
مولوتوف، نظرات و اندرزهایش:

 وقتی جهان از دست
 قدرت های غرب رهایی

 می یابد که روسیه، چین و 
هند در کنار هم باشند.

چین در آینده، امید جهانیان به رهایی از غرب و 
زورگویی های آن خواهد بود. 

سالح اتمی بود که آمریکا را َاَبرقدرت و 
امپریالیست کرد و کوشید که دالر خودرا 

َاَبر پول جهان کند. 
آمریکا که با جنگ ساخته شده، بدون جنگ

 نمی تواند قدرت خودرا حفظ کند. 
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ماهنامه فرهنگی- معلومات عمومی
گستره توزیع: بین المللی

www.rooznamak-magazine.com

  نشریه ای است غیر انتفاعی،
 ثمره 59 سال تجربه روزنامه نگاری و 

تاریخ نویسی دکتر نوشیروان کیهانی زاده. 
هدف از انتشــارآن: کمک به ارتقاء سطح 
آگاهی های  فرهنگــی و معلومات عمومی، 

بیان مســائل فرهنگی  به زبان ژورنالیستی : شرح خاطرات، 
مشــاهدات،  رویدادهای تاریخی و روز، دانستنی ها، مطالب 
جالب،  مهــم و آموزنده و  تصاویر خبری و تاریخی اســت. 
ماهنامه روزنامک را می توان در اِدیِشن آنالین آن به نشانی:
www.rooznamak-magazine.com مشاهده و مطالعه کرد. 
ماهنامه روزنامک به صورت ضمیمِه وبسایت خبری و فیچرِی 

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

ایران عمل می کند.
در نظر اســت که پی دی اف روزنامک بــه لس آنجلس و 
واشینگتن  ارسال شــود تا در آنجا هم انتشار یابد و بعد چند 

شهر  ایرانی و پارسی زبان نشین دیگر.

www.rooznamak.com

بهمن و اسفند ماه1400

قضیه اوکراین که ریشه در ضعف دورنگری بلشویک های 

انقالب گر دارد وارد مرحله بدون بازگشت شده است. جزئیات 

این رویداد تا اواخر اسفند 1400 که جهان 

را تحت الشعاع قرار داده است. نخستین 

کانِتینِمنت قلمرو مسکو که با دکترین ترومن 

از 1947 آغاز شده بود و نظم دیگری را 

بر جهان حکمفرما ساخته بود با فروپاشی 

شوروی پایان یافت و کانتینِمنت دیگری که 

 این بار، هدف روسیه بود آغاز شد و با گام های آهسته پیش 

می رفت که پوتین بپاخاست و ...  
شرح در صفحات و بخش های متعدد این شماره

مطالب دیکر این شماره: افزایش توّرم، زندگی بسیاری از شهروندان آمریکا و اروپا را دشوار ساخته استـ  ایران در دوران ضعف و درماندگي؛ ماجراي »ِوسموس« و بحران دولت که هیچکس حاضر نبود رئیس 
دولت شود!ـ  داستان فروش دو میلیون کیلومتر مریع متصرفات فرانسه در آمریکای شمالی به 15 میلیون دالر به دولت واشینگتنـ  تکمیل محاصره شوروی با ایجاد پیمان بغداد )ِسنتو(ـ  »دکترین ترومن« که 

میدان بازی جهان را تغییرداد و جهان، 44 سال دوَاَبر بازیگر داشتـ  استالین بیوه لنین را که می گفت مقامات حزبي و دولتي تظاهر به سوسیالیست بودن مي کنند درحالي که باید نمونه باشند از حزب کمونیست 
اخراج کرد! و خاطرات این زن که می توانست اندرز باشد سانسور شدـ  درپي اجراي قانون کنترل ارز و طال، از اسفند 1309 بازرگاني خارجي ایران نیز در دست دولت قرار گرفتـ  500 تفنگدار بر 20 هزار بی 

تفنگ غلبه کردند! و مکزیک متعلق به اسپانیا شدـ  پروفسور دال: دمکراسی پس از 25 قرن جز در چند کشور کوچک هنوز یک فرضیه است و تا مردم مشارکت نکنند عملی نخواهد شد.

تحوالت، از این لحظه از دوشنبه شب 21 
فوریه 2022 )دوم اســفند 1400( وارد 
مرحله بدون بازگشــت شد که والدیمیر 
پوتین سند به رســمیت شناختن استقالل 
دو منطقه دونتســک و لوهانسک را امضا 
می کرد و جریان از تلویزیون پخش می شد

نوروز 3 هزارساله ایرانیان و منطقه نوروز
شرح در صفحه21 

شرح در صفحه36 

شرح در صفحه 14

شرح در صفحه45

شرح در صفحه8 

شرح در صفحه 33
شرح در صفحه 35

رئیس مجلس خبرگان رهبری: حرف های ما باید عمل داشته باشد، حکومت علوی باید اثر 
داشته باشدـ  در حکومت علوی نباید گرسنه و بی خانه وجود داشته باشد

گام به 85سالگی گذاردن نوشیروان کیهانی زاده
 در یکم بهمن 1400 )21 ژانویه 2022(  با 65 سال تجربه 

روزنامه نگاری و تاریخ نویسي

این دو خواهر افغان از دست 
طالبان فرارکردند و اینک در 
اوکراین دوباره آواره شده اند

شرح در صفحه 22

شرح در صفحه 9

از وفات دکتر مصدق احیاء گر ناسیونالیسم ایراني و از مردان 
بزرگ تاریخ مشرق زمین 55 سال گذشت

دولت هنِد یک میلیارد و جهارصد میلیونی به مناسبت 
درگذشت لَتا َمنِشکار خواننده هندی دو روز عزای عمومی

 اعالم کرد )عکسـ  لَتا در دو مرحله ُعمر(

رئیس بانک مرکزی: دولت دوازدهم ارز گرانتر می خرید
 و هر دالر را به 4200 تومان به برخی واردکنندگان می داد که حجم 

نقدینگی و توّرم باال رفت

نظر مورگان شوستِر: مالیات 
گریزی عادت ایرانیان شده 
استـ  باید راهی یافت که 

 ایرانی با تمام وجود بپذیرد که
 هزینه های دولت را که محافظ  حق، جان و مال 
اوست باید از درآمدهای خود که در سایه همین 
دولت بدست آورده بپردازد. مالیات یعنی سهم 
دولت از درآمد او. اگر دولتی نباشد تا امنیت او 
را تأمین کند که درآمد در کار نخواهد بود.  

این دو خواهر افغان از دست طالبان فرارکردند و 

اینک در اوکراین دوباره آواره شده اند
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نظرات اندیشمندان در گذر زمان/35-32
اصول و تفسیر سوسیالیسم قرن 21 که به زعم چاوس، ونزوئالئی ها در رفراندم فوریه 2009 رأی به اجرای آن دادند/ نظریه مورگان شوسِتر؛ عادت مالیات گریزی ایرانیانـ  ریشه مسئله/ پروفسور دال: دمکراسی 

پس از 25 قرن جز در چند کشور کوچک هنوز یک فرضیه است و تا مردم مشارکت نکنند عملی نخواهد شد/ مولوتوف، نظرات و اندرزهایش

در دنیای ادبیات و رسانه ها/ 40-36
گام به 85سالگی گذاردن نوشیروان کیهانی زاده با 65 سال تجربه روزنامه نگاری و تاریخ نویسي در یکم بهمن 1400 )21 ژانویه 2022(/ گام به 85سالگی گذاردن نوشیروان کیهانی زاده با 65 سال تجربه روزنامه 
نگاری و تاریخ نویسي در یکم بهمن 1400 )21 ژانویه 2022(/یک روزنامه نگار مکزیکی دیگر به رغم مراقبت پلیس مکزیک ترور شد/ انتشار نخستین روزنامه انگلیسی در 320سال پیش/ سالمرگ ایرج میرزا 
شاعر طنزسرا/ تفســیر رقابت چاپ و دیجیتال در سالمرگ گوتنبرگ/ قتل روزنامه نگار اینوستیگیتیو اسلواکیا و تظاهرات دنباله دار یک ماهه هموطنان او و کناره گیری دولتـ  رویدادی بی سابقه/ شاعر ارمنی 

که نام خانوادگی خودرا به »شیراز« تغییر داد/ شبکه سوشل میدیای ترامپ آغاز بکار کردابوشکور بلخي شاعر اندیشمند ایراني در یک نگاه

قضیه اوکراین با به رسمیت شناخته شدن استقالل دو منطقه شــرق اوکراین از سوی مسکو وارد مرحله بدون بازگشت شده 
است. جزئیات تحوالت این رویداد تا اواخر اسفند 1400 که اخبار جهان را تحت الشعاع قرار داده است

سرمقاله /4-1

رئیس مجلس خبرگان: حرف های ما باید عمل داشــته باشد، حکومت علوی باید اثر داشته باشدـ  در حکومت علوی نباید گرسنه و بی خانه وجود داشته باشد/ مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره دالر 4200 
تومانی/ دولت حسن روحانی ارز گران می خرید و هر دالر را به 4200 تومان به برخی واردکنندگان می داد که حجم نقدینگی و توّرم باال رفت/ خرید خدمت سربازی برای مشموالن خارج از کشور/ واردات موبایل 
و تَبلِت به ایران در قبال صادرات پسته و خشکبار/ دو مصوبه تازه مجلس: گندم هر کیلو  9 هزار و 500 تومان و دریافتی ماهانه بازنشستگان 5میلیون تومان و بیشتر/ تصریح دوباره اتحاد چین و روسیه در برابر ناتو/ 
با شــیوع دوباره کرونا، نخست وزیر 41 ساله نیوزیلند، ازدواج خود را به بعد موکول کرد/ یک بانوی 43 ساله  در صدر پارلمان اتحادیه 27 کشوری اروپا/ درگیری مرزِی دوباره ایران و افغانستاِن طالبان/ انفجار 

بمب در مسجد شیعیان پیشاور با دهها کشته و مجروح/ کشتی حامل 4 هزار اتومبیل گرانبها به مقصد قاره آمریکا در اقیانوس اطلس غرق شد/ سرقت کیف پول خانم آنگال مرکل در یک فروشگاه شهر برلین
/ کودک 5 ساله در مدرسه ای در فلورید معلم خود و چند کودک را مجروح کرد!/ برنامه 3 ساله خالص شدن ترکمنستان از دخانیات/ سرقت از مجتمع های کسب و کار به روایت پلیس تهران / حمل تریاک با 
اتوبوس مسافربر به تهران / فرماندار رفسنجان که نسبت به یک روزنامه نگار بی احترامی کرده بود برکنار شد/ درگذشت خواننده نامدار هندی و به این مناسبت اعالم دو روز عزای عمومی در هند/ به گزارش 
یک رادیو دولتی آمریکا، افزایش توّرم، زندگی بسیاری از شهروندان آمریکا و اروپا را دشوار ساخته استـ  مشروح گزارش و راه حل / 3800 ایرانی در زندان های دیگر کشورها/آزیتا راجی سفیر پیشین آمریکا 

در سوئد درگذشتـ  او نخستین آمریکایِی متولد ایران بود که سمت سفیر آمریکا بدست آورده بود/ ختنه دختران در 29 کشور ادامه داردـ  گزارش دویچه وله در این زمینه

گشتی در اخبار و نظرات / 16-8

نظامی گنجوی/ ریشه بازی های سیاسی بر سر قضیه اوکراین/یک مخاطب )مهاجر تاجیک( از سوئد پرسیده 
است:  آیا این درست است که مهاجرت ها در کشور مهاجرپذیر  باعث اختالف فرهنگی می شوند؟

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 7-5

نوروز ایرانیان/ روزی که  دکتر مصدق احیاء گر ناسیونالیسم ایراني و از مردان بزرگ تاریخ شرق فوت شدـ  از ممنوع بودن مراسم ترحیم تا بزرگداشت بی سابقه پس از انقالب/ ... و باالخره قانون ملي شدن نفت 
تصویب شدـ  29 اسفند روز ملّیـ  اخطارهای تازه/ایران در دوران ضعف و درماندگيـ  ماجراي »ِوسموس« و بحران دولتـ  زماني که هیچکس حاضر نبود در ایران رئیس دولت شود!/تکمیل محاصره شوروی 
با ایجاد پیمان بغداد )ِســنتو(ـ  مشّوق شاه به عضویت ایران در این اتحادیهـ  انتقاد خروشچف از شاهـ  کانتینِمنت نوین و .../ اعالم طرح دکترین ترومن در مارس 1947ـ  »دکترین ترومن« که میدان بازی جهان 
را تغییرداد و جهان، 44 ســال دواَبَر بازیگر داشــت/تجدید نظر در اساسنامه اتحادیه جمهوري هاي شــوروي که به انحالل غیر متعارف آن انجامید و ..../ استالین بیوه لنین را که می گفت مقامات حزبي و دولتي 
تظاهر به سوسیالیســت بودن مي کنند درحالي که باید نمونه باشند از حزب کمونیست اخراج کردـ  خاطرات این زن که می توانست اندرز باشد سانسور شد/ درپي اجراي قانون کنترل ارز و طال، از اسفند 1309 
بازرگاني خارجي ایران نیز در دســت دولت قرار گرفت/ یکي شدن اتریش و آلمان )انشلوس(/ »اکو ECO « در قلمرو ایران باســتان/... و به این آساني »فرناندو کورتز« مکزیک را تصرف کردـ  500 تفنگدار بر 
20 هزار بی تفنگ غلبه کردند!/ آنارشیســت هایي که نخست وزیر اسپانیا را کشتندـ  نگاهي به فرضیه آنارشیسم/ تزار روسیه، الکساندر دوم که »ِسرف ها« را آزادکرد ترور شد/ آلدو مورو نخست وزیر پیشین 

ایتالیا از خیابان ربوده و 54 روز بعد کشته شد

این ماه در گذر تاریخ /31-21

چهارشنبه سوري/ زادروز اَینشتن/ ویروس شناس فرانسوی که نقص ایمنی بدن در برابر بیماری ایدز، خطر این بیماری و راه گزیر از آن را بدست داد درگذشتـ  به این مناسبت نگاهی به این بیماری بی درمان/ 
انتشار »دالر کاغذي« و .../ زنان بازیگر فیلم های سینمایی  و زنان هنرمند دیگر عمری طوالتی تر داشته اند/ تفسیر رقابت چاپ و دیجیتال در سالمرگ گوتنبرگ/زادروز اُهم/... و به این ترتیب آمریکا سه برابر شدـ 

 داســتان فروش دو میلیون کیلومتر مریع متصرفات فرانســه  در آمریکای شمالی به 15 میلیون دالر به دولت واشینگتن!/ تهیه دارو از پوســت/ منع فرار از افغانستان و بازگرداندن یک میلیون افغان به وطنـ  
انتشار عکس جالبی از دو خواهِر افغان آواره از وطن و دوباره آواره شده در اوکراین/ تجمع و اعتراض های تازه زنان افغان/ رانش زمین  در جاده چالوس/ نخستین اتومبیل چهارچرخ جهان و اولین موتوسیکلت

دانستنی ها  / 48-41

از زبان تصویر /20-17
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن
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سرمقاله

قضیه اوکراین با به رسمیت شناخته شدن استقالل دو منطقه شرق اوکراین 

از سوی مسکو وارد مرحله بدون بازگشت شده است. جزئیات تحوالت این 

رویداد تا اواخر اسفند 1400 که اخبار جهان را تحت الشعاع قرار داده است

تلویزیون دولتی روسیه دوشنبه شب 21 فوریه 2022 )دوم اسفند 1400( در گزارشی تصویری و اصطالحا؛ زنده  نشان داد که 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی مراسمی ویژه، سند به رسمیت شناختن استقالل دو منطقه دونتسک و لوهانسک 
را امضا می کرد. در این مراسم نمایندگان دونتسک و لوهانسک حضور داشتند. آنها در همین جلسه از روسیه خواسته بودند که 
استقالل شان را به رسمیت بشناسد تا عضو جامعه مشترک المنافع شوند. معاون شورای امنیت ملی روسیه گفت که اکثریت 
ساکنان این مناطق روس هستند. در نشست شورای امنیت ملی روسیه که دوشنبه 21 فوریه برگزار شده بود، همه اعضای شورا 
موافقت خود را با به رسمیت شناختن استقالل دونتسک و لوهانسک اعالم کردند. دونتسک و لوهانسک  »جمهوری خلق« 
اعالم شده اند که نشانه چپگرا بودن نظام حکومتی آنها است. دولت فدراتیو روسیه تقریبا بالفاصله با این دو جمهوری پیمان 
موّدت و همکاری امضاء کرد. با امضای این قرارداد، راه برای انتقال نظامیان روسیه به این دو جمهوری که عضو جامعه مشترک 
المنافع خواهند شد باز شد. طبق گزارش های رسانه ای وقت، ساعاتی بعد شماری از نیروهای زرهی روسیه وارد این دو منطقه 
شدند و یافتن بهانه برای ورود به اوکراین و تغییر دولت هوادار پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو آسانتر و سریع تر گردید. 
سه شنبه 23 فوریه اعالم شد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ارتش این کشور دستور داده است که دردونتسک 
و لوهانسک مستقر و مانع هرگونه تعرض به این دو جمهوری شوند. روسیه برای عملیات مورد حدود 190 هزار نیروی نظامی 
در شرق و شمال اوکراین مستقر ساخته بود. روسیه چندین سال است که به ساکنان دونتسک و لوهانسک گذرنامه روسی داده 
است. پوتین بارها در اظهارات خود موجودیت اوکراین به عنوان یک کشور جدا از جامعه مشترک المنافع را با اشاره به تاریخ 
روسیه زیر سئوال برده است. اظهارات پوتین در این باره در شماره 21 فوریه 2022 )دوم اسفند 1400( نیویورک تایمز درج 

شده است که جمالتی از آن در زیر نقل می شود:
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“Modern Ukraine was entirely and fully created by the Bolshevik, communist Russia,” 
Mr. Putin said. “This process began practically immediately after the 1917 revolution, and 
moreover Lenin and his associates did it in the sloppiest way in relation to Russia — by 
dividing, tearing from her pieces of her own historical territory. Ukraine and Russia share 
roots stretching back to the first Slavic state, Kievan Rus, a medieval empire founded by 
Vikings in the 9th century.”

Mr. Putin, a former K.G.B. officer has declared the Soviet Union’s collapse the greatest 
geopolitical catastrophe of the 20th century.

»دوما«ـ   پارلمان روسیه در جلسه سه شنبه 22 فوریه )سوم اسفند 1400(، به رسمیت شناخته شدن استقالل دونتسک و لوهانسک را 
با آراء مثبت اعضای خود تأیید کرد و قانون شد. سران شماری از دولت های بلوک غرب همان وقت از این اقدام های روسیه را انتقاد کردند. 
اتحادیه اروپا نیز اعالم داشت در اقدامی تالفی جویانه تحریم هایی را علیه روسیه اِعمال خواهد کرد. جوزف بورل، مسئول ارشد سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفت که افرادی که در اقدام تازه دولت روسیه دست داشته اند نیز تحریم خواهند شد و وزیر امور خارجه روسیه در 
واکنش به این اظهارات گفت که روسیه عادت به این قبیل تحریم ها دارد، چیز تازه ای نیست و یک صاحبنظر روس کفت که روسیه یک 
کشور خودکفا و یک قدرت اتمی است و دوستان متعدد بویژه چین و هند را در کنار خود دارد، بسیاری از کشورها به نفت، گاز، غالت، کود 

و ... روسیه نیاز دارند.

پوتین هنگام امضای سنِد به رسمیت شناختن استقالل دونتسک و لوهانسک
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در واکنش به این اقدام های روسیه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، با صدور یک دستور العمل، فعالیت های تجاری آمریکاییان در 
دونتسک و لوهانسک را متوقف کرد. بر پایه این دستورالعمل، تجارت و سرمایه گذاری شهروندان آمریکا در این دو منطقه ممنوع خواهد بود.

پوتین سه شنبه شب در دفاع از تصمیم خود گفت: اقدامی که شده است باید مدت ها پیش صورت می گرفت. غرب باید واقعیات و امنیت 
روسیه را متوجه می شد. من تصمیمات خود در این زمینه ها را به سران دولت های فرانسه و آلمان اطالع داده بودم و غرب می دانست.

 همچنانکه پیش بینی شده بود، پوتین پنجشنبه 24 فوریه )5 اسفند 1400( دستور آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین را صادر کرد و 
اعالم شد که چون دولت اوکراین به خواست روسیه مبنی بر دست برداشتن از میلیتریزه شدن و تالش برای عضویت در »ناتو« و از این را به 
مخاطره افکندن امنیت روسیه نشده و نیز ناسیونالیست بازی )به قول مقامات روسیه؛ نازی گری(، راهی جز عملیات نظامی نبوده است و 

در این عملیات تالش خواهد شد که تلفات غیرنظامی و تخریب در حد اقل باشد و تدابیر الزم اتخاذ شده است.

این عملیات تا هفته آخر اسفند 1400 که کار مطلب گذاری، تنظیم و صفحه بندی این مجله )مجله روزنامک( پایان یافت به پیشروی 
نظامیان روس در شرق و جنوب شرقی اوکراین )حاشیه دریای سیاه( و بخش هایی از شمال آن و محاصره شهر »کی اف« انجامیده و امکان 
خروج شهروندان بویژه زنان و کودکان از شهرها داده شده بود و عمدتا با وسائط نقلیه عمومی که فعالیت آزاد آنها سد نشده بود. این شمار 
که گفته شده بود حدود دو میلیون نفر شده بودند به مرزها رفته تا به کشورهای همسایهـ  اصطالحا؛ جای اَمنـ  بروند که چون مردان آنان 
و خانه و کاشانه باقی مانده است احتمال بازگشِت قریب به اتفاق آنان در زمان مناسب زیاد است. از سوی دیگر، غرب سالح تحریم را که 
مقامات روس آن را هم نوعی اعالن جنگ و عمل جنگ خوانده اند علیه روسیه بکار برده اند تا آسیب اقتصادی برسانند که زیاِن دو طرفه 
دارد و احتمال تبدیل آن به نوعی دیگری از مبارزه زیاد است و نظم پولی که پس از جنگ جهانی دوم و تدریجا برقرار شده است برهم خوَرد 
و .... مسئله اوکراین همچنین به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد که با وتوی روسیه و امتناع چین رو به رو شد و سپس در مجمع 
عمومی این سازمان که تصمیمات آن ضمانت اجرایی ندارد مطرح شد که چین، هند، ایران، پاکستان، بنگالدش و چندین کشور دیگر )که 

نیمی از جمعیت جهان در آنها زندگی می کنند( از دادن رای امتناع کردند. سوریه همه جا در کنار روسیه ایستاد که خیلی معنادار است.

 شماری از اصحاب نظر در تحلیل اقدام مسکو و پیش بینی نتایج آن گفته اند که روسیه سرانجام بر اوکراین مسلّط خواهد شد، با عناوین 
مختلف ازجمله کمک به ترمیم خرابی های ناشی از درگیری، سالها در آنجا خواهد ماند، تغییرات منطقه ای به وجود خواهد آورد و بعید 
است که نظامیان اَش را از مرزهای کنونی اوکراین بازگرداند و به این ترتیب مستقیما رو به روی اعضای »ناتو« قرار خواهد گرفت که پوتین 
در اولتیماتوم اخیر خود خواسته است که »ناتو« دست از اعضای پیمان لغو شده ورشو )اقمار پیشین شوروی و عموما اسالو نژاد( بردارد و نیز 
زمزمه غرامت خواهی از آلمان را زنده کند. اقدام بعدی روسیه دعوت از جمهوری شوروی پیشین به اتحادی تنگاتنگ و همه جانبه با مسکو 
خواهد بود. به این ترتیب، پایان یافتن قضیه در حال گسترش اوکراین در آینده ای نزدیک قابل پیش بینی نیست بویژه اینکه مسئله تایوان 
نیز رو به داغ شدن می رود و پیدایش مسائل جهانی دیگر و یارگیری های تازه و تهدیدهای سرد و انتقام گیری های اقتصادیـ  سیاسی 
غرب آتش قضیه را شعله َورتَر خواهد ساخت. رسانه های غرب در قضیه جاری اوکراین آتشبیاری کامل کرده اند و رسانه های روسیه که 
همچنان می لنگند نتوانسته اند بازی های تبلیغاتی آنها را خنثی کنند. چند صاحبنظر گفته اند که پوتین نه تنها نیاز به چند مشاور روزنامه 
نگار دارد بلکه باید چند تاریخدان ماهر هم در کنار خود داشته باشد تا در جریان مسائل شوروی سابق به او مستندات تاریخی دهند که 
با طرح آنها بسیاری از دهانها بسته می شود. بیشتر مردم دنیا تا همین دو سه ماه اخیر نمی دانستند که اوکراین پاره ای از تَن روسیه بود و 

مردم دو سرزمین فرهنگ و نژاد مشترک دارند.
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قضیه اوکراین و اقدام های کرملین که همه مسائل و رویدادهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است، در زمستان 1400 نیز سوژه بسیاری 
از تفسیر نگاران قرار گرفته بود که هرکدام نظر خودرا منعکس کرده بودند و متفق القول گفته بودند که این رویداد، سرآغاز تحوالت دیگری 

است که از روسیه شروع شده است. خالصه ای از این نظرات که صرفا اندیشه بیانگران آنها است:

کرملین که اواخر دهه 1980 و نیز در دهه 1990  با ضعف مدیریّت ها و رهبری ها دچار شده و به وعده های غرب، دل بسته بود نه تنها از 
همه دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم دست کشید، بلکه به نوعی فروپاشی شوروی )روسیه تزاری پیشین( تَن داد و اتحاد جماهیر 
شوروی )جمهوری های 15 گانه به وجود آمده برپایه تفّکر جهان وطنی لنین و همفکرانش( پس از فروپاشی تبدیل به یک جامعه مشترک 
المنافع شد که چند عضو آن نیز اندکی بعد جدا شدند. طولی نکشید که روسیه دارای یک جناح ناسیونالیست شد که مصّوبِه »دوما« مبنی 
بر غیر قانونی و خالف استاندارد بودن فروپاشی را دنبال کرد و از پیشروی »ناتو« که قرار بود پس از انحالل پیمان ورشو، یک اتحادیه سیاسی 
شود و ورود آن به اقمار پیشین شوروی به انتقاد دست زد که ناتو وارد بالتیک شوروی پیشین هم شد و به بسط نفوذ در اوکراین که قرن ها 

بخشی از روسیه با فرهنگ و نژاد مشترک بود دست زد، هواداران غرب و ضد روس را بر سر کار آورد و ....

روسیه که پس از فروپاشی شوروی، دچار فساد و عمدتا ناشی از خصوصی سازی و مافیابازی شده بود چند سالی گرفتار مسائل داخلی 
بود که پس از کناره گیری یلتسینـ  عامل اصلی فروپاشی و به قولیـ  به علت الکلی بودن و ضعف معلومات، اندیشه و دورنگری، به تدریج 
حرکت به سوی ورود به صحنه را آغاز کرد. پوتین رهبر آن و برخی مقامات دیگر به ابراز تأسف از فروپاشی، مصیبت خواندن و غیرقانونی 
بودن آن )فروپاشِی دستی( پرداختند و یک ناسیونالیست معروف روس در سال 2014 گفت که ما 27 میلیون کشته دادیم تا اروپای شرقی 
و مرکزی را از دست هیتلر نجات دهیم و پیمان ورشو و نیز استقرار نظامی ما در شرق آلمان بهای همین جانباختن ها بود که ُمفت و رایگان 
همه را در دست غرب که وعده هایش را زیرپا نهاد رها ساختیم و حاال  اوکراین را که قرن ها پاره ای از تَن روسیه بود، یک سرزمین جدا می 

نامند و می خواهند در آنجا بر ضد ما استقرار نظامی یابند.

 روسیه از نیمه همان دهه )دهه دوم قرن 21( بود که به تدریج پا به صحنه گذارد، به تقویت و گسترش سازمان های اروسیا Eurasia  دست 
زد، با کوبا، ونزوئال و سایر چپگرایان آمریکای التین تجدید دوستی کرد و با استفاده از وضعیت سوریه در این کشور پایگاه گرفت و به مدیترانه 
بازگشت، به هرجا که نفوذ غرب تضعیف شد، وارد شد، تسلیحات خود را نوسازی کرد و سریع تر شدن حرکت غرب به سوی اوکراین، کمک 
بزرگی به روسیه کرد که وارد عمل شودـ  عملی که گمان نمی رود عقب نشینی چندان داشته باشد. پوتین همان طور که انتظار بود در 
اظهاراتش در ژانویه و فوریه 2022 به تاریخ روسیه استناد کرد، اشتباه عمل بلشویک ها در تقسیم بندی های ساختگی روسیِه پیش از 
انقالب اکتبر 1917 را پیش کشید و به تشریح وحدت فرهنگیـ  نژادی روس و اوکراینی پرداخته و با اشاره به اوکراینی بودن چند رهبر 
کرملین در دوران  شوروی، جدایی دو ملت را غیر طبیعی خوانده و اقدام هایی را آغاز کرده که به باور اصحاب نظر، پایان آن قابل پیش بینی 
نیست. یک صاحبنظر روس گفته است: رسانه های غرب همه اش می گویند که کریمِه اوکراین و نمی روند ببینند که 170 سال پیش که 
روسیه با جنگ، عثمانی مورد حمایت چند دولت اروپایی را از کریمه بیرون راند، اوکراینی وجود نداشت و اضافه کرده بود که اگر استالین 
پس از بیرون راندن ارتش هیتلر از خاک شوروی، آن را تا برلین دنبال نکرده بود و با گرفتن امتیاز از هیتلر، در مرز غربی شوروی متوقف شده 

بود، هیتلر سراغ انگلیسـ  تنها دشمن باقیمانده اش در اروپا می رفت و جهان، امروز چهره ای دیگر داشت.
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5

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

چند مخاطب که در شماره قبلی این مجله، مطلب درباره نظامی گنجوی را خوانده اند با ارسال پیام خواسته اند که دوباره آن بخش از اشعار 
ایراندوستانه او را بازنشر دهیم که بر دل می نشیند.

پاسخ:
 آن ابیات با توضیح بیشتری درباره این شاعر:

 نظامي گنجوي )ابو محمد الیاس( که در مارس 1209 میالدي )به نوشته بسیاري از موخان 12 مارس برابر 21 اسفند( دیده ازجهان فروبست 
شاعري داستانسرا و متخصص مثنوي داستاني بود. لیلي و مجنون، خسرو و شیرین، خمسه، هفت پیکر و اسکندرنامه از جمله آثار این شاعر 
نامدار ایرانی هستند. وي که شهرت از شهر گنجِه قفقاز برده است مردي گوشه گیر بود که امیران زمان خود را مدح نگفت. نظامي َمدح شاهان، 

امیران و مقامات وقت را گفتن؛ دروغ و چاپلوسي و نوعي گناه مي دانست. وی در این زمینه گفته است:
    

ـ  دروغي را چه )چرا( بايد خرج كردن چو نتوان راستي را درج كردن ـ 

    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 »ژورنالیست« 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 بُنُجل فروشی کرد.
     نظامي که به گفته خودش از یک پدر پارسي و یک مادر ُکرد به دنیا آمده بود از زادگاه خود شهر گنجه، جز یک سفر و گویا به تبریز خارج نشد. 
داستانهاي دوران ساسانیان و تمدن و فرهنگ ایرانیان زمینه ساز نظامي در تنظیم خسرو و شیرین و هفت پیکر )بهرام نامه(، مخزن االسرار، 
و ... بوده اند. دیوان رباعیات، غزلیات و قصاید نظامي در ادبیات فارسي جایگاه ویژه دارد. وي بمانند فردوسي در اعتالي ایران و فرهنگ ایراني 

تالش بسیار کرد که از این بیت او پیداست:
    

ـ  نیست گوينده زين قیاس؛ خجل     همه عالم تَن است و ايران؛ دل ـ 
    

ـ  دل ز تَن بِه بَود، يقین باشد     چونکه »ايران« دل زمین باشد ـ 
    

ـ  خرابی َمیاَور در ايرانزمین     َمَینگیز فتنه َمَیفروز كین ـ 
    

    براي این که بعدا به نظامی ایراد گرفته نشود که چرا درباره اسکندر که میهنش را اشغال نظامي کرد سخن گفته است، وی او را در کتاب 
خود به عنوان یک حکیم و مردي دانا توصیف کرده، نه یک فاتح و نظامی )جنگجو(.

 

تصوير مجسمه نظامی

اسفند1400( مجله روزنامک شماره 92 )بهمن- 



ریشه بازی های سیاسی بر سر قضیه اوکراین

یک مخاطب اِدیِشن آنالین این مجله، 14 مارس 2022 )23 اسفند 1400( از نیوجرسی )آمریکا( با ارسال فاکس 
نوشته است: دوستم ُکپی یک ویدئو از بحث تحلیلی تلویزیونی در باره اوضاع اوکراین را برایم ارسال داشته که در آن 
دکتر هوشنک امیراحمدی استاد دانشگاه راتِگرز گفته است که ناتو برای مبارزه با شوروی و کمونیسم ایجاد شد و پس از 
شکست کمونیسم و فروپاشی شوروی نباید به آن صورت باقی می ماند که دست به توسعه بزند و روس ها تصور کنند که 
غرب با »روسیه« مشکل دارد و در اوکراین وارد عمل و به نوعی مقابله شوند. نگاهی به اطراف اوکراین بیاندازید. دمکراسی 

ـ دمکراسی گویی شده است بهانه.
 خواستم که نظر مجله شما را هم بدانم.

پاسخ:

در پاسخ، مطلبی را که در این باره در تاریخ آنالین ایرانیان www.iranianshistoryonthisday.com  درج شده است برایتان بازنشر می دهیم، از این قرار:

بازی های سیاسی بر سر مسئله اوکراین که از سه ماه پیش آغاز شده است ادامه دارد. بزرگان اروپایی عضو ناتو می خواهند از این بازی برای نزدیکتر 
کردن عضوهای این اتحادیه، و تنها اتحادیه نظامی جهان به هم با بکاربردن تبلیغات ترس از روسیه و حتی بیان احتمال جنگ اتمی! استفاده کنند و در 
آمریکا، گزارش های مربوط به لشکرکشی های مسکو توجه از تورم و مسائل دیگر روز را برگرفته و متوجه آن مسئله کرده است. در این میان بد نیست اشاره 

ای به سابقه مسئله که گمان نمی رود تا تحّقق برخی خواست ها پایانی داشته باشد داشته باشیم:

دوازدهم فوریه 2004، والدیمیر پوتین مرد نیرومند فدراسیون روسیه اعالم کرد که انحالل شوروي در هر معیار و مقیاس و با هر تعریف و تعبیر، یک 
مصیبت بودـ  این سرزمین قرن ها یکپارچه بود. مردم معمولي از انحالل شوروي طرفي نبستند و سودي نبردند و برنده این تراژدي، در هریک از جمهوري 
هاي شوروي سابق؛ گروهي کم )کمونیست های زبانی و اصحاب مقام های دولتِی چهره عوض کرده وقت، اِلیت های تازه ساخت و اولیگارش های نوظهور 

ـ معادِل شان در غرب؛ میلیاردرها و کمپانی دارهاِی دولت ساز( بوده اند و ... که می کوشند دست در دست همپالکی های غربی خود بگذارند.
     پس از انحالل شوروی در دسامبر 1991، این نخستین بار بود که یک رهبر روسیه به صراحت چنین مطلبي را بیان مي داشت. این بیان صریح والدیمیر 
پوتین با اینکه سریعا عمل نداشت، در زمان خود بسیاري از حساب ها را به هم ریخت و گفته شده بود رشته اي است که سر دراز خواهد داشت و پوتین در 
فرصت مناسب اقدام خواهد کرد و روسیِه عصر تزارها دست کم به صورت یک اتحادیه مشترک المنافع احیاء خواهد شد که زمان فروپاشی هم قرار بود به 
این صورت درآید که بعدا چند عضو آن ازجمله اوکراین، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان جدا شدند و سه جمهوری کوچک بالتیک شوروی پیشین 
به راه دیگری رفتند. بعدا که دوران ریاست جمهوری پوتین با اصالح قانون، طوالنی تر و دفعات بیشتری شد، اصحاب نظر گفتند که هدف اصلی پوتین 
از ماندن در صدر فدراسیون برای مدتی بیشتر، همانا خواست و تصمیم او به احیاء روسیه پیشین است و افزودند که پوتین از سن پترزبورگ برخاسته و 

وفادار به آرزوهای پتر بزرگ است.
    در همان سال، پوتین گفته بود که تصمیم به ایجاد یک منطقه تکنولوژی پیشرفتهـ  نظیر سلیکون َولی )محل فعالیت تاسیسات تکنولوژی و دیجیتال 

در کالیفرنیا( دارد و نیز نوسازی سالح های ارتش و پیشرفته کردن آنها و همچنین ورود به بازار جهانی اسلحه، داشتن نگاه بیشتری به شرق و ....
    تحلیلگران غرب نیز در همان وقت، اظهارات پوتین که فروپاشی شوروی را یک مصیبت خوانده بود، نخستین تکان یک حرکت ناسیونالیستي و سرآغاز 

زمزمه احیاء روسیه )روسیه زمان تزارها( در دهه های بعد تفسیر کرده بودند.
    این تحلیلگران این موضوع را نیز یادآور شده بودند که اندکی پس از فروپاشی شوروی بدست یلتسین و دو تن دیگر، و چند سال پیش از بیان صریح 
پوتین، مجلس ملی روسیه )دوما( با تصویب یک قطعنامه ]طرح پارلمانی[، انحالل شوروي را عملي غیرقانوني اعالم کرد زیرا که برای تحقق آن یک رفراندم 
سراسری انجام نشده بود. پس از پیروزی انقالب بلشویکی 1917 و پایان جنگ داخلی، رهبران روسیه سوسیالیست با تفکر انترناسیونالیستی )جهان 
وطنی( و ایجاد جهان تک دولتی به صورت یک جامعه مشترک المنافع بزرگ )کنفدراسیونی از دولت های مستقل و متحدـ  همان فرضیِه 2500 ساله 
کوروش بزرگ(، امپراتوری یکپارچه روسیه را به 15 جمهوری )اسما و نَه در عمل( تقسیم کرده بودند که بعدا نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
بر آن گذارده شد. در پی انتشار اعالمیه یلتسین و سران وقت اوکراین و بالروس مبنی بر انحالل شوروی، سران هر جمهوری که در آرزوی دائمی کردن 
قدرت شخص خود و خانواده خویش بودند اعالم استقالل کردند و خصوصی سازی منابع ملی، مافیابازی و فساد دولتي و اقتصادي و ساخت و پاخت در 
معامالت دولتی و حّراج ها پدید آمد و ...، ولی طبق نظرسنجی ها در سال های مختلف، اکثریت مردم قطعات شوروی پیشین از فروپاشی این جماهیریه 

ابراز عدم رضایت کرده اند.

دكتر امیراحمدی
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    پوتین در پی مصیبت و تراژدی خواندن انحالل اتحادیه جمهوري هاي 15 گانه، دست به محدود کردن اختیارات مجالس ایالتی زد تا روسیه فدراتیو به 
سرنوشت اتحاد شوروي دچار نشود، گرجستان را با لشکرکشی از پیوستن به غرب مانع و درگیر مداخله غرب در اوکراین شد، کریمه را که ضمن تقسیمات 

بلشویکی به اوکراین داده بودند پس گرفت و ....
    خروج آمریکا از افغانستان که نوعی ناکامی خوانده شده است و پیش از آن از عراق و داغ شدن مسئله تایوان )توجه آمریکا به آن منطقه(، روبروشدن 
مجدد جهان غرب با توّرم، افتادن دمکراتیک حکومت چند کشور بدست سوسیال دمکرات ها و ... به پوتین فرصت داده است که از اواخر پاییز 2021 برای 
تحقق هدف خود دست به اقدام بزند و غرب را ناقض قول و قرارهای دهه 1990 اعالم کند که قرار نبود وارد اقمار پیشین شوروی شود و ... و التیماتوم بدهد 
و با اعزام نیرو، نخست اوکرین را که درصدد پیوستن به اتحادیه نظامی غرب برآمده بود در محاصره قرار دهد، اخطار دهد که از نظامی گری و تالش برای 

پیوستن به ناتو و ناسیونالیست بازی دست بردارد که چون مؤثر واقع نشد، پنجم اسفند 1400 به نام عملیات ویژه دستور ورود نظامی به آن دهد و ....

 

یک مخاطب )مهاجر تاجیک( از سوئد پرسیده است:
 آیا این درست است که مهاجرت ها در کشور مهاجرپذیر

 باعث اختالف فرهنگی می شوند؟

پاسخ:

در این باره،  نظر دکتر »جان هیگام« استاد فقید دانشگاه را که در کتاب او »یگانگي و بیگانگي« منعکس است ذکر می کنیم که نوشته است:

"فرد و فرهنگش با هم مهاجرت مي کنند". فرهنگ و تمدن ارتباط به نژاد ندارد و به رشد کردن از یکیـ  دو سالگی در یک جامعه  مربوط است که به آن 
خوی می گیرد و در نتیجه طرز فکر، خواست، انتظار و روش و خصلت مهاجر و بومی با هم فرق دارد و این تفاوت در جامعه تأثیر می گذارد. تغییر خوی و 

خصلت برای یک بزرگسال آسان نیست و به زمانی طوالنی و معاشرت نیاز است.

وی نوشته است: عیب دیگر کار در آسان بودن مهاجرت این است که فرد به امید مهاجرت، در وطن اصلی از بی تالشی و عقب ماندگی نمی هراسد و 
برنامه ریزی و تالش برای پیشرفت نمی کند و در انتظار ]امید به[ مهاجرت، دست روی دست می گذاردـ  امروز و فردا می کند و این وضعیت یعنی هدر 

رفتن خودش و آسیب دیدن وطنش.

 پروفسور »هیگام« در عین حال دشواري هاي آتي ناشي از تداوم مهاجرت از یک جامعه به جامعه دیگر را پیش بیني کرده و راه حل ارائه داده است )این 
دشواري ها در قرن 21 بیش از پیش آشگار شده اند(. او مهاجرت افراد دارای یک فرهنگ را به کشورهای یکدیگر بَد نمی داند؛ مثال مهاجرت انگلیسیـ  

آلمانی ها به آمریکای شمالی، عرب ها به کشورهای یکدیگر و تاجیک ها به ایران و ایرانیان به مناطق تاجیک نشین افغانستان و آسیای میانه.

پروفسور »هیگام«
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8

گشتی در اخبار و نظرات

رئیس مجلس خبرگان: حرف های ما باید عمل داشته باشد، حکومت علوی باید اثر 
داشته باشدـ  در حکومت علوی نباید گرسنه و بی خانه وجود داشته باشد

به گزارش خبرگزاری ِمهر در هفدهم اسفند )8 مارس 2022(، آیت اهلل احمد جنتی رئیس 
مجلس خبرگان رهبری در نشست این مجلس گفت که باید تا جایی که می توانیم درباره افراد 
فقیر که وضع مالی خوبی ندارند فکر کنیم. من همیشه به این فکر می کنم که حرف های ما باید 
نتایج عملی داشته باشد. باید به قشر محروم جامعه عنایت ویژه  شود. افراد این قشر زندگانی 
را به سختی می گذرانند. توانایی ما محدود است، اما تا جایی که می توانیم باید کمک کنیم تا 
کسانی پیدا نشوند که شب عید )نوروز( غذای مناسبی نداشته باشند. قِشر محروم و عائله مندان 
به سختی روزگار می گذارنند که تصور آن سخت است. حکومت علوی كه در انتظار آن 
بوديم بايد آثاری داشته باشد. امام علی)ع( نمی توانست فردی را ببیند كه گرسنه 

است و يا خانه ندارد. اينهاـ  غذا، آب و مسکنـ  سه نیاز مهم و اصلی جامعه است و در حکومت امام علی)ع( تأمین بود. امیدوارم همه 
ما بتوانیم راه امام علی)ع( را طی كنیم. اين، آرزوی ماست و بايد در حد توان به اقشار محروم برسیم. کارکنان و اعضای دولت باید در 

این مسیر حرکت کنند.
]می دانیم که حذف طبقه محروم از شعارهای انقالب 1357 بود[

 

مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره دالر 4200 تومانی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی یکشنبه 15 اسفند )ششم مارس 2022( با 194 رای موافق و 42 رای مخالف تصمیم گیری درباره ارز اصطالحا؛ 

ترجیحی )دالر 4200 تومانی( را  به دولت واگذار کردند که خواهان تعدیل و لغو موارد متعدد آن، جز خرید دارو و لوازم پزشگی از خارج است.

براساس این مصوبه از دولت خواسته شده است در سال 1401 که از 20 مارس 2022 آغاز می شود چنانچه کاالیی را از شمول ارز ترجیحی حذف 
کند، برای جبران زیان مصرف کننده، از طریق دادن کاالبرگ الکترونیک )کوپن( اقدام کند.

دولت حسن روحانی از فروردین 1397 و در آستانه خروج  کامل آمریکا از توافق هسته ای )برجام(، برای جلوگیری از گران شدن آن دسته از اجناس 
وارداتی که کاالی اساسی نام گذاری شده بودند، دالر 4200 تومانی اختصاص داد که طبق گزارش های رسانه ای در مواردی از این ارز، سوء استفاده 

شده است. دالر آمریکا در بازار آزاد تهران در نیمه اسفند 1400 در کانال 26 هزار تومان بود.

آن تصمیم )دالر 4200 تومانی( به ابتکار اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اتخاذ شده بود و به همین سبب، این دالر 4200 تومانی به »دالر 
جهانگیری« معروف شده استـ  4 تا 6 برابر ارزانتر از نرخ بازار آزاد.

مقامات دولت آیت اهلل رئیسی و منتقدان دالر 4200 تومانی  اشاره  کرده اند که اختصاص میلیاردها دالر به عنوان ارز ترجیحی )دالر 4200 تومانی( 
از افزایش توّرم و گرانی کاالهای ضروری مانع نشده و تنها بازار فساد و رانت خواری را داغ تر کرده است که با حذف آن و دادن کمک به مصرف کنندگاِن 

کم درآمد از طُرق دیگر، در مصرف ارز صرفه جویی خواهد شد.

 

اسفند1400( مجله روزنامک شماره 92 )بهمن- 

 آيت اهلل جنتی



دولت حسن روحانی ارز گران می خرید و هر دالر را به 4200 تومان به برخی واردکنندگان 
می داد که حجم نقدینگی و توّرم باال رفت

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی اسفند 1400 در یک برنامه تلویزیونی گفت که دولت سابق 
)دولت حجت االسالم حسن روحانی( سال گذشته )سال 1399( شش میلیارد دالر به قیمت نیمایی )نرخ نسبتا باال( خرید و 

با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان )واردکنندگاِن اصطالحا؛ کاالی اساسی( فروخت.

صالح آبادی گفت که دولت وقت برای واردات کاالی اساسی نیاز به 10 میلیارد دالر داشت، ولی چون بیش از 4 میلیارد دالر 
از محل فروش نفت تامین نشده بود، اقدام به خرید ارز به قیمت نیمایی )گران تر( کرد و سپس این ارز را به نرخ 4200 تومان 
به برخی واردکنندگان فروخت و این اقدام منجر به 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی )انتشار پول( شد و بر حجم نقدینگی 

اضافه کرد ]که نتیجه اش باالرفتن تورمـ  گرانی بود[.

سامانه ارز نیما از اردیبهشت سال 1397 توسط بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز به ویژه واردکنندگان و 
صادرکنندگان ایجاد شد و در برخی ماه ها قیمت ارز در این بازار نزدیک به قیمت بازار آزاد بود.

ایجاد ارز 4200 تومانی یکی از جنجالی ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بوده است که اینک تالش می شود، حذف گردد. گفته شده 
است که این ارز تأثیر مورد نظر در کنترل قیمت ها را نداشته است، ولی تورم پول؛ بله که قدرت خرید ریال را کاهش داده که فشاری بر طبقه کم درآمد و زیانی 

برای سپرده گذاران بانکی بوده است.

خرید خدمت سربازی برای مشموالن خارج از کشور
مجلس شورای اسالمی تصویب کرد که مشموالن غایِب خارج از کشور با پرداخت 15 هزار یورو می توانند کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، این مورد در جلسه علنی صبح شنبه 14  اسفند 1400 مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی الیحه بودجه سال 1401 از کمیسیون 
تلفیق تصویب شد.

طبق این مصوبه، مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان )احضار( آنها به خدمت سربازی گذشته باشد، می 
توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار یورو، کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متأهِل دارای فرزند از مادر ایرانی، از بیست و پنج درصد 
تخفیف برخوردار می شوند. همچنین مجلس شورای اسالمی تصویب کرد که مشموالن خدمت سربازی متاهل و باالی 30 ساله و دارای حد اقل دو فرزند، کارت 

معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند.
 

واردات موبایل و َتبلِت به ایران در قبال صادرات پسته و خشکبار
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تَبلت و وسایل یدکی مربوط گفت که بر اساس مصّوبه تازه، صادرکنندگان پسته و خشکبار، خودشان هم می توانند 

مستقیما با ارز حاصله به واردات موبایل و تَبلِت اقدام کنند.

به گزارش دوشنبه 16 اسفند 1400 ایسنا، این مصوبه بر پایه  تهاتر صادرات خشکبار با 
واردات موبایل و تبلت و یا با ارز حاصل از فروش خشکبار صورت گرفته است. محمدرضا عالیان 
ـ سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل و تَبلِت درباره جزئیات این مصّوبه به ایسنا گفت: از این 
پس اگر صادرکنندگان خشکبار ازجمله پسته نتوانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل و تابلت 
بفروشند، مجاز هستند از محل دریافتِی حاصله، خودشان موبایل و تابلت وارد کنندـ  البته به 

شرط داشتن کارت بازرگانی.

علی صالح آبادی
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دو مصوبه تازه مجلس: گندم هر کیلو
 9 هزار و 500 تومان و دریافتی ماهانه بازنشستگان 

5میلیون تومان و بیشتر
خبرگزاری فارسـ  16 اسفند )7 مارس 2022(:  مجلس شورای اسالمی در این روز تصویب 
کرد که دولت مکلّف است گندم را به مبلغ هرکیلو گرم حداقل نود و پنج هزار ریال )9 هزار و پانصد 

تومان( از کشاورزان خریداری کند. در این جلسه، مجلس همچنین تبصره ای را تصویب کرد که بر پایه آن، دریافتی ماهانه بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد افزایش خواهد یافت به نحوی که پس از 
اِعمال این افزایش، دریافتی ماهانه بازنشسته نباید از پنجاه میلیون  ریال کمتر باشد. ]در سال 1358 و چندماه پس از انقالب، مهندس بازرگان نخست وزیر وقت، 

حداقل دریافتی ماهانه بازنشستگان کشوری و لشکری را 5 هزار و پانصد تومان تعیین کرده بود، حدود یک هزارم سال 1401[

تصریح دوباره اتحاد چین و روسیه در برابر ناتو

رسانه ها در فوریه 2022 با انتشار این عکس، خبر از اعالم اتحاد چین و روسیه در برابر هرگونه اقدام بلوک ناتو و حمایت چین از خواست های روسیه از ناتو 
دادند. پوتین برای شرکت در مراسم گشایش بازی های المپیک به چین رفته بود. به رغم اخطارهای آمریکا و انگلیس و میانجی گری  ضمنی فرانسه، به نظر می 

رسد که پوتین تاکنون از سیاست خود و اعالمیه های دسامبر 2021 کوتاه نیامده است.

تفسیرنگاراِن بی طرف یک بار دیگر ابراز نظر کرده اند که عقب نشینی روسیه اتمیـ  موشکی از اولتیماتوم اخیر به غرب، با تهدید و نطق و مصاحبه دشوار به 
نظر می رسد. روسیه بیش از هرکشور دیگر، سالح اتمیـ  موشکی، تانک، توپ و زیردریایی دارد و بزرگترین کشور جهان به لحاظ وسعت است و در دوران جنگ 

سرد پناهگاههای زیر زمینی محافظت از حمله اتمی فراوان برای شهروندان خود ساخته که به همان صورت موجود هستند.

با شیوع دوباره کرونا، نخست وزیر 41 ساله نیوزیلند، ازدواج خود را به 
بعد موکول کرد

Jacinda Ardern نخست وزیر 41 نیوزیلند که قرار بود در ژانویه 2022 با نامزد خود کالرک گیفورد ازدواج کند، تاریخ ازدواج 

را به بعد موکول کرد، زیرا که بار دیگر موارد تازه ای از بیماری کرونا در نیوزیلند مشاهده شده بود. وی گفته بود که نمی خواهد 
در مراسم عروسی اش که شماری زیاد شرکت خواهند کرد دچار بیماری شوند. باید از شرکت در این گونه مهمانی ها فعال 

اجتناب کرد. بانو آردن از فعاالن حزب زحمت کشان نیوزیلند است.

بانو آردرن
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یک بانوی 43 ساله 
در صدر پارلمان اتحادیه 27 کشوری اروپا

 هفته گذشته بانو Roberta Metsola  43 ساله رئیس پارلمان اروپا )اتحادیه اروپا مرّکب از 27 کشور با 460 میلیون جمعیت( 
شد. وی جوانترین بانویی است که تا کنون رئیس یک پارلمان شده است. »رابرتا« شهروند مالتـ  کشور جزیره ای واقع در دریای 
مدیترانه است. به رغم اینکه تها سه زن در پالمان اروپا عضویت دارند، اکثریت اعضاء، رابرتا را انتخاب کردند. وی بر کرسی دیوید 
ساسولی 65 ساله نشسته است. همچنین تنها رئیس پارلمان اتحادیه اروپاست که مخالف کورتاژ است. وی یک کاتولیک است.

 

درگیری مرزِی دوباره ایران و افغانستاِن طالبان
گزارش های رسانه ای سه شنبه 8 مارس 2022 حکایت از درگیری دوباره نیروهای مرزی ایران و افغان در منطقه مرزی والیت نیمروز داشت. اواخر پاییز 

)آذرماه1400( نیز نیروی های دو طرف در همان منطقه درگیر شده بودند.

درگیری تازه، زمانی رخ داد که طرِف ایرانی قصد الیروبی کانال »سیخ َسر« را داشت، ولی نیروهای وابسته به طالبان مانع از این کار شدند و گفتند این کانال 
مربوط به افغانستان است، نَه ایران و درگیر شدند. گویا در این درگیری از سالح سنگین استفاده شده است، در نخستین ساعت یک بلدوزر ایرانی آتش گرفته و 

دست کم چهار تن از مرزبانان ایران آسیب دیده بودند.

مرزهای ایران و افغانستان به  سبب قاچاق مواد مخّدر، مشکل آب و فرار افغان ها  از دست طالبان، مشکلدار شده اند. این مرزها را دولت لندن پس از جداکردن 
ایران خاوری از بدنه ایران طرح ریزی کرده است. این مرزبندی انگلیسی مشکل رودخانه ای و کشاورزی به وجود آورده است.

انفجار بمب در مسجد شیعیان پیشاور با دهها کشته و مجروح
جمعه چهارم مارس 2022 و در جریان نماز جمعه، در مسجد شیعیان شهر پیشاورـ  شهر افغان نشین دو میلیونی پاکستان، بمب منفجر شد که حدود 57 
نمازگذار را کشت و  حدود یکصد تَن دیگر را مجروح کرد. داِعش )شعبه خراسان اسالمی آن( مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت. این خونین ترین انفجار انتحاری 
در یک مسجد شیعیان پاکستان بشمار آورده شده است. بمب گذار پیش از ورود به مسجد دو مامور پلیس را کشته بود. طبق برخی گزارش ها، دو تروریست در 

انفجار مسجد دست داشتند که یکی از آنها، بمب را بر کمر خود بسته بود.

گوشه ای از مسجد پس از انفجار

رابرتا
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کشتی حامل 4 هزار اتومبیل گرانبها به مقصد قاره آمریکا در اقیانوس اطلس غرق شد
یک کشتی بزرگ حامل اتومبیل در میان راه از آلمان به قاره آمریکاـ  در اقیانوس اطلس در پی آتش سوزی غرق شد. محل غرق این کشتی تا جزایر آزورِ پرتغال 

400 کیلومتر فاصله داشت.

این کشتی به نام Felicity Ace  و به طول 220 متر حامل حدود 4 هزار اتومبیل ازجمله صدها مرسدس بنز، پورشه و اتومبیل های گرانبها وـ  اصطالحا؛ لوکس 
دیگر بود.

كشتی حامل اتومبیل ها در حال سوختن

 

سرقت کیف پول خانم آنگال مرکل در یک فروشگاه شهر برلین
در فوریه 2022 هنگامی که بانو »آنگال مرکل« صدراعظم پیشین آلمان در جریان خرید در یک فروشگاه در شهر برلین بود، کیف پول وی به سرقت رفت.

گزارش این سرقت به نقل از روزنامه بیلد، در رسانه های سراسر جهان انتشار یافته است.

طبق این گزارش، کیف پول صدراعظم سابق در ساک دستی او بود و به »چرخ خرید« آویزان. بانو مرکل با این چرِخ خرید 
در گوشه و کنار فروشگاه در جستجوی اشیاء مورد نظر بود و نگاهش به اطراف، که ناگهان متوجه شد ساک دستی او در جای 
خودش قرار ندارد. بانو مرکل و محافظ وی )بادی گارد( متوجه سرقت نشده بودند! و برایشان معلوم نشده است که چگونه 

ساِک حاوی کیف پول ربوده شده است.

در پی سرقت کیف، بانو مرکل به پاسگاه پلیس محل رفت، شکایت خودرا مطرح ساخت و خواستار دستگیری دزد شد.
آنگال مرکل 16 سال صدر اعظم آلمان بود و در ماه دسامبر 2021 از این سمت کناره گیری کرد.

آنگال مركل
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کودک 5 ساله در مدرسه ای در فلورید معلم خود و چند کودک را مجروح کرد!
هفتم مارس 2022 )16 اسفند 1400(گزارشی انتشار یافت که در یک مدرسه تعلیمات ابتدایی و کودکستانی در فلوریدای جنوبی )آمریکا( یک کودک 5 
ساله  به معلم خود و چند کودک دیگر حمله بُرده بود و آنها را مجروح ساخته است و برخی از مجروحین به بیمارستان انتقال یافته اند. در جهان، این نخستین بار 
بوده است که چنین رویدادی اتفاق افتاده و کودکی به این سن و سال چنین کرده است. جزئیات قضیه گزارش نشده است. گفته شده است که کودک )ضارب( 

از معلم خود راضی نبوده است.
 

برنامه 3 ساله خالص شدن ترکمنستان از دخانیات
قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان در آخرین ماه هجری خورشیدی دستور داد که با رعایت این اصل که سازمان جهانی بهداشت، استعمال 
دخانیات را نوعی خودکشی و سیگار را قاتل انسان اعالم کرده است، ترکمنستان )واقع در شمال خراسان و در قدیم گوشه ای از ایران( باید تا سال 2025 )3 سال 
دیگر( از شّر دخانیات خالص شود و به کشوری عاری از دخانیات تبدیل شود. این مهلت سه ساله برای تَرک دخانیات که هر سال هزینه سنگین مالی و تلفات 
انسانی درمان دارد کافی است و مقررات )ضوابط( طوری تنظیم خواهد شد که از این پس، هیچکس در ترکمنستان به دخانیات روی نیاورد و آنان که معتاد هستند 

تدریجا و طبق یک برنامه تنظیمی بهداشتی ترک کنند و در پایان این سه سال قانون مجازات فروش و مصرف دخانیات وضع خواهد شد.
به گزارش رسانه ها، رئیس جمهوری ترکمنستان برنامه ملّی مربوط به تَرک اعتیاد دخانیات برای سالهای 2022 تا 2005 را در جلسه کابینه  این کشور مطرح 

و تصویب شده است.

سرقت از مجتمع های کسب و کار به روایت پلیس تهران
به گزارش چهارم اسفند 1400 خبرگزاری فارس، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند 6 نفره سارقان زورگیر خبر داد که با 

تهدید سالح سرد و بستن دست و پای نگهبان های ساختمان، از مجتمع های اداری )کسب و کار( سرقت می کردند.
سرهنِگ کارآگاه قاسم دستخال در تشریح جزئیات این سرقت گفت: بیست و هشتم دی ماه امسال طی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر سرقت از مجتمع تجاری با تهدید سالح سرد نگهبان ساختمان و بستن دست و پای وی، تیمی از ماموران کالنتری سنایی به محل اعزام شد و 

تحقیقات اولیه و دستگیری متهمان به عمل آمد.

وی گفت: بررسی های اولیه نشان از این داشت که 4 سرنشین یک دستگاه خودرو سفید رنگ سرقت را مرتکب شده بودند و با تخریب درب ورودی واحدهای 
مجتمع تجاری، گاو صندوق های واحد های تجاری حاوی طال و ارز را سرقت و به سرعت از محل گریخته بودند.

رئیس پایگاه سوم پلیِس آگاهی تهران ادامه داد: همزمان با انجام تحقیقات پلیسی پرونده های دیگری که نشان از سرقت های مشابه در محدوده های مناطق 
گاندی و ونَک داشت به این پایگاه ارجاع شد که با پاالیش اطالعات به دست آمده مشخص شد که سرقت ها توسط اعضای یک باند 6 نفره شامل یک زن و 5 مرد 
انجام شده است. مخفیگاه متهمان شناسایی و همه اعضای این باند دستگیر شدند. دستگیرشدگان به 20 مورد سرقت مشابه اعتراف کردند و گفتند که پس از 
پایان کار مجتمع ها و تنها وجود یک سرایدار و نگهبان دست به سرقت از مجتمع می زدند. تا این ساعت )آخر وقت چهارم اسفند 1400( 14 شاکی )کسانی که 

صندوق های آنها در مجتمع ها مورد دستبرد قرار گرفته بود( به پایگاه سوم پلیس مراجعه کرده بودند. 

حمل تریاک با اتوبوس مسافربر به تهران
تهران، خبرگزاری فارس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در تهران بزرگ از کشف 121 کیلو گرم تریاک در بازرسی از یک اتوبوس مسافربر خبر داد.

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند اظهار داشت که این اتوبوس به مناطق مرزی مسافر می بُرد و محموله مواد مخدر به تهران انتقال می داد. پلیس از این موضوع 
اطالع یافت و در کمین نشست و در نزیکی تهران اتوبوس را متوقف و بازرسی کرد و 121 کیلوگرم تریاک را بدست آورد و راننده و همدستش  را دستگیر کرد که 

تحقیق از آنها ادامه دارد.
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فرماندار رفسنجان که نسبت به یک روزنامه نگار بی احترامی کرده بود برکنار شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم در سوم اسفند 1400 )22 فوریه( از کرمان، در دومین نشست خبری اکبر پورمحمدی فرماندار رفسنجان ]سرپرست فرمانداری[، 
یکی از خبرنگاران سؤالی با موضوع حمایت و انتقال آب رودخانه برای یک »فرد معروف« مطرح می کند و مدعی می شود که فرماندار از وی و انتقال آب برای وی 
حمایت می کند که فرماندار به جای پاسخ  دادن به سئوال او، خطاب به وی با لحنی تُند می گوید: "یک بار دیگر تکرار کنی تو دهانت می زنم، حواست جمع باشد!.".

تسنیم نوشته است که این بی احترامی فرماندار به یک ژورنالیست انعکاس یافت، به اطالع دولت رسید و چند ساعت بعد به دستور احمد وحیدی وزیر کشور، 
علی اکبر پورمحمدی از سمت خود برکنار شد.

عزل فرماندار رفسنجان تیتر صفحات اول چند روزنامه

درگذشت خواننده نامدار هندی و به این مناسبت اعالم دو روز عزای عمومی در هند
لَتا َمِنشکار خواننده بنام هند ششم فوریه 2022 و در 92 سالگی درگذشت و به این مناسبت، 

دولت هند در این کشور دو روز متوالی عزای عمومی اعالم کرد.

 لتا در سپتامبر 1929 در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمده بود که نام او را »هما« گذاشتند 
که بعدا تبدیل به لتا شد.  وی از 13 سالگی وارد کار خواندن آواز شده بود و در بسیاری از فیلم های 

هندی صدای او پخش می شد.

لَتا
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به گزارش یک رادیو دولتی آمریکا، افزایش توّرم، زندگی بسیاری از شهروندان آمریکا و 
اروپا را دشوار ساخته استـ  مشروح گزارش و راه حل

به گزارش رادیو فردا که با بودجه آمریکا فعالیت دارد، افزایش چشمگیر تورم باعث شده است بسیاری از شهروندان آمریکایی در تامین مواد غذایی، سوخت، 
اجاره خانه و هزینه های مراقبت از کودکان دچار مشکل شوند. با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین و تحریم شدن روسیه از سوی دولت آمریکا، بهای متوسط 

بنزین در آمریکا، هر گالن به حدود 5 دالر رسیده است )هر لیتر بیش از 30 هزار تومان(. روسیه از صادرکنندگان نفت خام به آمریکا بود.

به گزارش رادیو  فردا، نرخ تورم در آمریکا طی ماه ژانویه 2022 نسبت به ماه مشابه 2021 حدود هفت و نیم درصد بوده که بیشترین رشد از سال 1982 )40 
سال پیش( است. ]توّرم آن زمان از دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر از حزب دمکرات آغاز شده بود که رونالد ریگن با افزایش موقت بهره های بانکی و تدابیر 

دیگر، آن را پایین آورد و به ِصفر نزدیک کرد. درصد تورم در آمریکا در نیمه دوم مارس به مرز 8 درصد رسیده بود[.

رادیو فردا گفته است: آمارهای وزارت کار آمریکا که پنج شنبه 21 بهمن ماه )دهم فوریه 2022( منتشر شد، نشان می دهد که قیمت برخی کاالها و خدمات 
رشد چشمگیری داشته است از جمله قیمت خودروها و کامیون های کارـ  کرده )دست دوم(، بیش از 40 درصد، اقامت در هتل ها بیش از 20 درصد، قیمت 
مبلمان )فِرنیِچر( حدود 17 درصد و گوشت قرمز حدود 16 درصد رشد داشته است. قیمت تخم مرغ، برق و لوازم خانگی نیز بین 10 تا 13 درصد باال رفته است.

کاهش عرضه کاال و کمبود کارگر )ناشی از تداوم بیماری کرونا و خانه نشینی(، کمک های مالی هنگفت دولت )افزایش پول در جریان(، عدم تطبیق بهره 
سپرده های بانکی با درصد تورم و افزایش خرید خانوارها )برای انبار کردن احتیاطی( از عوامل افزایش قیمت ها بوده است و همچنین افزایش دستمزدها به 

باالترین سطح، طی 20 سال گذشته و درنتیجه افزایش نرخ خدمات و بهای تولیدات.

در این گزارش آمده است که افزایش چشمگیِر درصد توّرم باعث شده است که بسیاری از شهروندان آمریکایی در تامین هزینه های زندگانی )مواد غذایی، 
سوخت، اجاره خانه و هزینه های مراقبت از کودکان( تا حّدی دچار مشکل شوند.

اتحادیه اروپا نیز اخیرا گزارش داده بود که نرخ تورم در کشورهای عضو این اتحادیه تا دسامبر 2021 به پنج درصد رسیده بود و در ژانویه 2022 پنج و یک 
دهم درصد.

هنوز دقیقا مشخص نیست که افزایش قیمت ها )توّرم( در اتحادیه اروپا و آمریکا تا چه وقت ادامه داشته باشد. ممکن است با باال بردن نرخ بهره سپرده های 
بانکی، به توقف و یا کاهش تورم کمک شود و پول ها به جای جیب به بانک ها بازگردد. گزارش های مربوط به توّرم، از اخبار روزانه رسانه های آمریکا و اروپا است. 

در زیر تیتر و لید یک گزارش در این زمینه )ُکپی شده از یک رسانه آمریکا(:

US consumer price inflation hits four-decade high in January
Inflation in the United States was as hot as ever last month, with consumer prices seeing 
their largest annual jump in nearly four decades. The Labor Department said its consumer 
price index (CPI) climbed 7.5 percent over the 12 months to January, its largest increase 
since February 1982.

 

3800 ایرانی در زندان های دیگر کشورها
اخیرا گزارش انتشار یافت که نشان داد حدود 3 هزار و هشتصد ایرانی در کشورهای دیگر زندانی هستند و از این شمار، دو هزار تن در ترکیه. از این گزارش ها 

چنین بر می آید که بیش از نیمی از این زندانیان اتهام مواد مخدر داشته اند.

غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به این آمار گفت که از هموطنان خود می خواهیم که قوانین کشور های دیگر را رعایت کنند و نماینده 
خوبی برای فرهنگ ایران باشند.
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آزیتا راجی سفیر پیشین آمریکا در سوئد درگذشتـ  او نخستین آمریکایِی متولد ایران بود 
که سمت سفیر آمریکا بدست آورده بود

هشتم فوریه 2022 )19 بهمن 1400( بانو آزیتا راجی سفیر پیشین آمریکا در سوئد در پی تحّمل یک بیماری، در 61 سالگی 
درگذشت. او نخستین بانوی ایرانیـ  آمریکایِی متولد ایران بود که به عنوان سفیر آمریکا در یک کشور خارجی منصوب شده 
بود و همچنین نخستین »بانو سفیر« آمریکا در سوئد که شماری چشمگیر مهاجر ایرانی و فارسی زبان دارد. وی تا سال 2017 
سفیر آمریکا در سوئد بود. آزیتا متولد تهران که با خانواده اش به خارج مهاجرت کرده بود از 17 سالگی در آمریکا زندگی می 
کرد و از تحصیلکردگان دانشگاه کلمبیا و از فعاالن حزب دمکرات آمریکا بود. او در کارزار انتخاباتی باراک اوباما شرکت داشت 

و از 2009 تا زمان انتصاب به مقام سفیر آمریکا در سوئد، عضو هیات مشورتی کمیته سراسری حزب دموکرات بود.

پرچم سفارت آمریکا در سوئد به احترام آزیتا به مدت سه روز، نیمه افراشته بود. دولت سوئد از وفات آزیتا با صدور اعالمیه 
ای ابراز تأسف کرده و او را دیپلماتی شایسته و کارآمد خوانده است. بسیاری از مقامات دولتیـ  سیاسی آمریکا و ایرانیان برون 

مرز درگذشت آزیتا را به شوهر و دختران او تسلیت گفته اند.

ختنه دختران در 29 کشور ادامه داردـ  گزارش دویچه وله در این زمینه
دویچه وله )صدای آلمان( در وبسایت فارسی اش گزارش مفصلی از ختنه کردن دختربچه ها و شکل و فیزیولوژی کلیتوریس Clitoris انتشار داده بود که نشان 
می داد این عمل که از سه هزار سال پیش رواج داشته که اینک در 29 کشور آفریقایی هنوز صورت می گیرد و به شماری کم در میان برخی طوایف در آسیای 
غربی. در همان کشورهای آفریقایی ازجمله مصر، قوانینی مبنی بر ممنوعیت این عمل وضع شده است، ولی چون در خانه و به صورت خصوصی و روی کودکان 

انجام می شود جلوگیری از آن دشوار به نظر می رسد.

به نوشته وبسایت دویچه وله، خنته دختران در مصر، سومالی، گینه، مناطق شرق ِکنیا و جیبوتی بیش از سایر کشورهای آفریقایی رایج است و در مصر از زمان 
فراعنه )پیش از افتادن این کشور به دست ایران در 25 قرن پیش که بیش از صد یک استان ایران بود(. پس از این پنج کشور، به ترتیب در اوگاندا، مالی، سیرالئون، 
اریتره و سودان. در عهد باستان، هدف از این اقدام، کاهش و از میان بردن احساس ِسکس در زنان بوده است تا رابطه نامشروع برقرار نشود که از آن پس عادت و 

روال شده است.

دویچه وله نوشته است که مهاجرت از آن کشورها به اروپا و سایر نقاط جهان، این عادت )فرهنگ( را از میان نبرده است، برای مثال؛ برآورد شده است که حدود 
15 هزار از زنان مهاجر از آفریقا به آلمان ختنه شده اند.

آزيتا راجی
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17

دوربین

عکس روز که به مناسبت بیست و نهمین سالروز مالقات نیکسون و مائو
 انتشار یافته است:

در زیر این مجموعِه دو عکس نوشته شده است: در 1943 روزولت )رئیس جمهوری وقت آمریکا( در کنار چیانگ کای شک رئیس جمهوری وقت 
چین و در سال 1972 ریچارد نیکسون )رئیس جمهوری وقت آمریکا( دست در دست مائو رهبر وقت جمهوری خلق چینـ  این است دیپلماسی. 
در سال 1943 جمهوری چین متحد آمریکا بود و در 1972 برضد آمریکا. چیانگ کای شک از دست مائو به تایوان عقب نشینی کرد و اینک )سال 
2022(  جمهوری خلق چین می خواهد به هر بها، تایوان را به قلمرو خود بازگرداندـ  تایوانی که دولت واشینگتن از اکتبر سال 1949 وعده حمایت 

از آن را داده است.

... و درباره دیدار نیکسون از چین:
ریچارد نیکسون رئیس جمهوري وقت آمریکا 22 فوریه سال 1972، یک روز پس از ورود به چین، در پکن با مائو تسه دونگ رهبر این کشور مالقات 
کرد. این، نخستین دیدار یک رئیس جمهوري آمریکا از چین بود. دولت آمریکا در آن زمان هنوز جمهوری خلق چین را به رسمیت نشناخته بود. در 
این سفر، بیشتر مذاکرات نیکسون با چوئن الي نخست وزیر چین صورت گرفت. نیکسون 21 فوریه وارد شانگهاي شده بود. درست یک سال پس از 
دیدار نیکسون با مائو، 22 فوریه 1973 دو دولت موافقت کردند که دفتر رابط داشته باشند. پس از برقراري روابط میان دو دولت که بعدا صورت گرفت، 
جورج بوش )پدر( نماینده سیاسي )سفیر( آمریکا در پکن شد. هدف اصلي نیکسون از دیدار چین، عمیق تر ساختن شکاف میان پکن و مسکو بود که به 
دوستي خود خاتمه داده بودند. مائو کرملین نشین ها را متهم به دور شدن از اصول سوسیالیسم کرده و تجدید نظر طلب خوانده بود. پس از اینکه مائو 
رهبران وقت مسکوـ  متحد قدیمي خود را تجدید نظر طلب خواند و از آنان جدا شد، دولت واشنگتن موقع را غنیمت شمرد و تماس با پکن را آغاز کرد. 
این تماس با سفر محرمانه کیسینجر از پاکستان به پکن و نیز ترتیب دادن یک مسابقه پینگ پونگ میان ورزشکاران دو کشور معروف به »پینگ پونگ 
دیپلماتیک« آغاز شد. دولت آمریکا از اکتبر 1949 به رغم شکست نظامی دولت جمهوري چین به رهبري »چیانگ کايـ  شک« از افراد مسلح مائو و 
انتقال به تایوان، همچنان آن دولت را به عنوان نماینده همه چینیان به رسمیت مي شناخت و از حفظ کرسي این دولت در شوراي امنیت و داشتن حق 
»ِوتو« حمایت مي کرد. به عالوه، مائو عآلقه مند به گسترش دوستی و اتحاد مسکو با ویتنام نبود. چین و ویتنام با هم اختالف ارضي دارند و در فوریه 

1979 برخورد نظامي داشتند. چین با فیلیپین و ژاپن هم در قلمرو دریایي مسئله دارد و مسئله تایوان که همچنان پابرجاست، دارد داغ می شود و ....

اسفند1400( مجله روزنامک شماره 92 )بهمن- 



آیا فرزندان حاصل از ازدواج دو برادِر دوقلو با دو خواهِر دوقلو با دی. اِن. اِ مشابه، 
خواهر و یا برادر هستند؟

این تصویر با شرح آن که از دو زوج دوقلو )دو برادر دوقلو که با دو خواهر دوقلو ازدواج کرده اند( با فرزندانشان در فضای مجازی انتشار یافته بود که مورد توجه 
کاربران قرار گرفته و آنان را با این پرسش مواجه کرده است که آیا فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی و دارای دی. ان . اِ مشابهـ  خواهر و برادر بشمار نمی آیند؟.

دو خواهر دوقلو به نام های برایانا و بریتانی دین با دو برادر دو قلو؛ جرمی و جاش سالیرز )عکس( با هم ازدواج کرده اند که برایانا با جرمی و بریتانی با جاش زن 
و شوهر هستند. فرزندان آنان، هم  پسر عمو و هم پسر خاله یکدیگر هستند که به علت یکسان بودن دی. ان. اِ آنها، از نظر ژنتیکی در حد خواهر و  برادر هستند. 

در مورد این دوقلوها،  نکته ی دیگر این است که این دو زوج  باهم در یک خانه زندگی می کنند.

این عکس و شرح آن در اسفندماه 1400 در سوشل میدیا انعکاس یافته بود

در این دو تصویر، تازه عروس را در لباس مردانه )لباس داماد( و داماد را در لباس تازه عروسش نشان می دهدـ  رویدادی کم سابقه. در شرح عکس که در 
سوشل میدیا به اشتراک گذارده شده است نوشته اند که عروس با پوشیدن لباس عروسی، کمی فربه )چاق( به نظر می آمد و چون دوست نداشت که سنگین 
وزن به نظر آید و یا اندیشه دیگر، از داماد خواست که در جشن عروسی، لباس عروس و داماد را رد و بدل کنند )عروس لباس داماد و داماد لباس عروس را بپوشد( 

که چنین شد که نشانه صمیمیت و همدلی از نخستین روز زندگی مشترک خوانده شده است. عروس و داماد چینی هستند.
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صد هزار کشته، تلفات بمباران توکیو و فراموشی نسل کنونی

 

 تصاويري از بمباران توكیو

     12 مارس 1945 امپراتوری ژاپن اعالم داشت که در بمباران شهر توکیو و حومه آن توسط بمب افکن های سنگین »بیـ  29« آمریکا که نهم و دهم مارس 
آن سال صورت گرفته بود بیش از یکصد هزار تن غیر نظامی کشته شدند. این بمباران با بمب های آتشزا صورت گرفته بود. این سنگین ترین تلفات یک بمباران 
متعارفی ]غیر اتمی[ در طول تاریخ بشمار آورده شده است. پنج ماه بعد، آمریکا دو شهر دیگر ژاپن را بمباران اتمی کرد که دو برابر بمباران توکیو تلفات داشت 
و امپراتوری ژاپن مجبور به تسلیم شد. 30 درصد ژاپنی ها که تاریخ مشروح جنگ جهانی دوم را نخوانده و یا فراموش کرده اند در نظر سنجی سه سال پیش 

گفته بودند که از آمریکا به خاطر آن بمبارانها دلخوری ندارند!.
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مشکل صفحه بندی سربی، پیش از عمومی شدن کامپیوتر
تا نیمه دهه 1350، هنوز روزنامه اطالعات با الینوتایپ )ماشین تولید سطور سربی( حروفچینی می شد. این سطور به صورت ستون در می آمد و با تیتر 
مربوط و بر حسب اهمیت خبر و یا سیاست سردبیر در باال و یا گوشه ای از صفحه قرار می گرفت. صفحه، پس از تکمیل در چارچوب فلزی خود به حد کافی 
محکم می شد. سپس این مجموعه را زیر ماشین پرس قرارمی دادند و حروف که هم سطح بودند در یک ورقه ساخته شده از نوعی پالستیک، شبیه چرم فرو 

می رفتند و ماشین سیلندرساز این فرورفتگی هارا با سرب مذاب پُر می کرد و سیلندر به ماشین چاپ بسته می شد و ....

 در این روش، در مورد صفحه اول حضور سردبیر و یا معاون او در اطاق صفحه بندی الزم بود تا اگر یک مطلب زیادتر از جای صفحه بود بدهند از مطلب 
نمونه گیری کنند، بخوانند و کوتاه کنند و گاهی الزم بود که جمالتی از یک مطلب دوباره حروف چینی می شد و یا اندازه حروف تغییر داده می شود و دوباره 
کاری. بر بستن صفحات دیگر، دبیران مربوط نظارت و همان کار )کم و زیاد کردن و جا به جایی مطالب( را انجام می دادند. نگرانی از آلوده شدن دست به سرب 
و مرکب هم در کار بود. روزنامه اطالعات 24 سال پس از جهان غرب، سیستم حروفچینی و صفحه بندی خودرا تایپ ستینگ و لِی اَوت )چسبانیدن مطلب 
پرینت گرفته شده بر نوعی کاغذ شطرنجی( کرد و این کاررا هم از اطالعات انگلیسی )تهران جرنال( آغاز کرد. تا سال 1337 حروفچینی دستی بود و حروفچین 
با دست حروف را بر می داشت و در کنار هم قرار می داد و کلمه و جمله می ساخت. تایپ ستینگ در فوریه 1954 در آمریکا و اروپا وارد بازار شده بود و مشکل 
آلوده شدن به مرکب و سرب و استنشاق بخار آن را نداشت. روزنامه های ایران تقریبا به موازات کشورهای پیشرفته، از اواخر دهه 1980 مجهز به حروفچینی 

و صفحه بندی کامپیوتری )تمام الکترونیک( شده اند.

در این عکس حسین شمس معاون وقت سردبیر روزنامه اطالعات طبق معمول همه روزه، در اطاق صفحه بندی حضور یافته و دستور بستن صفحه اول 
روزنامه را به حاج کاظمی می دهد و تا پایان کار بر آن نظارت می کند. مشکل، زیاد و کم بودن جا برای مطالب و تیترهای تعیین شده برای صفحه بود و یا رسیدن 
یک خبر فورِی مهم و اشکال در جا دادن آن. نمی شد یک تیتر صفحه اول را که مطلب آن در صفحه ای دیگر قرار گرفته بود و به سیلندر سازی داده شده بود و 
تیتر و لید آن و یا عکس مربوط برای صفحه اول در نظر گرفته شده بود حذف کرد. امروزه دیگر از این مسائل نیست، همه کار را کامپیوتر و حتی از همان اطاق 

خبر انجام می دهد. در عکس، میرداودی از کارکنان صفحه بندی که ریاست آن با عباس مژده بخش بود دیده می شود.
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات را با بيت رودکی، متولّد 858 و متوفی 
در 940 ميالدیـ  پدر شــعر فارسی نوین که در باال 
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار)کرونيکل(  
به روش تاریخ نویســی ژورناليســتی است که در 
این روش، َسبک، اصول و قواعد خبر و نظرنویسی 
)کوتاه، روشــن و آموزنــدهـ  فرهنگی( بــکار برده 

می شــود و درباره کارها و نظرات افــراد و رویداد 
های پندآموز گذشــته است و هدف از آن آموزش 
عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشــق 
گرفتن و نيز پيشگيری از اشــتباه با درس گرفتن 
از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت. در تاریخ 
نــگاری ژورناليســتی باید یــک مبــدأـ  روز، هفته 
و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلــب را از 
آن آغــاز کــرد بنابراین، مطالبــی که در زیــر آمده 
اســت ارتباط با بهمن و اســفندماه داشــته است.

21

در گذر تاریخ

21

اسفند1400( مجله روزنامک شماره 92 )بهمن- 

نوروز ایرانیان
ساعت 7 و 3 دقیقه بعد از ظهر یکشنبه 29 اسفند )بیستم مارچ 2022(، سال 1400 هجری خورشیدی  پایان می یابد و سال 1401 آغاز می شود و چون 

در آن ساعت، سال نو آغاز می شود، روز بعد نوروز خواهد بود )از نخستین لحظه آغاز دوشنبه(.
نوروز و آیین هاي باشکوه آن، مسیري سه هزار ساله را پیموده تا به ما رسیده است. »نوروز« کهنسالترین آیین ملّي در جهان است که جاودانه مانده و 

یکي از عوامل تداوم فرهنگ ایرانیان و مردمی است که در محدوده امپراتوری پیشین پارسیان زندگی می کنند.

به نوشته برخي از مورخین برپایه افسانه ها، سه هزار سال پیش در چنین روزي، جمشید از کاخ خود درجنوب دریاچه ارومیه )منطقه باستاني حسنلو( 
بیرون آمد و عمیقاً تحت تأثیر آفتاب درخشان، و خّرمي و طراوت محیط قرارگرفت و آن روز را »نوروز«ـ  روز صفا، پاک شدن زمین از بدیها و روز سپاسگزاري 
از پرورگار نامید و خواست که از آن پس، بدون وقفه، هر سال دراین روز آیین ویژهاي برگزار شود- آییني که هنوز ادامه دارد و از گزند زمانه و هرگونه تحول 
سیاسي و اجتماعي مصون مانده است. جالب ترین بخش مراسم نوروزی، رفتن اعضای فامیل به خانه  خویشاوندان سالخورده و بوسیدن دست آنان، چیدن 

هفت سین نوروزی و َصرف نخستین غذای سال نو در کنار آن است.

نوروز ایراني بر حسب سال مصادف است با یکي از این سه روز در تقویم تازه میالدي )تقویم گریگوري(: 20، 21 و یا 22 مارس )مارچ(. ایام نوروز هفت 
روز بوده که ششمین روز آنـ  ششم فروردین )امسال 26 مارس( زادروز زرتشت، تنها پیامبري است که از میان آرین ها برخاست و »کردار نیک، پندار 
نیک، و گفتار نیک« را ندا داد و ترویج کرد تا پیروان آموزش های او بویژه ایرانیان با این منش پرورش یابند و بارآیند. زرتشت هیچگاه نگفت که از جانب خدا 
)اَهوراَمزدا( مأمور هدایت بشر شده است. زرتشت خود را یک آموزگار خوبي ها و برحذرداشتن بشر از گراییدن به بدي ها مي نامید و مي گفت که گریز از بدي 
ها و پلیدي هاست که در بشر ایجاد احساس شادي و نیکبختي مي کند و این احساس تا ابدیت در او باقي مي مانَد. روز هفتم فروردین )آخرین روز نوروزی( 
از هزاران سال پیش روز دوستی ها نامیده شده که عمدتا در این روز نامزدی ها و ازدواج ها صورت گرفته است. ایرانیان سالخورده از قدیم االیام، در هفتم 
نوروز بستگان را دعوت می کردند و در مراسمی در حضور آنان وصیت های خود پس از فوت را اعالم می کردند و تقسیم دارایی شان را روشن می ساختند.

چند دهه است که مورخان معاصر، کشورهایی را که »نوروز« جشن ملی آنان است؛ »منطقه نوروز« نوشته اندـ  از آناتولی تا دره سند، بخشی از هند و 
کوههای پامیر و از آسیای میانه و قفقاز تا خلیج فارس. اصحاب نظر بعید نمی دانند که با ایجاد اتحاد میان این کشورها یک بلوک تازه به وجود آید و وزنه ای 

سنگین در سیاست جهان شود. تالش قدرت ها بر این است که چنین اتحادی تحقق نیابد و بویژه ناسیونالیسم ایرانی باردیگر طلوع نکند.
     آیین هاي برگزاري نوروز بزرگ در عصر حاضر با سه هزار سال پیش تفاوت چشمگیر نکرده و به همین دلیل، عامل وحدت فرهنگي ساکنان »منطقه 
نوروز« به شمار مي رود که آن را در هرگوشه از جهان که باشند، یکسان برگزار مي کنند و بزرگ مي دارند. اندیشمندان، »نوروز« را مظهر پایدار هویت و 
ناسیونالیسم ایراني خوانده اند که مورخان در قوه محرکه این ناسیونالیسم تردید ندارند، زیرا که در طول تاریخ نیروي عظیم و کارآیي هاي فراوان آن را 

مشاهده کرده اند.
         در قرن نوزدهم ایران بزرگ براثر توطئه هاي استعمارگران اروپایي تجزیه شد، اما فرهنگ مشترک و مدنّیت غني قوم ایراني باقي مانده و نوروز 

همچنان روز ملي همه آنان است.



    از آغاز سده 21 تالش هاي چشمگیر و تازه اي به منظور تحکیم رشته هاي فرهنگي و خویشاوندي )مهر، همدلي، انس و الفت( ساکنان منطقه نوروز و 
به ویژه میان کشور ایران و کشورهاي فرارود و آسیاي جنوبي و مناطق ُکردنشین آسیای غربی صورت مي گیرد که اصحاب نظر آن را یک پدیده تازه جهاني 
دانسته اند، زیرا که مناسبات کشورها تاکنون در زمینه هاي اقتصادي، سیاسي و نظامي )مادي( بوده است که باعث برانگیخته شدن رقابت دیگران، یارگیري 

سیاسيـ  نظامي و مسابقه هاي نامطلوب شده است.

25 قرن پیش بزرگان ایران و سران استان ها )ساتراپی ها( این چنین ازطریق این پلکان به تاالر پذیرایي تخت جمشید براي شرکت در مراسم رسمي نوروز 
مي رفتند.

پس از تکمیل ساختمان عظیم و زیباي تخت جمشید در پارس و گشایش آن، آیین هاي رسمي نوروز، باشکوه بیمانندي در آنجا برگزارمي شد. مراسم 
نخستین نوروز در تخت جمشید، دو هفته طول کشید. مردم عادي در تاالر صدستون و سران ساتراپی ها )استان ها( و مقامات تراز اول در تاالرهاي دیگر این 
کاخ حضور مي یافتند. کار ساختن تخت جمشید )یوناني ها پرسپولیس = شهر پارس خوانده اند( 51 سال طول کشید. داریوش یکم تصمیم به ساختن آن، در 
محلي نه چندان دور از پاسارگاد گرفت، ولي پادشاه سوم بعد از او، آن را گشود و ایران داراي دو پایتخت شد: شوش  پایتخت اداري )در تابستان که هوای شوش 
گرم بود؛ همدان( و تخت جمشید: پایتخت سیاسي )مقِر رئیس کشور(. عنوان »تخت جمشید« را قرنها بعد، عوام الناس به آن دادند، حال آن که این کاخ با 
جمشید افسانه اي ارتباطي نداشته است. از این کاخ که گویاي تمدن و پیشرفته بودن ایرانیان باستان است بر قلمرویي میان سند، دانوب، مدیترانه و صحراي 
آفریقا فرمانروایي مي شد. حسادت اسکندر مقدوني نسبت به این شکوه و عظمت، عامل عمده ویراني این کاخ به دست او شد. رئیس کشور و بستگان نزدیک 

او و درباریان در هر کجاي کشور که بودند پیش از فرا رسیدن نوروز خودرا به تخت جمشید مي رسانیدند و بهار را در آنجا بسر مي بردند.

روزی که دکتر مصدق احیاء گر ناسیونالیسم ایراني و از مردان بزرگ تاریخ شرق فوت شدـ  
از ممنوع بودن مراسم ترحیم تا بزرگداشت بی سابقه پس از انقالب

دکتر محمد مصدق ایراندوست نامدار، استاد دانشگاه، سیاستمدار و سالها نماینده مردم در مجلس، دولتمرد و سالها وزیر و استاندار، دشمن سرسخت 
استعمار ملل و سلطه گری، مدافع دمکراسی و حقوق مردم، رهبر جنبش ملي کردن صنعت نفت ایران و رئیس دولت در سالهاي 1330، 1331 و پنج ماه 
اول سال 1332 چهاردهم اسفند 1345 در بیمارستان نجمیه تهران )خیابان حافظـ  کمي پایین تر از خیابان جمهوری اسالمی( فوت شد و دولت وقت اجازه 
برگزاری مراسم ترحیم او را نداد و جز یک اعالمیه چند سطری دولتی، مطبوعات از انتشار هرگونه خبر و مطلب دیگر در آن زمینه ممنوع شده بودند. هدف 
دولت وقت برگرفتن خاطره اندیشه و کارهای این بزرگمرد تاریخ مشرق زمین از اذهان ایرانیان بود. با وجود این، بسیاری از ایرانیان پس از آگاه شدن از فوت 
مصدق لباس سیاه پوشیدند و اشک ریختند، بیشتر معلمان کشور در کالس های درس خود یک دقیقه سکوت اعالم کردند و شماری از آنان به خاطر این عمل 
احضار و بازجویی و دارای پرونده )اصطالحا سیاه( شدند. از آنجا که پانزدهم اسفند 1345 )روز پس از وفات مصدق( گروهي از مردم تهدید کرده بودند که 
درصورت مخالفت با برگزاری مراسم ترحیم عمومی، با پوشیدن لباس مشکي و یا گفتن تسلیت به یکدیگر با صداي نسبتا بلند در معابر و اماکن ماتم خواهند 
گرفت؛ ساواک خبرچین هاي خودرا مامور پرونده سازي، مخصوصا در مدارس و سازمانهاي دولتي کرده بود تا هرکس از دکتر مصدق یاد کند و لباس مشکي 

پوشیده باشد نامش را گزارش کنند تا بعدا دستگیر و بازجویی شود.
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    بیماری منجر به فوت مصدق؛ عوارض ناشی از سرماخوردگی )گویا؛ ذات الریه( و نیز پیدایش یک تومور )احتماال سرطانی( در سقف دهان بیان شده بود.
    به مصدق در روزهاي واپسین ُعمر که شدیدا بیمار بود اجازه داده شده بود از تبعیدگاهش در احمدآباد به تهران و به بیمارستاني که فرزندش در آن طبابت 
مي کرد منتقل شود. جز براي اعضاي فامیل، وي در اینجا هم ممنوع المالقات بود و روزنامه نگاران حتي اجازه نزدیک شدن به ساختمان بیمارستان را نداشتند 
و شبانه روز درخودروهاي خودـ  مقابل ساختماِن »پارک هتل« نشسته و گوش بزنگ خبراز داخل بیمارستان بودند. این روزنامه نگاران آنچه را که در طول 
اتومبیل نشینی مقابل کوچه بیمارستان و »پارک هتل« دیده و شنیده بودند خاطره نویسی کردند و 12 سال بعد و در اسفندماه 1357 منتشر ساختند که 
در تاریخ ماندگار شده است. زیراکه دولت وقت، خود یک اطالعیه چند سطري بسیار کوتاه دراین زمینه به روزنامه ها داده بود و از آنجا که از ُمرده مصدق هم 
مي ترسید اجازه برگزاري مجلس ترحیم عمومي را هم نداد چون می ترسید که به یک بپاخیزی منجر شود. همان زمان، گروهی از دبیران درس تاریخ در یک 
شبنامه که به روزنامه ها هم ارسال شده بود ضمن اعتراض به این عمل دولت نوشته بودند که با این کارها »تاریخ را نمی شود پاک کرد« و روزی همه چیز آشگار 

و اعالم خواهد شد و »سیه روی شود هرکه در او َغش باشد«.
    پیروان خط مصدق که از فعاالن انقالب سال 1357 بودند، در جریان تظاهرات و راهپیمایی های این سال و با استفاده از فرصتی که به دست آمده بود 
زجرهای این رهبر ملّی براثر فشار دولت شاه و اِعمال محدودیت برای اورا برای مردِم بپاخاسته شرح دادند و بر خشم آنان افزودندـ  دولتی که حتی از مرده 

مصدق هم می ترسید.
     52 روز پس از پیروزی انقالب و در دوازدهمین سالروز فوت مصدق، ایرانیان به این مناسبت چنان مراسمی برگزار کردند که تا آن زمانـ  جز مورد استقبال 
فرانسویان از استخوانهای ناپلئونـ  بی سابقه بود. صدها هزار و به گزارش روزنامه اطالعات بیش از یک میلیون تَن ایرانی از تهران و شهرهای دیگر به احمدآباد 
رفتند و از ساعت 2 بعد اظهر تا 5 و 30 دقیقه )وقت قبال اعالم شده( بر گور او گریستند و شعار دادند. شهرداری تهران اتوبوس های شهر و مردم اتومبیل های 
خودرا در اختیار گذاشته بودند تا این جمعیت به کرج منتقل شود. این جمعیت به خواست خود، مسافت از جاده عمومی تا احمدآباد را که حدود 80 دقیقه 
بود در حال شعار دادن، پیاده طی کردند. احزاب و گروهها قبال با انتشار اعالمیه، مردم را به حضور در این مراسم دعوت کرده بودند. در آن روز که دوشنبه بود، 
ادارات دولتی، مدارس و ... از ساعت ده بامداد عمال تعطیل شده بود. نخست وزیر، وزیران کابینه و مقامات دولتی وقت نیز به احمدآباد رفته بودند و آیت اهلل 
طالقانی نخستین سخنران این مراسم بود. مطبوعات تا چند روز و هر روز دوـ  سه صفحه از صفحات خودرا اختصاص به شرح اندیشه ها، کارها و زجرهای 
مصدق، زندانی و تبعیدشدن های او داده بودند. طبق گزارش های وقت، چند چاپخانه تهران عکسی از مصدق را که در احمدآباد، در آفتاب و عصا در بغل زیر 
درخت نشسته بود و دستش را بر پیشانی گذاشته بود در صدها هزار نسخه چاپ کرده بودند که تماما و ظرف چند ساعت به فروش رفته بود و آخر وقت روز 

چهاردهم اسفند بازار سیاه یافته بود.

صفحه اول شماره 14 اسفند 1357 روزنامه اطالعات با تیتر شركت میلیوني ايرانیان در مراسم سالمرگ مصدق در احمدآباد كرج

دكتر مصدق در دوران تبعید غیر قانوني در روستاي احمد آبادـ  در يک روز صدها هزار نسخه از عکس میانی اين مجموعه در تهران بفروش رفت
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... و باالخره قانون ملي شدن نفت تصویب شدـ  29 اسفند روز ملّیـ  اخطارهای تازه
15 مارس 1951 ) 24 اسفند 1329 ( پس از سالها مبارزه، تغییر کابینه ها و باالخره ترور رزم آرا 
نخست وزیر وقت، طرح دکتر محمد مصدق و یارانش مبني بر ملّي شدن نفت کشور به اتفاق آراء به 
تصویب مجلس شورا رسید و انتشار خبر آن، ایرانیان را به گونه اي شادمان ساخت که به خیابانها ریختند 
و تا نیمه شب شادي کردند. پس از تصویب طرح، مردم نمایندگان مجلس را بر روي دوش از بهارستان به 
خانه هایشان رسانیدند. روزهاي بعد نیز شادي مردم قطع نشد و تا پایان ایام نوروز آن سال ادامه یافت.

     چهار روز بعد )29 اسفند( سنا نیز به رغم اعتراض سخت دولت انگلستان، طرح را تصویب و همان 
روز به امضاي شاه رسید و قانون شد. بعدا به پیشنهاد دکتر مصدق »29 اسفند« روز ملّي و تعطیل 

عمومي اعالم شد و هرسال برگزار می شود.

 از آغاز قرن 20 نفت ایران در انحصار انگلستان بود )قرارداِد دارسی(. در سال 1394 ) 2015( 
ایرادهایی به الگوی قراردادهای نفتی در شرف تصویب گرفته شده بود ازجمله ایراد دکتر احمد توّکلی 
که آن را با قراداد دارسی و تمدید آن در 1933 مقایسه کرده و اخطار داده بود که کاری نشود که مسائل 

قبل تجدید شود.

ایران در دوران ضعف و درماندگيـ  ماجراي »ِوسموس« و بحران دولتـ  زماني که 
هیچکس حاضر نبود در ایران رئیس دولت شود!

اسفند 1293 )مارس 1915( و در دومین سال جنگ جهاني اول، ماجراي ناپدید شدن »ِوسموس« دیپلمات 
آلماني در فارس، دولت وقت ایران را دچار بحران شدید کرده بود که باالخره باعث کناره گیري میرزاحسن 

مستوفي از رئیس الوزرایي شد و میرزاحسن مشیر الدوله جاي او را گرفت.
    »ِوسموس« کنسول آلمان در شیراز که شهرت داشت ایرانیان و سران بعضي قبایل را بر ضد انگلستان تحریک 
مي کند نیمه اسفند در مسیر شیراز به بهبهان توسط نیروهاي انگلیسي که طبق سازشنامه سن پترزبورگ، 
جنوب و شرق ایران منطقه نفوذ آنها بود دستگیر و بازداشت شده بود. دولت آلمان از طریق نماینده سیاسي خود 
در تهران در این زمینه به مستوفي رئیس الوزراء وقت ایران اعتراض کرده بود. مستوفي در پي این اعتراض از والي 
)استاندار( فارس خواست که وسموس را از انگلیسي ها بگیرد که انگلیسي ها خبردادند وسموس از قرارگاه آنها 

گریخته و احتماال به برازجان رفته است.
    والي فارس عازم برازجان شد که وسموس را تا شیراز بدرقه کند که نیروهاي انگلیسي دوباره او را در مسیر 
راه دستگیر نکنند. مستوفي که از این وضعیت و مداخالت انگلیسي ها خسته شده بود از کار کنار گیري کرد و 
مشیر الدوله رئیس الوزراء شد. کابینه مشیر الدوله تنها 18 روز ُعمر کرد و بر اثر فشار روسیه و انگلستان که نگران 

افزایش محبوبیت آلمان میان ایرانیان بودند برکنارشد. پس از انحالل کابینه مشیرالدوله، به فاصله 24 ساعت سلطان احمدشاه دو رئیس الوزراء تعیین کرد. 
اولي را به اصرار سفیران انگلستان و روسیه و دومي را تحت فشار سفیران آلمان و عثماني! و باالخره مجلس به رئیس الوزراء سوم که عین الدوله بود راي تایید 

داد که او هم سه ماه بعد کناره گیري کرد.
     احمدشاه که چنین دید دست به دامن مستوفي شد که رئیس الوزراء شود که نپذیرفت، عین الدوله و مشیر الدوله هم زیر بار تشکیل کابینه نرفتند که 

مجلس دوباره سراغ مستوفي رفت و اورا به رئیس الوزراء شدن راضي کرد.
     دلیل این وضعیت بحراني، مداخالت خودسرانه نیروهاي انگلستان و روسیه در ایران بود که انگلیسي ها در بوشهر ژاندارم هاي ایران را خلع سالح کرده 
بودند و روس ها بیش از ده هزار قزاق در قزوین مستقر ساخته و َهردم دولت تهران را که دیگر کاري از دستش بر نمي آمد تهدید مي کردند. در این وضعیت در 

شهرهاي مرکزي و جنوبي از جمله اصفهان، کرمان و فارس مردم به جان نمایندگان انگلستان افتاده بودند و به قتل و جرح آنان مبادرت مي کردند.

میرزا حسن مشیر الدوله
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تکمیل محاصره شوروی با ایجاد پیمان بغداد )ِسنتو(ـ  مشّوق شاه به عضویت ایران در این 
اتحادیهـ  انتقاد خروشچف از شاهـ  کانتینِمنت نوین و ...

در اجرای سیاست )استراتژی( دولت واشنگتن و با هدف نهائی محاصره شوروی و سّد ِ گسترش کمونیسم در آسیای غربی )خاورمیانه( و از اینجا به آفریقا 
و جزایر اقیانوس هند غربی، 26 فوریه 1955 یک پیمان نظامي و دفاع مشترک میان ترکیه و عراق به امضاء رسید که بعدا )در سپتامبر آن سال( انگلستان، 
پاکستان و ایران هم به آن پیوستند و دولت آمریکا عضو ناظر این اتحادیه شد که )پیمان بغداد Baghdad Pact ( نام گرفت. علت خودداری ظاهری آمریکا از 
عضویت رسمی در پیمان بغداد این بود که احتمال جنگ عرب ازجمله عراق با اسرائیل می رفت و دولت واشنگتن نمی خواست مستقیما درگیر آن شود. قبال 
و در مارس 1946 میان ترکیه و عراق یک پیمان تعاون و دوستی امضاء شده بود که عبارت دفاع مشترک در آن دیده نمی شد. اعالم تشکیل دولت مهاباد، دو 

دولت ترکیه و عراق را که هرکدام دارای مناطق ُکردنشین هستند وادار به امضای آن پیمان کرده بود.
    جالل بایار رئیس جمهوری وقت ترکیه در دیدار از ایران در نخستین هفته ِمهرماه 1334 )سپتامبر 1955( شاه را تشویق به عضویت در پیمان بغداد کرد 
و شاه دو هفته بعد عضویت ایران در این پیمان را ضروری و الزم اعالم داشت و دو روز بعد حسین عالء نخست وزیر وقت الیحه الحاق ایران به پیمان بغداد را 
به پارلمان داد که تا سی ام مهرماه هر دو مجلس آن را تصویب کردند و قانون شد. احتماال یکی از علل قصِد قتل حسین عالء در مسجد، همین اقدام او بود که با 

جراحت وارده به بغداد رفت و در نشست تأسیس اتحادیه شرکت کرد.
     تفسیرنگاران چپگرای اروپایی نوشته بودند که این، Julius Holmes دیپلمات آمریکایی )از 1955 تا 1965ـ  سه بار سفیر آمریکا در ایران( بود که خودرا 
دوست نزدیک شاه )پهلوی دوم( نشان می داد و وی را ترغیب به عضویت ایران در پیمان بغداد کرد. شاه در آن زمان )و حتی تا پایان دهه 1960 که پس از آن، 
ایران از برکت گران شدن نفت ثروتمند شد( هر بار که کشور را نیازمند به پول و یا تسلیحات تازه می دید آمریکا را تهدید به نزدیک شدن به دولت مسکو می کرد.

     پس از حذف سلطنت از عراق در 14 جوالی 1958 و خروج عراق از پیمان بغداد، این اتحادیه نظامي، نخست به »ِمتو« و سپس به سازمان پیمان مرکزي 
»ِسنتو« تغییر نام داد با همان هدف، و در راستاي استراتژي دولت آمریکا مبني بر ایجاد حلقه اي از اتحادیه هاي نظامي وابسته به غرب پیرامون شوروي و چین 

)و اصطالحا: کانتینمنت آنها(.
     با همین هدف، در جنوب شرقي آسیا نیز »سیتو« که ظاهرا یک اتحادیه دفاع مشترک بود به وجود آمده بود و پیش از همه آنها؛ ناتوـ  که با وجود فروپاشي 
بلوک شرق و شوروي )و برخالف تعهد دو جانبه( نه تنها باقي مانده است بلکه در حال گسترش است؟!. در آن زمان، پاکستان با عضویت در سنتو و سیتو و 
ترکیه در سنتو و ناتو حلقه های متصله این زنجیر بودند. دو جنگ سالهای 1965 و 1971 هند و پاکستان و اِکراه سنتو و سیتو از کمک نظامی مستقیم و علنی 
به پاکستان، این دو اتحادیه را تا حدی تضعیف کرد. انقالب ایران و برقرارشدن نظام اسالمی و شعار نه غربی و نه شرقی، به ُعمر سنتو پس از 23 سال پایان داد.

     18 فوریه 1959 و در چهارمین سالروز تاسیس پیمان بغداد، نیکیتا خروشچف رهبر وقت شوروي شاه را با اشاره به عضویت ایران در پیمانهاي نظامي 
غرب و رسما متحد شدن با آمریکا بر ضد شوروي، شدیدا مورد حمله و نکوهش قرارداد و گفت که شاه، ایران را به صورت ابزاري در دست آمریکا قرار داده و این 
کشور را به پایگاه آمریکا مبدل ساخته که شوروي نمي تواند در قبال چنین وضعیتي بي اعتنا بماند. وی گفت: »ایران با در پیش گرفتن یک سیاست بی طرفانه 
می توانست بیش از آمریکا، از ما )دولت مسکو( کمک بگیرد. آمریکا به دولت ایران اسلحه می دهد تا از سیاست آن دولت که محاصره ما است دفاع کند. هدف 

ما استثمار نیست بلکه حذف استثمار و نابرابری ها است که ملت ایران هم گرفتار آن است.«.
     خروشچف در سخنان خود، مفاد قرارداد سال 1921 ایران و روسیه را به شاه یاد آور شد و گفت که از بیم همین قرارداد، انگلستان در طول سالهاي ملي 

شدن نفت ایران نتوانست دست به حمله نظامي بزند و مناطق نفتخیز ایران را تصرف کند.
    در پي این انتقاد، جنگ رادیویي دو کشورـ تهران و مسکوـ  شدت یافت.

    موّرخان تداوم ماندن ایران در کنار غرب تا 1979 را مانع اصلی گسترش سوسیالیسم و نفوذ مسکو در منطقه خلیج فارس )به استثنای عراق( می دانند 
که اگر این مانع نبود، جریان نفت از دست غرب خارج می شد و شوروی که در دهه 1980 رو به ضعف نهاده بود در پایان این دهه از درون فروپاشی نمی شد.

    با فروپاشی جماهیریه شوروی و گسترش ناتو در اقمار این جماهیریه و حتی در بالتیک شوروی پیشین، گفته می شود که محاصره روسیه که سالحهای 
موشکیـ  اتمی خودرا همچنان حفظ کرده و از نظر وسعت بزرگترین کشور جهان است و دارای معادن نفت و طال، به صورتی دیگر ادامه دارد.

     در دوران حکومت جورج دبلیو بوش برخي از سیاسیون واشنگتن سخن از گسترش »ناتو« تا عراق و افغانستان و آن سوي این دو کشور به میان آورده 
بودند و .... موّرخان معارضه تازه غرب با روسیه را که هنوز )جز مشاهده دو نمونه اش در اوکراین و گرجستان و نیز مقدمات استقرار شبکه ضد موشکي آمریکا در 
لهستان و جمهوري چک و تحریم های محدود( علني نشده است از زماني مي دانند که »کوزوو« با کمک غرب از ِصربستان جدا شد. چندي است که کرملین 
تلویحا از طرح پنهاني »کانتینمنت« تازه غرب انتقاد و اشاره به انتقام گیري مي کند و در صدد یارگیری است. »تحریم از هر نوع آن« از ابزارهای جنگ سرد 
و »کانتینمنت« در قرن 21 بشمار آورده شده است.     »کانتینمنت« سده 21 رنگ دیگری دارد زیراکه وجود تسلیحات اتمیـ  موشکی، اثرگذاری اتحادیه 
های نظامی را ازمیان برده است و هرگونه برخورد نظامی مستقیم میان دو قدرت اتمی، سریعا به جنگ اتمی خواهد انجامید و بنابراین، نیازی به اتحادیه و 

لشکرکشی نیست. جنگ اتمی ظرف یکیـ  دو ساعت سرنوشت تعیین می کند.
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اعالم طرح دکترین ترومن در مارس 1947ـ  »دکترین ترومن« که میدان بازی جهان را 
تغییرداد و جهان، 44 سال دوَاَبر بازیگر داشت

12 مارس 1947 هري ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا با یک پیشنهاد غیر منتظره به دستگاه قانونگزاری 
این کشور، سیاست خارجي آمریکا را در جهت تازه اي قرار داد که در »تاریخ« به »دکترین ترومن« معروف شده 
است. او هنگام طرح پیشنهاد خود درجلسه کنگرهـ  بدون ذکر نام شورويـ  گفت که این وظیفه دولت آمریکا باید 
بشود که به کمک مللي که از خارج و یا توسط اقلیت مسلح داخلي در معرض سلطه کمونیسم قراردارند بشتابد.

     ترومن سپس وارد جزئیات شد و گفت که دولت یونان در زیر حمالت کمونیست هاي مسلح این کشور که 
از خارج کمک مي شوند قرار دارد و افزود: تا پایان ماه قرار است نظامیان انگلیسي یونان را ترک گویند و اگر ما به 
کمک دولت این کشور نشتابیم، یونان به دست کمونیست ها خواهد افتاد، و به همین گونه هم ترکیه، و چنانچه این 
دو کشور به دست کمونیست ها افتند همه منطقه مدیترانه و نیز خاورمیانه با منابع خود به میدان فعالیت عوامل 
مسکو تبدیل خواهند شد. ما از راههای مختلف کمک کردیم تا روس ها ایران را تخلیه کنند و توطئه تجزیه این 
کشور باستانی خنثی شود، ولی عوامل کمونیست ]حزب توده[ هنوز در آنجا فعال هستند. ایران نه تنها دروازه 
آسیای غربی بلکه کلید ورودی آسیای جنوبی است. این ملت از مرزهای شرقی هند تا ساحل شرقی مدیترانه 

نفوذ فرهنگی دارد. ترومن سپس درخواست تصویب یک کمک 400 میلیون دالري براي یونان وترکیه کرد.
     سخنرانی ترومن در جلسه کنگره طوالنی بود و انعکاس وسیع سخنان او چنان ترسي در دل امریکاییان 

ایجاد کرد که تا 40 سال و اندی مخالفتي با مبارزات پرهزینه این دولت با شوروي و کمونیسم نکردند که به »جنگ سرد« معروف است. این مبارزه، رسانه های 
آمریکارا در راستای سیاست های دولت قرارداد که ادامه این وضعیت، آنهارا در جایگاه سیاسی تازه ای قرارداده است ]میدیاکراسی[.

     اعالم دکترین ترومن در 12 مارس 1947 فصل تازه ای را در تاریخ عمومی )جهان( بازکرد که با تغییر شکل دادن های بعدی ادامه دارد؛ پنج دهه اول، بهانه 
بلوک غرب به رهبری واشینگتن مبارزه با کمونیسم بود و دوران ایجاد اتحادیه هاي نظامي بَرِگرد بلوک شرق و شوروی و رقابت های این دو بلوک بایکدیگر. با 
فروپاشی بلوک شرق )پیمان ورشو( در پی وعده های غرب به سران وقت مسکو )که عملی نشدند( و نیز فروپاشی اتحاد شوروی از درون و دگرگون شدن سیاست 
و روش های چین پس از درگذشت مائو، دکتریِن ترومن تغییر چهره داده و در دو دهه نخست قرن 21ـ  مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سالحهاي 

کشتارجمعي، دفاع از دمکراسی و ... را عمال جانشین آن کرده است و به رغم وعده های داده شده 
به سران وقت مسکو در دهه های 1980 و 1990، با استناد به موارد و بهانه های تازه، تنها اتحادیه 
نظامی باقیمانده جهان ]ناتو[ گسترش یافته، حوزه فعالیت آن عمال جهانی شده، فرماندهی نظامی 
خاورمیانه )به مرکزیت بحرین( به وجود آمده، پس از تصرف موقت عراق و افغانستان با این دو کشور 
پیمان استراتژیک امضاء شده، تالش برای نفوذ در منطقه فرارود کرده و به نام استقرار دمکراسی، در 
جمهوری های شوروی سابق )گرجستان و اوکراین( انقالب نارنجی به راه انداخته و ... و سه جمهوری 
شوروی سابق ]جمهوری های بالتیک[ را به عضویت »ناتو« درآورده و کوشش داشته که اوکرایِن 
روسیه سابق را وارد ناتو کند که از اواخر سال 2021 روسیه سکوت 30 ساله را شکسته، وارد عمل 

شده، معارضه از سرگرفته شده و می رود تا فصل تازه ای در تاریخ جهان گشود شود.
    قدرت شدن و یکه تازی غرب از زمان ساخت باروت و اسلحه آتشین در اروپاـ  در پی انتشار 
خاطرات مارکو پولو از سفر چین و مشاهده باروت و قطب و طرز ساخت آنها در این کشور و برپایه 
آن آغاز شد و پرتغال و اسپانیا آغازگر آن بودند و طولی نکشید که این دو دولت با کمک قطب نما 
اقیانوس نورد شدند و با آتش توپ های خود بر قاره آمریکا، بخش هایی از آفریقا، هنِد جنوب غربی و 
گوشه های از آسیای جنوب شرقی استیال یافتند و در پی آنها، انگلیس، فرانسه و هلند که انگلیسی 

ها استرالیا و نیوزیلند را مالک شدند و ....

 
آلبوكرک درياساالر پرتغالی كه پس از استقرار در گوا 

Goa  )جنوب غربی هند( با ناوهای توپدار خود وارد خلیج 

فارس شد و ...

ترومن
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تجدید نظر در اساسنامه اتحادیه جمهوري هاي شوروي
که به انحالل غیر متعارف آن انجامید و ....

17 مارس 1991 مجلس نمایندگان جمهوري هاي 15 گانه اتحاد شوروي )شوراي عالي شوروی( اساسنامه این اتحادیه را اصالح کرد تا این جمهوري ها 
مخصوصا در زمینه روابط خارجي اختیارات بیشتري داشته باشند. پارلمان جماهیریه شوروي در عین حال و همان وقت به گورباچف اختیارات تازه اي داد که 
آنها را درخواست کرده بود. چهار روز پیش از آن، پارلمان شوروي راي داده بود که حکومت این کشور پس از 72 سال از انحصار حزب کمونیست خارج شودـ  

حزبي که نمایندگان این پارلمان را تعیین کرده بود! و همان افراد!.
     با وجود تجدید نظر پارلمان در اساسنامه اتحادیه، یلتسین و سران وقت جمهوري هاي متحده اوکراین و بالروس در دسامبر همین سال در یک استراحتگاه 
زمستاني در بالروس، در یک جلسه خصوصي، اتحاد جماهیر شوروي را منحل کردند بدون حضور پارلمان سراسری و کسب نظر آن و بویژه برگزاري رفراندم 

عمومي در سراسر اتحادیه، که این تصمیم آن سه تَن که پشتیباني خارجي )غرب به رهبری آمریکا( را داشت سریعا به اجرا در آمد!.
     چندي بعد دوماي روسیه )مجلس نمایندگان روسیه( انحالل جماهیریه شوروي )جانشین امپراتوري روسیه( به آن صورت را غیرقانوني اعالم کرد و مصّوبه 
خود را در این زمینه به کاخ کرملین فرستاد که هنوز در آنجا خاک مي خورد. یلتسین )رئیس جمهوري وقت روسیه فدراتیو( این مصّوبه دوما را امضا نکرد زیرا 
که خودش یکي از سه منحل کننده جماهیریه شوروي بود و اگر امضاء می کرد، مدرک و دلیل برای تعقیب قضایي او قرار مي گرفت. »دوما« استدالل کرده 
بود که پارلمان هر عضو هم به طور جداگانهـ   قانونا نمي تواند یک اتحادیه )جماهیریه( را منحل کند، نشست مجموعه پارلمان ها و نیز مردم در یک رفراندم 

مي توانند این کار را انجام دهند.
     به رغم اینکه پوتین هم بارها انحالل جماهیریه )تجزیه روسیه تزاري پیشین( را یک مصیبت خوانده است هنوز جز بازگردانیدن کریمه به قلمرو روسیه کار 
بیشتري انجام نداده است. وی از فوریه 2022 دست به عملیات ویژه نظامی در اوکراین زده ولی اینکه اوکراین پس از تغییر دولت چه باید بشود را اعالم نکرده است.

   سالها پیش  برخی از اصحاب نظر پیش بیني کرده بودند که وي )پوتین( سرانجام و در فرصت مناسب اقدام به احیاء روسیه بزرگتر خواهد کرد و شاید که رئیس 
جمهوري شدن پي در پي او با همین هدف )احیاء روسیه بزرگتر( باشد و برخی دیگر گفته اند که اگر پوتین موفق به این کار نشود سرانجام، یک ناسیونالیست 
روس زمام کرملین را به دست خواهد گرفت و روسیه تزاری در همان مرزها دوباره احیاء خواهد شد. آنان گفته اند که به توان پوتین و هر ناسیونالیست دیگر 
تردید ندارند زیرا که بزرگترین انبار سالح های اتمی و موشکی و نیز سالح های متعارف از قبیل تانک و توپ را در اختیار دارند و از وجود هزاران پناهگاه ضد 
حمله اتمی در خاک روسیهـ  که بزرگترین سرزمین جهان است، باخبرهستند. این شمار ابراز تعجب کرده اند که پوتین تاکنون چرا حاضر نشده است در 
برابر تحریم های اقتصادی روسیه دست به تهدید اتمی و ... بزند، شرق آلمان که دهها سال در اشغال نظامی دولت مسکو بود، دارد برایش ُکرُکری می خواند!.

استالین بیوه لنین را که می گفت مقامات حزبي و دولتي
 تظاهر به سوسیالیست بودن مي کنند درحالي که باید نمونه باشند از حزب کمونیست 

اخراج کردـ  خاطرات این زن که می توانست اندرز باشد سانسور شد
17 مارس 1931 استالین »کروپسکایا لنین Nadya Krupskaya « بیوه لنین را از کمیته مرکزي حزب کمونیست 
شوروي بیرون کرد. کروپسکایا )1869 - 1839( در 30 سالگي با لنین ازدواج کرده بود. وي که دختر یک افسر 
ارتش تزار و از طبقه ممتازه روسیه وقت بود از جواني بر ضد طبقه خواص در این امپراتوري بود که از امتیازات ویژه 
برخوردار بودند. نادیا با این تفکر به صف سوسیالیست هاي روسیه )شاخه افراطيـ  بلشویک ها( پیوست و پس 
از ازدواج با لنین دوبار مجبور به ترک وطن و اقامت در فرانسه شد. نادیا که قبال یک معلّم بود سالها از کارشناسان 
وزارت آموزش و پرورش روسیه سوسیالیست و پس از تبدیل روسیه سوسیاالیست به اتحاد جماهیر شوروی،  ده 
سال معاون وزارت آموزش و پرورش این اتحادیه شده بود. وي در عین حال عضو کمیته مرکزي حزب کمونیست 
و عضو شوراي عالي شوروي بود. لنین پیش از مرگ، وصیت نامه خودرا به نادیا دیکته کرده بود. نادیا از مخالفان 
صدور کمونیسم از سوي مسکو به کشورهاي دیگر و نیز انقالب دائمي )فرضیه تروتسکي( بود. او عقیده داشت که 
اگر از طریق مدارس، نسل نو و از طریق رسانه ها )مطبوعات، کتاب و هنر نمایش(، نسل جاري را سوسیالیست واقعي 
نکنیم نمي توان به آینده نظام شوروي اطمینان داشت. او اصرار فراوان به ضمیمه شدن رسانه ها به وزارت آموزش 

Nadya Krupskaya
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و پرورش داشت و مي گفت که این دو عامل، یک وظیفه مشترک دارند. او مي گفت که بیشتر اعضاي حزب و مقامات حزبي و دولتي تظاهر به سوسیالیست بودن 
مي کنند درحالي که باید نمونه باشندـ  یک سوسیالیت واقعي و داراي رفتار سوسیالیستي نَه با حرف و سخن و نمایشي. اختالف او با استالین بر سر انتخاب 

مدیریت ها بود. استالین مدیریت ها را به بله قربان گویان خود مي داد و نادیا مي گفت که باید به شایسته ها داد تا نظام سوسیالیستي از درون ویران نشود.
    »خاطرات نادیا« که مي توانست راه اصالح امور شوروي قرار گیرد پس از نخستین چاپ، به اشکال مختلف دچار سانسور شد و متون ترجمه هاي آن به 

زبانهاي دیگر با هم متفاوت است و معلوم نیست که کدام یک از آنها به اصل خاطرات نزدیکتر باشد.
 

درپي اجراي قانون کنترل ارز و طال، از اسفند 1309 بازرگاني خارجي ایران نیز در دست 
دولت قرار گرفت

با تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجي، از 22 اسفندماه 1309 بازرگاني خارجي ایران در دست دولت قرار گرفت. قانون مربوط با عنوان »انحصار 
تجارت خارجي« در نهم اسفند و متمم آن در بیستم این ماه به تصویب مجلس شوراي ملي رسیده بود. رضاشاه پهلوي بي درنگ آن را امضاء و 22 اسفند دستور 

به اجرا آمدنش را داده بود.
    دولت وقت از دیرزمان درصدد به دست گرفتن امور واردات و صادرات به منظور تنظیم اقتصاد کشور و حمایت از کارخانه هاي روزافزون نوپا بود که انتقاد 
روزنامه ها از ورود کاالي بُنُجل و غیر ضروري و نیز صدور اجناس داخلي مورد نیاز مردم و نایاب شدن آنها در داخل کشور؛ بهانه تسریع تسلیم الیحه مربوط به 

مجلس قرارگرفت که شاید هم به اشاره دولت دست به انتقاد زده بودند تا زمینه آماده شود.
    این الیحه که در افواه به تعدیل تجارت معروف شده بود در پي انتقاد از وجود هرج و مرج در تجارت، به مجلس داده شد و امر واردات و صادرات در دست 
دولت قرار گرفت که برپایه سیاست خود آن را تنظیم و هر سال در اسفندماه مورد تجدید نظر قرار دهد. از آن زمان رسم شد که دولت هرسال پیش از پایان 
اسفند ماه فهرست کاالهاي مجاز و غیرمجاز )ممنوع الورود( و شرایط واردات و صادرات در سال بعد را اعالم دارد و بازرگانان تنها برپایه این فهرست، مجاز به 

دریافت پروانه واردات و صادرات شدند. به استناد همین قانون بود که سازمان معامالت خارجي به وجود آمد.
    در اسفندماه سال 1308 )یک سال پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجي(، قانون ایجاد کمیسیون ارز و کنترل دولت بر معامالت ارزي و وارد کردن 

و خارج کردن طال و نقره به تصویب مجلس شورا رسیده بود و این کمیسیون اندکي بعد تشکیل شده بود.
    از سال 1390 به این سوي، »کارشناسان اقتصادی« بارها رعایت چنین موازیني را در جمهوري اسالمي ایران متذکر شده اند.

یکي شدن اتریش و آلمان )انشلوس(
 

13 مارس 1938 وحدت آلمان و اتریش تامین شد و این دو سرزمین ژرمن ها یکي شدند که انشلوس Anschluss )به زبان آلماني؛ اتحادیه( تشکیل دادند. پس 
از پایان جنگ جهاني اول که منجر به از میان رفتن امپراتوري اتریش شد، اتریشي ها خواهان پیوستن به آلمان شدند تا به این صورت، کشور بزرگي داشته باشند؛ 

ولي قرارداد ورساي مانع این کار بود. هیتلر که خود ش زاده اتریش بود پس از قبضه 
قدرت در آلمان و پاره کردن قرارداد ورساي تمایل به یکي شدن دو کشور نشان 
داد که صدر اعظم وقت اتریش موافقت نداشت. این صدر اعظم 12 مارس استعفا 
کرد و روز بعد صدر اعظم تازه که از حزب ناسیونال سوسیالیست بود، یکي شدن 
دو کشور را اعالم داشت و یک روز پس از آن هیتلر از »وین« دیدن کرد. استقبال 
اتریشي ها از هیتلر چشمگیر بود. وي از بالکن محل اقامتش به ابراز احساسات آنان 
پاسخ داد و به داخل ساختمان بازگشت. چون ابراز احساسات قطع نشد، هیتلر 
باردیگر به بالکن رفت و در حالي که اشک مي ریخت گفت که ملت آلمان دیگر 
از هم جدا نخواهد شد. در پي همین نطق بود که هیتلر برپافشاري خود به تحقق 
اتحاد آلماني هاي چک اسلواکي و لهستا ن و بازگرداندن آنان به زیر یک پرچم 
افزود که از علل جنگ جهاني دوم شد. اتریشي ها در کنار آلماني ها جنگیدند و 

شکست هیتلر در جنگ دوم باعث جداشدن دوباره اتریش از آلمان شد.

چهاردهم مارس 1938 هیتلر به اين صورت از خیابانهاي شهر وين پايتخت 

اتريش گذشت
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»اکو ECO « در قلمرو ایران باستان
به مناسبت برگزار شدن نشست سران اِکو » Economic Cooperation Organization - ECO « )سازمان اقتصادی منطقه اي که از سال 1985 و در نشست 
تهران با هدف قرارگرفتن بر جای سازمان عمران منطقه ای ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شده و بعدا پس از فروپاشی شوروی، کشورهای فرارود، افغانستان 
و جمهوری آذربایجان به آن پیوسته اند( در تهران و در 11 مارس 2009، و حضور سران کشورها و روسای دولت های عضو در پایتخت ایران و اعالم یک تز 
اقتصادی تازه، بسیاری از رسانه های چاپی در گوشه و کنار جهان عکس ادغام شده اي از این سران، لوگو نشست و نقشه جغرافیایی کشورهای عضو را منتشر 
کرده بودند که ما )مؤلف این تاریخ آنالین( نقشه ایران باستان را در باالي آنها قرار داده ایم تا مقایسه آسانتر شود و نشان دهد که »اکو ECO « قسمتی از همان 
محدوده قدیم ایرانزمین را تشکیل می دهد که دعوت ایران از رئیس جمهوری وقت عراق و امیر قطر به شرکت در نشست 11 مارس 2009، این دو نقشه 
جغرافیایی )اکو و ایران باستان( را به هم نزدیکتر ساخته که در صورت شرکت سوریه و لبنان و مناطق مجاور آنها کامل خواهد شد. دفتر فرهنگی اکو در ایران 

است و دفتر اقتصادی آن در ترکیه و دفتر فنیـ  علمی آن در پاکستان.
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... و به این آساني »فرناندو کورتز« مکزیك را تصرف کردـ 
 500 تفنگدار بر 20 هزار بی تفنگ غلبه کردند!

  فرناندو کورتز Fernando Cortez  افسر اسپانیایي 13 مارس 1519 با پانصد مرد مسلح گام به مکزیک گذارد تا 
این سرزمین پهناور و میلیون ها نفری را به نام پادشاه اسپانیا تصرف و خزائن پُر از طالي دولت آن را به کشور خود 
منتقل کند. در آن زمان در مکزیک دو تمدن درخشان »آزتک Aztec « و »مایا« در شمال و جنوب وجود داشت 
با شهرهاي بزرگ و ابنیه باشکوه و داراي تقویم و قانون، دانش و هنر. پادشاه آزتک  داراي یک ارتش 20 هزارنفري 
ثابت بود و سازمانهاي اداري کارآمد داشت. ضعف این ارتش تنها نداشتن اسلحه آتشین )توپ و تفنگ( و اسب بود.

    کورتز پس از پیاده شدن در ساحل مکزیک متوجه ترس سربازان خود شد و دستور داد که کشتي ها را آتش 
بزنند تا امید بازگشت وجود نداشته باشد.

    کورتز همان روز چند بومي را دستگیر کرد و در میان آنان متوجه استعداد شگفت انگیز دختري به یادگیري 
زبان اسپانیایي شد. کورتز وي را به همسري برگزید تا اعتمادش را جلب کند و هفت ماه بعد، از او به عنوان مترجم 

در گفتگوهاي خود با پادشاه آزتک )مکزیکي هاي شمالي( استفاده کرد.
    بااینکه پادشاه آزتک حاضر به دادن طال به اسپانیایي ها شده بود و سپاهیان خود را از جنگ برحذر داشته 
بود، نظامیان اسپانیایي به اشاره کورتز ناگهان آزتکي ها را زیر آتش توپ و تفنگ قراردادند و تلفاتي سنگین وارد 
ساختند؛ زیرا کورتز باورنمي کرد که پادشاه آزتک به این سادگي همه خزائن خود را در اختیار او بگذارد. او تصور 

مي کرد که طال براي آزتکي ها همان ارزشي را دارد که براي اروپائیان.
    با همین حمله غافلگیرانه، کورتز مکزیک را تصرف کرد و خزائن آن را به اسپانیا منتقل ساخت. مکزیک که استیت های غربي و جنوب غربي آمریکا از جمله 
کالیفرنیا و تکزاس ضمیمه آن بود تا پایان دهه دوم قرن 19 از مستعمرات اسپانیا در قاره آمریکا بشمار مي رفت. استعمار اسپانیا بر مکزیک از نیمه اول قرن 

نوزدهم پایان یافته ولي فرهنگ و زبان اسپانیایي و مذهب کاتولیک باقي مانده است.

آنارشیست هایي که نخست وزیر اسپانیا را کشتندـ  نگاهي به فرضیه آنارشیسم
درست یک ماه پس از قتل پتر کروپوتکین Peter Kropotkin  فرضیه پرداز آنارشیسم، پیروان او هشتم مارس 
1921 در شهر مادرید »ادواردو داتو« نخست وزیر وقت اسپانیا را که ازجلسه پارلمان به خانه اش مي رفت هدف 
گلوله قراردادند که 13 مارس )پنج روز بعد( درگذشت. آنارشیست ها »داتو« را متهم به جاه طلبي و ضد حقوق 

کارگران کرده بودند.

 »کروپوتکین« فرضیه پرداز آنارشیسم، یک شاهزاده روس بود که بر پایه عقاید »زنو« فیلسوف و ریاضیدان 
یوناني قرن پنجم پیش از میالد معتقد به کاهش هرچه بیشتر اختیارات دولت، و سپردن اختیارات حکومتي به 
ـ اقتصادي و قرارگرفتن ثروت و منابع تولید در دست جامعه  انجمن ها، حکومت گروهي و تامین عدالت اجتماعيـ 
بود. انتشار این افکار که با سوسیالیسم مشابهت داشت سبب شد که در سال 1872 اورا در روسیه دستگیر و زنداني 
کنند که بعدا با کمک پیروانش از زندان فرار کرد و به اروپاي غربي رفت و در اینجا هم بمانند روسیه هواداران 
فراوان به دست آورد. پاپیولیست ها و سوسیالیست هاي رادیکال و کساني که خواهان جامعه بدون دولت )دولت 
ـ با مفهوم متعارف آن، نَه حکومت شوراها( بودند به او پیوستند. چون فرضیه کروپوتکین ترور فردي را منع نمي 
کرد، و لذا هواداران این عقیده در اروپا و آمریکا دست به ترورهاي متعدد زدند و چند رئیس دولت را کشتند و به 

همین لحاظ مخالفانشان آنان را آشوب طلب خواندند و تکرار این صفت در برخي زبانها به صورتي درآمده که آنارشیست مفهوم آشوب طلب یافته و در قرن 
21 مترادف با تروریست شده است.

     کروپوتکین بعدا چون اوضاع روسیه را مساعد ترویج عقاید خود یافته بود در سال 1917 به این کشور بازگشت، ولي با بي اعتنایي کمونیست ها رو به رو شد 
و گوشه عزلت اختیار کرد که در سال 1921 به قتل رسید و معلوم نشد که عامل اصلي قتل وي چه کسي و دسته اي بوده است.

Fernando Cortez

داتو
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تزار روسیه، الکساندر دوم که »ِسرف ها« را آزادکرد ترور شد
الکساندر دوم تزار روسیه 13 مارس 1881 هنگامي که با کالسکه سلطنتي از خیابان مي گذشت با پرتاب بمب 
کشته شد. دو بمب به فاصله کمي از هم توسط دو نفر از دو جهت به سوي او پرتاب شده بود. وي 63 سال ُعمر و 

26 سال حکومت کرده بود.
    الکساندر دوم جانشین نیکالي اول بیش از تزارهاي قبلي درس خوانده بود و در نیمه اول سلطنت خود دست 
به اصالحات مهم از جمله لغو رسم فروش زارعین با امالکي که روي آنها کار مي کردند )ِسرفُدم( زده بود که با 
این اقدام بیش از 20 میلیون »ِسرف« و اعضاي خانواده انان آزاد شده بودند. از اصالحات دیگر او جدا کردن قوه 
قضایي از قوه اجرایي و دادن استقالل به قضات و علني کردن محاکمات بود. او با وارد ساختن یک شکست نظامي 

به عثماني در سال 1878، شکست »کریمه« را جبران کرده بود.
    الکساندر دوم در نیمه دوم ُعمر حکومت خود تغییر رویه داده بود به گونه اي که مخالفانش او را الکساندر 
مرتجع مي خواندند. گروه »جنبش اراده ملي« از مخالفان او بود که نقشه قتل وي را کشید و به دست دو تن از 

اعضاي خود، اورا کشت.

 

آلدو مورو نخست وزیر پیشین ایتالیا از خیابان ربوده و 54 روز بعد کشته شد

»آلدو مورو Aldo Moro « نخست وزیر پیشین ایتالیا و رئیس حزب حاکم دمکرات مسیحي این کشور 16 مارس سال 1987در شهر رم ضمن یک درگیري 
خیاباني توسط افراد بریگاد سرخ ]یک گروه چپگرا[ ربوده شد. در این درگیري پنح محافظ »مورو« کشته شدند.

     مورو که چند بار نخست وزیر ایتالیا شده بود و جمعا شش سال رئیس دولت این کشور بود 54 روز بعد در اسارت کشته شد. وی که در 23 سپتامبر 1916 
به دنیا آمده بود از 1946 وارد صحنه سیاسي ایتالیا شده بود.

    مورو در جلوگیري از قدرت گرفتن چپ ها در ایتالیاـ  از طریق نرمش و سازش با آنان، بدون دادن مقام دولتیـ  نقش موثر داشت. وي بود که کمک کرد تا 
ایتالیا وارد »ناتو« شود.

    جنازه آلدو مورو پس از قتل او در داخل یک اتومبیِل رهاشده به دست آمد و خبر اول رسانه ها و سوژه تفسیر نویس ها و صفحه از تاریخ عمومی شد.
     با قتل مورو حزب دمکرات مسیحي ایتالیا هم رو به ضعف نهاد و نقش حکومتی خود را از دست داد.

آلدو مورو

الکساندر دوم
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32

نظرات اندیشمندان در گذر زمان
اسفند1400( مجله روزنامک شماره 92 )بهمن- 

اصول و تفسیر سوسیالیسم قرن 21 که به زعم چاوس، ونزوئالئی ها در 
رفراندم فوریه 2009 رأی به اجرای آن دادند

پنج سال پس از انتشار فرضیه سوسیالیسم قرن 21 )فرضیه هوگو چاوس(، نتیجه رفراندم 15 فوریه 2009 ونزوئال راه را برای پیاده کردن آن 
باز کرد و به همین سبب بود که بسیاری از تفسیرنگاران این رفراندم را نوعی انقالب آرام )بدون تخریب و خونریزی( تلقی کرده اند. فرضیه هوگو 

چاوسـ  سوسیالیسم قرن 21ـ  نخستین فرضیه سیاسی است که کار اجرای آن از دهه یکم قرن 21 آغاز شده است.
    چاوس )متوفی در پنجم مارس 2013( که از دیرزمان درصدد یافتن راهیـ  به زعم او، جهت تامین وسیله خوشبختی بشر بود با توجه به تجربه 
حاصل از نظام هاي سوسیالیستي در قرن 20 و با ایجاد تغییرات متناسب با شرایط قرن 21 در آن فرضیه ها، و مخلوط ساختن این نظرات با عقاید 

سیمون بولیوارـ  قهرمان ملي آمریکاي التینـ  فرضیه سوسیالیسم قرن 21 را اعالم داشت که داراي چهار ستون اصلي است:
    1ـ  توزیع عادالنه درآمدها ]از درآمدهای ملی تا درآمدهای کمپانی ها، کارخانه هاـ  مشارکت کارکنان در سودهای حاصله و ...[، رفاه و فرصت ها.

    2 - دمکراسي خلق ]رفراندمـ  رای مردم در هر مورد[.
    3 - استقالل اقتصادي و خودکفا بودن یک جامعه از این لحاظ.

    4 - بازگشت به انسانیت و پایان هرگونه فساد.
     برخي از اندیشمندان، سوسیالیسم چاوس را نوعي سوسیالیسم ملّي )التینوـ  هیسپانیک( خوانده اند زیرا که در این فرضیه، او در موارد متعدد 
از بولیوار نام برده است. به باور این اندیشمندان، چون در این فرضیه اشاره به دیکتاتوري پرولتاریا نشده است مي توان آن را »سوسیال دمکراسی« 

هم عنوان داد. در آمریکاي التین، مردم منطقه خودرا اعضاي یک ملت واحد مي پندارند.

چاوس در روز پیروزي )15 فوريه 2009((



    اندیشمندانی که فرضیه چاوس )سوسیالیسم قرن 21( را تفسیر کرده اند گفته اند که شکست سوسیالیسم شوروی عمدتا به خاطر فساد گسترده اداری و 
آلودگی مقامات و تظاهر آنها به ایدئولوژی حاکم و ضعف در آدمسازی )آموزش و پرورش و ژورنالیسم( به دلیل کمبود معلم و روزنامه نگار دلسوز و ماهر درکار 
خود بود که چاوس قطع فساد را یکی از اصول اصلی سوسیالیسم قرن 21 ]پایان دادن به هرگونه فساد و بازگشت به انسانیت[ قرارداده است. با بکاررفتن عبارت 
»بازگشت به انسانیت«، سوسیالیسم چاوس به معنویات هم توجه کرده حال آنکه فرضیه هاي سوسیالیستي قدیمي تر عمدتا بر مادیات و برابري اقتصادي 

تاکید داشتند. به همین جهت برخی از اندیشمندان معاصر، سوسیالیسم چاوس را »سوسیالیسم اخالقی« خوانده اند.
    موضوع تازه دیگر در این فرضیه، قطع فساد است. چاوس گوید: تا فساد اداری و کمبود معلم و روزنامه نگار واقعی وجود داشته باشد سوسیالیسم پیاده 
نخواهد شد و این ]قطع فساد[، عنصری است که مارکس و لنین به آن توجه آنچنانی نکرده بودند. موضوع دیگر، خودکفا بودن در اقتصاد است یعنی اینکه 
الزم نباشد برای تأمین مایحتاج داخلی و رفع نیاز روزمره زیر بار دیگران ]کشورهای دیگر[ بروند و مجبورباشند به ساز آنها برقصند که عملی مغایر استقالل و 
حاکمیت ملی است. چاوس با توجه به شکست مسکو که حکومت سوسیالیستي آن پس از مرگ لنین »انگیزه« و »میهندوستی« را تضعیف کرد، توزیع برابر 
فرصت ها را بر توزیع عادالنه درآمد و رفاه )تامین مساوات( افزوده و تاکید بر ملی بودن )التینو بودن( فرضیه خود کرده، لذا هدف صادرکردن آن را نداشته تا اگر 
نتیجه کار رضایتبخش باشد دیگران به صورت داوطلبانه اقتباس کنند، نه کورـ  کورانه. چاوس دمکراسی خلق )رفراندم و نوعی ساویت( را جانشین دمکراسی 
سبک غرب کرده است و بمانند بسیاری دیگر از اهل تفکر می گوید با آنچه را که درانتخابات برخي از کشورها دیده ایم؛ روش غربی ها دیگر دمکراسی نیست و 
نمایشنامه ای است که بازیگرانش قبال با محاسبات اصحاب منافع و کمپانی های بزرگ انتخاب شده اند و در نتیجه به مراتب بدترند از حکومت های موروثی 

سابق و ارباب ملک )فئودال ها(. مثالی که می زد: انتخاب جورج دبلیو بوش در سال 2000 یک نمونه از تئاتر دمکراسی به روش غرب بود.

 فرضیه چاوس در بطن خود ضدیت با سلطه دارد زیرا که تا قطع کامل ریشه سلطه و چنین تفکری، پیاده کردن هرگونه مسلک که با منافع دولت سلطه 
گر منافات داشته باشد دشوار خواهد بود و در نیمه راه از اصول خود منحرف خواهد شد که نمونه های متعدد آن در نیمه دوم قرن بیستم تجربه شدند و ....

    در پی تایید پیشنهادهای چاوس در رفراندم 15 فوریه 2009، وي خطاب به ونزوئالیی ها گفت: آنانکه در رفراندم رای »بله« دادند، این »بله« را به سوسیالیسم 
گفتند و فرضیه اوـ  »سوسیالیسم قرن 21« را تایید کردند و به وی ماموریت اجرای آن را دادند. او افزود که رفع محدودیت دوره اي ریاست جمهوری و مقامات 
انتخابی دیگر را )که قبال دو دوره متوالی بود( تنها برای پیاده کردن سوسیالیسم قرن 21 درخواست کرده بود و آنچه را که خواسته بود دریافت کرد. او از مردم 
خواسته بود که امکان ادامه خدمت بدهند تا به نگرانی، اندوه و نابرابری ها پایان دهد. او گفت: "من در این دنیا جز شادی انسان چیز دیگری را نمی خواهم و 

شما با »بله« گفتن در رفراندم 15 فوریه 2009 ماموریت تامین شادی و نیکبختي به من دادید.".
    چاوس که به بیماري سرطان دچار شده بود 18 فوریه 2013 پس از ده هفته درمان این بیماري در کوبا به ونزوئال بازگشت تا شاید بتواند دور تازه ریاست 

جمهوري خودرا آغاز کند که پنجم مارس 2013 درگذشت.

نظریه مورگان شوستِر؛ عادت مالیات گریزی ایرانیانـ  ریشه مسئله
مورگان شوستر )مورِگن شاسِتر William Morgan Shuster ( آمریکایي که به تصویب مجلس شوراي ملّي براي سر و سامان دادن به مالیه ایران و ایجاد یک خزانه 
نوین برای آن استخدام و وارد ایران شده بود 23 اسفندماه 1290 )13 مارس 1912 ( و با اولتیماتوم روسیه از ایران خارج شد. استخدام او بدون جلب موافقِت 
قبلي انگلستان و روسیه صورت گرفته بود که طبق موافقت نامه دو جانبه سال 1907 سن پترزبورگ وطن ما را میان خود به مناطق نفوذ قسمت کرده بودند!.

     شوستر که در 1960 درگذشت پس از تأسیس یک خزانه داري کل برای ایران و اعالم این واقعیت که تا ایرانیان عادت به دادن مالیات؛ به میزان واقعی 
نکنند، این کشور از بدبختی و دشواری ها خارج نخواهد شد یک واحد پلیس مالیات و حافظ خزانه داري مرکب از شماری ژاندارم تشکیل داده بود که روس ها 
با این کار او هم موافق نبودند. شوستر پیشنهاد کرده بود که ]بمانند آمریکا[ تعلل در پرداخت مالیات جریمه سنگین و تقلب در آن کیفر زندان و سلب القاب 

]سلطنه، دوله و ...[ داشته باشد.
     دولت وقت روسیه )دولت تزار( که نمی خواست وضعیت مالی دولت ایران سر و سامان یابد و استقراض از خارج با بهره سنگین و برای گرفتن قرض، دادن 
امتیازهای سیاسی را متوقف سازد ]به اشاره لندن[ هشتم آذر ماه 1290 خورشیدي )28 نوامبر 1911( به ایران یک اولتیماتوم سه ماده اي تسلیم کرده بود 

که ماده اول آن اخراج شوستر و ماده دیگرش خودداري از استخدام خارجي بدون جلب موافقت قبلي روسیه و انگلستان بود!.
     مجلس شوراي ملي این اولتیماتوم را رد کرد که 24 آذر )14 دسامبر( دولت روسیه به ایران اخطار کرد که اگر ظرف 48 ساعت مفاد اولتیماتوم را اجرا نکند 

نیروهاي آن کشور که به حرکت در آمده اند وارد تهران خواهند شد.
    سرانجام مجلس خواست روسیه را پذیرفت و چهار روز بعد مراتب به شوستر ابالغ شد که دیگر سمتي ندارد و پلیس او ]پلیس مالیه[ نیز منحل شده است 

و شوستر ایران را ترک کرد.
     شوستر پس از بازگشت به آمریکا خاطرات خود از اقامت در ایران شامل مشاهدات و ضعف هایي را که دیده بود در کتابي منتشر ساخت که تاکنون چندین 
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بار تجدید چاپ شده است. وی در این زمینه سخنرانی هایی هم کرده و مصاحبه های هم داشته بود. او کتاب 
خود وخامت اوضاع ایران و مداخالت خارجي در آن زمان را به وضوح منعکس کرده است و تاکید برآن دارد که 
دادن مالیات در ایران باید به صورت یک عادت ملی درآید و تا مسئله مالیات حل نشود مسائل دیگر ایران از میان 
رفتنی نخواهد بود. وی مشاهدات و تجربه خود در طول اقامت در ایران  را در این کتاب بدست داه است و به باوراو، 
مالیات گریزی ایرانیان شاید نتیجه تهاجماتی باشد که در طول هزاره دوم میالدی به آن کشور شده و مهاجمان 
غارتگری و اِعمال مالیات سنگین کرده بودند. باید راهی یافت که ایرانی با تمام وجود بپذیرد که هزینه های دولت 
را که محافظ  حق، جان و مال اوست باید از درآمدهای خود که در سایه همین دولت بدست آورده بپردازد. مالیات 

یعنی سهم دولت از درآمد او. اگر دولتی نباشد تا امنیت او را تأمین کند که درآمد در کار نخواهد بود.
        نظر شوستر در مورد مالیات گریزی ایرانیان بعدا توسط دکتر شاخت آلمانی که به ایران دعوت شده تا برای 

اقتصاد نابسامان کشور راه حلی بیاید تایید شده بود.
     استخدام مستشار آمریکایی برای مالیه ایران به شوستر ختم نشد و در سال 1321 )1942( دولت ایران براي 
تمشیت امور مالیه خود یک آمریکایي دیگر به نام دکتر میلسپو را استخدام کرد. وي که در اسفند ماه این سال 

)مارس 1943( کار خود را در تهران آغاز کرده بود بعدا با مخالفت مدیر وقت بانک ملي رو به رو شد و در اسفند ماه 1322 )درست یک سال بعد ( از ایران خارج 
گردید و اعالم داشت که مقامات ایرانی، خودشان هم تمایل چندانی ندارند که مسئله مالیات در این کشور حل شود؛ نمی داند چرا؟. هزینه های همه دولت 
ها از محل مالیات هاـ  مستقیم و یا غیر مستقیم تأمین می شود. باید به مردم ایران تفهیم شود که مالیاتی که خواهند داد سودش به جیب خودشان می رود و 

زندگی و امنیت بهتری خواهند داشت.

پروفسور دال: دمکراسی پس از 25 قرن جز در چند کشور کوچك هنوز یك 
فرضیه است و تا مردم مشارکت نکنند عملی نخواهد شد

پرفسور »رابرت دال Robert Alan Dahl « متولد 1915 و از دمکراسي نویسان بنام قرن بیستم، کتاب معروف 
خود »مقدمه فرضیه دمکراسي« را چهارم مارس سال 1956 منتشر ساخت. کتابهاي مهم دیگر او عبارتند از: 
»چه کسي باید حکومت کند منتشره در 1961«، »دمکراسي و انتقادهایي که به آن وارد آمده است منتشره در 
سال 1989« و »درباره دمکراسي منتشره در سال 1998«. »پالي راکي«، »دمکراتیک پالیتیکز« دو اثر دیگر 

این اندیشمند آمریکایي هستند.
    پرفسور دال که کار تدریس دمکراسي را از 1946 آغاز کرد عقیده داشت که میان واقعیت هاي دمکراسي 
ـ جز در چند  و ایده آلهاي آن فرسنگها فاصله است. او گفته است که دمکراسي پس از نزدیک به 25 قرن هنوزـ 
ـ فرضیه است و تا مسئله مشارکت در آن به طور  کشور کوچک در اروپاي شمالي و غربي و احتماال کاستاریکاـ 
کامل حل نشود به صورت فرضیه باقي خواهد ماند. حتي دولت هایي که خود را پاسدار دمکراسي معرفي مي 
کنند برنامه جامعي براي آموزش دمکراسي به مردم ندارند. دمکراسي باید تدریس و تجربه شود تا مردم آن را از 

ضروریات زندگاني به حساب آورند.
    به عقیده دال، دمکراسي از تعدیل توزیع درآمد نمي تواند جدا باشد و از مردمي که همه حواسشان معطوف به 
تامین حداقل معیشت است و یا مردمي که رسانه هاي عمومي مستقل )حرفه اي( ندارند نمي توان انتظار مشارکت 

واقعي در دمکراسي را داشت. نامزد انتخابات، هرچند شایسته، مردمدوست و مناسب، وقتي که وسیله تبلیغ در اختیار نداشته باشد و مردمـ  او و اندیشه ها و 
کارهایش را نشناسند شکست مي خورد. گذشته نشان داد نظام هاي سوسیالیستي هم که واژه دمکراتیک را یدک مي کشیدند به قدري گرفتار بورو کراسي 

پیچیده خود و فاصله هیات حاکمه از مردم شده بودند که در این جوامع شنیدن کلمه دمکراسي براي مردم مشمئز کننده شده بود.
    به زعم دال، کشوري را که در آن اکثریت به عقاید و نظرات اقلیت توجه نکند نمي توان دمکراتیک نامید. جامعه اي مي تواند خود را دمکراتیک بنامد که 

فرهنگ دمکراسي در آن عمومیت یافته و قسمتي از زندگي روزمره مردم شده باشد.
    دال مي گوید که نباید گفت کاپیتالیسم مترادف با دمکراسي است، زیرا کاپیتالیسم اگر کنترل نشود در جامعه ایجاد نابرابري عمیق مي کند و مردم را از 
دمکراسي متنفر و دست کم نسبت به آن بي اعتنا مي کند و در اینجاست که آمادگي براي قبول دیکتاتوري زیاد مي شود زیرا که اکثریت مردم ذاتا خواهان 

ثبات و نظم هستند. رابرت دال که 98 سال و چندماه ُعمر کرد پنجم فوریه 2014 درگذشت.

مورگان شوستر )مورگن شوسِتر(

رابرت دال
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مولوتوف، نظرات و اندرزهایش
»ویاچسالو مولوتوف Vyacheslav Molotov « که در سه دهه حساس از قرن بیستم بازیگر اصلی صحنه سیاست 
جهان بود و طراحی قرارداد عدم تجاوز آلمان و روسیه، تقسیم لهستان، تعرض به فنالند و ... ازجمله کارهای او 
بود نهم مارس 1890 در روسیه به دنیا آمد. وی که دهها سال رئیس دیپلماسی روسیه بود در کار خود به قدری 
خشن بود که فنالندی ها بمب های دست ساز )عمدتا بنزینی( را کوکِتل مولوتوف )مهمانی عصرانه مولوتوف( 
نام گذارده اند که جهانی و وارد لغت نامه ها شده است. خروشچف مولوتوف را از مقام دولتی و حزبی برکنار کرد 
ولی برژنف بازگردانید و چرننکو در دوران کوتاه رهبری خود با او مشورت می کرد. مولوتوف که از فعاالن انقالب 
بلشویکی سال 1917 بود در 96 سالگی در سال 1986 درگذشت و برخی از رسانه ها به مناسبت یکصد و بیستمین 

زادروز او چند مورد از اندرزها و نظراتش را منتشر کرده بودند از جمله:

   ـ  بزرگترين ضعف ما )روس ها( كه زيربنای ضعف های ديگر است اين بوده است كه نتوانستیم 
روزنامه نگار خوب و ماهر به وجود آوريم. پس از قرارگرفتن سالح اتمی در دست قدرت ها، جنگ ها 

به نبرد قلم و زبان تبديل می شود و روسیه بايد در داشتن اين دو سالح هم، عقب نباشد.

ـ هر رئیس دولت و رئیس كشور بايد چند تاريخدان و چند ژورنالیست مستقل و پاكدست جهت مشورت در كنار خود داشته باشد.
   ـ  چین در آینده تنها امید جهانیان به رهایی از غرب و زورگویی های آن خواهد بود.

ـ وقتی جهان از دست قدرت های غرب رهايی می يابد كه روسیه، چین و هند در كنار هم باشند.

   ـ  سالح اتمی مانع از جنگ جهانی دیگری خواهد شد، ولی نه جنگهای محلی و منطقه ای.

   ـ  سالح اتمی بود که آمریکا را اَبَرقدرت و امپریالیست کرد و کوشید که دالر خودرا اَبَر پول جهان کند.

   ـ  آمريکا كه با جنگ ساخته شده، بدون جنگ نمی تواند قدرت خودرا حفظ كند.

   ـ  بقای آمریکا در این بوده است که در این کشور، تفاوت ثروت زیاد است، ولی ابراز خودنمایی )افاده( ثروتمند و بی ثروت نسبت به یکدیگر کم است که 
ایجاد خشم و نفرت کند.

   ـ  هر فارغ التحصیل دانشگاه یک مخالف جامعه طبقاتی است و تا اختالف طبقاتی وجود داشته باشد انسان ها از آرامش برخوردار نخواهند شد.

   ـ  ادامه زورگویی و ستمگری باعث احیاء آنارشیسم ]امروزه اصطالحا: تروریسم[ می شود.

مولوتف
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36

در دنیای ادبیات و رسانه ها
اسفند1400( مجله روزنامک شماره 92 )بهمن- 

گام به 85سالگی گذاردن نوشیروان کیهانی زاده با 65 سال تجربه روزنامه 
نگاری و تاریخ نویسي در یکم بهمن 1400 )21 ژانویه 2022(

نوشیروان کیهانی زاده )با تحصیالت دانشگاهی تا فوق دکترا در تاریخ نظامی 
ـ سیاسی، دکترا در تاریخ و مطالعات خاورمیانه، فوق لیسانس در روزنامه نگاری و 
فوق لیسانس در علوم کتاب(ـ  21 ژانویه 2020 )که بیست و یکم ژانویه در سال 
تولّد او مصادف با یکم بهمن 1315 بود( گام به 85 سالگی گذارد. وی 65 سال تجربه 
روزنامه نگاری )نوشتاری و برادَکستینگ( در کارنامه خود دارد که از یکم شهریور 
1335 پس از گذراندن نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری آکادمیک در ایران، 
در روزنامه اطالعات آغاز شده است، به عالوه 22 سال تجربه تدریس تاریخ، تألیف 
چند کتاب ازجمله دو کتاب درسی دبیرستان و دانشسرا، نگارش هزاران مقاله و 
فیچر و دو دوره 4 ساله عضویت انتخابی در شورای آموزش و پرورش تهران و در 
انتخابات دور دوم )مهرماه 1351( با بیش از 450 هزار رای )در تهران 3 میلیونی(. 

وی همچنین از بنیادگذاران سندیکای روزنامه نگاران ایران است.

کیهانی زاده همچنین مؤلف یک کرونیکل ژورنالیستی )روزشمار تاریخ( آنالین 
زیر عنوان www.iranianshistoryonthisday.com است که آن را از 20 سال پیش آغاز 
و اینک بزرگترین آنالین به زبان فارسی در اینترنت است. او همچنین یک وبسایت 
قدیمی به آدرس www.rooznamak.com دارد و ناشر این ماهنامه چاپیـ  آنالینی 
www.rooznamak-magazine.com است. به قرار اطالع، او بزودی دو آنالین خود به 

نام های جرنالیست نوشیروان و هیستوریَن نوشیرون را فعال خواهد کرد.

کیهانی زاده که 24 سال در روزنامه اطالعات )از خبرنگاری، تفسیر و فیچرنویسی 
تا معاونت سردبیر(، 19 سال در خبرگزاری پارس )دبیری اخبار بین الملل(، سالها 
در رادیوـ  تلویزیون دولتی ایران در سمت دبیری و سردبیری اخبار بین الملل کار 

ژورنالیستی کرده بود، سال هاست که منحصرا برای خودش کار می کند.

دو عکس از نوشیروان كیهانی زاد به فاصله 63 سال از هم 

)20 سالگی و آغاز كار روزنامه نگاریـ  83 سالگی در 21 ژانويه 

)2020



سالمرگ محمد حسنین هیکل که 75 سال روزنامه نگاری کرد، از حادثه نویسی 
تا پوشش جنگها، 50 سال مقاله و نیز 40 کتاب نوشت

هفدهم فوریه 2016 )28 بهمن ماه 1394( محمد حسنین هیکل روزنامه نگار شهیر مصری و از مؤلفان و 
صاحبنظران جهان عرب درگذشت. وی که 23 سپتامبر 1923 به دنیا آمده بود 92 سال و 4 ماه و 24 روز ُعمر 

کرده بود. هیکل از هفده سالگی وارد کار روزنامه نگاری شده بود.
    هیکل کار روزنامه نگاری را از نشریه »گاِزت« آغاز کرده بود و خبرنگار رویدادهای جنایی )اصطالحا پلیسی 
ـ قضایی( این نشریه بود. در 1942 نوزده ساله بود که به او مأموریت پوشش اخبار جنگ الَعلِمین )واقع در شمال 
غربی مصرـ  ساحل مدیترانه( را داده بودند که میان ارتش هشتم انگلستان )عمدتا مرکب از نظامیان ِهندی( 
به فرماندهی مارشال مونتگمری و سپاهیان آلمان و ایتالیا به فرماندهی فیلد مارشال رومل در جریان بود و تا 
11 نوامبر آن سال طول کشید و در آن 311 هزار نظامی با 1580 تانک و 1450 توپ شرکت داشتند و 50 هزار 
کشته تلفات داشت. این مأموریت ژورنالیستی، هیکل را وارد کار نظامیـ  سیاسی کرد که مستلزم مطالعه تاریخ 
است. وی همان زمان در مقاله ای نوشته بود که هدف آلمان از ورود به مصر؛ تصرف آبراه سوئز، قطع رابطه اروپا از 
این طریق با شرق و خارج ساختن نفت ایران از کنترل دولت لندن بود که موفق نشد زیرا که نظامیان ایتالیایی 

استعداد جنگیدن نداشتند و در طول جنگ، َسربار آلمانی ها بودند.
     هیکل سپس به نشریه ُرز الیوسف     Rose al-Yusuf  رفت و از سال 1953 سردبیر »آخرالساعه« و آنگاه »االخبار« شد. ]ُرز الیوسف نام یک بانوی متولّد 
سوریه است که بر این نشریه مصری گذارده شده است.[. پیش از سردبیرشدن، هیکل در سال 1948 پوشش اخبار نخستین جنگ عرب و اسرائیل را انجام 
داده بود که 9 ماه و سه هفته طول کشیده بود و ضمن آن، نوار َغّزه به تصرف مصریان درآمده بود. وی در جریان ملّی شدن نفت ایران ضمن سفر مطبوعاتی به 
تهران در جریان احساسات ایرانیان و مبارزات مصدق قرار گرفته بود که تجربه خود از این دیدار را در کتابی زیر عنوان »ایران روی آتشفشان« منتشر کرد. در 
این کتاب که در همان سال )سال 1951( انتشار یافت؛ گذشته ایران، مداخالت دولت لندن، وضعیت روز و خواست ایرانیان منعکس شده است. هیکل مدتی 
نیز در شبه جزیره کره، چگونگی جنگ این منطقه را پوشش داده بود و چند هفته پیش از فوت گفته بود که وضعیت سوریه دارد شبیه جنگ کره در آغاز دهه 

1950 می شود. جنگ کره یک جنگ بین المللی محدود به همان منطقه بود، ولی در مورد سوریه ....

محمد حسنین هیکل

مالدونادو

یك روزنامه نگار مکزیکی دیگر
 به رغم مراقبت پلیس مکزیك ترور شد

در زمستان 2022 بانو لوردس مالدونادو، روزنامه نگار معروف مکزیکی، در شهر تیخوانا، واقع در شمال غربی 
مکزیک، با شلیک گلوله به قتل رسید. وی یک انتقاد نویس از وضعیت کارتل های مواد مخدر، زن ترافیکر ها و 

قاچاقچیان مهاجرت بود.

این دومین روزنامه نگارمکزیکی است که در یک هفته در شهر تیخوانا  واقع در نزدیکی مرز آمریکا به ضرب 
گلوله کشته شده است. دو هفته پیش از این نیز یک بانو روزنامه نگار )فتو جرنالیست( به نام مارگاریتو مارتینز در 

نزدیکی خانه اش به ضرب گلوله به قتل رسیده بود و چند هفته پیشتر، یک روزنامه نگار منتقد دیگر.

بانو مالدونادو از مدت ها پیش خطر را احساس کرده و در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی با صدای بلند جریان 
را به رئیس جمهوری مکزیک گفته بود و رئیس جمهوری از پلیس خواسته بود که از او مراقبت کند که به رغم 

مراقبت پلیس ترور شد.
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انتشار نخستین روزنامه انگلیسی در 320سال پیش
 

 شماره 12 مارس 1702 ديلي كورنت

بانو الیزابت مالت Elizabett Mallet  روزنامه خود » The Daily Courant  « را در مارس 1702 به توزیع داد. نخستین شماره آن تاریخ 11 مارس را دارد. صفحه 
اول این روزنامه یک ورقی، دو ستون داشت. بانو مالت در روزنامه اش می نوشت که مسئول هرمقاله، فردی است که آن را نوشته و نامش در باال و یا پایین مقاله 
ذکر شده است و او فقط مسئول نوشته های بدون ذکر نام نویسنده )اخبار( است. این روزنامه منظما به مدت 33 سال منتشر و در سال 1735 با »سپکتیتور 
The Spectator « ادغام شد. دفتر انتشار »دیلی کورنت« در خیابان فلیت استریت لندن ) Fleet Street ( واقع بود که بعدا و تا اوایل دهه یکم قرن 21 رسم و عادت 

شده بود که مقّر روزنامه نگاری انگلستان )دفاتر جراید و خبرگزاری( در این خیابان باشد. برخی از مورخان »نویچ پست The Nowich Post  «را نخستین روزنامه 
انگلیسی معرفي کرده اند که در سال 1701 منتشر شده بود، ولی انتشار این روزنامه منظم نبود و چند شماره بیشتر منتشر نکرد و جریده نامنظمـ  در عرف 

ژورنالیسم، روزنامه محسوب نمی شود.
    تاریخچه روزنامه نگاری به قرن یکم پیش از میالد بازمی گردد که ژولیوس سزار امپراتور روم » Acta Diuma  « را در شهر رم منتشر می کرد و آن را که 
مطالبش بر پوست و تخته چوب نوشته می شد در میدانهای شهر آویزان می کردند تا مردم باسواد بخوانند. اردشیر پاپکان در نیمه اول قرن سوم میالدی )طبق 
برخی نوشته ها؛ از سال 233 میالدی( کارهای دولت ایران را در »کارنامک« می نوشت تا بزرگان، مدیران و موبدان کشور آگاه شوند. دولت چینـ  دودمان 
»هان«ـ  در همان قرن و پنجاه سال پس از اردشیر، کار انتشار منظم » Tipao  « حاوی کارهای روزمره دولت را آغاز کرد که چاپ بلوکی بود )مهر زنی با مرّکب بر 
کاغذـ  مرّکب وقت مخلوطی از دوده بود(. می دانیم که چین مبتکر ساخت مرّکب، کاغذ و چاپ بلوکی درجهان است. نخستین روزنامه عمومی جهان )جامع، 
بی طرف و حاوی انواع مطالب( از سال 1556 در جمهوری ونیز )بندری در ایتالیا( منتشر شد و چون به یک گاِزتا )سکه وقت جمهوری ونیز( بفروش می رفت 

به » Gazzetta  « معروف شد و این واژه بتدریج وارد سایر زبانها و لغت نامه ها شده و مفهوم »روزنامه« پیداکرده است.

سالمرگ ایرج میرزا شاعر طنزسرا
ایرج میرزا شاعر خوش ذوق و طنزسرا در این روز بسال 1304 )12 مارس 1926( در تهران در 54 سالگي 

درگذشت و مرگ او سکته اعالم شد.
    وي در عین حال یک شاهزاده قاجار بود.

ايرج میرزا
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تفسیر رقابت چاپ و دیجیتال در سالمرگ گوتنبرگ
سوم فوریه در آلمان و سوئد به مناسبت سالروز درگذشت گوتنبرک سازنده ماشین چاپ مراسم رسمی برگزار شد 

که در تفسیر آمده بود که صنعت چاپ در دو دهه گذشته 50 درصد کاربری خود را به دیجیتال نویسی داده است.
Johannes Gutenberg یوهان گوتنبرگ سازنده نخستین ماشین چاپ که اختراع او خدمت بزرگي به گسترش علوم 

و ادبیات و ارتقاء معلومات عامه بود سوم فوریه 1468 در 68 سالگی درگذشت. وی که در ماینتس آلمان بدنیا آمده بود 
همانجا درگذشت. اختراع اوـ  ماشین چاپ در 1439ـ  یک انقالب در پیشرفت بشر خوانده شده است که به رنسانس و 
دوران روشنگری کمک بسیار کرد و دانش بشرـ  قبال در یک منطقه و منحصر به جماعتی کم، جهانی شد. قرن ها پیش 

از او، چیني ها و کره اي ها فن چاپ بلوکي )به صورت ُمهرزني( را اختراع و بکار گرفته بودند که گوتنبرگ ماشین چاپ و انتشار انبوه را ساخت.

قتل روزنامه نگار اینوستیگیتیو اسلواکیا و تظاهرات دنباله دار یك ماهه 
هموطنان او و کناره گیری دولتـ  رویدادی بی سابقه

در قرون 20 و 21 چندین روزنامه نگار اینوستیگیتیو )اصطالحا؛ روزنامه نگار در نقش کارآگاه( مقتول شدند 
و عمدتا در روسیه، ولی هیچیک از این موارد به تظاهرات عمومِی یک ماهه و اجبار نخست وزیر کشور و کابینه او 
به کناره گیری منجر نشده بود که قتل Jan Kucia   )یان کوچیاک( شهروند جمهوری اسلواکیا که یک روزنامه نگار 
اینوستیگیتیو بود و فساد مالی مقامات دولتی و تقلّبات مالیاتی آنان را جستجو می کرد و انتشار می داد چنان شد. 
جسِد »یان« و نامزدشـ  مارتینا 25 فوریه 2018 در خانه آنها در حومه شهر براتیسالوا Bratislava به دست آمد 

که گلوله خورده بودند. این دو از 22 فوریه در خارج از خانه دیده نشده بودند.
    در پی انتشار گزارش قتل این دو، مردم جمهوری اسلواکیا )اسلواکی( که با نام و کار »یان کوچیاک« آشنا 
بودند در 35 شهر این کشور به خیابانها ریختند و خواهان برکناری دولت شدند. سرانجام 15 مارس )24 اسفند 
1396( روبرت فیچو نخست وزیر اسلواکیا و کابینه اش کناره گیری کردند، ولی معترضین از خیابانها خارج نشده 

و خواستار انحالل پارلمان و انتخابات زودهنگام نیز شدند.
    یان کوچاک، سرگرم تهیه یک گزارش تحقیقی درباره فساد مالی منتسب به مقامات دولتی اسلواکیا و ارتباط 
احتمالی آنان با عده ای بازرگان و یک مافیای ایتالیایی بود که به همراه نامزدش مارتینا در خانه اش در حومه شهر 

براتیسالواـ  پایتخت اسلوکی به قتل رسید.

گوشه از تظاهرات مردم اسلواكیا در اعتراض به قتل روزنامه نگار خود

1(يان و نامزدش مارتینا
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شاعر ارمنی که نام خانوادگی خودرا به »شیراز« تغییر داد
14 مارس 1984 هوهانس شیراز شاعر و ادیب نامدار ارمنستان در 70 سالگی درگذشت. وی به سبب عالقه به شهر شعر و گل 
معروف ُرز آن )شیراز( نام خانوادگی اش را از کارپتیان )قارپتیان( به شیراز تغییر داد. کتاب های متعدد  و دیوان اشعار از او باقی 
مانده است. گفته شده است که  استادان ادبیات او را در جوانی به دلیل اشعار اندرزگونه اش )مشابه اشعار حافظ و سعدی( »شیراز« 

خطاب می کردند و به این نام معروف شده بود که سرانجام رسما  اسم خانوادگی خودرا به شیرار تغییر داد.
 در همین روز و در سال 2013 ارمنستان شاعر دیگری را از دست داد. او اراماییس َسهاکیان بود که 77 سال ُعمر کرده بود.

شبکه سوشل میدیای ترامپ آغاز بکار کرد
یک شبکه سوشل میدیای تازه به ناِم Truth Social )واقعیت( متعلق به گروه رسانه ای و تکنولوژی)Trump Media & Technology Group )TMTG و به 
همانگونه که از نامش پیدا است وابسته به دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا از 21 فوریه 2022 آغاز بکار کرد و ثبت نام در آن شروع شده و 
گویا صدهاهزار نفر برای این ثبت نام در نوبت قرار گرفته اند. »دوین نونِس Devin Gerald Nunes « نماینده مستعفی مجلس نمایندگان آمریکا مدیر عامل آن 
است. این مؤسسه در فوریه 2021 تأسیس شده است تا بنای کار را ظرف یک سال آماده کند. این مؤسسه اعالم کرده است که باز، آزاد، روراست و بدون تبعیض 

است و نشردهنده هرگونه مطلب و عقیده سیاسی در سراسر جهان.
     پس از حمله هواداران دونالد ترامپ در ششم ژانویه 2021 به ساختمان کنگره آمریکا در اعتراض به نحوه انجام انتخاباِت نوامبر 2020، حساب های 
کاربری ترامپ در شبکه های اجتماعی مسدود شد و با راه اندازی و شروع به کار »تروت سوِشل«، ترامپ پس از 13 ماه مسدود شدن حساب هایش در توییتر، 

فیس بوک و یوتیوب، در شبکه اجتماعی خود حضور خواهد یافت و همچنین همه کسانی که حساب باز کنند. شعار این شبکه:
    

 TRUTH Social is America’s “Big Tent” social media platform that encourages an open, free, and honest global conversation without     
discriminating against political ideology

ابوشکور بلخي شاعر اندیشمند ایراني در یك نگاه
نهم مارس 987 میالدي )365 هجري خورشیدي( سالروز درگذشت ابوشکور بلخي یکي از 27 شاعر و ادیب دوران سامانیان است که نظم و نثر فارسي را 

احیاء کردند. ابو شکور درعین حال از نخستین منثوي سرایان ایران است. وي مردي فروتن بود و فروتني اش از این شعر او استنباط مي شود که گفت :
     تا به آنجا رسید دانش من
     كه بدانم همي كه نادانم

   ابو شکور که فارسي او با فارسي امروز تفاوتي ندارد و بسیار ساده و روان است معتقد به »تناسب میزان دانش با رفتار انساني« است. وی میان »اراده و تصمیم« 
و »خرد و دانش« رابطه مستقیم بر قرار دیده که خردمند را قادر به کنترل نفس اماره دانسته و در این زمینه گوید:

     خردمند گويد؛ خرد پادشاست
     كه بر خاص و برعام فرمانرواست

     ابو شکور همچنین براین عقیده است که با دانش و دانایي همه مسائل را مي توان حل کرد و در این باره گوید:

     جهان را به دانش توان يافتن
     به دانش توان رشتن و بافتن

     »آفرین نامه« از ابو شکور بلخي است. وي مورد توجه و عنایت خاص نوح ساماني، شاه وقت بود.
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چهارشنبه سوري
 مراسم شب چهار شنبه سوري یکي دیگر از جشن هاي باستاني ایرانیان است. در نوشته هاي برجاي مانده از آن عهد، از این جشن ملِّي بوته 
سوزي و پایکوبي در اطراف آن، به عنوان جشن سوري یاد شده است. مراسم بوته سوزي و پریدن از روي آن و خوردن آجیل و شادي و آرزوي 

تندرستي کردن، امروز به همان گونه که هزاران سال پیش برپا داشته مي شد برگزار مي گردد.
     جشن سوري )سوریک( به قدمت نوروز و به نوشته موّرخان آلماني، قدیمي تر از آن است و به تمامي آرین ها تعلّق دارد. این جشن در یکي 
از روزهاي پنج گانه اضافي سال ایران باستان برگزار مي شده است. ماههاي ایراني در عهد باستان 30 روزه بودند و پنج روز اضافي سال، نام هاي 

مقدسي داشتند. به درستي معلوم نیست که از چه زماني، انجام این آیین باستاني را در شب آخرین چهارشنبه سال تثبیت کرده اند.
    در زمان سامانیان این مراسم ُکَهن ملّي هنوز »جشن سوري« خوانده مي شد و در نوشته هاي آن زمان به همین نام ذکر شده است. بکار بردن 

اصطالح »چهارشنبه سوري« ظاهرا مربوط به قرون معاصر است.
    

زادروز َاینشتن
14 مارس 1879 آلبرت اَینشتاین فیزیکدان آلمانی و صاحب فرضیه های نسبّیت و کوانتومـ  تعداد اتم های هر عنصر، دانشمند فیزیک اتمی 

و خالق فرمول رابطه انرژی  E=MC2  بدنیا آمد و در 76 سالگی در 18 اپریل 1955 در آمریکا درگذشت.

ویروس شناس فرانسوی که نقص ایمنی بدن در 
برابر بیماری ایدز، خطر این بیماری و راه گزیر از 
آن را بدست داد درگذشتـ  به این مناسبت نگاهی 

به این بیماری بی درمان
دکتر لوک مونتانیه ویروس شناس بنام فرانسه که نقص ایمنی بدن انسان در برابر بیماری ایدز 
)HIV(  را کشف و پیدایش و خطر این بیماری و راه گریز از آن را بدست داد دهم فوریه 2022 و در 
89 سالگی در پاریس درگذشت. وی با این کشف حیاتی خود برنده جایزه نوبل سال 2008 در دانش 

پزشکی شده بود.

رسانه ها در گوشه و کنار جهان به مناسبت درگذشت دکتر مونتانیه، گزارش هاِی فیچرمانند متعدد درباره بیماری ایدز که هشدارهای دکتر 
مونتانیه به کاهش ابتالء به آن کمک کرد انتشار داده و آن را »هنوز یک بیماری درمان ناپذیر« اعالم کرده اند.  خالصه ای از این گزارش ها را در 

زیر آورده ایم تا درس باشد:

    وزیران بهداشت همه کشورها در نشست سال 1988 خود، با هدف روشن ساختن جهانیان از خطر بیماري »بي درمان« ایدز که پنجم ژوئن 
1981 شناخته شده بود؛ یکم دسامبر هر سال را »روز جهاني بیماري ایدز World AIDs Day « اعالم کردند. از آن پس مبارزه با این بیماري که هر 

دكتر لوک مونتانیه
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روز پنج تا هشت هزار انسان را از این دنیا مي بَرد به صورت یک »َکمپین جهاني = مبارزه همگاني« درآمده است زیرا که تلفات این بیماري سنگین بوده و به 
صورت پاندمیک )پان یعني همه و دموس به معناي مردم = همه مردم گیر( در آمده است.

    برآورد شده است که بیماران ایدزي جهان در سال 2007 نزدیک به چهل میلیون و در سال 2010 سي و چهار میلیون و در سال 2012 سی و شش میلیون 
تَن بودند و در پی تداوم هشدارها و اندرزها؛ همچنان رو به کاهش.

 تا سال 2010 بیش از 30 میلیون تَن از بیماري ایدز که ایمیون سیستم )دستگاه دفاع طبیعي( بدن را از کار مي اندازد جان سپرده بودند و تا سال 2014 
حدود سی و هفت میلیون.

    ویروس این بیماري )اچ. آي. وي( از طریق مایعات بدن )خون، مایعات تناسلي، شیر مادر و ...( سرایت مي کند. هنوز داروي قطعي درمان این بیماري به 
دست نیامده و یک قرص گرانقیمت که از مخلوط سه داروي قبلي ساخته شده است تنها براي برسرپا نگهداشتن بیمار تا لحظه مرگ است و هدف از تجویز 

آن تنها حفظ کیفیت نسبي زندگاني تا واپسین دم است، و از اینجاست که اهمیت آموزش مردم و روشن ساختن آنان به گریز از این بیماري آشگار مي شود.
    حدود ششصد هزار تن از قربانیان تلفات ساالنه ایدز کودکان هستند که عمدتا شیر مادر بیمار،  آنان را مبتالء کرده است. مبادله سرنگ آلوده تزریق مواد مخدر 
یکي از عوامل انتقال این بیماري است. مردان و همجنس بازان بیشتر از زنان به بیماری ایدز دچار شده اند. قربانیان این بیماری، عمدتا زنان  تَن فروش هستند.

    این بیماري به صورت مرموز، از افریقای مرکزی )و عمدتا کشور کاِمرون( پدیدارگشت وجهانی شد.

انتشار »دالر کاغذي« و ...
دهم مارس 1862 به تصمیم دولت فدرال آمریکا براي نخستین بار در این کشور دالر کاغذي رایج شد. در آن زمان آمریکا داراي دو دولت بود که با هم در 
جنگ و ستیز بودند )جنگ داخلی که 4 سال طول کشید(. دالرهاي کاغذي که به صورت اسکناسهاي 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 دالري انتشار یافته 
بود در استیت های شمالي )فدراسیون آمریکا( در اختیار مردم قرارگرفت و چون جنگ داخلي در جریان و حالت فوق العاده برقرار بود؛ مخالفت زیادي در برابر 

این اقدام دولت که براي تامین هزینه جنگ، نیاز به پول فراوان داشت و طالي کافي موجود نبود ابراز نشد.

 استیت های جنوبي )کنفدراسیون آمریکا( هم براي خود به انتشار دالر کاغذي دست زدند که از 50 دالري شروع مي شد. دالر کاغذي پس از جنگ داخلي 
امریکا که در 1965 پایان یافت اعتبار خود را از دست نداد و ادامه یافت که با پایه محاسبات مالي قرار گرفتن آن پس از جنگ جهاني دوم، عامل قدرت آمریکا 
شده است. دولت آمریکا بعدا )در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون( طال را از پشتوانه دالر حذف کرد و دست آن براي چاپ و انتشار دالرـ  به هر میزانـ  
باز شده است که در چند مورد توّرم ایجاد کرده استـ  در دوران حکومت جیمی کارتر تورم باالی 12 درصد و در سه ماهه اول سال 2022 تورم 7 و نیم درصد.

زنان بازیگر فیلم های سینمایی
 و زنان هنرمند دیگر عمری طوالتی تر داشته اند

هشتم فوریه 2022 )19 بهمن 1400( رسانه های چاپی و آنالینی در بخش هنری خود، مطلبی را به طول ُعمر بازیگران فیلم ها، دست اندرکاران هنر 
اختصاص داده بودند که جلب توجه کرده بود. ظاهرا این روز به مناسبت سالروز درگذشت »امیلیا بِنس« بازیگر آرژانتینی فیلم های سینمایی انتخاب شده 
بود که 8 فوریه 2016 در 102 سالگی فوت شد. زنان بازیگر در کار نمایش از فیلم سینمایی تا برنامه های تلویزیونی، عمری طوالنی داشته اند و برای مثال؛ 

بتی وایت که در صد سالگی فوت شد. 

در زمان املیا که حدود 7 دهه فعالیت سینمایی داشت، آرژانتین در تولید فیلم سینمایی شهرت جهانی داشت که بعدا هند )بالیوود( جایش را گرفته است. 
سهـ  چهار دهه پس از سال 1940 را »سال های طالیی صنعت فیلم سینمایی آرژانتین« خوانده اند. پس از  دو جنگ جهانی اول و دوِم قرن 20، بسیاری از 
هنرمندان اروپایی بویژه از کشورهای جنگ زده ازجمله ایتالیا، اتریش و آلمان به آرژانتین مهاجرت کرده و در اینجا دست به فعالیت هنری زدند. خانواده امیلیا 

)ماریا امیلیا( از بالروس به آرژانتین مهاجرت کرده بودند. امیلیا از هفده سالگی وارد کار نمایش شده بود.
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زادروز ُاهم
17 مارس 1789 »جورج سیمون اُهم Georg Simon Ohm « فیزیکداني آلماني که قانون اُهم را نوشت به دنیا 
 Alessandro Volt آمد. اُهم ضمن مطالعه جریان برق و ولتاژ آن و بررسي کارها و دستاوردهاي فیزیکدان ایتالیایي
قانون اُهم Ohm,s Law را نوشت. وي در زمینه فیزیک ازجمله صدا و مقاومت ها و الکتریسته قواعد و تعاریف متعدد 

به دست داده است که در کتب درسي آمده اند. اُهم ششم جوالي 1854 درگذشت.

 

... و به این ترتیب آمریکا سه برابر شدـ 
 داستان فروش دو میلیون کیلومتر مریع متصرفات فرانسه
 در آمریکای شمالی به 15 میلیون دالر به دولت واشینگتن!

دهم مارس 1804 و در شهر سن لوئی آمریکا مراسم تحویل مالکّیت دو میلیون و 147 هزار کیلومتر مربع از اراضي آمریکای شمالی )تقریبا یک و نیم برابر 
وسعت ایران( از شیکاگو تا نیوارلئانـ  از جانب دولت فرانسه به دولت واشینگتن که در آن زمان بر مهاجرنشیان پیشین انگلیس در شرق آمریکا حکومت داشت 
برگزار شد. تا آن زمان؛ طرفین رود می سی سی پی و قسمت هاي میاني آمریکاي شمالي تا دریاچه میشیگان متعلق به فرانسه بود. بخش غربی متصرفات 
فرانسه و نیز فلوریدا )جنوب شرقی( هم تا نیمه قرن نوزدهم وابسته به اسپانیا و مکزیک بود و دولت واشنگتن تنها مناطق 13 گانه انگلیسی نشین شرق و شمال 

شرقي را در کنترل داشت.
    توماس جفرسون رئیس جمهوری وقت که در جریان اوضاع فرانسه )به دلیل اقامت نسبتا طوالنی قبلی در پاریس( قرارداشت و می دانست که ناپلئون برای 
ادامه جنگهایش به پول نیاز دارد آمادگی دولت واشینگتن برای دادن وام به فرانسه را به او اعالم کرده بود و چون این وامها از سه میلیون و 750 هزار دالر طال 
گذشت به ناپلئون اشاره خرید متصرفات فرانسه در آمریکای شمالی را داد که در قرن هجدهم به نام لوئی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه به »لوئیزیانا« اسم گذاری 
شده بودند. ناپلئون که توجه به متحد کردن اروپاییان قاره ای )بدون انگلستان( زیر پرچم خود داشت و اهمیت آمریکا در آینده را نمي توانست پیش بیني کند 
حاضر به فروش شد و پس از چانه زنی، لوئیزیانای فرانسه که اینک 14 استیت آمریکارا از مونتانا و داکوتاها تا میسوری و اوکالهما و نیواُرلئان تشکیل می دهند 
به 15 میلیون دالر به دولت واشنگتن فروخته شد که پس از کسر بدهی، دولت فرانسه 11 میلیون و 250 هزار دالر دریافت کرد و یکشبه وسعت فدراسیون 
آمریکا بیش از دو برابر شد که بعدا فلوریدا را از اسپانیا و آالسکا را از روسیه خریداری و ضمیمه قلمرو خود کرد. در نیمه قرن نوزدهم با یک رشته جنگ، مکزیک 
را از غرب و جنوب بیرون راند و داراي هشت استیت تازه شد. دهم مارس 1848 قرارداد گوادولوپـ  هیلداگ ]که توسط وزیران امور خارجه مکزیک و آمریکا 

تنظیم و امضا شده بود[ به تصویب رسید و مناطق متصرفه ازجمله کالیفرنیا، آریزونا، نیومکزیکو، نوادا، کلرادو و جنوب تکزاس از آن دولت واشینگتن شدند.
     پس از تحویل متصرفات فرانسه به دولت واشینگتن، این دولت برای راضی نگهداشتن فرانسویان ساکن نیوارلئان و جلوگیري از اعتراض آنان، نام لوئیزیانا 

را بر مناطق اطراف آن بندر بزرگ گذارد که یکی از استیت های 50 گانه آمریکاست.

اُهم
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تهیه دارو از پوست

افزایش صادرات االغ به چین از اخبار چشمگیر دومین هفته فوریه 2022 بود. در چین از پوست االغ، دارو می سازندـ  دارویی که از قدیم در چین مصرف می 
شده است. بیشتر االغ های وارده به چین، از کشورهای آفریقایی و آمریکای التین صادر می شوند. آمار االغ های جهان، حدودا 40 میلیون بر آورد شده است 
و چون بکارگیری از االغ در حمل و نقل کاهش بسیار یافته، جز در کشورهای آفریقایی و افغانستان، توجهی به پرورش آن نمی شود. تولید قاطر هنوز تا حدی 
مورد توجه است که از االغ نر و اسب ماده )مادیان( به وجود می آید. تا زمان عمومیت یافتن خودرو )در دهه های دوم و سوم قرن 20( از االغ و بویژه در خاور میانه 

و آسیای جنوبی برای حمل و نقل استفاده می شد و کار کولی ها در این مناطق عمدتا معامالت االغ بود.
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منع فرار از افغانستان و بازگرداندن یك میلیون افغان به وطنـ  انتشار عکس 
جالبی از دو خواهِر افغان آواره از وطن و دوباره آواره شده در اوکراین

سخنگوی دولت طالبان اعالم کرد که از خروج افرادی که بدون هیچ دلیل و علت قصد تَرک کشورـ  به تنهایی و یا همراه خانواده های خود را دارند، جلوگیری 
خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان روز یک شنبه، هشتم اسفند همچنین گفت که "خروج سازماندهی شده شهروندان افغان 
توسط کشورها یا سازمان های غیردولتی نیز ممنوع است".

ذبیح اهلل مجاهد هدف از محدودیت های تازه را "جلوگیری از مشکالت شهروندان افغان در خارج از کشور و انعکاس رسانه ای و سوء استفاده معاندین" 
عنوان کرد.

وی گفت که خروج و رفت و آمد دوتابعیتی ها آزاد است، زیراکه در وطن دوم دارای کسب و کار و خانواده هستند و ما ضوابط بین المللی در این باره را رعایت 
می کنیم.

در همین روز سازمان بین المللی مهاجرت و پناهجویی ضمن اشاره به میلیون ها تَرِک وطن کرده افغان، از بازگردانده شدن حدود یک میلیون افغان به 
کشورشان خبر داد. طبق این گزارش، پاکستان و چند کشور دیگر ورود افغان های بدون گذرنامه را ممنوع کرده اند. ایران میزبان 3ـ  4 میلیون پناهجوی افعان 
است. تاجیک های افغانستان می گویند که ایران هم وطن ما است. ما نمی خواستیم پس از هزاران سال وحدت، از ایران جدا شویم و انگلیس ما را با جنگ و 
شکست دادن ایران جدا کرد. پس از تعرض عرب در 14 قرن پیش، ما بودیم که از زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی محافظت کردیم و ما بودیم که بپاخاستیم 

و عرب را از ایران برون انداختیم و حاکمّیت ملّی را احیاء کردیم.

این عکس دو خواهر مهاجر افغان را که در اوکراین پناه گرفته بودند نشان می دهد که با ورود نظامی روسیه به اوکراین دوباره آواره شده اند و خودرا به مرز 
لهستان رسانده تا وارد این کشور شوند و اگر موفق به ورود به لهستان شوند درخواست پناهندگی از این کشور کنند و یا از آژانس مربوط سازمان ملل بخواهند 
که آنان را به کشوری دیگر بفرستد، زیرا که تا سختگیری طالبان نسبت به بانوان وجود داشته باشد بهتر است که به کشور زادگاهـ  به رغم داشتن بستگان 
متعدد در آنجا بازنگردند. عکس، فاضله حیدری 26 ساله و خواهرش را در مرز لهستان نشان می دهد. فاضله قبال مهماندار هواپیما بود که طالبان آن را منع 
کرده اند. فاضله گفت: با ورود نظامیان روسیه به اوکراین که از پنجشنبه )پنجم اسفندماه 1400( آغاز شده و نیز تهدید پوتین به جنگ اتمی، اگر اعضای »ناتو« 
دخالت کنند و احتمال ناامن شدن همه اروپا و در نتیجه آوارگِی سه باره و چهارباره ما، فکر می کنم بهتر بود که در کابل مانده و خانه نشین شده بودیم. ببینید 
که چقدر اوکراینی و بویژه زنان و کودکان آواره مرزها شده اند تا جایی اَمنـ  گرچه موّقت در کشوری دیگر بیابند زیراکه می دانند پوتین برنامه خود را ادامه 
می دهد و عقب نشینی او با فرستادن 200 هزار نیرو بعید به نظر می رسد. اوکراینی ها پس از بازگشت آرامش، به وطن بازخواهند گشت ولی، تصّور موافقت با 
بازگشت خارجیان ساکن اوکراین واقعیت ندارد و ما دوباره آواره شدگان وضعیت روحی خوبی نداریم و آتیه ما روشن و قابل پیش بینی نیست.  پس از خروج 
ناگهانی آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن طالبان، حدود 5 هزار افغان ازجمله ما دو خواهر به اوکراین مهاجرت کردیم که دوباره آواره شده ایم و اگر تصور 

این وضعیت را می کردیم، بهتر بود که از وطن خارج نمی شدیم.

فاضله حیدری و خواهرش كه آواره بودند و دوباره آواره شدند
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تجمع و اعتراض های تازه زنان افغان

شنبه، 21 اسفند 1400، شماری از زنان افغان در یک تجمع در شهر کابل )عکس باال(، از برخورد طالبان با مردم افغانستان و به ویژه زنان انتقاد کردند و 
همچنین از سکوت جامعه جهانی. این معترضان می گویند درحالی که زنان در افغانستان با دشواری های بسیار روبه رو شده اند و حق آموزش و کار ندارند، 
جامعه جهانی هم آنان را فراموش کرده و تنها گذاشته است. فوزیه کوفیـ  عضو پیشین پارلمان افغانستان و عضو هیئت مذاکره کننده دولت سابق افغانستان 

با طالبانـ  رهبری این موج تحول را به عهده دارد.
این نخستین تظاهرات زنان افغان در دو ماه اخیر و پس از بازداشت گروهی زنان معترض در کابل است. طالبان یازدهم فوریه )بهمن ماه(، 29 تن از زنان 

معترض را در کابل بازداشت کردند و 10 روز پس از آن ، اعتراف اجباری آنان را که می گفتند از اعتراض به طالبان پشیمان اند، منتشر و پخش کردند.
پس از این، گمان می رفت که هیچ زنی برای عدالت خواهی به خیابان ها نخواهد رفت که چنین نشد.

 

رانش زمین
 در جاده چالوس

طبق گزارش های  21 اسفند 1400 رسانه ای، در ناحیه 
پُِل زنگوله در مسیر شمال به جنوب در جاده چالوس رانش  
زمین روی داد. گفته شده است که احداث سد »سیاه بیشه« 
در کنار رودخانه چالوس، آب های زیرزمینی منطقه را کاهش 
داده و باعث شده است که جاده چالوس حد تحمل خود را از 
دست بدهد و دچار این رانش  شود. عکس باال فرورفتگی جاده 

را نشان می دهد.
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نخستین اتومبیل چهارچرخ جهان و اولین موتوسیکلت
چهارم مارس 1885 »گوتلیب دایملر Gottlieb Daimler «ـ  مهندس آلمانی )مارس 1834ـ  مارس 1900( با کمک مهندس 
ویلهلم مایباخ Wilhelm Maybach در کارگاه خود در منطقه بادن وورتمبرگ )واقع در جنوب آلمان( موفق به ساخت انجین 
بنزینی کاربوراتور دار )انفجاری( شد و چون کوچک بود آن را به نوعی دوچرخه بستند و به این ترتیب نخستین موتوسیکلت 
جهان متولد شد. تالش این دو برای ساخت یک انجین بزرگتر و ساخت خودرو ادامه یافت و در طول دو سال اتومبیل چهارچرخ 
و چهاردنده ساخته شد که از چهارم تا هشتم مارس 1887 در اسلینگن Esslingen )واقع در 22 کیلومتری اشتوتگارت(، در 
کانستات Cannstatt و در ناحیه »مانهایم« به حرکت درآمد که نخستین اتومبیل بنزینی گازخور )تنظیم سرعت به اراده راننده(، 
چهار چرخ و دنده دار جهان بود و مردم تماشاکردند و »ارابه بدون اسب« خواندند. در جریان این رانندگی های نمایشی، این 
اتومبیل گاهی دو سرنشین )گوتلیب و پسرش که او هم در ساخت خودرو مشارکت کرده بود( و بعضی اوقات چهار سرنشین 
داشت که یکی از آنان مایباخ بود. رانندگی اتومبیل عمدتا با پسر گوتلیب بود. این اتومبیل که نخستین خودرو چهارچرج و 
چهاردنده )دارای گیربوکس( جهان بود و ماهها پیش ساخته شده و تا روزهای نمایش در دست تکمیل بود صداي گوشخراش 

تولید می کرد زیرا که هنوز ساخت اِکزاست )اگزز( تکامل نیافته بود. این سومین اتومبیل ساخت اروپا بود که بکار افتاده بود.

 

تجربه نخست در 1769 صورت گرفته بود و عبارت بود از اتومبیلی که باقوه بخار حرکت می کرد. دومي را »کارل بنز« ساخته 
بود که بنزیني و سه چرخ بود و بنابراین اتومبیل ساخت دایملر کاملتر از دو نوع دیگر و انجین آن به قوه یک اسب بخار بود، نخست 
سرعتی برابر 13 کیلومتر در ساعت داشت که این سرعت تا روزهای رانندگی نمایشی )دهه یکم مارس 1887( با تکمیل جعبه 
دنده به حد اکثر 18 کیلومتر رسانیده شده بود. گوتلیب دایملر )تلفظ آلمانی آن؛ گوتلیپ( از آن پس کار خودرا توسعه داد و ظرف 
سه سال یک انجین تازه را که قادر به نصب روی هر اتومبیل، قایق و بعدا هواپیما بود تولید کرد و امتیاز تولید آن را به انگلستان، 

فرانسه و آمریکا فروخت.

 دایملر در سال 1890 در حاشیه اشتوتگارت یک کمپانی بزرگ به نام خود تاسیس کرد و مایباخ همکار این کمپانی در 
سال 1898 طرح یک اتومبیل مسابقه تهیه کرد و فروش این اتومبیل از دو سال بعد عمومی شد. مایباخ نام دختر دوست خود، 
مرسدس را بر این اتومبیل گذارد. دایملر در 1900 درگذشت و کمپانی او در سال 1926 با کمپانی رقیبـ  کارل بنز، یکی شدند 

و دایملر بنز نام گرفتند.

Gottlieb DaimlerWilhelm Maybach



خودرو دايملر با چهار سرنشین ازجمله دو سازنده آن )مارس 1887

 

قديمی ترين خودرو چهارچرخ جهانـ  دايملر و پسرش، دو سرنشین آن

 

موتوسیکلت ساخت دايملر )ساخت 1885( و نخستین موتوسییکلت جهان


