همین دلیل است که روزنامه نگاران اصطالحا
اینوستیگیتیو از اقتصاد و کشف فساد اقتصادی آغاز می کنند و شاید به همین سبب باشد که «اصحاب منافع» سهام رسانه ها را خریداری می کنند تا کنترل خبر و
نظر را در دست داشته باشند ،و به نوشته دکتر ستیگلر ... :باز می گردیم به حوزه رای گیری .اگر اعضای یک جامعه؛ میهن دوستان ،بشر دوستان و شایستگان شیفته
خدمت بی دریغ را برای مدیریت کردن و قانون نوشتن انتخاب کنند ،فساد و مسئله بروز نخواهد کرد .اعضای جامعه پس از دادن رأی ،نباید تکلیف خودرا تمام شده
پندارند ،به خانه روند و بخوابند باید مراقب امور باشند ،تذکر دهند ،به پارلمان نامه بنویسند و به دادستان اعالم جرم بدهند.

روزی که (افراد ماهر در یک کار ـ  ) Skilled Personازجمله اصحاب دانش ،فنون و هنر هم
در ردیف صادرات یک کشور و واردات کشور دیگر قرار گرفتند
 14ژانویه ( 1962دیماه  59سال پیش) نشست دهها استاد اقتصاد از کشورهای مشخّ ص که در ژنو برگزار شده بود ضمن پرداختن به برنامه کار خود که
درباره صادرات و واردات و نقش آن در تحول اوضاع کشورها و آینده جهان بود ـ جهانی که ظرفیت آن محدود و جمعیت اش سریعا در حال افزایش است و نیز
به دست دادن تعاریف ،عناوین و واژه های مربوط و استانداردي در این زمینه ،نظریه یک اقتصادان هندی را بررسی کرد که در  1959اعالم شده بود.
این اقتصاددان هندی نظر داده بود که فقط اجناس خام و یا محصوالت کشاورزی و تولیدات صنعتی ،صادرات یک کشور نیستند ،و افراد ماهر و اصطالحا
اصحاب دانش ،فنون ،هنر و مهارت هم یک قلم صادرات یک کشور و واردات کشور ديگر هستند و ثروت زا و عامل ترقي و رفع کمبود .فرقی که این صادرات با
صادرات دیگر دارد ،این است که سودش عمدتا به جیب واردکننده می رود تا صادرکننده .این قلم از صادرات ،برای کشور صادرکننده تنها شهرت و می سازد
که چنین افرادی را پرورش داده و به آن حد رسانده است .نشست ژنو پس از بحث طوالنی ،بر نظر اقتصاددان هندی صحّ ه گذارد و انتشار این اقدام به صورت
خبر در رسانه ها ،کشورهای صادرکننده و واردکننده نیروی انسانی ماهر را متوجه اهمیت قضیه کرد و ....

شعر «انتقادی ـ آموزنده»  826ساله نظامی گنجوی (گنجهای)
که یک نظر است و همیشه زنده

نظامی گنجوی ( 1141ـ  1209میالدی) از مردم گنجه (شهری در قفقاز آن زمانِ ایران) در اشعار خود ،هیچ مقامی را مَدح نکرد.

تصویری از مجسمه نظامی گنجه ای
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پیرزنــی را سَ ــتَمی درگـــرفــت ـ دســت زد و دامن سَ نـجَ ر[شاه وقت دودمان سلجوقیان] گرفت
کای مَـل ِک آزرم تو کـم دیــــدهام ـ وز تو همــه ســاله سَ تـَـم دیـدهام
شَ ح ِنهی [پلیس] مَســت آمده در کـوی مــن ـ زد لــگدی چنــد فــرا روی مــن
بیگـنه از خانه بـــرونم کـــشــید ـ مویکشان بر ســر کویم [ س ِر کوچه ـ مأل عام] کشــید
گفت فالن نـیمشب ای گوژپشـت ـ بر سر کــوی تو فالن را که کشت؟
خانه من جُ ست که خونی [قاتل] کجاسـت؟ ـ ای شه ازین بیش زبونی کجاسـت؟
شَ حنه بوَد مست که آن خـون کند ـ عــربــده با پــیرزنی چــون کند
رَطل زنــان [الکل نوشان] دَخــل (درآمد) والیــت برند ـ پیرهزنــان را به جــنایــت بــرند
کوفته شــد ســینهی مجــروح من ـ هیچ نــماند از مــن و از روح من
گر ندهــی دا ِد مــن ای شـهریار ـ با تـو رود روزشــمار این شــمار
داوری و داد نمــــیبیــنمَـــت ـ وَز ســتم آزاد نـــمیبیــنمَـــت
از مَلــَکان قــوّت و یــاری رسـد ـ از تو به ما بین که چه خواری رسد
مال یــتیمان ســتدَ ن ساز نیـست ـ بگذر ازیــن ،غــارت ابـخاز* نیست
بنــدهای و دعــوی شــاهی کنی ـ شــاه نهای چونــکه تبــاهی کنی
شاه که ترتیـــب والیــت کنـــد ـ حکم رعیـــت به رعایـــت کـــند
عالـَــم را زیــر و زب َـر کــــردهای ـ تا تــویی آخــر چه هنــر کردهای
مســـکن شهـــری ز تو ویرانه شد ـ خرمــن دهـــقان ز تو بــیدانه شد
زامـــدنِ مـــرگ شـــماری بکن ـ میرســـدت دســـت حصاری بکن
عدل تو قــَـندیل شب افـروز تُست ـ مونـــس فــردای تو امــرو ِز تُست
دســـت بـــدار از سر بیـــچارگان ـ تا نخـــوری پاســخ غـمخوارگان
چنــد زنـــی تیـــر بـهر گوشهای ـ غافـــلی از توشـــه بی توشــهای
فتـــح جـــهان را تـو کلید آمدی ـ از پـــی بــــیداد پـــدید آمـدی
شاه بـــدانــی که جــفا کـم کنی ـ گر دگــران ریـش (زخم) تـو مَرهَـم کُنی
شــرم دریــن طار ِم (گنبد) ازرق (کَبود) نــمانـد ـ آب دریـــن خاک مـــعلّق نـماند
خیـــز نظـــامی ز حد افزون گری ـ بر دل خوناب شــده خــون گری
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وی در اين زمينه گفته است:
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چو نتوان راستي را درج كردن ــــــ دروغي را چه (چرا) بايد خرج كردن
این شعر گنجوی که به انگلیسی و زبانهای اروپایی دیگر ترجمه شده در مقدمه کتاب های درسی «خبرنویسی» درج شده و با استناد به آن به کسانی که
بعدا «خبرنویس» می شوند گوشزد می شود که اگر نتوانند حقیقت یک رویداد را بنویسند بهتر است که از آن بگذرند تا مطلب نادرست و ناقص بنویسند و
بخورد مخاطب دهند .مخاطب خریدار خبر است و نباید به او کم فروشی و ب ُنجُ ل فروشی کرد.
نظامي که به گفته خودش از يک پدر پارسي و يک مادر کُرد به دنيا آمده بود یک ناسیونالیست ایرانی بود که گفته بود:
همه عالم تَن است و ایران؛ دل ــ نیست گوینده زین قیاس؛ خجل
چونکه «ایران» دل زمین باشد ــ دل ز تَن ب ِه بوَد ،یقین باشد

ـــــ

َمیَنگیز فتنه َمیَفروز کین ــ خرابی مَیاوَر در ایرانزمین

* [آبخاز = آبخیز ـ آبخازیا ،شهر و ناحیه ای در ساحل دریای سیاه و دیوار به دیوار گرجستان و در آن زمان در قلمرو ایران]
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سالگرد درگذشت سعدي ـ شاعر ،انديشمند ،انساندوست و اندرزگو که گفت:
روزي كه زير خاك ،تَن ما نهان شود ـ وآنها كه كرده ايم يكايك عيان شود
به نوشته قريب به اتفاق كرونيكلر ها ،مشرف الدين مصلح ابن عبداهلل ــ سعدي شيرازي ــ نهم دسامبر
سال  1292ميالدي در زادگاه خود شهر باستاني شيراز وفات يافته است .يكي ــ دو تَن ديگر درگذشت
سعدي را همان سال  1290ميالدي ذكر كرده و نوشته اند كه وي بسال  1210ميالدي در شيراز به دنيا
آمده بود .او كه درنوجواني شيراز را براي ادامه تحصيل در نظاميه بغداد (دانشكده اي كه خواجه نظام
الملك توسي ساخته بود) تَرك كرده بود تا سال  46( 1256سالگي) به زادگاه خود بازنگشت و در اين
مدت از عراق امروز ،سوريه قديم (شام ـ شامل لبنان و جنوب غربي تركيه ـ ل ِوانت) ،مصر ،حجاز و قسمت
طرابلس لبنان به دست صليبيون اسير شده بود كه او را به نوشته خودش
ِ
هايي از آناتولي ديدار كرده و در
«به كا ِر گِل ـ ساختمان سازی ـ 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 حكمران وقت فارس گرفته
شده است در سال  1257بوستان 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 .حكايات و ابيات سعدي آكنده از پند و
ردیف نظرگویان نیز قرار داده اند) .وي در عين
ِ
اندرز براي اصالح مردمان است (که تاریخ نگاران اورا در
حال يك صوفي بود .نمونه هايي از اندرزهاي منظوم او که نظرات وی بشمار آمده اند از اين قرارند:
يك نمونه:
روزي كه زير خاك ،تن ما نهان شود ـ وآنها كه كرده ايم يكايك عيان شود
نمونه ديگر :
چو دخلت نيست ،خرج آهسته تر كن ـ كه مي گويند مالحان سرودي ...
تصویری از سعدی

همچنين:

شنيدم كه در وقت نزع روان ـ به هرمز چنين گفت نوشيروان
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آسايش خويش باش
ِ
كه خاطر نگهدار و درويش باش ـ نه ،دربندِ
نياسايد اندر ديار تو ،كَس ـ چو آسايش خويش خواهي ،و ب َس
سعدي يك انساندوست واقعي و كامل بود .درباره انساندوستي او ،ذكر اين شعر كافي است:
بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
[بیت اول شعار تاسیس سازمان ملل قرار گرفته است]
وي همچنين گويد:

ايران كه در قرون قديم به مدت  12قرن يك ابرقدرت نظامي ــ سياسي بي چون و چرا در جهان بود ،در قرون وسطا هم از نظر انديشه ،دانش و ادبيات تنها
بزرگ جهان بشمار مي رود كه در اين زمينه همتا نداشته است و سعدي يكي از ستارگان آسمان اين دوران ايران بود ــ دوراني كه اروپا در جهل وظلمت دست
و پا مي زد و شرق تا آن سوي روسيه گرفتار تاخت و تاز مغوالن و طوايفي از اين دست بود .اين دورانِ 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
«سَ عدي» بود .در اينترنت ،سعدي در صدها سايت وصف شده است.

تأیید نظرات سیمون دبووار که گفته بود مارکسیسم شکست خواهد خورد و برجای آن
سوسیال دمکراسی خواهد نشست
نهم ژانویه ( 2022دیماه  )1400به مناسبت زادروز بانو سیمون ِد بووار  Simone de Beauvoirنویسنده و فیلسوف
فرانسوی نشستی که در آن عمدتا اندیشمندان اروپایی و آمریکای التین شرکت کرده بودند تشکیل شد و شرکت
کنندگان بر درستی عقاید و نظرات او که «مارکسیسم» شکست خواهد خورد و برجای آن «سوسیال دمکراسی»
خواهد نشست مُهر تایید زدند.
سیمون دو بووار که در سال  1908به دنیا آمده بود  78سال زندگی کرد .وی یک فیلسوف ا ِگزیستِنسیالیست بود و
نظر اصالحی به فرضیه مارکسیسم داده بود که معروف به «سوسیالیسم عملی» است که ضمن تأیید مالکیّت عمومی
بر منافع بزرگ و برابری انسان ها ،انگیزه را از انسان نمی گیرد و مانع رشد فردی و پیشرفت او نمی شود .بانو سیمون که
چندین رساله و  28داستان نوشته است کوشیده است که نظرات خود را در قالب داستان نیز مطرح سازد .داستانهای
او به بسیاری از زبانها ترجمه شده و انتشار یافته است.
سیمون دبووار
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اگر پادشاهست ،وگر پينه دوز چو خفتند ،گردَد شب هر دو روز

دانستنی ها
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از چایکارشدن ایران  117سال گذشت
دیماه سال  1283ه.ش( .ژانویه  )1905نخستین محصول چای ایران به بازار داده شد.
 Seedsـ تخمک درختچه چای (  ) Camellia sinensis - Tea plantدر فروردین  1283از هندوستان به ایران آورده و در
شمال کشور (مناطق ساحلی دریای مازندران) کِشت شده بود.
کاشف السلطنه که چای محصول ایران را به احمدشاه داده بود گفته بود که مناطق ساحلی شمال کشور به قدری مستعد
چایکاری است که نه تنها در آینده ،نیاز داخلی را برطرف خواهد کرد بلکه می توانیم مازاد آن را به روسیه صادر کنیم که
روس ها چایخور هستند و واژه های سماور و استکان از زبان روسی است .بوته چای همیشه سبز است.
نقل کرده اند که کاشف السلطنه به احمدشاه گفته بود که چای ایران از نوع «دارجیلینگ» است که پیش از هند ،در
منطقه ای در آن سوی کوههای شمال شرقی هند [نپال] کشت و برداشت می شد ،ولی اصل آن از چین است که پرتغالی
ها آن را حدود  300سال پیش به اروپا معرفی کرده اند .چینی های جنوبی آن را «چا» تلفّظ می کنند و چینی های شمال
غربی «ت ِه» و در کشور ما این ماده دَمکردنی ِ نوشیدنی را «چای»[ .واژه ایرانی «چای» همه جا متداول شده است و عرب
که حرف «چ» ندارد آن را «شای» می گوید.].
در دوران حکومت مصدق که ایران از سوی دولت لندن تحریم و محاصره اقتصادی شده بود ،مصرف چایِ محصول
الهیجان عمیقا تشویق می شد و در آن سال ها ،جای چای محصول هند را در بسیاری از منازل گرفته بود.

 100سال عُ مر و  82سال کار هنر
 17ژانویه ( 2021دیماه  99 )1400ساله شدن بتی وایت  Betty Whiteهنرپیشه و کمدیَن از خبرهای هنری روز آمریکا
بود .آمریکاییان با هنرنمایی های بتی در سریال هایی که در آنها بازی کرد آشنا هستند بویژه سریال «گُلدِن گِرل» که 7
سال متوالی از تلویزیون پخش می شد و هربار  25تا  35میلیون بیننده داشت .تا ژانویه  ،2021بتی  81سال بود که بکار
هنر سرگرم بود ،بیش از هر بانوی دیگر در طول تاریخ .مجله پیپل  The Peopleدر آخرین شماره سال  2021خود عکس بتی
را روی جلد آن شماره درج کرده و نوشته بود که بتی  17روز دیگر  100ساله می شود با  82سال کار هنر .چند ساعت پس
از انتشار مجله اعالم شد که بتی در  31دسامبر و  17روز پیش از صد ساله شدن فوت شده است و همان روز خبر درگذشت
او گزارش اول رادیو ـ تلویزیون ها و تیتر اول روزنامه های کشورهای انگلیسی زبان شد ـ کاری کم سابقه.

ب ِتی در دو مرحله عُمر

ماجراي ورود اسپانیایی ها به شیلی و ...
 19ژانویه « 1535دیه گو آلماگو» اسپانیایی در جستجوی طال از طریق «پرو  » Peruقدم به شیلی نهاد که دارای مردمی تمدن بود
و یک دولت مؤتلفه مرکب از قبایل بومی (اصطالحا؛ سرخپوستان) داشت که سرزمین خودرا «شیله» می خواندند.
گزارش سفر آلماگو بود که پنج سال بعد «پدرو والیویا» معاون «پیزازو» اسپانیایی را ترغیب کرد که به شیلی لشکرکشی و آن را
تصاحب کند که سلطه اسپانیا تا تقریبا دویست سال طول کشید و در این مدت صدها هزار اروپایی به شیلی که در حاشیه اقیانوس آرام
دارای شش هزار و 435کیلومتر ساحل است مهاجرت کردند .اسپانیایی ها 12فوریه 1541شهر سانتیاگو (پایتخت شیلی) را ساختند.
پیش از آلماکو ،تنها اروپایی که شیلی را دیده بود ،ماژالن بود که با کشتی از انتهای شیلی گذشته و از اقیانوس اطلس وارد اقیانوس
آرام شده و این اقیانوس را «پاسیفیک» نامیده بود.
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ایجاد فدرال رزرو و بانک مرکزی در آمریکا

نوع غذا در تضعیف و تقویت حافظه
نتیجه یک پژوهش در استرالیا که پاییز  2021انتشار یافت نشان می دهد که افرادی که بیش از حد غذاهای حاوی چربی اشباع
شده و چربی ترانس مصرف کنند ،در معرض خطر زوال عقل و ضعف حافظه هستند.
این پژوهشگران؛ کره ،گوشت ـ به ویژه گوشت خوک ،روغن نخل و روغن نارگیل و همچنین شکالت را در ردیف این غذاها قرار
داده اند که باید از افراط در مصرف آنها خودداری شود .پژوهشگران اندرز داده اند که در خوردن غذاهای سرخ شده امساک شود .میوه
ها و سبزیجات غنی از آنتی اکسیدان ها و غذاهای حاوی چربی های غیراشباع می توانند مقاومت مغز در برابر خطر ضعف حافظه را
افزایش دهند .این گزارش از روزنامه دیلی اکسپرس چاپ لندن ترجمه و خالصه شده است.

غذاهای مؤثر در اثرگذاری انسولی ِن لوزالمعده و کنترل بیماری قند
در نوامبر  ،2021رسانه های ویژه اخبار پزشکی و بهداشتی گزارش از نتیجه یک بررسی تازه داده بودند که خوردن چه موادی
بیماری قند نوع دوم را کنترل می کند .طبق این گزارش ها؛ سیر ،زردچوبه ،دارچین ،سبزی ریحان ،گوجه فرنگی تازه و خام و زیتون
از کنترل کنندگان بیماری قند نوع دوم هستند .این غذاها در میزان و اثرگذاری انسولینِ لوزالمعده اهمیت دارند.

مجلهروزنامکشماره( 91آذر -دی)1400

 23دسامبر  1913وودرو ويلسون ( )1924 1856-رئيس جمهوري وقت آمريکا که از  1913تا 1921
بر این فدراسیون حکومت کرد و قبال استاد تاریخ و فلسفه سیاسی در دانشگاه پرینستون بود مصوّبه کنگره
براي ايجاد فدرال رزرو و تأسيس بانک مرکزي و دادن اختيار چاپ دالر به اين سازمان را امضاء کرد که قانون
شده است .بانک مرکزي آمريکا داراي  12شعبه است و همه اين شعب ،دالر چاپ مي کنند و دالرهاي
هرکدام با يکي از حروف الفباء مشخص است .فدرال رزرو که مديريت سياست هاي پولي آمريکا و شعب
بانک مرکزي اين کشور را برعهده دارد يک شوراي  7نفري است که اعضاي آن به پيشنهاد رئيس جمهوري
وودروویلسون
و تصويب سنا منصوب مي شوند .اين سازمان که استقالل کامل دارد همچنين داراي يک شوراي مشورتي
(ا َدوايزري) مرکب از استادان اقتصاد و کارشناسان امور مالي است .وودرو ویلسون بود که با یک محاسبه دقیق آمریکا را در اواخر جنگ
جهانی اول وارد این جنگ کرد که همانا ورود به باشگاه قدرت های جهانی بود .وی بود که پیشنهاد ایجاد جامعه ملل را مطرح ساخت.
وودرو ویلسون ـ بیست و هشتمین رئیس جمهوری آمریکا ـ نو ِه جیمیز ویلسون روزنامه نگار آمریکایی ـ ناشر «وسترن هرالد» بود.

تلفات جنگ جهانی دوم 50 :میلیون کشته
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دسامبر  2( 1947سال و چند ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم) گزارش مشروح تلفات این انتشار یافت که نشان داد در این
جنگ ،کمی بیش از  50میلیون انسان کشته شدند .از این شمار ،تلفات اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي بیش از همه و حدود
 35میلیون نفر بود که  27میلیون از آنان روس بودند.

نوامبر  2021شهر استانبول  1691ساله شد
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كنستانتين یکم معروف به کنستانتین بزرگ ( 272ـ  337میالدی) امپراتور
روم پس از دستگيرکردن و اعدام شريك حكومتي خود ـ لوسيوس و اعالم خود
به عنوان امپراتور همه قلمرو روم ،دوم دسامبر سال  324ميالدي در اردوي ارتش
روم در كنار تنگه ب ُسفور تصميم گرفت كه شهر بيزانتيوم ــ مهاجرنشين قديمي
يونان ــ را با ساختن بناهاي تازه تكميل كند و آن را پايتخت دوم امپراتوري قرار
دهد كه به ايران نزديكتر باشد .کنستانتين گفته بود که مراقب حركات ايران بودن
از آنجا آسانتر است و در صورت تصميم به مقابله نظامي ،هزينه سنگين لشكركشي
از راه دور را ندارد.
كنستانتين پس از اعدام لوسيوس اجازه نداد كه سناي روم براي او شريك
حكومتي ديگري انتخاب كند .شهر تازه بر جای بيزانتيوم ،در سال 330
ميالدي از هر لحاظ آماده و «رُم نو» خوانده شد که بعدا به نام كنستانتين بزرگ،
كنستانتينوپل (قسطنطنيه) تجدید اسم گذاری شد و تا سال  1918به مدت
 1588سال پایتخت امپراتوری روم شرقی و امپراتوری عثمانی و یکی از مراكز
تصویرمجسمهکنستانتينیکم
تصميمگيري در جهان بود.
كنستانين یکم  22ماه می سال  337ميالدي درگذشت و جنگ جانشينان
او با شاپور دوم (ذوالكتاف) شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان در«سنگره» و شكست 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.
 29ماه می سال  1453ميالدي 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  20به صورت استانبول نوشته و خوانده مي شود.

 379سال از رسیدن پای اروپاییان
به نیوزیلند گذشت

تاسمانهاندی

ابل تاسمان  Abel J. Tasmanهلندی در دسامبر  1642به جزیره ای در جنوب اقیانوس آرام
رسید که نام آن را نیوزیلند (گرفته شده از نام زیلن ِد هلند) گذارد ،بومیان این منطقه بعدا تاسمان
را فراری دادند ولی انگلیسی ها پس از رفتن به این سرزمین با بومیان جنگیدند و جزیره را مالک
شدند! و آن را دومینیون انگلستان کردند .برخي از کرونيکل ها برحسب اختالف ساعت ،ورود
تاسمان به نيوزيلند را  14دسامبر ذکر کرده اند .پايتخت نيوزيلند  5ميليوني شهر ولينگتون است.

یکم دسامبر هر سال روز جهانی بیماری ایدز
و به این مناسبت نگاهی به این بیمار ِی بی درمان
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یکم دسامبر هر سال روز جهانی بیماری ایدز و تالش برای درمان آن و دوری جستن از ابتالء به آن اعالم شده است.
وزيران بهداشت همه كشورها در نشست سال  1988خود ،با هدف روشن ساختن جهانيان از خطر بيماري «بي درمان» ايدز
كه پنجم ژوئن  1981شناخته شده بود؛ يكم دسامبر هر سال را «روز جهاني بيماري ايدز  » World AIDs Dayاعالم كردند .از آن پس
مبارزه با اين بيماري كه هر روز پنج تا هشت هزار انسان را از اين دنيا مي برَد به صورت يك «كَمپين 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  2007نزديك به چهل ميليون و در سال  2010سي و چهار ميليون و در سال
 2012سی و شش میلیون تَن بودند و در پی تداوم هشدارها و اندرزها؛ همچنان رو به کاهش.
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تا سال  2010بيش از  30ميليون تَن از بيماري ايدز كه ايميون سيستم (دستگاه دفاع طبيعي) بدن را از كار مي اندازد جان سپرده
بودند و تا سال  2014حدود سی و هفت میلیون .یکم دسامبر  2018دبیرکل سازمان ملل گفت که  77میلیون انسان به این بیماری
(ویروس اچ .آی .وی  ) HIVدچار شده اند که حدودا نیمی 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  2014گزارشی انتشار یافته بود که در روسیه دو نوع
واکسن ساخته شده است که ممکن است در پیشگیری از این بیماری موثر باشد .هنوز موثر بودن این دو نوع واکسن تأیید نشده
است .در پاییز  2021گزارش شد که کمپانی داروسازی مدرنا واکسنی برای ایستادگی بدن در برابر ایدز ساخته است و در جستجوی
داوطلب جهت آزمایش 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 يكي از عوامل انتقال اين بيماري است .مردان و همجنس بازان بیشتر از زنان به بیماری ایدز دچار شده
اند .قربانیان این بیماری ،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 کشور کامِرون) پديدارگشت .به نظر پژوهشگران ،این بیماری از دو قرن پیش و به صورتی دیگر و کم
خطرتر در شمپانزه های آفریقای غربی دیده شده بود .خوردن گوشت این شمپانزه ها و تماس با آنها باعث انتقال به انسان و تبدیل
نوع و خطرناک شدن آن شده است .یک سازمان آمریکایی در ژوئن  1981بیماری ایدز را کشف و اعالم کرد.
در مراسم يكم دسامبرسال  2007در شهر ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي ،نلسون ماندال (متوفی در  )2013از دولت هاي ثروتمند
خواست كه بودجه بيشتري را اختصاص به كشف واکسن و دارو براي اين بيماري دهند .طبق گزارش سال  ،2010فدراسیون آفريقاي
جنوبي بيش از  5ميليون و  700هزار بيمار ايدزي داشت ،به نسبت جمعيت ،بيش از کشورهاي ديگر.
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سالی که جمعیت ایران به  25میلیون و  488هزار رسید ـ طرح محدوده تهران ـ
اخطار یک جامعه شناس که افزایش بیش از حد جمعیت تهران و شهرهای بزرگ،
خطر افزایش جرم و تبه کاری دارد و در نتيجه مرگ اخالقیات
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آذرماه ( 1345دسامبر  )1966نتایج سرشماری هر ده سال یکبا ِر ایران رسما انتشار یافت .طبق این نتایج ،نفوس ایران به 25
میلیون و  488هزار و  699تَن رسیده بود (کمتر از یک سوم جمعیت نیم قرن بعد از آن) و جمعیت تهران در آن سال دو میلیون و 690
هزار نفر بود (یک پنجم جمعیت نیم قرن بعد از آن) .از این آمار چنین بر می آمد که شهرنشینان ایران در آن سال حدود  9میلیون
و روستانشینان حدود  15میلیون و  660هزار تن بودند که نسبت روستانشین به شهرنشین؛ تقريبا  2و  1بود که این نسبت پس از
انقالب و نقلِ مکان انبوه و به صورت هجوم روستانشینان به شهرها ،کامال تغییر کرده است.
نتایج این سرشماری همچنین نشان می داد که جمعیت ایران در سال  1345نسبت به سال ( 1335ده سال پیش از آن) شش
میلیون و  533هزار افزایش یافته بود .انتشار همین ارقام ،اظهارنظرهای جمعیت شناسان ایران را به دنبال داشت و دولت تصمیم
به تنظیم طرح محدوده  25ساله تهران گرفت که بعدا عملی شد و تا تغییر نظام حکومتی به قوّت خود باقی بود .دولت وقت استدالل
کرده بود که چون تهران از شمال ،شرق و غرب در محاصره ارتفاعات است ،افزایش جمعیت بیش از این ایجاد آلودگی محیط زیست
بویژه هوا می کند و سالمت ساکنین را به خطر می افکند .به عالوه ،این شهر روی گسل های زلزله قرارگرفته که در صورت وقوع،
فاجعه خواهد بود و نیز با شکسته شدن س ِد کرج و خرابی نیروگاههای برق ،ساکنان تهران بدون آب و برق خواهند شد و  ....یک استاد
جامعه شناسی در یک و شنود رادیویی گفته بود که مهاجرت از روستاها و شهرهای زیر  15تن به تهران و کالن شهرهای دیگر کشور،
خطر فرهنگی و آلودگی تمدن به دنبال خواهد داشت و اگر تشدید کنترل دولتی در شهرهای بزرگتر نباشد ،خطر افزایش جرم و تبه
کاری و در نتيجه مرگ اخالقیات.
در زیر گوشه ای از صفحه اول روزنامه اطالعات حاوی تیتر اعالم نتیجه سرشماری سال  1345ایران کُپی شده است:

 18دسامبر ـ روز جهانی مهاجر ـ  281میلیون تَرک وطن کرده در طول  68سال

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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 18دسامبر ـ روز جهانی مهاجر  International Migrant Dayاعالم شده است و به این مناسبت در این روز برخی دولت ها و سازمانهای
مربوط آمار مهاجرین وارده و یا ترک وطن کردگان و وضعیت آنان را اعالم و رسانه ها نظرات مربوط و شِ کوِه و شکایات مهاجران و
مشکالت آنان را منتشر و پخش می کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در  18دسامبر  1990تصویب کرد که یک کنوانسیون جهانی برای محافظت از حقوق مهاجران
تشکیل شود و ضوابط الزم را به دست دهد .این مجمع چهارم دسامبر  2000مصوبات کنوانسیون را پذیرفت و چون در هجدهم
دسامبر  1990ایجاد کنوانسیون را تصویب کرده بود «هجدهم دسامبر» هر سال را روز مهاجر اعالم کرد و از دولت های عضو خواست
که هرسال این روز را برگزار کنند و به مصوّبات مجمع و کنوانسیون مربوط مخصوصا در زمینه حقوق انسانی مهاجران احترام بگذارند
و صدای مهاجران را بشنوند.
برای نمونه ،به یک مورد از آمارهای منتشره در این روز در سال  2012که مربوط به دولت آلمان است اشاره کنیم:
سازمان آمار دولت آلمان هجدهم دسامبر  2012اعالم کرد که میزبان ده میلیون و هفتصد هزار خارجی است که از  60سال پیش
تا کنون برای کار و اقامت وارد آن کشور شده اند .بنابراین ،در آن سال و در آن ب ُرهه  60ساله ،از هر هشت ساکن کشور آلمان یک نفر
خارجی و خارجی تبار بود .کشورهای مبدأ برای خارجیان مقیم آلمان در ردیف نخست روسیه و پس از آن کشورهای بلوک شرق
سابق با  2میلیون و  400هزار مهاجر اعالم شده بودند .پس از آنها مهاجران آمده از ترکیه با یک و نیم میلیون و لهستان با یک میلیون
و یکصد نفر در ردیف های بعدی قرار داشتند.
طبق این اعالمیه رسمی ،ایرانیان مهاجر به آلمان تا آن سال و عمدتا از شهرنشینان ایران ،بیشترشان دارای تحصیالت عالی و
غالبا جوان و یا میانسال بودند و انگیزه خودرا از مهاجرت؛ سیاسی ،اجتماعی و مذهبی اعالم کرده بودند .حال آنکه انگیزه مهاجران
کشورهای دیگرعمدتا «اقتصادی و یافتن کار و درآمد» بوده است .هجدهم دسامبر  2020اعالم شد که جمع مهاجران (تَرک وطن
کردگان) در طول  68سال حدود  281میلیون ( 3و  6دهم درصد جمعیت جهان وقت) بود و مقصد آنان عمدتا کشورهای معروف
به «غرب» بود .استرالیا هم در این آمار در ردیف کشورهای غربی ذکر شده بود و تنها  447هزار تَن از  2019تا ژوئن  2020که از آن
پس به سبب سختگیری های ناشی از اپیدمی کرونا ،مهاجرت ها کاهش یافته است.
کمیساریای عالی پناهجویان وابسته به سازمان ملل شمار پناهجویان ایرانی در سالهای  2010 ،2009و  2011را جمعا  43هزار
و  850تن گزارش کرده بود که از این شمار  11هزار و  537تن مربوط به سال  15 ،2009هزار و  185تن مربوط به سال  2010و 18
هزار و  128مربوط به سال  2011بود« .پناهجو» متفاوت مهاجر عادی است و وضعيتي ديگر دارد.
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روزی که شهر بزرگ نانژینگ چین بدست ژاپنی ها افتاد و  300هزار تن در طول  6هفته! قتل عام شدند ـ که
پس از تعرض مغول ها و قتل عام ایرانیان در شهرهای خراسان ،کشتاری بی سابقه بود
 13دسامبر  1937و در جریان دومین تعرّض نظامی ژاپن به چین ،سپاهیان ژاپنی که نهم اکتبر این سال شهر شانگهای را
تصرف کرده بودند نانژینگ (نانکینگ) پایتخت وقت چین را هم متصرف شدند .مقامات جمهوری چین دو روز پیش از تعرّض
ژاپنی ها ،نانژینگ را ترک کرده بودند.
در حمله به نانژینگ  240هزار نظامی ژاپنی شرکت کرده بودند حال آنکه از این شهر تنها  70هزار نظامی چینی دفاع می
کردند که ده هزار نفرشان کشته شدند .ژاپنی ها پس از تصرف نانژینگ ،در این شهر قتل عام ،غارت و تجاوز به زنان به راه انداختند
و حدود سیصد هزار تَن را به طرزی فجیع کشتند که به این طرز در طول تاریخ ،و از زمان تعرض مغول به شهرهای خراسان ایران
بی سابقه بود و  Nanjing Massacreعنوان گرفته است.
ژنرال ایوانه ماتسویی  ، Iwane Matsuiفرمانده نیروهای ژاپنی در حمله به نانژینگ و تصرف آن بود که پس از بمباران اتمی
شدن ژاپن در آگوست  1945و تسلیم شدنش ،در یک دادگاه نظامی فاتحان جنگ محاکمه و در سال  1948اعدام شد .قتل عام
ساکنان نانژینگ که اینک شهری  9میلیون نفری و با حومه اش بیش از  12میلیون است از  13دسامبر  1937تا ژانویه  1938و
به مدت  6هفته ادامه داشت .درباره این کشتار کتاب های متعدد تألیف و فیلم های سینمایی تولید شده است .چینیان هر سال
در  13دسامبر به این مناسبت ،مراسم یادبود و تظاهرات ضد ژاپنی برپا می دارند .در چین ـ  13دسامبر ،روز ملّی یادآوری قتل
عام مردم نانژینگ اعالم شده و مقامات ارشد چین در مراسمی که هر ساله در این روز برپا می شود شرکت می کنند.
بخشی از عکس های این کشتار بی سابقه و  6هفته ای که پی در پی در رسانه ها و کتاب ها بازنشر داده می شود:

