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ماهنامه فرهنگی- معلومات عمومی
گستره توزیع: بین المللی

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

تاریخ نویسی دکتر نوشیروان کیهانی زاده. 
هدف از انتشارآن: کمک به ارتقاء سطح آگاهی 
های  فرهنگی و معلومات عمومی، بیان مسائل 

فرهنگی  به زبان ژورنالیســتی : شــرح خاطرات، مشاهدات،  
رویدادهای تاریخی و روز، دانســتنی ها، مطالب جالب،  مهم و 
آموزنده و  تصاویر خبری و تاریخی است. ماهنامه روزنامک را 

می توان در اِدیِشن آنالین آن به نشانی:
www.rooznamak-magazine.com مشاهده و مطالعه 
کرد. ماهنامه روزنامک به صورت ضمیمِه وبســایت خبری و 
فیچرِی 12 ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
www.rooznamak.com نیــز قرارداده شــده اســت و 
همچنین در سیستم magiran.com که به صورت یک پُرتال 

نشریات ایران عمل می کند.
در نظر است که پی دی اف روزنامک به لس آنجلس و واشینگتن  
ارسال شــود تا در آنجا هم انتشار یابد و بعد چند شهر  ایرانی و 

پارسی زبان نشین دیگر.

اردیبهشت ماه1401 و  فروردین  

دوازدهم فروردين  1358ـ  صدوراعالميه رسميت يافتن 

نظام جمهوري اسالمي و تاکيد بر برادر و برابر بودن ايرانيان و 

محو اثر نفتخوار، مفتخوار و فرصت طلب
شرح در صفحه32

شرح در صفحه23

در این شماره عالوه درج چند عکس تاریخساز )بخش دوربین( مطالب متعدد با عکس های مربوط درج شده است ازجمله: پایان كار ساسانیان و امپراتوری ایران باستان با قتل بزرگمهرـ  كنار گذاشتن و بازداشت 
مدیران مجّرب و ایراندوست، سالروز شاه شدن »پوراندخت« و نگاهی به نگرانی ها و اصالحات او، شاه طهماسب صفوی )ُمرشد كامل( و انتقال هزاران ُگرجستانی به داخله ایران و ایجاد حرمسرا از زمان 

پادشاهی او، تظاهرات در تعطیالت نوروزي سال 1357ـ  شعارهایي كه داده شد، اعالمیه دولت و وعده گرفتن مالیات واقعي از معامالت مستغالت و اتومبیل، پادشاه انگلیس كه بجای طالق، دو َتن از زنانش را 
متهم به خیانت كرد تا گردن بزنند و بتواند زن دیگر بگیرد!، عکس اجتماع سران ائتالف ضد آلمان هیتلری در یالتا كه ثابت می كند كریمه در آن زمان )نیمه دهه 1940( گوشه ای از روسیه بود كه خروشچف ده 
سال بعد آن را به اوكراین بخشید، شرح نخستین ركود اقتصادی آمریکا كه »َپنیکـ  ترس عمومی« عنوان گرفته است، تهدید علی اكبر ضرغام وزیر گمركات و انحصارات وقت كه اگر جنس قاچاق وارد كشور 
شود، مرزداری را رسوا خواهد كرد، آغاز جنگ داخلی ُپرتلفات آمریکا و اشتباه لنین و تیتو در جماهیریه كردن قلمرو روسیه تزاري وكنفدراسیون كردن یوگوسالوي، ادوارد گیبون ـ  مردي كه تاریخ انحطاط و 
زوال امپراتوري روم را نوشت، زومبارت: همه راهها به ناسیونالیسم ختم مي شود، انتخابات فرانسه و تجدید گرایش ناسیونالیستی فرانسویان، 25 داستاِن نوشتِه رابینز 750 میلیون نسخه فروش داشتند، درباره 

غالمحسین صالحیار روزنامه نگار ردیف یکم دهه هاي 1340 و 1350 ایران و فنالند در سالروز آغاز جنگ داخلی اشـ  15 میـ  اعالم كرد كه قصد الحاق به »ناتو« را دارد.

رویداد شگفت انگیز ماه می 2022 )اردیبهشت 1401(:
معاون مدیریت عملیاتی یک زندان در آمریکا كه یک بانو پلیِس  

56 ساله بود با یک مرد زندانی متهم به قتل فرار كرد  و 11 روز بعد در 
جریان فرار خودرا كشت! و آن زندانی كه با او بود دستگیر شد 
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كاترین بزرگ كه روسیه را وارد باشگاه 
قدرت های اروپایی كرد و چهار شهر 

بزرگ در روسیِه نو Novorossiya )شرق، 
شمال شرقی و جنوب شرقی اوكراین 
 Odessa ، امروز( ساختـ  شهرهای
Kherson ، Dnipro ، Mykolaif و نیز 

Sevastopol بندر

شرح در صفحات 17 و 18

در افغانستانی كه از 1980 تا 
1985 یک بانوـ  آناهیتا راتِبزاد، 

معاونت ریاست آن كشور را 
برعهده داشت، در ماه می 2022 یک 
بانو ژورنالیست را از یک جلسه 

مصاحبه عمومی اخراج كردند!ـ  فعالیت زنان در این كشور 
بسیار محدود شده استـ  آناهیتا سال ها در افغانستان 

مقامات دیگری هم داشت ازجمله وزارت

      هر سه فروپاشنده بزرگترین جماهیریه در تاریخ جهان
 )اتحاد شوروی( ُمردند، ولی مسائلی را كه با این كار خود ساختند، دارد 

جهان را به آستانه جنگ اتمی نزدیک می كند

یاسمین فهیمی رئیس اتحادیِه كارگرِی 
بیش از 6 میلیون نفری آلمان شدـ  

نخستین بانو كه به این مقام رسیده و 
بیژن پیرسرایی، نماینده ایرانی تبار 

پارلمان آلمان، به عنوان دبیركل 
حزب دموكراتیک آزاد این كشور هم 

انتخاب شد

ازكشته شدن جورج فلُویِد آفریقاییـ  آمریکایی بدست پلیس در پاركینگ 
یک سوپر ماركت در شهر مینیاپولیِس استیت مینه سوتای آمریکا در 25 
ماه می 2020 تا ترور َده آفریقاییـ  آمریکایی در پاركینگ و داخل یک 

سوپرماركت در شهر بافالِو استیِت نیویورک در 14 ماه می 2022   

ازدواج یک دختر جوان انگلیسی و دانشجوی 
دندانپزشکی با یک قاتل محکوم به اعدام و 

زندانی!، خبر عجیب جهان در بهار 2022
 )بهار 1401( 

پاسخ به پرسش مخاطبان كه عملیات نظامی اوكراین 
چه سرانجامی خواهد  داشت

از زمان آغاز عملیات نظامی فدراسیون روسیه در اوكراین بویژه از فروردین 
1401، پیام های متعدد حاوی نظرات در این زمینه دریافت شده است. شماری 
از این دریافتی ها تا پایان اردیبهشت 1401 كه اهمیت روشنگری و نظرگویی 

داشته اند دراین شمارهِ مجله درج شده اند  

 سالمندترین انسان كه یک بانوی ژاپنی بود
 در 119 سالگی درگذشت

درج نام ناشر مجله روزنامک در زیر 
یک آگهی فوت، بدون اطالع وی!

زمانی كه بهای اتومبیل پیکاِن ایران
 18 هزار تومان شد

طرح )مدل( تازه حجاب 
برای میلیونها َتن زنان 

مسلمان روسیه به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک

»سن سیمون« فرضیه پرداز سوسیالیسم: نسبت مستقیم شایستگي 
مدیریت با پیشرفت و سعادت جامعه

خوردن توت به تقویت مغز كمک می كند و مانع ضعف حافظه 
شرح جنگ سرد و ابزارهاي آن ازجمله تحریم اقتصادی كردن و اتهام در پیری می شودـ  درباره خواص آجیل و ...  

تروریستی زدن و نقش رسانه ها در این جنگ 



 شماره 93

نظرات اندیشمندان در گذر زمان/43-41
جنبِش همتراز بشــمار آوردِن مردمـ  Levellersـ  نگاهی به این نظریه/ عواملي که حکومت و دمکراســي را تضعیف مي کنند )خالهاي سرطاني(/ زادروز فیکته Fichte که فساد و تباهی و جرم دولتی را موانع رشد و 
مدنّیت جامعه می دانست/ »سن سیمون« فرضیه پرداز سوسیالیسمـ  نسبت مستقیم شایستگي مدیریت با پیشرفت و سعادت جامعه/ زومبارت: همه راهها به ناسیونالیسم ختم مي شود/ درس هایی که از کتاب 

ادوارد گیبون بدست می آید

در دنیای ادبیات و رسانه ها/ 48-44
غالمحســین صالحیار روزنامه نگار ردیف یکم دهه هاي 1340 و 1350 ایران، به مناســبت زادروز او/ بحث مرگ تدریجی نشریات چاپیـ  کاهش تیراژها و بي توجهي به خواست مخاطبان ادامه دارد/ چخوِف 
هندـ  یک نویسنده باید مردم را رهنمون شود تا وارد مسئله نشوند و زندگي کوتاهشان را تباه نکنند/ داستان نگاری که 25 داستان او 750 میلیون نسخه فروش داشت/ اهمیت ژورنالیست برای جامعه خود/ یک 

روزنگار شجاع قرن هجدهم/ خواهرزاده نهرو نویسنده بنام هند

عملیات نظامی اوکراین چه سرانجامی خواهد داشت

سرمقاله /3-1

درج نام مؤلف تاریخ آنالین و ناشر مجله روزنامک  در زیر یک آگهی فوت، بدون اطالع وی! ـ  توضیح/ دستورهای مهم رئیس جمهور برای تنظیم بازار و قیمت ها/ هر سه فروپاشنده بزرگترین جماهیریه در تاریخ 
جهان ُمردند، ولی مســائلی را که با این کار خود ســاختند، دارد جهان را به آستانه جنگ اتمی نزدیک می کند/ جهان در آستانه بی قطبی و یا چند قطبی شدن استـ  خواست مصدق/ فنالند در سالروز آغاز جنگ 
داخلی اشـ  15 میـ  اعالم کرد که قصد الحاق به »ناتو« را دارد/ تحویل 89 توپ هویتزر از آمریکا به دولت زلنســکی برای مقابله با روسیه/ وزیر امور خارجه روسیه: پیش بینی اینکه »جنگ ترکیبی غرب« علیه 
روسیه تا چه وقت طول خواهد کشید، دشوار است/ اقدام کم سابقه فیلیپینی ها؛ پدر را از کشور فراری دادند و26 سال بعد پسرش را رئیس کشور کردند/ بیژن پیرسرایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان، به عنوان 
دبیرکل حزب دموکراتیک آزاد این کشور انتخاب شد/ یاسمین فهیمی رئیس اتحادیِه کارگرِی بیش از 6 میلیون نفری آلمان شدـ  نخستین بانو که به این مقام رسید/ َمک فارلِین مشاور وقت کاخ سفید که مخفیانه 
به ایران سفر کرده بود درگذشت/ درگذشت دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن نویسنده و استاد بنام در 97 سالگی/ ازدواج دختری جوان و دانشجوی دندانپزشکی با یک قاتل محکوم به اعدام و زندانی!، خبر عجیب 
بهار 2022 جهان )بهار 1401(/ انتخابات فرانسه و تجدید گرایش ناسیونالیستی فرانسویان/ رویداد شگفت انگیز ماه می 2022 )اردیبهشت 1401(ـ  معاون مدیریت عملیاتی یک زندان در آمریکا که یک بانو 

پلیس 56 ساله بود با یک مرد زندانی متهم به قتل فرار کرد و 11 روز بعد خودرا کشت!/ میلیاردر اول جهان در جریان خرید سوشل نِت ُورکینگ Twitter است/ 729 هزار خارجی و اکثرا سوریه ای و عرب،
 تنها در یک سال  تبعه کشورهای اروپایی شدند/ ُحکم اعدام برای سارق خیابانی طال و جواهراِت عمدتا بانوان در تهران/ کشته شدن »شیرین ابوعاقله« گزارشگر معروف شبکه رسانه ای الجزیره در جریان حمله 

نظامیان اسرائیل به تظاهرات و اعتراضات فلسطینی ها

گشتی در اخبار و نظرات / 22-14

جنگ ترکیبی و در صورت تداوم، تبدیل به نوعی جنگ اتمی/ انگلیس آتش بیار جنگ اوکراین و سرچ انجین ها 
درباره این مســئله، فقط اخبار رســانه های معّینی را نقل می کنند/ پاسخ به پرسش مخاطب: عضویت فنالند در 
»ناتو« بر مســائل غرب خواهد افزودـ  دیدگاه ناشر مجله روزنامک در این زمینه   تعهد فنالند به مسکو نگاهی به 
ســابقه فنالند/ پیام: هرگز باور نمی کردم که فنالندی ها و ســوئدی ها  از دایره بی طرفی خارج شوند و بخواهند 
وارد یک اتحادیه نظامی شوندـ   وارد اتحادیه نظامی شدن، همان و خریدن دشمن همان / نفِی نظرات منتشره در 
یک روزنامه آمریکا که روسیه در اوکراین شکست خواهد خورد در پیام وارده از یک مخاطب با چند استدالل او/ 
خالصِه شش پیام واصله دیگر درباره عملیات نظامی اوکراین، پیش بینی ها و نظرات:/ مخاطب به نقل از تَسنیم: 

دو جبهه جنگ در اوکراینـ  نظامی و رســانه ای که مقابله روسیه در جبهه رسانه ای ضعیف به نظر می آید/ پیام: شرِق اوکراین قبال »روسیه نو« نام داشت، شهرهای بزرگ آن را تزار روسیه ساخت و کریمه یک 
خان نشــیِن تاتار بود/    پیام: رسانه های بلوک غرب مخصوصا بریتانیا با روســیه می جنگند و جبهه ویژه تشکیل داده اند/ آخرین پیام واصله پیش از انتشار مجله: مسکو مبارزه رسانه ای را بر عملیات نظامی اش 

افزود، ولی هنوز در گفتارها و نوشته های رسانه ای به تاریخ و سوابق استناد نمی شود

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها/ 13-4

اعالمیه رســمیت یافتن نظام جمهوري اســالمي و تاکید بر برادر و برابر بودن ایرانیان و محو اثر نفتخوار، مفتخوار و فرصت طلب/کاترین بزرگ که روسیه را وارد باشــگاه قدرت های اروپایی کرد و چهار شهر بزرگ 
در اوکراین امروز ســاخت  /  یک مصّوبه بدون دوراندیشــی، باعث انقالب استقالل مهاجرنشینان انگلیسی آمریکا شد / قتل نخست وزیر انگلســتان در پارلمان/ روز آغاز جنگ داخلی پُرتلفات آمریکاـ  اشتباه لنین و 
تیتو در کنفدراســیون کردن روسیه تزاري و یوگوســالويـ  »فرهنگ مشــترک« عامل بقاي یگانگي/ علی اکبر ضرغام وزیر گمرکات و انحصارات:  اگر جنس قاچاق وارد کشور شود، مرزداری را رسوا می کنمـ   چرا 
باید چشــم به عایدي نفت داشــته باشیم/ پایان کار ساسانیان و امپراتوری ایران باستان با قتل بزرگمهرـ  کنار گذاشتن و بازداشــت مدیران مجّرب و ایراندوست آغاز شد/ دینشاه پارسی و تأسیس حزب کنگره هندـ  
ازدواج دختر نهرو با یک پارســی/ تظاهرات ضد ســلطنت در تعطیالت نوروزي سال 1357ـ  شعارهایي که داده شــد، اعالمیه دولت و وعده گرفتن مالیات واقعي از معامالت مستغالت و اتومبیل/ سالروز درگذشت 
 شــاه طهماســب صفوی  )مرشد کامل(ـ  انتقال هزاران ُگرجســتانی به داخله ایران و ایجاد حرمســرا از زمان پادشــاهی او /نخســتین رکود اقتصادی آمریکا که »پَنیکـ   ترس عمومی« عنوان گرفته است /سالروز

 شاه شدن »پوراندخت«ـ  نگاهی به نگرانی ها و اصالحات او، ولی ...

این ماه در گذر تاریخ /40-32

رونمایی نخستین کامپیوتر جهان در 1941 در برلینـ  یک مهندس آلمانی 81 سال پیش آن را ساخته بود/ از فضانورد شدن انسان 61 سال گذشتـ  نخستین انسان فضانورد، یک روس به نام گاگارین بود/ زمانی 
که بهای اتومبیل پیکاِن ایران 18 هزار تومان شــد/ زادروز بمب هیدرژني/ رشد سریع توان مغزی انســان در دهه های اخیر/ روزی که چارلز لیندبرگ نخستین پرواز از آمریکا به اروپا را بپایان رسانید/ خوردن 
توت به تقویت مغز کمک می کند و مانع ضعف حافظه در پیری می شودـ  درباره خواص آجیل و چای/ 4 درصد اوراسیایی ها ژِن آدم نانِدرتال دارند/ پیدایش سیگار و گسترش جهانی توتون و اعتیاد به دخانیات 
که قاتل شــماره یک بشر اعالم شده است/ با انتخابات اپریل 2019 اوکراین، دو کشور در جهان دارای رئیس یهودی شدند و یک ُکِمدیَن رئیس کشور/ جنگ سرد و ابزارهاي آن ازجمله تحریم اقتصادی و اتهام 
تروریســتیـ  سالح اتمي بازدارنده درگیري نظامي با دارنده آن و وقوع یک جنگ جهانی دیگرـ  نقش نطق و نوشــته در یک جنگ سردـ  مسئله ونزوئال باعث اختراع حربه تازه ای در جنگ سرد از سوی آمریکا 
شــدـ  اشاره ای به ابتکار واژه جنگ سرد/ پیرترین زن جهان سی ام فروردین امسال در 119 سالگی درگذشت/ اخباِر روزنامه ها روایت از رویداد روز می کنند، این رویدادها بعدا »تاریخ« می شوند و »تاریخ« پند 

آموز و محل قضاوت است

دانستنی ها  / 55-49

اسناد دوربین برای قضاوِت دادگاه تاریخ ـ   تصویر سند است /29-23
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

خاطرات ژورنالیستی و مشاهدات ناشر مجله /31-30
دلهره کشیک روزنامه نگار ایرانی در تعطیالت نوروزی ـ  یک نمونه/ بِیجینگ )پکن( و نام هاي دیگر آن در طول زمان
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سرمقاله

عملیات نظامی اوکراین چه سرانجامی خواهد داشت

مخاطبان گرامی از ناشر این مجله و مؤلف تاریخ آنالین www.iranianshistoryonthisday.com  که به 
گفته و نوشته آنان، نه تنها تحوالت گذشته جهان در طول قرون و اعصار را تدریس و تألیف کرده، بلکه در طول 65 سال 
گذشتهـ  در کسوت روزنامه نگار در جریان رویدادها قرار داشته و آنها را تنظیم و تفسیر کرده است، درباره سرانجام 

مسئله اوکراین و آینده جهان از این رهگذر، سئوال کرده اند.

در پاسخ، باید گفت: اگر در اظهارات بدون تغییر پوتین و مقامات سیاسیـ  نظامی روسیه و طرز عملیات نظامی 
جاری در اوکراین دقت شود می توان حدس زد که تا به خواست خود نرسند که پیش از آغاز عملیات و نیز در هفته های 
اول اعالم کرده بودند دست بردار نخواهند بود. مداخالت اعضای »ناتو« بهانه گسترش عملیات را به خارج از مرزهای 
شوروی پیشین )یا روسیه تزاری( بدست مسکو خواهد داد، به این جمالت تهدید آمیز پوتین که به انگلیسی ترجمه 

شده و انتشار یافته تا سران »ناتو« دریابند، توجه کنید:

“If someone decides to intervene in the ongoing events from the outside and 

create unacceptable strategic threats to us, they should know that our response 

to those oncoming blows will be swift, lightning-fast,” Putin said in an address to 

lawmakers.
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“We have all the tools to do this. Tools that no one except us can brag about. But we’re 

not going to brag. We’ll use them if such a need arises,” the president said, without 

specifying which tools could be deployed.

به رغم این اخطار، چند دولت مشخِص عضو »ناتو« ازجمله آمریکا، انگلستان، آلمان، اسپانیا، سلوواک )جمهوری اسلوواکیا( و 
دانمارک به ارسال کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین ادامه داده و موضوع را رسما اعالم داشته، روسیه را تحریم و فنالند همسایه 
دیوار به دیوار روسیه و قبال یک دوک نشین این کشور و نیر سوئد بی طرف و آرام را تشویق به دادن درخواست عضویت در ناتو کرده 
اند و این کارها معنایی جز بازکردن درها به روی جنگ و یارگیری ندارد و بنا براین، جهان برای نخستین بار در 77 سال گذشته 
در وضعیتی بی سابقه قرار گرفته است. جهان قبال و در این 77 سال جنگ های کره، ویتنام، افغانستان، عراق و ... را به خود دیده 
است، ولی نَه در اروپا و دو قدرت جهانی و اتمی در برابر هم. تا اینجا  که دو طرف هیچکدام کوتاه نیامده اند و هر روز اقدام و اظهار 
تازه می کنند که بر خطر برخورد می افزاید. نتیجه هرچه باشد، نظم تازه ای در جهان برقرار خواهد شد و موازنه دیگری پدید 
خواهد آمد، سازمان های جهانی که دستپخت فاتحان جنگ جهانی دوم و در جهت تأمین و حفظ منافع آنها ایجاد شده اند رنگ 
خواهند باخت و تجدید نظر خواهند شد. روسیه به بیشتر هدف های خود خواهد رسید، مناطق شرقی و جنوب شرقی اوکراین 
را که قرن ها »روسیه نو« خوانده می شدند چند جمهوری خواهد کرد )که دو منطقه آن جمهوری شده اند( و سپس با فرمول 
»اُِستیای جنوبی« رفراندم برگزار و عضو فدراسیون روسیه خواهند شد و بقیه اوکراین را هم یک و یا چند جمهوری عضو جامعه 
مشترک المنافع خواهد کرد و این در صورتی است که مداخله »ناتو« از حد حمایت زبانی، مالی و در حد کم تسلیحاتی به اوکراین 
تجاوز نکند تا عنوان مداخله مستقیم یابد و به جنگ اروپایی همانند جنگ 1914ـ  1918 خواهد انجامید و احتمال جنگ اتمی 
در همان منطقه. چنین جنگیـ  اتمی و یا متعارف، به اقتصاد و نفوذ جهانی غرب آسیب وارد خواهد ساخت و آن دسته از شرقی 
ها که چشم به غرب داشته اند، به خود نزدیک خواهند شد، راه مسالمت در پیش خواهند گرفت و برای مثال؛ تایوان درصدد 
پذیرفتن فرمول هنگ کنگ و ماکائو برخواهد آمد و جنگی که جوبایدن گفته است آمریکا از تایوان حمایت نظامی خواهد کرد 
روی نخواهد داد، آسیایی ها و آفریقایی بمانند اروپاِی امروز متحد خواهند شدـ  اتحاد اقتصادی در اولویّت و چهره جهان تغییر 
خواهد کرد. همچنین تحریم روسیه، این جنگ افزار را کمرنگ خواهد کرد، زیرا که احتمال دارد روسیه آن را با محاصره دریایی 

تحریم کننده و از این قبیل تالفی کند و یا نظام پولی جهانی دیگری جایگزین شود.

مخاطبان به این نکته نیز توجه کنند:

 درست است که تاریخ نویسی و روزنامه نگاری در یک ردیف و به قولی در یک قلمرو و یک َصف قرار دارند، که روزنامه نگارـ  
لحظه به لحظه، مسیر تحوالت یک واقعه را باید گزارش و نظر اصحاب نظر و سابقه را بر آنها اضافه کند، ولی تاریخ نویس در مورد 
یک رویداِد تاریخساز که درجریان باشد، آغاز و علل آغاز آن را اعالم و منتظر پایان و دست کم پایان هر مرحله آن )نتایج( می 
نشیند و سپس موضوع را با ذکر سابقه و پیش بینی تحوالت بعدیـ  اگر ریشه و ریشه هایش باقی مانده باشد بیان می دارد که 

)1
40

ت1
هش

دیب
ار

 -
ین

رد
رو

 )ف
93

ره 
شما

ک  
نام

وز
ه ر

جل
م

2



نوعی ثبت واقعه است و سند می شود و لذا باید قطعی، کامل و درست باشد. تاریخ نگار گزارش های رسانه ای روز را برای بررسی و 
دنبال کردن جمع آوری می کند، اّما متأسفانه گزارش های رسانه ای دهه های اخیر که عمدتا از اظهارات و اعالمیه های رسمی و 
دیپلماتیک و برپایه منافع و سیاست ها انتشار می یابند و هر لحظه تغییر چهره می دهند نمی توانند برای تاریخ نگارـ  حتی سرنخ 
باشند. بنابراین، در این وضعیتـ  کار تاریخ نویس بسیار دشوار است. سوشل میدیا تنها به صورت سرنخ دادن کمک می کند. در 
مورد مسئله اوکراین، اخباری که رسانه های جهان غرب منتشر می کنند متفاوت از اخبار سایر منابع هستند و سرچ انجین ها 
که غربی هستند همان ها را بدست می دهند که تاریخ نگارِ بی طرف و حرفه ای نمی تواند اطمینان کند. درست است که روسیه 
در تسلیحات پیشرفت بسیار داشته، ولی در زمینه »رسانه« پیشرفتی نداشته است. یک تاریخ نویس از رسانه های روسیه انتظار 
دارد که اخبار نادرست و ناکامل دیگران و حتی عکس های رسانه ای راـ  اگر ساختگی و صحنه سازی باشند رد کند و دست طرف 
را باز کند که چنین چیزی در رسانه های روسیه کمتر دیده نمی شود. رسانه های روسیه در هر مورد باید به تاریخ آن بپردازند. 
شاید تنها یک درصد مخاطبان اخبارِ روز بدانند که اوکراین چگونه به وجود آمده، کاترین بزرگـ  تزار روسیه کدام شهرهایش را 
ساخته و کریمِه تاتارنشین چه ربطی به اوکراین دارد و چرا برای مدتی آن را بدون پیش بینی آینده ضمیمه اوکرایِن شان کرده 
بودند. در دنیای امروز و در جریان جنگ و یا مبارزه و رقابت؛ ارتش، مقامات و رسانه های یک کشور باید مکمل یکدیگر باشند و 

نهایت استفاده را از اقتصاددان، تاریخ دان و جامعه شناس کنند.

به موازات مسائل اوکراین و تایوان، روسیه و چین و همچنین هند با آن همه کارشناس و وسائل، الزم است که چند سرچ انجین 
از آن خود ایجاد کنند تا جستجوگر به همه سرچ انجینـ  غربی و شرقی مراجعه کند و درست و نادرست را تشخیص دهد و 
قضاوت کند. در دهه 1960 این نگارنده متوجه تحریف کاری و گزینشی بودن اخبار 4 خبرگزاری بزرگ وقت و هرکدام وابسته 
به یک دولت شد و به نشست سران کشورهای غیر متعهد نامه نوشت تا یک خبرگزاری غیر متعهد تاسیس کنند که جواب مثبت 
دادند، ولی اقدام نکردند و مسئله باقی ماند و اصحاب منافع سرچ انجین ها را در همان راه قرار داده اند که خبرگزاری های اصطالحا 

جهانی بوده اند. رسانه در دفاع از کشور همان کاری را می کند که ارتش.
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 پیام ها و پاسخ به پرسش ها 

از زمان آغاز عملیات نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین بویژه از فروردین 1401، پیام ها و نامه های متعدد در این زمینه 
دریافت و نیز تلفن و َفکس. شماری از این دریافتی ها تا پایان اردیبهشت 1401 که اهمیت روشنگری و نظرگویی داشته اند در 

زیر درج شده اند:

جنگ ترکیبی و در صورت تداوم، تبدیل به نوعی جنگ اتمی

مخاطب: روس ها حرف می زنند و غرب عمل می کند. چرا روسیه راههای ورود اسلحه غربی ها 
به اوکراین را نمی بندد؟!

من به آنچه که در سه ماه گذشته درباره کارهای روسیه در رسانه های انگلیسی زباِن نقل شده در سرچ 
انجین هاِی تماما متعلق به غرب و دنبال منافع بودن آنها و دریافت اشاره!، اعتماد ندارم و به قول ترامپ؛ فِیک 
هستند. فِیک نویسی )تنظیم کردن اخبار برپایه منافع و یا دستوری( عادت رسانه های انگلیسی زبان غرب 
شده است و لذا، این اخبار را در آنالین خبرگزاری اسپوتنیِک روسیه به زبان فارسی می خوانم و یا در پراِودای 
روسیه به زبان انگلیسی. برای ورود به بقیه رسانه های روسیه که به زبان انگلیسی مطلب دارند باید از هفت 
خوان گذشت، ثبت نام کرد و ... که به مصلحت نمی دانم )شاید هم سرچ انجین های غرب این هفت خوان ها 
را درست کرده باشند زیرا که روسیه، خودش سرچ انجین ملّی ندارد که یک ضعف است(. 15 می ماه 2022 
اظهارات الوُرف وزیر امورخارجه روسیه را که یک ارمنی تبار است در خبرگزاری اسپوتنیک خواندم که گفته 

بود: غرب جنگ ترکیبِی تمام عیار علیه روسیه آغاز کرده و اگر این لجبازی ادامه یابد، جهان در آستانه جنگ اتمی قرار خواهد گرفت، 
ولو جنگ اتمی محدود. سرگئی الوروف گفته بود که پیش بینی اینکه جنگ ترکیبی غرب علیه روسیه چقدر به طول خواهد 
انجامید، دشوار است، اما عواقب آن را همه احساس خواهند کرد. )شاید که منظور او از جنگ ترکیبی، همان جنگ نیابتی و فرستادن 
اسلحه مدرن، پول و جنگجوی مزدور و مطالب رسانه ای و اِعمال محدودیت و تحریم باشد(. گزارش سفارت آمریکا در اوکراین که همان وقت 
]همزمان[ انتشار یافت تأییدی بر اظهارات الوروف بود. این سفارت بدون اعتناء به برداشت و واکنش روسیه اعالم کرد که از 90 توپ هویتزِر 
ـ ام 777 ارسالی آمریکا به اوکراین، 89 دستگاه از آن وارد اکراین شده و این توپ ها؛ دورزن و با دّقت صد در صدی هستند و کمک 40 میلیارد 
دالری آمریکا به اوکراین در دست تصویب در کنگره است ]که به رغم مخالفت شماری از سناتورها و نمایندگان که بهتر است این کمک به 

نیازمندان داخلی داده شود، تصویب و الزم االجرا شد[.

]مخاطب[ خواستم بگویم که به نظر می رسد مقامات روسیه بیشتر از عمل حرف می زنند. برای من این، معّما شده است که چطور روسیه 
با آن قدرت موشکی و داشتن یک ستون پنجم بزرگ ]روس های اوکراینی و ...[ در اوکراین، راههای زمینی و هوایی را نمی بندد تا کمک های 
تسلیحاتی غرب به دست اوکراینی های وابسته اش نرسد و یا مقامات کشورهای غرب پی در پی از اوکراین دیدن نکنند که نوعی تبلیغ است. 
به نظر من ]مخاطب[ که روسیه جّدی و تمام عیار عمل نمی کند. اگر می کرد، عملی از خود نشان می داد که آماده جنگ اتمی است مثال به 
شهروندانش اعالم می کرد که آماده رفتن به پناهگاهها باشند و محدود کردن رفت و آمد خارجیان به روسیه. این آماده سازی ها غرب را به 
خود می آوَرد تا احتیاط کند. ارسال اسلحه و پول و ... به دشمِن در حال جنگ، یعنی واردشدن به جنگ به کمک آن. جورج بوش احتمال وجود 
سالح اتمی را بهانه قرار داد و عراق را تصرف کرد و القاعده  بهانه تصرف افغانستان قرار گرفت، افغان ها که علیه آمریکا کاری نکرده بودند. تا به 
امروز که عملیات نظامی در اوکراین برای من ]مخاطب[ معّما شده است برای اینکه با قواعد جنگ و روش جنگ فرق دارد. غرب ُکندی عملیات 
روسیه در اوکراین را دلیل دشمنی توده های اوکراینی با روسیه وانمود می کند. روسیه باید ُکندی عملیات را مثال خودداری از کشتاِر هم تبار 

و ویرانی دیار خودی اعالم دارد و ...

الوُرف

اردیبهشت1401( مجله روزنامک  شماره 93 )فروردین- 



انگلیس آتش بیار جنگ اوکراین و سرچ انجین ها 
درباره این مسئله، فقط اخبار رسانه های معیّنی را نقل می کنند

پیام یک مخاطب: چرا دولت انگلیس می خواهد غرب را به جنگ با روسیه بکشاند؟
مخاطب )17 می 2022 = 27 اردیبهشت 1401(:

»نظامی بازنشسته هستم. کاری جز خواندن اخبار اینترنتی ندارم، زبان انگلیسی می دانم. همان طور که بارها نوشته اید؛ سرچ انجین ها درباره 
موضوعات بزرگ روز، فقط اخبار رسانه های معّینی را نقل می کنند و اوکراین از بهمن ماه 1400 شده است موضوع روز. مطالب رسانه های 
انگلستان، بیشتر از رسانه های انگلیسی زبان سایر کشورها با انتخاب بعضی از خبرهای مربوط به اوکراین و دستکاری آنها در جهت سیاست دولتشان 
در سرچ انجین ها مشاهده می شوند. نمی دانم که چرا دولت انگلیس می خواهد غرب را به جنگ با روسیه بکشاند و اگر چنین شود تردید 
نیست که نخستین هدف موشک های اتمی پوتین، انگلیس خواهد بود. می دانید که ایرانیان از انگلیسی ها رنج بسیار دیده اند. رسانه های 
انگلیس آن طور که من ]مخاطب[ در اینترنت دیده ام، خبرها را برضد روسیه بزرگ می کنند، از خرابی ها و تلفات غیرنظامیان و عقب 
نشینی روس ها توأم با تحمل تلفات سنگین خبر می دهند و نیز از مقاومت اوکراینی ها که می دانیم با راهنمایی، تسلیحات، پول و آموزش 

اعضای ناتو مخصوصا آمریکاست.

Clausewitz’s theory of [ که در   War [ من 27 سال نظامی بودم و می توانم وضعیت را در نظر آورم. طبق فرضیه کالوزویتِس آلمانی
دانشکده های افسری تدریس می شود نیروهای نظامی اوکراین نمی توانند در رزم متعارف بر ارتش روسیه پیروز شوند که چندین برابر آنها نفر و قدرت 
آتش دارد و همچنین حدود یک سوم جمعیت اوکراین، روس هستند و تقریبا همه اوکراینی ها زبان روسی می دانند، فرهنگ یکسان 
دارند و اوکراینی های باالی چهل سالگی، قطعا دوران شوروی و زیر یک پرچم بودن را بیاد دارند و همه شان در مدارس خوانده اند که 

اوکراین بخشی از روسیه بود و لنین روسیه واحد را جمهوری بندی کرد.

انتقال و جابجایی واحدهای نظامی از یک جبهه به جبهه دیگر به معنای شکست نیست و طبق نظر و سیاست فرماندهی صورت می گیرد که رسانه 
های انگلیس و آمریکا، آن را عقب نشینی روس ها می نویسند. خبرگزاری تسنیم سه خبرنگار به اوکراین فرستاده و گزارش های آنها که در 
وبسایت این خبرگزارِی وطن منعکس است و من خوانده ام واقعیت ها را نشان می دهد که اوکراینی ها به زندگی عادی ادامه می دهند، 
در شهرهایی که این سه خبرنگار رفته و دیده اند ازجمله شهر کی اِف )کی یِف( و همچنین مصاحبه یکی از آنها با مسافران داخل قطار«.

کالوزویتس
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پاسخ به پرسش مخاطب: عضویت فنالند در »ناتو«
بر مسائل غرب خواهد افزودـ  دیدگاه ناشر مجله روزنامک در این زمینه 

 تعهد فنالند به مسکو نگاهی به سابقه فنالند

 مخاطب از آلمان درباره فنالند، انگیزِه درخواست آن برای عضویت در »ناتو« و سرانجام کار پرسیده است.

پاسخ:  فنالنِد 338 هزار کیلومترِی پنج میلیون و ششصدهزارنفرِی همسایه دیوار به دیوار روسیه و سوئد از سرزمین های معروف به »نُردیک« است 
که دو تای آن؛ نروژ و ایسلند از اعضای مؤسس »ناتوـ  North Atlantic Treaty Organization « در چهارم اپریل 1949 هستند و دوتای 
دیگر؛ سوئد و فنالند غیر متعهد و بی طرف.  در پی پایان مسائِل محصول جنگ جهانی دوم، سران وقت فنالندـ  ِککونِن و ویستوـ  در 1947 به 
روسیه )دولت مسکوـ  شوروی وقت( قول بی طرفی اکید دادند تا روسیه هم چشمداشتی به آن سرزمین نداشته باشد. فنالند از سال 
1809 در تصرف روسیه بود و به صورت دوک نشین اداره می شد که در جریان انقالب بلشویکی، با استفاده از فرصِت پیش آمده، اعالم 
استقالل کرد و از 1919 استقالل یافت. این کشوِر پوشیده از جنگل عمدتا صنعتی است و سوسیال دمکرات ها آن را اداره می کنند و چون 

نقشه جغرافیایی فنالند
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بی طرف و اَمن است در بررسی های جهانی در ردیف کشورهاِی بدور از فقر و با مردمی شاد قرار داشته است. دولت مسکو که مرز مشترک 
طوالنی و به قولی؛ استراتژیک با فنالند دارد همواره نگران خارج شدن این کشور از دایره بی طرفی بوده است. هنوز بدرستی معلوم نیست 
که رئیس جمهوری و نخست وزیر فنالند با چه انگیزه، عملیات نظامی روسیه در اوکراینـ  بخشی از امپراتوری روسیه و از اعضای اتحاد شوروی با میلیون 
ها روسـ  را فرصتی برای درخواست عضویت در »ناتو« قرار داده و می خواهند از بی طرفی خارج شوند. این دو]فنالند و سوئد[، اخطارهای پوتین را نادیده 
گرفته و از تصمیم خود بازنگشته اند. قبول عضویت در »ناتو« که از 12 عضو در سال 1949 به 30 عضو رسیده است شرایط دارد ازجمله خوب بودن و رفتار 
دوستانه با همسایگان، داشتن اقتصاد بازار آزاد و حمایت از آن، دمکراسی کامل و نیروهای مسلح آن زیر نظر غیرنظامیان. به عالوه، تایید همه اعضای ناتو. 
ناتو پس از ابطال پیمان ورشو در طول 32 سال گذشته رقیب نداشت و تنها اتحادیه نظامی جهان بود )بدون رقیب و دشمن بالقوه( و از فوریه 2021 دارد 
معارض پیدا می کند و آن معارض، دولت مسکو است که »ناتو« که قبال وارد سه کشور بالتیک سابق آن شده بود داشت وارد اوکراین و گرجستان هم می 
شد و چون تالش های سیاسی اش برای پیشگیری به جایی نرسید دست به عملیات نظامی زد که اعضای ردیف اول ناتو کمک مالی و تسلیحاتی فرستادند 

و اروپا را در وضعیتی مشابه ماههای پیش از آغاز جنگ جهانی اول قرار داده اند.

یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که عضویت فنالند در ناتو، برایش سودی نخواهد داشت و همچنین برای سوئد و منطقه بالتیک. اگر به اُلتیماتوم 
پوتین که در پی آن، عملیات نظامی اوکراین آغاز شد نگاه کنیم می بینیم که با گسترش ناتو در اطراف روسیه مخالفت کرده و اخطار داده و خواهان خروج 
نظامی ناتو از اعضای پیشین پیمان ورشو است و ممکن است پیش از تصویب عضویت فنالند، دست به اقدام بزند. باید به این نکته هم توجه داشت که 
درگیری مستقیم »ناتو« با یک قدرت اتمی، به جنگ اتمی ختم می شود. فرانسه راهی دیگر در پیش گرفته و دو اتم دار دیگر عضو »ناتو«، آمریکا و انگلیس 
هستند و سالح های اتمی و موشکی روسیه بیش از مجموع هر دو و طبق گزارش ها، پیشرفته تر هستند. ناتو اینک در برابر خود فقط روسیه را می بیند. 
جنگ نیابتی با روسیه )فرستادن اسلحه و پول و ِمرسِنر به اوکراین( فقط نبرد را طوالنی تر و تلفات انسانی و زیان مالی را بیشتر می کند، ولی نَه شکست 
روسیه. اگر مداخله، شکل مستقیم به خود گیرد و یا یک عضو ناتو مورد حمله، »ناتو« طبِق بندی از اساسنامه خود که تعّرض به یک عضو همانا تعّرض به 
همه اعضای این اتحادیه است و باید مقابله کنند. چگونه؟. اگر مقابله به صورت متعارف باشد، لشکرکشی از آمریکا، و سایر اعضای ناتو که جمع نیروهای 
زیر پرچم اینها از دو میلیون هم تجاوز نمی کند طوالنی و درگیری پیشگیرانه و بین راهی دارد و باالخره بکاربردن سالح اتمی،ـ  نخست تاکتیکی و سپس 
استراتژیک بمیان می آید و .... بنابراین، در عصر سالح اتمی و وسیله انتقال فضایی آنها، نقش اتحادیه نظامی را در برابر سئوال قرار می دهد. 
دنیای امروز دنیای نیمه اول قرن بیستم نیست، باید واقعیت ها را در نظر گرفت و محاسبات دقیق کرد بویژه به این کالم پوتین در آخرین سخنانش که بر 
دفاع و حفظ »سرزمین مادری« تأکید کرد. این عبارت باید تفسیر شود با مطالعِه تاریِخ سرزمین ها و نتایج هر اقدام در این برهه متفاوت از گذشته را 

در نظرگرفت و احتیاط کرد.

پیام: هرگز باور نمی کردم که فنالندی ها و سوئدی ها
 از دایره بی طرفی خارج شوند و بخواهند وارد یک اتحادیه نظامی شوندـ 

 وارد اتحادیه نظامی شدن، همان و خریدن دشمن همان

مخاطب: در سال 1368 به سوئد مهاجرت کردم. اَنگیزه آن، مهاجرت خانواده نامزدم به سوئد بود و در همانجا ازدواج کردیم و دارای فرزند شدیم و 
پس از آن تصمیم به بازگشت به وطن ]ایران[ گرفتیم. من از سوئد دوبار به فنالند و یک بار به استونیا، بلوروسیا ]بالروس[ و اُکراین رفتم. فنالندی ها بزبان 
سوئدی هم تکلّم می کنند. با اطالعی که از روحیه مردم سوئد و فنالند و عقایدشان دارم هرگز باور نمی کردم که از دایره بی طرفی خارج شوند و بخواهند 
وارد یک اتحادیه نظامی شوند. وارد اتحادیه نظامی شدن، همان و خریدن دشمن همان. هر اتحادیه نظامی دارای دشمن است و اگر دشمن و معاضد در 
کار نبود که اتحادیه تشکیل نمی شد. اتحادیه اروپا )منطقه یورو( نظامی نیست و عضویت در آن دشمن تراشی نمی شود. چند روز است که یک لحظه از 
ذهن من بیرون نمی رود که چه چیز باعث شده که سوئد و فنالنِد عاشق بی طرفی و آرامش، درصدد عضو ناتو شدن برآیند. اگر از ترس روسیه است که 
عضویت آنها، خطر را بیشتر می کند. تا آنجا که می دانم روسیه، جز به قطعات روسیه پیشین، نظر به کشور دیگر ندارد. اگر داشت که از آلمان و لهستان 
خارج نمی شد. پوتین سال ها در آلمان مأمور اطالعات و امنیت و مستقیما در جریان جنگ سرد و از عوامل آن بود و همه چیز را درباره ناتو و غرب، بهتر 
از کس دیگر می داند. آلمانی ها حدود 30 میلیون روس را کشتند. می گویند هیتلر کشت، هیتلر یک نفر بود، این آلمانی ها بودند که کشتند. لهستان از 
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زمان ناپلئون تا لغو پیمان ورشو وابسته به روسیه بود. من در استونیا که وابسته به ناتو شده است یک اقلیت بزرگ روس 
دیدم که در انتظار اقدام پوتین اند. در اُکراین خیلی ها روس هستند. همین خارُکِف پرجمعیت که در آنجا زد و خورد 
است و تا مرز روسیه فاصله ای زیاد ندارد روس بوده است. همان روزهایی که من آنجا بودم، روسیه کریمه را پس گرفته 
بود و همین خارُکفی ها می گفتند که کریمِه تاتارنشین بخشی از روسیه بود که در سال 1954 خروشچِف اکراینی آن را 
وابسته به اُکراین کرد که تقسیم بندی های وقت همه اش ساختگی و حرفی بود. با این تجربه، تصور می کنم که اگر ارتش 
روسیه شهرهای اکراین را نمی کوبد که وسیله کوبیدن دارد برای آن است که بعدا با پول روسیه باید تعمیرشان کند و به 
قول شخص پوتین؛ سرزمین مادری هستند. در همان سال در کی یِف و خارکوف به من می گفتند که این ساختمانهای 
صدها آپارتمانی شهری را روسیه برای ما ساخته است. گمان نکنم که عملیات نظامی در اُکراین بیش از یک سال طول 

پوتینبکشد و پوتین به هدف اش خواهد رسید. غرب نباید کاری کند که پوتین به اُکراین اکتفا نکند و جنگ، اروپایی شود.

نفِی نظرات منتشره در یک روزنامه آمریکا که روسیه در اوکراین شکست خواهد 
خورد در پیام وارده از یک مخاطب با چند استدالل او

این پیام جمعه بیستم می 2022 )سی ام اردیبشت 1401( واصل شد:
        "آنالین یک روزنامه معروف آمریکا را می خوانم و برای خواندن مطالب آنالین آن هر ماه 4 دالر می پردازم. پنجشنبه نوزدهم می 2022 مطلب 
مفصلی حاوی نظرات چند انگلیسی و آمریکایی را درباره سرانجام عملیات نظامی در اوکراین داشت که نتیجه گیری را پنج قسمت کرده بود که جز در یک 
قسمت، این نظرگویان شکست روسیه را پیش بینی کرده بودند. من ]فرستنده پیام[ بی طرف هستم، ولی هر نوجوان دانش آموز دوره ابتدایی استدالل 

های این چندنفر را نمی تواند باور کند، به این دالیل:
     1ـ روسیه حدود ده برابر اوکراین، نظامی و تقریبا برابر یک قاره اسلحه دارد. تانک ها و توپهایش را که از کشورهای عضو سابق پیمان 
ورشو بازگردانده در انبارها خاک می خورند. به اضافه، سالح هایی که در سی و چند سال گذشته ساخته. به فرضـ  فقط به فرض محال 
که نتواند از عهده »ام777« ها و پهپادهای فونیکس گوست که آمریکا به اوکراین داده برآید، سالح های غیرمتعارف خودرا بکار خواهد 
بُرد، این سالح ها را که برای خواباندن در رختخواب نساخته، برای جلوگیری از شکست و انهدام خود ساخته است. تردید نیست که به 
محض احساس ناتوانی و شکست )که گمان نکنم(، کمک های بلوک غرب بویژه آمریکا و انگلیس را بهانه قرار خواهد داد و به آن سالح ها 
متوسل خواهد شد. دهها سال است که با هدف ترساندن گفته می شود که آن سالح ها در صورت بکارگیری، کره زمین را نابود خواهند 
کرد که گمان نکنم چنین باشد، مگر دو بمب اتمی که آمریکا بر هیروشیما و ناکازاکی افکند، همه ژاپن را نابود کردند؟. این سالح هاـ  در 
صورت بکارگیریـ  فقط علیه یاری دهندگان دولت زلنسکی خواهند بود نه همه اروپا، همچنین آسیا و آفریقا. روسیه آن سالحها را علیه اوکراین 
هم بکار نخواهد بُرد. برای اینکه توده اوکراینی برادر روس ها هستند و عملیات نظامی جاری نوعی جنگ داخلی از نوع جنگ داخلی 
پیشین آمریکاست. مگر این نظردهندگان فراموش کرده اند که روسیه ناپلئون و هیتلر را شکست داد و انگلیس نجات یافت. روسیه 
را لنیِن بلشویک با تجزیه کردن آن شکست داد که پس از انحالل حزب کمونیست و پایان حاکمیت آن، این تجزیِه الکی، جدی شد و 

عملیات نظامی اوکراین از نتایج همان اشتباه و یا ساده انگاری »رفیق لنین« است.

    2ـ به باور نظردهندگان که در آن روزنامه معروف آمریکا نقل شده است، نظامیان روسیه نه روحیه جنگیدن دارند و نه آموزش الزم و مشتی سرباز 
وظیفه هستند و هزاران کشته دادند و از اطراف کی یف و خارکف عقب نشینی کردند. می خواهم بدانم که آیا این نظردهندگان در صحنه و جریان 
عملیات بودند که فرارها را با چشم خود ببینند و کشته ها را بشمارند؟، تحرکات رزمی نتیجه سیاست است و جابجایی واحدهای نظامی 
به دستور فرمانده و نه اراده سرباز. سیاست کرملین این جابجایی را ایجاب کرده و شاید که سیاست بر این پایه بوده که عملیات، فعال 
به شرق و جنوب منتقل شود که این مناطق روس نشین هستند و جدا کردن آنها باعث قطع ارتباط اوکراین از دریای سیاه می شود و 
همچنین طوالنی شدن عملیات موجب افزایش کمک های نظامی و اعالم حمایت های بلوک غرب به دولت زلنسکی خواهد شد و به 
کرملین فرصت و دلیل خواهد داد تا جنگ را به چند کشور عضو نِیتو )ناتو( گسترش دهد و اقتصاد آنها را تضعیف و به روزگار دوران پس 

از جنگ های اول و دوم قرن 20 بیندازد.
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    3ـ تردید نیست که روسیه در اوکراین میلیون ها هوادار دارد و از جزئیات وضعیت با خبر بوده است و گرنه به اصطالح ما ایرانیان، »بی گذر به آب نمی 
زد«. کرملین می داند که از کجا اسلحه و ... وارد اوکراین می شود و تعمدا راهها را بازگذارده تا استناد دخالت در آن کشورها را داشته باشد و دلیل انتقام از 

کمک رسانان.

    4ـ شتاب فنالند و سوئِد دهها سال بی طرف به عضویت در نِیتو )ناتو( خیلی چیزها را بدست می دهد. رهبران این دو کشور قطعا گسترش عملیات نظامی 
را پیش بینی کرده اند و خطر عضویت در اتحادیه نظامی غرب را به جان خریده اند. اگر عملیات نظامی گسترش یابد لهستان و فنالند در تقدم خواهند بود.

    5ـ در نظرات مندرج در این روزنامه معروف آمریکا آمده بود که روسیه شکست خواهد خورد و پوتین برکنار خواهد شد. به نظر من ]فرستنده پیام[ که 
چنین نخواهد بود. همان طور که گفتم، به فرض محال، اگر روسیه احساس ناتوانی و شکست کند تردید نیست که علیه دولت هایی که باعث 
شکست آن شوند سالح اتمی بکار خواهد برد، و اگر هم پوتین در قدرت نباشد، هرکس که جای او را بگیرد مثال دمیتری مدودیف، ناسیونالیست 
تر خواهد بود. روس ها از تجزیه کشورشان دلخوش نیستند و می خواهند که مانند گذشته، یکپارچه و ابرقدرت باشد. قطعا ترجمه مطالب 
این روزنامه معروف آمریکا به اطالع پوتین رسانده خواهد شد و بر آمادگی او خواهد افزود و بنابراین انتشار این نظرات، عمال سودی برای مخالفان پوتین 

نخواهد داشت.".

خالصِه شش پیام واصله دیگر
 درباره عملیات نظامی اوکراین، پیش بینی ها و نظرات:

       ـ  به نظر یک مخاطب )فرستنده پیام( تبلیغ و جنگ رسانه ای پس از مدتی بی اثر می شود، زیرا که مردم دهه سوم قرن 21 شنیده ها و خوانده های هر 
روز را با روزهای پیش و سابقه کار مقایسه و اگر تشخیص نادرست بودن آنها را بدهند، از آن پس؛ نَه می خوانند و نَه گوش می کنند و بنابراین، جنگ رسانه 

ای اثر اولیه خودرا از دست می دهد. بازنده اصلی این جنگ، رسانه های مربوط هستند که اعتماد مخاطبان را از دست می دهند.
    

   ـ  عملیات نظامی اوکراین که سه ماه از آن گذشته و چندبار تاکتیک آن عوض شده و روس ها سیاست عملیاتی خودرا فعال از تصرف 
شهر کی اف و دستگیری سران و مقامات ارشد اوکراین متوجه شرق و جنوب شرقی کرده و جدا ساختن آن از دریای سیاه که ادامه خواهد 
داشت و با جهت گیری غربـ  تهدید کردن، تشر زدن، کمک مالیـ  نظامی کردن و نبود میانجی گر مؤثر، پایانی بر آن متصّور نیست و 

روس ها هر روز تجربه نظامیـ  دیپلماتیک بیشتری بدست می آورند.
    

   ـ  به پیش بینی یک مخاطب، صحنه بعدی عملیات اوکراین، رفتن روسیه با وسائل نظامی به جنگ تحریم ها خواهد بود که آسیب 
اقتصادی برای تحریم کنندگان خواهد داشت و با کمک دوستانش سعی خواهد کرد که سالح تحریم که از اختراعات پس از پیدایش 

تسلیحات اتمی است برای همیشه اوراق و بدور انداخته شود.
    

   ـ  یک مخاطب دیگر )به اظهار خودش؛ دارای مدرک دکترا در مطالعات بین الملل(: طوالنی شدن جنگ به سود کرملین است، ناسیونالیسم 
روس که کمونیست ها آن را به سبب تفکر جهان وطنی تضعیف کردند زنده می شود و جان تازه می گیرد، روس ها یکصدا خواهند شد، 
اقتصاد اعضای اتحادیه اروپا رو به کسادی خواهد گذاشت، در این اتحادیه تفرقه ایجاد خواهد شد، با اظهارات 23 می 2022 جو بایدن که 
برای دفاع از تایوان در صورت توسل چین به جنگ، دفاع نظامی خواهد کردـ  چین و روسیه به اتحاد نظامی نزدیکتر خواهند شد، روسیه 
به تدریج پای پنج کشور دیگر عضو پیمان دفاع مشترک )بالروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان( را به عملیات 
اوکراین باز خواهد کرد که مقدمه احیاء اتحادیه پیشین با همه اعضای آن خواهد بود، با زبان بازی های تازه ژاپن که ماجرای حمالت اتمی 
به دو شهر خودرا فراموش کرده، کره شمالی گام بلندتری در رجز خوانی علیه آن برخواهد داشت و از یادآوری اشغال شبه جزیره کره 
و برده ِسکس کردن زنان کره ای توسط ژاپنی ها آغاز خواهد کرد. به این ترتیب عملیات اوکراین با یارگیری های تازه، درهای عصر تازه 
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ای را در جهان باز خواهد کرد. نباید دولت اوکراین پیش از آغاز عملیات، فرصت سازش دیپلماتیک را از دست می داد که یکی از شرایط 
کرملین تعهد به عدم پیوستن به ناتو و دیگری دست برداشن از ناسیونالیست بازی بود و قبول این دو شرط از دو شرط دیگر آسان تر 

بود و مذاکره ادامه می یافت.
    

   ـ  یک مخاطب: تداوم جنگ و گسترش احتمالی آن، جهان را دو گروه خواهد کرد که مسکو و پکن در گروه باالدست خواهند بود. ادامه 
جنگ به اقتصاد آمریکا که همین االن هم در آنجا اجناس گران شده، بنزین دو برابر قیمت گذشته و شیرخشک نوزاد کمیاب شده آسیب 
بیشتری خواهد رساند و در صورت اتمی شدن جنگ که اگر گسترش یابد بعید نیست، لندن با یک بمب اتمی روسیه ... خواهد شد. بعید 
نیست که روسیه برای گرفتن انتقاِم تحریم ها، انگلیس و ... را محاصره دریایی کند به همانگونه که آمریکا در سال 1962 کوبا را کرده بود.

    
   ـ  کرملین که این همه سخن از فریبکاری غرب در اواخر رهبری گورباچف ازجمله انحالل پیمان ورشو، خروج کامل از آلمان شرقی و بازگرداندن 
تسلیحات و نظامیانش از اروپای شرقی می زند، چرا گورباچف را که هنوز زنده است و گاهی هم مصاحبه می کند به تلویزیون روسیه نمی برد تا همه قول 
و قرارها را بی پرده بگوید که اگر بگوید تأثیر بسیار در اذهان روس ها و اتباع شوروی سابق خواهد داشت و مطالب کتاب های تاریخ اصالح خواهد شد و 

انگیزه و دلیل و حربه به کرملینی ها خواهد داد.

مخاطب به نقل از تَسنیم: دو جبهه جنگ در اوکراینـ  نظامی و رسانه ای که مقابله 
روسیه در جبهه رسانه ای ضعیف به نظر می آید

پیام واصله:    
    " جمعه 30 اردیبهشت 1401 یک گزارش مهدی خانعلی زادهـ  یکی از روزنامه نگاران اعزامی خبرگزاری تَسنیم به اوکراین زیر عنوان »روزنوشت« را 
در وبسایت این خبرگزاری خواندم که به نظر این خبرنگار که خود من هم ]فرستنده پیام[ با خواندن خبرهای آنالینی منابع انگلیسی زبان و دیدن عکس ها 
در این آنالین ها قبال آن را استنباط کرده بودم؛ جنگ اوکراین در دو جبهه و دو طریق صورت می گیردـ  جنگ رسانه ای و جنگ میدانی و به عبارت دیگر، 
جنگ با زبان، قلم و تصویر و جنگ با توپ و تانک و موشک. من استنباط این خبرنگار را قبول دارم ]تأیید می کنم[ که روسیه در بخش رسانه اِی جنگ، 

پیروزی نداشته است. خود شما هم بارها نوشته اید که روسیه پس از درگذشت لنین و تا به امروز ضعف رسانه ای داشته است.
    نمی دانم که شما ]ناشر مجله روزنامک ومؤلف کرونیکل ژورنالیستی www.iranianshistoryonthisday.com [ گزارش این خبرنگار دیده باشید که 

نوشته است:
    

    عملیات نظامی اوکراین یک نمونه تمام عیار از یک جنگ رسانه ای است. این جنگ رسانه ای، در دو جهت اِعمال شده است؛ یکی در ابعاد جهانی و 
دیگری در ابعاد داخلی. در فضای جهانی، روایتی که از این جنگ از سوی رسانه های مشّخص صورت می گیرد، یک جنگ تمام عیار که سرزمین اوکراین را 
به صورت کامل و در نقاط مختلف در بر گرفته است نشان می دهد؛ در صورتی که واقعیت میدانی چیز دیگری است. تالش تبلیغاتی آمریکا، تبدیل مسئله 
جاری اوکراین به یک بحران تأثیرگذار در جهان برای فشار به روسیهـ  رقیب اش است و این، همان جنگ رسانه ای است. در ابعاد داخلی اوکراین هم چنین 
جریانی وجود دارد، حتی سازمان پُست اوکراین، تمبر مقاومت در برابر روسیه منتشر کرده است و دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی اوکراین در همین محور 
سرگرم فعالیت است، در صورتی که مردم اوکراین جز در نقاطی در شرق به زندگی عادی ادامه می دهند و .... در شهر خارکف هم که در مجاورت خط جبهه 
است، شرایط تقریباً عادی است و صرفاً صدای تبادل آتش در مرزـ  با فاصله حدود 20 کیلومترـ  شنیده می شود. آسیب ها و خسارات زیرساختی و جانی هم 
تا جایی که من ]خبرنگار تَسنیم[ دیدم، مربوط به همان روزهای نخست جنگ است، پناهگاه ها محل بازدید خبرنگاران خارجی شده است، ایستگاه های 
مترو که در روزهای اول تبدیل به محلی برای اسکان پناهجویان شده بود، حاالً کمتر کسی در آن به صورت دائمی حضور دارد. ولی، چیزی که به وضوح 
مشخص است، برقراری تداوم جنگ رسانه ای و فراتر از درگیری نظامی است و مقامات مربوط و عوامل اوکراینی به همراه متحدان اروپایی و آمریکایی خود 
توانسته اند یک کارزار رسانه ای علیه مسکو راه اندازی کنند. روسیه در بخش نظامی دستاوردهایی داشته مثال فتح ماریوپول و ... اما در بخش رسانه ای آن، 

به نظر می رسد که تا اینجا توفیقی نداشته و حتی می توان گفت که بازنده بوده است.".
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پیام: شرِق اوکراین قبال »روسیه نو« نام داشت، شهرهای بزرگ آن را تزار روسیه 
ساخت و کریمه یک خان نشیِن تاتار بود

 »یک دبیر دبیرستان هستم و درس خواندِه دانشگاه در رشته تاریخ در دهه 1370 ه. ش. بیست سال است که مطالب کرونیکل ژورنالیستی شما 
www.iranianshistoryonthisday.com و مندرجات این مجله و نیز وبسایت روزنامک را می خوانم و یادداشت برمی دارم. قبال هم مطالب شما ]ناشر مجله 

روزنامک[ را در روزنامه ها می خواندم. مسئله اوکراین را از زمان وقوع انقالِب به اصطالح مخملی اش دنبال کرده ام و از همان زمان حدس 
می زدم که روزی فرا خواهد رسید که صحنه جنگ روسیه و عوامل غرب قرار گیرد و چنین جنگی محدود نخواهد بود. جنگ اول جهانی 
با حمایت روسیه از اسالوهای صربستان، در پی رویداد شهر سراِی ُو آغاز شد و جنگ دوم با اقدام هیتلر به بازگرداندن پروس به آلمان که پس از شکست 

آلمان در جنگ اول جهانی به لهستان داده شده بود.
    از همان نخستین روز ورود نظامیان روسیه به اوکراین در اسفند 1400 پی بردم که منابع غرب اخبار مربوط را در جهت سیاست های خودشان رسانه ای 
می کنند که خبرگزاری تَسنیم آن را »جبهه رسانه ای« نام نهاد که بسیار درست بوده است و برای غرب، جبهه رسانه ای این جنگ از جبهه نظامی اش اهمیت 
بیشتری دارد و در ذهن جهانیان که لحظه ای از تابلِت، گوشی و آیفون ]سمارت فون[ جدا نمی شوند اثر بیشتری می گذارد. آن طور که من ]فرستنده پیام[ 
درک کرده ام تا همین روزهای اخیر، روسیه نسبت به جبهه رسانه ای اعتناء نداشت. یک سئوال برای من باقی مانده است که چرا روس ها در بیانات 
و اعالمیه های رسانه ای شان به سابقه کار )تاریخ( اشاره نمی کنند که اثبات حق است؟ که اگر کنند، دهان دیگران بسته خواهد شد. مثال 
وقتی دیگران در سخنانشان کریمه را کریمِه اوکراین خطاب می کنند، نمی گویند کریمه را کاترین کبیرـ  تزار روسیه در 1783 از تاتارهاِی قبچاقی گرفت 
که 340 سال یک خان نشین آنها بود و تلفظ نامش هم به تُرکِی قبچاقی؛ »قِِرم یورتی« بود که خروشچف در 1954 آن را ضمیمه اوکرایِن شوروی کرد. وقتی 
 Novorossiya از دونباس و مناطق شرقی و جنوب شرقی اوکراین سخن بمیان می آورند نمی گویند که این مناطق، قرن ها »روسیه نو
 « نام داشت و کاترین کبیر حدود 250 سال پیش در آنجا چهار شهِر خِرسون، اُِدسا، میکالیف و ِدنیپرو را ساخت. اینها را در تاریخ آنالین شما

 www.iranianshistoryonthisday.com  در زادروز کاترین )سایت دوم ماه می( خوانده ام که همانجا باقی است، بروند بخوانند. از شما ]ناشر 
این مجله[ سپاسگزار هستم که التین اسم ها را می نویسید تا خواننده، موضوع آن را در آنالین ها و یا دائرة المعارف ها دنبال کند.«.

کاترین بزرگ و نقشه جغرافیایی روسیه نو
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    پیام: رسانه های بلوک غرب مخصوصا بریتانیا با روسیه می جنگند
 و جبهه ویژه تشکیل داده اند

     من )فرستنده پیام( زبان انگلیسی و تا حدی آلمانی می دانم. از همان روز انتشار اولتیماتوم پوتین به زلنسکی و بلوک ناتو، شبانه روز آنالین رسانه 
های انگلیسی، آلمانی و رسانه های روسیه که بخش ]اِدیِشن[ انگلیسی هم دارند می بینم. رسانه های بلوک غرب مخصوصا بریتانیا با روسیه می جنگند 
و جبهه ویژه تشکیل داده اند و اخبارشان َسمت و سویی دیگر دارد و بد جلوه دادن روسیه در اذهان مردم جهان. رسانه های روسیه فقط اظهارات مقامات 
رسمی را آن هم به صورت خالصه منتشر می کنند، حال آنکه باید در مورد هر خبر و تفسیر دست رسانه های غرب را هم باز کنند تا مردم روشن شوند. 
انسان قرن 21 در جستجوی خبر و تفسیر است و اخبار و نظرات در ذهن او تأثیر می گذارند. روسیه به همین نسبت که سالح تازه می سازد و نظامی پرورش 
می دهد باید به رسانه هایش نیز برسد که پیاده نظام رسانه ها، روزنامه نگاران هستند. نباید مسئولیت رسانه را به یک مقام اداری و یا سیاسی بسپارند که 
احتیاط کند و گوشش به زبان دولت باشد. استنباط خبرنگار تَسنیم درست است، روسیه در جبهه رسانه ای که سراسری است و جهانیان را متوجه می 

کند، پیروزی نداشته است.
    خبرنگار تسنیم در گزارش دیگری از عادی بودن اوضاع در نقاطی که دیده ازجمله خارکوف خبرداده که مدارس باز و حمل و نقل شهری برقرار است 

فقط از فواصل دور گاهی صدای گلوله بگوش می رسد.

درست است. وزارت دفاع روسیه بارها اعالم کرده است که نیروهای مسلح روسیه تنها به زیرساخت های نظامی و تجهیزات نظامیان اوکراینی حمله 
می کنند تا عملیات هرچه زودتر پایان یابد و غیرنظامیان و ساختمانها و مراکز غیرنظامی از حمالت نظامی در امان هستند.

     متحدان اروپاییـ  آمریکایی زلنسکی کارزار رسانه ای در حمایت از او و نشان دادن ضعف روسیه و وارد ساختن اتهام به آن براه 
انداخته اند ضمن این که برایش پول و اسلحه هم می فرستند. همین اروپاییان و آمریکاییان که برایشان اوکراین و فنالند جهت در محاصره قراردادن 
روسیه اهمیت حیاتی دارد از مدت ها پیش با تبلیغات رسانه ای ذهن اوکراینی ها را که بخشی از روسیه بودند تغییر داده اند. روسیه باید تقویت رسانه 
ای خودرا در اولویّت قرار دهد. عملیات اوکراین که گسترش و اروپایی شدن آن قطعی به نظر می رسد نه تنها ماهها بلکه سال ها طول 
خواهد کشید و روسیه باید اطالع رسانی کامل کند همراه با تکذیب و افشاء کردن مطالب تبلیغاتی رقباء. حقیقت گفتن خوب است حتی 

اگر غربی ها بگویند ولی مسئله این است که نمی گویند. ".

آخرین پیام واصله پیش از انتشار مجله: مسکو مبارزه رسانه ای را بر عملیات 
نظامی اش افزود، ولی هنوز در گفتارها و نوشته های رسانه ای به تاریخ و سوابق 

استناد نمی شود

مخاطب: خواستم بگویم که امروز دیدم، روسیه مبارزه رسانه ای را بر عملیات نظامی اش در اوکراین افزوده است که از این بابت )سکوت رسانه ای( 
مورد ایراد قرار گرفته بود. دیشب و امروز با خواندن اظهارات مقامات مسکو و تغییر روش خبررسانی و ... رسانه های روسیه، آغاز مبارزه رسانه ای به وضوح 

مشاهده می شود.

وضعیت را از همان زمان که گزارش شد روسیه دهها هزار نظامی به بالروس فرستاده وسیعا دنبال کرده ام. خبرهای مربوط را در آنالین رسانه های 
شرق و غرب مرور و مقایسه می کنم. از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. می دانم که این عملیات ]عملیات نظامی اوکراین[ که در واقع درگیریـ  فعالـ  غیر 
مستقیم بلوک غرب و روسیه و به قول مقامات دولت مسکو؛ جنگ ترکیبی است سرانجام نظم تازه ای در جهان برقرار خواهد کرد. رهبر جمهوری اسالمی 

چند روز پیش در یکی از سخنرانی هایشان به تغییر نظم جهانی اشاره کرده بودند.

روزنامه نگاران غیر متعهد که قبال و حاال به اوکراین رفته اند تعجب خودرا که چه شده که یکشبه در همه جا در اوکراین بَِنر، شعار، تابلو، ... و کاریکاتور 
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ضد روسیه نصب شده حال آنکه قبال توده های اوکراینی خودشان را به لحاظ نژاد، ریشه زبان، فرهنگ و روش زندگی برادر روس ها بیان می کردند که قرن 
ها با هم یک قلمرو بودند. این تغییر ناگهانی نشان می دهد که تحریک، طرح و نقشه ای در کار است و طّراحی آن، صرفا کار مقامات کنونی اوکراین نیست. 
اظهارات پوتین که فروپاشی  سال 1991 را »مصیب« خوانده و قلمرو روسیه پیشین را »سرزمین مادری« بیان داشته و ناسیونالیست های 
روس که کم هم نیستند و علنا تجزیه بلشویکی روسیه را کاری غلط خوانده و مصّرا خواهان بازگشت به جغرافیای روسیه تزاری هستند، 
قدرت رقیب )ناتو( را بر آن داشته که در اطراف روسیه و در فاصله نزدیک حضور نظامی داشته باشد و یا بتواند اقدام نیابتی کند و اوکراین را در صدر برنامه 

خود قرار داده است و اینک فنالند و سوئد را. ورود به کشورهای کوچک بالتیک شوروی سابق پیش از ظهور ناسیونالیسم روس بود.

استنباط اینجانب ]فرستنده پیام[ که روسیه وارد جنگ رسانه ای هم شده است مشاهده اظهارات مقامات نظامی و دیپلماتیک ارشد 
روسیه در همین یکی دو روز اخیر است که تاکید کرده اند نظامیان اوکراین بعضی ساختمان ها و مؤسسات عام المنفعه ]بیمارستان و 
مدرسه[ را تخریب می کنند و سپس نمایندگان رسانه های غرب را که در اوکراین حضور دارند به آنجا می برند تا عکس و فیلم بگیرند و 
با یکی دو نفر از محلی ها که قبال از سوی نظامیان اوکراین آموزش دیده اند که چه بگویند و چه قیافه ای بگیرند مصاحبه و در رسانه های 
شان منعکس کنند تا مردم دیارشان از دولت روسیه دلخور و حامی کمک دادن دولت هایشان به دولت زلنسکی شوند. این مقامات با 
تأکید تکرار کرده اند که بازگرداندن نظامیان روسیه از اطراف کی اف و خارکف به این سبب بوده که آسیبی به غیرنظامیان و ساختمان های غیر نظامی وارد 
نشود. مراکز نظامی، و تدارکات نظامی هدف حمله نظامیان روسیه هستند. همچنین رسانه های روسیه شروع به اندرز دادن به نظامیان اوکراینی 
کرده اند که فریب نخورند، نتیجه نهایی عملیات را در نظر آورند که شکست دولت زلنسکی و هواداران خارجی آن خواهد بود و اسلحه بر 
زمین گذارند و تا دیر نشده خود و آتیه شان را نجات دهند. همچنین دادن اندرز به دولت های فنالند و سوئد است که سود و زیان کار خودرا دقیقا 

محاسبه کنند و سعادت و آرامش دهها ساله را ازدست ندهند.

همه این مطالب به زبان فارسی نیز در خبرگزاری اسپوتنیک مشاهده می شود، ولی یک چیز را فراموش کرده اند و آن استناد به تاریخ و نژادشناسی 
است. جهانیان جز معدودی استاد و دبیر،  تاریخ اوکراین و تحوالت آن را نمی دانند، باید در البالی هر خبر مربوط، به آن اشاره شود. چند روز پیش 
به کتابخانه محل اقامت رفتم و کتاب »مردم، ملت ها و فرهنگ ها« چاپ سال 2005 در انگلیس  را که دولت انگلیس از کمک رسانان به دولت 
 زلنسکی است ورق زدم. صفحات 420 و 421 این کتاب درباره اوکراین و مردم آن بود و نوشته بود که اسالو نژاد و روس تبار هستند با این عبارت: 
They are descendant of the Russ و در ریشه، معروف به »کی اِفَین روس« که در قدیم به صورت سیتیـ  استیت و کنفدراسیون حکومت 

داشتند و سالها گرفتار سلطه خزرها، مغول ها و لهستانیـ  التِوینیایی ها بودند تا اینکه حکمران مسکو، تزار اعالم شد و اوکراین در قلمرو آن قرار گرفت 
]که بعدا پتروگراد پایتخت روسیه شد و »کاترین« تزار روسیه به شهرسازی و آبادانی اوکراین و حل مسئله کوزاک هاـ  در ایران قزاق ها، کمک بسیار کرد[. 

اوکراین در جریان جنگ جهانی دوم چند سال در اشغال آلمان بود و میلیون ها کشته داد و .....
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گشتی در اخبار و نظرات

درج نام مؤلف تاریخ آنالین و ناشر مجله روزنامک
 در زیر یک آگهی فوت، بدون اطالع وی! ـ  توضیح

16 اردیبهشت 1401 )ششم ماه می 2022( نامه ای پُستی از یک مخاطب تاریخ آنالین و مجله روزنامک، ساکن کالیفرنیا دریافت شد که صفحه 
70 شماره نهم اردیبهشت 1401 مجله جوانان چاپ لُس آنجلس را به آن پیوست کرده بود و این صفحه، تماما حاوی یک مطلِب آگهی مانند تحت 
عنوان »ضایعه ای دردناک« بود که درگذشت پرویز قاضی سعید روزنامه نگار و داستان نویس مقیم کالیفرنیا را اطالع داده بود و نام دهها نویسنده و 
روزنامه نگار در زیر آن قرار داده شده بود از جمله نام ناشر مجله روزنامک )این مجله( را که نام او را به جای نوشیروان، انوشیروان نوشته بودند. در مطلِب 

باالی صفحه از پرویز قاضی سعید به عنوان "منتشرکننده اولین روزنامه برون مرزی علیه ..." یاد کرده بودند.

مخاطب ]فرستنده نامه از کالیفرنیا[ نوشته بود: "سالها مطالب ژورنالیستی و تاریخ نگاری شما ]نوشیروان کیهانی زاده[ را خوانده ام و به آشنایان 
و بستگان توصیه خواندن آنها را کرده ام و از بی طرفی شما که از شرایط این حرفه است و رعایت اصول در نوشتن مطالب تمجید کرده ام. با مشاهده 
مطلب باالی صفحه 70 مجله جوانان که آن را از مجله جدا ساخته و پیوست کرده ام دچار تعجب شده ام، و این تعجب خودرا با یکی از دوستان که 
شمارا می شناسد در میان گذاشتم، گفت که شما هزاران کیلومتر از کالیفرنیا به دور هستید و به عالوه اگر می خواستید در این زمینه مطلبی بنویسند، 
در مجله خودتان »روزنامک« چاپ تهران که آنالین هم می شود و یا همین تاریخ آنالین می نوشتید. او گفت که گمان نمی کند با اطالع شما، ناِم 
تان را به اسامی زیر آن آگهِی یک صفحه ای اضافه کرده باشند و شاید خواسته اند که هرچه بیشتر، نام نویسندهِ معروف زیر آن باشد، از خودشان ]ن. 
کیهانی زاده[ بپرسید. گفتم شاید که مجله را ندیده باشند، گفت ایمیلی، آدرس دفترشان را بپرس و مجله و یا صفحه مربوط  و نامه ای با اشاره به تردیِد 
صحت امضاء برایشان بفرست. اگر ذکر نام در زیر آگهی، بدون اطالع او باشد از وصول اطالع و تردید شما ]مخاطب[ قطعا تشّکر خواهد کرد و احتماال 
در تاریخ آنالین و یا مجله روزنامک در این باره توضیح خواهد داد. توصیه دوستم مرا بر آن داشت که پس از تماس ایمیلی با دفتر و گرفتن آدرس 

پُستی، این نامه را بفرستم.

 در انتظار پاسخ برای رفع تردید.  با سپاس فراوان از شما".

ـ  ـ  ـ  ــ 

پس از دریافت نامه و نگاهی بر اسامِی مندرج در صفحه 70 مجله جوانان، شماره تلفن تنها یکی از آنان را داشتمـ  محمدسعید حبشی. به او تلفن 
کردم گفت که او هم نام خودش را در زیر آن مطلب در دو مجله چاپ لس آنجلس دیده است. به مهدی ذکایی مدیر مجله جوانان تلفن کردم و موضوع 
را در میان گذاشتم گفت که توضیِح خودتان بنویسید که بدون اطالع شما، نام شما در ردیف نام ها در آن صفحه درج شده و ایمیل کنید، توضیح شما 

درج خواهد شد. »توضیح مربوط« بالفاصله ارسال شد تا در نخستین شماره آن مجله و در همان صفحه درج شود ]که شده است[.

این توضیح نه تنها در سایت روز نهم مِی )19 اردیبهشِت( تاریخ آنالین www.iranianshistoryonthisday.com درج شده است که همانجا باقی خواهد 
ماند، بلکه در اینجاـ  شماره 93 مجله روزنامک نیز درج شده است، به این هدف که از اضافه کردن نام افراد بدون کسب موافقت آنان در زیر آگهی های 

رسانه ای و نامه به مقامات رسمی و تومارها خودداری شود. دیده شده است که بعضا به آنها استناد شده و ....

 

اردیبهشت1401( مجله روزنامک  شماره 93 )فروردین- 



دستورهای مهم رئیس جمهور برای تنظیم بازار و قیمت ها
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت اهلل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمعهـ  23 اردیبهشت 1401 در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول، وزیران 

و مسئوالن دستگاه های ذیربط برگزار شد، پس از استماع گزارش دستگاه های مختلف، دستورهای مهمی را برای کنترل بازار و قیمت ها صادر کرد.
مهم ترین دستورهای رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار به شرح زیر است:

ـ مدیر متخلّف دولتی را بالفاصله برکنار کنید.
ـ در صورت عدم برخورد با مدیر متخلّف، با مسئول باالدستی وی برخورد خواهم کرد.

ـ جاماندگانی را که استحقاق واقعی دریافت یارانه دارند، شناسایی و سریعاً یارانه جبرانی برای آن ها واریز شود.
ـ دستگاه های متولّی نسبت به مدیریّت بهینِه توزیع کاال در اقصی نقاط کشور اقدامات الزم را به عمل آورند.

ـ از هرگونه افزایش قیمت، باالتر از قیمت مصّوب جلوگیری شود.

 هر سه فروپاشنده بزرگترین جماهیریه در تاریخ جهان ُمردند، ولی مسائلی را که با این کار 

خود ساختند، دارد جهان را به آستانه جنگ اتمی نزدیک می کند
مرِگ لئونید ماکارویچ کراوچوک Leonid Makarovich Kravchu  در دهم ماه می 2022 و یک هفته پس 
از مرگ استانیسالو شوشکویچ Stanislav S. Shushkevich )که سوم می 2022 در 87 سالگی درگذشت( 
و در جریان عملیات نظامی اوکراین، خبرساز شد و با انتشار خبر و نظر درباره اقدام این دو تَن و نیز بوریس 
یلتسینBoris N. Yeltsin ) که سوم اپریل 2007 و در 76 سالگی از این دنیا رفت( جهانیان متوجه عمل خالف 
اصول حاکمّیت مردم، میهندوستی و زیرپا گذاشتن میراث بیش از 250 میلیون انسان که درجریان جنگ 
جهانی دوم بیش از سی میلیون کشته دادند تا این میراث محفوظ بماند شده اند. این سه تن )قدرتمداران 
وقت مسکو، کی یِف و مینسک( در هشتم دسامبر 1991 در استراحتگاه جنگلی داچا Dacha در بالروس 
Belarus جمع شدند و )برپایه خواست و منافع شخصی خود( اتحاد جماهیر شوروی )روسیه تزاری پیشین( 

را حتی بدون اعالم قبلِی این تصمیم )که مردم و مقامات دیگر اظهار نظر کنند( منحل کردندـ  البته به این 
شرط که جمهوری های دست ساخت بلشویک ها از بدنه روسیه، در یک جامعه مشترک المنافع جمع 
باشند )که عمال چنین نشد(. این عمِل این سه؛ اصطالحا خودخواه به Belovezh Accords معروف شده 

است که اکثریت شهروندان اتحاد جماهیر شوروی پیشین آن را Infamous )نَنگین( می خوانند.
بلشویک ها با هدف جهانی کردن آن  ِمُتد )منطقه ای کردن(، روسیه را اسما )روی کاغذ( جماهیریه کرده بودند و بعضا با نام های ساختگی با هدف بلعیدن 

سرزمین های همسایه.
در پی تصمیم آن سه تن، بقیه سران ظاهرا کمونیست جمهوری های شوروی که در آرزوی قدرت مستقل شدن بودند بعضا با انجام رفراندم محلی، با حفظ 
مقام خود اعالم استقالل کردند و عضو سازمان ملل شدندـ  سازمان دست ساخت فاتحان جنگ جهانی دومـ  تا رنگ قانونی به عمل خود دهند و جلب حمایت 
تنها بلوک باقیمانده جهانـ  بلوک غرب. کراوچوک در اوکراین و شوشکویج در بالروس هریک حدود سه سال و یلتسین در روسیِه کوچک شده حدود 8 سال در 

قدرت بودند. یلتسین مشکل اعتیاد به الکل داشت.

 کراوچوک نخستین رئیس جمهوری اوکراین هنگام مرگ 88 ساله بود. او نیز همانند شوشکویچ و یلتسین در جوانی با توسل به زرنگی، خودرا کمونیست 
دوآتشه نشان داده و با این نیرنگ از پلکان حزب حاکم )حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی( باال آمده بود. تزارها از زمان ایوان ها و در طول چهارـ  پنج قرن با 

تالش بسیار، جنگ و تحمل سختی ها این امپراتوری را ساخته بودند.
تفسیرها و فیچرهای منتشره به مناسبت مرگ کراوچوک و شوشکویچ و بازخوانی تاریخ روس ها، بسیاری را متوجه منطق اقدام جاری والدیمیر پوتین کرده 
است که بارها فروپاشی شوروی )روسیه تزاری پیشین( را یک مصیبت و غیرقانونی خوانده و از ُکِل سرزمین، به عنوان »سرزمین مادری« یاد کره است. هرگونه 
تغییر نقشه جغرافیایی و جداسازی )تجزیه یک سرزمیِن قرن ها یکپارچه( باید از طریق رفراندم سراسری و طبق برخی نظرات؛ با رای مثبت 75 درصدی و دادن 

امتیازهایی به رای منفی دهندگان صورت گیرد.
کراوچوک در پی عمل جراحی قلب بازدر سال 2021، مدت ها بیمار و در اطاق مراقبت های فوری ) Intensive care  ( جان داد.

از چپ: کراوچوک، شوشکویچ، و یلتسین سه 

فروپاشنده اتحاد شوروی که پس از امضای اعالمیه 

انحالل، با کف زدنـ  موفقیت خودرا در تجزیه وطن! 

نشان می دهند. ]عکس های بیشتر در بخش دوربین 

این مجله[
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جهان در آستانه بی قطبی و یا چند قطبی شدن استـ  خواست مصدق
مسئله اوکراین جهان را در آستانه تغییر وضعیت قرار داده استـ  وضعیتی که پس از فروپاشی 
شوروی برقرار شده و جهان دارای یک قطب قدرت شده است. در تفسیرها، باور بر این است که پس 
از عملیات نظامی اوکراین که عملیات تایوانـ  مشابه آن را در پی خواهد داشت، جهان چند قطبی 
و یا هیچ قطبی خواهد شد و تحریم بازی ها و ... پایان خواهند یافت. چند تفسیرنگار در این زمینه به 
اظهارات مکّرر دکتر محمد مصدق ناسیونالیست ایرانی بنام و چند سال رئیس دولت و از قربانیان 

کودتای غربی ها اشاره کرده اند.
25 می 1952 دکتر محمد مصدق رهبر وقت ایران یک بار دیگر نظر قبلی خود را چنین تکرار 
کرد: "در جهاني که براي حفظ صلح و نظارت بر حقوق بشر و داوري در اختالفات، داراي مرجعي به 
نام سازمان ملل است، نیاز به قطب نیست و همه ملل داراي حقوق و اختیارات برابر هستند. وجود 
اَبَرقدرت و قطب قدرت در جهان باعث تعّرض به حقوق ملل، زورگویی و جنگ خواهد شد که به 

سود بشریت نیست.".
 مصدق ضمن اظهارات خود، در عین حال با حق ِوتو کردن در شورای امنیت سازمان ملل و بودن 

این حق در دست 5 دولت فاتِح جنگ جهانی دوم نیز مخالفت کرد و گفت که این یک تبعیض است و از عوامل تصور و ابراز برتری و زورگویی.
 این اظهارات مصدق ، بر دشمنی انگلستان که یک ابرقدرت وقت بود با او افزود و کوشید که دولت واشینگتن را هم در برانداختن مصدق با خود همراه کند. در 

آن زمان، دولت مسکو با هرگونه تالش ناسیونالیستی مخالف بود و آن را مانع پیشرفت شعار جهان وطنی خود می پنداشت و لذا، کمکی به مصدق نکرد.
    اصحاب نظر بارها این اظهار دکتر مصدق در روابط بین المللي را یک اصل تردید ناپذیر خوانده اند.

 

فنالند در سالروز آغاز جنگ داخلی اشـ  15 میـ  اعالم کرد
 که قصد الحاق به »ناتو« را دارد

پانزدهم می 1918 جنگ داخلی فنالندـ  درست بمانند جنگ داخلی روسیه میان دو گروه سرخ )سوسیالیست ها( و سفید 
)سلطنت طلباِن کاپیتالیست( آغاز شد که در آن، سرانجام سفیدها با کمک آلمان پیروز شدند. جنگ داخلی روسیه در پی 
پیروزی انقالب بلشویکی اکتبر 1917 آغاز شده بود. فنالند از سال 1809 در تصرف روسیه بود و به صورت دوک نشیِن وابسته 
به روسیه  اداره می شد که در جریان انقالب بلشویکی و حذف دولت تزاری، با استفاده از فرصِت پیش آمده اعالم استقالل 
کرد. سقوط دولت تزاری روسیه، در فنالند نیز خالء قدرت پدید آورده بود و طولی نکشید که بر سر نوع نظام حکومتی، جنگ 
داخلی آغاز شد. سوسیالیست ها خواهان نظام ساویت )همان نظامی که لنین در روسیه اعالم کرده بود( و سلطنت طلبان که 

ثروتمندان فنالند بودند، نظامی مطابق سابق.

فنالند که با روسیه حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و این مرز در کناِر َسر و گردن روسیه است، صد و 4 سال بعد در 
همان روز )15 ماه می( پس از یک بی طرفی طوالنی و تعهد تداوم دوستی با دولت مسکو و ... قصد خود به پیوستن به اتحاد 
نظامی غرب )ناتو( را اعالم کرد که اگر تصویب شود، ناتو تا کناِر سر و گردن روسیه و حساس ترین نواحی آن پیش خواهد آمد. 
کرملین به فنالند و ناتو اخطار داده است، ولی واکنش و اقدام عملی آن روشن نیست. آنچه که قابل پیش بینی است، منطقِه 

اصطالحا »نوردیک« و نیز بالتیک، دیگر آرامش گذشته را نخواهند داشت.
تلفات جنگ داخلی سال 1918 فنالند؛ 36 تا 39 هزار تَن گزارش شده است ازجمله کشته شدن 12 هزار و پانصد سرخ )سوسیالیستـ  عمدتا کارگر، کشاورز 

و روشنفکر(.

در جنگ داخلی فنالند، رهبر سرخ ها »کولرو مانر Kullervo Manner « بود و فرنامده نظامی آنان؛ کویوولو.

مصدق که ناسیونالیسم

 را عامل پیشرفت، شادی و سربلندی می دانست
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تحویل 89 توپ هویتزر از آمریکا به دولت زلنسکی برای مقابله با روسیه
سفارت آمریکا در کی یِف بیست و پنجم اردیبهشت 1401 اعالم کرد که اوکراین 89 دستگاه توپ هویتزر Howitzer  از نوع جدیدـ  ارسالی از آمریکا را برای 
بکار بردن  علیه نظامیان روس در خطوط مقدم جبهه  دریافت ومستقر کرده و واشینگتن تنها یک قبضه از 90 هوایتزری را که قرار بود به اوکراین ارسال کند، 

تحویل داده است.
طبق اعالمیه سفارت آمریکا، این محموله به عنوان بخشی از بسته کمکی 800 میلیون دالری آمریکا به اوکراین، برای مقابله با روسیه تحویل کی یِف شده 

777 ، توپ هایی سبک با قابلیت جابه جایی سریع، بُرد طوالنی و دقت باال معرفی شده اند. است. هویتزرهای امـ 
سفارت آمریکا در کی یف ضمن اعالم این خبر، ویدئویی را نیز منتشر کرد که نظامیان اوکراینی را در حال آموزش بکاربردن این توپ ها نشان می دهد. عالوه بر 
کمک 800 میلیون دالری قبلی، کنگره آمریکا یک کمک 40 میلیارد دالری دیگر تصویب کرده است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آن را به کنگره پیشنهاد 
کرده بود. هنوز نحوه ارسال این کمک به دولت زلنسکی در اوکراین اعالم نشده است. دولت روسیه هرگونه کمک نظامی به دولت زلنسکی را اقدام خصمانه علیه 

خود خوانده، ولی نوع تالفی را روشن نساخته است.

 وزیر امور خارجه روسیه: پیش بینی اینکه »جنگ ترکیبی غرب« علیه روسیه تا چه وقت 
طول خواهد کشید، دشوار است

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه گفته است که پیش بینی پایان جنگ ترکیبی جاری غرب علیه روسیه دشوار است و نمی توان 
حدس زد که چقدر به طول خواهد انجامید، اما عواقب آن را همه احساس خواهند کرد.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفته است که غرب یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه روسیه آغاز کرده است و پیش بینی اینکه تا کی ادامه خواهد داشت، 
دشوار است، اما روشن است که پیامدهای دگرگون کننده خواهد داشت و همه جا تأثیر خواهد گذاشت.

 اقدام کم سابقه فیلیپینی ها؛ پدر را از کشور فراری دادند و26 سال بعد 
پسرش را رئیس کشور کردند

فیلیپینی ها که فردیناند مارکوس رئیس جمهوری شان از سال 1965 تا 1986 را دیکتاتور، مال دوست و حامی مفسدین 
خوانده و با برپا داشتن تظاهرات و ... و توسل به نظامیان اورا مجبور به فرار از وطن کرده بودند که سه سال بعد در غربت درگذشت، 
در انتخابات نهم ماه می 2022  پسر او Ferdinand Marcos Jr. را با 31 میلیون رای به ریاست جمهوری وطن خود انتخاب کردند. 
وی در این انتخابات حدود دو برابر نامزد رقیب رای آورده است. او نزدیک به سه دهه پس از فرار و برکناری پدرش، ریاست 

فیلیپین را برعهده خواهد گرفت. اصحاب نظر گفته اند که تصمیم اکثریت رای دهندگان فیلیپینی بسیاری از فرضیه ها و تصورات پیشین را دچار تزلزل کرده است.

بیژن پیرسرایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان، به عنوان دبیرکل 
حزب دموکراتیک آزاد این کشور انتخاب شد

سوم اردیبهشت 1401 بیژن پیرسراییـ  نماینده ایرانیـ  آلمانی پارلمان آلمان  Bundestag  که در این دستگاه مقّننه، 
 F ree Democratic Party - FDP مسئولیت امور سیاست خارجی را برعهده دارد در انتخابات داخلی حزب دمکرات های آزاد آلمان

(یک حزب لیبرال  و 73 ساله( با کسب 89 درصد آراء اعضای این حزب، دبیرکل آن شده است.
خانواده بیژن او را زمانی که 11 سال بیش نداشت نزد عمویش به آلمان فرستادند و او دوره های متوسطه و عالی را در آلمان 

تحصیل کرد. اوـ  46 ساله و متولّد تهران در 16 خرداد 1355، در رشته اقتصاد تحصیل کرده است و از سال 2009 در پارلمان آلمان حضور دارد.

مارکوِس جوان

بیژن پیرسرایی
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یاسمین فهیمی رئیس اتحادیِه کارگرِی بیش از 6 میلیون نفری آلمان شدـ  نخستین بانو 
که به این مقام رسید

یاسمین فهیمی سیاستمدار ایرانی تبار با کسب بیش از 90 درصد آراء به ریاست بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان انتخاب 
شد.

یاسمین 54 ساله که در کارنامه سیاسی خود دبیرکلی حزب سوسیال دموکرات آلمان را دارد، نخستین بانویی است که به 
ریاست اتحادیه کارگری آلمان انتخاب شده است.

در جریان رای گیری مربوط، یاسمین فهیمی 385 رأی از مجموع آرائ 398 گانه را بدست آورد که سابقه نداشته است و 
ریاست اتحادیه کارگری آلمان )DGB( را در دست گرفت.

اتحادیه کارگری آلمان دربرگیرنده هشت سندیکا است و بیش از شش میلیون عضو دارد.
به گزارش دویچه وله، از یاسمین فهیمی به عنوان فردی ُرک و قاطع یاد می شود . وی زمانی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی 

آلمان در پاسخ به اینکه چه چیزی را اصال برنمی تابد، گفته بود: "وقتی ناتوانی با زرنگی و اِّدعا کردن ترکیب شود آنجاست که من ناراحت می شوم.".
پدر یاسمین یک شیمیدان ایرانی بود که پیش از تولد او در یک سانحه رانندگی جان باخت و مادرش  به تنهایی او را بزرگ کرد. یاسمین فهیمی تحصیالت 

عالیه دارد. این بانو سیاستمدار از سال 2017 به عنوان نماینده حزب سوسیال دموکرات به پارلمان آلمان راه یافت.
یاسمین می گوید که به باور او، "با پشتکار و جرأت، هر کسی می تواند کاری را که در برنامه دارد پیش ببرد.".

َمک فارلِین مشاور وقت کاخ سفید که مخفیانه به ایران سفر کرده بود درگذشت
رابرت مک فارلین McFarlane ، مشاور کاخ سفید در دهه 1980 دوازدهم ماه می 2022  در 84 سالگی درگذشت. نام مک 
فارلین زمانی سِر زبانها افتاد که افشاء شد که برای بدست آمدن پول جهت کمک به مخالفان مسلح دولت چپگرای نیکاراگونه، 
به ایران  که در حال جنگ با عراق بود اسلحه ازجمله موشک ضد تانک فروخته بود و نیز از خاندان سلطنتی سعودی برای 
تأمین مالی جنگ مخالفان دولت نیکارگوئه کمک خواسته بود و وعده داده بود. او برای فروش اسلحه، مخفیانه  به ایران سفر 
کرده بود و قضیه این طور عنوان شده بود که ایران کمک کند تا هفت گروگان آمریکایی در لبنان، رها شوند که معلوم شد هدف 
اصلی از فروش اسلحه، تأمین کمک مالی مخالفان دولت نیکارگوئه بود که کنگره آمریکا آن را ممنوع کرده بود. این عمل پس 
از افشاء، »مسئله ایرانـ  ُکنترا Iran–Contra « نام گرفت که به مفهوم دور زدن تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا بود و از 
این رهگذر تأمین کمک مالی به گروه مسلح نیکاراگوئه معروف به » کنتراها Contras« که برضد دولت سوسیالیست این کشور 
می جنگیدند و این کمک منع قانونی داشت. اقدام مک فارلینـ  افسر پیشین سپاه تفنگدار که در دولت ریچارد نیکسون دستیار 

نظامی هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت بود و در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان مشاور امنیت ملّی کاخ سفید شده بود دو منع قانونی داشت. در این 
قضیه که بعدا رسیدگی قضایی و کنگره هم داشت سرهنگ اُلیور  نورت Oliver North  از مشاوران امنیت ملی کاخ سفید هم دست داشت.

یاسمین فهیمی
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درگذشت دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن نویسنده و استاد بنام در 97 سالگی
به گزارش خبرگزاری تَسنیم، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن نویسنده سرشناس و استاد پیشین دانشگاه تهران و شوهر 

دکتر شیرین بیانی استاد تاریخ  پنجم اردیبهشت 1401 در تورنتو درگذشت. او 97 ساله بود.

وی که تا دو سال پس از انقالب در دانشگاه تهران تدریس می کرد نزدیک به 5 ساِل پایانی ُعمر خود را با خانواده اش در 
کانادا سپری  کرد.

دکتر شیرین بیانی، بانوی دکتر اسالمی ندوشن در مراسم خاکسپاری او طی سخنانی دلیل زندگی در کانادا در سال های 
پایانی ُعمر این نویسنده برجسته را چنین بیان کرد:

"علِت بودن ما در کانادا این بوده است که هرساله برای دیدن فرزندان و ایراد سخنرانی در چند دانشگاه به کانادا می آمدیم. 

همسرم که از مدتی پیش کمی احساس کسالت می کرد، به دنبال چند زمین خوردِن پی در پی که ناشی از سستی و ناتوانی 
پا و همچنین سرگیجه بود، بستری گردید و پس از آن، سفر دور و دراز برایش ناممکن شد و لذا ما در کانادا ماندگار شدیم.".

به گزارش تسنیم، دکتر ندوشن وصیت کرده است که در جوار خّیام دفن شود، اما ممکن است که پیکر او در زادگاهشـ  
ندوشن )استان یزد( به خاک سپرده شود. خاکسپاری در تورنتو فعال به گونه ای است که امکان انتقال وجود داشته باشد )خاکسپاری موقت و اصطالحا؛ امانت(.

دکتر اسالمی ندوشن تحصیلکرده فرانسه عالوه بر نوشتن در مطبوعات، 71 کتاب تألیف کرده است. وی در سال 1345 با دکتر شیرین بیانی استاِد تاریخ 
دانشگاه تهران )دختر پروفسور خانبابا بیانی رئیس وقت گروه تاریخ دانشگاه تهران( ازدواج کرد و دارای دو فرزند شدند. دکتر شیرین بیانی یک تاریخدان و تاریخ 

نگار بنام ایران است.

ازدواج دختری جوان و دانشجوی دندانپزشکی با یک قاتل محکوم به اعدام و زندانی!، 
خبر عجیب بهار 2022 جهان )بهار 1401(

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک )که اخبار خودرا به زبان فارسی هم آنالین می کند(، رِبِکا شورتـ  26 ساله که عالقه به خواندن اخبار و دیدن مستند هایی 
درباره قتل های پُر سر و صدا داشت سرانجام با یک قاتل 35 سال محکوم به اعدام به نام Manuel Ovante Jr.  ازدواج کرد. »رِبِکا شورت« یک کارآموز دندانپزشکی 

در آکسفوردشایر انگلستان است.

خانواده ربکا که وی به آنها گفته بود برای گذراندن تعطیالت ساالنه اش به »دیزنی ُورلد« در فلوریدای آمریکا می رود، با مشاهده عکس های مراسم ازدواج او در 
زندان ایمِن آریزونای آمریکا Eyman prison in Arizona  در کنار یک زندانی )داماد( که به جرم دو بار قتل به اعدام محکوم شده است شگفت زده شدند. مدیریت 

زندان اجازه برگزاری مراسم ازدواج را داده بود. مانیوئل در سال 2008 دو مرد را کشته است و در صف اعدامی ها قرار دارد ولی ُحکم هنوز قطعی نشده است.

ربکا به هرکس که از او پرسیده است؛ چرا؟، پاسخ داده است که هیچکس، یک انسان کامل نیست.

یکی از دوستان رِبِکا پس از اطالع از ازدواج او با یک متهم به قتل در محل زندان گفت: "ربکا همیشه  
مستند های در مورد متهمان به قتلـ  قتل های رسانه ای شده در آمریکا را با اشتیاق تماشا می کرد، 
اما گمان نمی کردیم که او بدون مشورت و دادن اطالع به خانواده اش و دوستان، به آمریکا برود و با 
یکی از آنها که شرح عمل و اتهام او را در رسانه ها خوانده و در مستندها تماشا کرده بود ازدواج کند 
ـ ازدواج با مردی که احتمال اعدام او وجود دارد و یا دست کم یک ُعمر آزاد نیست که با هم زندگی 

مشترک داشته باشند.".

دکتر اسالمی نُدوشن

ِربِکا و مانیوئل پس از ازدواج
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 انتخابات فرانسه و تجدید گرایش ناسیونالیستی فرانسویان
انتخابات اپریل 2022 فرانسه نشان داد که این کشور باردیگر به سوی احیاء ناسیونالیسم فرانسوی پیش می رود. در این 
انتخابات بانو مارین لو پنMarine Le Pen            54 سالهـ  یک ناسیونالیسِت تا حدی افراطی موفق به دست آوردن  42 درصد 
آراء شد. با وجود این،  اِمانوئل َمکرون رئیس جمهوری و رقیب او با 58 درصد آراء بر او پیشی گرفت و پیروز شد. درصِد آراء بانو لو 
پن باعث انتشار تفسیرهای متعدد و مقایسه عقاید و گرایش مردم در بیشتر کشورها به ناسیونالیسم شده است. برنده شدن بانو 
لو پن قبال پیش بینی شده بود که در آستانه انتخابات به او اتهاماتی وارد کردند و نظر شماری را تغییر دادند. چند سال است که 
برای پیشروها در هر زمینه، در آخرین لحظات اتهام سازی می شود و در آمریکا عمدتا این اتهامات  مربوط به حرکات ِسکسی 

است و برخی مربوط به دوران تحصیل )سال ها پیش( و بعضا ساختگی.

رویداد شگفت انگیز ماه می 2022 )اردیبهشت 1401(ـ  معاون مدیریت عملیاتی یک 
زندان در آمریکا که یک بانو پلیس 56 ساله بود با یک مرد زندانی متهم به قتل فرار کرد و 11 

روز بعد خودرا کشت!
Casey White یک مرد 38 سالِه بلند قد )قدی به بلندی دو متر و 13 سانتیمتر( در استیت آالبامای آمریکا به اتهام تیراندازی به دوست دخترش و تنی چند که 

با این زن بودند و مجروح کردن همه این زنان به 75 سال زندان محکوم شده بود که بعدا اعتراف به قتل یک زن دیگر کرد که در دهه گذشته کشته شده بود. وی 
در زندان »الِدرِدیل« استیت آالباما نگهداری می شد که مورد توجه بانو ویکی وایت Vicky White پلیس 56 ساله و معاون مدیریت عملیاتی زندان قرار گرفت. این 
دو دارای یک نام خانوادگی بودند ولی از بستگان هم نبودند. پس از قرارـ  مدارهای دوطرفه، سرانجام 29 اپریل 2022 بانو وایت به همکارانش می گوید که باید 
»کیسی« را برای برخی امور به ساختمان دادگاه ببَرد و با دستبند و پابند اورا در اتومبیل ویژه که خودش رانندگی اش را بر عهده می گیرد سوار می کند و از آن 
پس ناپدید می شوند. ویکی که دلبسته کیسی شده بود طبق برنامه تنظیمی، اتومبیل زندان را در محلی متوقف، دستبد و پابند کیسی را باز، و لباس اورا عوض 
می کند و با اتومبیل دیگری از آن منطقه خارج می شوند. ویکی قبال ملکی را که داشت به 90 هزار دالر فروخته بود و پول الزم را در دست داشت. او همچنین به 

همکارانش سخن از تصمیم به بازنشسته شدن بمیان آورده بود.

در پی بازنگشتن ویکی و کیسی به زندان در وقت تعیین شده، مدیریت زندان با محل مراجعه او و کیسی در ساختمان دادگاه )مجتمع قضایی شهر( تماس 
می گیرد که می گویند چنین قراریو دیداری نبوده و بی خبرند. مدیریت زندان به پلیس استیت و فدرال خبر می دهد و موضوع رسانه ای می شود، ولی آن دو تن 
از آالباما خارج شده بودند. آنها با نام فردی دیگر )طبق گزارش ها؛ یک بی خانه و فقیر( که با دادن پول هویّت او را خریده بودند در یک مسافرخانه بین راهی در 
استیت تِنسی سکونت کردند و بعدا اتومبیلشان را هم عوض کردند تا شناخته نشوند، ولی پلیس محل به وجود آنان پی برد که به استیت ایندیانا فرار کردند که 
اتومبیِل شان در میان راه از مسیر خارج شد و به گودال افتاد. ویکی که پلیس را در تعقیب خود می دید پس از تصادف اتومبیل، با سالحی که داشت خودکشی کرد 
و کیسی تسلیم پلیس شد و اینک در انتظار محاکمه مجدد به اتهام قتلی است که به آن اعتراف کرده و نیز فرار از زندان است. کیسی و ویکی 11 روز با هم بودند 

و نهم ماه می، تصادف اتومبیل روی داد و ویکی خودکشی کرد. ویکی دارای فرزند نبود و گزارشی درباره اینکه که آیا قبال ازدواج کرده بود منتشر نشده است.

Marine Le Pen

ویکی و کیسی
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Elon Musk

میلیاردر اول جهان در جریان خرید سوشل نِت ُورکینگ Twitter است
الون ماسک Elon R. Musk 51 ساله میلیاردر ردیف اول جهان با ثروتی بیش از 200 میلیارد دالر )طبق برخی آمارها؛ 265 
میلیارد و طبق شماری دیگر، حدود 270 میلیارد( و دو برابر ثروت بیل ِگیتس در ماه می 2022 پیشنهاد خرید کمپانِی سوشل 
نِت ورکینگ تویترTwitter  را به مبلغ حدود 44  میلیارد دالر داد که پذیرفته شد، ولی معامله تا بیستم ماه می کامال قطعی نشده 
بود. ماسک متولّد فدراسیون آفریقای جنوبی که مادرش کانادایی است تابعیت کانادا را هم دارد. وی تحصیلکرده رشته های 
اقتصاد و فیزیک در دانشگاههای کانادا و آمریکا است و مالک کمپانی های بزرگ متعدد ازجمله تِسال )سازنده اتومبیل برقی(، 
یک کمپانی سازنده راه، تونل و ساختمان و ... و کمپانی های دیجیتال است. او فعالیِت »های تِک« خودرا از تأسیس کمپانِی 

ِوب سافت ِورZip2 با کمک برادرش در کالیفرنیا آغاز کرد.

اِلون ماسک گفته است؛ تویتر را می خرد تا ابراز هرگونه بیان و نظر در آن مطلقا آزاد باشد )اشاره به اینکه مدیران کنونی تویتر 
حساب ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را مسدود کردند که خالف قانون اساسی آمریکاست که آزادی بیان را تضمین کرده است(.

همان طور که از چند سال پیش در آمریکا برای بدنام کردن افراد سرشناس و در جریان فعالیت سیاسیـ  اقتصادی تازه، دستاویز و روال شده است، چند هفته 
پس از انتشار گزارش معامله تویتر و افزوده شدن بر شهرت اِلون ماسک، یک بانو مدعی شد که در دهه گذشته یک روز الون ماسک به او پیشنهاد ِسکس داد که 

ماسک این ادعا را رد کرده است، ولی به شهرت وی تا حدی آسیب وارد آمده است.

729 هزار خارجی و اکثرا سوریه ای و عرب،
 تنها در یک سال  تبعه کشورهای اروپایی شدند

به گزارش منتشره در 22 مارچ 2022 سازمان آمار اتحادیه اروپا، در طول سال 2020  جمعا 729 هزار نفر خارجی )مهاجر( شهروند کامل کشورهای اروپایی 
محل اقامت خود شده اندـ  بیش از هر سال دیگر. در میان این شمار، درصد سوریه ای ها، مراکشی ها، عرب و آلبانیایی ها بیش از سایرین بوده است. بیشتر این 
شمار، آوارگان پناه جوی 11 سال اخیرـ  پس از انقالبات معروف به بهار عربی بوده اند. سوئد بیش از سایر کشورهای اروپایی به مهاجران تابعیت خود داده است 
)معادن 9 درصد مهاجران به سوئد(. پس از سوئد، به ترتیب پرتغال، هلند، فنالند، ایتالیا و اسپانیا قرارداشتند. فرانسه در میان کشورهایی قرار داشته که به 
شماری کم، تابعیت داده است و شاید علت آن ناآرامی هایی بوده است که پناهجویان  پس از استقرار در آنها دست داشتند. آلمان پناهجو پذیرفته بود ولی در 

دادن تابعیت تأمل بیشتری کرده  است.

 ُحکم اعدام برای سارق خیابانی طال و جواهراِت عمدتا بانوان در تهران
به گزارش خبرگزاری مهر )ُکد خبر 5499450(، یک سارق مسلح با نام اختصاری )ر. ع.( که با دو نفر دیگر یک باند زورگیری و سرقت مسلحانه تشکیل داده 
بودند و با ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سالح، در منطقه شرق تهران به ویژه محله های جوادیه و تهرانپارس، سرقت طال و جواهرات می کردند به اعدام محکوم 
شده و قرار است سوم و یا چهارم خرداد )خرداد 1401( به دار آویخته شود. طبق اظهار دادستان تهران، این سه تَن ضمن گشت زنی با موتوسیکلت، هدف را و 

عمدتاً از بین بانوان انتخاب و پس از تهدید و ترساندن آن فرد با قمه و خنجر، به وسیله قیچِی آهن بُر طالجات وی را بریده و سرقت می کردند.

به اظهار دادستان تهران، این سه تن در موارد متعدد اقدام به ضرب و جرح و سرقِت مقرون به آزار کرده بودند که پس از طی مراحل دادرسی و اثبات جرم محاربه 
از طریق سرقت مسلحانه، ُحکم اعدام »ر.ع.« قطعی شده و اجرا می شود. دادستان تهران هشدار داده است که دستگاه قضائی برای حفظ امنیت مردم با کسی 

تعارف ندارد و مجازات این گونه افراد، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
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کشته شدن »شیرین ابوعاقله« گزارشگر معروف شبکه رسانه ای الجزیره در جریان 
حمله نظامیان اسرائیل به تظاهرات و اعتراضات فلسطینی ها

 یازدهم ماه می 2022 )21 اردیبهشت 1401( و در جریان حمله نیروهای نظامی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شهر جنینـ 
Jenin Palestinian Refugee Camp  )واقع در غرب رود اردن(، شیرین ابوعاقله گزارشگر سازمان رسانه ای الجزیره )متعلق به َقَطر( مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 

کشته شد. شیرین 51 ساله که تابعیت آمریکا و فلسطین را داشت 25 سال بود که اخبار خاورمیانه بویژه فلسطینی ها را برای »الجزیره« پوشش می داد و شهرت 
جهانی داشت. شیرین پس از تحصیالت روزنامه نگاری و پیش از همکاری با الجزیره، در چند رسانه دیگر کار کرده بود. شاهدان رویداِد تیراندازی یازدهم ماه 
می ازجمله دو ژورنالیست حاضر در محل گزارش کرده بودند که به رغم اینکه شیرین جلیقه ژورنالیستی با نقش کلمه Press  روی آن بر تَن داشت، هدف گلوله 
قرار گرفت. چون شیرین تبعه آمریکا هم بود، سفارت آمریکا علت تیراندازی به او را از اسرائیل استعالم کرده است و همچنین مقام مربوط در سازمان ملل، که 
اسرائیل پس از چند روز پاسخ داده است که گلوله، مربوط به سالح نظامی اسرائیلی بوده است. شیرین از طریق خانواده مادرش که مقیم آمریکا هستند، تابعیت 

این فدراسیون را بدست آورده بود.

مراسم تشییع جنازه و تدفین شیرین که در اورشلیم بدنیا آمده و پدر و مادرش مسیحی بودند و قبال ساکن بیت الحم، تبدیل به تظاهرات گسترده و اعتراضات 
فلسطینی ها شد که انعکاس جهانی داشت و تصاویر شعارهای معترضین با عکس های شیرین در رسانه های گوشه و کنار جهان منعکس شد.

عکس های شیرین ابوعاقله در دست چندبانوی معترض و در حال دادن شعار
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23

اسناد دوربین برای قضاوِت دادگاه تاریخ ـ   تصویر سند است

ازکشته شدن جورج فلُویِد آفریقاییـ  آمریکایی بدست پلیس در پارکینگ یک 
سوپر مارکت در شهر مینیاپولیِس استیت مینه سوتای آمریکا در 25 ماه می 

2020 تا ترور ده آفریقاییـ  آمریکایی در پارکینگ و داخل یک سوپرمارکت در 
شهر بافالِو استیِت نیویورک بدست پِیتون ِجندُرم  18 ساله در 14 ماه می 2022. 

جامعه شناسان باید رابطه این دو رویداد را که در جامعه آمریکا تاثیر وسیع 
داشته بیابند و هشدار دهند تا راه حل بدست آید:

پِیتون 18 ساله پس از دستگیری و زندانی شدنـ  عکس های ده مقتول که یک رسانه آمریکایی جمع آوری و به این صورت تنظیم کرده است 
ـ پیتون سه ساعت رانندگی کرده بود تا از خانه اش در جنوب استیت نیویورک به بافالو آمده بود و به همین سبب است که گفته اند از قبل برنامه 

داشته است و ...

پلیس مینیاپولیس به این صورت و با قرار دادن زانوی خود برگردن جورج فلوید که در برابر دستور، به نوعی مقاومت می کرد باعث مرگ او شد 
که با انتشار عکس ها که رهگذران با سلفون )موبایل( خود گرفته بودند، آفریقاییـ  آمریکایی ها بار دیگر به خیابانها ریختند و شعاِر »سیاه پوستان 

هم اهمیت دارند« دادند که رعایت سیاهپوستان در جامعه آمریکا بیشتر شد و ...

اردیبهشت1401( مجله روزنامک  شماره 93 )فروردین- 



در افغانستان که از 1980 تا 1985 یک بانو، معاونت ریاست آن کشور را برعهده 
 داشت،  در ماه می 2022 یک بانو ژورنالیست را از یک جلسه مصاحبه عمومی

 اخراج کردندـ   فعالیت زنان در این کشور بسیار محدود شده است

بانو آناهیتا راتِبزاد )ناهید راتِبزاد( که هفتم سپتامبر 2014 و در 75 سالگی در آلمان درگذشت از سال 1980 تا 1985 نایب رئیس شورای ریاست جمهوری 
افغانستان )معاون رئیس جمهوری( بود و سال ها در این کشور مقامات دیگر داشت ازجمله وزارت و یک تحصیلکرده آمریکا بود. وی در ُگلَدّره افغانستان بدنیا 

آمده بود و با یک پزشک )جّراح( ازدواج کرده بود و دارای دو فرزند شده بود.

در پی تشدید سختگیری نسبت به فعالیت بانوان در افغانستان ازجمله کار ژورنالیستی، ماه گذشته )ماه می 2022( َمرجان َوفا یک ژورنالیست را به رغم 
داشتن حجاب اسالمی از یک جلسه مصاحبه عمومی که در شهر هرات ترتیب داده شده بود اخراج کردند. وی تنها زنی بود که در جلسه مصاحبه و تنظیم 

مطالِب مطرح در آن برای رادیو، حضور یافته بود که این عمل انعکاس جهانی داشت.
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طرح )مدل( حجاب برای زنان مسلمان روسیه

روسیه دارای میلیون ها زن مسلمان است که این شهروندان از دیرزمان، پوشیده تر از زنان روسی 
دیگر به خیابان، فروشگاه و محل کار می روند. یک طراح روس ماه گذشته )می 2022( یک طرح 
تازه پوشاک برای زنان مسلمان روسیه را رونمایی کرد که تصاویر آن انتشار یافته است. به نقل از 
او گفته اند که حجاب اسالمی باید تمامی بدن زن را بپوشاند بویژه پای زن را، زیرا که تحریک َمرد، 
عمدتا با مشاهده پای زنان است و چون چادر که حجاب واقعی است در روسیه رواج نیافته، طرح 

جدید یک پوشش کامل است. حدود یک دهم جمعیت روسیه مسلمان هستند.

این پادشاه انگلیس بجای طالق، دو تَن از زنانش را متهم به خیانت کرد
 تا گردن بزنند و بتواند زن دیگر بگیرد!

هنري هشتم پادشاه جنجالي انگلستان که شش بار ازدواج کرد، دو تَن از بانوانش را به جاي طالق، با گردن زدن اعدام کرد.
    زوجه اول هنري، کاترین آراگون بود که ِهنري به ندیمه او »آن بولین« که زني باهوش و دانا بود دل بَست و استدالل کرد؛ به این دلیل مي خواهد با »آن« 

ازدواج کند که فرزند آنان هوشمند خواهد شد و لذا، این ازدواج به خاطر وطن است، نه بوالهوسي!.
پاپ وقت، کلمنت ششم، با طالق کاترین و ازدواج مجدد ِهنري موافقت نکرد و ِهنري که چنین دید در سال 1534 در پارلمان انگلستان خود را رئیس کل 
کلیساي این کشور اعالم داشت و پاپ را از این سمت در قلمرو انگلستان خلع کرد و نمایندگان پارلمان بر این تصمیم ِصّحه گذاردند و از همان زمان کلیساي 

انگلستان از دستگاه پاپ جدا شده و داراي َسراسقف )اسقف کانِتربوري( از آن خود گردیده و طالق و ازدواج مجدد آزاد شده است.
     »آن« از هنري هشتم داراي دختري شد که بعدا به نام الیزابت یکم پادشاه انگلستان شد و این کشور را قدرت کرد، اما ِهنري پسر مي خواست و چون 
خوش نداشت که ازدواج با آن همه سر و صدا را به طالق منجر سازد، به »آن« اتهام خیانت و بي وفایي زد و دستور داد در برج لندن زندانی و در حضور هیأت 
منصفه )ژوری، مرکب از تنی چند از اعیان و بزرگان وقت( محاکمه شود که به همانگونه که خواسته بود به اعدام محکوم شد و او را همانجا گردن زدند )تصاویِر 

آن و ِهنری و مراسم گردن زدن در باال(.
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روز پیروزی روسیه بر آلمان هیتلریـ  برگزاری ساالنه آن در نهم ماه می هرسال در 
میدان سرخ مسکو

نهم ماه می 2022 نیز بمانند هر سال دیگر در میدان سرخ مسکو و با رژه 11 هزار نظامی روس برگزار شد و پوتین ضمن نطقی از عملیات نظامی ویژه در 
اوکراین که از 24 فوریه 2022 آغاز شده است دفاع کرد، ولی به زمان پایان آن و سرانجام کار اشاره نکرد. او در سخنان خود، سرزمین های روسیه را »مادرلَند« 
خواند که به قصد او در احیاء روسیه پیشین )روسیه تزاری( تفسیر شده است. ارتش روسیه چند روز پیش از تسلیم شدن رسمی آلمان، شهر برلین را تصرف کرده 
و یک سرباز روس به شکلی که در عکس دیده می شود و َسمبل قدرت نظامی روس ها است پرچم وقت وطن اش را بر فراز ساختمان پارلمان آلمان برافراشت.

هنوز بدرستی روشن نشده است که انگیزه این سه َمرد که از پلکان حزب کمونیست 
باال رفته بودند و بر حسب منافع، بعدا به آن پشت کردند برای فروپاشاندن اتحاد 

جماهیر شوروی و تجزیه میهن خود چه بوده است که این فروپاشِی غیر استاندارد و 
بزرگترین رویداد تاریخ، از آغاز سال 2022 جهان را در آستانه ورود به عصر تاریخی 

تازه ای قرار داده و ...ـ  در مورد یلتسین، اعتیاد به ُودکا بی تأثیر نبود

شادی و کف زدن بر کار خودـ  فروپاشان وطن و تجزیه آن و دردسر آفرینی و سرانجام، قراردادن جهان در برابر جنگ اتمی
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سه نفر بدون جنگ و ستیز و تحّمل هزینه، بزرگترین جماهیریه جهان را همانند برف بر شیروانی داغ از میان بردند، بدون اینکه نتیجه عمل خود را در نظر 
آورند و حدس بزنند که روزگاری فردی دیگر درصدد جبران آن اشتباه برخواهد آمد و برنامه ریزی های رقیبان برهم خواهد خورد و درگیری و احتماال درگیری 

اتمی روی خواهد داد

بسیاری را باور براین است که اعتیاد یلتسین به ُودکا در کارهای او 
ازجمله فروپاشاندن شوروی بی تأثیر نبوده بویژه نوشین ودکا در حضور 

کلینتون و در جمع آمریکاییان
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اجتماع سران ائتالف ضد آلمان هیتلری در یالتا )کریمه(ـ  آیا این عکس ثابت نمی کند که کریمه در آن زمان )نیمه دهه 1940( گوشه ای از روسیه بود 
که خروشچف ده سال بعد آن را به اوکراین بخشید. در نطق و نوشته باید به سوابق تاریخی استناد شود و به عالوه درس هایی که از تاریخ گرفته شده است.

 

دوربین این فتوژورنالیست هشدار می داد، عامل رفع نقص ها بود، ضعف ها را منعکس 
می کرد و گاهی هم قّوت ها را تا سرمشق دیگران قرارگیرند

عکس های Carl Mydans فتوُجرنالیست معروِف مجله الیف که 97 سال ُعمر کرد 
و بیش از 70 سال برای رسانه ها و دهه های آخر برای مجله الیف عکِس ژورنالیستی 
گرفت و در جریان جنگ جهانی دوم که در فیلیپین از وضعیت جنگ عکس می گرفت 
و اسیر ژاپنی ها شد و دو سال در اسارت آنان بود اهمیت ویژه دارند؛ هشدار می دهند، 
عامل رفع نقص ها هستند، ضعف ها را منعکس می کنند و گاهی هم قّوت ها را تا 
سرمشق قرار گیرند. برای مثال؛ یکی از عکس های او که در باال ُکپی شده است در 
اواخر دهه 1930 از یک کالس درس گرفته شده که نشان می داد کودکان برای دیدن 
تخته سیاه در زحمت هستند. انتشار این عکس سبب شد که کالس ها اکیدا نیمکتی 
شوند و تخته سیاه رو بروی شاگردان قرارگیرد. عکس های او از دوران رکود اقتصادی 
و فقر ناشی از آن که دو نمونه اش در باال دیده می شود هشداری بود که کاری نشود که 
چنین وضعیتی پیش آید و یا ساین »هوم سِتد« که باز در باال آمده است و برای جلب 
مهاجراِن تازه آمده به آمریکا است که آن زمین ها برای کشت و آبادشدن در اختیار 
گذارده می شوند و یادآور دوران جلب مهاجر است. کارل شانزدهم آگوست 2004 
درگذشت. زن او هم یک فتوُجرنالیست بود که دو سال پیش از شوهر فوت شده بود. 

هر دو در دانشگاه، فتوژورنالیسم تحصیل کرده بودند.
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مجموعه ای از عکس های  پوتین در مراحل زندگی اش که اینک کلید هزاران سالح 
اتمی در جیب اوست

 هوای نامطلوب تهران در بهار 1401
 به روایت روزنامه های این پایتختـ  با حومه اش ،14ـ  15 میلیونی:

29
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30

خاطرات ژورنالیستی و مشاهدات ناشر مجله

30

دلهره کشیک روزنامه نگار ایرانی در تعطیالت نوروزی ـ  یک نمونه
پیش از جنگ 8 ساله عراق و ایران، روزنامه های ایران هرسال به مناسبت عید نوروز، جز در سالهایی که 29 اسفند 
)روز ملی شدن نفت( مصادف با پنجشنه بود و یا اینکه چهارم و پنجم فروردین به جمعه می افتاد، تنها سه روز تعطیل 
بودند ]که اینک 14ـ  15 روز! و احتماال به دلیل نبود اعالن و تکفروشی چشمگیر[. از آنجاکه وقوع رویداد تعطیلی نمی 
شناسد، در آن زمان ]پیش از انقالب[ در آن 3 و یا 4 و 5 و گاهی 6 روز تعطیلی، در روزنامه ها »کشیک« برقرار می کردند 
ـ در خبرگزاری پارس و رادیوتلویزیون تعطیلی آنچنانی )جز برای شماری مشّخص( در کار نبود. افرادی که قرار بود 
در آن چند روز کارکنند، در مورد روزنامه ها باید قادر بودند که درصورت لزوم »فوق العاده =  Extra« منتشر کنند و در 
خبرگزاری با مقامات بسیار باالی کشور تماس داشته باشند و از چنان معلومات و تجربه برخوردار باشند که بتوانند به 
پرسش های آنان پاسخ دهند و در رادیوتلویزیونـ  در نیمه شب و ساعات پس از آن، رأسا به پخش یک خبر حّساس و یا 

تردیدآور تصمیم بگیرندـ  تصمیمی که برای کشور درد سر سیاسی ایجاد نکند.
    یک مورد از خاطرات ناشر مجله روزنامک )این مجله( که در آن زمان از دبیران خبر روزنامه اطالعات، خبرگزاری 

پارس و رادیوتلویزیون بود از این کشیک بودن هایش از این قرار است:
قضیه قتل ملک فیصل پادشاه کشور سعودی به دست برادرزاده معتادش و انتشار روزنامه اطالعات به صورت فوق العاده بیست و پنجم مارس 1975 
بود )1354 و امسال؛ پنجم فروردین( که یک خبر با عناوین بسیارـ  بسیار فوری روی تله پرینترهای خبرگزاری ها قرارگرفت. این خبر چند سطری حاکی 
از تیرخوردن فیصل بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه وقت کشور سعوديـ  69 سالهـ  در کاخ سلطنتي ریاض در تاالر ویژه مالقات ها به دست برادرزاده 31 
ساله اش »امیرفیصل بن مساعد آل سعود Prince Faisal bin Musaid Al Saud « بود. در روزنامه اطالعات کشیک داشتم. در اطاق خبر، من بودم، یک عکاس 

)فتوژورنالیست( و یک راننده )شوُفر(.
    خبرهای فوری خبرگزاری ها حکایت از انتقال ملک فیصل به بیمارستان داشت و هنوز معلوم نبود که از لحاظ مرگ و زندگی در چه وضعیتی است. 
خبرهای بعدی نشان می داد که دو گلوله به ناحیه سر او اصابت کرده بود. با تجربه ای که از گلوله خورده ها و اصابت گلوله به سر داشتم که احتمال زنده 
ماندن ضعیف است، بدون درنگ با کشیک های حروفچینی، صفحه بندی و ماشین چاپ )روتاتیف( که در خانه هایشان باید گوش بزنگ بودند تلفنی 
تماس گرفتم و راننده کشیک را برای آوردن آنان فرستادم. جریان را به مهندس ُکردبچه سردبیر وقت روزنامه خبر دادم که خانه اش در تجریشـ  ایستگاه 
باغ فردوس بود، گفت که مطالب و عکس ها )عکس های آرشیوی و دریافت شده ازدستگاه تله فتو( باید به اندازه یک صفحه روزنامه آماده شود و پشت آن 
صفحه را هم با اخبار نوروزی دیگر پُر کنیم تا اگر ملک فیصل فوت شود، همان ساعت یک فوق العاده دو صفحه ای )یک ورقی( منتشر سازیم و آرایش این 

دو صفحه با »عباس مژده بخش« مدیر صفحه بندی روزنامه خواهد بود )مدیر وقت( که تا چند دقیقه دیگر آنجا خواهد بود.
    اخبار خبرگزاری ها از آن لحظه تقریبا تماما درباره رویداد ریاض بود و تفسیرها و اظهارنظرهای مربوط و هر تفسیر و اظهارنظر بر پیچیدگی مسأله می 

افزود ازجمله:
   ـ  ملک فیصل ]که از 1964 پادشاه شده بود و پیش از آن یک بار وزیر امور خارجه و دو بار نخست وزیر بود و با برادرشـ  پادشاه وقت که فردی ولخرج و 
خزانه خالی کن بود درگیری داشت[ یک اصالح طلب بود، سازمانهای اداری و مدیریت هارا مدرنیزه کرده و به رغم مخالفت های داخلی، فرستنده تلویزیون 

ایجاد کرده و آموزش و پرورش را به دختران تعمیم داده بود و بنابراین، دشمنان داخلی متعدد داشت.
   ـ  ملک فیصل از ناسیونالیسم فلسطینی حمایت می کرد و با این کار، دشمنی اسرائیلی ها بیشتر شده بود. وی همچنین خواهان وحدت عربی به صورتی 

دیگر )متفاوت از تز جمال عبدالناصر و قذافی( بود.
   ـ  ضد کمونیسم بود و با گسترش نفوذ مسکو در جهان عرب بویژه در عراق، سوریه، مصر و یمن مخالفت داشت و به مخالفان کمونیسم و مسکو کمک 

می رسانید و در نتیجه، روس ها دشمن خونی او بودند.
   ـ  سهم بیشتری از درآمد نفت برای دولت سعودی می خواست که در انحصار یک کمپانی آمریکاییـ  سعودی بود. دستگاه تبلیغاتی شوروی از این 

موضوع بهره برداری کرده و احتمال داده بود که ترور فیصل ممکن است به ترغیب سازمان اطالعات آمریکا صورت گرفته باشد!.
   ـ  ملک فیصل به استناد نقشه های جغرافیایی امپراتوری ایران از آغاز تاسیس این امپراتوری تا سال 637 میالدی )نبرد قادسیه(، که سراسر مناطق 
غربی و جنوب غربی خلیج فارس ازجمله کویت، قطیف، حساء، جزایر بحرین و شبه جزیره قطر جملگی »بحرین« خوانده می شدند و گوشه ای از قلمرو 

آن امپراتوری بودند، به کویت، جزایر بحرین و َقَطر نظرداشت و ....

ملک فیصل

اردیبهشت1401( مجله روزنامک  شماره 93 )فروردین- 



    در عین حال، گزارش ها و تفسیرهای متعدد درباره امیرفیصل ابومساعد )ضاربـ  ابن مساعد( نیز واصل شده بود که نشان می داد:
   ـ  فیصل ابومساعد )بن مساعد( که درچند دانشکده در آمریکا در رشته علوم سیاسی و بعدا در بیروت تحصیل می کرد شاگرد درس خوانی نبود و به همین 
سبب دائما تغییر دانشگاه می داد، معتاد به مواد مخّدر شده بود، در آمریکا یک دوست دختر داشت و به همین دالیل، ملک فیصل کمک مالی ماهانه به اورا به 

3 هزار و پانصد دالر کاهش داده بود و این مبلغ برای یک معتاِد ولخرج کافی نبود و به وطن بازگشته بود تا ... که ممنوع الخروج اش کرده بودند.
   ـ  »ضارب« مرگ برادر خودرا قتل و ماموران دولتی را مسئول آن می دانست و ....

    گزارش های تکمیل شده بعدی چنین ترسیمی از قضیه داشت:
    فیصل ابومساعد که کینه عمویش )ملک فیصل( را به سبب کاستن از مقرری اش )کمک مالی و پرداخت ماهانه( و ... به دل گرفته بود در حالی که یک 
ِرِولِور در زیر عبای خود پنهان کرده بود با استفاده از وقت دیدار عمومی ملک فیصل وارد تاالر مربوط در کاخ سلطنتی شده بود )گزارش های دیگر حکایت از 
دیدار ملک فیصل با کویتی ها می کرد(. ملک فیصل که عادت داشت در برابر هر دیدارکننده سر خودرا پایین آورد تا این فرد بر آن بوسه زند، در برابر امیرفیصل 

ابومساعد هم چنین کرد که وی به جای بوسه، دو گلوله به سر او زد که گارد کاخ وی را دستگیر کرده و بازجویی از او ادامه دارد ]داشت[.
    خبر بعدی خبرگزاری ها، اعالمیه کاخ سلطنتی ریاض مبنی بر درگذشت ملک فیصل بود و با این خبر، انتشار فوق العاده روزنامه اطالعات )شماره اِکسترا( 
قطعی شد. سابقه کارها، بیوگرافی و عکس های ملک فیصل از آرشیو روزنامه گرفته شد و شماره فوق العاده انتشار یافت و نفس راحتی کشیدیم. ]پرینس 
فیصل بن مساعد[ پس از محاکمه، نزدیک به سه ماه بعدـ  هجدهم ژوئن 1975 )خردادماه 1354(ـ  در مأل عام گردن زده شد.    ملک فیصل که برخالف سایر 
شاهزادگان سعودی یک زن بیش نداشت در گوري ناشناخته مدفون شده است. در پی درگذشت ملک فیصل، پرنس خالد برادر او و ولیعهد وقت سعودي بر 
جایش نشست. ]پس از پیدایش آنالین ها و ویکی پیدیا  و سایت های »خود اِدیتـ  اصالح آزاد« مطالب منتشره در این آنالین ها با گزارش چند روز اول وقوع 

قتل تا حدی توفیر دارد.[.

دو عکس کپی شده از آنالین ها با زیرنویس »فیصل بن مساعد«

بِیجینگ )پکن( و نام هاي دیگر آن در طول زمان
هشتم ژوئن 1928 نام پایتخت چین از پکینک Peking )تلفظ فرانسوی؛ پکن( به بیجینگ Beijing )پایتخت شمالی( تغییر داده شده است. این شهر در طول 
تاریخ خود چند بار تغییر نام داده است. در عهد باستان »یانجینگ Yanjing «، بعدا »زونگدو Zhongdu « و در عهد مغوالن دایدو )دادو Daidu )dadu( نام داشت 
که در قرون جدید بیپینگ Beiping )صلح شمال( شد. یک میسیون مذهبی فرانسوی همین اسم را »پکینک« نوشت که »پکن« تلفظ و این تلفظ جهانی 
شد. بیجینگ در شمال شرقی چین واقع شده است. مارکو پولو ونیزی )ایتالیایی( که چندی در پکن می زیست در سفرنامه خود پایتخت چین را َکمبلوک 

Cambuluc نام برده است.

در طول کار در خبرگزاری پارس، بارها مشاهده شد که مدیریت وقت، نام های شهر پکن را که هر شبانه روز دهها بار به شکل مختلف در خبرها می آمد به صورت 
باال بر دیوار اطاق اخبار بین الملل الصاق کرده بود زیراکه همه مترجمان نمی دانستند که بیجینگ و پکینگ همان پکن است و گاهی دچار اشتباه می شدند. 
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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 ماهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلب را از آن 
آغاز کرد بنابرایــن، مطالبی که در زیر آمده اســت 
ارتباط با فروردین و اردیبهشــت ماه داشته است.
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اردیبهشت1401( مجله روزنامک شماره 93 )فروردین- 

اعالمیه رسمیت یافتن نظام جمهوري اسالمي و تاکید بر برادر و برابر بودن ایرانیان و محو 
اثر نفتخوار، مفتخوار و فرصت طلب

دوازدهم فروردین 1358 )1979 میالدی و در آن سال مصادف با یکم اپریل( اعالمیه رسمیت یافتن نظام جمهوري اسالمي در ایران، 
که به امضاي آیة اهلل عظمی روح اهلل خمیني رهبر انقالب انتشار یافته و در روزنامه هاي تهران به چاپ رسیده بود با این جمالت آغاز مي شد:

     »جمهوري اسالمي را اعالم مي کنم. شما با راي قاطع خود به جمهوري اسالمي؛ حکومت عدل الهي را اعالم کردید، حکومتي که در آن 
اقشار ملت به یک چشم دیده مي شوند و نور عدالت الهي برهمه و همه به یک طور مي تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان 

مي بارد. مبارک باد برشما که در آن اختالف نژاد مطرح نیست و همه برادر و برابرند.«.
     اعالمیه چنین ادامه مي یافت:

     »مبارک باد بر شما روزي که در آن، تمام اقشار ملت به حقوق حقه مي رسد. کشور از دست چپاولگران و غارت پیشگان نجات یافت. مقدرات 
خودرا به دست گیرید. مجال به فرصت طلبان ندهید. نگذارید نفتخواران و مفتخواران به صفوف فشرده شما رخنه کنند.«.

     در این اعالمیه اساسی که به صورت یک سند در تاریخ ایران باقي خواهد ماند و به آن استناد خواهد شد همچنین آمده بود که »12 فروردین« 
که روز تحقق حکومت اهلل است از بزرگترین اعیاد مذهبي و ملي ما است و ملت ما باید این روز را جشن بگیرد و زنده نگهدارد.

    طبق اصول و قواعد متداول ]استاندارد جهانی[، این اعالمیه که پایه و زیربنای جمهوری اسالمی و ُحکِم به اجرا درآمدن این نظام است 
باید سرلوحه برنامه و کار مقامات جمهوری اسالمی باشد و مفاد آن با دّقت تمام به اجرا درآید و در رعایت آن یک لحظه غفلت نشود. به عبارت 
دیگر؛ در جمهوری اسالمی نباید نفتخوار، مفتخوار و فرصت طلبی و تبعیض مشاهده شود و از آنجا که طبق این اعالمیه افراد ملت باید به یک 
چشم دیده شوند، لذا در جمهوری اسالمی ایران نباید طبقِه خواص و آقازاده و از این قبیل وجود داشته باشد و از امتیازهایی برخوردار شوند. 
باید اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی مصّوب دی ماه 1358 )دسامبر 1979( که در چارچوب اعالمیه 12 فروردین تدوین شده اند مطلقا 
نقض و یا نادیده گرفته نشوند. در اعالمیه دوازدهم فروردین، اطالق حکومت عدل الهی به »جمهوری اسالمی ایران« موضوعی است بسیار 

مهم که باید گوش و چشم مقامات دولت به آن باشد، زیرا که مسئولیت اجرا با ایشان است.        

 



متن اعالمیه امام خمینی مندرج در روزنامه اطالعات:
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کاترین بزرگ که روسیه را وارد باشگاه قدرت های اروپایی کرد و چهار شهر بزرگ در 
اوکراین امروز ساخت  

کاترین دوم )اِکاترینا( Catherine II - Catherine the Great پادشاه روسیه که از جوالي 1762 به مدت 34 سال بر این کشور حکومت کرد دوم ماه مي 1729 
به دنیا آمده بود. پدر کاترین یک امیرزاده پروسی )آلمانی( بود و رئیس بخشی از شمال پروس )اینک واقع در لهستان(. کاترین که در تاریخ روسیه از او به 
عنوان »کاترین بزرگ« نام مي برند در پي یک کودتا که بر ضد شوهرشـ  پتر سوم صورت گرفت به سلطنت رسید، برنامه ها و کارهاي پتر بزرگ را دنبال کرد 
و با تدابیر خود روسیه را وارد باشگاه قدرت هاي اروپایي ساخت. وي که از بستگان نزدیک شوهرش بود در روسیه نوعي »نظام وظیفه اجباري« برقرار کرد و 
در اجراي اندیشه هاي پتر بزرگ، نقشه توسعه روسیه را در جهات مختلف کشید ازجمله فرستادن مهاجر روس به قاره آمریکا )آالسکا و کالیفرنیای شمالی(، 
تجزیه لهستان و گرفتن بخشی از آن براي روسیه، آغاز اجراي توسعه روسیه در منطقه دریاي سیاه و تصرِف خان نشین کریمه که به نام تاتارستان کوچک 
)قِِرم خانلِغیـ  قِِرم یورتی( از 1441 تا 1783 در دست تاتارهای مهاجر از دشت قبچاق بود. با عثماني جنگ کرد و مولداوی و مناطقی از اطراف دریای سیاه را  
که در کنترل عثمانی )دولت استانبول( بود ضمیمه روسیه کرد و روسیه نو Novorossiya راـ  مناطقی که امروز در شرق، شمال شرقی و جنوب شرقی اوکراین 
واقع شده اند احیاء کرد و شهرهای Odessa ، Kherson ، Dnipro ، Mykolaif )هر چهار شهر در اوکراین امروز( و بندر Sevastopol را ساخت. همچنین در زمان 
پادشاهي کاترین بود که روسیه در صدد توسعه به جنوب، جنوب شرقی و شرق )خارج از محدوده روسیه وقت( برآمد. نخستین درگیری روسیه با ایران بر سر 
گرجستان در زمان کاترین بزرگ روی داد. در آن زمان آغا محمدخان قاجار پادشاه ایران بود. این مقدمِه کار بود و جانشینان کاترین، در قفقاز و بعدا منطقه 
فرارود )آسیاي مرکزي( با منافع ایران درگیر شدند و در پي دو جنگ بزرگ در قفقاز و درگیري هاي دیگر در منطقه فرارود، دست ایران را پس از هزاران سال 

از این مناطق خود کوتاه ساختند.
    کاترین که هفدهم نوامبر 1796 و پس از 67 سال ُعمر و 34 سال سلطنت )تزار روسیه بودن( درگذشت در طول سلطنت خود از نظرات اندیشمندان و 
اصحاب تجربهـ  صرف نظر از داخلي و یا خارجي بودن آنانـ  براي اصالح امور روسیه بهره مي گرفت و در همین راستا با »ُولِتر« اندیشمند بنام فرانسه مکاتبه 

داشت. وي در عین حال مي کوشید که بزرگان و ژنرال هاي روسیه با هم روابط بسیار دوستانه داشته باشند و در میان مقامات کشور اختالف نباشد.

تصویری از کاترین بزرگ
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Spencer Perceval
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یک مصّوبه بدون دوراندیشی،
باعث انقالب استقالل مهاجرنشینان انگلیسی آمریکا شد

می ماه 1773 پارلمان انگلیس با هدف حمایت اقتصادی از کمپانی هند شرقی انگلیس، با تصویب یک قانونـ  معروف به قانون چای Tea Act ، واردات چای 
به مهاجرنشینان 13 گانه انگلیسی آمریکا را در انحصار آن کمپانی قرارداد که مهاجرنشیان دست به اعتراض زدند و در بندر بُستون )باستِن ماساچوِستس( 

گونی های چای وارداتی از هند را از کشتی ها به دریا ریختند و انقالب استقالل آمریکا آغاز شد و ....

قتل نخست وزیر انگلستان در پارلمان
»اسپنسر پرسوال Spencer Perceval « نخست وزیر 50 ساله انگلستان و پدر شش پسر و شش دختر یازدهم ماه مه 1812 در تاالر  انتظار مجلس نمایندگان 

این کشور به دست یک مرد ورشکسته به نام »جان بلینگام John Bellingham « کشته شد.

جان که بر اثر بدي اوضاع اقتصادي که نتیجه درگیري انگلستان با ناپلئون در جنگها و نیز تحریم اقتصادي انگلستان از سوي فرانسه و دوستان فرانسه بود، 
سرمایه خود را از دست داده و ورشکست شده بود براي دادن عریضه به نخست وزیر به مجلس رفته بود که در آنجا به قتل پرسوال دست زد. با این که عده اي 

شهادت داده بودند که جان به علت ورشکستگي دچار حالت خشم و حواس پرتي شده بود، دادگاه توجه نکرد و وي اعدام شد.

دهها سال بعد، نوه پرسوال که درس تاریخ خوانده بود بیوگرافي پدربزرگ را نوشت که باقي مانده است.

 



روز آغاز جنگ داخلی ُپرتلفات آمریکاـ  اشتباه لنین و تیتو در کنفدراسیون کردن روسیه 
تزاري و یوگوسالويـ  »فرهنگ مشترک« عامل بقاي یگانگي

جنگ داخلی آمریکا )مبارزه مسلحانه هواداران تبدیل فدراسیون آمریکای شمالی به کنفدراسیون( 12 اپریل 1861 با گلوله باران شدن پایگاه نظامی 
»فورت سامتر« در کارولینای جنوبی آغاز شد، درست چهار سال طول کشید و نهم اپریل 1965 پایان یافت.

    در این بزرگترین برادرکشی، 618 هزار نظامي )258 هزار جنوبي و 360 هزار شمالي( کشته شدند و ویراني وسیع و تلفات غیر نظامي بي شمار به بار آمد.
    ژنرال »رابرت لي« فرمانده نیروهاي کنفدراسیون آمریکا )جنوبی ها که خواستار خودمختاري هرچه بیشتر اعضاي اتحادیه و استقالل داخلي کامل بودند( 
پس از سقوط شهر ریچموند پایتخت کنفدراسیون )حاکم نشین فعلي ایالت مشترک المنافع ویرجینیا( و از دست دادن خط دفاعي رودخانه اپاماتکس، با 
اینکه هنوز 27 هزار مرد مسلح و صدها توپ و خمپاره انداز در اختیارداشت، تصمیم گرفت که تسلیم شود. وي پیش از ظهر 9 اپریل در ساختمان دادگاه شهرک 

اپاماتکس نامه تسلیم خودرا نوشت، امضاء کرد و به ژنرال گرانت فرمانده نیروهای فدراسیون )دولت واشنگتن( داد.
     ژنرال گرانت )که بعدا رئیس جمهوري آمریکا شد( پس از دریافت تسلیمـ  نامه »لي« اجازه داد که او ، افسران و افرادش با اسبان و سالحهاي سبک خود 
به هرجا که بخواهد بروند و تاکید کرد که هیچکدام از آنان به خاطر کارهایي که تا آن روز انجام داده بودند مجازات نخواهد شد، ولي پس از اینـ  هرگونه خطا 
از نوع تجزیه طلبي مجازات خواهد داشت و دو ژنرال سپس دست یگدیکر را فشردند و از هم جدا شدند. همین »گذشت« باعث شد که خصومت دنباله نداشته 

باشد. »لی« بعدا رئیس دانشگاه شد و در بسیاری از شهرها نام او بر تاالرها و خیابانها و نیز یک جاده سراسری گذارده شده است.
    باوجود پایدار نماندن کنفدراسیون آمریکا )استقالل هر ایالت به صورت یک کشورـ  استیت، طی شرایطی داشتن حق جداشدن از اتحادیهـ  وجود یک 
دولت مرکزی با اختیارات محدود و معّین(، لنین امپراتوری روسیه را و تیتو کشور واحد یوگوسالوی را به صورت دو کنفدراسیون درآوردند که در آخرین دهه 
قرن بیستم فروپاشی شدند. به باور مورخان، لنین و تیتو جزئیات کنفدراسیون سازي و رویداد خونین جنگ داخلي آمریکا را نخوانده و علل و نتایج آن را قبال 
بررسي نکرده کرده بودند، به همانگونه که هیتلر پیش از تعرض به شوروي نتیجه کار ناپلئون از تعرض به روسیه را بررسي نکرده بود و به همان صورت شکست 
خورد و از میان رفت. اتحادیه اروپا با اینکه کنفدراسیون نیست مشکالت فراوان دارد بگونه ای که در صحنه سیاسی جهان به صورت یک وزنه به حساب نمی 
آید و دولت های دیگر حتي آمریکا آن را چندان به حساب نمی آورند. اسالوهاي اروپایي عضو اتحادیه هنوز چشم از مسکو و همنژادان روس خود برنداشته اند. 

به عالوه، اعضاي اتحادیه اروپا داراي فرهنگ مشترک نیستند که عامل بقاي یگانگي است.

چند عکس آموزنده از صحنه هاي جنگ داخلي آمریکا
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علی اکبر ضرغام وزیر گمرکات و انحصارات: 
اگر جنس قاچاق وارد کشور شود، مرزداری را رسوا می کنمـ  

چرا باید چشم به عایدي نفت داشته باشیم
ضرغام وزیرگمرکات کابینه دکتر منوچهر اقبال: اگر جنس قاچاق وارد کشور شود، مرزداری را رسوا می کنمـ  چرا باید چشم به عایدي نفت داشته باشیم

علی اکبر ضرغام وزیر گمرکات و انحصارات کابینه دکتر منوچهر اقبال در نطقی در 22 اردیبهشت 1336 )12 ماه می 1957( گفت که مانع از ورود اجناس 
دست دوم و اجناسی که تولید آنها در کشور امکان پذیر است خواهد شد.

     وی که یک نظامی 46 ساله و قبال رئیس سازمان قند و شکر )در دولت دکتر مصدق( و اداره کمرگات بود و از فروردین ماه همان سال وزیر شده بود گفت 
که شرم آور است اجناس نامرغوب و یا دست دوم به ایران وارد و به معرض فروش گذارده شود. ما را چه می شود که تا به این اندازه حقیر شده ایم؟!. چرا باید 
تولید ما کاهش یابد و چشم به چندرقاز عایدی از نفت داشته باشیم؟. به هرحال من اجازه ورود چنین اشیایی را نمی دهم و اگر قاچاقی وارد شوند، ژاندارمری 

و مرزداری را رسوا می کنم.
     »سازمان گمرکات« همان سال تبدیل به وزارت گمرکات شده بود. ضرغام که 65 سال ُعمر کرد در طول وزارت خود تحّول بزرگی در امر »گمرکـ  داری« 

ایران به وجود آورد. وی پس از آن وزیر دارایی و سپس سناتور شد و نیز موسس بانک اصناف.

 

پایان کار ساسانیان و امپراتوری ایران باستان با قتل بزرگمهرـ  کنار 
گذاشتن و بازداشت مدیران مجّرب و ایراندوست آغاز شد

مورخان اروپایي ماه مي سال 590 میالدي را به دالیل متعدد آغاز پایان کار دودمان ساسانیان ایران نوشته اند که یکي از 
این دالیل؛ کنار گذاشتن، بازداشت و احیانا قتل مدیران مجّرب و ایراندوست کشوري و لشکري بود. در این ماه، »بزرگمهر« 
وزیر معروف و باتدبیر خسروانوشیروان نیز به دستور خسروپرویز کشته شد و ایرانیان از داشتن یک مدیر شایسته، مدبّر، 

اندیشمند و میهندوست عاري شدند.
    یک سال پس از قتل بزرگمهر، خسروپرویز به توصیه دلسوزان ایران که اسپهبد بهرام چوبین را ببخشد و این نابغه نظامي 
را از دست ندهد اعتناء نکرد و در سال 594 هم نقشه قتل سپهبد بستام ساساني )بیستام، امروزه: بَسطام( را کشید که فرار 
کرد و در غربت درگذشت. در عهد خسروپرویر بسیاري از ژنرالهاي برجسته ایران در جنگهاي غیر ضروري او کشته و یا قرباني 

سوء ظن وي شدند و جان باختند. مدیران اداري شایسته هم از گزند او در امان نماندند، بنابراین دیگر شخصیتي باقي نمانده بود که امپراتوري کهنسال ایرانیان 
را با تدبیر و نیرو حفظ کند و ظرف چند دهه از هم گسیخت.

     در کتاب »مدیریت در ایران باستان« تالیف »تاراپور« آمده است که از زمان تاسیس ایران واحد به دست کوروش بزرگ، رسم بود که از مدیران شایسته 
)نظامي و اداري( و مردان اندیشه و دانش تا سالهاي پایاني ُعمر استفاده مي کردند و در مورد مدیران امور که گردانندگان چرخهاي امپراتوري بودند؛ زماني از 
کارشان )به صورت مدیر و مقام( و زماني دیگر از تجربه و مغز آنان )به صورت مشاور و اندرزگو(. این رسم پسندیده پس از سلطه عرب و تا حمله مغول هم کم و 
بیش رعایت مي شد و امویان و عباسیان روش ها و تجربیات مدیریت امپراتوري ایرانیان را بکار بستند و موفق بودند. ایلخانان مغول و امیرزادگان تیموري نیز 
این روش را تا حدي دنبال مي کردند ولي با اندک سعایتي، مدیر ایراني را منهدم و یا از صحنه بیرون مي انداختند و به همین دلیل درکار خود موفق نبودند و 
دولتي مستعجل داشتند. صفویه، جز شاه عباس یکم، معتقد به نقش تجربه و مغز )اندیشه و دانش( نبود که افشاریه و به ویژه زندیه بازگشت به اصل )دوران 

امپراتوري باستاني( کردند.  در عصر قاجاریه، تنها امیر کبیر را با بزرگمهر قابل مقایسه دانسته اند.
    در کشورهاي پیشرفته، از دیر زمان وزیران، مدیران و ژنرالها را پس از اتمام دوره و یا در زمان بازنشستگي به عنوان مشاور، استاد و اندرزگو بکار مي گیرند. 
حتي رسانه هاي این ممالک هنگام ضرورت نظر آنان را درباره »موضوع روز« مي پرسند و راهنمایي هایشان را منتشر مي سازند و روي این نظرات بحث طوالني 

مي کنند تا جامعه به بیراهه نیافتد.

ضرغام
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دینشاه پارسی و تأسیس حزب کنگره هندـ  ازدواج دختر نهرو با یک پارسی
حزب کنگره هند )و پس از استقالل هند، دهها سال حزب حاکم این کشور( در ماه می 1885 تأسیس شد و »دینشاه پارسی« از مؤسسان ارشد آنـ  یک 
ایرانی تباِر زرتشتی بود. فیروز َمهتاـ  پارسی دیگرـ  به تاسیس این حزب که بعدا پرچم جنبش استقالل هند را برافراشت وسیعا کمک کرد، ازجمله کمک 
مالی. از دهه 1940 لَعل جواهر نِهرو، مرد شماره یک این حزب شد که حزبی پاپیولیستی و سوسیال دمکرات بشمار آمده است. ایندیرا گاندی دختر نهرو که 
سالها نخست وزیر هند بود بانوی یک ایرانی تبار به نام پیروز گاندي بود. شوهر ایندیراـ  پیروز گاندي )فیروز گاندی(، یک پارسي بود که نیاکان او از ایران به 

هند مهاجرت کرده بودند.
    سونیا گاندی )متولد 1946، ایتالیا( عروس بانو ایندیرا )و پس از درگذشت شوهرش؛ راجیوـ  پسر بانو ایندیرا و فیروزـ  در انفجار بمب( رئیس این حزب و 

گروه پارلمانی آن شد.
 راجیو گاندي پسر بزرگ بانو ایندیرا و فیروز و نوه نهرو که پس از قتل مادرش در سال 1984 نخست وزیر هند شده و 5 سال حکومت کرده بود 21 ماه مي 
سال 1991 در 47 سالگی درجریان تبلیغات انتخاباتي در منطقه تامیل نادو )نزدیک َمدرس( توسط یک زن در یک انفجار انتحاري کشته شد. این زن که 
بمب را بر شکم بسته بود از هواداران بَبرهاي تامیل )جدایي طلبان سریالنکا( بود. راجیو در زمان نخست وزیري خود، واحد نظامي به سریالنکا فرستاده بود تا 
به برقراري صلح کمک کنند که تامیلي ها این عمل را اقدامي برضد خود که خواهان استقالل بوده اند تلقي کرده بودند. راجیو درجریان تبلیغ براي یک نامزد 

محلي از حزب کنگره به »تامیل نادو« رفته بود تا در اجتماع مردم سخنراني کند.
    تاریخ نگاران از بازماندگان نهرو که از نیمه ماه می 2004 به قدرت بازگشته بودند به عنوان »پارسيـ  هندي« یاد کرده و نوشته اند که نام خانوادگی ایندیرا 

ارتباط به مهاتما گاندی ندارد و از نام خانوادگی شوهرش فیروز )پیروز گاندی( گرفته شده است.

تظاهرات ضد سلطنت در تعطیالت نوروزي سال 7531ـ  شعارهایي 
که داده شد، اعالمیه دولت و وعده گرفتن مالیات واقعي از معامالت 

مستغالت و اتومبیل
تظاهرات ضد سلطنت در بیشتر شهرهاي ایران که از هفتم فروردین 1357 از سر گرفته شده بود تا 11 فروردین 
ادامه داشت. قبال این تظاهرات و اعتراض ها در قم، مشهد، اصفهان و تبریز روي داده بود. دولت در هفتم فروردین از 
طریق خبرگزاري پارس )خبرگزاری دولت( اعالم کرد که در آن تظاهرات 3 روزه جمعا 13 تَن کشته و یا مجروح و 

شماري دستگیر شده بودند.
    در اعالمیه دولت سخن از حمله تظاهرکنندگان نقابدار به یک مرکز پلیس در کاشان و قصد حمله به قطار راه آهن 

در همین شهر به میان آمده بود.
    در اعالمیه، بدون اشاره به جزئیات، آمده بود که تظاهرات کنندگاِن مخالف دولت در چند شهر بانک ها را به آتش کشیده بودند. در اعالمیه، از 17 شهر از 
جمله تهران، اصفهان، مشهد ، قم و همدان به عنوان محل تظاهرات نام برده شده بود. خبرگزاري دولت )خبرگزاري پارسـ  ایرنا(( این بار مقاالت روزنامه هاي 

خارجي در زمینه تظاهرات ایران را هم ترجمه و منتشر کرده بود.
        دولت با توجه به برخی از شعارهاي تظاهرکنندگان درباره فساد اداری و تبعیض مالیاتی اعالم کرده بود که پرونده مالیاتي ثروتمنداني را که از سوي ادارات 
مربوط »مجهول الهویه« اعالم شده اند باز خواهد کرد و در وصول مالیات از ثروتمندان و متنفذین سختگیري به عمل خواهد آورد، قیمت هاي واقعي خانه و 
زمین بر پایه ارزشیابي کارشناساِن قسم خورده و بازار فروش تعیین و به دفاتر اسناد رسمي و ادارات مالیه و شهرداري ها ابالغ خواهد شد تا تقلّب صورت نگیرد 
و بهاي معامالت مستغالت، کمتر از واقع اعالم نشود تا مالیاِت ارزِش افزوده تماما دریافت شود. به عالوه، بر اتومبیل ها برحسب بهاي واقعي آنها مالیات وضع، 
مهماني هاي پُرهزینه دولتي و بذل و بخشش ها ممنوع و سفر مقامات به خارج محدود خواهد شد، و نیز پارتي بازي ها افشاء و مرتکبین مجازات خواهند شد و ....

    تظاهر کنندگان در شعارهاي خود، از غارت کشور توسط گروهي کوچک وابسته به مقامات ارشد دولت و متنفذین و نیز خروج ارز از کشور با هدف سرمایه 
گذاري در خارج و ولخرجي ها سخن به میان آورده و اعتراض کرده بودند و ....

راجیو گاندی )پارسیـ  هندی(
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 سالروز درگذشت شاه طهماسب صفوی

 )مرشد کامل(ـ  انتقال هزاران ُگرجستانی به داخله ایران 
و ایجاد حرمسرا از زمان پادشاهی او

 شاه طهماسب صفوی دومین شاه از دودمان صفوی )اصطالحا؛ درویشان( به حساب 
تقویم میالدی جدید، چهاردهم ماه می 1576 پس از 52 سال سلطنت و 62 سال 
ُعمر، در قزوین پایتخت خود درگذشت و در مشهد مدفون شد. وی ده ساله بود که او 
را بر جای پدرش شاه اسماعیل یکم نشانده بودند. اطرافیانش و درویشان او را »مرشد 

کامل« می خواندند.

    خردسال بودن این پادشاه سبب مداخله هرچه بیشتر قزلباش )نیروی مسلح دولت 
وقت، مرّکب از افراد قبایِل معّین( در امور کشور شد و این مداخله تا کودتای شاه عباس 
یکم و ایجاد یک ارتش ملّی ادامه داشت. قزلباش ها حتی مادر شاه عباس )بانوی شاه 
وقتـ  پدر شاه عباس( را که از مخالفان مداخالت سران آنان در امور دولتی بود کشتند 

و جسدش را به بیابانی در قزوین انداختند!.
    شاه طهماسب یکم برای کاهش مداخالت قزلباش و دور ساختن آنان که از مردان 
ایالت مشّخصی بودند، هزاران و طبق برخی نوشته ها، دهها هزار تنـ  مرد و زن را از 
قفقاز بویژه از گرجستان به قزوین آورد و از آن پس تا پایان عهد صفویان، همین ُگرجی 
ها از درباریان بودند و ضعِف عمل آنان به فروپاشی دودمان صفویان ازجمله بپاخیزی 
قندهاری ها و تصرف اصفهان انجامید. ایجاد حرمسرا از بانوان گرجستانی از زمان شاه 
طهماسب یکم که در حرمسرای خود هشت بانو داشت آغاز شد و تا پایان دوره قاجارها 

ادامه داشت و روال عادی شد.
    شاه طهماسب در برابر عثمانی کوتاه آمد و طبق قرارداد اماسیه Amasya  نیمی از 
قفقاز )قفقاز غربی( را در کنترل عثمانی قرارداد و شهر بغداد را هم به عثمانی داد و در 
عوض عثمانی اجازه زیارت مّکه در ایام حج را به ایرانیان شیعه داد. این قرارداد تنها 

30 سال رعایت شد.

نخستین رکود اقتصادی آمریکا که »َپنیکـ 
 ترس عمومی« عنوان گرفته است

با کاهش صادرات پنبه آمریکا به اروپا و کاهش توانایی صادرکنندگان و تولیدکنندگان به پرداخت بدهی های بانکی خود، در پاره ای نقاط آمریکا گسترش 
توجه به تبدیل اراضی کشاورزی و باال رفتن بهای زمین و درنتیجه کاهش پس اندازهای بانکی، هجوم مردم به خارج ساختن پول خود از بانک ها و بسته شدن 
بانک های نیویورک؛ از دهم ماه می 1837 نخستین رکود اقتصادی آمریکا آغاز شد. در آن زمان در آمریکا هنوز پول کاغذی رایج نبود و سکه طال و نقره وسیله 

مبادله بود. در آمریکا، رکودهای اقتصادی به سبب ایجاد ترس و نگرانی در مردم، به Panic معروف هستند و رکود وقت ، پَنیک 1837 خوانده می شود.

تصویری از شاه طهماسب
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سالروز شاه شدن »پوراندخت«ـ 
نگاهی به نگرانی ها و اصالحات او، ولی ...

رویدادنگاران کلیسایي قسطنطنیه 21 ماه مي سال 630 میالدي را روزي نوشته اند که درجریان زوال حکومت ساسانیان، پوراندخت دختر خسروپرویز، 
شاه ایران شد. حال آنکه سایر مورخان نوشته اند که پوراندخت در سال 630 و چند هفته پس از قتل سپهبد شهربراز بر تخت شاهي ایران تکیه زده بود. شهربراز 

نهم ژوئن سال 630 میالدي در تیسفون به قتل رسیده بود. دوران سلطنت پوراندخت بیش از 16 ماه طول نکشید.     
پس از برکناري خسروپرویز و سپس قتل او، ظرف چند سال ده پادشاه بر ایران حکومت کردند. با قتل یزدگرد سوم دهمین شاه این دوران بحراني، حکومت 
دودمان ساساني و همچنین ُعمر امپراتوري ایران باستان که در معرض حمالت نظامي عرب مسلمان قرار گرفته بود به پایان رسید. بحراني که به پایان امپراتوري 
ایران در سده هفتم میالدي انجامید، نتیجه نابخردي هاي خسروپرویز بود که ژنرالها، سیاستمداران و مردان فکر ایران را کشت، فراري داد و یا رنجانید و خانه 
نشین ساخت و دست به یک رشته جنگها و کشورگشایي هاي غیر ضروري و بي حاصل زد، و با این کار ارتش را فرسوده و خزانه را تهي کرد و با اشتباهات داخلي 

باعث زورگویي هرچه بیشتر ارباب به کشاورز شد و فاصله طبقاتي افزایش یافت و بر نارضایي هاي مردم افزود.
    پوراندخت که بانویي الیق و با تدبیر و نگران وضعیت وطن بود، با اینکه دیگر خیلي دیر شده بود سیاست خارجي و داخلي تازه اي در پیش گرفته بود تا 
امپراتوري ایران را نجات دهد. وي در دسامبر سال 631 میالدي با دولت روم شرقي قرارداد صلح امضاء کرد تا فرصت یابد دست به اصالحات داخلي بزند. 
پوراندخت مي دانست که ایرانیان از جامعه طبقاتي که به آنان تحمیل شده بود شدیدا ناراضي هستند، قضات از عدالت و انصاف دور شده اند و سران ایاالت 
براي خود اختیارات تازه اي خلق کرده و حتي سکه ضرب کرده اند. براي حل این مسائل بود که پوراندخت با روم  شرقی )بیزانس( قرارداد صلح امضاء کرد و 
دستور رعایت عدالت، بخشودن مالیات عقب افتاده، لغو برتري هاي طبقاتي و اختیارات اضافي فرمانداران را داده و سکه ملِّي واحد ضرب کرده بود. پوراندخت 
همچنین به فرماندهان ارتش اندرز داده بود که اختالفات خود و جنگ قدرت را کنار بگذارند. مسلمانان تا آن زمان بر سراسر جزیرة العرب مسلط شده بودند.

 با وجود تصمیمات و اقدامات اصالحي متعدد، حکومت پوراندخت هم، مانند سایر جانشینان خسرو پرویز دولتي مستعجل بود و اختالفات داخلي و نزاع 
بر سر قدرت در تیسفون ادامه یافت و .... پس از پوراندخت، خواهر او آذرمیدخت )آزرمي دختـ  آزرمین دخت( دختر دیگر خسروپرویز شاه شده بود که ُعمر 

پادشاهي او نیز کوتاه بود.
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نظرات اندیشمندان در گذر زمان

جنبِش همتراز بشمار آوردِن مردمـ  Levellersـ  نگاهی به این نظریه
 اپریل 1649 آغاز سرکوبي جنبش خودجوش » له ولر ها Levellers « یا همتزار انگاشتن مردم )و عمدتا در 
امور حکومتي، سیاست و آزادي هاي اجتماعي( که در همین دهه در انگلستان بپا خاسته بود و جان لیبورن، 

»اورتن« و »والوین« عمال رهبري آن را برعهده داشتند به حساب آورده شده است.
     این جنبش که بسیاري از هدفهاي آن هنوز دنبال مي شود و در میان روشنفکران هواداران فروان دارد 
پارلمان و دولت پارلماني را هم به صورتي که بود کافي براي اٍعمال واقعي اصل »قدرت ناشي از مردم است« 
نمي دانست و خواهان شرکت هرچه بیشتر مردم در بحث و مذاکرات پارلمان و شوراها )تعیین سرنوشتشان( 
و ایجاد شوراي مدیریت به جاي یک مدیر واحد در سازمانهاي عمومي و انجام همه محاکمات با حضور هیات 
منصفه بود و تاکید بر این داشت که ثروت، زرنگي و امتیازهاي دیگر نیاید عامل رسیدن به قدرت حکومتي شود. 
ـ  الغاء حکومت و مدیریت موروثي و هر گونه انحصار در جامعه ازجمله حذف سلطنت و مجلس لُردان )شیوخـ 
سنا( از اصول دیگر »له ِولر« ها بود. این جنبش خواهان آزادي مذهبي، حق طالق، انتخاب حرفه، آزادي بیان 
و اجتماعات به معناي واقعي کلمه بود.     پس از این که آرمانهاي این جنبش مورد حمایت مردم قرار گرفت و 

گسترش درگیري پادشاه انگلستان با پارلمان به بسط نفوذ »له ولر« ها کمک کرد سران این جنبش پارلمان را مجبور کردند که براي قبول لوایح 
و طرحها جهت بررسي؛ ضابطه تعیین کند تا قانوني که یک نفر و یا یک گروه و یک جنس )زن یا مرد به تنهایي( از آن برخوردار شوند مطرح و 

تصویب نشود و »قانون«ـ  تبعیض آفرین و ناراضي ساز نباشد و عام و جامع باشد.
     »له ولر« ها، خود حاضر نبودند مدیر سازمان و نماینده پارلمان شوند و همین امر بر محبوبیت آنان مي افزود. ایجاد جامعه دوستان )کویکرها( 
توسط جورج فاکس در 1648 بر اعتبار اندیشه هاي »له ولرها« افزود، ولي هنگامي که سران این جنبش اصول خود را به سازمان هاي نظامي 
گسترش دادند بهانه سرکوب شدن خود را به دست دادند.     پس از اعدام چارلز پادشاه وقت انگلستان در سي ام ژانویه 1649 و الغاء سلطنت و مجلس 
لردها در مارس همین سال، سران جنبش »له ولر ها« در بیانیه اي خواهان ایجاد شوراي فرماندهي به جاي یک فرمانده درهریک از واحدهاي 
ارتش شدند و درجه باالتر نظامي را دلیل فرمانده شدن و باالدست بودن ندانستند و این عمل سبب چند شورش و نافرماني در میان افسران جزء 
شد و بهانه الزم را به دولت داد تا جنبش را سرکوب کند و این سرکوبي از به زندان افکندن »جان لیبورن« شروع شد. با وجود این، الیور کرمول1. 
Oliver Cromwell که پس از اعدام چارلز، قدرت اول در انگلستان بشمار مي رفت در 19 ماه می 1649 این کشور را یک کامان ولث )جامعه مشترک 

ـ همان چیزي که »له ولرها« هم در آرزوي تحقق آن بودند. المنافع( اعالم داشت و حکومت را به یک شوراي دولتي مرکب از 40 تن سپردـ 
    جنبش همتراز انگاشتن مردم در انگلستان، پس از به زندان افتادن لیبورن رو به ضعف نهاد ولي ترجمه و انتشار بیانیه هاي لیبورن که در 1657 

در 42 سالگي درگذشت و همفکرانش باعث جهاني شدن این فکر و باقي ماندن آن تحت عناوین دیگر از جمله »پاپیوالر ساورنتي« شده است.

عواملي که حکومت و دمکراسي را تضعیف مي کنند )خالهاي سرطاني(
نشست اندیشمندان و استادان علم حکومت »براي بحث درباره عوامل اداري که حکومت و دمکراسي را تضعیف مي کند« دوازدهم ماه می 
1964 با صدور قطعنامه اي پایان یافت که »کاتلین نویل« بعداً شرح مذاکرات، متن و تفسیر این قطعنامه را به صورت کتابي قطور در آورده است. 

قبال هم در زمینه این نشست، کتابي دد 128 صفحه تحت عنوان »خال هاي سرطاني دمکراسي« انتشار یافته بود.
     هدف از نشست سال 1964 عمدتاً بحث درباره عوامل داخلي )اداري( تضعیف حکومت و دمکراسي بود. در این نشست، با توجه به تجربه 

سالهاي 1904 تا 1964، خالهاي سیاه سرطاني یک دولت و دمکراسي به این شرح مشخص شده بود:
ـ قوم وخویش بازي و رعایت حال نزدیکان و دوستان )نپوتیسم( که در سایر کارکنان و مردم معمولي ایجاد ُعقده و کینه و در نتیجه ضعف     ـ 

وفاداري خواهد کرد.

جان لیبورن



ـ سوء استفاده مقامات انتصابي )دولتي( و انتخابي )نمایندگان( از قدرت.     ـ 
ـ تسلیم شدن مقامات اداري به تهدید و ارعاب اصحاب نفوذ و قدرتمندان.    ـ 

ـ ضعف میهندوستي، عدم دلسوزي، عدم احساس تکلیف و قبول مسئولیت، قانون گریزي مقامات میاني ادارات دولتي و ....    ـ 
ـ وجود دورویي و چاپلوسي در سازمانهاي دولتي و میان رئیس و مرئوس )که طبق مذاکرات این نشست، از قرن سیزدهم و دوران تفوق مغول ها بر آسیاي     ـ 

غربي )از جمله ایران(، روسیه و دیگر مناطق مغول زده اروپا ریشه گرفته است.
ـ استخدام و انتصاب بدون انتشار آگهي هاي عمومي و گزینش بهترها.    ـ 

ـ آلودگي کارکنان نهادهاي عمومي به اعتیادات زیان آور که نتیجه اش رواج ارتشاء، بي حالي )تنبل بودن( و عادي شدن ارتشاء خواهد بود و لزوم معاینه      ـ 
کارمندان در زمانهاي معین از لحاظ اعتیاد و مراقبت بر رفتار آنان از نظر اعتیادات دیگر از جمله قمار و شرکت در مجالس خوشگذراني و معاشرت هاي خالف 

اخالقیات که در آنان نیاز به درآمد بیشتر و احتیاج به استراحت و خواب را افزایش مي دهد و قدرت کارکردن و فکر کردن و خالقیت را کاهش.
ـ بر این خالهاي سرطاني، سهل انگاري مردم در دادن اطالع به دستگاههاي مربوط و بي توجهي رسانه هاي گروهي در این زمینه اضافه شده بود.     ـ 

    به این ترتیب؛ به نظر مي رسد که نشست سال 1964، پنجاه درصد مسئله را به گردن بي حالي مردم و بي اعتنایي و احیانا احتیاط رسانه ها انداخته بود 
که پیگیر قضیه نمي شوند و افشاگري نمي کنند.

     از این قطعنامه چنین بر مي آید که اگر رسانه ها انتقاد، و مردم شکایت و دادخواست دهند نیمي از خالهاي سرطاني با جّراحي برداشته خواهد شد و برداشتن 
نیم دیگر تکلیف مشترک سه قوه حکومتي است که چه بهتر، که متفقا اقدام کنند.

زادروز فیکته Fichte که فساد و تباهی و جرم دولتی را
 موانع رشد و مدنّیت جامعه می دانست

19 می زادروز یوهان گتلیب فیکته   Johann Gottlieb Fichte فیلسوف آلمانی است که در سال 1762 به دنیا آمد و 52 
سال ُعمر کرد. عقاید فیکته )فیچتهـ  فیشته( درچندین زمینه مطابق عقاید »دکارت« و »کانت« است. وی اصول تازه ای 
درباره احساس فردی )احساس درونی( و آگاهی ها و تفاوت تفّکر بر این پایه به دست داده و پرهیزگاری و درستکاری را 
ستون ساخت تمدن و پیشرفت دانسته است. بخشی از دوران او مصادف بود با برتری فرانسه در اروپا )زمان فتوحات ناپلئون( 
و سلطه فرانسه بر ایالت های آلمانی بود که فیکته در سال 1808 با چند سخنرانی در برلین، ناسیونالیسم آلمانی را جان داد 
و از این رو، از پدران این ناسیونالیسم بشمار آورده شده است. او خطاب به آلمانی های زیر اشغال نظامی فرانسه گفته بود: 
آلمانی )ژرمن( باشید، شخصیت و خصوصیات ارثی و خصلت های نژادی خودرا حفظ کنید تا باردیگر پیروزی را در آغوش 
کشید. خودرا نبازید و در برابر وضعیت تسلیم نشوید. این اصل که در جامعه شناسی آمده و از اصول این علم شده است از 
فیکته است: "جامعه ای که در آن فساد و تباهی و جرم دولتی وجود داشته باشد رشد نخواهد کرد، متمدن محسوب نخواهد 

شد و دچار تفرقه خواهد بود و تحت سلطه.

»سن سیمون« فرضیه پرداز سوسیالیسمـ  نسبت مستقیم 
شایستگي مدیریت با پیشرفت و سعادت جامعه

 سن سیمون H. Comte Saint Simon  اشراف زاده فرانسوی که برای حل مسائل بشر فرضیه نوشت که به سوسیالیسِم سن 
سیمونی معروف شده است 19 ماه می 1825 به دنیا آمد. وی استثمار در هر شکلی را عملی ضد انسانی می دانست و فئودال 

و بورژوا )سرمایه دار( را زائیده بی قاعدگی جامعه و ضعف فرهنگ و فقر تمدن و نبود نظم می دانست.

سن سیمون که عقاید او توسط فرضیه پردازان سوسیالیست دیگر ازجمله »مارکس« اقتباس شده است گفته است که برای 
زدودن فقر و بدبختی از یک جامعه باید بسیج ملّی برای تولید صورت گیرد و تولید همه را بی نیاز می کند و فقر ناپدید می شود. 
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وی معتقد و مروج اقتصاد تعاونی و مالکّیت عمومی )دولتی( ابزار و منابع تولید بود. او می گفت که در ذات بشر است که نسبت به فئودال و بورژوا بدبین و بدگمان 
باشد و همین بدبینی ایجاد دشمنی طبقاتی می کند که نتایج وخیم خواهد داشت. در یک جامعه طبقاتی، طبقه توانگر نمی تواند بر جان و مال خود ایمن باشد.

     سن سیمون را پدر فرضیه شایسته ساالری می دانند زیراکه اثبات کرده است که میان سعادت، رفاه و پیشرفت یک جامعه و شایستگی مدیریت آن نسبت 
مستقیم وجود دارد. مدیریت باید در دست شایستگان باشد و در هر جامعه شمار کمی هستند که همه شایستگی ها و شرایط را دارا هستند و اگر چنین فردی 

یافت نشود، امور جامعه باید به دست شورای شایستگان سپرده شود و مدیر خوب فردی است دانا، بی نظر و مثبت گرا و به دور از آزمندی و خودپرستی.

زومبارت: همه راهها به ناسیونالیسم ختم مي شود
 »ورنر زومبارت Verner Sombart « فیلسوف و اقتصاددان آلماني و مؤلف کتاب هاي »چرا سوسیالیسم در USA  موفق 
نمي شود؟«، »زندگاني در محیط کاپیتالسم و در چارچوب سوسیالیسم«، »چرا ادیاِن الهي کاپیتالیسم را تایید نکرده اند«، 
»اقتصاد مارکسیستي« و ... 19 ماه مي 1941 در 65 سالگي فوت شد. وي به همان گونه که در خود دیده و تجربه کرده بود؛ 
عقیده داشت که افراد چپگرا، نخست تمایل مارکسیستي )سوسیالیسم کامل( دارند ولي به تدریج که تجربه کسب مي کنند 
و پا به سن مي گذارند این ایده به سوسیالیسم معتدل، سپس سوسیال دمکراسي و از این مرحله به ناسیونال سوسیالیستي 
تحول پیدا مي کند. وي ثابت کرده است که تمایالت یک چپگرا، در پایان تحول خود به ناسیونال سوسیالیسم تا پایان ُعمر 

در او باقي خواهد ماند و سلب شدني نخواهد بود و به این ترتیب همه راهها به میهندوستي )ناسیونالیسم( ختم مي شود.
     گذشت زمان، درستي اندیشه زومبارت را ثابت کرده است.

     پس از زومبارت، اندیشمندان نظر او را به اصحاب سایر ایدئولوژي ها و نیز مسلک هاي حاکم تعمیم داده اند.
     در ماه مي 2005 به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد درگذشت »ورنر زومبارت«، برخي از اصحاب نظر که درباره 
افکار او با رسانه ها مصاحبه کرده بودند ضمن اشاره به تحوالت دو دهه آخر قرن بیستم و نگاهي به عملکرد رهبران تازه چند 

کشوِر داراي نظامهاي ایدئولوژیک گفته بودند که پیش بیني این فیلسوف تحقق یافته و ایدئولوژي هایي که پایه جهاني داشته اند با ناسیونالیسم هر ملت 
درآمیخته و صورت ملّي گرایی به خود گرفته اند.

 

درس هایی که از کتاب ادوارد گیبون بدست می آید
27 اپریل سال 1737 ادوارد گیبون Gibbon ، مردي که تاریخ انحطاط و زوال امپراتوري روم را نوشت، به دنیا آمد. این 
کتاب که در چند جلد در دهه هاي آخر قرن 18 نوشته شده و مخصوصا فصول 15 و 16 آن همواره مورد توجه دولتمردان و 
سیاستمداران بوده است، زیرا درس هاي جالبي از آن به دست مي آید. وي در طول سالهاي اقامت خود در فرانسه از معاشران 

روشنفکران این کشور و از جمله ُولِتر بود.

 استادان علوم سیاسی )ِعلم حکومت( نظراتی را که گیبون در مورد انحطاط و زوال امپراتوری روم بدست داده به صورت 
چندین اصل در آورده و تدریس می کنند تا با رعایت آنها، هیچ نظام حکومتی و قدرت دولتی رو به انحطاط نگذارد.
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در دنیای ادبیات و رسانه ها

غالمحسین صالحیار روزنامه نگار ردیف یکم دهه هاي 1340 و 1350 
ایران، به مناسبت زادروز او

غالمحسین صالحیار موسس خبرگزاري رادیوـ  تلویزیون ملي )واحد خبر(، بنیاد گذار نخستین خبرگزاري غیر دولتي ایران )پرس ایجنت( 
، دو بار سردبیر روزنامه اطالعات، نخستین سردبیر روزنامه آیندگان، سردبیر خبرگزاري پارس، از موسسان سندیکاي روزنامه نگاران ایران و 
مولف چندین کتاب از جمله »چهره مطبوعات معاصر« 24 اردیبهشت سال 1311 در تهران پا به عرصه وجود گذارد و 19 آذر 1383 در 72 

سالگي فوت شد.
     از صالحیار به عنوان روزنامه نگار تمام عیار نسل گذشته یاد مي کنند که همه وجود خود را در این راه گذاشته بود؛ به گونه اي که از دست دادن 
یک خبر و محروم شدن مردم از آن، وي را بیمار مي کرد و گاهي روانه بیمارستان مي ساخت. کارشناسان جهاني ژورنالیسم، صالحیار را بزرگترین 

روزنامه نگار ایران در دهه هاي 1960 و 1970 اعالم کرده بودند.
    صالحیار در طول ُعمر روزنامه نگاري خود، هیچگاه همه شب را نخوابید. او از ساعت پنج بامداد تا 11 شب در روزنامه بود و در دوران سردبیري 
وي، فروش روزنامه اطالعات به 850 هزار نسخه در روز رسیده بود. تیتر معروف »شاه رفت« را صالحیار نوشت. اوج اخبار رادیوـ  تلویزیون نیز 
مربوط به دوران او بود. صالحیار روزنامه نگاري را پس از شرکت در نخستین دوره آموزش روزنامه نگاري ایران، از پایان بهار سال 1335 به عنوان 
مترجم اخبار بین الملل و همزمان دبیر صفحه هنري روزنامه اطالعات آغاز کرده بود و پس از مصادره روزنامه اطالعات در تابستان 1358 کنار رفت.

     روزگاري در محافل جهاني رسانه ها، غالمحسین صالحیار را در راس ستون روزنامه نگاران ایران قرار داده بودند.

صالحیار در 49 سالگی و 72 سالگی

اردیبهشت1401( مجله روزنامک  شماره 93 )فروردین- 



بحث مرگ تدریجی نشریات چاپیـ  کاهش تیراژها و بي توجهي به خواست 
مخاطبان ادامه دارد

در دومین ماه بهار 2007 دلسوزان ژورنالیسم ازجمله »بنیاد نوسازی روزنامه نگاری« به صورت جداگانه جهت یافتن راه حل برای مسئله جهانی کاهش 
تیراژ نشریات و مخاطبان شبکه های تلویزیونی دست بکار شده بودند و بنیاد نوسازی یک نشست طوالنی تشکیل داده بود. در این نشست، روزنامه نگاران حرفه 

ای و استادان دروس روزنامه نگاری و ناشران شرکت کرده بودند.
     تا آن زمان )سال 2007(، کاهش متوسط تیراژها از 9 درصد بیشتر نشده بود. این کاهش از سال یکم قرن 21 آغاز شده بود که ادامه دارد. در پایان جلسات 

ماه اپریل 2007، علل این کاهِش مخاطبان رسانه های مورد بحث، کشف و اعالم شده بود که جمع بندی این علل از این قراربود:
     1ـ  قرارگرفتن اخبار خبرگزاری ها در اینترنت که قبال تنها برای مشترکین )رسانه ها( ارسال می شد.

     2ـ  قرارگرفتن اعالن های کوتاه کالسه شده )نیازمندی ها( و آگهی های تجاری در اینترنت )نِت ورک ها، آنالین ها و ضمیمه اخبار آنالیِن رسانه ها در 
سرچ انجین ها و ...( که قبال به صورت ضمیمه )پری پرینت( درالی روزنامه ها توزیع می شد و یا اینکه چندین صفحه از روزنامه به چاپ آنها اختصاص می یافت 

که مورد نیاز ُمبرم مردم بوده اند.
     3ـ  تغییر روانشناسی مردم قرن 21، عادت آنالین خوانی و خالصه خوانی و کم حوصله شدن آنان و بیزاری از سیاستبازی ها و جلب توجه ایشان به اخبار 

کوتاه، اخبار تصویری، کاریکاتور و مطالب حاشیه ای و آموزش دهنده.
     4ـ  خروج تدریجی خبرنویسی از قاعده و اصول خود )قرارداده نشدن عناصر ششگانه هر خبر در زیر هم بر حسب اهمیت عناصر و تنظیم به صورت ِهَرم = 
مثلث معکوس، که مخاطب با خواندن پارگراف اولـ  لیِد خبرـ  متوجه رویداد شود و اگر موضوع برایش جالب نباشد وقت خودرا صرف خواندنش نکند و پشیمان 

و عصبی نشود و همچنین نبود همه شش عنصر خبرـ  کی، کجا، ِکی، چی، چرا و چگونهـ  تا جای سئوال در ذهن مخاطب باقی نگذارد(.
     5ـ  جلب روزنامه نگاران ماهر به کار روابط عمومی که از دهه آخر قرن بیستم، عالوه بر مؤسسات، تقریبا هر دولتمرد و سیاستمدار و بازرگان در کنار خود 

دارد و نیز ایجاد وبالگ شخصی و پرداختن به آن و آنالین نگاری.
    قرار شده بود که این دریافت ها )نتایج حاصله از نشست(، به رسانه ها منعکس شود تا به اصالح خود بپردازند. بنیاد نوسازی نیز تصمیم گرفته بود که هر 

سال و یا هر دو سال یک نشست در این زمینه تشکیل دهد.
    با توجه به نتایج نظر سنجی ها، ِریتینگ ها و آمار تیراژها؛ اواخر بهار 2009 اعالم شد که نشریات و شبکه های تلویزیونی به دلیل کمبود روزنامه نگار ماهر 
و حرفه ای )فردی که روزنامه نگاری را پیشهـ  تنها شغلـ  مادام العمر خود قرار داده باشد(، توصیه های سال 2007 تماما به اجرا در نیامده بود و میزان کاهش 
تیراژ نشریات به هفده درصد و مخاطبان شبکه های تلویزیونی به شش درصد رسیده بود و در نظر سنجی ها 11 درصد خریداران روزنامه ها هم گفته بودند 
که عادت خرید و دریافت روزنامه )ازطریق ُهم دلیوریـ  به خانه رسانی( را از دست نداده اند ولی حوصله بازکردن و خواندن آنها را نیافته اند و به همین ترتیب 
اخبار تلویزیون ها که برای اطاق پخش می شده و آنان توجه به آن نداشته اند زیرا خبرها گزینشی و برحسب منافع و سیاست صاحب رسانه بوده و از قلم افتاده 
زیاد است. که بازهم توصیه شد نشریات و شبکه های تلویزیونی ضمن بازگشت به اصول خبرنویسی اصیل )خبر مطلق، کوتاه و بدون لّفاظی و جهت گیری( به 

آنالین خود )ادیشن اینترنتی( نیز توجه کنند زیرا که جبر زمانه این تغییر تاریخی را ایجاب می کند. اِعماِل نظر فقط از طریق تفسیرها باشد، نه اخبار مطلق.
    نشست سال 2010 بنیاد نوسازی روزنامه نگاری از سی ام اپریل )دهم اردیبهشت( کار خودرا در دانشگاه سانفرانسیسکو آغاز کرد که چهار روز طول کشید. 
در آستانه این نشست اعالم شده بود که بر میزان افت تیراژها در شش ماه گذشته )از اکتبر 2009 تا مارس 2010( هشت و هفت دهم درصد اضافه شده بود 
و با این حساب، اصحاب نظر گفته اند که جلوگیری از مرگ تدریجی نشریات چاپی تقریبا محال به نظرمی آید و باید توصیه به گسترش و بهبود »آنالین« هر 
نشریه و شبکه های تلویزیونی )ویدئو آنالین( شود و نشریات، مجله هفتگی دایر کنند )نه هفته نامه، مجله با کاغذ خوب و مطالب تکمیل شده و پُر از تصویر(، 

زیراکه که اُفت تیراژ مجله ها هنوز ]سال 2010[ از یک درصد بیشتر نشده است ]نشده بود[.
     سه ماه بعد گزارش شد که بهای لپ تاپ ها تا حدود سیصد دالر کاهش یافته و تولید انبوه »مینی لپ تاِپ ده اینچی که در کیف دستی هر بانو جای می 

گیرد و آندرویدها و ِسلفون ها« دسترسی هر فرد را به سایت های خبری موجود در اینترنت میسر ساخته است.
     در همین گزارش آمده بود که گالیه مخاطبان از سرچ انجین ها و از تکرار یک مطلب، روزافزون است. این مخاطبان که صدایشان به گوش کمیسیون دولتی 
ارتباطات آمریکا )اف سی سی( هم رسیده بود گفته بودند که این سرچ انجین ها مطالب نشریات و تلویزیونهای مورد نظر خودرا )رسانه های مشتری و مندرج 

در لیست شان( را در شبکه قرار می دهند نه همه را که عادالنه و منصفانه نیست.
    بنیاد نوسازی روزنامه نگاری )ژورنالیسم( در نشست سال 2017 خود بر عوامل کاهش تیراژ نشریات و مخاطبان شبکه های تلویزیونی، گسترش توجه به 
سوشیل میدیا و »شهروندـ  روزنامه نگار« را اضافه کرد و آن را در موارد متعدد، از عوامل تضعیف ژورنالیسم اعالم کرد و از افتادن رسانه های حرفه ای به دست 
اشخاص و کمپانی های خارج از این حرفه نیز ابراز نگرانی کرد. در دو دهه نخست قرن 21 و بویژه از سال 2010 کمپانی های بزرگ و برخی سرمایه داران با 
هدف تأمین منافع خود و حمایت از سیاستمداران مورد نظر، روزنامه های بزرگ را خریداری کرده اند ازجمله واشنگتن پست و مقداری از سهام نیویورک 
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تایمز و ... را. آنها قبال سهام رادیو تلویزیون ها را خریده بودند. برخی از نشریات خریداری شده، اخبار را به صورت گزینشی درج و برخی از عناصر خبر را حذف 
و مطالبی دیگر بر آن اضافه می کنند. ابراز نظر با هر مخالفتی در قالب مقاله مانعی ندارد ولی نه در قالب خبر. همین مسئله بزرگ قرن 21، دارد مخاطبان را 

متوجه سوشل میدیا می کند که مطالب اینها هم شخصی و نادقیق است.
    در این نشست، پوشش ندادن تعمدي برخي از رویدادها و نفرستادن خبرنگار به برخي صحنه ها و نادیده گرفتن وضعیت برخي از افراد نیز سانسور تلقي 

شده بود و .... همچنین از سیاسی کاری و سودجویی سرچ انجین ها که کارشان شده است تبعیضی، ابراز نگرانی شده بود.
    در نشست سال 2019 کاهش کم سابقه تیراژها و مخاطبان، منحصرا آنالینی شدن حدود یک سوم نشریات، تعطیل شدن و فروش ساختمان های دفاتر 
بسیاری از روزنامه ها و تغییر روانشناسی و عادت خبرخواندن و خبر دیدن مورد بحث قرار گرفته بود و نیز زیان افزایش اینترنتی شدن آگهی ها و ارسال ایمیلی 

آنها به متقاضیان و عالقه مندان برای رسانه های همگانی )َمس میدیا(.
    طبق گزارش میدیا ریسرچ ها، در پی همه گیر شدن )پاندمیک( بیماری ناشی از ویروس کرونا )کوویدـ  19( از آغاز سال 2020، ترس از آلوده شدن نشریات 

به این ویروس در جریان توزیع آنها، آهنگ کاهش تیراژها را بیشتر کرده است.

چخوِف هندـ  یک نویسنده باید مردم را رهنمون شود تا وارد مسئله نشوند و 
زندگي کوتاهشان را تباه نکنند

»راسي پورام نارایان Rasipuram K. Narayan « داستان 
نگار هندي 14 ماه مي 2001 و پس از 94 سال و 7 ماه 
زندگي درگذشت. وي که دهم اکتبر 1906 در َمدَرس و در 
یک خانواده فرهنگی به دنیا آمده بود مسائل جامعه هند 
در قرن بیستم را به سبک چخوف به صورت داستان کوتاه 
درآورد و منتشر ساخت، به عالوه اندرز به انسانها و با این 
کار کمک بزرگي به حل مسائل کرد و هندیان از این بابت 
قدردان او هستند و دولت هند با تصویر و نام وی، تمبر 
پُستی چاپ و در دسترس گذارده است. چخوف )نویسنده 
روس( داستانهایش را که واقعّیت هاي جامعه وقت روسیه 
را منعکس مي کرد با انشایي روان و ساده مي نوشت و از بکار 
بردن طنز معتدل هم خودداري نمي کرد و به همینگونه؛ 
نارایان. پدر راسی پورام نارایان یک مدیر مدرسه و از تبار 

»تامیل های هند« بود و پسر دیگرش یک ژورنالیست.

 راسی پورام نارایان کتاب های خود را به انگلیسی نوشت 
و منتشر کرد. همه کتاب های ناریان، واقعیات را روایت می 
کنند، اّما بزبان داستان. برای مثال؛ کتاب او زیر عنوان »در 
انتظار َمهاتما« درباره پدید آمدن مهاتما گاندی در هند و 
نیاز جامعه هند پس از حدود دو قرن استعمار دولت لندن 
به چنین فردی بود. ماجرای واقعی اختالف یک زن و شوهر 
)کتاب دیگر او( زیر عنوان »اطاق تاریک« است که شوهر، 
یک پروفسور بود و بانوی او یک زن کم سواد معمولی که 
باهم تناسب و هماهنگی نداشتند و درنتیجه درِک شان 
از یکدیگر کم بود و سعادت و خوشوقتی نداشتند. این 
داستان درس می دهد که در ازدواج باید بیش از انتخاب 
رشته تحصیلی و نوع کار و محل زندگانی دقت شود و نباید 

مجموعه ای از تصاویر نارایان، با زنش و در تمبر پُست
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با ازدواج نامتناسب، زندگی را هدر داد. ناریان در داستان زیر عنوان »ازدواج هندی« مسئله جهیزیه عروس که در خانواده های هندی رسم است یک 
مسئله و تأخیر در ازدواج دختران خوانده است. در داستان زیر عنوان »سوامی و دوستانش« درس انتخاب دوست و معاشر داده و دوست متناسب 
را یک سرمایه مادی و معنوی و اندرزگو و مشاور بدون دستمزد خوانده است. در داستان »مدرک در هنر« چگونگی انتخاب رشته تحصیلی مطابق 
استعداد و نیاز جامعه و عالقه شخصی را یاد داده است. نارایان که کتاب های او در سراسر جهان خوانده می شوند و به بیش از 21 زبان ترجمه شده اند 
حتی تاریخ را به زبان داستان نوشته و برای مثال؛ تاریخ جاری را زیر عنوان »... در طول ُعمر« که همه تحوالت روز به روز را از دیدگاه خود و واقعیات )نه 

بازی های دیپلماتیک( شرح داده است که هم تاریخ نویسی است و هم کار ژورنالیستی. همچنین در کتاب زیر عنوان »روزهای مالگودی«.
نارایان که در 28 سالگی ازدواج کرده بود تنها 5 سال زن داشت و بانوی او پس از 5 سال زندگی مشترک درگذشت و نارایان، دیگر ازدواج نکرد. او و 

زنش تنها یک فرزند داشتند: هما.
     ترجمه داستانهاي نارایان به زبانهاي دیگر، این ملل را همچنین با روش زندگي و طرز تفکر هندیان آشنا ساخته به گونه اي که دیگر برایشان ناآشنا 
و غریبه نیستند. به باور نارایان، مسائل باید در قالبي غیر مستقیم و به زباني شیرین و سبکي جالب در گوش مردم فرو رود تا متوجه درست از نادرست 
شوند، گذشت زمان و مشکالت طبیعي از قبیل مرگ همسر را تحمل کنند و به اصالح امور عمومي، دشواري هاي خود )فردي( و حل مسائل بپردازند 

و از همه مهمتر، ندانسته وارد مسئله نشوند و زندگي کوتاهشان را تباه نکنند.
    نارایان که نخستین داستان خود تحت عنوان »سوامي و دوستان« را در سال 1935 منتشر ساخت بهترین روش براي دور ساختن مردم از مسائل 
و ایجاد یک جامعه منّزه و بدون مشکل را انتشار داستان، گفتن شعر، نوشتن نمایشنامه و کار نمایش )ازجمله ساختن فیلم سینمایي( تشخیص 
داده بود، ولي نَه داستان بلند، بلکه داستان کوتاه زیرا مردم معاصر حوصله خواندن داستان طوالني را ندارند و اخبار حوادث شهري و جنایي آنان را 
 عادت به کوتاه خواني داده اند. وي سبک داستان نگاري »چخوف« را بهترین روش براي این کار اعالم کرده بود و خود نیز آن روش و َسبک را در پیش

 گرفته بود.
    نارایان تحصیالت عالي را در دانشگاه میسوِر هند به انجام رسانیده بود. وی جوائز و نشان های متعدد دریافت داشته و به مراسم و نشست های 
جهانی متعدد دعوت شده و سخنرانی کرده بود. به او پیشنهاد چند مقام داده شده بود ولی به این شرط راضی به قبول پیشنهاد بود که دستمزد نگیرد. 
وی مقام را متفاوت از کارمندی می دانست و عقیده داشت که برای قبول مقام که هدف، خدمت به خلق است نباید پول گرفت. او در دهه های آخر 
ُعمر به خواست مردم قبول کرد که نامزد انتخابات پارلمانی شود و انتخاب شد و از 1986 تا 1992 از اعضای پارلمان هند بود و گفته بود که تنها برای 

جلوگیری از تصویب طرح ها و لوایح بَد و زیان آور، نماینده شده است.

داستان نگاری که 25 داستان او 750 میلیون نسخه فروش داشت
هارولد رابینز Harold Robbins « نویسنده اي که حقایق مکشوفه و استنباط 
خودرا به صورت داستان مي نوشت 21 ماه مي 1916 در نیویورک به دنیا آمد. 
پدر و مادر او از روسیه تزاری به آمریکا مهاجرت کرده بودند. داستان هاي معروف 
وي که 81 سال ُعمر کرد و در کالیفرنیا درگذشت عبارتند از: هرگز با غریبه دوست 
نشو، خانه شماره 79 خیابان پارک، بانوي تنها، کافي نیست، تایکون )توانگر(، 
رویاي بازرگانان و .... او که بیش از 25 کتاب نوشت نخستین داستان خود را زیر 
عنوان »هرگز با غریبه دوست نشو« در 1948 به دست چاپ سپرد. آخرین کتاب 
او »نِفرین« عنوان دارد. رابینز تنها وضعیت و رویدادهایي را که خود تجربه کرده 
بود و یا شاهد عیني آنها بود به صورت داستان مي نوشت و لذا نوشته هایش بَر 
دل مي نشینند و پند مي آموزند. 25  داستان هارولد رابینز به 32 زبان ترجمه 
شده و تا سال 2010 هفتصد و پنجاه میلیون نسخه فروش داشتند. با این همه 
مخاطب، وي در ردیف اول داستان نگاران جهان در قرن 20 قرارگرفته است. 
داستان »رویاي بازرگانان« درباره تفکر فیلمسازان هالیوود و آزمندي آنان است.

    هارولد رابینز که سه بار ازدواج کرد چهاردهم اکتبر 1997 درگذشت.

هارولد رابینز
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اهمیت ژورنالیست برای جامعه خود
یازدهم ماه می 2002  بانو L. M. Renaude Lapointe از نخستین بانوان ژورنالیسِت 
کنفدراسیون کانادا در 90 سالگی درگذشت. وی که یک فرانسوی تبار بود سوم ژانویه 1912 
در شهر کوبِک )ُکِبک( به دنیا آمده بود و یک ژورنالیست حرفه ای تمام عیار بود که دهها سال به 
این کار ادامه داد. شهرت و اظهارنظرهایش در مقاالت رسانه ای سبب شد که در سالخوردگی، 
سناتور شود. او دو دوره و جمعا حدود 6 سال رئیس سنای کانادا بود. نظرات این بانو درباره 
اهمیت ژورنالیسم برای جوامعـ  از جامعه خانواده تا جامعه ملّی و جامعه جهانی وارد کتاب 
های درسی این پیشه شده است. او عقیده داشت که ژورنالیست اگر وفادار به اصول این حرفه 
باشد و تجربه و مهارت کافی داشته و هدفی جز خدمت به انسان نداشته باشد؛ فرهنگ ساز و به 
زبان ساده تر، انسانّیت ساز می شود و اهمیت و سطح یک جامعه ملی )یک کشور( را باید برپایه 

شایستگی روزنامه نگارانش محاسبه کرد که راههای درست و پیشرفت را نشان می دهند.

یک روزنگار شجاع قرن هجدهم
 دهم ماه می 1768 در پی بازداشت John Wilkes مقاله نگار انگلیسی وقت که در نشریِه The North Briton در انتقاد از پادشاه 
وقت )جورج سوم( که با فرانسه قرارداد امضاء کرده بود )قرارداد پاریس(، گروهی از لندنی ها به خیابان ریختند و تظاهرات 

کردند که کشتار صورت گرفت. از دیدگاه Wilkes ، این قرارداد زیان آور بود.

Wilkes  که یک آزادیخواه و به اصطالح وقت؛ رادیکال بود و از انقالب استقالل مهاجرنشینان انگلیسی آمریکا حمایت می 

کرد چندبار به نمایندگی در پارلمان انتخاب شد. او که 72 سال ُعمر کرد، اواخر ُعمر روش محافظه کاری در پیش گرفت و 
از چشم مردم افتاد.

نشریه هفتگی »نورث بریتون« که Wilkes  مقاله نگار آن بود در رقابت با نشریه »بریتون« تاسیس شده بود. در اوایل دهه 
1340 که اطالعات و کیهان )دو روزنامه عصر وقت( رقابت با هم را به انتقاد و بدگویی از یکدیگر تبدیل کرده بودند به بریتون و نورت بریتون قرن هجدهم 

توصیف می شدند.

خواهرزاده نهرو نویسنده بنام هند
بانو Nayantara Sahgal خواهرزاده نهرو و نویسنده بنام هند دهم ماه می 1927 به دنیا 
آمد و در این روز در سال 2022 نود وپنج ساله شد. وی دهها کتاب داستانی و غیر دادستانی 

تألیف کرده است و همچنین چند کتاب خاطره و بیوگرافی.

 معروف ترین کتاب های غیر داستانی او؛ »جنبش برای آزادی« و »فریاد آزادی« هستند. 
او مجموعه ای از نامه های نهرو را هم کتاب کرده است.

Lapointe

Sahgal

John-Wilkes
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اردیبهشت1401( مجله روزنامک  شماره 93 )فروردین- 

رونمایی نخستین کامپیوتر جهان در 1941 در برلینـ  یک مهندس آلمانی 
81 سال پیش آن را ساخته بود
12 ماه می سال 1941 )دوران جنگ جهاني دوم( کنراد زوس Konrad Zuse دانشمند آلماني 
کامپیوتري را که ساخته بودـ  دیجیتال، خودکار و دارای توان برنامه نگاري )پروگرامینگ(ـ  در 
شهر برلین رونمایی کرد. وي که در دسامبر 1995 و در 85 سالگی درگذشت و در ریاضيـ  فیزیک 
دکترا داشت و در دانشگاه تدریس مي کرد در زمان اختراع کامپیوتر )ماشین حسابگر( 31 ساله بود.

     ُکنراد زوس ماشین اختراعي خود را » Z3  « نام نهاده بود. از این کامپیوتر به عنوان نخستین 
کامپیوتر کامل جهان نام برده شده است. نیروی هوایی آلمان )لوفت وافه( نخستین سازمانی بود که 
کامپیوتر ساخت مهندس ُکنراد زوس را بکار گرفت. متفقین که پی به وجود چنین دستگاهی برده 
و محل استقرار آن را یافته بودند در سال 1943 این محل را بمباران و نابود کردند. بعدا معلوم شد 
که متفقین از طریق جاسوسان خود محل استقرار کامپیوترهای Z3 را کشف و بمباران کرده بودند.

    پس از جنگ، ُکنراد به پژوهشگري ادامه داد و نخستین زبان پروگرام کردن را طراحي کرد و 
نامش را »پالن کالکول« گذارد. وي جزئیات طراحي این زبان را در سال 1948 منتشر ساخت. 
زوس که براي ادامه کار شرکتي تشکیل داده بود سپس کامپیوتر تکمیل شده خود به نام »زيـ  4« 

را ساخت که نخستین کامپیوتر بازرگاني )عمومی و در دسترس همگان( در جهان بشمار مي آید. شرکت زوس سپس با کمپاني هاي انگلیسيـ  
آمریکایي از جمله آي. بي. ام همکار شد و ....
 Konrad Zuse در برلین به دنیا آمده بود.

از فضانورد شدن انسان 61 سال گذشتـ  نخستین انسان فضانورد، یک 
روس به نام گاگارین بود

دانشمندان روسیه 12 اپریل 1961 وطن خود را به نخستین کشوري در جهان معروف ساختند 
که انسان به مدار زمین فرستاد. در این روز سرگرِد روسـ  »یوري گاگارین« با ُوستوک - 1 ماهواره 
ساخت آن کشور به فضا فرستاده شد و در مدار کره زمین قرار گرفت، کره زمین را دور زد و به خاک 
وطن بازگردانده شد که در آن زمان عملي باور کردني نبود. این کار، جهان را وارد یک مسابقه موشکي 
ـ فضایي کرده است. نتیجه همین مسابقه بود که موشک اینک جاي بسیاري از سالحها را گرفته و 

در ارتشها، حرف اول را مي زند.
    دولت مسکو در اپریل 2007 و به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد سفر گاگارین به فضا تصمیم 
خود به ازسرگرفتن فعالیت هاي فضایي، و نیز برنامه هاي تازه روسیه براي گسترش فعالیت هاي 

فضایي این کشور را اعالم داشت.
    در اپریل 2011 به مناسبت پنجاهمین سالگرد فرستاده شدن گاگارین به مدار زمین، در 70 

کشور جهان مراسم ویژه برگزار شد.

Konrad Ernst Otto Zuse

Yuri A. Gagarin
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پیکان 1346

زمانی که بهای اتومبیل پیکاِن ایران 18 هزار تومان شد
در نیمه فروردین 1348 )اپریل 1969( دولت وقت ایران با افزایش بهای اتومبیل پیکان )که در سه نوع ساخته می شد( موافقت کرد. میانگین میزان افزایش، 
6 درصد بود و با این افزایش، میانگین بهای سه نوع پیکان ساخت ایران به 18 هزارتومان رسید )دو هزار و پانصد و 70 دالر وقت(. پیکان از سال 1346 در ایران 
تولید می شد و شرکت ایران ناسیونال )ایران خودرو( امتیاز تولید آن را از کرایسلر انگلیس گرفته بود. بهای پیکان های ساخت سال 1346 ایران حدود 15 تا 

17 هزار تومان بود. مونتاژ اتومبیل در ایران از اواخر دهه 1330 آغاز شده 
بود و برادران کاشانچی امتیاز مونتاژ اتومبیل فیات ساخت ایتالیا را بدست 
آورده بودند و تاکسی های تهران به تدریج از ُمسُکویچ و پابِدای ساخت 
روسیه به فیات 110 مونتاژ شده در ایران تبدیل شدند. کارخانه مونتاژ 
فیات در منطقه تهران نو و نمایشگاه آن در دروازه دولت، ابتدای خیابان 

سعدی و کمی باالتر از بیمارستان امیراعلم بود.
     پیکان در دو سال 1346 و 1347 ه. ش. برحسب نوع، به بهاي از 15 
هزار و 170 تومان تا 17 هزار و 190 تومان فروخته می شد. خودرِو پیکان 
تا چند سال پیش در ایران ساخته می شد که تولید آن متوقف شده است.

زادروز بمب هیدرژني

دوازدهم ماه می )22 اردیبهشت( زادروز بمب هیدرژني است که در سال 1953 آزمایش شد و دارندگان آن عمدتا روسیه، آمریکا و چین هستند. ترومن 
رئیس جمهوري وقت آمریکا 31 ژانویه 1950 پس از اطمینان از اتمي شدن روسیه، دستور تهیه بمب هیدرژني را بر پایه فعل و انفعالي که حرارت خورشید 
ناشي از آن است یعني ادغام هسته هاي اتم هیدرژن سنگین با اتم دئوتریوم صادر کرد. به هم پیوستگي این دو هسته نیروي وسیعي را آزاد مي کند. طبق آمار 

منتشره، روس ها تعداد بیشتري بمب هیدرژني در زّرادخانه خود دارند.
    سالح اتمي از زمان پیدایش آن، یک ابزار قدرت و نیز بازدارنده از تعرض به کشور دارنده آن و نیز پیشگیری از یک جنگ عمومي )جهاني و یا میان قدرت 
های دارنده آن( بوده است. بکاربردن سالح اتمی تاکنون یکبار و در آگوست 1945 صورت گرفت و در آن ماه، آمریکا با فروافکندن دو بمب اتمي بر دو شهر 
ژاپن، این دولت را مجبور به تسلیم شدن کرد. در آن سال، آمریکا دارنده منحصر به فرد آن سالح بود و پس از این که داشتن آن از انحصار آمریکا خارج شد، دیگر 

عمال بکار گرفته نشده، ولي در تهدید کردن؛ بله.
هجدهم ماه می 1974 هند نیز نخستین بمب اتمي خود را در منطقه Pokhran   واقع در ایالت شمال شرقيـ  راجستانـ  آزمایش کرد و ششمین عضو باشگاه 
دارندگان اسلحه اتمي شد. پنج دارنده قبلي بمب اتمي با هدف اینکه دیگران داراي این سالح عمدتا بازدارنده نشوند، در سال 1970 طرح منع گسترش سالح 
اتميـ  NPT ـ  را تنظیم و به امضاي بسیاري از کشورها رساندند. با وجود این، از آن زمان تا کنون شمار دارندگان سالح اتمی به کشور رسیده است. فدراسیون 
آفریقاي جنوبي بمب اتمي ساخته بود که داوطلبانه آنها را از میان بُرد. بسیاري از کشورها ازجمله ژاپن، برزیل، ایتالیا و آلمان هر آن که بخواهند مي توانند 

سالح اتمي تولید کنند زیرا که وسائل آن را در دست دارند.

رشد سریع توان مغزی انسان در دهه های اخیر
پژوهشکده »ماکس پالنک« 13 می 2008 اعالم کرده بود که طبق نتایج به دست آمده از آزمایش ها و بررسی های این انستیتو، رشد توان مغزی انسان 
)قدرت تفّکر، درک و قضاوت( در چند دهه گذشته سریعا در حال افزایش یافتن بوده است و دسترسی انسان به اطالعات و نیز معلومات عمومی برای تحلیل این 
اطالعات و نتیجه گیری، به رشد نیروی مغز که »قضاوت درست« بخشی از آن است در دهه یکم قرن 21 شتاب بیشتری داده است. افزایش توان مغز؛ انسان را 

منطقی تر، قانونمندتر و برخالف تصّورپیشین، اخالقی تر می کند.
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 روزی که چارلز لیندبرگ نخستین پرواز از آمریکا به 
اروپا را بپایان رسانید

در این روز چارلز لیندبرگ Charles Lindbergh ـ  نخستین هوانوردی که با یک هواپیمای یک موتوره و به تنهایی 
عرض 5800 کیلومتری اقیانوس اطلس را در 33 ساعت و 30 دقیقه طی کرد در زمینی که بعدا فرودگاه شده 
است  ) Le Bourget  ( در شمال پاریس فرود آمد. ویـ  متولد 1902 که 72 سال ُعمر کرد بعدا یک فعال سیاسی 

و از مخالفان ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی شد. او از نیویورک به پرواز درآمده بود.
پنج سال بعد و درست در همین روز بانو خلبانـ  املیا  اِرهارت Amelia Mary Earhart به همانگونه عرض اقیانوس 

اطلس را با هواپیما طی کرد.

خوردن توت به تقویت مغز کمک می کند و مانع ضعف حافظه در پیری می شودـ  
درباره خواص آجیل و چای

طبق یک کشف تازه پزشکی که 15 ماه می )25 اردیبهشت 1401( رسانه ای شد، مصرف انواع توت باعث تقویت مغز می شود و مانع ضعف حافظه در سنین 
پیری. کارآیی توت های درختی در این زمینه بیش از توت های گیاهی است.  طبق کشف همین گروه دانشمندان علوم پزشکی، خوردن آجیل خام و گردو نیز 
به حفظ توان مغز کمک می کند و همچنین خواب نَه کمتر از 8 ساعت در شبانه روز برای افراد باالی 60 سال و استفاده دست کم سه بار در هفته از استخرهای 
بهداشتی. همین گروه قبال اعالم کرده بود که نوشیدن یک فنجان چای سبز و یا سیاه، خستگی و اندوه را برطرف و کمک به حفظ آرامش و کار فکری بهتر می کند.

 4 درصد اوراسیایی ها ژِن آدم نانِدرتال دارند

    ششم می 2010 کشف تازه ای درباره آدِم نیاندرثال )تلفظ فرانسوی؛ نانِدرتال( اعالم شد. اسکلت باقیمانده آدم معروف به نانِدرتال، برای نخستین بار در 
دره »نیاندر« در ناحیه دوسلدورف آلمان به دست آمده بود که به این نام خوانده می شوند. »ثال« به زبان آلمانی یعنی دّره. ناندرتال ها در پیش از 30 هزار سال 

قبل در اروپا، آسیای مرکزی و آسیای غربی زندگی می کردند. اثری از آدم ناندرتال در آفریقا دیده نشده است.
طبق کشف تازه، در نزدیک به چهار درصد نفوس کنونی »اوراسیا« ژِن آدم ناندرتال وجود دارد.

Charles Lindbergh

پیدایش سیگار و گسترش جهانی توتون و اعتیاد به دخانیات که قاتل شماره یک 
بشر اعالم شده است

»فرانسیسکو فرناندز« توتوني را که از کوبا به اروپا آورده شده بود در مارس 1558 ]طبق برخی نوشته ها؛ پنجم مارس آن سال[ به صورت سیگار به اروپاییان 
معرفي کرد. برگ خشک شده توتون در آغاز کار در چپق مصرف مي شد و یا در گوشه دهان ]طرف بیرونی دندان[ قرار می گرفت و به تدریج مکیده می شد که 

بعدا سیگار برگ و پس از آن سیگار کاغذی تهیه شد.
     توتون )تباکو( از گیاهان بومي قاره آمریکاست که کریستف کلمب )کریستوفر کلمبوس( در سفر اول و اتفاقی خود به این قاره غربي در سال 1492 در کوبا 
متوجه آن شد و دید که بومیان دود برگهاي خشک شده آن را استنشاق مي کنند و پس از آن نوعي حالت انبساط به آنان دست مي دهد. این گیاه نخست به اروپا 
و سپس به سایر نقاط منتقل شد که سازمان جهاني بهداشت اخیرا آن را قاتل شماره یک انسان و عامل بیماري هاي صعب العالج از جمله سرطان، عروق و قلب 
اعالم کرده است و در پی آن، بیشتر دولت ها ازجمله شماری از استیت های فدراسیون آمریکا مالیات سنگین بر آن بسته اند. ایرانیان توسط پرتغالي ها با توتون 
و چگونگي مصرف آن آشنا شدند و آن را تنباکو )به جاي تباکو( تلفظ کردند. به رغم بستن مالیات سنگین بر سیگار در بسیاری از کشورها، در الیحه بودجه سال 

1398 جمهوری اسالمی، بر سیگار مالیات پیشنهاد نشد و سیگار در ایران همچنان ارزان است و بخشی از سیگار مصرفی نیز به صورت قاچاق وارد می شود.



با انتخابات اپریل 2019 اوکراین، دو کشور در جهان دارای رئیس یهودی شدند و 
یک ُکِمدَین رئیس کشور

با انتخاب والدیمیر زلنسکی V. Zelensky به ریاست جمهوری اوکرایِن 603 هزار کیلومتری و 41 میلیونی در انتخابات 21 اپریل 2019 که کار او در این 
سمت از 20 ماه می این سال آغاز شده است، دو کشور در جهان دارای رئیس یهودی شدند؛ اسرائیل و اوکراین.

 در همان اپریل 2019 در تفسیرهای رسانه ای گفته شده بود که اگر بِرنی سانِدرزـ  سناتور چپگرای آمریکا به نامزدکردن خود در دوره های بعدی انتخابات 
ریاست جمهوری ادامه دهد احتماال جهان دارای سه رئیس جمهوری یهودی خواهد شد.

     زلنسکی یک کمدیَن، بازیگر و برنامه ساز )کارگردان( برنامه های نمایشی )در تلویزیون و فیلم سینمایی( بوده است که در 25 ژانویه 1978 در شهر 700 
هزارنفری )ِکوی وییـ  ریه Kvyvyi Rih ( در منطقه روس نشین و روس زباِن جنوب مرکزی اوکراین به دنیا آمده و پدر و مادر اوـ  هر دو یهودی هستند و پدر 
بزرگش یک افسر ارتش روسیه بود. شهر ِکوی ویی یک پادگان نظامی بود که کاترین بزرگ امپراتور روسیه آن را به صورت شهر درآورد و استالین با توجه به 

اینکه این شهر در ناحیه معادن سنگ آهن قرار دارد آن را صنعتی و فوالدساز کرد و وسعت یافت.
     زلنسکی که از 17 سالگی وارد تمرین نمایش شده بود، در دانشگاه درس حقوق خواند، ولی ترجیح داده بود که بکار ساخت برنامه و فیلم کمدی تلویزیونی 
و ایفاء نقش بپردازد و در یکی از برنامه هایش نقش »رئیس جمهوری« را از دیدگاه کمدی و طنز ایفاء کرده و باعث جلب توجه اوکراینی ها شده بود. عنوان این 

برنامه؛ »نوکر مردم« بود.
    پیروزی زلنسکی در سیاست و باالخره در انتخابات، نتیجه تالطم های حکومتی اوکراین در دو دهه قرن 21 بویژه از سال 2013 و درگیری هاِی زبانی و 
عمدتا پشت پردِه بلوک غرب و روسیه بود. غرب که در نیمه دوم دهه 1980 به گورباچف و در دهه 1990 به یلتسینـ  به شرط انحالل پیمان ورشو و خروج 
از آلمان شرقی، قوِل از صورت نظامی خارج کردن »ناتو« و عدم گسترش آن را در جهت شرق اروپا را داده بود، ولی نه تنها به قول و قرار خود عمل نکرد بلکه 
اعضای سابق پیمان ورشو و سه کشور بالتیک شوروی را هم عضو »ناتو« کرد و برنامه ورود به اوکراین را تنظیم کرد، تظاهرات میدان کی یِف  به تغییر وضعیت 
اوکراین انجامید و به آماده کردن مقدمات وارد ساختن اوکراین به »ناتو« و اتحادیه اروپا پرداخت که دولت مسکو نگران شد زیراکه می داند اگر اوکراین وارد 

ناتو شود دوباره و این بار از فاصله نزدیکتری در محاصره بلوک غرب قرار خواهد گرفت و قاعدتا نمی تواند این وضعیت را تحمل کند.

زلنسکی در زمان کار نمایش
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جنگ سرد و ابزارهاي آن ازجمله تحریم اقتصادی و اتهام تروریستیـ  سالح 
اتمي بازدارنده درگیري نظامي با دارنده آن و وقوع یک جنگ جهانی دیگرـ  نقش 
نطق و نوشته در یک جنگ سردـ  مسئله ونزوئال باعث اختراع حربه تازه ای در 

جنگ سرد از سوی آمریکا شدـ  اشاره ای به ابتکار واژه جنگ سرد
واژه مرّکب »جنگ سرد« 16 اپریل 2022  )26 اردیبهشت1401( هفتاد و پنج ساله شد که برای نخستین بار در 16 
اپریل1947 »برنارد باروکـ  باروخBernard M. Baruch « مشاور هری ترومن رئیس جمهوري وقت آمریکا آن را در یک 
سخنرانی رسمی به زبان آورد و »والتر لیپمن« مقاله نگار مطبوعات آمریکا )نظرنویس( آن را عنوان تألیف اکتبر سال 1947 
خود قرارداد که به مفهوم درگیری، دشمني، ایجاد تشّنج ممتد و خصومت میان دو دولت و یا اتحادیه ]در ابعاد سیاسیـ  
اقتصادی و فرهنگی[ عمومّیت یافته است.  برنارد باروک که پیش از ترومن به وودرو ویلسون و فرانکلین د. روزولت نظر 

مشورتی می داد در سال 1946 به خواست ترومن، نماینده آمریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل شده بود. 

 پیش از باروک و لیپمن، »جورج اُرول G. Orwell    « روزنامه نگار انگلیسی در مقاله ای که در 19 اکتبر 1945 انتشار یافت 
بدون بکار بردن واژه مرّکب »جنگ سرد«، نوشته بود: بکاررفتن بمب اتمی از سوی آمریکا در جنگ با ژاپن سایر دولت ها را 
به اندیشه داشتن آن فرو برده و با توجه به قدرت تخریبی این جنگ افزار، بکاربردنش آخرین گزینه خواهد بود و بنابراین؛ 
در آینده، درگیری هاِی قدرت ها به صورت اقتصادی و انواع دیگر و بدون بکار بردن نیروی نظامی خواهد بود. وی در آن 
زمان )حدود دو ماه پس از تسلیم شدن ژاپن و پایان جنگ دوم در همه جبهه ها( پیش بینی کرده بود که سالح اتمي براي 

مدتي طوالتي در انحصار آمریکا باقي نخواهد ماند. گذشت زمان و رویدادها نشان داد که پیش بینی »اُرول« درست بود.
     جنگ سرِد قرن بیستم اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم، میان دو قدرت بزرگتر وقتـ  مسکو و واشنگتنـ  آغاز 
شد و تا پایان سال یکِم دهه 1990 )دسامبر 1991(میان این دو دولت ادامه یافت. این دو قدرت در طول جنگ سرد دو 
 Berlin Crisis June 4th - Nov. ( بار در آستانه تبدیل آن به جنگ اتمی قرارگرفتند: بحران ژوئنـ  نوامبر 1961 بر سر برلین
9th 1961 ( که مسکو به آمریکا، انگلستان و فرانسه اولتیماتوم داده بود از غرب برلین خارج شوند و بحران موشکی کوبا در 
اکتبر 1962 که هر دو مورد )ترس از بکار رفتن سالح اتمی( به سازش منتهی شد. جنگ سرد واشنگتن و مسکو سرانجام 
به شکست مسکو منجر شد زیراکه از شعارهاي انقالب 1917 خود و سوسیالیسم واقعي دور شده بود، گرفتار نوعي فساد 

فرهنگي و ضعف انتخاب مدیریت ها به سبب عدم رعایت شرایط الزم شده بود و به عالوه ضعِف انگیزه و میهن دوستي در مردم. ضعف ژورنالیسم شوروي عاملي 
موثر در فروپاشي آن از درون )بدون جنگ و فشار خارجي( بود.

    دولت شوروي از زمان حکومت برژنف تالش کرد تا در رسانه هاي این کشور سیستم »اصطالحا؛ ضد خبر« به وجود آوَرد و اخبار منفي کشورهاي رقیب 
بویژه قتل و جنایات و ... را براي مخاطبان داخلي بزرگ و دنبال کند تا این مخاطبان تصور نکنند که مرغ همسایه غاز است، ولي موفق نشد زیراکه شوروي 

روزنامه نگار ماهر نداشت.
    جنگ سرد مسکو و واشنگتن از 1946 و از زمانی علنی شد که شوروی که هنوز نیروهای خودرا از ایران بیرون نبرده بود مانع از ادامه حرکت یگانهاي سه 
لشکر ایران به سوی آذربایجان و پایان دادن به تجزیه طلبی پیشه وری شده بود. »جورج ِکنان« دیپلمات و اندیشمند آمریکایی همان وقت یک پیام طوالنی 
به کاخ سفید )واشینگتن( فرستاد که با انتشار مفاد آن در رسانه های آمریکا، جنگ سرد دو قدرت وقت علنی شد و شدت یافت و .... شوروی با قطع حرکت 

نیروهای نظامی ایران به سوی آذربایجان در نیمِه راه، اعالمیه سال 1943 سران سه دولت متفق در تهران را نقض کرده بود.
    جنگ سرد که همچنین استفاده دو دولت و یا دو گروه از نفوذ و بکارگیری قدرت سیاسی در سطح جهان و یا منطقه )از نوع جئوپولیتیک( علیه طرف دیگر 
استـ  در حقیقت از درگیری سیاسي انگلستان و روسیه در قرن نوزدهم بر سر افغانستان آغاز شد که بازنده آن ایران! بود که در سال 1857 هرات، فراه و غرب 
افغانستان را از دست داد زیرا که در جریان آن جنگ سرد، دربار ایران به ساز مسکو بیش از لندن می رقصید. اصطالح »جئوپولیتیک« از سال 1897 و از تالیف 

»فردریک راتسل« استاد آلمانی گرفته شده و عمومیت یافته که در این تألیف به تشریح تاثیر وضعیت جغرافیایی بر سیاست پرداخته بود.
    استادان علم سیاست، جنگ سرد )ُکلد وار( را جدا از جنگ گرم نمی دانند زیرا که هدف از این دو نوع جنگ یکسان است و همانا به زانو درآوردن طرف 
مقابل و ....     در آغاز کار، ابزارهای اصلی جنگ سرد عبارت بودند از: وارد آوردن اتهام، تهدید و اخطار، اِعمال محدودیت ها و محاصره غیر نظامی با ایجاد اتحادیه 
زنجیره ای و یا متحد ساختن همسایگان علیه دولت مورد نظر. رسانه ها )اصطالحا؛ نطق و نوشته( وسیله )حربه( جنگ سرد بودند که هنوز هم هستند که به 
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تدریج با تکامل تکنولوژي؛ تلویزیون هاي ماهواره اي، آنالیني شدن نشریات، ایجاد وبالگ، انتقال از طریق ایمیل و باالخره سوشل میدیا و پیدایش »شهروند 
ژورنالیست« رو به تکامل گذارده اند و دروغ پراکنی، فِیک نیوز و تحریک، سپس تضعیف وحدت ملی و ایجاد نارضایی داخلی، حمالت ایدئولوژیک و تضعیف 
فرهنگی و ... بر آنها اضافه شده اند. تکامل تکنولوژی مخابرات به جنگ سرد دولت هاي مخالف یکدیگر چهره تازه ای داده است و در آن بمباران کشور مورد هدف 
با رادیوـ  تلویزیونهای ماهواره ای، ِسلفون ها، وبسایت ها، سوِشل نِت ُورک ها و نیز ایمیل مطالب منفي و تحریک کننده بوده است. هدف اصلی آن است که توجه 
اتباع کشوِر مورد حمله از حرف های مقامات و تالش دولت مربوط برگرفته شود. رادیو تلویزیون هاي مورد استفاده در جنگ سرد کار خودرا با انتشار مطالب 

معمولی آغاز می کنند و پس از جلب مخاطب به راه اصلی )انجام ماموریتـ  ماموریتی که با بودجه سنگین برای انجام آن به وجود آمده اند( گام مي گذارند.
    در یک جنگ سرد، نیروهای دو کشور متخاصم؛ روزنامه نگاران و سخنرانان آنها هستند و طرف ماهرتر برنده جنگ است. دیدیم که ضعف ژورنالیسم شوروی و 
مدارس )آموزش و پرورش( آن از عوامل شکست آن جماهیریِه تا دندان مسلح به کالهک اتمی و زیردریایی شد. جبهه هاي جنگ سرد؛ داخلي و خارجي هستند. 
درگیري هاي احزاب و برجستگان یک کشور با یکدیگر بر سر کسب قدرت و منافع را هم جنگ سرد داخلي خوانده اند. تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک و 
محاصره دریایی و ... نوعی دیگر از جنگ سرد بشمار آورده شده اند، ولی جنگی که ممکن هر آن به نیمه گرم و گرم مبدل شود و برای مثال؛ کشوری که تحریم 

اقتصادی شود دست به عمل متقابل ازجمله توقیف کشتی های تجاری کشور تحریم کننده در دریاها زند که ممکن است جنگ گرم بدنبال داشته باشد.
    پیش بینی شده بود که این نوع جنگ و ستیز در صحنه هاي داخلي و خارجي گسترش بیشتري یابد با ابزارهاي تازه که تحقق یافته است. براي مثال؛ در 
دهه دوم قرن 21 در جبهه هاي داخلي آمریکا و چند کشور دیگر دیده شده است که براي مخالفت با یک فرد که در حال مطرح شدن بوده، مخالفانش از حربه 
حرکات و دست درازي جنسي او حتي اگر مربوط به نیم قرن پیش و زماني که دانش آموز و یا دانشجو بوده استفاده کرده اند و یا اتهام فساد مالي و سوء استفاده 
ها گرچه به مقدار جزئي وارد ساخته و رسانه ای کرده اند و این نوع از میدان به در کردن ممکن است که جهاني شود ازجمله وارد آوردن اتهام تقلّب در امتحان 

در دوران جواني! و ... بر آن اضافه گردد. در جبهه خارجي؛ اتهامات تروریستي و ... نیز وسیله جنگ سرد شده و گسترش و عمومّیت یافتن تحریم ها و ....

 یک ابزار این جنگ )جنگ سرد( که از ژانویه 2019 وارد میدان شده است، اعالم به رسمیت شناختِن فرد مخالف رئیس یک دولت غیر دوست به عنوان 
رئیس کشور است بدون اینکه انتخابات صورت گرفته باشد )انتخاب خارجي(. نخستین نمونه آن؛ در ونزوئال، که دولت آمریکا و متعاقب آن دهها دولت دیگر، 
Juan Guaido  رئیس 36 ساله وقت مجلس ونزوئال را که بناي مخالفت با Nicolas Maduro رئیس جمهوري این کشور نفتدار را گذاشته بود به عنوان رئیس 

جمهوري به رسمیت شناختند زیراکه با مادورِو سوسیالیست مخالف بودند!.

پیرترین زن جهان سی ام فروردین امسال در 119 سالگی درگذشت
طبق اعالمیه وزارت بهداشت ژاپن، کانه تاناکا Kane Tanaka سالمند ترین انساِن شناخته شده کره زمین که یک بانوی ژاپنی بود 19 اپریل 2022 )30 
فروردین 1401( در 119 سالگی درگذشت. تاناکا دوم ژانویه 1903 به دنیا آمده بود. گیِنس نیز قبال  کانه تاناکا را سالخورده ترین انسان بر سطح کره زمین 

اعالم کرده بود. قبال بانو جین کالِمنت تا 122 سالگی زنده بود. تاناکا که در 19 سالگی ازدواج کرده بود تا 103 سالگی کار می کرد و در کار فروش برنج بود.

وزارت بهداشت ژاپن اعالم کرده است که 69 هزار و 785 تن از جمعیت 126 میلیونی این کشور، صد ساله یا باالی صد سالگی هستند.
    برسی آمار نشان می دهد که شمار صد ساله و صد و چند ساله های ژاپن از 48 سال پیش تا کنون همواره در حال افزایش بوده است. در ژاپن میانگین سن 

زنان 87.3 سال و مردان 81.1 سال است.
    دانشمندان دالیل این طول ُعمر ژاپنی ها را مصرف غذای ُسَنتی و سالم، نوشیدن آب کافی و از دست ندادن 7ـ  8 ساعت خواب در شبانه روز و دوری جستن 
از اعتیادات و نیز غم و اندوه به دست داده اند. پیشرفت ِعلم پزشکی و افزایش انتشار کتاب های تشخیص بیماری ها و آنالین های مربوط و راه پیشگیری از 

بیماری ها در ژاپن و آگاهی مردم این کشور از راههای سالمت زیستن از جمله این عوامل است.
    طبق اعالمیه وزارت بهداشت ژاپن، شمار صد ساله های این کشور در سال 2018 دو هزار و چهارده تن بیشتر از سال پیش از آن )سال 2017( است ]بود[. 

زنان، بیشتِر صد ساله و صد و چند ساله های ژاپنی را 
تشکیل می دهند.

    در جامعه ژاپن افراد سالمند از جایگاه و احترام 
خاصی برخوردار هستند.     22 جوالی 2018 یک 
زن ژاپنی 117 ساله و دارای 160 فرزنده و نوه و نواده 
درگذشت. وی که  Chiyo Miyako نام داشت و دوم 
ماه می 1901 به دنیا آمده بود. وی در جنوب توکیو 

زندگی می کرد.
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اخباِر روزنامه ها روایت از رویداد روز می کنند، این رویدادها بعدا »تاریخ« 
می شوند و »تاریخ« پند آموز و محل قضاوت است

 ُکپی صفحات اول چهار شماره متوالی روزنامه اطالعات از 18 فروردین 1358 )دو ماه پس از پیروزی انقالب( در زیر درج 
شده است تا یادآور آن زمان باشد. دو دهه است که بسیاری از روزنامه های قدیمی تِر کشورهای صنعتی، در هر شماره، عکس 
صفحات اول شماره های همان روز خود در سال های گذشته و از زمان انتشار را در صفحه و یا صفحاتی که به آن اختصاص داده 
اند و عمدتا با عنوان یادی از گذشته و یا اخبار این روز در طول دهـ  بیستـ  سی .... سال گذشته )که بستگی به طول انتشار روزنامه 

دارد( درج و اصطالحا بازنشر می دهند که طبق نظرسنجی مؤسسات »میدیا ریسرچ« مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است:


