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خرداد و تیرماه1401

با این سه دیدار ،ورود جهان به نظمی نوین آغاز شده است که
دگرگونی های بسیار در پی خواهد داشت

نشریه ای است غیر انتفاعی،
ثمره  59سال 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 ا ِدیشِ ن آنالین آن به نشانی:
 www.rooznamak-magazine.comمشاهده و مطالعه
کرد .ماهنامه روزنامک به صورت ضمیم ِه وبســایت خبری و
فیچریِ  12ساله روزنامک که آنالینی جداگانه است به نشانی:
 www.rooznamak.comنیــز قرارداده شــده اســت و
همچنین در سیستم  magiran.comکه 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.
قراردادِ  21جوالی Kuchuk Kainarji 1774

و گسترش قلمرو روسیه در اطراف دریای سیاه

چرا رسانه ها و مقامات روسیه این سند را هنگام توجيه امور
مربوط یادآور نمی شوند؟!

شرح در صفحه 44

تاسيس اتحاد جماهير شوروي ـ
ترسیم خطوط مرزی مسئله ساز ـ
معمّاي فروپاشي و خصوصي سازي
شرح در صفحه 8

تعيين سرنوشت ديگران پشت درهاي بسته در اروپا!
ـ آغاز ورق خوردن تاریخ از قرن  21و ورود جهان به
عصری نوین

شرح در صفحه 46

شرح در صفحه  11الی 15

اظهارات آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار با پوتین رئیس جمهوری
روسیه فدراتیو در تهران و تأکید بر همکاری های بلند مدت دو کشور و نیاز روزافزون
به این همکاری ها
شرح در صفحه 11

مجسمه فردوسي در تهران در یک نگاه
ـ فردوسي ،ايراني بزرگوار كه خود را
وقف خدمت به ايران و ایرانی كرده بود ـ
شرق شناسان :هیچ ملتی «فردوسی»
نداشته است
شرح در صفحه72

«شی جینپینگ» رهبر چین به پوتین اطمینان داد که چین در همه زمینه ها از روسیه پشتیبانی
می کند و به آمریکا اخطار کرد که با آتش بازی نکند

یک کشف علمی که
اهمیت کاله بر سر گذاردن
مردان را ثابت کرد ـ
اهمیت سالمت مغز

شرح در صفحه 70

تعبیر غرب از سخنان پوتین در زادروز پتر بزرگ و علنی شدن قصد او به احیاء روسیه
در وسعت زمان تزارها و توجیه عملیات ویژه نظامی در اوکراین

شرح در صفحه 16

ابتکار تازه پوتین برای احیاء روسیه بزرگتر با دادن شهروندی روسیه به هر اوکراینی
که درخواست دهد و پیش بینی تعمیم آن به ...
شرح در صفحه 68
وزارت امور خارجه روسیه :مسکو قصد ندارد به

اخطار تند مِد ِودِف به «ناتو» و هریک از اعضای آن ـ

پیمان منع جنگافزار هستهای بپیوندد

جنگ جهانی سوم

شرح در صفحه 17

شرح در صفحه 17

شرح در صفحه 69

اصول اعالمیه حقوق بشر مصوّب
مجمع عمومی سازمان ملل ـ
کوروش بزرگ حقوق بشر را
تدوین ،انقالب فرانسه آن را
قانون کرد و مجمع عمومی سازمان
ملل آن را جهانی ساخت
شرح در صفحه 4

قتل شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن در جریان

 53مهاجر قاچاقی به آمریکا ،در تریل ِر مخفی

یک نطق خیابان ِی تبلیغ انتخاباتی برای نامزد محلی

گاهشان که دچار نقص فنی شده بود ،از گرما و نبود

عضو حزب لیبرال دمکرات این کشور

آب و اکسیژن جان دادند!

شرح در صفحه 19

شرح در صفحه 20

انتخاب یک سوسیالیست و چریک پیشین
به ریاست کشور محافظه کار کلمبیا!

شرح در صفحه 20

پنجم تیرماه  1401رئیس قوه قضائیه :مردم از وضعیت اقتصادی ـ معیشتی ،ناهنجاریهای اجتماعی و
زیرپاگذاشته شدن برخی ارزشها گالیهمند هستند
شرح در صفحه 22

جمعیت اعضای بریکس؛  3میلیارد و دویست میلیون نفر
و جمعیت اعضای «جی  »7هفتصد و  77میلیون
شرح در صفحه 24

قصد واقعی رفتن ریچارد
دورانی که قدرت های
نیکسون به پکن؛
وقت «چین» را میان خود
کاپيتاليست کردن چين بود
به مناطق نفوذ تقسیم

کرده بودند ـ هَ شت
قدرت جهانی وقت برضد برپایه تجربه چند کشور،
حذف صفرها از اسکناس ها
معترضان
راه حل مسئله تورّم نیست
(مشتزنان چینی)
شرح در صفحه 47

ادامه مسئله اوکراین دارد موضوعات دیگری ازجمله لغو فروش آالسکا و اعتراض به تصرف
اراضی بومیان در آمریکا را به میان می آورد و ...

شرح در صفحه 63

شرح در صفحه 48

شرح در صفحه 31

روزی که بدستور آغامحمدخان

قاجار  20هزار مَرد کرمانی را چشم
درآوردند در تقویم رسمی ثبت و

برگزار شود ـ به این مناسبت؛ نگاهی

به تاریخ هزاران ساله کرمان ساتراپی

چهاردهم داریوش و شهر مورد عالقه اردشیر ساسانی ـ نظرات
مورخان و باستان شناسان درباره آن

تأکید دوباره یک هشدار:
بیماری های قلب و عروق،
قند و عوارض بی تحرّک بودن
و سالخوردگی جز با افزودن
ورزش روزانه مربوط
(فیت ن ِس) بر دارو و کنترل
خورد و خوراک درمان نخواهد شد

شرح در صفحه اول

شرح در صفحه70

برخی دیگر از مطالب این شماره:

ســالروز قيام خوني ِن خودجوش ایرانیان در ســی ام تیرماه  1331و بازگرداندن دكتر مصدق به ریاست دولت ـ واکنش آیت اهلل مکارم شیرازی به گرانی ها ـ محسن طاهری استاد دانشگاه« :مسکن» حق شهروند است و نباید سرنوشت این
حق اساسی به بازار سپرده شود ،اصول قانون اساسی درباره این حق ـ روزي که جامعه ملل بر پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی ،معروف به قرارداد  1921صِحّ ه گذارد ـ توئیتر  16ساله شد و یک مهندس هِندی مدیر عامل آن ـ زمانی که
دولت مســکو بسارابيا و بوكووينا را از رومانی پس گرفت ـ سه اشتباه «الکساندر کرِنسکي» نخست وزیر دولت موقّت روســیه تزاری که به انقالب اکتبر  1917انجامید ـ روزی که یعقوب لیث مبارز تجدید استقالل ایران و حاکمیت
ایرانیان و پایان دادن به ســلطه عرب فوت شد ـ نگاهی به اندیشه و دستاوردهای او ـ روزي که مجلس ماده واحده ِ «طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای» را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد و قانون شد ـ آموزش
اجباری بزرگساالن در ایران،اقدام دولت درسال  1315ه .ش .ـ رایگان بودن تعلیمات عمومی مانع از تفکر طبقاتی در جامعه می شود ـ تاسیس انجمن تاریخ در ایران در  20خرداد  1347و انتقاد دکتر فخرالدین شادمان استاد وقت تاریخنگاری
دانشــگاه تهران از روزنامه نگاران و تاریخنگاران ـ سازمان همكاري و عمران منطقه اي از میان رفت ولی لغو ویزا میان ایران و ترکیه به قوت خود باقی است! ـ ضعف های قراردادهای پایان هرجنگ و یا در ارتباط با آن ممکن است جنگ
دیگری را باعث شوند ـ نلسون ماندال :هر ایدئولوژی اگر مدیریت خوب نداشته باشد شکست خواهد خورد ـ بزرگترین انسانشناس قرن  20که در باره تغییرات فرهنگی و روانی ناشی از جنگها ،شورش ها و مهاجرت ها نظر داده و گفته
است انسانهای عصر تکنولوژی الکترونیک ماشینی تر ،مادی تر و حسابگر می شوند ـ نظریه کنترل غریزه جنسی از جوانی با آموزش درست ـ دهها کتاب در اهمیت مالیات ،زیان وِلفر (یارانه) ،نظارت دقیق پارلمان بر امور مالی ،امساک
در واردات و کنترل نقدینگی نوشت و برنده جایزه نوبل شد ـ «جان هرسي» :ضعف آموزش و پرورش فقر اخالقیات را به دنبال خواهد داشت و جرم و جنایت نتیجه فقر اخالقیات است ـ مستشرق پارسی دان آلمانی که برای سانسکریت
گرامر نوشــت :مدیریت یک کشور باید بر روانشناسی مردم واقف باشــد تا موفق شود ـ نظر یک ژورنالیست  92ساله :ژورنالیسم «عشق» است و به آسانی نمی شود نیمی از آن را به خانواده داد ـ روزنامه نگار عامل ارتقاء تمدن ـ تاسيس
تاس ـ بمباران شــهر توکیو با بیش از صد هزار تلفات ـ سوسیالیسم  1534سال پیش از ایران برخاست 1349 ،ســال پیش از انتشار مانیفِست کارل مارکس ـ تمجید یک مخاطب تاریخدان از وسعت معلومات و خاورمیانه شناسی «لوان
جاگاریان» سفیر روسیه در تهران و بودن چنین افرادی در کنار پوتین و  ...ـ افزایش  55درصدی صادرات نفت خام روسیه به چین ـ درآمد روسیه از صدور نفت و گاز در  100روز اول عملیات نظامی در اوکراین 98 :میلیارد دالر ـ یک بانوی
افغانستانی سناتور استرالیا شد و به این مناسبت؛ نگاهی کوتاه به تاریخ استرالیا و آینده آن با انتقال قدرت به مشرق زمین ـ روزنامه اطالعات  96ساله شد ـ نگاهی چند به گذشته این روزنامه ـ عباس مسعودی بنیادگذار این روزنامه وقتی
که اطالع یافت تیراژ کم شده است سکته کرد و فوت شد ـ اشاره ای به منتظر خدمت کردن نویسندگان این روزنامه پس از مصادره شدن آن ـ فوت حجت االسالم دعایی مدیر مؤسسه مطبوعاتی اطالعات در  42سال گذشته

سرمقاله 3-1/
روزی که بدســتور آغامحمدخان قاجار  20هزار مَرد کرمانی را چشم درآوردند در تقویم رسمی ثبت و برگزار شود ـ به این
مناسبت؛ نگاهی به تاریخ هزاران ساله کرمان ساتراپی چهاردهم داریوش و شهر مورد عالقه اردشیر ساسانی ـ نظرات مورخان
و باستان شناسان درباره آن
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پیام ها و پاسخ به پرسش ها10-4 /
اصول اعالمیه حقوق بشر مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل ـ کوروش بزرگ حقوق بشر را تدوین ،انقالب فرانسه
آن را قانون کرد و مجمع عمومی سازمان ملل جهانی ساخت-یادآوری بمباران شهر توکیو با بیش از صد هزار تلفات
سوسیالیسم  1534سال پیش از ایران برخاست 1349 ،سال پیش از انتشار مانیفِست کارل مارکس-تاسيس اتحادجماهير شوروي ـ ترسیم خطوط مرزی مسئله ساز ـ معمّاي فروپاشي و خصوصي سازي ـ بي اعتنايي به عقايد ادموند
بورک-تمجید یک مخاطب تاریخدان از وسعت معلومات و منطقه شناسی «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران
و بودن چنین افرادی در کنار پوتین و ...

گَشتی در رویدادهای خرداد و تیرماه 28-11 / 1401
اظهارات آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار با پوتین رئیس جمهوری روسیه فدراتیو در تهران و تأکید بر همکاری های بلند مدت دو کشور و نیاز روزافزون به این همکاری ها ...-و پیش از سفر پوتین
به تهران ،دیدار او با شی ژینپینگ رهبر چینِ یک میلیارد و  450هزار نفری ...-و قبل از دیدار با «شی زینپینگ» ،دیدار با مودی رئیس دولت هند ـ هندِ بیش از یک میلیارد و  400میلیون نفری برای تحکیم دوستی
و گســترش روابط-تعبیر غرب از سخنان پوتین در زادروز پتر بزرگ و علنی شدن قصد او به احیاء روسیه در وسعت زمان تزارها و توجیه عملیات ویژه نظامی در اوکراین-وزارت امور خارجه روسیه :مسکو قصد
ندارد به پیمان منع جنگافزار هستهای بپیوندد-اخطار تند مِد ِودِف به «-ناتو» و هریک از اعضای آن ـ جنگ جهانی سوم -امضا ِء سند  20ساله همکاری ایران و ونزوئال-قتل شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن
در جریان یک نطق خیابانیِ تبلیغ انتخاباتی برای نامزد محلی عضو حزب لیبرال دمکرات این کشــور-انتخاب یک سوسیالیســت و چریک پیشین به ریاست کشور محافظه کار کلمبیا! تفسیرهای فراوان بدنبال
داشت و سرآغاز تحولی تازه خوانده شد 53 -مهاجر قاچاقی به آمریکا ،در تریلِر مخفی گاهشان که دچار نقص فنی شده بود ،از گرما و نبود آب و اکسیژن جان دادند! -تیتر صفحه اول روزنامه اعتماد ،شماره هفتم
تیرماه  1401برای ماندن در تاریخ -پنجم تیرماه  1401رئیس قوه قضائیه :مردم از وضعیت اقتصادی ـ معیشــتی ،ناهنجاریهای اجتماعی و زیرپاگذاشــته شدن برخی ارزشها گالیهمند هستند-تیتر بزرگ
صفحه اول شماره ششم تیرماه  1401روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبری و مطلب مربوط که انعکاس گسترده داشت-:افزایش  55درصدی صادرات نفت خام روسیه به چین ـ درآمد روسیه از صدور نفت و
گاز در  100روز اول عملیات نظامی در اوکراین 98 :میلیارد دالر -جمعیت اعضای بریکس؛  3میلیارد و دویست میلیون نفر و جمعیت اعضای G7هفتصد و  77میلیون-یک بانوی افغانستانی سناتور استرالیا شد
ـ به این مناســبت؛ نگاهی کوتاه به تاریخ استرالیا و آینده آن با انتقال قدرت به مشرق زمین -حجت االسالم دعایی فوت شد-محسن طاهری استاد دانشگاه« :مسکن» حق شهروند است و نباید سرنوشت این حق
اساسی به بازار سپرده شود ـ اصول قانون اساسی درباره این حق

دوربین هم تاریخ می نویسد و واقعیت ها را می گوید 37-29/
چند عکس تاریخ ساز با زیرنویس های آن

چند خاطره ،مشاهده و تجربه ناشر روزنامک در جریان  65سال کار روزنامه نگاری 43-38/
درج کُپی یک تفســیر  42ساله جهت قضاوت-روزنامه های آمریکا سِ کشِ ــن اخبار اقتصادی خودرا به یک صفحه کاهش دادند ـ نتیجه ای که  7دهه پیش یک خبرنگا ِر تازه کار ایرانی به آن رسیده بود-ماجرای
الزامی شدن کارت گروه خون در جیب هر خبرنگار-تاسيس «تاس»  ،درسي از شكست ژورناليسم شوروي ـ گزارش يک روزنامه نگار ايراني از عادت نوشيدن ودکا در اطاق خبر ايزوستيا!-آموزش روش ترجمه
و تنظیم اخبار بین الملل با هدف تشخیص تبلیغ و ا ِعمال نظر از خطر مطلق و واقعیت

در گذر تاریخ (یادگیری و پندگیری) 53-44/
قرارداد  Kuchuk Kainarjiو گســترش قلمرو روسیه در اطراف دریای سیاه ـ چرا رسانه ها و مقامات روسیه این ســند را هنگام توجيه امور مربوط یادآور نمی شوند؟! -زمانی که دولت مسکو بسارابيا و بوكووينا را از
رومانی پس گرفت -ســه اشتباه «الکساندر کرِنسکي» نخست وزیر دولت موقّت روسیه تزاری که به انقالب اکتبر  1917انجامید-حزب کمونیســت نوین روسیه فدراتیو ـ تعدیل سوسیالیسم مارکسیستی ـ نظرات
گِنادی زیوگانوف که از تالشگران انتقال قدرت به اوراسیا است پیرامون سالح اتمی -تعيين سرنوشت ديگران پشت درهاي بسته در اروپا! ـ آغاز ورق خوردن تاریخ از قرن  21و ورود جهان به عصری نوین-روزي که
جامعه ملل بر پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی ،معروف به قرارداد  1921صِ حّ ه گذارد-قصد واقعی دیدار ریچارد نیکسون از رفتن به پکن؛ کاپيتاليست کردن چين-هَشت قدرت جهانی وقت برضد مشتزنان چینی
ـ دورانی که قدرت های وقت چین را میان خود به مناطق نفوذ تقســیم کرده بودند-ســالروز قيام خونينِ خودجوش ایرانیان در سی ام تیرماه  1331و بازگرداندن دكتر مصدق به ریاست دولت-روزی که یعقوب لیث
مبارز تجدید استقالل ایران و حاکمیت ایرانیان و پایان دادن به سلطه عرب فوت شد ـ نگاهی به اندیشه و دستاوردهای او-آموزش اجباری بزرگساالن در ایران ـ اقدام دولت درسال  1315ه .ش .ـ رایگان بودن تعلیمات
عمومی مانع از تفکر طبقاتی در جامعه می شــود-از دیدار داریوش بزرگ از مصر و دستور او به ساخت یک معبد و نیز جمع آوری تاریخ مصریان  2539سال گذشت-نامه امپراتور چین باستان به قباد ساسانی در ژوئن
-520امپراتور روم که در جنگ بدست یک سرباز ایران کشته شد-روزي که مجلس ماده واحد ِه «طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای» را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد و قانون شد-سازمان
همكاري و عمران منطقه اي از میان رفت ولی لغو ویزا میان ایران و ترکیه به قوت خود باقی اســت!-ضعف های قراردادهای پایان هرجنگ و یا در ارتباط با آن ممکن اســت جنگ دیگری را باعث شوند-تاسیس انجمن
تاریخ در ایران در  20خرداد  1347و انتقاد دکتر فخرالدین شادمان استاد وقت تاریخنگاری دانشگاه تهران از روزنامه نگاران و تاریخنگاران-واکنش آیت اهلل مکارم شیرازی به گرانی ها که برگی از تاریخ خواهد شد

نظرات اندیشمندان در گذر زمان57-54/
نلسون ماندال :هر ایدئولوژی اگر مدیریت خوب نداشته باشد شکست خواهد خورد-بزرگترین انسانشناس قرن  20که در باره تغییرات فرهنگی و روانی ناشی از جنگها ،شورش ها و مهاجرت ها نظر داده وگفته است
انســانهای عصر تکنولوژی الکترونیک ماشینی تر ،مادی تر و حسابگر می شوند-نظریه کنترل غریزه جنسی از جوانی با آموزش درست-دهها کتاب در اهمیت مالیات ،زیان وِلفر (یارانه) ،نظارت دقیق پارلمان بر
امور مالی ،امساک در واردات و کنترل نقدینگی نوشت و برنده جایزه نوبل شد«-جان هرسي» :ضعف آموزش و پرورش فقر اخالقیات را به دنبال خواهد داشت و جرم و جنایت نتیجه فقر اخالقیات است «-مطالعه
دمكراسي -» The Study of Democracyمستشرق پارسی دان آلمانی که برای سانسکریت گرامر نوشت :مدیریت یک کشور باید بر روانشناسی مردم واقف باشد تا موفق شود

خرداد و تیرماه در دنیای رسانه ها62-58 /
روزنامه اطالعات  96ساله شد ـ نگاهی چند به گذشته این روزنامه ـ عباس مسعودی بنیادگذار این روزنامه وقتی که اطالع یافت تیراژ کم شده است سکته کرد و فوت شد ـ اشاره ای به منتظر خدمت کردن
نویســندگان این روزنامه پس از مصادره شدن آن-ژوئن  1818و آغاز چاپ نظرات و نامه هاي مردم در نشريات و  ...و از دهه يکم قرن  21پخش آنها از تلويزيون-بزرگترین روزنامه نگار قرن  20ایتالیا که 71
سال نوشت و همه جنگ های عصر خود را پوشش داد ـ سَ بک کار او که مدارس روزنامه نگاری تدریس می شود ـ نقش بانویِ متناسب و هماهنگ-ژورنالیستی که مراقب بود کاری خالف قانون صورت نگیرد
و مانع نقض قواعد و اصول بود-تا  90سالگی داستان نوشت-نظر یک ژورنالیست  92ساله :ژورنالیسم «عشق» است و به آسانی نمی شود نیمی از آن را به خانواده داد -روزنامه نگار عامل ارتقاء تمدن

دانستنی ها 74-63 /
یک کشــف علمی که اهمیت کاله بر ســر گذاردن مردان را ثابت کرد ـ اهمیت ســامت مغز-تعیین گروههای چهارگانه خون «-موزامبیک» نامی که پرتغالی ها بر این کشور  31میلیونی آفریقایی گذارده اند
ُرکینگ توئیتر  16ساله شد و یک مهندس هِندی مدیر عامل آن
ِ
مبدأ تقويم ده هزارسال ِه قو ِم متمدن «مايا» که اروپاييانِ اســتثمارگر آنان را وحشي مي خواندند! ،زیراکه تفنگ نداشتند-سرویس سوشِ ل ن ِت واست-ســالروز درگذشــت ریاضی دان ایرانی؛ ابوالوفا بوزجانی-رامبرانت نقاش بلند آوازه هلندي-روزي که تونل «مون بالن» آغا ِز بکار کرد-درباره «جمهوری کِیپ وِرد» واقع در اقیانوس اطلس مرکزی که
پایگاه ثروتمندان و کمپانی دارها شده اســت-مخترع اجاق مایکرووِیو که به دانشگاه نرفته بود-فراموشی (نسیان) سرانجا ِم رِیگِن و تاچر«-سام جمشید َمنِکشاو» فیلدمارشالِ پارسیِ هند -ابتکار تازه پوتین برای
احیاء روسیه بزرگتر با دادن شهروندی روسیه به هر اوکراینی که درخواست دهد و پیش بینی تعمیم آن به - ...ادامه مسئله اوکراین دارد موضوعات دیگری ازجمله لغو فروش آالسکا و تصرف اراضی بومیان در
آمریکا را به میان می آورد و - ...زادروز  Xi Jinpingکه به پوتین اطمینان داد چین در همه زمینه ها از روســیه پشتیبانی می کند و به آمریکا اخطار کرد که با آتش بازی نکند-تأکید دوباره یک هشدار :بیماری های
قلب و عروق ،قند و عوارض بی تحرّک بودن و ســالخوردگی جز با افزودن ورزش روزان ِه مربوط (فیت ن ِس) بر دارو و کنترل خورد و خوراک درمان نخواهد شد-فردوسي ،ايراني بزرگوار كه خود را وقف خدمت
به ايران و ایرانی كرده بود ـ شرق شناسان فردوسی را «ميهندوسترين ايرانيان» لقب داده اند و گفته اند که هیچ ملتی «فردوسی» نداشته است
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روزی که بدستور آغامحمدخان قاجار  20هزار مَرد کرمانی را چشم درآوردند
در تقویم رسمی ثبت و برگزار شود ـ به این مناسبت؛ نگاهی به تاریخ هزاران
ساله کرمان ساتراپی چهاردهم داریوش و شهر مورد عالقه اردشیر ساسانی ـ
نظرات مورخان و باستان شناسان درباره آن
از آنجا كه محاصره شهر كرمان توسط نيروهاي آغامحمدخان قاجار بيش از يك ماه به طور انجاميد ،ميان مورخان بر سر روزي كه خان
قاجار پس از سقوط شهر دستور درآوردن  20هزار جفت چشم از مردان و قتل چهار هزار نفر ديگر و فروش اسيران به بردگي و تخريب كرمان
ـ شهر باستانی ایران را صادر كرد با جزيي تفاوت اختالف نظر است[ .خان قاجار در آن زمان هنوز تاجگذاري نكرده بود كه اورا «شاه» خطاب
كنند] .از روايتهايي كه به دست داده شده است چنين بر مي آيد كه اين جنايت ،چند روز پيش از آغاز تابستان و به قول غالب؛  17ژوئن در سال
نهايت وحشي گري بود در ايامي روي داد كه انقالب فرانسه به سراسر اروپا گسترش مي يافت
ِ
 1794ميالدي روي داد .چنين فاجعه بشري كه
و به همراه آن منشور حقوق بشر .ناپلئون به عنوان ژنرال انقالب گام به ميدان گذارده بود .همه جا صحبت از عقايد منتسكيو و جان الك بود.
در آمريكا ،سه سال از تصويب اصالحيه هاي ده گانه قانون اساسي اين فدراسيون كه به «بيل آو رايتز» معروف هستند و حقوق انسان ازجمله
حق حمل اسلحه را تضمين كرده اند مي گذشت .در آلمان؛ فردريك شيلر  Schillerآموزش هنرهاي انساني و زيبايي شناسي را توصيه مي
كرد .در اروپا بردگي لغو و مقررات تثبيت و کنترل قيمت ها به اجرا در مي آمد و ....
نظر به اين كه حكومت ايران ار آن پس تاسال  1925در دست قاجارهای مغول تبار و از اخالف قاجار نویان (شاهزاده چنگیز خانی) بود و
در دوران پهلوي یکم هم عمدتا رجال عهد قاجار بر سر كار بودند به مصيبتي كه بر كرمانيان وارد آمد ـ آن طور كه بايد ،توجه و اشاره نشد .اگر
چنين فاجعه يي در كشوري ديگر صورت گرفته بود آن را در تقويم هاي عمومي ذكر مي كردند ،هر سال يادآور مي شدند و دست كم در شهر
و ايالت مربوط ،روز بزرگداشت مقتولين تعيين و تعطيل عمومي اعالم مي شد و ....
كرمان ،شهر باستاني ايران كه اردشير بابكان به آن عشق مي ورزيد به لطفعلي خان زند آخرين امير اين خانواده ايراني كه گرفتار خيانت
مقامات دولتي و نيز حمالت خان قاجار شده بود پناه داده بود .شهر در ماه دسامبر مورد حمله قرارگرفت و پس از هفته ها زد و خورد به محاصره
سپاه قاجار درآمد و در این شرایط نیز تا نیمه ژوئن ( خردادماه) مقاومت مي كرد .بيشتر مورخان تأييد نكرده اند كه سقوط كرمان در نتيجه
خيانت يك دروازه بان آن بود .كرمان در طول محاصره دچار كمبود شديد خواربار شده بود و بسياري از مردمي را كه وجود آنان در شهر ضرورت
نداشت بيرون فرستاده بودند .علت طوالني شدن محاصره ،عمدتاً اين بود كه قاجارها توپخانه نداشتند و نيز عالقه كرماني ها به شخص لطفعلي
خان بود كه مردي به غايت شجاع بود و رفتاري نيكو داشت .به عالوه كمكهاي كريمخان ،سر سلسله زندیه به كرمان بود .پس از فرار شجاعانه
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لطفعلي خان با کمک کرمانی ها که او را با اسبش از باروی شهر که بیش از ده متر ارتفاع داشت پایین آورده و از خندق اطراف باروی شهر گذرانده بودند
كه خود را روز بعد (یکروزه) به «بم» رساند شهر کرمان تصرف شد و خان قاجار [فردي که مي خواست شاه ايران! شود] دستور بيرون آوردن چشمان 20
هزار مَر ِد كرماني [ايراني] و قتل چهار هزار تن ديگر و تخريب شهر را صادر كرد و پس از كور كردن خان زند كه در ارگ ب َم به او خيانت و دستـگير شده بود
رهسپار شيراز شـد كه «ابراهيم خان» ،كالنتر شيراز از در دوستي با او درآمـده و شهررا تسلیم کرده بود .کرمانی ها از آن پس تا همین امروز ،همراهان مقتول
لطفعلی خان و اخالف آنان را «شهید زند ـ زند شهید» می خوانند که پس از اجرای قانون داشتن شناسنامه (سجل) و ثبت نام خانوادگی در آن« ،شهید
زندی ـ زند شهیدی» نام خانوادگی آنان شده است که عمدتا در جوپار (شهرک باغستانی در چند کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان) زندگی می کردند.
آغامحمدخان پسر محمدحسن خان رئیس ایل مغول تبار قاجار بسال  1742به دنیا آمده بود .این ایل در منطقه گرگان بسر می ب ُرد .عادل شاه افشار
(بازمانده نادرشاه) که در خراسان می نشست محمد حسنخان را زمانی که آغامحمدخان شش ساله بود بکشت و پسر اورا ا َخته کرد تا بعدا کردنکش نشود،
فرزند نیاورد و دودمان نسازد .از همین زمان این خانِ کوچولورا آغامحمدخان (محمدخان اخته) نامیده اند .وی از  20سالگی در شیراز و عمال در گروگان
کریمخان زند بود که کریمخان با خواهر او ازدواج کرده بود .آغامحمد خان زمانی که  36ساله بود از طریق خواهر خود آگاه شد که کریمخان فوت شده
وقت مناطق شد که هريک
لذا از شیراز فرار کرد و به گرگان (استرآباد) رفت و به ایل خود در شمال ایران پیوست و همینکه ایران گرفتار کشمکش امیران ِ
داعيه سروري داشتند وارد این جنگ داخلی گردید .انتقام خون پدررا از افشاریه گرفت و در تعقیب لطفعلیخان زند (آخرین شاه زنديه) به کرمان تاخت و
پس دستگیرشدن لطفعلیخان و سپس کور کردن او ،شیراز (پایتخت زندیه) را متصرف شد و چون مقاومت دیگری در برابرش نبود و قدرت بالمنازع کشور
شده بود به شمال ایران بازگشت و در شهر ساری (مازندران) خودرا پادشاه خواند و نزدیک به دو سال بعد دستگاه حکومتی خودرا به تهران که کریمخان
در آنجا کاخی ساخته بود منتقل کرد ،ساختمان این کاخ را که کاخ گلستان خوانده می شود تکمیل و در سال  1796در آنجا تاجگذاری کرد .وی و عمدتا
به سبب ا َخته بودن و عُقده داشتن ،مردی سفاک و بی رحم بود و از خونریزی خودداری نمی کرد .در تهران بود که شنید تزار روس به دربند قفقاز نیروی
نظامی فرستاده و حاکم گرجستان که قبال منطقه ای وابسته به ایران بود خودرا تحت الحمایه تزار قرارداده که به قفقاز رفت و شهر تفلیس را ویران ساخت
و کشتار به راه انداخت .وی در سر راه بازگشت 17 ،ژوئن  1797در دژ شوشی در قره باغ به دست نوکرانش کشته شد .ماجرا از این قرار روایت شده است:
آغامحمدخان عالقه ای ویژه به خَ رب ُزه داشت .یکی از پیشخدمت های او گوشه ای از خربزه ای را که برای پادشاه آماده شده بود می خورَد و پیشخدمت دیگر
که متوجه قضیه می شود اعتراض می کند و سومی که خودرا در معرض خطر انتقام آغامحمدخان می بیند ماوقع را به او اطالع می دهد و پادشاه تصمیم
به کشتن هر سه می گیرد ولی چون شب و نیز جمعه بود می گوید که اعدام سه نوکر به شنبه موکول شود ،ولی فراموش می کند دستور بازداشت آنان را
برای آن شب بدهد .سه نوکر که مرگ خودرا قطعی می دیدند همدست شده و همان شب آغامحمدخان را به قتل رساندند.
پس از مرگ آغامحمدخان ،برادرزاده اش فتحعلی خان پادشاه می شود و از زمان پادشاهی او بود که ایران گرفتار رقابت های استعماری روسیه و
انگلستان شده ،کوچک و کوچکتر و بدبخت می شود.

گنبد جبلیه کرمان ساخته شده در دوران ساسانیان

و امّا درباره کرمان که آغامحمدخان با آن ،چنان کرد و سالها بعد ،دوبـاره سازي شد:
مورّخان پيش از ميالد ،كـرمان را «بـوتيا  ،» Botiaکارمانا ،کِرمَن (کوشا ،کار و کوشش) ،کریمان (نام پدر نریمان ـ حکمران هزاران پیش کرمان) و
«كرمانيا» هم نوشته اند ،ولي در نوشته هاي  Ptolemaeusجغرافي دان و فضاشناسي كه صدسال زودتر از پادشاهی اردشير يکم مي زيست به صورت
«كرمان» آمده است .در پاره اي نوشته هاي بعد از ساسانيان از آن «ب ِه دسير يا ب ِه دشير  » Behdesirهم ياد شده است و در دوره ای ،و عمدتا در محاوره ،آن
را «گواشیر» می گفتند .آثار باستاني يافت شده در شهداد (از مناطق کرمان) ثابت مي کند که کرمان که اينک از نظر وسعت بزرگترين استان ايران با 70
شهر و  23شهرستان است داراي تمدن پارسی ـ ایالمی بوده است و یکی از شش طایفه پارسیان (آریایی ها ـ آرین ها) در آنجا (شامل کرمان و سیستان تا
خلیج فارس و دریای عمان) زندگی می کردند.

شاپور یکم پسر دیگر اردشیرکه پس از پدرش ،شاه شده بود در کتیبه اش ،ساتراپی کرمان را در ردیف ساتراپی های ردیف اول ایران همچون پارس،
پارت (خراسان بزرگتر ،گرگان و شرق مازندران) و ارمنستان قرار داده است .نوشته اند که آخرین حکمران کرمانِ دوران اشکانیان« ،هفتواد» نام داشت.
ي (بيستم اسفند) بهرام برادر او و حكمران خط ِه كرمان ،شاه ايرانزمين
درپی درگذشت شاپور سوم ـ شاه ساسانی ایران ،یازدهم مارس سال  388ميالد 
شد و به دليل عالقه اي كه به كرمان داشت در همه عُمر لقب «كرمانشاه» را براي خود حفظ كرد .مورّخان رومي نيز در كتاب هاي خود او را «بهرام كرمانشاه»
نوشته اند .وی بسیاری از فرماندهان واحدهای ارتش را از میان افسران کرمانی انتخاب کرد و همچنین مقامات دولتی مناطق شرقی ایران را .در زمان بهرام
کرمانشاه ،ارتش ایران  5ژنرال کرمانی و  4ژنرال ارمنی داشت .توسعه و به صورت شهر در آوردن کرمانشاه نيز در زمان پادشاهی «بهرام کرمانشاه» انجام
شد که شهر به نام وي خوانده مي شود.
یعقوب لیث ـ قهرمان ملی ایرانیان پس از خارج ساختن کرمان از دست خلفای عباسی ،در همین شهر سخن گفتن و نوشتن به زبان عربی را که حدود
دو قرن برقرار بود ممنوع اعالم کرد و زبان فارسی در دستگاه دولتی نیز احیاء شد.
مارکو پولو که در بازگشت از سفر چین به ونیز (ایتالیا) در سر راه خود مدتی در کرمان اقامت کرد ،در خاطرات خود از فرهنگ پیشرفته ،تمدن و مهربانی
ویژه کرمانی ها یاد کرده است .سایر گردشگردان خارجی دوران صفویه و قاجاریه به همان صورت .گردشگران اروپایی آن دوران به ناسیونالیست بودن
کرمانی ها نیز اشاره کرده و نوشته اند که در قرون وُسطا دهها سال آلتائیک ها (تُرک زبانان) بر کرمان حکومت داشتند ،ولی کرمانی ها یک کلمه تُرکی
یاد نگرفتند .در دوران معاصر ـ کرمان پس از تهران ،نخستین شهر ایران بود که دارای روزنامه شد .کرمانی ها مراسم کهن ایران از جمله مراسم سده،
شب یلدا ،مهرگان ،سیزده بدر و عید دیدنی های نوروزی را به همان صورت قدیم برگزار می کنند .هنوز شماری زیاد زرتشتی در کرمان زندگی می کنند.
کرمان کنونی که عالوه بر شهرت قالی بافی و پَتِه و تولید پسته ،صنعتی ـ معدنی و اتومبیل ساز هم شده است به خاطر داشتن مراکز آموزش پزشکی و
پزشکان بسیار ماهر قرار است به یک مرکز جهانی درمان و پیشرفت های پزشکی تبدیل شود.
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به نوشته چند باستان شناس ،گشتاسپ در هزاره دوم پیش از میالد در کرمان آتشکده ساخته بود.
مورخان تاریخ عهد باستان نوشته اند که کوروش بزرگ که پس از تصرف باب ِل «نبونید» پادشاه آن را بخشوده بود وی را به کرمان فرستاد تا در اینجا
(دور از بابل) زندگی کند و در همین شهر درگذشت.
به نوشته استرابون و مورخان یونان باستان؛ اسکندر مقدونی در راه بازگشت از هندوستان ،با لشکریان خود  7ـ  8روز و به گفته خودش و نوشته مورخ
همراهش؛ مهمان کرمانی ها بود.
داریوش بزرگ در کتیبه خود کرمان را به عنوان ساتراپی چهاردهم ایرانزمین ذکر کرده که تا خلیج فارس وسعت داشت که در نیمه اول قرن گذشت ِه
ه .ش .استان دهم ایران بود که به رغم مخالفت و اعتراض کرمانی ها ،بخش هایی از جنوب و شرق آن را جداکردند و دو استان هرمزگان و سیستان و
بلوچستان ایجاد شد.
پس از افتادن ایران بدست مقدونی ها ،آنان به سَ بک یونان ـ به ساتراپی های ایران (استان ها) استقالل داخلی دادند که اشکانیان پس از برانداختن
مقدونی ها ،استقالل محدو ِد داخلی ساتراپی ها را لغو نکردند تا زمان روی کار آمدن ساسانیان که بمانند هخامنشیان ،کنترل امور داخلی ساتراپی ها را
در دست دولت مرکزی قراردادند و نظام حکومتی اشکانیان و پیش از آن مقدونی ها از میان رفت.
اردشیر که در کنار دژ قدیمی کرمان (معروف به قلعه دختر) دژ دیگری ساخت که آثار آن باقی است پسر خود را استاندار کرمان کرد .اردشیر بابکان سر
دودمان ساسانیان در نظر داشت که کرمان را پایتخت ایران کند که پس از تصرف تیسفون تغییر نظر داد تا به قلمرو رومیان ـ اَب َرقدرت دیگر ـ نزدیک باشد.

3

پیام ها و پاسخ به پرسش ها
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اصول اعالمیه حقوق بشر مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل ـ
کوروش بزرگ حقوق بشر را تدوین ،انقالب فرانسه آن را قانون کرد و مجمع
عمومی سازمان ملل جهانی ساخت
مخاطب ساکن شیراز ضمن ارسال پیامی ،خواسته است که اصول اعالمیه حقوق بشر را به زبان ساده و قابل درک برنگاریم با مختصر
ِ
یک
اشاره به تاریخچه چنین اصولی.
چنین مطلبی به خواست این مخاطب گرامی تنظیم و در زیر آورده شده است:
دهم دسامبر سال  1948ميالدي اعالميه حقوق انسان در يك مقدمه و  30اصل به تصويب نهايي مجمع عمومي سازمان ملل رسيد كه
بايد از سوي اعضاي اين سازمان به عنوان يك استاندارد عمومي درباره هر فرد و هر گروه و جمعيت رعايت شود و در مدارس تدريس گردد تا در
حافظه همگان باقي بماند .اين اعالميه بعدا و به تدريج و به طور جداگانه از سوي پارلمانهاي ملل عضو سازمان نيز مورد تاييد قرار گرفت .اين
اصول با مفاد اعالميه اي كه در  26آگوست (1789و  159سال پيش از آن) به تصويب مجلس انقالب فرانسه رسيده بود فرق چنداني ندارد.
«توماس پين» انديشمند قرن هجدهم اعالميه مصوب مجلس دوران انقالب فرانسه را در كتابي تحت عنوان «حقوق انسان» تفسير ،سابقه
نويسي و در سال  1791به توزيع داده است تا اين موضوع مهم مورد توجه همه نسل ها قرار گيرد و از ياد نرود .نخستين اعالميه از اين دست در
سال  538پيش از ميالد ( 25سده پيش) از سوي كوروش بزرگ بنيادگذار كشور ايران درشهر باب ِل (واقع در جنوب عراق امروز) صادر شده بود
كه سفالنبشته آن (به نام استوانه كوروش بزرگ) موجود است .اصولي كه در دهم دسامبر سال  1948تصويب شد كم و بيش در تعاليم اديان و
فرضيه هاي فالسفه و رساالت انديشمندان هم آمده است.
اعالميه جهاني حقوق بشر در مقدمه خود ،اين اصول را آرمان مشترك مردم و حقوق يكسان و انتقال ناپذير انسان و پايه و زير بناي آزادي،
عدالت و صلح در جهان خوانده است كه گفته شده است؛ احترام به آن مانع از بپاخيزي ها و عصيان خواهد شد.
اصل اول اين اعالميه همه مردم را از لحاظ حيثيت و حقوق ،برابر مي داند كه بايد در طول زندگاني برادروار (بدون احساس وجود طبقه در
جامعه خود) رفتاركنند.
در اصول دوم و هفتم هرگونه تبعيض رد مي شود .اصل دوم از اين قرار است :هركس مي تواند بدون هيچگونه تمايز ،از همه حقوق و
آزادي هاي مندرج در اين اعالميه (اعالميه جهاني حقوق بشر) برخوردار شود.
اصل سوم حق زندگي ،داشتن آزادي و امنيت شخصي را مورد تاكيد قرار داده است (كه دولت ها بايد آن را براي اتباعشان فراهم آورند).
اصل چهارم هرگونه بردگي را ممنوع ساخته و اصل پنجم گويد :احدي را نمي توان تحت شكنجه ،يا مجازات و يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه
و يا برخالف انسانيت و شئون بشري و يا موهن باشد.
اصل ششم تاكيد بر رعايت حقوق يك انسان در هرجا كه باشد (صرفنظر از مرزهاي جغرافيايي) دارد و اصل هفتم گويد :همه در
برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون (دادگاه و پليس) برخوردار شوند ،و هر كس حق دارد در مقابل هر تبعيضي
كه ناقض مفاد اين اعالميه (اعالميه جهاني حقوق بشرمصوب مجمع عمومي سازمان ملل و بعدا دولت هاي عضو) باشد و درقبال هر تحريك و
اقدام كه براي برقراري تبعيض به عمل آيد حمايت شود .اصول هشتم ،نهم ،دهم و يازدهم در يك راستا قرار دارند و اصل هشتم از اين قرار است:
هر فرد در برابر اعمالي كه حقوق اساسي وي را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون اساسي (كشور متبوع) يا قانون و ضوابط ديگري براي
او شناخته شده باشد ،حق رجوع به محاكم ملّي صالحه را دارد.

اصل نهم :احدي را نمي توان خودسرانه بازداشت ،زنداني و تبعيد كرد.
اصل دهم :هر فرد حق دارد كه يك دادگاه مستقل و بيطرف با رعايت مساوات كامل به دعاوي او منصفانه و علني (با حضور روزنامه نگار و تماشاگر)
رسيدگي كند (حق مراجعه به دستگاه قضايي) .اصل يازدهم صراحت دارد كه بايد به هر متهم به بزه ،تا ثبوت جرم به چشم بي گناه نگريسته شود ،و
هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در زمان ارتكاب ،جرم شناخته نمي شده محكوم نخواهد شد.
اصل 12دخالت در زندگي خصوصي ،امور خانوادگي و مكاتبات مردم را منع كرده است (حق رعايت پرايوسي) و چنين صراحت دارد :احدي
در زندگي خصوصي ،امور خانوادگي ،اقامت گاه و مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت ،شهرت و نامش مورد تعرض قرار گيرد.
اصل  13بازگشت به وطن را يك حق براي همه افراد دانسته است و چنين گويد :هركس حق دارد هركشوري از جمله وطن خود را ترك كند و
يا به كشور خود بازگردد (حق بازگشت به وطن ،كشوري كه در آنجا به دنيا آمده و نام او به عنوان تبعه ثبت شده باشد) .اصل  14كه درهمين زمينه است
از اين قرار است :هر فرد حق دارد در برابر تعقيب و شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو و در كشوري ديگر پناه اختيار كند؛ مگر اين كه تعقيب او به خاطر
ارتكاب جرم عمومي و غير سياسي باشد.

استوانه کوروش حاوی حقوق بشر ،از دیدگا ِه بنیادگذار ایران ـ آرامگاه
کوروش و تصویر او
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در اصل  15اخراج از تابعيت رد شده است و گويد :احدي را نمي توان از تابعيت (ميهن ـ زادگاه) محروم كرد .اصل  17تاكيد دارد كه نمي توان كسي را
خودسرانه از حق مالكيّت محروم كرد.
اصول  18و  19آزادي فكر و عقيده و بيان بدون بيم و ترس از آن را يك حق مسلم هر انسان خوانده است .اصل  :19هركس حق آزادي ابراز عقيده و
بيان دارد و نبايد از طرح و اعالم آن بيم و ترس به خود راه دهد .اصل  20كه تا حدي در همين راستا است گويد :هركس حق دارد آزادانه گروه و جمعيت
مسالمت آميز تشكيل دهد.
اصل  :21هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشورخود مستقيما و يا غير مستقيم (از طريق انتخاب نماينده) مشاركت كند و همين اصل احراز به
مشاغل عمومي را باتساوي شرايط ،حق هر تبعه دانسته و چنين گويد :هريك از اتباع حق دارد با تساوي شرايط ،به مشاغل عمومي كشور خود
نائل آيد .در بند ديگر همين اصل آمده است :اساس و منشاء قدرت حكومت ،اراده مردم است و اين اراده در انتخابات آزاد كه از روي صداقت انجام گيرد
اعمال مي گردد (حق برخورداري از دمكراسي).
اصل  22گويد :هركس حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز به فعاليت هاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي است كه الزمه رشد و نمو شخصيت او است؛ با
رعايت تشكيالت ،ضوابط و منابع كشور.
اصل  23صراحت دارد كه هركس حق دارد كار كند و پیشه خود را آزادانه انتخاب كند و شرايط منصفانه و رضايتبخش براي كار داشته باشد و در مقابل
اخراج و بيكاري حمايت شود ( حق اشتغال) .اصل  24در زمينه استفاده مرخصي از كار ،اصل  25در باره تامين رفاه و بهداشت و اصل  26در زمينه
حق برخورداري از آموزش و پرورش عمومي و رايگان ،و اجباري بودن (دست كم) تعليمات ابتدايي است.
اصل  27كه تاكيد بر حمايت از آثار علمي و فرهنگي و هنري دارد
(حق اختراع ،ابتكار ،تاليف و تصنيف) گويد كه هركس حق دارد
آزادانه در حيات فرهنگي جامعه خود مشاركت جويد و ازحمايت
منابع معنوي و مادي آثار علمي ،فرهنگي و هنري خود به عنوان
مولف و مصنف برخوردار شود.
اصل  28به هر فرد حق داده است كه درخواست كند براي اجراي
اصول اين اعالميه ،نظم و ضابطه اجتماعي و جهاني به وجود آيد و
در اصل  29آمده است كه هركس در مقابل آن جامعه اي وظيفه
(تكليف) دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد و اصل
 30افراد را از تفسير نادرست اصول اين اعالميه برحذر داشته است.
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یادآوری بمباران شهر توکیو با بیش از صد هزار تلفات
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مخاطب :لطف کنید مختصر گزارشی در باره بمباران شهر توکیو توسط آمریکا در آخرین هفته های پایان جنگ دوم جهانی با عکس یا عکس های
مربوط درج کنید تا روس ها ببینند و یادبگیرند که چگونه در قبال اعتراض آمریکا و اعضای بلوک غرب به عملیات نظامی در اوکراین که قبال مال خودشان
بوده پاسخ بدهند .نباید گذاشت تلفات و خرابیهای جنگ های ویتنام ،افغانستان ،عراق ،لیبی ،بکاربردن سالح شیمیایی «ا ِيجنِت اورِنج» در جنوب ویتنام
و خیلی پیشتر از آنها ،راه انداختن جنگ داخلی در کنگو و  ...فراموش شود .بلوک غرب تصور می کند مردم کارهای استعماری ـ استثماری آنها را از یاد
برده اند .اینها همه در دروس مدارس متوسطه جهانِ غیر غرب درج است و نسل جوان هم از آن با خبر.
به خواست این مخاطب گرامی:
در بمباران شهر توکیو و حومه آن توسط بمب افکن های سنگین «بی ـ  »29آمریکا در نهم و دهم مارس  1945بیش از یکصد هزار تَن غیر نظامی کشته
شدند و بخشی از شهر ویران شد .این بمباران با بمب های آتشزا صورت گرفته بود .این سنگین ترین تلفات یک بمباران متعارفی (غیر اتمی) در طول تاریخ
بشمار آورده شده است .پنج ماه بعد ،آمریکا دو شهر دیگر ژاپن را بمباران اتمی کرد که دو برابر بمباران توکیو تلفات داشت و ژاپن مجبور به تسلیم شد.
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زیرعکس (ج ـ :)2
تصاويري از بمباران مارس  1945شهر توکيو

سوسیالیسم  1534سال پیش از ایران برخاست 1349 ،سال پیش از انتشار
مانیفِست کارل مارکس
مخاطب که نوشته است یک تاجیک مهاجر از شمال افغانستان است پیام خود را با این ابیات فردوسی آغاز کرده و پرسیده است که آیا درست است که
مزدک یک روحانی بود وخواسته است که درباره سوسیالیسم مزدک و مقایسه اندیشه سوسیالیستی او با عقاید سوسیالیست های دو قرن اخیر مطلب
بنویسیم:
بیامد یکی مَرد ،مَزدَک به نام ـ سخن گویِ با دانش و رای و کام
گرانمایه مردی و دانش فروش ـ قبا ِد دالور به او داد ،گوش

مطلب درخواستی مخاطب:
مزدک جنبش سوسياليستي خود را برپايه مالكيّت عمومي دارايي ها ،استفاده از توليدات و ثروت بر حسب نياز فرد و برابري اجتماعي ـ اقتصادي همه
مردم در  21نوامبر  488علني ساخته بود كه مورد توجه توده ها كه گرفتار جامعه اي طبقاتي و وجود شكاف عظيم ميان فقير و غني بودند ،قرار گرفت و
حتي شاه وقت ايران ـ قباد ـ متمايل به افكار او شد .این عقاید در برخی موارد به عقاید «مانی» نزدیک بود.
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مزدك پسر بامداد كه يك روحاني زرتشتي در شهر استخر فارس (شيراز) بود مدعي شده بود كه اين عقايد ،تفسير درست آموزشهاي زرتشت است كه
هدفي جز نيكبختي بشر نداشته و زماني اين نيكبختي تحقق خواهد يافت كه برابري و برادری انسانها تامين شود و بنا براین ،باید ضمانت اجرایی داشته
باشند .درباره زادگاه مزدک ،گزارش ها مختلف است .برخی حکایت از تولد او در شهر فسا ،پاره ای در شهر استخر (شیراز) و شماری در تبریز دارد و در
یک نوشته؛ شهر نیشابور.
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مزدک نخستین فرضیه پرداز سوسیالیسم خوانده شده است .قباد (کباد ـ کواد) شاه ساسانی وقت متمایل به عقاید مزدک شده بود و هشت سال از حامیان
او بود .سرانجام مخالفان عقاید مزدک (فئودال ها و اصحاب منافع که بسیاری از ژنرال های ارتش در میان آنان بودند) با قباد مالقات كردند تا از حمايت
کردن از مزدك دست بردارد ،ولی قباد نپذيرفت كه برضد او كودتا کردند و در «قلعه فراموشي» در نزديكي شوشتر زنداني اش ساختند كه يك سرهنگ
سوار به نام سياوش او را نجات داد و با یاری گرفتن از سران ایران خاوری (افغانستان کنونی) و کشمیر سه سال بعد (سال  499میالدی) تاج و تخت خودرا
بازگرفت .قباد پس از بازگشت به قدرت ،ديگر از مزدك حمايت نكرد و دست مخالفان مزدک را باز گذارد ،اما کاووس یکی از پسرانش همچنان از هواداران
عقاید سوسیالیستی مزدک بود .مبارزه فئودال ها و ژنرالهای صاحب ملک و منافع با مزدک و پیروانش و کشتار ایشان تا سال  528میالدی ادامه یافت.
مزدک نیز در همین سال (سال 528میالدی) کشته شد .به رغم سرکوب شدن مزدکيان
(سوسياليست ها) ،عقايد مزدك در ماوراء سيردريا (چين شمال غربی و منطقه آلتايي)،
بخش هايي از فرارود و مناطقی از اروپا باقي ماند و رو به تكامل گذارد و پایه فرضيه
هاي سوسياليستي سه ــ چهار قرن اخير قرارگرفت .مورخان و انديشمندان «مزدك
ایرانی» را پايه گذار سوسياليسم و یک مصلح بزرگ خوانده اند .عقايد مزدك در دوران
جنبش هاي استقالل طلبانه ايرانيان بویژه جنبش بابک خرّمدين بار ديگر به ميان آمد.
از قرن  19كه عقايد مزدك مورد تحليل و تفسير انديشمندان و مورخان بزرگ
قرارگرفت 21« ،نوامبر ـ روزی که مزدک در سال  488میالدی عقاید خود را علنی
ساخت» به نام روز اعالم فرضيه سوسياليسم براي روشنفكران چپ ،روزي گرامي بوده
و در تقویم های رسمی کشورهای سوسیالیستی درج شده است.
مزدك كه معتقد به خدا بود مي گفت كه براي تامين برابري انسان ها ،بايد مالكيت
ها عمومي (ملّي) باشد و هركس در حد نياز خود از محصول و توليدات استفاده كند .خدا
انسان ها را هنگام تولد برابر مي آفريند و بايد اين برابري در طول حيات آنان حفظ شود.
آزادي موهبت بزرگي است ،ولي بدون برابري اجتماعي ــ اقتصادي (سوسياليسم)
آزادي احساس نخواهد شد .انسان دائما نياز به اندرز دارد تا از راه صواب خارج نشود.
برتري جويي و حرص مال زدن (آزمندي) ريشه همه مسائل و مفاسد است که از طريق
آموزش ـ تدريس و یادآوری این واقعیت که عُمر انسان محدود و نسبتا کوتاه است و نیز
سختی و وبی لذت بودن سال های اواخر عُمر) نبايد امکان داده شود این حرص در افراد
پديد آيد ،زيرا كه ذاتي نيست ،اکتسابی است .مزدك انسان را مستحق زندگي در آرامش
و شادي اعالم داشت كه تبعيض ها ،بي عدالتي و عدم برابري؛ اين آرامش و شادي را از
انسان كه عُمري محدود دارد سلب مي كند و خالف اراده خدا از آفريدن انسان است و به
عبارت ديگر انسان براي زجر كشيدن به دنيا نيامده است و تا منابع توليد مشترك نباشد
(ملّي نباشند) زجر كشيدن هم از ميان نخواهد رفت .مزدك در عين حال با استثمار زنان
در اوایل قرن بیستم ،برخی از کمونیست ها برای اینکه
به صورتي كه بود مخالفت كرد و نسبت به اين روش ثروتمندان كه به خود اجازه ازدواج
مشابهت عقاید مزدک و مارکس را نشان دهند ،تصویر
با طبقات ديگر را نمي دادند و همچنین نسبت به کنیزداری ابراز انزجار كرد و اين عمل
مزدک را هم به شکل و شبیه مارکس ترسیم کرده و در
را تقسيم انسان به درجه اول و دوم كه خالف اراده خداست خواند .مزدك روش ازدواج
کنار هم در نشریات خود درج می کردند (این تصویر
مرسوم وقت را غير انساني خواند و خواهان اصالح آن شده بود.
یکی از آنها).
جامعه ايران در آن زمان تشنه شنيدن چنين مطالبي بود .عوام الناس با شنيدن
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عقايد مزدك پيرو او شدند و هر روز بر شمار آنان افزوده مي شد .پيشرفت عقايد مزدك حدود  11سال بود و عقايد او كه نويد بزرگي براي عوام الناس (توده
ها) بود در اين مدت جهانگير شده بود و كاووس و «زَم» دو پسر از سه پسر قباد هم پيرو عقيده مزدك شده بودند.
هنگامي كه پيروان مزدك وارد عمل شدند و به مصادره و اشتراكي كردن (ملي کردن) ابزار و منابع توليد ،اموال ثروتمندان و تحريك كشاورزان به
عدم تأديه سهم مالكانه دست زدند كار به جدال كشيد .ثروتمندان و فئودال ها كه منافع خود را در مخاطره ديدند دست بكار توطئه شدند و ....
مورخان تاریخ عقايد ،فرضیه سوسیالیستی مزدك را بررسي و باز تاب داده اند و تفسيرهاي متعدد از آن كرده اند .به نوشته آنان ،ميان عقايد ماركس و
مزدك مشابهت بسیار وجود دارد .براي مثال :هر دو ،عامل اقتصاد را به وجود آورنده تاريخ مي دانند .مزدك مي گويد ما نمي توانيم انسان كامل بدون تامين
برابري ميان آنان داشته باشيم و تا به اين آرزو دست نيابيم ،دشمني ميان فقير و غني از صحنه گيتي رخت بر نخواهد بست و  ...و ماركس اين قسمت را به
جنگ طبقاتي پايان ناپذير تعبير كرده است .مزدك مي گويد كه اگر دارايي ها همچنان در دست افراد باشد و در دست جامعه نباشد يعني مشترك ميان
همه مردم نباشد (ملّي نباشد) شادي عمومي و آرامش به وجود نخواهد آمد و ماركس سرمايه داري (ثروت و منابع و ابزار توليد در دست فرد) را علت العلل
جنگها و عصيان ها و استثمار انسان از انسان و رنج و تعَب مي داند و  ...و باالخره هر دو پيروزي سوسياليسم و برابري اجتماعي ــ اقتصادي مردم را پيش
بيني كرده اند .تفاوت بزرگ ميان ماركس و مزدك در اين بود كه مزدك عقايد خود را برگرفته از دين و خواست خدا مي دانست.
مورخان و انديشمندان دراين كه مزدك پايه گذار سوسياليسم و از بزرگترين انديشمندان ايران و مصلحان جهان بوده است متفق القولند .بسياري از
آنان از جمله «گاس هال» رهبر متوفاي حزب كمونيست آمريكا موضوع اشتراك زناشوئي را كه به مزدك نسبت مي دهند رد كرده اند و اين را ،كار دشمنان
عقايد او مي دانند .گاس هال نوشته است كه پس از انهدام مزدكیان ،قلم به دست دشمنان عقاید او افتاد و مي دانيم كه تاريخ را عمدتا فاتحان نوشته اند
كه در اين يك مورد هم بايد بررسي و دوباره نويسي شود.
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تاسيس اتحاد جماهير شوروي ـ ترسیم خطوط مرزی مسئله ساز ـ معمّاي
فروپاشي و خصوصي سازي ـ بي اعتنايي به عقايد ادموند بورک
دو مخاطب از رشت و اصفهان با ارسال پیام خواسته اند که درباره تبدیل روسیه تزاری به اتحاد شوروی که پس از فروپاشی ،نه تنها برای روس ها بلکه
همه جهان مسئله شده است مطلب بنویسیم تا کاری آموزشی کرده باشیم.
در پاسخ:
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به ابتكار لنين كه آرزو داشت روزگاري جهان به صورت يك کنفدراسيون سوسياليستي درآيد و در اجراي اين
تصميم خود به تمجيد از انديشه کوروش بزرگ پرداخته بود که بشر جز با زندگي در يک جامعه مشترک المنافع جهاني خوشبخت و راضي نخواهد زيست،
ششم جوالی  1923برپايه مل ِيّت هاي امپراتوري روسيه تاسيس شد كه در دسامبر سال  1991يلتسين و دو تَن ديگر (سران وقت بالروس و اوکراين) بدون
اعالم قبلي! در يك استراحتگاه زمستاني و در یک نشست ظاهرا تفریحی (بدون اینکه توجه کنند باید یک رفراندم سراسری برگزار و نظر مردم جماهیریه
که قبال یک کشور واحد بودند استعالم شود) انحالل آن را اعالم داشتند كه ديديم اوضاع اعضاي اتحاديه منحله هم از آن چه كه بود بهتر نشده است؛ توده
هاي مردم اين اتحادي ِه فروپاشيده ،برابري اقتصادی ـ اجتماعی نسبي را که داشتند از دست داده اند و تنها تني چند به وسائلي که به درستي روشن نيست؛
ميلياردر و گروهي هم دولتمرد شده اند و طبق گزارش هاي رسانه اي ،به خاطر مادیات فساد هم پدید آمده است زيراکه مسلک مارکسيسم که به شيوه
ای درست و کامل در آنجا پياده نشد ،ميهندوستي را سلب و مردمي بعضا ماترياليست و خودخواه به وجود آورده است.
در دوران حکومت  74ساله حزب کمونيست ،سوء مديريت و انتصابات نادرست و غير علمي مانع از اجراي درست و کامل سوسياليسم در روسيه بزرگتر
(اتحاد شوروی) شد و همين سوء مديريت و سياست مبتني بر دروغگويي و خارج از اصول ،سرانجام اين امپراتوري را که تزارها با جنگ و تالش ساخته
بودند فرو پاشانيد .طبق نوشته انديشمندان ،روسيه بزرگتر جامعه اي نبود که آمادگي پياده کردن مارکسيسم (سوسیالیسم کامل) را داشته باشد و اين
فرضيه در اصل براي جوامع صنعتي و آگاه نظير آلمان و سوئد نوشته شده بود.
خطوط مرزی که در سال  1923ترسیم شد و تقسيم روسيه تزاري سابق به جمهوري هاي اسمي مبنای درستی نداشت زیرا قضیه چندان جدّ ی نبود و
این مرزها و تداخل و تقسیم اقوام اینک مسئله ساز شده و نمونه آن را در ژوئن  2010در قرقیزستان شاهد بودیم .ضعف های ناشی از این مسائل است که ناتو
و اتحادیه اروپارا ترغیب به مداخله کرد« .ناتو» وارد سه کشور بالتيک شوروي سابق شده و به تحريکات بلوک غرب که پابرجا مانده در گرجستان ،اوکراين و
قرقيزستان انقالب اصطالحا مخملي براه انداخت .تحریکات بلوک غرب در سال  2014در اوکراين و تغییر دولت باعث جنگ کنونی در اوکراین شده است
که بازهم بلوک غرب آتش بیار آن است و این آتش بیاری باعث گسترش میدان جنگ به کشورهای مجاور می شود و احتماال وقوع یک جنگ اروپایی دیگر.

به باور مورّخان ،فروپاشی بلوک شرق و شوروی و در نتیجه به گوشه رانده شدن سوسیالیسم مارکسیستی از این مالقات ها آغاز شد
ازجمله مالقات گورباچف با ریگِ ن در کاخ سفید واشنگتن در نهم دسامبر 1987
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روسيه تا انقالب  1917و نيز تا جوالي  1923يک امپراتوري يکپارچه بود .تزارها در زمان خود بسياري از مناطق جنوبي روسيه ـ در قفقاز و فرارود
ـ را با جنگ از ايران گرفتند .اصحاب نظر ترديد دارند که جدايي تقسيمات امپراتوري تزاري = اتحاد شوروي به اين صورت دوام طوالني داشته باشد.
هنوز چگونگي اين فروپاشي که بزرگترين رويداد تاريخ بشر بوده است از صورت معمّ ا خارج نشده و تعجب در اين است که تاکنون هيچ مورخ بي
طرف (ناوابسته به يک دولت) شروع به تحقيق در اين زمينه نکرده است .نخستين برگ اين بررسي را بايد محاکمه گورباچف و بازماندگان زمان فروپاشي
و عامالن آن تشکيل دهد که معلوم نيست چرا حرفي از آن زده نمي شود .چرا خصوصي سازي اموال همه مردم شوروي سابق ،تنها توسط مقامات روس
صورت گرفته و دليل فروش اموال عمومي به نام خصوصي سازي چه بوده است .تجربه قرن  20نشان داده است که خصوصي سازي فسادزا بوده است و
ميلياردر ساز از جيب همه مردم.
لنين هنگام ساخت فدراسيون سوسياليستي روسيه (روسيه شوروي) و ماد ِر اتحاد جماهير شوروي به این نظریه «ا ِدموند بورک» فيلسوف انگليسي
توجه نکرد که با تجربه از انقالب فرانسه گفته است «هر انقالب ،گروهي طلبکار به وجود مي آورد ـ شماري بيباک ،مسلح ،کينه توز ،جاه طلب و فرصت
طلب ـ و اينان امور را بدون داشتن دانش و تجربه به دست مي گيرند و از همين جا مسائل آغاز مي شود».
نتیجه تجربه انقالبات قرون  19و  20همين بود؛ شوروي و يوگوسالوي فروپاشيدند و نتايج انقالبات لومومبا در کنگو ،چپ ها در يمن جنوبي ،قذافي
در ليبي ،بعثي ها در عراق و  ...از ميان رفت .چين وسيعا تغيير مسير داد و عمال به جامعه ای از نوع دیگر تبدیل شد تا گرفتار آن مسائل نشود .اگر در فرانسه
پس از انقالب ،ژنرال ناپلئون بناپارت قیام نظامی نکرده بود ،فرانسه هم فروپاشیده بود.
پارلمان روسيه (دوما) چندي پس از فروپاشي ،با تصويب يک طرح ،انحالل شوروي را به آن صورت ،عملي غير قانوني خواند که هيچيک از سه رئيس
جمهوري روسي ِه پس از انحالل شوروي ،اين مصوبه را امضاء نکرده است ،ولی پوتین همچنان که از دهه دوم قرن  21پیش بینی شده بود ،با زیرکی خاص
(ناشی از تجربه اطالعاتی ـ امنیتی او و داشتن تجربه درگیری مستقیم در جنگ سرد پیشین در طول اقامت و داشتن ماموریت در شرق آلمان) و بدون افشاء
کامل نیّات خود (که هرچند وقت یکبار ـ مورد به مورد اعالم می شوند) دست به اقدام زده و عملیاتی را آغاز کرده که به نوعی وحدت و ایجاد جامعه مشترک
المنافع به صورت چند جمهوریِ تا حدی مستقل (جماهیریه) خواهد انجامید .بلوک غرب که بدون تأمل کامل و پیش بینی نتایج ،خود را وارد ماجرای
اوکراین کرده است بدست خود کمک به انتقال قدرت ـ پس از قرن ها ،از غرب به شرق خواهد کرد و تضعیف خواهد شد .وضعیت جهانی ازجمله نتایج همه
گیری کرونا ،جدی شدن چین در بازگرداندن تایوان ،قدرت اتمی موشکی شدن جمهوری خلق کره ،مهاجرت های ناشی از ناآرامی های داخلی به غرب و
افتادن بیش از پیش امور انگلستان بدست هندی ـ پاکستانی ها و سایر مهاجرین ،تداوم چپگرایی آمریکای التین ،تحکیم دوستی ایران و روسیه ،دورشدن
افغانستان از غرب ،طلوع قدرتی تازه به نام هند ،گسترش نفوذ چین در آفریقا ،وسعت دو دستگی در فدراسیون آمریکا و  ...و به قولی ،رنجش ولیعهد سعودی
از جو بایدن به تضعیف قدرت غرب و انتقال قدرت به شرق و چند قطبی شدن جهان و تغییر معیارهای پولی خواهد انجامید و آغاز عصر تاریخی دیگری.
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تمجید یک مخاطب تاریخدان از وسعت معلومات و منطقه شناسی
«لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران و بودن چنین افرادی در کنار پوتین و ...
پیامی که در زیرآمده است 29 ،تیرماه  1401دریافت شد که با مختصر ا ِدیت واژه و عبارت درج شده است:
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«من یک معلم تاریخ و جغرافیا هستم .چندی پیش مطلبی از شما خواندم که نوشته بودید  85ساله هستید و در جستجوی فردی هستید که بتواند پس
از شما تاریخ آنالین ،وبسایت ها و آنالین همین مجله روزنامک را اداره کند و هزینه آن را هم برایش می گذارید .من در این فکر بودم که با خواندن و گوش
کردن مصاحبه های «لوان جاگاریان» سفیر کنونی روسیه در تهران و پرسیدن از این و آن درباره او ،وی را شایسته ترین فرد برای دنبال کردن زحمات شما
یافتم .او یک ارمنی و در حقیقت از خودمان است و مسلط بر تاریخ و زبان و وضعیت آسیای غربی ،جنوبی و میانه و عمیقا آشنا با فرهنگ منطقه که قبال
امپراتوری ایران بود و ایرانزمین خوانده می شد و اینک منطقه نوروز .او زبانهای فارسی (همه لهجه هایش) ،ارمنی ،روسی ،انگلیسی و فرانسه می داند .در
همه کشورهای منطقه بوده و آشنا ست .شما می دانید که ارمنیان از ما ایرانیان جدا نبوده اند 23 ،قرن از  25قرن و اندی حیات «ایران واحد» با ما بودند.
در دفاع از ایروان در برابر ارتش تزار ،صدها نظامی اصفهانی جان دادند تا ارمنستان از ما جدا نشود که قرارداد ترکمان چای آن را جدا ساخت .اگر به آرشیو
روزنامه های دوران جنگ دوم جهانی سر بزنید ،سخنرانی و مصاحبه های فیلدمارشال «ایوان خاچاتور بگرامیان» ارمنی را خواهید دید که به فرماندهی
ارتش  16شوروی آلمانی ها را از سه سرزمین بالتیک و بالروس بیرون راند و عنوان قهرمان شوروی بدست آورد .وی پس از این پیروزی ،در یک سخنرانی
تاریخی گفت :تعجب نکنید که با فرماندهی یک افسر ارمنی [خو ِد او] آلمانی ها از بالتیک شرقی بیرون رانده شدند ،ما ارمنیان در طول بیش از  2هزار سال
از سرداران ارتش ایران بودیم و کمر رومیان را شکستیم و من از فرزندان همان ها هستم ،مرزها را فراموش کنید ،قلب ما ـ ارمنیان و ایرانیان یکی است.
[مارشال بگرامیان در  85سالگی فوت شد و در دیوار کرملین مدفون]
این مخاطب گرامی که نخواسته نامش ذکر شود نوشته است :پوتین با در کنار خود داشتن افرادی نظیر «جاگاریان» قطعا روسیه را به جایگاه پیشین باز
خواهد گردانید و دیدار آنچنانی و بی سابقه پوتین با رهبر و رئیس جمهور ایران فصل تازه ای را در تاریخ جهان بازکرده است و آن بازگشت اقتدار به شرق
پس از حمله اسکندر مقدونی به ایرانزمین است .پیش از این حمله ،ایران ـ مشرق زمین ،قدرت اول جهان بود .به باور من ،جاگاریان در ترتیب دادن این
دیدار تاریخساز نقش مؤثر داشته و در تحکیم روابط خواهد داشت .اینکه برخی از روزنامه های تهران ـ روزنامه های یک جناح ،چندماه قبل ایراد گرفته
بودند که چرا جاگاریان در دیدار با سفیر انگلیس بر همان صندلی هایی نشستند و عکس یادگاری گرفتند که چرچیل و استالین در دوران جنگ جهانی
دوم نشسته بودند ،این که ایراد نیست .در اروپا صندلی هیتلر و شمشیر ناپلئون را به میلیون ها یورو می فروشند .امروز که دیروز نیست .اگر آن طور فکر
کنیم ،روس ها نباید چشم دیدن آلمانی ها را داشته باشند برای اینکه  30میلیون روس را کشتند و شوروی را ویران ساختند .گذشته ،خاطره است.».

لوان جاگاریان

گَشتی در رویدادهای خرداد و تیرماه 1041
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اظهاراتآیتاهللخامنهایرهبرانقالباسالمیدردیدارباپوتین
رئیسجمهوریروسیهفدراتیودرتهرانوتأکیدبرهمکاریهایبلندمدتدو
کشورونیازروزافزونبهاینهمکاریها

تصویری که در گوشه و کنار جهان در رسانه ها انعکاس یافت و آن را بی سابقه توصیف کردند

به گزارش  28تیرماه  1401خبرگزاری فارس ،آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی عصر این روز در دیدار با والدیمیر پوتین رئیسجمهوری
روسی ِه فدراتیو و هیئت همراه با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن تفاهمها و قراردادهای بین دو کشور ،هوشیاری در مقابل سیاست های فریبکارانه
غرب را الزم دانست و خاطرنشان کرد که همکاریهای بلندمدت ایران و روسیه عمیقاً به نفع هر دو کشور است .وی با تأکید بر اینکه حوادث جهانی
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نشاندهنده نیاز ایران و روسیه به همکاریهای روزافزون و متقابل است ،اظهارداشت که تفاهمها و قراردادهای متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و
گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند.
رهبر جمهوری اسالمی ایران همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه را بویژه در پی تحریمهای غرب ،ضروری و به نفع هر دو کشور دانست و
در خصوص حوادث اوکراین گفت" :جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسالمی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمیشود،
اما در قضیه اوکراین چنانچه شما [اشاره به پوتین] ابتکار عمل را به دست نمیگرفتید ،طرف مقابل با ابتکار خود ،موجب وقوع جنگ میشد.".
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه غربیها با یک روسیه قوی و مستقل بهکلی مخالف هستند« ،ناتو» را موجودی خطرناک خواند و
افزود" :اگر راه در مقابل ناتو [اتحادیه نظامی غرب] باز باشد حد و مرزی نمیشناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمیشد ،مدتی بعد به
بهانه کریمه ،همین جنگ را به راه میانداختند .البته امروز آمریکا و غرب ضعیفتر از قبل شده و با وجود تالش و هزینه زیاد ،ب ُرد سیاست های
آنها در منطقه ما از جمله در سوریه ،عراق ،لبنان و فلسطین بسیار کم شده است.".
آیتاهلل خامنهای همچنین هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب را ضروری خواند و گفت" :آمریکاییها ـ هم زورگو هستند و هم حیلهگر ،و یکی از عوامل
فروپاشیشورویسابق،فریبخوردندرمقابلسیاستهایآمریکابود،البتهروسیهدردورهشما[پوتین]استقاللخودراحفظکردهاست.".
وی مسئله سوریه را بسیار مهم خواند و با تأکید بر موضع جمهوری اسالمی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری از آن ،گفت" :یک
مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه ،اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات بوسیله آمریکاییها است که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه
عالج شود.".
آیتاهللخامنهایباتقبیحدخالتهایرژیمصهیونیستیدرقضایایمنطقه،مواضعاخیررئیسجمهوریروسیهعلیهصهیونیستهاراتحسینبرانگیزخواند.
وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران ،سیاستها و برنامههایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود ،هرگز
تحمل نخواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی همکاریهای بلندمدت ایران و روسیه را جدا ً و عمیقاً به نفع هر دو کشور خواند و خطاب به پوتین گفت :شما و رئیسجمهور ما هر دو
اهل اقدام و پیگیری هستید ،بنابراین همکاریهای دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد.
وی سپس با تأیید سخنان رئیسجمهوری روسیه درباره ضرورت راهاندازی خط آهن رشت ـ آستارا ،این کار را موجب تکمیل خطِ حمل ونقلِ شمال ـ جنوب
و به نفع هر دو کشور دانست.
رهبر جمهوری اسالمی همچنین با تأیید سیاست جایگزینی پولهای ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دالر ،گفت" :دالر را باید به
تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ،ممکن است.".
در این دیدار که آیت اهلل رئیسی رئیسجمهور نیز حضور داشت ،پوتین درباره حوادث اوکراین گفت" :هیچکس طرفدار جنگ نیست و جان دادن مردم عادی
یک تراژدی بزرگ است ،اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی جز عکسالعمل نداشته باشیم.".
رئیسجمهوری روسیه با برشمردن عوامل و ریشههای اختالفات روسیه و اوکراین ،بویژه اقدامات تحریکآمیز غرب بویژه آمریکا در
سالهای اخیر از جمله کودتا در اوکراین [در سال  ]2014و همچنین سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات قبلی آنها مبنی بر پرهیز از هرگونه
پیشروی به سمت روسیه ،گفت :بعضی از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت اوکراین در «ناتو» بودیم اما تحت فشار آمریکا با آن،
نظرموافق نشان دادیم که این نشاندهنده فقدان حاکمیت و استقالل آن کشورها است.
پوتین ،ترور سردار سلیمانی را نمونه دیگری از شرارتهای آمریکاییها برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریمهای غرب علیه روسیه
گفت :این تحریمها به ضرر غرب است و نتیجه آن مشکالتی از جمله افزایش قیمت نفت و بحران تأمین مواد غذایی است.
رئیسجمهوری روسیه فدراتیو در اظهارات خود با اشاره به سوءاستفاده آمریکا از ابزار دالر برای تحریم و غارت کشورهای دیگر ،این کار را
در نهایت به زیان آن دولت و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها به استفاده از پولهای جایگزین دانست و گفت :روسیه
و ایران در حال طراحی روشهای جدید برای استفاده از پولهای ملی در روابط دو کشور هستند.
رئیسجمهوری روسیه همچنین با تأیید مواضع آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی درباره منطقه قفقاز ،مواضع دو کشور در قضیه سوریه از جمله در
ال منطبق با یکدیگر خواند و گفت :منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار گیرد.
مخالفت با حمله نظامی به شمال این کشور را نیز کام ً
پوتین همکاریهای دو کشور ـ ایران و روسیه را در همه بخشها و پروژهها در حال پیشرفت خواند و افزود :ایران و روسیه در سوریه در حال مبارزه مشترک با
تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تالش میکنیم همکاریهای دو کشور و همچنین همکاری و مانورهای سهجانبه با چین را توسعه دهیم.
ـــــ
شامگاه سه شنبه  28تیرماه  1401و در پایان مذاکرات پوتین ،رئیسی و اردوغان رئی جمهوری ترکیه در تهران ،یک بیانیه مشترک منتشر شد که در آن سه
دولت بر تعهد تزلزلناپذیر خود به حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم
در همه اشکال و مظاهر تاکید کردند و بار دیگر بر این نظر خود تصریح کردند که مسئله سوریه هیچ راهحل نظامی نداشته و تنها از طریق روند سیاسی و وفق
قطعنامه  ۲۲۵۴شورای امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود.
در این بیانیه ضمن تصریح بر برخورداری پناهجویان و آوارگان داخلی [سوری] از حق بازگشت و حق حمایت ،بر لزوم تسهیل بازگشت داوطلبانه و ایمن آنان

به اقامتگاههای اصلی خود در سوریه تأکید شده و در این راستا ،از جامعه بینالملل خواسته شده است که به منظور استقرار مجدد و بازگشت آوارگان سوری به
زندگی عادی ،کمکهای مناسب ارائه دهند .در این بیانیه همچنین حمالت نظامی اسرائیل به سوریه ناقض حقوق بینالملل ،حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه
و همچنین بیثبات کننده و تشدید کننده تنش در منطقه خوانده شده است.
در این بیانیه ،عالوه بر موضوع سوریه ،سه دولت بر قصد خود مبنی بر تقویت هماهنگیهای سهجانبه در عرصههای مختلف به منظور افزایش همکاریهای
مشترک سیاسی و اقتصادی تأکید کرده اند.
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گزارش دیدار و مذاکرات سران روسیه و ترکیه در تهران با رهبر جمهوری اسالمی ایران و آیت اهلل رئیسی تیت ِر صفحات اول  29تیرماه  1401همه روزنامه های
ایران بود و نیز انعکاس وسیع جهانی داشت:
کپی تیترهای صفحات اول چند روزنامه به عنوان نمونه:
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...وپیشازسفرپوتینبهتهران،
دیداراوباشیژینپینگرهبرچینِ یکمیلیاردو 450هزارنفری
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دیدارهای صمیمانه پوتین و شی ژینپینگ  Xi Jinpingرهبران روسیه و چین

...وقبلازدیداربا«شیزینپینگ»،دیداربامودی
رئیسدولتهندـهن ِدبیشازیکمیلیاردو 400میلیون
نفریبرایتحکیمدوستیوگسترشروابط
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تعبیرغربازسخنانپوتیندرزادروزپتربزرگوعلنیشدنقصداوبهاحیاءروسیهدر
وسعتزمانتزارهاوتوجیهعملیاتویژهنظامیدراوکراین
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نهم ژوئن  1672ـ طبق تقویم میالدی جاری ،زادروز پتر بزرگ است که در  1672بدنیا آمد و از تمامی مناطق جدامانده روسیه و روس تبار ،امپراتوری روسیه
را به وجود آورد ،یک قدرت کرد ،صنعتی و پیشرفته ساخت با روش زندگانی اروپایی و ارتشی نیرومند با نیروی دریایی .وی که نهم فوریه ( 1725برپایه افق
روسیه) درگذشت شهر سن پترزبورگ را ساخت و پایتخت کرد تا به اروپای مرکزی و غربی نزدیکتر باشد .پوتین هفتم اکتبر 1952در همین شهر بدنیا آمده است
و زمانی هم مقام باالیی در شهرداری این شهر داشت و شعبه حزب «روسیه ،خانه ما» را در همین شهر تأسیس کرد .پتر بزرگ بمانند داریوش بزرگ (داریوش
هخامنشی ـ شاه ایران که ساتراپی های ایران را مشخص کرده که سنگنبشته آن موجود است) مناطق روسیه را نام برده و سند کرده است و «کی ی ِف» یکی از
این مناطق روسیه ذکر شده است در ردیف مسکو.
نهم ژوئن  19( 2022خرداد  )1401مراسم سیصد و پنجاهمین زادروز پتر بزرگ که به پدر روسیه معروف است چشمگیرتر از هر سال دیگر برگزار شد که
پس از پیروزی انقالب بلشویکی در اکتبر 1917تا حدی کمرنگ شده بود و کمونیست ها ،نخست نام شهر سن پترزبورگ را «پتروگراد» و پس از درگذشت لنین،
«لنین گراد» کردند که پس از برکنارشدن حزب کمونیست از قدرت ،به نام قدیم خود «سن پترزبورگ» بازگشت داده شده است.
پوتین رهبر روسیه در نهم ژوئن  2022در جمع «کارآفرین های جوان» سخنانی بر زبان جاری ساخت که رسانه های غرب آن را «علنی
ساختن قصد احیاء روسیه در وسعت زمان تزارها تعبیر کرده اند و توجیه عملیات ویژه نظامی در اوکراین که محدود به اوکراین نخواهد بود».
پوتین در نطق خود گفته است که تحریم ،دیگر برندگی ندارد ،تحریم کننده ـ خودش آسیب بیشتری خواهد دید و محال است بشود روسیه
ـ بزرگترین کشور جهان به لحاظ وسعت و دارنده بیشترین سالح اتمی و موشک های پیشرفته تر را در چهار دیواری (فِنس) قرار داد.
به استنباط رسانه های غرب ،پوتین ضمن این سخنان خودش را با پتر بزرگ مقایسه کرد و الزام به هرچه بیشتر ،پیشرفته کردن روسیه
و جمع کردن دوباره مناطق جداشده و جداکرده شده و مناطق متعلق به روسیه طبق اسناد تاریخ و به قول تفسیرنگاران غرب؛ Restoration

وزارتامورخارجهروسیه:مسکوقصدنداردبهپیمانمنعجنگافزارهستهایبپیوندد

 Maria Zakharovaدارای دکترای روزنامه نگاری و شرق شناسی .او که
 46ساله است سال ها با خانواده اش در چین زندگی کرده بود

* The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), or the Nuclear Weapon Ban Treaty

اخطارتندمِد ِودِفبه«ناتو»وهریکازاعضای
آنـجنگجهانیسوم
دیمیتری مدودف  Dmitry Medvedevرئیس جمهوری پیشین و نایب رئیس کنونی
شورای امنیت روسیه 27 ،ژوئن  2022اخطار کرد :هر گونه تالش یک عضو ناتو برای رخنه
به کریمه ،اعالن جنگ به روسیه تلقی خواهد شد و منجر به جنگ جهانی سوم که فاجعه
خواهد بود.
مدودف هشدار داد که اقدام یک کشو ِر عضو «ناتو» در این زمینه ،اقدام اتحادیه نظامی
آتالنتیک شمالی تلقی خواهد شد .کریمه بخشی از روسیه است ـ از قدیم بوده و برای
همیشه هم خواهد بود.

Medvedev
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خبرگزاریاسپوتنیک(بهزبانفارسی)ـ 25ژوئن:2022ماریازاخارووا،سخنگویوزارت
امور خارجه روسیه اعالم کرد که فدراسیون روسیه قصد ندارد به پیمان منع جنگافزار
هستهای* بپیوندد که عضو گیری در آن از سپتامبر  2017آغاز شده است.
شهر وین از  21تا  23ژوئن  2022میزبان نخستین نشست نمایندگان  86کشور امضا
کننده معاهده منع جنگافزار هستهای بود .کشورهای امضا کننده این معاهده عضو ناتو
نیستند و سالح هستهای ندارند.
به گفته زاخارووا ،مسکو قاطعانه به این موضع پایبند است که توسعه معاهده منع
جنگافزار هستهای؛ زودرس ،اشتباه و اساسا معکوس بوده است و شش کشور ازدارندگان
سالح هسته ای ازجمله آمریکا به پیمان قدیمی تر؛ Non-Proliferation Treatyهم نپیوسته
اند.
به گزارش اسپوتنیک ،ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین
اظهار داشت که اتحادیه اروپا با تصمیم به اعطای وضعیت نامزدی عضویت به اوکراین و
مولداوی ،به «گسترش لجام گسیخته» خود ادامه داده و با این عمل ،آیند ِه «اروپای متحد»
و «ایدهآلهای آن» را قربانی کرده است.
زاخاروواگفتهاست:اتحادیهاروپاباتصمیمبهاعطایوضعیتنامزدیعضویتبهاوکراین
و مولداوی ،در واقع تأیید کرده است که خطِ توسع ِه فعالِ ژئوپلیتیکیِ در فضای کشورهای
مستقل مشترکالمنافع (اعضای شوروی پیشین) را ادامه می دهد تا از آن ،اصطالحا برای
«مهار» روسیه استفادهکند.
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امضا ِءسند 20سالههمکاریایرانوونزوئال
18

در جریان اقامت نیکالس مادورو رئیسجمهوری ونزوئال در ایران که بیستم خرداد 1401برای دیدار و مذاکره وارد تهران شده بود و مالقات او با رهبر جمهوری
اسالمی ایران و همچنین آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور ،چند قرارداد ازجمله یک سند  20ساله همکاری دو کشور دوست امضاء شد .ایران و ونزوئال ـ هر دو در
وضعیت تحریم آمریکا هستند .این دیدارها و مذاکرات تیتر صفحات اول شماره یکشنبه روزنامه های ایران بود و انعکاس جهانی داشت:
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قتلشینزوآبهنخستوزیرپیشینژاپندرجریانیکنطقخیابانیِ تبلیغانتخاباتیبرای
نامزدمحلیعضوحزبلیبرالدمکراتاینکشور

در دوران حکومت «آبه» بود که ژاپن مقام قدرت اقتصادی
دوم جهان را از دست داد و چین این مقام را بدست آورده است.
آبه که همچنین نگران بسط نفوذ اقتصادی هند در کشورهای
ساحلی اقیانوس هند ازجمله ممالک عربی نفتدار و دوستی و
مشارکت با روسیه و سازش با چین شده بود بارها تالش کرده
بود که آمریکا به هر ترتیب که شده مانع بازگردانده شدن تایوان
به قلمرو چین شود.
ژاپنکهدرآنجاداشتنسالحآتشینشخصیبسیارمحدودو
مشروطبهشرایطیسختاستوهمچنینکاردوچاقویخاص
(چاقوی حمله) ،در ردیف کشورهایی است که آدمکشی کمتری
در آنجا صورت می گیرد و از سال  1932که نخست وزیر وقت در
یک توطئه نظامی کشته شد و در سال  1960که دبیرکل حزب
سوسیالیستژاپنترورشدونیزقتلیکشهرداردرسال،2007
مقام دیگری مجروح و مقتول نشده است.

«آبه» در حال نطق خیابانی ،افتادن بر زمین پس از اصابت گلوله ها ،دستگیری قاتل در همان
محل به صورتی که در عکس ها دیده می شود
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ساعت  11و  30دقیقه جمعه هشتم جوالی  2022به وقت ژاپن ،شینزو آبه  Shinzo Abeمتول ّد  21سپتامبر  1954و نخست وزیر و دبیرکل حزب لیبرال
دمکرات ژاپن  LDPـ تا  2020به مدت  9سال درحال یک سخنرانی در یک خیابان در شهر «نارا» واقع در غرب ژاپن به حمایت از نامزد عضو حزب خود ـ حزب
لیبرال دمکرات در انتخابات یکشنبه دهم جوالی ،2022از پشت سر هدف دو گلوله قرار گرفت و بر زمین افتاد که او را با هلی کوپتر به بیمارستان رساندند .ساعت
پنج بعد از ظهر همان روز ،بیمارستان اعالم کرد که درمان موثر واقع نشد و «آبه» که گلوله ها به گردن و قلب او آسیب زده بودند درگذشت.
ضاربِ «آبه» که یک ژاپنی  41ساله به نام  Tetsuya Yamagamiبوده است و قبال حدود سه سال عضو نیروی دریایی ژاپن بود ،پس از شلیک به آبه با تفنگ دو
لولی که خودش در خانه اش ساخته بود در همان محل دستگیر شد و سریعا اعتراف به قتل کرد و گفت که «آبه» را دوست نداشت .او در یک آپارتمان یک اطاقه
زندگی می کرد و در همانجا سالح را ساخته بود که بی شباهت به تفنگ های کوتاه صد سال پیش نبود .همین طوالنی بودن ساخت تفنگ ،حکایت از وجود نقشه
و برنامه قتل می کند و پلیس درصدد کشف انگیزه واقعی قتل است و اعتراف به «دوست نداشتن» کافی نیست .در ژاپن مجازات اعدام لغو نشده است.
«آبه» که بیش از هر فرد دیگر در تاریخ ژاپن ،بر کرسی نخست وزیری این کشور نشسته بود از سال  1993به عضویت در پارلمان ژاپن انتخاب شده بود .کناره
گیری «آبه» از نخست وزیری به سبب بیماری و نیاز به استراحت و کار کم اعالم شده بود .وی با اینکه عضو و دبیرکل حزب لیبرال دمکرات ژاپن بود رفتاری
ارتش غیر محدود کند
ناسیونالیستی و راستگرانه داشت و چند بار کوشید که آمریکا را راضی به اصالح قانون اساسی ژاپن و مجاز شدن این کشور به داشتن یک ِ
که موفق نشد .قانون اساسی ژاپن که پس از تسلیم شدن این دولت در پی دو بمباران اتمی شدن و اشغال نظامی ،با نظر آمریکا تنظیم شده است و در این قانون،
ژاپن تنها به داشتن یک ارتش «دفاع از خود» و محدود مجاز شده است تا دوباره جنگ براه نیاندازد .ژاپن از آغاز قرن  21نگران اتمی شدن کره شمالی و قدرت
نظامی شدن چین بوده است که کره دهها سال در کنترل ژاپن بود و چین در قرن  20مورد تعرض طوالنی ژاپن با تلفات سنگین و کشتار در چند شهر قرارداشت.
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انتخابیکسوسیالیستوچریکپیشینبهریاستکشورمحافظهکارکلمبیا!
تفسیرهایفراوانبدنبالداشتوسرآغازتحولیتازهخواندهشد
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 19ژوئن  2022نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
کشورکلمبیاواقعدرآمریکایالتیناعالمشدکهبرندهانتخابات
گوستاوو پترو  Gustavo Petroچریک پیشین ( guerrilla fighter
) و یک چپگرا (سوسیالیست) است و معاون او یک بانوی
سیاهپوست (در حالی که کمتر از  7درصد جمعیت کلمبیا از
تبار آفریقایی هستند) .گوستاوو که در یک خانواده کشاورز و در
روستا بدنیا آمده است از  17سالگی به صف Movimiento 19 de
 Abrilچریک های پیوست که این جنبش بعدا به تغییر M-19
نام داد .گوستاوو که نام کامل اوGustavo Francisco Petro Urrego
است بعدا و به موازات فعالیت های چپگرایانه به دانشگاه رفت و
در رشته اقتصاد تحصیل کرد و فعالیت سیاسی شهری نیز در
گوستاوو پترو در دوران چریک بودن و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا
پیش گرفت و تا سناتوری باال رفت.
انتخاب گوستاوو که از هفتم آگوست ( 2022ا َمردادماه  )1401امور ریاست کلمبیای یک میلیون و  141هزار کیلومتریِ  50میلیون نفری را بدست خواهد
گرفت از اخبار مهم و تیتر اولی جهان بود زیراکه کلمبیا از زمان ایجاد آن ،در دست محافظه کاران بود و به رغم درگیر بودن دهها ساله با گروههای چریکی ،از این
محافظه کاری دست بر نداشته بود .اروپاییان در سال  1499به این سرزمین رسیدند که میان دو اقیانوس (اطلس و آرام) واقع شده است و قبال بزرگتر بود که
«پامانا» را از آن جدا کردند .نام کلمبیا از اسم کریستوفِر کلمبوس (کریستف کلمب) گرفته شده است .زمانی که بزرگتر بود« ،گرانادا» گفته می شد .با انتخاب
«گوستاوو پترو» به ریاست جمهوری کلمبیا ،بر شمار کشورهای بزرگتر آمریکای التین ازجمله مکزیک ،شیلی ،آرژانتین و  ...دارای دولت سوسیالیست افزوده
شد .ونزوئال ،کوبا ،نیکاراگوئه ،بولیوی و  ...از قبل سوسیالیست بودند ،هندوراس و پاناما هم در دست سوسیالیست قرارگرفته اند و احتمال داده می شود که در
انتخابات پیش روی برزیل ـ بزرگترین کشور آمریکای التین ،باردیگر لوال دا سیلوایِ سوسیالیست رئیس جمهوری شود .سوسیالیسم التین های آمریکا ـ جز
کوبا از نوع سوسیالیسم مالیم و عملی است که تدریجی و با تحول استقرار می یابد ،ن َه با انقالب و سریع (یک شبه) .اصحاب نظر فق ِر پی آمد کرونا در افزایش
سوسیالیسم خواهان را قبول ندارند و تمایالت سوسیالیستی را به حساب روشن شدن مردم و افزایش شمار باسوادان و تحصیلکردگان و خشم آنها از خودمختاری
و سودجویی و نفوذ کمپانی ها و پولدوست ها و گسترش فساد دولتی می دانند .اصحاب نظر تعدیل های انجام شده در چینِ پس از مائو و آشنایی هرچه بیشتر
التین های آمریکا با فرضیه هوگو چاوز (سوسیالیسم قرن )21را در توجه نسل جوان در آمریکای التین و اروپا به سوسیالیسم معتدل می دانند که پیامبران نیز
نظر به تعدیل ثروت و بسط عدالت و انسانیت داشتند و رعایت و تعمیم آن را تأکید کرده اند .این اصحاب نظر ،نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی فرانسه و قبال ،آلمان
را هم دنباله همین تحوّل می دانند.

 53مهاجرقاچاقیبهآمریکا،
درتریلِرمخفیگاهشانکهدچار
نقصفنیشدهبود،ازگرماونبود
آبواکسیژنجاندادند!
دوشنبه 27ژوئن( 2022ششم تیرماه)1401ازیکتریلرکه
استیت تکزاس
ِ
در یک راه فرعی در جنوب غربی شهر سن آنتونیو
و ن َه چندان به دور از پایگاه هوایی ل َکلَند متوقف بود صدای فریاد
به گوش سرنشینان یک اتومبیل عبوری رسید و مأموران مربوط

تریلر انسان ب َر قاچاقی در میان مأموران و خبرنگاران

تیترصفحهاولروزنامهاعتماد،شمارههفتمتیرماه 1401برایماندندرتاریخ
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 51فَر ِد فوت شده را ـ  39مرد و  12زن ـ در تریلر یافتند و  16فرد دیگر را نیمه جان که به بیمارستان انتقال
یافتندکهدراینجادونفرشاندرگذشتندوبهاینترتیبجمعکشتگانبه 53تَن( 50بزرگسالو 3خرردسال)
رسید .این شمار ،همگی التینو و از ساکنان چند کشور آمریکای التین ازجمله مکزیک ،گواتماال ،هندوراس
و  ...بودند که قصد مهاجرت به  USAبه صورت قاچاقی (غیر قانونی) را داشتند و هرکدام برای انتقال به داخل
 USAچند هزار دالر به قاچاقچیان مربوط داده بودند و این قاچاقچیان آنان را که ( 64مرد و زن و کودک) بودند
در اطاق بار یک تریلر که فاقد کولر و هواکش بود جا داده بودند و این تریلر به رانندگی فردی  45ساله به نام
 Homero Zamoranoساکن تکراس که منظما میان مکزیک و  USAکاال حمل می کرد توانسته بود از مرز و
پاسگاه گمرک آن عبور کند و وارد جنوب تکزاس شود .داخل اطاق بار ،طوری جاسازی شده بود که به آسانی
نمی شد به وجود افراد داخل آن (تریلر) پی ب ُرد ،به این ترتیب که پشت در عقب تریلر ـ در قسمت داخل بار
گذارده بودند و به همین صورت در اطراف بدنه آن از داخل و مهاجران به صورت فشرده میان بارها که دیواره
های داخلی را تشکیل می دادند قرار داده شده بودند .این کامیون پس از عبور از مرز و طی کردن مسافتی،
 Homeroراننده تریلر که او نیز یک التینو است
دچار نقص فنی شد و راننده ،آن را به راهی فرعی ب ُرد و متوقف کرد و بدون اینکه به اندیشه آن  64تَن باشد که
ولی ساکن تکزاس
فارنهایت استیت تکزاس و بدون داشتن آب کافی و امکان خروج از تریلر در آنجا عمال
ِ
در گرمای صد درجه
محبوس بودند ،پا به فرار گذارد .بیشتر مهاجران قاچاقی پس از مدتی از گرما ،کمبود هوا و نبود آب آشامیدنی دچار حمله قبلی شدند و از پای درآمدند و دیگران
که هنوز قادر به فریاد کشیدن بودند فریاد کمک ـ کمک سردادند ولی راه فرعی بود با رفت و آمد کم .تا سرانجام صدای آنان بگوش رسید و ....
مأموران مربوط سرانجام راننده فراری کامیون را یافتند و دستگیر کردند و نیز دو نفر دیگر را که گویا با او ارتباط داشتند که تنها یکی از دو نفر که مردی 28
ساله است بازداشت شده است .این مرد  28ساله دستیار راننده کامیون بود .به اظهار ماموران مربوط ،راننده هنگام دستگیرشدن کمی گیج بود و معلوم شد که
مواد مخدر مصرف کرده بود.
استیت تکزاس و استیت های جنوبی هم مرز مکزیک هر سال شاهد چنین وقایعی بوده اند ،ولی ن َه با  53تَن تلفات .شاید این نخستین بار باشد که  53مهاجر
قاچاقی عازم  USAدر یک تریلر جان سپرده اند.
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پنجمتیرماه 1401رئیسقوهقضائیه:مردماز
وضعیتاقتصادیـمعیشتی،ناهنجاریهای
اجتماعیوزیرپاگذاشتهشدنبرخیارزشها
گالیهمندهستند
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به گزارش پنجم تیرماه  26( 1401ژوئن  )2022خبرگزاری تَسنیم به نقل از دستگاه
خبررسانیقوهقضائیه،دومیننشستمشترکقوهقضائیهوقوهمقننه،یکشنبه( 5تیر)1401
در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه به میزبانی دستگاه قضاء برگزار شد.
حجتاالسالم محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست با اشاره به مسائل
و مشکالتی که گریبانگیر مردم است ،اظهار کرد" :امروز مردم عزیز ایران اسالمی در خصوص
موضوعاتینظیروضعیتمعیشتیواقتصادی،ناهنجاریهایاجتماعی،شکستهشدنبرخی
حجتاالسالم محسنیاژهای
حرمتها و زیرپاگذاشته شدن برخی ارزشها گالیهمند هستند و رنج میبرند و ما به عنوان
مسئوالن و مقامات نظام ،وظیفه داریم که همه تالش خود را در راستای رفع این گالیهها انجام دهیم.".
محسنیاژهای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکالت و مسائل مردم را متوجه دستگاه قضائی دانست و با اشاره به انتظاراتِ به حق مردم از عدلیه
[دادگستری ـ قوه قضائیه] گفت" :امروز مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر میبرند ،این انتظار به حق را از عدلیه [دادگستری]
دارند که توقعاتِشان را برآورده کند.".
رئیسقوهقضائیهبابیاناینکه"مرد ِمایرانِ اسالمیبرایتحقّقارزشهایینظیرعدالتاجتماعیوازبینرفتنتبعیض؛انقالبکردند،خوندادند،جانبازشدند
و به رنج و سختی افتادند" ،تصریح کرد" :ما باید نهایت تالش خود را برای حل و فصل مسائل و مشکالتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم میکنند انجام دهیم.".
محسنیاژهایبااشارهبهوظایفومسئولیتهایقانونیایندونهاد[قوهمقننهوقوهقضائیه]،اظهارداشت:مسئولیتمهممجلسشورایاسالمی؛قانونگذاری
و پایهگذاری و وظیفه دستگاه قضائی؛ نظارت بر حُ سن اجرای قوانینِ مصوّبه است و چنانچه قوه قضائیه در راستای نظارت بر اجرای دقیق ،کامل و بهموقع قوانین
مصوّب مجلس تقویت نشود ،زحمات و تالشهای قوه مقنّنه نیز کم اثر خواهد شد .تقویت دستگاه قضائی از جهات مختلف از جمله تجهیز منابع و نیروی انسانی،
سبب تقویت قوای دیگر نیز میشود و اثرات تقویت قوه قضائیه ،دستگاههای دیگر را نیز منتفع خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین ،طوالنی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضائی را یکی از مشکالت جدّ ی مردم و مراجعهکنندگان به دستگاه قضائی دانست
و بیان کرد :کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پروندههای قضائی یک ضرورت اجتنابناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پروندههای قضائی از جهات مختلف
از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینهزا است.
محسنیاژهای با تأکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از برنامههای اصلی دستگاه قضائی است ،گفت :در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری
از طوالنی شدن رسیدگی به پروندههای قضائی ،الیحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه نمیتوان رسیدگی به همه مسائل قضائی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خالصه
در قانون آیین دادرسی کیفری کرد ،از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پروندههای قضائی که بعضاً سالیان سال است به
نتیجه ختم نشدهاند ،سخن گفت و درهمینرابطهمشخص ًابهموضوعبرخیامالکوزمینهایوقفیازجملهزمینهایمنطقهپاکدشتدراطراف
تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال  1397اشاره کرد.
در این نشست،باباییرئیسسازمانثبتاسنادوامالککشوربااشارهبهمشکالتیکهازناحیهاسنادقولنامهایدرکشوربهوجودآمدهاست،
امالک فاقد سند و همچنین قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی ،باید بازنگری صورت بگیرد.
ِ
ثبتی اراضی و
اظهار کرد :در قانونِ وضعیت ِ
وی افزود :در حالیکه در قانون برنامه ششم توسعه ،ح ِّد نصابی که برای صدور اسنا ِد کاداستریِ [  ] Cadastreاراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک
*
تعیین شده بود  110میلیون هکتار بود ،شاهد بودیم که در پایان سال گذشته 130 ،میلیون هکتار از اراضی ملی دارای سن ِد کاداستری شدند.
ـــــ
*[  Cadastreیک واژه یونانی است که از طریق امپرتوری روم باستان به زبان فرانسه و پس از تصرف انگلیس بدست فرانسویان به زبان انگلیسی راه یافته است
و مفهوم آن روشن ساختن جزئیات ملک و مالک آن است .امپراتوران روم برای پس گرفتن اراضی دولتی ـ ملی ـ و یا اجاره بهای آنها ،این واژه را بکار می بردند]

تیتربزرگصفحهاولشمارهششمتیرماه 1401روزنامهکیهانوابستهبهدفتررهبریو
مطلبمربوطکهانعکاسگستردهداشت:

گزارش های رسانه ای  17ژوئن  2022نشان داده است که چین در طول یک ماه پیش از این (ماه می  8 )2022میلیون و  420هزار تُن نفت خام از روسیه وارد
کرده بود که  55درصد بیش از ماه می  2021بود و عنوان صادرکننده ردیف اول نفت خام به چین را بدست آورده بود .همچنین صدور گاز از روسیه به چین نیز در
آن ماه  54درصد افزایش یافته بود .گفته شده است که این وضعیت و عمدتا به علت تحریم روسیه از سوی بلوک غرب ادامه خواهد داشت .روسیه و چین از آغاز
سال  2022اتحاد و دوستی همه جانبه خود را بیش از گذشته تحکیم کرده اند .پیش از این ،کشور سعودی صادرکننده ردیف اول نفت خام به چینِ یک میلیارد
گمرک چین چنین برمی آید که این کشور در ماه می  2022بر واردات نفت خام تا حد  12درصد افزوده بود و میزان این
ِ
و چهارصد میلیون نفری بود .از آمارهای
واردات به حدود روزانه ده میلیون و  600هزار بشکه رسیده بود.
چین در ماه می  2022خرید گاز مایع از روسیه را تا حدود  54درصد افزایش داده بود و به حدود  400هزار تن رسانده بود .پیش از آغاز عملیات نظامی روسیه
در اوکراین (فوریه  )2022و تحریم بلوک غرب ،نیمی از تولیدات نفتی روسیه به غرب صادر می شد .روسیه در طول صد روز اول عملیات نظامی ویژه در اوکراین
از صادرات نفت و گاز حدود  98میلیارد دالر درآمد داشته که به نظر می رسد تحریم بلوک غرب در آن ،تأثیر چندان نداشته است.
هند نیز در ماه می  2022به خریدار ردیف دوم نفت روسیه تبدیل شده بود .هند خرید نفت از روسیه را چندین برابر گذشته (و گویا تا  24برابر) و خرید زغال
سنگ از روسیه را شش برابر کرده است .گزارش ها همچنین حاکی از آن است که روسیه در فروش نفت و انواع سوخت به چین و هند تخفیف چشمگیر می دهد.
چینازایرانوونزوئالنیزنفتخامواردمیکندوچونایندودولتازسویآمریکاتحریمهستند،اینوارداتتوسطواسطهوعمدتاازطریقمالزیاصورتمیگیرد.
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افزایش 55درصدیصادراتنفتخامروسیهبهچینـدرآمدروسیهازصدورنفتوگاز
در 100روزاولعملیاتنظامیدراوکراین 98:میلیارددالر
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جمعیتاعضایبریکس؛ 3میلیاردودویستمیلیوننفروجمعیتاعضایG7
هفتصدو 77میلیون
خبرگزاری اسپوتنیک (به زبان فارسی) ـ  28ژوئن  :2022ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن مطلبی و در اشاره به نشست اخیر سران
 G7و اظهارات و اعالمیه آنان یادآورشد که کشورهای  G7تنها بخشی از جامعه جهانی را تشکیل می دهند .اعضای  G7نماینده  777میلیون (جمعیت این 7
کشور) هستند ،حال آنکه جمعیت کشورهای عضو «بریکس» حدود 3میلیارد و دویست میلیون نفر است با اقتصادهایی رو به رشد و تمایل کشورهای دیگر برای
پیوستن به آن چشمگیر است .در این محاسبه سازمان تعاون شانگهای را هم باید در نظر گرفت.

یکبانویافغانستانیسناتوراسترالیاشدـبهاینمناسبت؛نگاهیکوتاهبهتاریخاسترالیاو
آیندهآنباانتقالقدرتبهمشرقزمین
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ی در سمت سناتور ،عضو قوه مقنّنه (پارلمان) فدرسیون استرالیا شد .وی  8ساله بود که از زادگاه
بیستم ژوئن  2022فاطمه پیمان نخستین بانوی افغانستان 
خود به استرالیا وارد شده است .به گزارش های رسانه ای ،فاطمه پیمان نخستین بانوی مسلمان و با حجاب است که این سمت را بدست آورده است .بانو فاطمه
از اعضای حزب کارگر استرالیا است و نامزد این حزب برای سناتور شدن بود .خانواده بانو فاطم ِه  27ساله در سال  2003و دو سال پس از ورود نظامیان آمریکا به
افغانستان ،به استرالیا پناهنده شدند .این خانواده شامل پدر و مادر ،سه دختر و یک پسر بودند .پدر فاطمه در استرالیا به کارهای مختلفی از رانندگی تاکسی و کار
در رستوران تا ایجاد یک کارگاه آموزش رانندگی اشتغال داشت .وی  3سال پیش ،از بیماری سرطان درگذشت .بانو فاطمه گفته است که پدرش با قایقِ پناهنده
ب َر از اقیانوس هند گذشت و وارد استرالیا شد و پس از بدست آوردن کارت اقامت ،خانواده اش را هم به استرالیا منتقل کرد .آنتونی آلبانیزی Anthony N. Albanese
نخست وزیر  54ساله استرالیا نیز یک ایتالیایی تبار است و از اعضای حزب کارگر (زحمت کشان) استرالیا .هنوز ملکه انگلستان رئیس فدراسیون استرالیای 7
میلیون و ششصد کیلومتریِ  26میلیونی است.
نخستین اروپاییان که به استرالیا ـ سرزمینی مسکون رسیدند ،هلندی ها و از مأموران کمپانی هن ِد هلند (اندونزی) بودند که در نیمه اول قرن هفدهم و در
چند سفر اکتشافی به استرالیا رسیدند ازجمله دیدار  Abel Tasmanهلندی در  378( 1644سال پیش) و پس از آنان؛ فرانسوی ها .هلندی ها ـ سرزمینِ به آن
کوک انگلیسی در
رسیده را هلند نو و نیز به علت جنوبی بودن استرالیا (جنوبی) نامیدند .همچنانکه جزایر شرقی تر را به نام زیلن ِد هلند؛ نیوزیلند .بعدا کاپیتان ِ
جریان مسافرت دریایی خود ،به استرالیا رسید و آن را ملک و متعلقه پادشاه انگلستان اعالم کرد!.
بررسی های انسان شناسی نشان داده است که استرالیا از حدود  20هزار سال پیش مسکونی بوده و ساکنان آن از نژاد مردم آسیای جنوب شرقی .یک اسکلت
بدست آمده انسان در استرالیا ،از قدمت  41هزارساله آن حکایت دارد که با شکار حیوانات و محصوالت جنگلی امرار معاش می کردند .هنگام ورود انگلیسی ها
جهت اقامت ،شمار بومیان بیش از یک میلیون برآورد شده بود.
نخستين دسته مهاجران انگليسي ،عمدتا جانيان زنداني و بدكاره ها (مرد و زن)  18ژانويه  1788با یازده کشتی وارد استراليا شدند .اینان که شمارشان 736
مَر ِد مجرم زندانی و  188زن بود و مهاجران انگلیسی بعدي با ازميان بردن بسياري از بوميان استرالیا جاي آنان را گرفتند [همان کاری که قبال انگلیسی ها در
آمریکای شمالی کرده بودند] و استراليا را به صورت يك مهاجرنشين انگليسي در آوردند .استراليا كه از اوايل قرن  20يك دومينيون مشترك المنافع انگلستان
شده است پادشاه اين كشوررا ـ بمانند کانادا ـ همچنان رئيس استراليا مي داند .نخستین محل استقرار اين انگليسي های وارده شده به استرالیا را كاپيتان «جان
هانتر» انگلیسی يافته بود كه يك پيشرفتگي  1600متر در  800متر آب در خشكي بود و منظره زيبايي داشت و «آرثر فیلیپ» افسر نیروی دریایی انگلستان و
فرمانده گروه ،نقطه ورود انگلیسی ها به استرالیا را به نا ِم وزیر داخله وقت دولت متبوع «سیدنی ـ اینک بزرگترین شهر استرالیا» اعالم کرد که این نام بر این شهر
باقی مانده است .هفتم فوریه  1788و پس از استقرار انگلیسی ها در سيدني ،پرچم انگلستان باال رفت و آرثر فیلیپ این سرزمین هفت میلیون و ششصدهزار
ملک طلق انگلستان خواند و سپس کشتار صدها هزار بومی استرالیا آغاز شد .آرثر فيليپ فرمانده مهاجران ،پيش
کیلومتری [کیلومتر مربع] را به نام جورج سومِ ،
از استقرار در اين نقطه مجبور شده بود دو كشتي فرانسوي را كه در آن نزديكي سرگرم اكتشافات بودند با شليك توپ دور سازد .در «تاریخ» ،محل استقرار و
قرارگاه نخستین دسته مهاجران انگلیسیِ استرالیا؛ «پ ِنال کلنی = مهاجرنشین مجرمان» نوشته شده است .شمار این مجرمان مهاجر تا سال  1792به سه هزار
و  546مرد و  766زن رسیده بود .بيشتر اين مجرمان به بيماري مقاربتي و امراض ديگر از جمله آبله مبتال بودند .بوميان استراليا به آنان با فريادهاي «وارا ــ وارا
= گم شوید ـ گم شوید» اعتراض می کردند.
جغرافيون غرب در همان زمان با هدف كاهش اعتراض آسيايي ها به مهاجرت انگليسي ها به استراليا و نيوزيلند ،اين دو سرزمين و جزاير متصرفه پيرامون

آنهارا،قاره«اقيانوسيه»ناميدندتاماهيّتيجداازآسياداشتهباشند!کهاینعنوانهمچنانباقيماندهاست.باوجوداين،اعتراضپاياننيافتهاستوخطر«سياسي
ـ نظامي» در درازمدت در اين منطقه وجود خواهد داشت .امپراتوری ژاپن که انگلیسی شدن استرالیارا ر ّد کرده بود در جریان جنگ جهانی دوم و باهدف اروپایی
زدایی از مشرق زمین ،استرالیا را مورد حمالت هوایی متعدد قرارداد .حمالت نیروی هوايي امپراتوري ژاپن به استراليا که ضمن آن صدها تن در منطقه «داروين»
كشته شدند از  26ژانویه مصادف با سالروز استقرار نخستین گروه انگلیسی ها در سال  1788آغاز شده بود .امپراتوري ژاپن با شعار اخراج استعمارگران اروپايي
از آسيا ،دست به جنگ زده بود و می گفت که خون بومیان بیگناه از زمین استرالیا می جوشد .امپراتوری ژاپن در فوریه  1942با همین شعا ِر اخراج غرب
از شرق ،سنگاپور ـ مستعمره انگلستان در جنوب شرقی آسیا و نیز مناطقی را که اینک فدراسیون مالزیا خوانده می شود با اسیر کردن جمعا
 130هزار نظامی انگلیسی از دست این دولت خارج کرده بود و همچنین اندونزی را از دست هلندی ها .ژاپن قبال هنک گنک را هم از دست
انگلیسی ها آزاد ساخته بود و منطقه هندوچین را از دست فرانسه و انگلستان و فیلیپین و گوام را از آمریکا و بعدا برمه (میانمار) را از انگلیس.
بمباران اتمی آگوست  1945امپراتوری ژاپن را مجبور به تسلیم کرد ،نه جنگ متعارفی که در آن پیروز بود .از اظهار نظر مورخان و مفسران
چنین برمی آید که انتقال تدریجی قدرت از غرب به شرق از قرن 21و نیز طلوع قدرت «اوراسیا» ،چین و هند مهاجرنشین های اروپایی مشرق
زمین را نگران آینده خود کرده است و آینده روشن نیست.
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فاطمه پیمان و انتونی آلبانیزی نخست وزیر فدراسیون استرالیا

حجتاالسالمدعاییفوتشد
حجت االسالم دعایی ساعت  17و  30دقیقه یکشنبه  15خرداد  1401در بیمارستان آتیه فوت شد .حجت االسالم
دعایی متولد  25فروردین  1320از چند روز پیش از وفات دچار مشکل قلب شده بود و در منزل و بیمارستان تحت
درمان بود .وی از پدری یزدی و مادری کرمانی در یزد متول ّد شده بود و از  4سالگی با مادرش در کرمان زندگی می کرد
و تحصیالت ابتدایی و متوسطه او در همین شهر بود .دعایی پس از اتمام تحصیالت متوسطه ،به تحصیل علوم اسالمی
در حوزه علمیه کرمان (مدرسه معصومیه) پرداخت و بعد از اتمام سطوح اولیه تحصیلی در کرمان ،برای ادامه آن در
حوزه علمیه قم به این شهر رفت و چون از مبارزان بود و تحت تعقیب دستگاه امنیتی وقت ،پس از تکمیل سطوح عالیه
در حوزه علمیه قم ،در سال  1346به عراق رفت و تحصیالت علوم اسالمی را در آنجا دنبال کرد .در نجف این روحانی و
سیاستمدار به یاران آیت اهلل عظمی امام خمینی پیوست و به مبارزه ادامه داد .هفت سال سخنگوی نهضت روحانیت
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مبارز بود و نمایندگی امام خمینی را به عنوان رابط بین او و مسئولین عراقی به عهده داشت و همچنین رابط میان سازمانها و انجمنهای اسالمی و مبارز دانشجویی
و برخی شخصیت های مبارز خارج از کشور .وی همچنین در عراق مجری برنامه رادیوییِ «صدای روحانیت» بود که در مبارزه با حکومت وقت ایران بود .حجت
االسالم دعایی پس ازسالها اقامت درعراق وهمراهی با امام خمینی به پاریس رفت و دوازدهم بهمن  1357با او ـ در همان پرواز به ایران بازگشت و در سال 1358
سفیر ایران در عراق بود که پس از بازگشت ،در دفتر بنیادگذار جمهوری اسالمی مشغول بکار شد و از اردیبهشت  1359به حُ کم امام خمینی ،سرپرست مؤسسه
مطبوعاتی اطالعات که از نیمه سال  1358مصادره شده بود .حجت االسالم دعایی از آن زمان تا لحظه وفات به مدت  42سال مسئولیت مؤسسه مطبوعاتی 96
ساله اطالعات را برعهده داشت .سید محمود دعایی از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران در طول مدیریت خود بر روزنامه اطالعات ،کوشید که این روزنامه از
مسیر اعتدال خارج نشود و به روش خبرنویسی ادامه دهد .او که به ساده زیستی ،فروتنی و تواضع معروف بود ،شش دوره هم از نمایندگان تهران در مجلس شورای
اسالمی بود و در بسیاری از مراسم های تشییع و تدفین پیکر هنرمندان و فعاالن عرصه فرهنگ و هنر حضور می یافت و نماز میّت با امامت وی قرائت میشد.
خبرگزاری ایسنا درباره حجت االسالم دعایی نوشته است :او یک روحانی معتدل بود که هم محبوب اصالحطلبان بود و هم مورد اعتماد اصولگرایان .او در طول
 42مدیریت روزنامه اطالعات تالش کرد عالوه بر حفظ خطوط قرمز ،با در پیش گرفتن مشی اعتدالی ،ارائهدهنده نظرات و اخبار جریانهای مختلف نظام باشد
و این روزنامه را به تریبون یکطرفه تبدیل نکند.
گزارش درگذشت حجت االسالم سید محمود دعایی تیتر صفحات اول شماره های 16خرداد1401روزنامه های کشور بود و از اخبار خبرگزاری های جمهوری
اسالمی ایران از پانزدهم خرداد این سال .پس ار وفات حجت االسالم دعایی ،سید عباس صالحی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی با حُ کم رهبر انقالب ،مدیر
مؤسسه مطبوعاتی اطالعات شده است.
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محسنطاهریاستاددانشگاه«:مسکن»حقشهرونداستونبایدسرنوشتاینحق
اساسیبهبازارسپردهشودـاصولقانوناساسیدربارهاینحق
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خبرگزارس فارس در مقدمه یک مصاحبه که آن را 24خرداد 1401انتشار داده نوشته است :برای روشنتر شدن وظیفه دولت در خصوص تأمین مسکنِ مورد
نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است ،با محسن طاهری استاد دانشگاه به گفت و شنود پرداختیم و پرسش نخست:
جایگاه حق مسکن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

پرسش دیگر:
آیا دولت صرفا در حوزه تأمین مسکن موظف است و یا در حوزه قیمت گذاری نیز مسئوولیت به عهده دارد؟
پاسخ:
موضوعکلیدیدرمقولهیدردسترسبودنمسکنبرایشهروندان،قیمتمسکناست.بدیهیاستقیمتمسکننبایدازطریقجریان
ّق «حق مسکن» از دسترس عامه مردم دور باشد .همچنین نباید مسکن به عنوان یک کاالی
اصطالحا سفته بازی به قدری باال رود که تحق ِ
سرمایهای در نظر گرفته شود ،به عبارت دیگر؛ شهروندان به مقوله مسکن بهعنوان یک سپر تورمی نگاه کنند ،چراکه باعث هجوم سیل نقدینگی به سمت
آن و در نتیجه عدم کنترل دولت بر قیمت آن خواهد شد.
پرسش:
دولت با استفاده از چه راه های قانونی می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟
پاسخ:
دولت میتواند با تمسک به ابزارهایی که در اختیار دارد مثل مالیات بر زمین ،خرید و فروش ملک و دخالت در قیمت گذاری ،مالیات بر خانه
های واقعا خالی و  ...در پایین ماندن و ثبات قیمت مسکن اقدام کند.
زمانیکه امکانات و دسترسی های فراوان در شهری متمرکز میشود ،سوداگری نیز سهلتر خواهد شد و قیمت مسکن در آن منطقه باال خواهد رفت .از این
رو قیمت مسکن ،تا حد زیادی به نحوه توزیع جمعیت در جغرافیا نیز مربوط است و عرضه معقول باید در سراسر کشور صورت گیرد.
منظور از عرضه معقول مسکن ،شهرسازی متناسب است؛ یعنی هزینهها و امکانات عمومی به طور یکپارچهای در سراسر جغرافیای ایران با در نظرگرفتن
شرایط اقلیمی و توسعهی فضایی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین به گونهای توزیع شود که قیمت زمین نتواند به سادگی باال رود.
دولتها ،سازوکارهای ویژه ای در جهت تحقق حق مسکنِ شهروندان در قالب طرح مسکن مِهر ،ساخت ساالنه یک میلیون مسکن و … انجام دادهاند؛ اما به
دلیل عدم تعهدات در اتمام پروژهها و احداث بناها در جاهای نامناسب یا عدم برنامه ریزی صحیح از چشم انداز این طرح ها ،عمال نتوانستهاند حق مسکن که یکی
از حقوق اساسی شهروندان است را به نحو شایسته برآورده کنند.
بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه بـه آن عـالوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی -فرهنگی ،به لحاظ اقتصادی نیزحائز اهمیت بـوده
و همچـون موتور رشد و توسعه عمل می کند.
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پاسخ:
بند یک اصل 43قانون اساسی ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را براساس ضوابطی استوار میسازد که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی مردم؛ مانند مسکن،
خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای آحاد جامعه است .در بند 12از اصل سوم که مربوط به وظایف دولت
جمهوریاسالمیایراناستآمدهاست:پیریزیاقتصادصحیحوعادالنهبرطبقضوابطاسالمیجهتایجادرفاهورفعفقروبرطرفساختنهرنوع
محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار و بهداشت از وظایف دولت است .همچنین در اصل 31قانون اساسی آمده است که داشتن مسکن
متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است ،دولت موظف است با رعایت اولویّت برای آنها که نیازمندترند ،زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
براساس این اصول؛ حق مسکن ،یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که دولتها موظّ ف به تأمین و حمایت
از آن شد ه و به عنوان یکی از تکالیف قانونی دولتهای متول ّی و متصدّ یِ اداره کشور بهکارگیری مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوّله در قالب حق
مسکن برای آحاد ملت است.
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نکته نهایی اینکه باید رویکرد فرهنگ عمومی مردم و دولت مردان نسبت به مسکن تغییر یابد و به عنوان یک کاال به آن نگاه نشود .در
واقع مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان ،رفت و آمد ،حق آموزش ،بهداشت و کار و ...است .نباید سرنوشت
این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

خبرگزاریفارس:شماریازایرانیانخواستاربازپَسگیریدوجزیرهایرانیآریاناوزرکوه
شدهاندکهدولتانگلیسآنهارابهاماراتبخشیدهاست
به گزارش  15تیرماه  1401خبرگزاری فارس ،جمعی از کاربرانِ «فارس من» با تشکیل کَمپِینی خواستار بازگرداندن جزایر آریانا و زرکوه از امارات عربی
متحده شدهاند.
به نوشت ِه خبرگزاری فارس ،در این کمپین آمده است" :جزایر آریانا و زرکوه که روی هم 20کیلومتر مربع مساحت دارند ب ه طور غیرقانونی و بدون هیچ معاهده
بینالمللی ،از بدو تأسیس امارات ـ در سال  1971تاکنون در اشغال دولت ابوظبی قراردارند .پیش از تأسیس امارات متحده ،شیخنشین شارجه به سبب نزدیکی
به جزایر آریانا و زرکوه ،از آنها ب ه عنوان جایی برای پهلوگیری قایقهای ماهیگیری و کَمپ استراحت غوّاصان استفاده میکرد ،اما کشف نفت در این جزایر و غفلت
حکمرانان دوره قاجار ،آنها را برای تصاحب این دو جزیره ایرانی به صرافت انداخت .در سال  1351ه .ش .و ب ه خاطر بد ه و بستانهای سیاسی دولت وقت ایران ـ
دوران پهلوی دوم و انگلیسیها که بر این دو جزیره تسلط داشتند و تحوالتی که منجر به اتحاد شیخنشینهای حاشیه جنوبی خلیجفارس و تأسیس امارات متحده
عربی شد ،توسط انگلستان به صورت خودسرانه در اختیار امارات قرار گرفتند و این نکتهای بود که مور د غفلت دولت پهلوی دوم قرار گرفت و حاال برای پسگیری
آریانا و زرکوه باید وارد دعاوی حقوقی پیچیده و البته طوالنی شد .آیا اکنون با وجود انقالبیترین مجلس و همینطور رئیس جمهور مقتدر و ایستاده در برابر استکبار
و قوه قضائیه قوی ،وقت آن نرسیده که برای همیشه به این اشغالگری دولت کوچک امارات پایان داد و فرزندان دورافتاده از وطن را به مام میهن بازگرداند؟.".
خبرگزاری فارس افزوده است" :گفتنی است که در سال گذشته نیز جمعی از کاربرانِ «فارس من» با تشکیل کَمپِینِ دیگری خواستار باز پس گیری جزایر
«آریانا» و «زرکوه» از امارات عربی متحده شده بودند .کاربرانِ «فارس من» در این درخواست خود از دستگاههای مسئول خواست ه بودند که هر چه سریعتر نسبت
به بازپسگیری حقوقی و عملی جزایر که حتما مبتنی بر منافع ملی ایرانیان و بازپسگیری خاک وطن است اقدام عاجل کنند ،چرا که تأخیر مسئوالن موجب
خسارات جبرانناپذیر و سرشکستگی در تاریخ خواهد شد.".

دوربین هم تاریخ می نویسد و واقعیت ها را می گوید
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رئیس جمهوری چِ ک وقتی از هیتلر شنید که ارتش آلمان کشور او را تصرف
خواهد کرد دچار حمله قلبی شد ،ولی ...

این عکس تاریخی نیمه مارچ ( 1939اسفندماه) از صحنه مذاکرات هیتلر با «ا ِمیل هَچا  » Emil Dominik Josef Hachaرئیس جمهوری وقت
چک اسلواکی برداشته شد.
 14مارچ  1939جمهوری چِ کوُسلواکی (چِ ک ا ُسلواک) که در معرض تهدید هیتلر بود تصمیم به تجزیه شدن به دو بخش چِ ک (بوهمی ها و
موراویایی ها که نژادا به آلمانی ها نزدیکترند و شهر پراگ در آنجا واقع شده است) و اسلواک (عمدتا اسالو نژاد) گرفت .همان روز هیتلر «ا ِمیل هَچا»
را به برلین فراخواند و دیدار آنها برای ساعت یک و  30دقیقه بعد از ظهر  15مارچ تعیین شد .در روز مالقات« ،ا ِمیل هَچا» که از پراگ به برلین رفته
بود چهار ساعت در دفتر هیتلر منتظر اجازه ورود به حضور او (اصطالحا؛ پیشوا) بود .هیتلر پس از آغاز مذاکره به «ا ِمیل هَچا» گفت که ارتش آلمان
تا چند ساعت دیگر وارد بخش چِ ک خواهد شد و آن را تصرف خواهد کرد و اگر او مخالفت نکند و دستور عدم مقاومت بدهد می تواند زیر نظر آلمان
همچنان رئیس جمهوری این قسمت (چِ ک = بوهم و موراوی) باشد که «ا ِمیل هَچا» با شنیدن این مطلب و نیز خستگی از معطلی  4ساعته در دفتر
هیتلر ،دچار حمله قلبی شد و بر کف اطاق افتاد ،ولی با آمدن پزشک و پرستار ،دو ـ سه ساعت بعد کمی بهتر شد و پیشنهاد هیتلر را رد نکرد و 16
مارچ سرزمین چِ ک (بوهم و موراوی) به تصرف ارتش آلمان درآمد و «ا ِمیل هَچا» همچنان که هیتلر قول داده بود ،اسما رئیس جمهوری چک بود،
ولی اداره امور در دست آلمانی ها تا نهم ماه می  1945که ارتش روسیه شهر پراک و بوهم و موراوی (جمهوری چِ ک) را از دست آلمان خارج ساخت و
یک افسر روس «ا ِمیل هَچا» را که به خاطر حفظ مقام به وطنش خیانت کرده بود کتک زد که به بیمارستان انتقال یافت و  40روز بعد در  72سالگی
درگذشت« .ا ِمیل هَچا» پیش از ورود به سیاست ،قاضی دادگاه بود.
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آمریکاییان با این شعا ِر تئودور روزولت
پا به قدرت شدن گذاردند
«تئودور روزولت» بیست و ششمین رئیس جمهوری آمریکا (از  1901تا  )1905و قبال معاون رئیس
جمهوری و یکی از مبتکرینِ قدرت شدن آمریکا و از محرّکین و بهانه سازان جنگ دولت واشینگتن با اسپانیا
و تصرف کوبا ،پُرتوریکو ،گوام و فیلیپین و نیز از اندرزدهندگان به «وودرو ویلسون» که وارد جنگ جهانی اول
شود تا آمریکا از انزوا بیرون آید شعاری به این مضمون داشت که بر عکس او نوشته شده و دهها سال در خانه
هر آمریکایی بر دیوار آویزان بود و اینک در کتابخانه ها و مراکزی از این دست:
«ما باید جرأت داشته باشیم و دالوری؛ تا بزرگ باشیم ،باید بدانیم که بزرگی میوه شجاعت ،فداکاری و
نهایت جرأت است»
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عکسی که اندرز داده است مقامات ارشد بیش از پیش از خود مراقبت کنند

این عکس ساعت  12و  30دقیق ِه بیست و دوم نوامبر  1963از جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا ـ یک دمکرات چپگرا که با سیاست ها و برنامه
هایش دشمنان داخلی فراوان داشت ،هنگام عبور با اتومبیل از خیابانی در شهر داالس تکزاس برداشته شده که او را در میان آن جمعیت انبوه ـ ایستاده در
اتومبیل روباز و در حال پاسخ دادن به ابراز احساسات هوادارانش نشان می دهد .درست چند ثانیه پس از برداشته شدن این عکس ،از طبقه باالی ساختمان
مجاور به سوی او تیراندازی شد و جان سپرد .این عکس که در رسانه ها انتشار یافت باعث شد که از آن پس مقامات ارشد کشورها مراقبت از خود را صد چندان
بیشتر کنند ازجمله داشتن اتومبیل ضد گلوله و  ،...همچنانکه پس از رویداهای نهم سپتامبر آمریکا ،بازرسی بدنی و جامه دان های مسافران پروازهای هوایی
دهها برابر سابق شده و از آن پس هواپیماربایی و انفجار هوایی صورت نگرفته است .هر بی احتیاطی اگر انعکاس یابد تکرار نمی شود.

برپایه تجربه چند کشور ،حذف صفرها از اسکناس ها راه حل مسئله تورّم نیست
تیترهای سه روزنامه منتشره در شنبه  25تیرماه : 1401

31

مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

جریان مل ّی شدن بانک های غیردولتی در ایران در خرداد  1958با مروری بر تیترهای
روزنامه اطالعات و  6ماه بعد تثبیت آن با اصل  44قانون اساسی
«ملی شدن بانکها در جمهوری اسالمی ایران» از خبرهای صفحه اول نیمه دوم خردادماه
( 1358ژوئن  )1979تهران بود .کپی این اخبار از پنج شماره روزنامه اطالعات و قراردادن
این مطالب در کنار هم بهتر از هر نوشته ،این اقدام چشمگیر را منعکس می کند و مورخان
به استناد این اخبار می توانند هر وقت که بخواهند قضیه را دنبال کنند و تاریخچه این
تحول و تغییرات بعدی با ریشه یابی ها و نتایج را بنویسند .این بانک ها طبق مصوّبه شورای
انقالب ،ملّی شدند و اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی درباره ملّی بودن بانک و بیمه
و  ...در ایران است که این اصل شش ماه بعد پس از تصویب مجلس خبرگان ،در رفراندم قانون
اساسی به تأیید ملّت رسید .این مجموعه تیترها در زیر آمده است:
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ورود یک جوان  18ساله مسل ّح به یک دبستان در آمریکا و کشتن  19دانش آموز
خردسال و دو آموزگار ـ رویدادی کم سابقه

مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

کمتر روزی است که رسانه های آمریکا خبر از
تیراندازی و قتل و جرح با تفنگ و تپانچه ندهند ،ولی
حادثه ورود یک جوان  18ساله به نام سالوادور راموس
به «دبستان  » Robbدر شهر  16هزار نفری  Uvaldeواقع
در جنوب استیت تکزاس و  80کیلومتری مرز مکزیک
و داخل شدن به دو کالس تو در تو و کشتن  19کودک
ـ عمدتا دانش آموز کالس چهارم ابتدایی و دو معلم
آنها و مجروح ساختن  17تَن دیگر کم سابقه و شگفت
انگیز بود ،مخصوصا که پلیس شهر دیر اقدام کرده بود و
د ِر ورودی مدرسه و کالس باز بود که این بی احتیاطی
ها تحت بررسی است .انگیزه مرتکب هنوز روشن
نشده است .این جوان ـ  S. Ramosکه سالح را به صورت
قانونی خریده بود قبل از حمله به دبستان ،به خانه مادر
بزرگش رفته و به او تیر زده و مجروح کرده بود .خودرو
سالوادور نه چندان دور از دبستان به داخل یک گودال
قاتل ،مقتولین و تابلو دبستان
افتاده بود .سالوادور پیش از ورود به دبستان ،تیراندازی
هوایی کرده بود ولی  ....ساعتی پس از ورود او به دبستان
و قتل و جرح آن همه کودک و آموزگار ،مآموران انتظامی وارد کالس شدند و اورا کشتند .گفته شده است که وی قبال دانش آموز همین دبستان بود .قانون
اساسی آمریکا به اتباع این فدراسیون حق داشتن اسلحه داده است .چند جامعه شناس گفته اند که انتشار و پخش چنین اخباری در تکرار آنها بی تأثیر نیست.

تصویری از دانشجويان
نخستين دوره آموزش روزنامه
نگاري ايران كه در تيرماه 1335
برداشته شده بود
این شمار که از طریق امتحان مسابقه برپایه استعداد ،هوش،
اشتیاق و وسعت معلومات عمومی از میان صدها داوطلب انتخاب
شده بودند بعدا از دبیران و سردبیران رسانه های ایران شدند و پس
از گذشت  66سال هنوز شماری کم از آنان فعال رسانه ای هستند.
کالس های درس این دوره ،بعد از ظهرها (هر روز از ساعت 2تا  )8دایر
بود و صبح ها از ساعت  7بامداد تا  12در روزنامه اطالعات کارآموزی
می کردند .کالس ها جمعه ها نیز دایر بود و عمدتا برای تمرین عکس
گرفتن (فتوژورنالیسم) ،آشنایی با حروفچینی ،صفحه بندی ،چاپ
و توزیع و در برخی از تعطیالت حضور در خبرگزاری پارس (تنها خبرگزاری وقت) و آشناشدن با طرز تنظیم خبر برای رادیو و نیز تهیه گزارش رادیویی .با
اینکه در آن زمان در ایران فرستنده تلویزیونی وجود نداشت ،طرز تهیه گزارش تلویزیونی نیز به صورت کتابی تدریس می شد .دانشجویان باید تایپ کردن
را هم یاد می گرفتند.

تیتر خبرها و نظرها درباره تورّم و رابطه آن با افزایش سرقت در صفحات اول چند
روزنام ِه منتشره در چهارم و پنجم تیرماه 1401
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خونین «سُ م» درتابستان  106سال پیش
ِ
صحنه هایی از نبرد خندقی و بسیار
34

عملیات نظامی خاص (ویژه) در اوکراین ،ذهن را متوجه جنگ اروپاییان (جنگ  1914ـ  )1918که به همین صورت و به طور محدود آغاز شده بود و نتیجه
جنگ تمام عیار است ـ نوعی سرکوب و تنبیه ،ولی در
اش تغییر نقشه های جغرافیایی و انهدام  4امپراتوری بود[ .عملیات ویژه در اصطالح نظامی ،متفاوت از ِ
طول تاریخ دیده شده است که عملیات نظامی ویژه با مداخله دیگران ،به جنگی بزرگ تبدیل شده است].
در جريان جنگ  1914ـ  1918اروپاییان ،که به چند منطقه دیگر جهان ازجمله آسیای غربی گسترش یافت و و جنگ جهانی عنوان گرفت ،خونين ترین
زد و خوردها ،نبرد خندقي «سُ م  » Battle of the Sommeدر خاك فرانسه (واقع در نیمه راه پاریس و مرز فرانسه با بلژیک و لوکزامبورگ و در حاشیه رود سُ م) بود
که از یکم جوالی ( 1916اَمُردادماه) آغاز شده بود و تا  18نوامبر این سال (اواخر آبان) به مدت  4ماه و  18روز ادامه داشت و در آن نظامیان فرانسه و انگلیس
و مستعمراتشان با نظامیان آلمان (در آن زمان امپراتوری آلمان) می جنگیدند .در جريان همين نبرد بود كه براي نخستين بار در طول تاريخ ،تانك به عنوان
يك جنگ افزار بكار رفت .چند صحنه از این جنگ خندقی و خاکریز در  24جوالی :1916
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به گزارش روزنامه اطالعات ،در سال  1358دولت گندم را از کشاورز هرکيلوگرم 18
ريال مي خريد
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اين گزارش در صفحه دوم شماره  17خرداد  1358روزنامه اطالعات ( 5ماه پس از پيروزي انقالب) درج شده بود:
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یک تنظیم ژورنالیسی صفحه اول که
ابتکاری نوین است

تفاوت نرخ دالر در  7سال به روایت روزنامه صبح نو
36

کُپی تیتر صفحه اول شماره 25خرداد 1399روزنامه «صبح نو» چاپ تهران که نرخ دالر آمریکا در خرداد سال های 1392و 1399را با هم مقایسه کرده است:
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دیدارهای این چنین با ظاهری صمیمانه با مصدق در مهرماه ( 1330اکتبر )1951
در واشینگتن و دو سال بعد با مشارکت در کودتای  28ا َمرداد ( 1332آگوست )1953
در تهران و براندازی مصدق:

سریالنکایی های ناراضی از وضعیت اقتصاد وطن در کاخ رئیس جمهوری
اجتماع کردند و خواستار کناره گیری او شدند که از کشور فرار کرد و کناره گیری اش
را اعالم داشت
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ناراضیان سریالنکایی از وضعیت اقتصاد وطن خود و تورّم باال ،نهم جوالی  18( 2022تیرماه  )1401دست به اقدامی کم سابقه زدند و تظاهرات خیابانی را
به کاخ ریاست جمهوری کشاندند و به ترتیبی که در عکس دیده می شود در آنجا اجتماع کردند و خواستار کناره گیری  Gotabaya Rajapaksaرئیس جمهوری
شدند که ساعتی بعد با یک هواپیمای نظامی به جمهوری مالدیو فرار کرد و کناره گیری خودرا با ارسال ایمیل به رئیس پارلمان اعالم داشت و از مالدیو به
سنگاپور رفت .وی گفته است که پس از ماندن  4هفته در سنگاپور به وطن خود سریالنکا باز خواهد گشت و به جایی پناهنده نخواهد شد .پارلمان سریالنکا
 Ranil Wickremesingheرا به عنوان رئیس جمهوری تازه انتخاب کرده است .وی قبال نخست وزیر بود و تظاهر کنندگان در محل دفتر او نیز اجتماع کرده بودند.
سریالنکا کشور جزیره ای در جنوب هند با  65هزارکیلومتر وسعت و  22میلیون جمعیت است و سالها گرفتار جنگ داخلی بود.
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چند خاطره ،مشاهده و تجربه ناشر روزنامک در جریان  65سال کار روزنامه نگاری
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درج کُ پی یک تفسیر  42ساله جهت قضاوت
سران بلوک غرب در نیمه دوم جوالی ( 1978سال انقالب ایران) ،یک نشست دو روزه در شهر ب ُن (آلمان غربی وقت) برگزار کرده بودند که ناشر این
مجله و مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان  www.iranianshistoryonthisday.comو در آن زمان تفسیرنگار ،تاریخ ژورنالیستی نویس و دبیر وقت اخبار بین الملل
روزنامه اطالعات درباره این نشست ،تفسیر  Commentaryنوشت که در صفحه ششم روزنامه اطالعات ،شماره  15666ـ  29تیرماه ( 1357در آن زمان
سال  ، )2537صفحه نظرها و اندیشه ها درج شد که کُپی متنِ درج شده در روزنامه را در اینجا قرار داده ایم تا درباره اش قضاوت شود:

روزنامه های آمریکا سِکشِ ن اخبار اقتصادی خودرا به یک صفحه کاهش دادند ـ نتیجه ای
که  7دهه پیش یک خبرنگا ِر تازه کار ایرانی به آن رسیده بود

«نگارنده ـ کیهانی زاده» در طول یک سال عضویت در میز اقتصادی روزنامه اطالعات (که دبیر آن میز ،دکتر مهدی بهره مند ـ بعدا از مؤسسان روزنامه
آیندگان بود) به چند ابتکار جالب دست زده بود از جمله مراجعه روزانه به اداره ثبت شرکت ها (به مدیریت مهدی نراقی) و رونوشت کردن ثبت شرکت
ها و تغییرات آنها در آن روز و سپس تماس تلفنی با مدیرانشان و کسب جزئیات [که عموما اطالعات نادرست می دادند و گزافه گویی می کردند] و سپس
انتشار آنها .در آن زمان شهر تهران بمانند همه شهرهای دنیا دارای دفتر راهنمای تلفن بود که یک مرجع (رِفرنس) است و در قفسه هر کتابخانه عمومی
موجود .با مراجعه به  118نمی توان این کار را کرد زیرا که اصحاب شرکت ها دارای تلفن های متعدد و در آدرس های مختلف هستند و در ایران ،کارمند
[ 118که گویا در دست یک مؤسسه بازرگانی و غیر دولتی است] بدون داشتن آدرس فرد ،تلفن او را نمی دهد (کاری برخالف اطالعات تلفن در کشورهای
دیگر که همه تلفن های فرد را که علنی باشند و به نام او درج شده باشند می دهند .اگر یک فرد نخواهد تلفنش را بدهند آن را غیر رجیستر = درج نشده
اعالم می دارد) .یک ابتکار دیگر کیهانی زاده (این نگارنده) در آن زمان ،دنبال کردن مزایده و مناقصه های دولتی بود (که در روزنامه رسمی کشور اعالن
می شدند) و دنبال کردن قضیه تا واقعی (نه صوری) و مطابق قانون معامالت دولتی انجام شوند و بدون ضرورت چیزی خریده و فروخته نشود و کشف سوء
استفاده ها ،و نیز تعقیب انتصابات دولتی و تحقیق درباره آنها که پارتی بازی صورت نگرفته و فر ِد زیر استاندار ِد شرایط انتخاب نشده باشد و همچنین زمان
ورود کشتی های بازرگانی به بنادر با ذکر نام و مبدأ ،مظنّه ها در معامالت داخلی و بهای ارزها و مسکوکات و  ....روزنامه نگار چشم و گوش و نتیجتا زبان
مردم ،پاسدار قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و نگهبان فرهنگ و اخالقیات ملت است .اینها تکالیف او هستند و غیر قابل ا ِهمال و عبور از آنها و اگر
نتواند به این تکالیف عمل کند باید از آن پیشه کنار برود.
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در جریان کار تطبیق روزنامه های چاپی با عصر اینترنت و آنالین ها و نیاز مخاطبان قرن  ،21بیشتر روزنامه های آمریکا
از ژوئن ( 2009جز در روزهایی که به حد کافی اعالن تجاری و یا خبر پولی داشته باشند) سِ کشِ ن اخبار اقتصادی (الییِ
 ) Bخودرا که معموال در چهار و یا هشت صفحه منتشر می شد به یک صفحه که چهل تا شصت درصد آن را هم آگهی پُر
می کند کاهش داده اند[ .خبرهای پولی عبارتند از اطالعیه های روابط عمومی سازمانهای دولتی و موسسات که هدفِ
تبلیغ و زمینه سازی داشته باشند و حسابداری روزنامه برای موسسه خبردهنده قبض صادر می کند.].
نظر سنجی های هر چند وقت یکبار از مخاطبان آمریکایی روزنامه ها نشان داده بود که درصد مخاطبان سِ کشِ ن
(الیی) اقتصادی (بیزنس) از  38درصد در دهه  1990به کمتر از هفت درصد در سال  4( 2008و  8دهم درصد در پنج ماه
پرسش «تلفن سِ نتر» های بنگاههای حرفه ای سنجش نظرات
ِ
سال  )2009کاهش یافته بود .این مخاطبان در پاسخ به
گفته بودند که مطالب و اخبار «بیزنس سِ کشِ ن» عموما برپایه منافع اقتصادی منبع خبر و مصاحبه شونده بوده و باعث
گمراهی آنان شده و تحت تاثیر همین اخبار و نظرات بود که پس انداز خودرا در خرید سهام و مستغالت و  ...از دست داده نوشیروانکیهانیزادهدر1335
و لذا چشم دیدن چنین مطالبی را ندارند.
ـ 1336زمانیکهخبرنگارمیز
طبق گزارش های منتشره ،درصد بینندگان شبکه تلویزیونی سی ـ ان بی سی (ان بی سی اقتصادی) نیز به همین
اقتصادیروزنامهاطالعاتبود
سبب کاهش یافته بود زیرا که در پی چند سقوط بورس ها و  ...در آن سال ،مخاطبان اعتماد خودرا به درستی و بی طرفانه
بودن اخبار اقتصادی ازدست داده بودند که به جای رفتن خبرنگار به صحنه و تحقیق عینی ،عمدتا اینترنتی و تلفنی تهیه می شدند! .رسانه های آمریکا
که به دلیل یکنواخت بودن مطالب (اصطالحا رونوشت برابر با اصل) به دلیل کُپی کردن از وبساست های خبری مورد انتقاد مخاطبان قرارگرفته بودند؛
خبرنگاران را در اتاق خبر از کُپی کردن اخبار اینترنتی منع کرده و این کاررا در اختیار نویسندگان ستادی (نشسته) هر میز قرار داده و به خبرنگاران
اخطارکرده اند که باید تنها در محل (حوزه کار خود) در جستجوی خبر باشند و از وبسایت ها تنها سرنخ بگیرند و شخصا دنبال کنند و تنظیم خبر باید
کامل و همه جانبه باشد و برای مخاطب جای سئوال باقی نگذارد .بايد سابقه (ب َک گراوند) نويسي شده باشد.
نتیجه ای را که بنگاههای سنجش افکار آمریکا در سال  2009به دست آورده بودند؛ نگارند ِه این مطلب (نوشیروان کیهانی زاده ناشر مجله روزنامک
و مؤلف تاريخ آنالين ایرانیان) در سال ( 1957سال  1336هجری خورشیدی) پس از یک سال خبرنگار ميز اخبار و مطالب اقتصادی روزنامه اطالعات
بودن ،به دست آورده بود و آن را در جلسه هفتگی شورای نویسنگان این روزنامه در اَمُرداد  1336مطرح ساخته و از این میز (ميز اخبار اقتصادي روزنامه)
کنار رفته و پس از مدتی دستیار سردبیر بودن ،خبرنگار ميز شهری (اصطالحا؛ حوادث ـ اخبار و مطالب پلیسی و قضایی) آن روزنامه شده بود که در این
سمت تماس او با مردم بود ،ن َه مقامات و اصحاب پول و سوداگران .اظهارات و یافت های وی (نگارنده) در آن جلسه (امُرداد  )1356که در دفتر شورا ضبط
است درست همین حقایقی بود که میدیا ریسرچ های آمریکا (پس از گذشت بيش از نیم قرن) به آن پی بردند .در آن زمان «حمید مشهور» منشی جلسات
شورای نویسندگان روزنامه اطالعات بود.
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کُپینمونهاخباریکهکیهانیزاده درطولخبرنگاریاشدرمیزاخباراقتصادیروزنامهاطالعاتتهیهوتنظیممیکردواخباربازار،مزایدهمناقصهها،ارزوطالوتغییرات
شرکتهاابتکارخودشبود.کُپیهاازصفحهاقتصادیخردادماه 1336روزنامهاطالعاتتهیهشدهاند

ماجرای الزامی شدن کارت گروه خون در جیب هر خبرنگار

کارتتعیینگروهخوننوشیروانکیهانیزاده(مؤلفتاریخآنالینایرانیانوناشرمجلهروزنامک)
صادرهدرآذرماه 59( 1342سالپیش)زمانیکهدرروزنامهاطالعات،خبرنگارمیزحوادثشهری
(اخبارپلیسیـقضایی)بود
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از تیرماه  1341و در کابینه امیراسداهلل علم ،سپهبد عزیزی وزیر کشور شده بود .وی قبال فرمانده ژاندارمری ایران بود .در آن زمان اداره مطبوعات در وزارت
کشور و وابسته به این وزارت بود و وزارت کشور در میدان ارگ (میدان  15خرداد) مستقر بود ـ در همین ساختمانی که اینک یک مجتمع قضایی قرار دارد.
در زمانی که سپهبد عزیزی (امیرعزیزی) فرمانده ژاندارمری بود ،یکی از معادن زغال سنگ شِ مشَ ک ریزش کرده بود و شماری از معدن کاران در داخل تونل
های آن گیر افتاده و در آنجا عمال محبوس شده بودند و بیم مرگ آنان می رفت .روزنامه های تهران چند خبرنگار به محل فرستاده بودند که با بی سیمِ نصب
شده در جیپ های روزنامه ها با اطاق خبر در تماس بودند و جزئیات تالش برای نجات معدن کاران را گزارش می کردند و درج می شد .استقرار این خبرنگاران
در بلندی های شمشک نوبتی بود و این خبرنگاران هرچند ساعت یک بار عوض می شدند.
یک روز و پس از تعویض نوبت ،اتومبیل چهار تَن از این خبرنگاران در بازگشت به شهر (تهران) ،در جاده لشکرک از مسیر منحرف و به داخل یک گودال
می افتد و خبرنگاران و راننده آنان مجروح می شوند .در این وقت ،سپهبد عزیزی که برای بازدید از یک پاسگاه ژاندارمری به اوشان ـ فشم رفته بود به آنجا می
رسد« ،بادی گارد» خودرا مأمور محافظت از اتومبیلِ آسیب دیده می کند و مجروحان را شخصا به بیمارستان تجریش می رساند .یکی از مجروحان که دچار
خونریزی شده بود نیاز به تزریق خون داشت ولی بیمارستان فاقد خونِ گروه ( Oگروه خونی که به همه می شود آن را تزریق کرد تا جبران خونریزیِ شان بشود).
آزمایشگاه بیمارستان هم در آن ساعت تعطیل بود تا معلوم شود که خون خبرنگار مجروح از چه گروهی است تا از حاضران خواسته شود که خون اهداء کنند.
تعیین نوع خونِ آنان هم نیاز به آزمایش و آزمایشگاه داشت.
سپهبد عزیزی مجروح مورد بحث را با دلهره تمام و نگرانی از مرگ او در میان راه ،به تهران و بیمارستان سینا می رساند و درمان می شود.
وی با این تجربه ،پس از انتصاب به وزارت کشور به روزنامه ها بخشنامه می کند که همه خبرنگاران (ن َه ،نویسندگان ثابت رسانه ها و اصطالحا؛ روزنامه
نگار نشسته) باید کارت حاوی گروه خون داشته باشند و این کارت در جیب شان باشد .روزنامه ها توجه نکرده بودند و عُمر دور اول وزارت او (زمان نخست
وزیری شریف امامی) چندان طوالنی نبود و با اعتصاب معلمان تهران پایان یافت .عزیزی با نخست وزیر شدن امیراسداهلل علم (پس از کناره گیری دکتر علی
امینی در اواخر خرداد  )1341دوباره وزیر کشور شد و این بار به اداره مطبوعات وزارت کشور دستور داد که کارت روزنامه نگار بودنِ (کارت اشتغال به حرفه)
خبرنگارانی را که کارت گروه خون نداشته باشند صادر و یا تمدید نکند و به این ترتیب خبرنگارانِ در صحنه مجبور به داشتن کارت گروه خون شدند .من [ناشر
مجله روزنامک و مؤلف تاریخ آنالین ایرانیان] از کودکی از گرفتن خون اکراه داشتم و برایم به نوعی چندش آور بود .بنابراین ،منتظر پایان وزارت سپهبد عزیزی
بودم که کابوس آزمایش خون را از سر بگذرانم که معلوم شد ،وی این شرط را ضابطه کرده است و گریزی از آن نیست.
یک روز که برای پوشش خبر یک قتل به محل وقوع آن رفته بودم ،نه تنها کالنتر پلیس محل (کالنتری  15وقت) بلکه بازپرس دادسرای تهران که به آنجا
آمده بود از من مطالبه کارت خبرنگاری کردند که من به علت نداشتن کارت گروه خون آن را تمدید نکرده بودم و به زحمت افتادم و مجبور شدم که روز بعد از آن
ـ دوم آذرماه  1342برای تعیین گروه خون به مرکز انتقال خون بروم تا کار خودرا از دست ندهم و راحت شدم[ .کُپی آن کارتِ گروه خون را در اینجا می بینید].
طولی نکشید که وزارت اطالعات و جهانگردی تأسیس شد و اداره مطبوعات (که با  3کارمند ،فقط در یک اطاق قرار داشت ـ امروز در یک ساختمان چند
طبقه و با دهها کارمند) از وزارت کشور به آنجا انتقال یافت( .وزارت اطالعات و جهانگردی هم در ساختمان انتشارات و رادیو در میدان ارگ و دیوار به دیوار وزارت
کشور برقرار شده بود) و نصرت اهلل معینیان ـ روزنامه نگار اصفهانی و رئیس پیشین انتشارات و رادیو (اینک مقیم فرانسه) وزیر وقت ،صدور کارت خبرنگاری و
درنتیجه الزام به همراه داشتن کارت گروه خون از سوی آن وزارت را لغو کرد و روزنامه ها خودشان و به امضای ناشر نشریه ،کارت خبرنگاری صادر می کردند.
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تاسيس «تاس»
درسي از شكست ژورناليسم شوروي ـ گزارش يک روزنامه نگار ايراني از عادت نوشيدن
ودکا در اطاق خبر ايزوستيا!

مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

دولت شوروي (جماهیریه سوسیالیستی) دهم جوالي سال 1925خبرگزاري«تاس» ( )Telegraph Agency of Soviet Unionرا
تاسيس كرد تا انحصار خبررساني را از دست غرب (به زبان كرملين وقت :امپریالیست ها ـ كاپيتاليست ها) خارج سازد و اصطالحا؛
جهانيان را از زوال و انحطاط در کشورهای با نظام کاپیتالیستی ،واقعیت رویدادها و نیز پيشرفتهاي سوسياليسم و نیار نسل نو
به آن آگاه گرداند.
طبق اعالميه رسمي تاسيس تاس در ژوئيه (جوالي)  ،1925هدف از ايجاد اين خبرگزاري خنثي كردن گزارشهاي دستچين
شده و تبليغي خبرگزاري هاي غرب و نيز رسانيدن اخبار فعاليت ها و پيشرفتهاي شوروي و كمونيست هاي جهان به ملل ديگر
بود كه خبرگزاري هاي غرب متهم شده بودند كه آنها را از قلم مي اندازند و يا دستکاري و برپایه سیاست دولت هایِ شان «تنظیم
دوباره» مي کنند .سران كرملين در آن زمان غافل از اين بودند كه براي روزنامه نگاري كردن به «روزنامه نگار» نياز است و پول،
شعار ،تئوري حزبي ،تاسیس مدرسه روزنامه نگاری ،تاسيس خبرگزاري و ايجاد روزنامه و راديو نمي تواند «روزنامه نگار» مورد
لنين،زمانيکهپراوداراا ِديت
نظر توليد کند؛ استعداد ،هوش ،عالقه ،دلسوزي و انگيزه الزم است و افرادي با اين شرايط ،نادر و کمياب هستند.
نهاييميکرد
تاس دو هفته بعد و از بيست و پنجم جوالي برجاي «آژانس تلگرافي روسيه» نشست و کار خودرا آغاز کرد و در اوج فعاليت
داراي  110دفتر و  5هزار کارمند ازجمله هزار ژورنالیست (کارمند تحريري) بود .تاس پس از فروپاشي شوروي تحت نام «ايتار
تاس» به کار خود ـ محدودتر از گذشته ـ ادامه مي دهد .نگاهي به وبسايت هاي دستگاههاي خبري روسيه امروز و مقايسه و دقّت در مطالب آنها نشان مي دهد که
هنوز روس ها موفق به پايان دادن به ضعف ژورناليسم خود نشده اند و تا بر اين ضعف فائق نيايند ،قدرت نخواهند شد.
تاس وقت به دليل كمبود روزنامه نگار ماهر در شوروي ،و نبودن انگيزه و استعداد و حس مسئوليت در كاركنان تحريري آن موفق به رسيدن
«تاريخ» نشان داد كه ِ
به هدفهايش نشد و حتي نتوانست در کشورهاي نامتعهد براي اخبار خود به حد کافي مشتري به دست آورد و رسانه هاي اين ممالک را مشترک خود کند .علل آن
متعدد و از جمله توجه نکردن به عنصر استعداد در انتخاب دانشجو برای دوره های آموزش روزنامه نگاری ،كمبود معلومات عمومي كاركنان تحريري تاس ،نارسا
بودن شناخت آنان از خبر و اشتياق به خبرگيري ،نبود انگيزه و عالقه فردي به كار خبر و اطالع رساني ،اداره تاس و رسانه های شوروی بمانند هر سازمان بوروکراتیک
دیگر توسط افراد خارج از حرفه و نیز انشاي خاص اخبار تاس (پیاده کردن عین نطق ها و مخابره عین اطالعیه ها و اعالمیه بدون تنظیم ژورنالیستی آنها تا مفهوم
مردم معمولی شوند) و ناکامل بودن گزارش ها بود كه دوباره نويسي آنها براي رسانه هاي مشترک ،وقت گير و پُرهزينه بود و همچنین بازکردن دست روزنامه نگاران
بلوک رقیب در نوشتن هر مطلب.
مورخان يكي از علل فروپاشي شوروي و عقب نشيني سوسياليسم آن را ،ضعف رسانه هاي آن كشور نوشته اند كه این رسانه ها نتوانستند پيدايش فساد اداري
(دولتي) و نقائص کار و خروج سازمانهاي دولتي ـ حزبي از اصول ایدئولوژی (نظام حاکم) و شعارهای انقالب بلشویکی اکتبر  1917را به موقع گزارش كنند و بشكافند
و درد دلها و ناخرسندي ها و نظرات اتباع را منعكس سازند تا از پيدايش مسائل و نارضایی ها پيشگيري شود .اين ژورناليسم ،ن َه مقاله و تفسيرنگار با جرأت داشت و ن َه
آگاه و دلسوز که نظر و اندرز دهند و ن َه سعي مي کرد که نظر ديگران را بيابد و منعکس کند تا مسائل انبوه نشوند .به عالوه ،درجريان جنگ سر ِد دو بلوك ـ ژورناليست
هاي شوروي نتوانستند آنطور كه بايد از نظام سوسیالیستی اين جماهيريه دفاع كنند ،ضعف هاي رقيب (بلوک غرب) را كه كم هم نبود برمالء سازند و لذا با شكست
آنان در انجام وظايفشان آن نظام هم فروپاشيد.
به باور استادان حرفه ،به نظر مي رسد كه پس از فروپاشي شوروي ،رسانه هاي روسيه هنوز دچار بي هدفي و كمبود روزنامه نگار ماهر هستند و پيشرفت چشمگير
نداشته اند زيرا كه نيروي انساني است كه رسانه ها را باروَر مي كند ،ن َه سرمايه و تجهيزات و کمک مالي دولت .بررسي مطالب اين رسانه ها نشان مي دهد که هوادار
همان منابع و مقامات هستند که نسبت به آنان لطف دارند ن َه کشور و ملت و دولت.
در «قرن نامه» روند رسانه ها در سده بيستم که در سال  2002انتشار يافت ،نويسنده فصل رسانه های شوروي يک دليل ديگر هم بر داليل ضعف رسانه هاي
شوروي وقت افزوده بود و آن «تنگ نظري» مدیران اين رسانه ها و مسئوالن مربوط در دستگاه دولت و حزب حاکم بود که نمي خواستند و اجازه (راه) نمي دادند تا
استعدادهاي تازه وارد رسانه هاي شوروي شوند و به وطن کمک کنند تا شکست نخورد؛ حال آن که مارکس و لنين در اين زمينه سفارش بسيار کرده بودند .مارکس
گفته است که مطبوعات غرب زيربناي کاپيتاليسم اين ممالک هستند و براي نابود کردن کاپيتاليسم بايد از زيربناي آن آغاز کنيم که رسانه ها هستند .لنين هم تاکيد
براين داشت که ضعف هاي جهان کاپيتاليسم را بايد از الي بالي مطبوعات آن بيرون کشيد ،ترجمه کرد و منعکس ساخت تا مردم ما بدانند كه مرغ همسايه آنطور
كه تبليغ مي شود؛ غاز نيست .وي به همين دليل سالها مطالب اصلي پراودا را شخصا ا ِديت نهايي (پروف ريدينگ) مي کرد.
يک نويسنده روزنامه اطالعات (چاپ تهران) که با يک هيات مطبوعاتي ايران به دعوت دولت کرملين به شوروي رفته بود در بازگشت ،ضمن گزارش بازديد خود

به شوراي نويسندگان آن موسسه (موسسه مطبوعاتي اطالعات) که هر هفته یکبار تشکيل جلسه مي داد گفت" :تعجب کردم وقتي که ديدم در کشوي ميز بسياري
از نويسندگان ايزوستيا [که در آن زمان سردبيرش داماد برژنف بود] بطري کوچک (اصطالحا؛ بَغَلي) وُدکا قرارداشت که ضمنِ اليِ انگشت داشتن سيگا ِر روشن،
پس از نوشتن هر چند پاراگراف ،يک جرعه از آن بطري مي نوشيدند و بوي الکل و دود سیگار فضاي اطاق خبر را فراگرفته بود و وقتي که یکی از اعضاي هيات بازديد
کننده (هيات ايراني) موضوع را با سردبير ايزوستيا (روزنامه ارگان دولت شوروي) در ميان گذارد ،گفت مي داند ،ولي به کجا برود روزنامه نگار بهتر بياورد؟ ،از هر يک
از اين نويسندگان چند مقام حزبي پشتيباني مي کنند![ .".واژه ایزوستیا به مفهوم اطالعات است]
مورخان معاصر شکست انقالب شوروی را مصداقی از عقاید «ا ِدموند بورک» فیلسوف انگلیسی می دانند که کرملین وقت نتوانست واکنش های مردم را تحلیل و
درک و راه و روش خودرا اصالح کند ،به عبارت دیگر زنگهای خطر بیماری را بشنود و درمان کند تا بیماری مزمن نشود و به صدا درآوردن زنگهای خطر وظیفه رسانه
های یک کشور است که با مهارت و در قالب مطالب ژورنالیستی ،آن را منعکس می کنند و تحلیلگران سازمانهای امنیتی می شکافند و مشاوران ویژه (در آمریکا؛
اطاقهای انديشه و انستیتوهای مطالعاتی) راه حل ارائه می دهند که به صورت پالیسی ،ضابطه و روال کار در می آید.
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آموزش روش ترجمه و تنظیم اخبار بین الملل
با هدف تشخیص تبلیغ و ا ِعمال نظر از خطر مطلق و واقعیت
مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

دسامبر ( 1960آذرماه  )1339سازمان خبرگزاري پارس (ايرناي امروز) يك دوره آموزش روش ترجمه خبر و تنظيم اخبار ترجمه شده از آژانس هاي خبررساني
معروف به «بيگ فور» و چند آژانس كوچكتر را براي دبيران خبر و مترجمان خود تشكيل داده بود كه اين دوره از چهاردهم آذرماه آن سال آغاز بكار كرده بود[ .نگارنده
این مطلب ـ ناشر مجله روزنامک در آن زمان یکی از دبیران اخبار بین الملل خبرگزاری پارس بود].
هدفِ اعالم شده از تشکیل این دوره آموزشی اين بود كه عوامل خبرگزاري دولت ابزار روابط عمومي دولت هاي ديگر نشوند و تبليغات آنهارا به مخاطبان خود
انتقال ندهند .در آن زمان آژانس پارس (تاسيس در  1313هجري خورشيدي) تنها خبرگزاري ايران بود و راديو دولتی ،تلويزيون غير دولتي وقت و روزنامه ها را
تغذيه مي كرد و براي مقامات باالي كشور هم بولتن «اخبار ويژه» معروف بولتن اخبار غیر منتشره و نیز بولتن حاوی اخبار رادیوهای عرب و بخش پارسی رادیوهای
خارجی را تهيه مي كرد و مي فرستاد و بنابراين ،بخش ها = دپارتمان هاي تخصّ صي متعدد داشت و براي مثال؛ دپارتمان تنظيم براي راديو ،دپارتمان تنظيم براي
تلويزيون [تلویزیون غیر دولتی وقت] ،نشريات و بولتن هاي ويژه و سرويس عکس ،ئودیو (ضبط با نوار) و فيچر.
در اين دوره آموزشي ضمن تشريح تاريخچه هر خبرگزاريِ اصطالحا جهاني و منابع درآمد و وابستگي هاي آن ،شركت كنندگان در كالس را روشن مي ساختند كه
چگونه تبليغ را از خبر تشخيص دهند ،مطالب اضافي خبر را كشف كنند ،تفسير و اعمال نظرهايش را بيابند و سپس به صورت خبر مطلق دوباره نويسي كنند و براي
استفاده بفرستند و براي اين كار توصيه مي شد كه مترجم خبر ،هر رويداد را از همه آژانس هايي كه آن خبر را داده بودند ترجمه كند و دبير خبر پس از سنجش متون
آنها باهم و با گزارش دفتر نمايندگي آژانس پارس در كشور مربوط (اگر در آن كشور دفتري وجود داشت و گزارش ارسال شده بود)؛ اضافي ها ،نظرها ها و تبليغ را بيرون
ريزد و اطالعات قطعي آن را كه همانا عناصر ششگانه خبر هستند يادداشت كند و سپس متن خبر را از راديو رسمي كشور صاحب خبر كه در «آژانس پارس» مانيتور
مي شد به دست آورد ،مقايسه كند و آنگاه خودرا در جاي خبرنگار قراردهد و از مجموع اين اطالعات خبري را تهيه و تنظيم كند كه براي مخاطب ارزش داشته باشد
زيرا كه دستمزد اورا ملت ايران مي داد نه خبرگزاري خارجي[ .در سال های اخیر با کمک گوگل می شود اخبار را از هر زبان به زبان دلخواه ترجمه کرد و بنابراین نیاز به
مترجم نیست جز در موارد ویژه ،ولی چون ترجمه گوگلی ممکن است اشکاالت مختص ِر واژه ای و عبارتی داشته باشد ،دبیر میز مربوط آن را تصحیح و ادیت می کند].
از آن پس ،يك بازبين خبر گمارده بودند تا ببيند كه در تنظيم خبر« ،دبير مربوط» از اين مشي خارج نشده باشد و اپراتورهای تلکس های خبرگزاری مکلف شده
بودند که کاپی بگذارند و اخبار آژانس های خارجی را در دو نسخه دریافت کنند که یک نسخه به بازبین ها داده شود .چون همه كاركنان خبرگزاري و رادي ِو وقت جلسه
اي بودند و روزانه پس از پايان كار مزد مقرّر را دريافت مي داشتند ،اگر كوچكترين غفلتي می کردند موقتا و يا به طور دائم از كار بركنار و يا تغيير شغل داده مي شدند.
همزمان با این تحول ،ناشران روزنامه ها دبیران اخبار بین الملل نشریه خودرا از استفاده از اخبار بولتن های سفارتخانه ها و نیز ترجمه های کسانی که روزنامه
نگار نبودند و با روزنامه رابطه استخدامی (قراردادی و حق التحریر) نداشتند ممنوع اکید کردند و مقرر داشتند که قبل از ارسال به حروفچینی ،ترجمه مترجم با اصل
خبر (خبر دریافتی از تلکس خبرگزاری خارجی) مطابقت داده شود و مترجمی که اقدام به تحریف خبر کرده باشد مواخذه و یا برکنار شود .تا آن زمان سفارتخانه
هایِ برخی از کشورهای از جمله آمریکا و انگلستان بولتن روزانه ،اخباری را (برحسب نظر خود) تهیه و به مطبوعات می فرستادند و ارسال ترجمه از سوی افراد غیر
روزنامه نگار (!) به روزنامه ها امری عادی بود که قرار شد از آن پس ،ترجمه دريافتي (چنانچه با چاپ شدنش موافقت شود) به صورت «مطلب وارده» در صفحه نامه
به سردبیر انتشار یابد.
تحوالت بعدی نشان داد که دستگاههای اطالعاتی ـ امنیتی دولت وقت متوجه شده بودند که تحریف خبرهای بین الملل و فعالیت مترجمان خارج از حرفه
روزنامه نگاری به خواست خارجی (دو ـ سه دولت معیّن) صورت می گرفت که اتفاقا همه آنها از دوستان و متحدان دولت تهران بودند! .روال دقّت در ترجمه و تنظیم
اخبار بین الملل که کاری مفید ،موّجه و الزم خوانده شده است تا سال  1350هجری ( )1971که سازمان رادیو ـ تلویزیون ملی از ادغام این دو موسسه بوجود آمد و
دارای یک خبرگزاری مستقل شد به همان صورت ادامه یافته بود.

در گذر تاریخ (یادگیری و پندگیری)
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هرکه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
این صفحات را با بیت رودکی ،متول ّد  858و متوفی
در  940میالدی ـ پدر شــعر فارسی نوین که در باال
آمده است آغاز کرده ایم که یک روزنگار(کرونیکل)
به روش تاریخ نویســی ژورنالیســتی است که در
این روش ،سَ بک ،اصول و قواعد خبر و نظرنویسی
(کوتاه ،روشــن و آموزنــده ـ فرهنگی) بــکار برده
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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 نیز پیشگیری از اشــتباه با درس گرفتن
از اشــتباه دیگران و گذشــتگان اســت .در تاریخ
نــگاری ژورنالیســتی باید یــک مبــدأ ـ روز ،هفته
و مــاه ـ در دســت داشــت و نوشــتن مطلــب را از
آن آغــاز کــرد بنابراین ،مطالبــی که در زیــر آمده
اســت ارتبــاط با خــرداد و تیر ماه داشــته اســت.

قرارداد  Kuchuk Kainarjiو گسترش قلمرو روسیه در اطراف دریای سیاه ـ
چرا رسانه ها و مقامات روسیه این سند را هنگام توجيه امور مربوط یادآور نمی شوند؟!
در پي يك رشته جنگهاي شش ساله (از  1768تا  21 ،)1774جوالی  1774قرارداد «كوچوك كاي نارجه  » Kuchuk Kainarjiميان روسيه و عثماني
امضاء شد و روسيه مستقيما به درياي سياه راه يافت .عثماني در جنگهاي شش ساله شكست خورده بود.
طبق اين قرارداد ،بندرخرسون  ،Khersonبندر كرچ ( Kerchبه معناي ليمو) و اني كاله ( Enikaleمنطقه آزوف ـ کِرچ) در كريمه ،همچنين مناطق ميان
رودهاي دنيپر  Dnieperو بوگ  Bugجنوبی (فعال در اوكراين) و مناطقي در قفقاز به روسيه داده شد .ضمنا قرار شد كه «خان نشين كريمه» از عثماني جدا
و آزاد شود تا تصمیم بگیرد که مستقل باشد و یا به روسیه بپیوندد (كه در سال  1783به روسيه پيوست) .به عالوه ،به روسيه اختيار حمايت از مسيحيان
ارتودوكس ساكن قلمر ِو عثماني داده شد و قرار شد كه كشتي هاي مسيحيان با پرچم روسيه در آبهاي درياي سياه رفت و آمد كنند و روسيه در استانبول
ِ
كليساي ارتودوكس بسازد.
به اين ترتيب امپراتوي روسيه بر مناطق غربي و شمالي درياي سياه (اينك بخشي از آنها وابسته به اوكراين) استيالء يافت که چندی پس از انقالب و
سوسیالیست شدن روسیه و تقسیم بندی های بلشویکی روسیه تزاری ،دولت کمونیستی مسکو بخشی از این مناطق را وابسته به اوکراینِ شوروی کرد
که روس زبان هستند .کریمه که نیکیتا خروشچف (متولد روستای  Kalinovkaواقع در مرز روسیه و اوکراین) آن را در  1954به اوکراین وابسته کرده بود
در  2014با انجام رفراندم به روسیه بازگشت داده شد.

زمانی که دولت مسکو بسارابيا و بوكووينا را از رومانی پس گرفت
 26ژوئن  1940دولت مسكو از دولت روماني خواست كه دو منطقه بسارابيا و بوكووينا  Bessarabiaو  Bukovinaرا به آن دولت پس بدهد .اين دو منطقه
را امپراتوري روسيه (روسیه تزاری) نزديك به دو قرن پيش از آن ،از عثماني گرفته بود .پيمان عدم تجاوز ميان برلين و مسكو (معروف به قرارداد مولوتف ـ
فن ريبنتروپ) امکان بازگرداندن اين دو سرزمين را به دولت مسكو داده بود.
اين دو سرزمين كه بعدا ضميمه اتحاد شوروي شدند ،پس از فروپاشي اين اتحاديه (به اظهار بسياري از اصحاب نظر ،براثر خيانت داخلي و یا نادانی)
اينك در جمهوري هاي مولدوا و اوكراين واقع شده اند .اوکراین از زمان ایجاد روسی ِه واحد ،در دِل آن قرار داشت.

سه اشتباه «الکساندر کرِنسکي» نخست وزیر دولت موقّت روسیه تزاری که به انقالب
اکتبر  1917انجامید
«الكساندر كرنسكي  » alexander kerenskyسياستمدار ميانه رو و تا حدودی سوسیال دمکرات روسيه 22
جوالی  1917نخست وزير اين کشور شد تا از وقوع انقالب بزرگی که انتظار آن می رفت پيشگيري شود كه چنين
نشد و انقالب ب ُلشِ ويكي (توده اي)  3ماه و  20روز بعد روي داد.
ناآرامی های فوريه و مارس  1917روسیه ،نیکالی دوم تزار این کشور را وادار به تفویض اختیارات به یک دولت
موقّت کرده بود که در این دولت ،کرنسکی نخست وزیر دادگستری و سپس به ترتیب وزیر جنگ و نخست وزیر
بود .کرنسکی که قبال عضو دومای روسیه بود هنگام نخست وزیرشدن  36ساله بود.
سده بیستم میالدی با ناآرامی های روس ها و اعتراض آنان به خودکامگی ها و بی عدالتی ها آغاز شده بود که
شکست نظامی روسیه در خاور دور از امپراتوری ژاپن آن را گسترش داد و تلفات سنگین ارتش روسیه در جبهه
های جنگ جهانی اول آن را وارد مرحله حاد خود کرد .نظامیان فراري روس از ميدان جنگ با آلمان ،برخی دیگر
از واحدهای ارتش و چند واحد نيروي دريايي هم به انقالبیون و ناراضیان پيوستند و دولت موقت نتوانست کاری
از پیش ببرَد.
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alexander kerensky

 14ژوئن  2005افراد این كشتي جنگي ـ ناو «پوتِمكين  » battleship Potemkinوابسته به ناوگان روسيه
در دریای بالتیک بر ضد آتوكراسي (حكومت خودسرانه) و آريستوكراسي (حكومت طبقه ممتاز ـ خواص ،اشراف و  )...دست به شورش
زدند كه مقدمه بپاخيزي هاي ديگر و سرانجام انقالب  1917روسيه شد.
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یک اشتباه کرنسکی این بود که به جای ورود به مذاکرات آتش بس با آلمان که خواست روس ها بود ،به جنگ ادامه داد که تلفاتِ بیشتر ،و عقب نشینی
در جبهه هارا به علت فقد تدارکات و ضعف روحیه به دنبال داشت .دو اشتباه دیگر کرنسکی یکی تعویق تدوین و به رای گذاردن قانون اساسی روسیه [تعیین
تکلیف نظام حکومتی که پادشاهی باشد و یا جمهوری ،زیرا که تزار نیکالی دوم عمال کنار رفته بود] و دیگری مسکوت گذاردن قولی بود که قبال به کشاورزان
در زمینه اصالحات ارضی داده بود.
لنین که با کمک آلمان ،از تبعید به روسیه بازگشته بود از این سه اشتباه استفاده کرد و  ....برنامه آلمان تغییر دولت روسیه بود حتی اگر بلشویکی شود.
کرنسکی پس از بیروزی انقالب روسیه به فرانسه گریخت ،در اینجا با یک بانو روزنامه نگار استرالیایی ازدواج کرد و به آمریکا رفت و بکار دانشگاهی و پژوهش
و تنظیم تاریخ روسیه پرداخت و در سال  1970درگذشت.
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حزب کمونیست نوین روسیه فدراتیو ـ تعدیل سوسیالیسم مارکسیستی ـ نظرات گِنادی
زیوگانوف که از تالشگران انتقال قدرت به اوراسیا است پیرامون سالح اتمی
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 19ژوئن  1990گروهی از کمونیست های روسیه با تعدیل ایدئولوژی ،حزب کمونیست نوین روسیه تأسیس
کردند که  ،از  14فوریه  1993جای خود را به «حزب کمونیست فدراسیون روسیه» داد .حزب کمونیست شوروی
که نزدیک به 74سال حکومت را بدست داشت ایدئولوژیِ مارکسیستی ـ لنینیستی را دنبال می کرد ،جهان وطنی
بود و ششم نوامبر  1991منحل شد .حزب کمونیست فدراسیون روسیه (دومین حزب بزرگ این فدراسیون) که
از  1993گِنادی ژیوگانوف  Gennady Zyuganovمتولد ژوئن  1944رهبری آن را به دست دارد تنها در چارچوب
فدراسیون روسیه فعالیت دارد و ایدئولوژی آن تعدیل و عملی تر و به سوسیال دمکراسی نزدیکتر شده است و نگاه
به ملی گرایی هم دارد که در خون روس هاست .این حزب در مجلس روسیه دارای دهها نماینده است .گنادی
ژیوگانوف که تاکنون چهار بار در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد شده است از تالشگران
انتقال قدرت از غرب به اوراسیا و نیز بازگرداندن اوکراین و قطعات منفصله به روسیه است و می گوید
که بلوک غرب (ناتو) کوشش دارد که وارد اوکراین شود و امنیت روسیه را به خطر اندازد و نیز مانع انتقال قدرت
جهانی به اوراسیا شود .او که عضو مجلس نمایندگان این فدراسیون (دوما) است گفته است؛ اروپاییان که با خواندن
خاطرات مارکو پولو که سالها در چین بود ،باروت سازی یادگرفتند و توپ و تفنگ ساختند و با این دستاورد
Zyuganov
حدود شش قرن است که قدرت شده و سرزمین های مختلف را مستعمره کرده و یا زیر نفوذ خود قرار داده و با
نابودکردن بومیان قاره غربی (قاره آمریکا) اراضی آنها را مالک شده اند و ضوابط اصطالحا جهانی را برپایه حفظ منافع خود تدوین کرده اند که این وضعیت باید
تغییر کند .او گفته است که چینی ها از بیش از هزار سال پیش باروت سازی را می دانستند ،ولی از باروت تنها در جشن ها و به صورت آتش بازی استفاده می
کردند ن َه آدمکشی ،سلطه و استثمار دیگران و آقایی کردن .او یک بارهم گفته بود که داشتن سالح اتمی دلیل بکار بردن آن محسوب نمی شود ـ یک
بازدارنده است و غربی ها برای اینکه قدرت و زورگویی را از دست ندهند انواع قرارداد منع ساخت سالح غیر متعارف و  ...را درست کرده اند.
اخیرا چند گروه کمونیستی دیگر در روسیه و هرکدام با نوعی اصالح و دوباره نویسی سوسیالیسم ایجاد شده است که عموما با ایدئولوژی های تعدیل شده
و اندکی متفاوت با هم در ائتالف هستند و رهبری ژیوگانف را قبول دارند.

تعيين سرنوشت ديگران پشت درهاي بسته در اروپا! ـ آغاز ورق خوردن تاریخ از قرن  21و
ورود جهان به عصری نوین
«همايش سياسي برلين»  14جوالی سال  1878مركّب از قدرت هاي اروپايي وقت «قلمرو عثماني» را محدود كرد؛ بوسني و هرزگوين را به اتريش بخشيد
(که  36سال بعد بهانه آغاز جنگ جهانی اول از آنجا پدید آمد) ،به روماني استقالل داد ،دعاوي عثماني در قفقاز را به نفع روسيه مردود اعالم داشت ،به انگلستان
اين حق را داد كه جزيره قبرس را به تصرف خود درآورد ،آفریقا را تقسیم و سهم هر قدرت اروپایی را مُعیّن ساخت ازجمله کنگو را به پادشاه بلژیک بخشید و ....
تاريخ نگاران تصميماتِ محصول آن همايش را «تعيين سرنوشت ديگران پشت درهاي بسته در اروپا ـ غرب» عنوان داده اند .اين وضعيت از آن
پس نيز هربار به صورتي تکرار شده است .اروپای غربی و جنوب غربی از زمان باروت ساز ،تفنگدار و قطب نمادار شدن ،پس از انتشار خاطرات سفر  24ساله
مارکو پول ِو ونیزی (ایتالیایی و متوفی در هشتم ژانویه  1324در  70سالگی) به مشرق زمین بویژه چین که در اینجا این ابزارها را مشاهده و طرز ساخت آنهارا
بدست داده بود استثمارگر ،قدرت طلب ،زورگو و مسلط بر بقیه جهان شده ،بر قاره غربی دست یافته و با از میان بردن و یا به گوشه راندن بومیان متمدن ولی
تفنگ این قاره بویژه در مناطق شمالی آن و انتقال مهاجر اروپایی و در مراحل نخست ،شهروندان خود به آنجا و مناطق دوردست دیگر ازجمله استرالیا
ِ
بدون
و قراردادن آن مناطق به صورت پایگاه ،بر قدرت خود افزوده است .این اروپاییان و مهاجران آنان برای حفظ قدرت جهانی و دیکته گویی خود ،در قرن بیستم
با بهره گیری از نتایج دو جنگ بزرگ و چند جنگ و درگیری منطقه ای و  ،...بر پایه فرهنگ و سیاست های خود به ایجاد سازمان ها و  ...و نیز تأسیسات مالی
ازجمله صندوق بین المللی پول دست زده اند تا از این راه هم قدرت از دست ندهند ،ولی از آغاز قرن  21تحوالتی پدیدار شده است که دارد قدرت
را از انحصار غرب خارج می سازد .روسیهِ آسیب دیده از سیاست ها و بازی های بلوک غرب ،چین ،هند و  ...چند سازمان تعاون ،مشارکت و
هماهنگی از جمله بریکز ،شانگهای و  ...به وجود آورده ،به تالش برای گسترش «اوراسیا» ادامه داده و دارند قدرت سیاسی ،اقتصادی و نظامی
را از دست بلوک غرب خارج می سازند .رویداد اوکراین که ناشی از محاسبات نادرست غرب بوده ،این انتقال قدرت را تسریع خواهد کرد.

روزي که جامعه ملل بر پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی،
معروف به قرارداد  1921صِحّ ه گذارد

قصد واقعی دیدار ریچارد نیکسون از رفتن به پکن؛ کاپيتاليست کردن چين
 15جوالی 1971ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا اعالم کرد که تصمیم دارد بزودی به پکن برود و با مائو تسه دونگ و چوئن الی مذاکره کند.
در آن زمان ،دولت واشنگتن «تایوان» را به عنوان جمهوری چین و نماینده چینی ها می شناخت.
همان وقت ،تفسیرنگاران گفته بودند که دیدار نیکسون از پکن؛ همان و سرمایه گذاری و نفوذ اقتصادی آمریکا در چین؛ همان و در نتیجه کاپیتالیست
شدن آن (که این پیش بینی تحقق یافت).

مالقات نیکسون در پکن با چوئ ِن الی (نخست وزیر وقت)
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جامعه ملل هفتم ژوئن  1922پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی را در ردیف قراردادهای فی مابین ملل ثبت کرد .این قرارداد  26فوریه  1921میان دو
دولت امضاء شده بود .دولت مسکو در این سند ،همه معاهدات تزارها با ایران ازجمله قراردادهای ترکمن چای و گلستان را لغو کرد و برای ایران
در دریای مازندران حق کشتیرانی مساوی با خود و با پرچم ملی اعالم کرد .دولت لنين قبال امتيازاتي را که دولت ايران به تزارها داده بود و
نيز بدهي هاي ايران به روسيه را ابطال کرده بود.
طبق قرارداد  ،1921روسیه شوروی این حق را به دست آورده بود که اگر یک نیروی مسلح خارجی وارد ایران شود و در این راستا روسیه
تهدید گردد بتواند برای دفاع از خود ،نيروي نظامی به ایران بفرستد و این نیرو پس از رفع خطر ایران را ترک کند .همچنین ایران متعهد شده
بود که مانع انتقال مواد جنگی از سوی طرف ثالث از خاک خود شود که هدف از آن ضربه زدن به روسیه شوروی و متحدانش باشد و همچنین
استقرار وسایل تهدید روسیه.
14دسامبر سال  23( 1921آذر  )1300پارلمان ايران (مجلس) این قرارداد را که به پیمان سال  1921ايران و روسيه شوروي معروف شده است به تصويب
رسانيد .اين قرارداد در دوران دولت موقت مهدی بازرگان ـ به صورت يكجانبه ،از سوي ایران لغو شد ،ولي دولت مسکو هنوز بر این اقدام صِ حّ ه
نگذارده است .انگیزه ها و سیاست های منجر به لغو یکجانبه این قرارداد هم هنوز روشن نشده اند .ریشه یابی رویدادهای جهانی در صد سال
گذشته ـ مطابق اصول و تعاریف آن ـ به دلیل تضعیف تاریخنگاری و نقص و انحراف روزنامه نگاری عمال متوقف شده و منافع دولتمردان و
سیاستمدارانِ تقریبا همه کشورها و عمدتا به دلیل توارثی و حرفه ای شدن این مقام ها ایجاب می کند که مورخ و روزنامه نگار واقعی وجود
حساسیّت مقامات
نداشته باشد تا مراقب ا َعمال آنان باشند و پرده ها را باال بزنند و توده هارا آگاه سازند که واکنش نشان دهند .از آغاز قرنّ ،21
که در سراسر جهان دارند به صورت دودمان های حاکم جهان قدیم در می آیند نسبت به ژورنالیست و هیستوری َِن اصیل بیشتر شده است
زیرا که اينک وسائل انتقال اطالعات گسترش بی سابقه یافته و رایگان و ارزان در دسترس همگان است و هر کُنش ،واکُنش دارد.
در بهار  ،1980اصحاب تفسیر ابراز نظر کرده بودند که لغو يكجانبه قرارداد  1921از سوي ايران ،باعث اعزام كماندو از جانب آمريكا به صحراي طبس (در
اپريل آن سال) شده بود .اين صاحبنظران گفته بودند که وجود همين قرارداد و ترس از مداخله نظامي مسکو بود که دولت انگلستان پس از ملي شدن نفت
ايران در سال  1951نتوانست نيروي نظامي به خوزستان بفرستد و پااليشگاه آبادان را تصرف کند .اين دولت از اردن و نقاط ديگر نيروي نظامي به عراق و مجاور
مرزهاي ايران فرستاده بود ولي جرات نکرد آنهارا وارد ايران کند.
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هَ شت قدرت جهانی وقت برضد مشتزنان چینی ـ دورانی که قدرت های وقت چین را میان
خود به مناطق نفوذ تقسیم کرده بودند
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 14جوالی  1900نيروهاي اعزامي قدرت هاي هشتگانه وقت شهر تيانجين
(منطقه تيانشان = تی ین تسین) واقع در شمال شرقي چين را تصرف كردند و
خارجيان این منطقه را از محاصره وطندوستان چيني معروف به «مُشتزنان» كه از
مداخله بيگانگان در امور ميهنشان به جان آمده و قيام كرده بودند خارج ساختند
و در آنجا مستقر شدند .اين قدرت ها عبارت بودند از :انگلستان ،روسيه ،آلمان،
فرانسه ،اتريش ،ژاپن ،ايتاليا و دولت واشینگتن.
این چینیانِ خشمگین و مصمم از سال 1898بپاخاسته ،عنوان مُشتزنان (مردم
حمایت بانو دوانگر سیشی ـ
ِ
بدون اسلحه) برخود گذارده و جنبش خودرا که مورد
ملکه وقت بود ضد استعمار ،ضد امپریالیسم ،ضد مداخله و ضد سلطه خوانده بودند.
آنان با شعار «بیرون انداختن سلطه گران از چین» که وطن آنان را میان خود به
مناطق نفوذ قسمت کرده بودند به محاصره مق ّر خارجیان و ازجمله میسیون های
مروّج مسیحیت دست زده بودند .در پکن ،خارجیان در محله سفارتخانه ها جمع
شده و مشتزنان ،این محله را محاصره کرده بودند .این محاصره  55روز طول کشید.
قدرت های جهاني و هشت گانه وقت  20هزار نظامی و چند کشتی توپدار به چین
فرستادند ،جنبش را سرکوب و بسیاری از معترضان را سربریدند .جنبش موقتا
سرکوب ،ولی بعدا (در سال  )1911تبدیل به انقالب شد و چین را جمهوری کرد .با
وجود این ،مداخله تا نيمه قرن  20عمال و به صورت هاي ديگر ادامه داشت ازجمله
تعرض عمومي ژاپني ها در سال  1937و تصرف بخش هايي از چين.

شماری از بوکسورها پس از دستگیر شدن توسط افراد اعزامی واحد ششم
نظامیان آمریکا

ایستادگی چینیان در برابر مداخله قدرت ها موارد متعدد دارد و در قرون معاصر ،از روزی (در قرن نوزدهم) آغاز شده بود که تریاک وارداتی انگلیسی ها را به
دریا ریخته بودند ،زیراکه پی برده بودند هدف انگلیسی ها از ترویج کشت تریاک در هند و صدور آن به چین ،معتاد کردن چینیان و بی حال و بی اراده و نیازمند
ساختن آنان است .ایستادگی چینیان در برابر انگلستان به دو جنگ ـ معروف به جنگ اول و جنگ دوم تریاک انجامید.

سالروز قيام خوني ِن خودجوش ایرانیان در سی ام تیرماه  1331و
بازگرداندن دكتر مصدق به ریاست دولت
پس از پنج روز تظاهرات خونين و پُرتلفات در تهران و چندين شهر ديگر ،سي ام تيرماه ( 1331در سال 1952
مصادف با  21جوالی) شاه كه خودرا در خطر حذف شدن ديد بناچار تسليم شد و عالوه بر نخست وزيري ،حاضر
شد كه وزارت جنگ را هم به محمد مصدق بسپارد .شاه بعد از ظهر آن روز و در اوج تظاهرات ،از مصدق خواست که
باردیگر رياست دولت را برعهده گيرد و قبول کرد که سلطنت کند ،نه حکومت« .تاریخ نگاران» پیروزی ایرانیان
در قیام تیرماه ( 1331جوالی  )1952را شکست سیاسی شاه و دولت لندن نوشته اند و افزوده اند که این شکست،
دولت لندن را از ادامه توطئه بازنداشت و این بار تالش خود برای همدست کردن دولت واشنگتن را در براندازی
مصدق دو چندان کرد و وسیعا به یارگیری در داخل ایران دست زد.
دکتر مصدق
تظاهرات مردم که مورخان آن را عمدتا «خودجوش» توصيف کرده اند از لحظه اي آغاز شده بود كه اعالم
شده بود دكتر مصدق به علت پذيرفته نشدن پيشنهادهايش از سوي شاه كناره گيري كرده و استعفاي او از نخست وزيري پذيرفته شده است.
دكتر مصدق ـ ناسیونالیست ایرانی بزرگ و دمکراسی خواه نامدار كه از شانزدهم تيرماه آن سال با مجلس سنا درگيري پيدا كرده بود  25تيرماه از شاه

خواسته بود كه عالوه بر تصدّ ي نخست وزيري ،وزير جنگ هم باشد تا از جانب ارتش آسوده خاطر باشد كه شاه نپذيرفته بود .همان روز دكتر مصدق استعفانامه
خودرا براي شاه فرستاد و در آن تاكيد کرد كه چون پيشنهادهاي منطقي و اصولي او كه اجرايشان براي پيروزي مبارزات مردم ايران و تحقق دمکراسي پارلماني
ضرورت دارد ،مورد قبول شاه قرار نگرفته است کناره گيري خودرا تسليم مي کند و شاه همان روز استعفاي دکتر مصدق را پذيرفت و احمد قوام (قوام السطنه)
را مأمور تشكيل كابينه كرد و در اعالميه مربوط ،وي را «حضرت اشرف» خواند و تصريح كرد كه نسبت به او اعتماد كامل دارد.
مردم ایران از همان لحظه که خبر استعفا> و انتصاب از رادیو پخش شد به پشتيباني از مصدق به خيابان ها ريختند و تا بازگرداندن وي به رياست دولت از
پاي نشستند که رويدادي کم سابقه ـ نه تنها در ايران بلکه در همه جهان توصیف شده است .مصدق تاكيد داشت كه نظام حكومتي ايران «مشروطه پارلماني»
است و شاه قانونا حق مداخله در امور اجرايي (دولت) را ندارد ،زيرا كه رئيس دولت ،منتخب مجلس (نمايندگان منتخب ملت) است ،ن َه شاه.
آيت اهلل كاشاني قوام السلطنه را مردي خائن ،ظالم ،مستبد و عامل بيگانه خوانده بود و اعالم كرده بود كه نبايد اجازه داده شود بار ديگر در ايران كساني بر
سر كار آيند كه عامل بيگانه باشند و خيانت كنند .وي انتصاب قوام السلطنه را يك توطئه امپرياليستي خوانده بود.
انبوه مردم در تهران و چند شهر ديگر از جمله كرمان ،شيراز ،اصفهان ،كرمانشاه و  ...از بامداد سي ام تيرماه  1331بمانند چندروز پيش از آن و به حمايت از
دكتر مصدق به خيابانها ريخته بودند و به رغم تیراندازی پلیس و نظامیان و مشاهده کشتار ،تا اعالم عقب نشینی شاه و بازگشت مصدق ،خیابانها را ترک نکردند.
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روزی که یعقوب لیث مبارز تجدید استقالل ایران و حاکمیت ایرانیان و پایان دادن به سلطه
عرب فوت شد ـ نگاهی به اندیشه و دستاوردهای او
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پنجم ژوئن (نیمه خردادماه) بسال  879میالدی ،روزی است که یعقوب سیستانی (یعقوب صفّاری پسر
لیث) قهرمان ملّی ایرانیان در  14کیلومتری جنوب شرقی دزفول (ناحی ِه گُندی شاپور ـ گُندِشاپور) از بیماری
قولنج (  ) Colicدرگذشت و همانجا در محلی که شاه آباد نامیده می شود مدفون شده است.
يعقوب اکتبر در سال ( 840آبان ماه) و طبق نوشت ِه های بیشتر مورّخان و پژوهشگران؛  25اکتبر این سال
در قرنین ـ محلی در نزدیکی شهر زرنج  Zaranjـ زرنکا  = Zarankaزرنگ  Zarangواقع در مرز شرقی ایرانِ امروز و
در مسیر شهر ب ُست (لشکرگاه) ـ افغانستان امروز ،به دنیا آمد .زادگاه او تا رود هیرمند (هِلمند) فاصله زیاد ندارد.
یعقوب مبارز خستگي ناپذير راه تجديد استقالل و يکپارچگي ايرانزمین و حاکميّت ملّي ايرانيان ،خود را
از نسل کیانیان که آنان نیز از سیستان برخاسته بودند و رستمِ زال از ژنرال های آنان بود می پنداشت و کسب
استقالل وطن را تکلیف خود .وی مردی بود بی اعتناء به مال و لذایذ دنیوی و خودرا یک فدایی وطن می دانست.
یعقوب و سه برادرش پس از انتقال خانواده آنان به شهر زرنگ ،کار صفّاری (سپیدگری ظروف مسی) را که در
آن زمان یک صعنت پیشرفته بود پیشه ساخته بودند .یعقوب پس از اینکه از جزئیات قتل ابومسلم خراسانی
(زاده اصفهان) به دست خلیفه عباسی که خود او عباسیان را به خالفت رسانده بود آگاه شد و نیز حق نشناسی
مجسمه یعقوب در دزفول ـ مجسمه یعقوب
و رفتار ب َ ِد عباسیان بغداد نسبت به ب َرمَکیان خراسانی و فَضل ابن سَ هل ،و همچنین به چشم دید که فرمانداران
در ایران ،منحصر به شهر دزفول نیست
اعزامی خلیفه و مقامات وابسته ،خودرا مسلمان می خوانند ،ولی از دروغ گفتن خودداری نمی کنند و برای
خود مال جمع می کنند و تنها به رفاه و خوشی خویش توجه دارند با برادرانش به صف مخالفان مسلّح خلیفه
که «عیّار» خوانده می شدند پیوست .کار عیّاران تصاحب مسلحانه دارایی عُمّ ال خلیفه و توزیع آنها میان مردم بی بضاعت بود.
دسته عیّاران سیستان به تدریج به صورت یک نیروی نظامی درآمد .عیّاران پس از شنیدن سخنان میهندوستانه و اخالقی یعقوب« ،صالح» را از ریاست
خود برکنار و یعقوب را فرمانده کردند و مبارزه برای کسب استقالل وطن آغاز شد.
یعقوب و افرادش پس از برکنار کردن مقامات محلی ،به اخراج عوامل خلیفه از خراسان و سیستان دست زدند بگونه ای که تا نهم فوريه سال  867و در آن
سال مصادف با  20بهمن كار آزادكردن ب ُست ،غَزنه ،باميان ،هرات ،بلخ و كابل از سلطه عرب (تازيان) تكميل شد.
يعقوب در سال های بعد نيشابور ،گرگان و ری را آزاد کرد و نیز تبرستان (مازندران) به مرکزیت آمُل را و دیلمیان به او پیوستند .یعقوب سپس كرمان ،فارس
و خوزستان را هم از چنگ خلیفه دَرآوَرد و به مهاجرت طوایف عرب به ایران پایان داد .اگر وی به این مهاجرت پایان نداده بود دیری نمی گذشت که سراسر
جنوب غربی (خوزستان و نواحی مجاور و حاشیه شمالی خلیج فارس ک ُّل عرب نشین می شد و  .)...یعقوب پس از آزادکردن کرمان بود که در این شهر اعالم
کرد؛ ایرانیان به زبانی که او نمی داند ،ن َه بگویند و ن َه بنویسند و با این کالم ،زبان فارسی دوباره احیاء شد .می دانیم که از دهها سال پیش از قیام یعقوب ،گروهی
از خراسانیان (تاجیکیان) به نام پارسیوان (نگهبان زبان پارسی و فرهنگ ایرانی) از زبان و فرهنگ نیاکان محافظت کرده بودند ،ولی منطقه آنان محدود بود.
یعقوب پس از اخراج عُمّ ال خلیف ِه بغداد از خوزستان ،تصمیم به تصرّف بغداد و برکنار کردن خلیفه عباسی گرفت که گفته های خلیفه و عُمّ ال او از اسالم،
عَمَ ل نداشت.
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خلیفه وقت ـ المعتمد دستیار خود و مرد شماره  2خالفت ،الموفق را مأمور حل مسئله کرد .الموفق شروع به دادن انواع وعده به یعقوب و ازجمله به رسمیت
شناختن حاکمیّت او بر مناطق متصرفه کرد ،ولی سودی نبخشید و یعقوب با لشکریانش به سوی بغداد به حرکت درآمد .یعقوب درجریان پیشروی به سوی بغداد
برای برانداختن خالفت عباسیان تا  80کیلومتری این شهر پیش رفت .او همچنین برای دیدار از تیسفون (حدود  8قرن پایتخت ایران) اشتیاق نشان می داد.
سپاه یعقوب در ناحیه دیرالعاقول (کنار دجله) با سپاه اعزامی خلیفه به فرماندهی الموفّق رو به رو شد و به نبرد پرداخت ولی موفقیت نداشت زیراکه نبردگاه
در خَ م ِ رود دجله بود و نیروهای خلیفه آب دجله را در مسیر حرکت نظامیان یعقوب جاری ساخته بودند و در این وضعیت حرکت اسبان و نیروی پیاده دشوار
بود .پس از اینکه نیروی خلیفه بر واحد تدارکات (آذوقه) سپاه یعقوب مسلط شد ،یعقوب موقتا تصمیم به بازگشت به خوزستان (شهر گُندی شاپور) و جمع
آوری نیروی بیشتری گرفت .حکمران آمُل (مازندران) وعده فرستادن شش هزار نیرو داده بود.
یعقوب در اینجا خودرا برای حرکت دیگری به سوی بغداد آماده می کرد که خلیفه المعتمد دوباره پیشنهاد صلح و سازش داد .یعقوب در گُندی شاپور ـ شهری
که شاپور یکم (پادشاه ساسانی) ساخته و پادگان یک سپاه خود کرده بود و خسروانوشیروان در آنجا دانشگاه ،بیمارستان ،دارالترجمه و تالیف کتاب دایر کرده بود ـ در
بستر بیماری بود و پس از دریافت پیام ،به فرستاد ِه خلیفه گفت« :به خلیفه بگو؛ اگر از بستر بیماری ـ بیماری قولنج ـ برخیزم ،سر و کار ما با این شمشیر خواهد بود.
اگر شکست بخورم که نان و پیاز را از من نمی گیرند .من به خوردن نان و پیاز عادت کرده ام زیراکه می خواهم از مردم معمولی جدا نباشم و یکی از آنان باشم» .هنوز
این پاسخ به خلیفه نرسیده بود که یعقوب پنجم ژوئن  879از همان بیماری و در  39سالگی درگذشت و در همانجا که ا ُردو زده بود (حومه شهر) و در محلی به نام شاه
آباد مدفون شده است .با درگذشت یعقوب ،پرچم مبارزه پایین نیامد و مبارزان متعدد راه او را دنبال کردند و تحسین برانگیزترین فصل تاریخ بشر را به وجود آوردند.
اگر یعقوب خوزستان را آزاد نکرده بود ،ایران بمانند بخش خاوری آن (منطقه ای را که انگلیسی ها بر آن نام افغانستان گذارده اند) دارای
نفت نبود ـ گرچه نفت برای ایرانیان که همه به درآمد آن چشم دوخته اند بدبختی های متعدد ببار آورده است.
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 ...و مجسمه ای دیگر از یعقوب لیث

آموزش اجباری بزرگساالن در ایران ـ اقدام دولت درسال  1315ه .ش .ـ رایگان بودن
تعلیمات عمومی مانع از تفکر طبقاتی در جامعه می شود
وزارت فرهنگ ایران (آموزش و پروش ،فرهنگ و علوم ،ارشاد و هنر)  25خرداد  15( 1315ژوئن  )1936در سراسر کشور اقدام به ایجاد کالس درس برای
آموزش بزرگساالن کرد و شرکت در این کالسهارا (درمناطقی که کالس دایر می شد) برای اتباع  18تا  40ساله که خارج از مدارس بودند اجباری اعالم داشت.
این کالسها به مدارس اکابر (بزرگساالن) شهرت یافته بود .کار مدارس بزرگساالن که در آنها روزنامه رایگان هم توزیع می شد با یک وقفه کوتاه در اوایل اشغال
نظامی ایران و بویژه به سبب شیوع بیماری تیفوس از سر گرفته شد و مطلقا رایگان بود.
شمار دانش آموزان دبیرستانهای شبانه دولتی (بزرگساالن) از نیمه دهه  1340تا نیمه دهه  1350نیز رقم چشمگیری را تشکیل می داد .در سال 1358
( 1979ميالدي) مجلس تدوین کننده قانون اساسی جمهوری اسالمی رایگان بودن آموزش و پرورش در ایران را به صورت یک اصل ـ اصل سی ام ـ وارد این
قانون کرده است که تضمین تداوم رایگان بودن تعلیمات عمومی است .رایگان ،یکنواخت و اجباری بودن تعلیمات عمومی در ایران قبال در قانون موضوعه
(پارلمانی) سال  1942( 1321ميالدي) و سپس آیین نامه های سال  1974( 1353ميالدي) آورده شده بود و اجرا می شد .به نظر اصحاب نظر ،رایگان بودن
تعلیمات عمومی مانع از تفکر طبقاتی در جامعه می شود زیراکه همه نوجوانان و جوانان از یک سطح تعلیمات عمومی برخوردار می شوند و
امتیاز طبقاتی وجود نخواهد داشت.

از دیدار داریوش بزرگ از مصر و دستور او به ساخت یک معبد و
نیز جمع آوری تاریخ مصریان  2539سال گذشت
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كشفيات باستانشناسي ،مبدأ تقويم مصري های عهد باستان را روزي مصادف با  19جوالی سال  2781پيش
از ميالد ( 28تیرماه) به دست داده است که از آن پس رویدادهای مصر باستان با آن تطبیق داده می شود .به دستور
داريوش بزرگ ـ شاه هخامنشی ایران بود که شرح رویدادهای مصر باستان (از آغاز پيدايش خط و عالئم قابل
خواندن تا  25قرن پیش) جمع آوری شدند و در نتیجه ،محفوظ مانده اند.
کشف مبدأ تقویم مصریان و تطبیق آن با سال میالدی ،زمان وقوع رویدادهای مصر باستان به تقویم
ِ
پس از
میالدی تبدیل شده است.
داريوش كه در سال  517پيش از ميالد براي ديدار از ساتراپي مصر به اين منطقه متصرفي ايران
باستان رفته بود پس از مشاهده تمدن و آثار تاريخي و ابنيه مصر ،به يك هيات ،مركب از آگاهان
مصري و پژوهشگران ايراني ،يوناني ،فنيقي و يهود ماموريت داده بود که تاريخ مصريان تا آن زمان را
جمع آوري ،تنظيم و تدوين كنند كه باقي مانده و از مآخذ تاريخ مصر در قرون قديم قرار گرفته است.
داریوش بزرگ
داريوش بزرگ همچنین در مصر جنوبي ،معبدي براي مصريان ساخته كه تقريبا دست نخورده باقي مانده
است و تصوير او بر ديوار معبد وجود دارد .ايرانيان در زمان دودمان هخامنشيان به مدت  120سال و چند ماه بر مصر حکومت کردند.

طبق کرونولوژی تاریخ چین باستان ،امپراتور وقت چین در سال  520میالدی نامه ای مفصل و اندرزگونه برای قباد ساسانی شاه وقت ایران فرستاده بود.
محاسبات تقویمی ،تاریخ انشاء این نامه را  17ژوئن آن سال تعیین کرده است .این نامه که متن آن در تاریخ چین آورده شده است توسط هیاتی به ریاست
یک وزیر پیشین به تیسفون ارسال شده بود و قباد ساسانی آن را پنج ماه بعد و زمانی که خودرا برای سرکوبی شورش گُرجی ها آماده می کرد دریافت داشت.
در این پیام ،امپراتور چین از کاهش حجم مبادالت تجاری دو کشور که قبال چشمگیر بود گله کرده بود .امپراتور قول داده بود ـ اگر قباد تقاضا کند ـ به
مساعی ایران در بازداری اقوام آلتائیک و هون از رخنه به قلمرو ایران (در منطقه فرارود) کمک خواهد کرد.
روایت است که قباد تصميم خود به لشکرکشی به منطقه ساحلی دریای سیاه در قفقاز را با فرستاده امپراتور چین در ميان گذارده بود .قباد ژنرال پیروز
مِهران و ژنرال نرسی (نرسه) را مامور این کار کرده بود که به درگیری با روم انجامید و رومیان شکست خوردند و حاضر به پرداخت غرامت (سکه طال) شدند.
رومیان محرّک شورش گُرجیان بودند.

امپراتور روم که در جنگ بدست یک سرباز ایران کشته شد
هجدهم جوالی  362ژولیان (ژولیانوس) امپراتور روم با دهها هزار نیروی نظامی و به نوشته گیبون؛  95هزار
وارد آنتیوک (ا َنتاکیه ـ شهری در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه) شد تا در فرصت مساعد با امپراتوری ایران وارد
جنگ شود .این فرصت  9ماه بعد که شاه ایران (شاپور دوم از دودمان ساسانیان) از پایتخت (شهر تیسفون ـ جنوب
بغداد) به خراسان رفته بود (خراسان بزرگتر) به دست آمد ،ولی ژولیان به هدف نرسید و در جریان نبر ِد ژوئن 363
معروف به نبرد سامرا (شمال عراق امروز) به دست یک سرباز ایرانی زخمی شد و  26ژوئن جان سپرد و جانشین او
همه خواست های ایران را برای تَرک مخاصمه پذیرفت و رومیان از شرق مدیترانه خارج شدند.
ژولیان در عین حال یک نویسنده بود و نوشته های او درباره نظرات اندیشمندان یونانی عهد باستان باقی
مانده است.

تصویر مجسمه ژولیانوس
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نامه امپراتور چین باستان به قباد ساسانی در ژوئن 520
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روزي که مجلس ماده واحده ِ«طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای» را
تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد و قانون شد
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مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دوم تیرماه  1394خود ،ماده واحد ِه «طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای» را با  213رأی
موافق 10 ،رأی مخالف و  6رأی ممتنع از مجموع  244نماینده حاضر در جلسه تصویب کرد.
متن این ماده :در راستای صیانت از منافع ملّی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سالحهای هسته ای ،هرگونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای
 1+5در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
 1ـ لغو تحریمها به طور یکجا و کامل باید در متن توافق نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
 2ـ آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب توافق نامه پادمان مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به اماکن نظامی،
امنیتی و حساس غیرهستهای ،اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوّبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
 3ـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک ـ بر اساس اصول  77و  125قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
تبصره دو ـ وزیر امور خارجه موظّ ف است روند اجرای توافق نامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسالمی گزارش کند .کمیسیون امنیت ملی مجلس
هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه مینماید.
ماده واحده «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای» مصوّب مجلس در دوم تیرماه  ،1394روز بعد (در جلسه سوم تیرماه =  24ژوئن )2015
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با اکثریت آراء به تأیید اعضای این شورا رسید و «قانون» شد.

سازمان همكاري و عمران منطقه اي از میان رفت ولی لغو ویزا میان ایران و ترکیه به قوت
خود باقی است!
سران ايران ،تركيه و پاكستان در مذاكرات  18جوالي سال  1964خود در استانبول با اصول ايجاد سازمان همكاري و عمران منطقه اي موافقت كردند.
از آن پس رواديد مسافرت اتباع ،ميان اين كشور ها لغو شد كه در مورد ايران و تركيه (عمدتا به دلیل سودی که ترکیه از آن می برَد) هنوز به قوت
خود باقي است.

ضعف های قراردادهای پایان هرجنگ
و یا در ارتباط با آن ممکن است جنگ دیگری را باعث شوند
 Gordon Prangeتاریخدان آمریکایی که تاریخ جنگ های قرن  20را تحلیل و کتاب کرده است  16جوالی
 1910بدنیا آمد و  70سال عُمر کر .وی  43سال در دانشگاه مریلند ،تاریخ تدریس می کرد ،برای نشریات تفسیر
و مقاله می نوشت و پیرامون مسائل جهانی روز با شبکه های تلویزیونی مصاحبه می کرد .او برای مشاهده عینی
وضعیت جنگ جهانی دوم به جبهه های این جنگ رفته بود.
وی در تألیفات خود (هرجنگ ،یک کتاب جداگانه) ،عمدتا روی علل وقوع جنگ ها تکیه کرده و این نتیجه را
بدست آورده است که ضعف های قراردادهای پایان هرجنگ و یا در ارتباط با آن ،ممکن است جنگ
دیگری را باعث شوند« .ناگفته های شبیخون ژاپنی ها به پ ِرل هاربور» عنوان یکی از تألیفات اوست .مقامات
ارشد دولتی در موارد متعدد و بحران های جهانی ـ منطقه ای از او نظرخواهی می کردند .وی  15ماه می 1980
درگذشت.
Gordon-prange

تاسیس انجمن تاریخ در ایران در  20خرداد  1347و انتقاد دکتر فخرالدین شادمان استاد وقت
تاریخنگاری دانشگاه تهران از روزنامه نگاران و تاریخنگاران
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دهم ژوئن  1347( 1968هجري خورشيدي و در آن سال مصادف با  20خرداد) آغاز بکار «انجمن تاریخ» در ایران ،در اجتماع صدها نفری [و طبق گزارش
برخی از روزنامه های تهران ،بيش از هزار نفری] استاد ،دبیر و دانشجویِ رشته تاریخ در تاالر باشگاه معلمان تهران اعالم شد.
در این اجتماع چند استاد و دبیر تاریخ سخنرانی کردند .دکتر فخرالدین شادمان استاد تاریخنگاری دانشگاه تهران [و وزیر پیشین] در نطق خود
«تاریخنگاری» را دنباله روزنامه نگاری خواند و گفت که اگر روزنامه نگاران ضمن گزارش رویدادها ،دو عنصر «چرا» و «چگونه» را از قلم نیندازند و تاریخنگاران
به جای نقل ازخبرها و کتاب ها و نوشته های این و آن ،همانند کارآگاه پلیس ـ شخصا مسائل را دنبال کنند و برنگارند؛ دنیای بهتری خواهیم داشت .تاریخنگاران
از آغاز قرن بیستم و روزنامه نگاران پس از جنگ جهانی دوم این وظیفه اساسی خودرا فراموش کرده اند ،تَن آسا (تَن آسان) شده اند و در گوشه و کنار جهان
مسائل دارد ریشه می دواند و وضعیت ازجمله مدنیّت بدتر و پیچیده تر می شود .وی سخنرانی خودرا با این بیت آغاز کرده بود:
هرکه نامُخت [نیاموخت] از گذشت روزگار [تاریخ] ــ هیچ ناموزد [نیاموزد] زصد آموزگار

واکنش آیت اهلل مکارم شیرازی به گرانی ها که برگی از تاریخ خواهد شد
آیتاهلل مکارم شیرازی در تیرماه  1399در واکنش به گرانیهای افسارگسیخته ،در پیامی که برگی از تاریخ
خواهد شد اعالم کرد :در این ایام ،بسیاری از مردم نسبت به گرانی روزافزون کاالها که برخی چندین برابر شده
است ،به شدت اعتراض دارند .دیگر اجاره مسکن ... ،و مایحتاج زندگی جز با وامهای سنگین ممکن نیست.
از سوی دیگر ،برخی بیان میکنند که چرا مراجع تقلید در برابر این وضع سکوت کردهاند؟ .ما نه تنها سکوت
نکردهایم ،بلکه بارها در این باره سخن گفتهایم و باز هم میگوییم .مسئله چشمگیر ،خونسردی مسئولین است
که با دادن وعد ِه حل مشکالت و مسئولیتی که در این زمینه دارند ،اینک حتی اظهار شرمندگی هم نمیکنند!
و غالباً با پرداختن به مسائلی همچون برخی دستاوردها یا افتتاح پروژهها ،کشف داروهای جدید ،تأمین آب و
ال خود را از زیر بار مسئولیت سنگین گرانی سرسامآور ،کنار میکشند .مشکل
برق برای برخی مناطق و … ،عم ً
این است که گرانیهای لجام گسیخته متوقف نمیشود و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد و مجلسیان
نیز جز انتقاد ،آنطور که الزم است ،راهکارهای عملی ارائه نداده و بعضاً به امور حاشیهای میپردازند .در این
میان ،برخی سودجویان نیز از این وضع سوء استفاده کرده و سیلی به روی هموطنان ضعیف خود میزنند.
به یقین ،این مشکل تنها با اعتراض و انتقاد حل نمیشود بلکه باید قوای سه گانه عوامل گرانی را پیدا کرده ،با
توجه به محدودیتها و تحریم های موجود با ارائه راهکارهای مناسب ،جلوی این وضع نابسامان را بگیرند و
به جای سخن ،بر عَمَ ل بیافزایند.
خبرگزاری مِهر «پیام آیت اهلل مکارم شیرازی» را در آنالین خود در  26تیرماه  1399منعکس کرد که در آرشیو این خبرگزاری خواهد ماند.
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انجمن تاریخ ایران با هزاران عضو و یک نشریه ماهانه به نام زمین و زمان (جغرافیا و تاریخ) تا انقالب  1357فعالیت داشت و از آن پس ،دیگر نامی از آن شنیده
نشد .این انجمن در اجرای توصیه کنگره تاریخ و با هدف کشف گوشه های تاریک تاریخ طوالنی ایران بویژه در زمینه اندیشه ،دانش و ادبیات و آشناساختن
ایرانیان و پارسی زبانان از گذشته خود و تجربه نیاکان ایجاد شده بود.

نظرات اندیشمندان در گذر زمان
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نلسون ماندال :هر ایدئولوژی اگر مدیریت خوب نداشته باشد
شکست خواهد خورد
«ن ِلسون ماندال» مرد بزرگ معاصر هجدهم جوالي  1998در هشتادمین زادروز خود ضمن بياناتي گفت:
"استقامت در مبارزه؛ عالقه مندي به حقوق و رفاه بشر ،آزادي و دمكراسي؛ و حمايت از حل مسائل ملل با توسل
به قوانين بين المللي و از طريق داوري و ر ّد هرگونه تجاوز و جنگ بايد خصلت هر انسان باشد و اين خصلت نياز
به توصيف بيشتر ندارد.".
او همچنین گفت" :هر ایدئولوژی (مَسلَک ـ مَکتَب) اگر مدیریّت خوب نداشته باشد و به دست نااهل افتد
نلسونماندالدرآنروز
شکست خواهد خورد ".که این قسمت از بیان او در «تاریخ نظرات» درج شده است.
ماندال (متوفی در پنجم دسامبر  2013ـ در نود و پنج سالگی) در این مراسم گفت" :بزرگترین وظیفه هرمقام؛ خواندن نامه ها و شکایات،
مطالعه نظرات مطرح شده در رسانه ها و شنیدن درد دلهاست و اگر نسبت به این وظیفه بی اعتناء باشد محکوم به شکست است.".

بزرگترین انسانشناس قرن  20که در باره تغییرات فرهنگی و
روانی ناشی از جنگها ،شورش ها و مهاجرت ها نظر داده وگفته
است انسانهای عصر تکنولوژی الکترونیک ماشینی تر،
مادی تر و حسابگر می شوند
 23ژوئن زادروز پروفسور  Carleton S. Coonانسان شناس بنام است که با مسافرت های دور و دراز و بررسی
Carleton S. Coon
ها و پژوهش ممتد ريشه نژادها ،اختالط نژادی و همچنین تغییرات فرهنگی و روانی ناشی از جنگ ها ،شورش
ها و مهاجرت ها را به دست داده ،فرضیه هاي متعدد ارائه و  12كتاب در اين زمينه تألیف کرده است .وی كه در
سال  1904به دنيا آمده بود و بزرگترين فيزيکال آنتروپولوژيست (انسانشناس) قرن  20شناخته شده است  77سال عُمر کرد و سوم ژوئن 1981
درگذشت« .تاثیر جنگ ها ،دگرگونی های سیاسی ـ اقتصادی و مهاجرت ها در رفتار»« ،اختالط نژادي»« ،نتایج رفتارشناسی درخاورميانه»،
«مهاجرت آرين ها»« ،رابطه نژاد و فرهنگ»« ،تاثير آئين ها و مذاهب بر رفتار و اخالقيات»« ،سرگذشت انسان»« ،انسانشناسی جامع» و ...
عناوین و موضوعات تألیفات او هستند .نتیجه تحقیقات
پروفسور  Carleton S. Coonنشان می دهد که ملل ساکن هند شمالی و غربی ،ایرانزمین (از کشمیر و افغانستان و تاجیکستان تا مناطق
کُردنشین و قفقاز) با اروپائیان از یک نژاد هستند و تغییرات رنگ مو و چشم و  ...مربوط به آب و هوای اقلیمی محل سکونت و نوع خوراک آنان در
طول زمان بوده است.
فرضی ِه «ریشه های نژاد و تبار  » Origin Racial Theoryاین پژوهشگر وارد کتب درسی دانشگاهها شده و همچنان بحث روز است .وی در
فرضیه دیگرش؛ «رابطه نژاد و فرهنگ» با نظریه «کُنت دو گوبینو فرانسوی» تا حدی روی موافقت نشان داده است .فرضیه «رابطه منش و
رفتار با وضعیت ،شرایط و محیط زندگی» نیز از او است که نشان می دهد واکنش هرگروه انسانی که مدت ها تحت شرایط خاص
اقلیمی ـ اجتماعی و نظامات قرار داشته با افراد گروه دیگر متفاوت است و رعایت اخالقیات و شئون ،جامعه بهتری می سازد و به

حد اقل رسیدن جرم و قانون شکنی ،اوج تمدن را نشان می دهد و معیار تشخیص و قضاوت است .رعایت اخالقیات در ساخت جامعه خوب
تاثیر فراوان دارد .وی بر اهمیت آموزش و پرورش در اخالقی و فرهنگی سازی اعضای جوامع تاکید بسیار کرده و گفته است؛ نخست ،یافتن معلمِ واجد
شرایط و سپس تأسیس مدرسه .آخرین فرضیه پروفسور  Carleton S. Coonدرباره تکامل روزافزون تکنولوژی و ورود آن به کار و زندگی است و گفته است که
این وضعیت ،رفتار و منش نسل جوانتر را با نسل سالمند متفاوت می سازد و انسانهای عصر الکترونیک ماشینی تر ،مادی تر و حسابگر می شوند و ....
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نظریه کنترل غریزه جنسی از جوانی با آموزش درست
 Alfred Kinseyزیست شناس آمریکایی و یک  Sexologistکه مطالعات وسیع و تألیفات متعدد و نظرات تازه در زمینه رفتار
انسان در رابطه با غریزه جنسی مطرح کرده است  23ژوئن  1894به دنیا آمد و  62سال عُمر کرد.
به باور او ،کنترل تمایل و رفتار انسان نسبت به سِ کس (غریزه جنسی) که باید فرهنگ سِ کس خوانده شود به پیشرفت فرد
و جامعه او کمک می کند زیرا که بخش بزرگی از اشتباهات یک انسان ،ناشی از «در کنترل نداشتن» احساس و رفتاراو در
قبال این «غریزه» است و آشنایی با چگونگی کنترل کشش این غریزه از جوانی ،مانع از ارتکاب بسیاری از جرائم و افتادن
از راه به چاه خواهد شد.

Alfred Kinsey

دهها کتاب در اهمیت مالیات ،زیان وِلفر (یارانه) ،نظارت دقیق پارلمان
بر امور مالی ،امساک در واردات و کنترل نقدینگی نوشت و برنده
جایزه نوبل شد
پنجم جوالی زادروز جیمز میرلیس  James Mirrleesاقتصاددان بنام و برنده جایزه نوبل سال  1996در عِلم اقتصاد است
که دهها کتاب و رساله در اهمیت مالیات برای یک دولت و زیان اجتماعی ـ اقتصادیِ وِلفِر (یارانه) جز به شماری معدود که
نیاز واقعی به آن دارند مثال معلولین منتشر کرده است .وی که در  1936در اسکاتلند به دنیا آمده بود  82سال عُمر کرد و از
James Mirrlees
انگلستان لقب «سِ ر» گرفت.
میرلیس در مصاحبه هایش با آوردن مثال هایی از چند کشور آسیایی ،آمریکای التین و آفریقا ،بی کنترل بودن و نبود
قانون محدود کردن جمعیت برخی شهرها را خطر و مسئله برای کشو ِر مربوط خوانده بود .میرلیس نظارت پارلمان بر امور هر کشور بویژه امور مالی دولت و
بودجه (دخل و خرج) را بسیار مهم و حیاتی توصیف کرده است که می تواند با مشاهده هر مسئله (اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی) و هرگونه کمبود و نیز اشتباه
دولت ،با وضع قانون و ضابطه آن را متوقف کند.
میرلیس که  29آگوست  2018فوت شد  4سال پیش از وفات ،در یک میز گرد پرسش و پاسخ که موضوع آن؛ تورّم باال در چند کشور آمریکایی و آفریقایی
بود گفته بود که افزایش حجم نقدینکی به اراده دولت ،نقش مؤثر در گرانی کاال و خدمات دارد و این مسئله راه حل فوری ندارد ،تنها باید سریعا از تداوم آن
جلوگیری کرد .پول هم بمانند هر نوع کاال ،تابع قانون عرضه و تقاضا است و اگر عرضه آن زیاد باشد ،ارزش آن (قدرت خرید پول) پایین می آید که مسئله ساز
خواهد بود .وی اهمیت استقالل بانک مرکزی یک کشور را تأکید کرده و همچنین استقالل اراده اعضای شورای پول و میهندوست بودن آنان را.
عناوین تألیفات معروف میرلیس عبارتند از« :فرضیه های مالیات گیری»« ،تعریف مالیات و اهمیت آموزش عمومی آن»« ،رابطه مستقیم درآمد و مالیات»،
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وی بارها از اینکه در مدارس متوسطه به آموزش چگونگی کنترل احساس و غریزه جنسی توجه نشده ابراز تعجب و انتقاد کرده بود و گفته بود :به کنترل
خوردن و خوابیدن اندرز می دهند ،ولی به کنترل غریزه جنسی ،ن َه .همه این کشش ها در جسم و روان است و غریز ِه انحراف ساز جنسی باید از دوران جوانی
با آموزش ،کنترل شود تا جوامعی سالمتر داشته باشیم .غریز ِه جنسیِ کنترل نشده یک فرد برای خود او و جامعه اش زیان آور و  Harmfulاست .ادیان دستور
کنترل این غریزه و قرار دادن آن در راه و مسیر درست ـ ازدواج را داده اند .اگر در انتخاب همسر دقت کامل شود ،طالق روی نمی دهد که دیده شده است در
مواردی ،پس از وقوع طالق ،کنترل غریزه کاهش یافته است.
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«تولید و مالیات»« ،مالیات سرانه» «مدل تازه اقتصاد»« ،رابطه تولید و مصرف»« ،اقتصاد و برنامه نویسی خوب»« ،اهمیت انتخاب مقامات ارشد اقتصادی یک
کشور و از این طریق ساخت جامع ِه بدون مسئله» و  ....میرلیس معتقد بود و ثابت کرده بود که کل هزینه های یک دولت باید از محل مالیات تآمین شود و مردم
با تمام وجود بدانند که دولت از جیب آنان هزینه می کند و باید خدمتگزاری شایسته باشد .درآمدهای دولت ،جز مالیات باید صرف عمران و توسعه کشور شود
نه صَ رف هزینه های جاری .وی یک کوشش هر دولت را امساک در واردات و تامین نیازهای داخلی را با گسترش تولید مایحتاج در درجه اول و برای صادرات
در درجه دوم قرار داده است .او نظارت دقیق دولت بر واردات از خارج را رد نکرده و از موفق بودن کشورهایی که سهمیه ساالنه وارداتی دارندَ ،مثَل آورده است.

«جان هرسي» :ضعف آموزش و پرورش فقر اخالقیات را به دنبال
خواهد داشت و جرم و جنایت نتیجه فقر اخالقیات است
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«جان هرسي» روزنامه نگار ،مؤلف و مدرّس شهير آمريكايي و نويسنده كتاب موثر و پُرخواننده؛ «هيروشيما»  17ژوئن
سال  1914چشم به جهان گشود و  79سال عُمر كرد .وي در كشور چين به دنيا آمده بود .كتاب او؛ «يك زنگ براي آدانو»
برنده جائزه پوليتزر سال  1945شد.
به باور «جان» که در مقاالت او منعکس است ،مشکالت یک جامعه از بی اعتنایی به قانون و اخالقیات است ـ
خواه این «بی اعتناء» فرد باشد و یا دولت .وی تحوّل انسان را نتیجه آموزش و پروش می داند و می گوید که ضعف
آموزش و پرورش فقر اخالقیات را به دنبال خواهد داشت و جرم و جنایت عمدتا نتیجه فقر اخالقیات است .او
جان هرسي
در زمينه تدريس معتقد به هرچه بيشتر سرمايه گذاري در آموزش و پرورش بود و اين اصل كه بهترين سرمايه گذاري يك
ملّت ،هزينه كردن در راه آموزش و پرورش نوجوانان و جوانانش است از اوست .وي گفته است كه از بررسي وضعیت جوانان يك ملت مي توان آينده اين ملت
را پيش بيني كرد .جان هرسي يك دوره نیز رئيس جامعه مؤلفان آمريكا بود.

«مطالعه دمكراسي » The Study of Democracy
18جوالي ( 27تیرماه) سالروز انتشار كتاب معروف «مطالعه دمكراسي  » The Study of Democracyتاليف جیمز برایس James
 Bryceاست كه در سال 1920انتشار يافت و مطالب آن در کتاب های درسی نقل و در تفسیرهای سیاسی به مفاد آن استناد می شود.
برایس در اين كتاب با ذكر ادله و مثال هاي متعدد مخالفت خودرا با حرفه اي شدن «سياست و نمايندگي مردم در شوراهاي
مختلف ابراز داشته و ادامه آن را نقض غرض دمكراسي خوانده» و نوشته است که تجدید نامحدود نمایندگی افراد (انتخاب مکرّر
يک فرد براي نمايندگي) همانا بازگشت به دوران نظام حکومتی پادشاهان ،شاهزادگان و امیران است با نامی دیگر که رشد معکوس
بشر است .تجدید نامحدود نمایندگیِ افراد معیّن نه تنها فرصت را از دیگران می گیرد بلکه به بسط فساد اداری (فساد دولتي)
James Bryce
می انجامد و به تدریج وضع قوانین ،اتخاذ تصمیمات و نیز اقدامات ،برپایه منافع فردی و گروه معيّن قرار می گیرد تا سود جامعه.
وی باندبازی ،ا ِعمال نفوذ در تصمیمات دولتی ،تحمیل نظرات در امور و شکل گیری ها ،مصوّبه ها و ضوابط و تمرکز معامالت
اقتصادی در دست اشخاص و شرکت های معیّن را نتیجه حرفه ای شدن سیاست و مشاغل سیاسی می داند و می گوید که اگر این وضعیت در یک کشور برای چند
دهه ادامه یابد به تدریج و در پشت پرده ،تعیین مقامات انتخابی و انتصابی با تبانی و به دست اصحاب منافع و معامله گران قرارخواهد گرفت و تمرین دمکراسی یک
«نمایش روی صحنه» بیش نخواهد بود .برایس تاكيد بر آموزش دمكراسي به مردم دارد و مي نويسد که اگر عوام الناس (توده ها) دمکراسی را نشناسند و اهمیت
مشارکت باهدف و آگاهانه نخواهند کرد و چنین کشوری را نمی توان یک دمکراسی نامید.
ِ
آن را به عنوان عامل و ماشین پیشرفت ،رفاه و تأمین عدالت ندانند در آن
«انتخاب و انتصاب» بزرگترین ،حسّ اس ترین و موثرترین کاری است که در یک جامعه انجام می شود و قضاوت درباره یک جامعه ملی (کشور) بر پایه همین انتخاب
و انتصاب مقامات صورت می گیرد .برايس ـ يک انديشمند ،مورّخ و حقوقدان انگليسي متولد ماه مي  1838و متوفي در ژانويه  1922ـ نوشته است که نمايندگان،
سياسيون و دست اندکاران امور سياسي* که سمت انتخابي دارند اگر بخواهند براي مدتي طوالني و مکرّر (انتخاب شدن بيش از يکي ـ دو دوره) در اين سمت ها
بمانند ـ حتی اگر انتخاب کنندگان تمايل به آنان داشته باشند ،حرفه اي مي شوند که کاري است مغاير با هدف هاي دمکراسيِ اصیل ،و زيان آور براي جامعه ازجمله
رواج باندبازي ،فساد و تبعيض .اگر هدف یک فرد از انتخاب شدن مکرّر و نامحدود ـ خدمت به جامعه است ،می تواند این خدمت را با دادن اندرز و نظر از طریق نوشتن
مقاله ،رساله  ،کتاب و یا برگزاری مصاحبه و ایراد نطق در مجامع و مجالس (پابلیک سپیچ) و همچنین مالقات ،حضورا با مقامات ارشد جامع ِه خود مطرح سازد و
مستقیما درگیر هم نشود.
اين انديشمند عالوه بر توصیه به محدود شدن سمت های انتخابی به یکی ـ دو دوره ،تاكيد بر آموزش دمكراسي به مردم دارد و مي نويسد :مدتي صرف وقت كردم

مستشرق پارسی دان آلمانی که برای سانسکریت گرامر نوشت :مدیریت یک کشور باید بر
روانشناسی مردم واقف باشد تا موفق شود
«هنریش روث  » Heinrich Rothمستشرق آلمانی که  20ژوئن  1668در اگره  Agraهندوستان درگذشت موفق به تدوین گرامر (دستور زبان) و فرهنگ لغات برای
سانسکریت (زبان هند باستان و خویشاوند زبان پارسی) شد و بخشی از نوشته های باقی مانده از این زبان را ترجمه کرد.
وی که در  18دسامبر  1620در دیلینگِن آلمان به دنیا آمده بود در اگسبورگ  Augsburgبزرگ شده بود و در رشته فلسفه ،الهیات و روش سخنرانی عمومی
تحصیل کرده بود.
هنریش (هنریک) روت در  29سالگی ،بسال  1649با یک هیأت مذهبی و از راههای زمینی ـ از طریق اصفهان وارد منطقه «گوا» در جنوب شرقی هندوستان
شد« .گوا» در آن زمان قلمرو پرتغالی ها بود .هنریش که مجذوب زیبایی اصفهان و تمدن خاص ایرانیان بویژه در مهربانی کردن شده بود تصمیم به یاد گرفتن زبان
پارسی و تاریخ ایران گرفت.
وی پس از  3سال اقامت در «گوا» به «اگره» مرکز حکومت وقت هندوستان رفت و مشاهده کرد که «پارسی» زبان دولتی و اداری هندوستان است و
بیشتر دانشمندان و پاندیت های هندی زبان فارسی می دانند و در سخنان خود از اشعار پارسی مثال می زنند.
چون هنریش از مسیحیت سخن می گفت ،مورد سوء ظن شاهجهان و اورنگ زیب ـ دو پادشاه پی در پی هندوستان واقع شد و زیر نظر قرار گرفت .هنریش از
فرصت اقامت نسبتا طوالنی خود در «اگره» استفاده کرد و به تکمیل یادگیری زبان پارسی و نیز یاد گرفتن الفبا و زبان سانسکریت پرداخت و این دو زبان
را از یک خانواده یافت و بر زبان سانسکریت گرامر و فرهنگ لغات نوشت.
هنریش پس از یادگرفتن فارسی و هندی و اینکه هندیان بودند که نوشتن «عدد» و علم حساب را به جهان عرضه کرده و مغز ریاضی دارند از طریق کابل به
اروپا بازگشت و در ایتالیا و به زبان التین دو کتاب؛ یکی تاریخچه زبان سانسکریت و گرامرآن و دیگری سفرنامه اش و آنچه را که در مسیر خود دیده بود تألیف کرد.
وی از ایتالیا به آلمان و از آنجا به اتریش رفت .در وین ،لئوپُلد یکم پادشاه اتریش هزینه مالی بازگشت او به شرق و تحقیقات بیشتر را تأمین کرد و هنریش بازهم از
راه زمینی در سال  1666به «اگره» بازگشت و به تکمیل مطالعات شرق شناسی  ،تاریخ هند و فرهنگ و تمدن هندیان و ارتباط آن با فرهنگ ایرانیان و خویشاوندی
دو قوم سرگرم شد .ولی ،دو سال بعد درگذشت و یادداشت های او در این دو سال بر دو کتاب پیشین وی افزوده شده است.
به نظر بسیاری از اندیشمندان ،عالوه بر نوشتن گرامر زبان سانسکریت و رابطه این زبان با پارسی و شرح احوال هندیان و ملل مسیر راه ،این نظریه هنریش روت
بسیار مهم و تأمل برانگیز است که گفته است" :برای مدیریت کردن بر یک کشور و یا ملل دارای یک فرهنگ و نیاکان باید روانشناسی مردم را دانست تا
موفق شد زیراکه هر ملت و یا ملل دارای یک ریشه تاریخی ،روانشناسی ویژه خود را دارند که متفاوت از ملل دیگر است و این روانشناسی را نمی
توان در یک نسل و حتی  3ـ  4نسل تغییر داد .بنابراین ،نباید یک قاعده رفتاری واحد (استاندارد) را بکار ب ُرد.".
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و در گوشه و كنار شهرها پَرسه زدم و از مردم عادي ـ کارگر ،پيشه ور ،خانه دار و رهگذر ـ پرسيدم كه از انتخابات ،حزب ،انجمن ،روزنامه و كتاب كه همه ستونهاي
دمكراسي هستند چه مي دانند و نتيجه گرفتم كه کامل نمي دانند ،يعني که میانگین معلومات اکثريت اعضای جامعه (توده ها) در اين زمينه حدود ده درصد است
و از آنجا كه يك طرف دمكراسي همين مردم هستند ،پس دمكراسي هاي امروز (دهه دوم قرن  20و زمان تألیف کتاب) هنوز در دوران طفولیت هستند و به عبارت
ديگر؛ ما اینک (دهه دوم قرن  )20فقط ده درصد دمكراسي واقعی داريم و  ...که از هدف پدران فلسفه دمکراسی به دور است .اگر در یک جامعه تدابیری اتخاذ و اجرا
نشود که کنترل احزاب و نشریات از دست اصحاب منافع و معامله گران خارج باشد ،تا دهها سال دیگر هم آن جامعه دمکراسی واقعی نخواهد داشت و در همان نقطه
ای که بوده «دَرجا» خواهد زد .ژورنالیسم ستون دمکراسی است که اگر در آن خلل باشد ،بنای دمکراسی لرزان خواهد بود و شکننده .ژورنالیسم یک جامعه باید
چهارچشمی وضعیت دمکراسی جامعه خودرا بپاید و ضعف ها و قوّت های آن را منعکس کند تا اعضای جامعه روشن باشند و مانع انحرافات شوند .بنابراین ،ژورنالیسم
پاسدار جامعه است که وظیفه ای بسیار مهم و سرنوشت ساز است .برای بررسی وضعیت دمکراسی در یک جامعه ،نخست باید «ژورنالیسم» آن جامعه را زیر مطالعه
ب ُرد .یک وظیفه «ژورنالیسم» کشف و انعکاس انحراف در دمکراسی و انوع فساد بویژه فساد دولتی است .باید بررسی کرد و دید که ژورنالیسم یک جامعه تا چه حد
موفق به بازداری از انحرافات و فساد شده است.
«برايس» مولف  14کتاب در زمينه هاي تاريخ ،دمکراسي و شرح مشاهدات است و صدها مقاله و رساله .کتاب هاي «دمکراسي هاي مدرن»« ،جامعه مشترک
المنافع آمريکا»« ،در اهميت بيوگرافي نويسي»« ،مقاالتي درباره جنگ» و «مشاهدات در ديدار از آمريکاي التين» از اين انديشمند هستند .او نکات جالبي دارد
ازجمله« :ميهندوستي تنها به اهتزاز درآوردن پرچم نيست بلکه کوشش براي نيرومند ساختن وطن و در راه و مسير درست قراردادن آن است»« ،عمر کوتاه است
و نبايد آن را با خواندن مزخرفات و بطالت سپري کرد» و «دولت هاي دمکراتيک بيش از حکومتي هاي سلطنتي و  ...از اتباع کشور انتظار همکاري و رعايت قوانين و
نظامات را دارند»[* .كارهاي ديپلماتيك يعني وزارت امور خارجه با پوليتيك و سياست فرق دارد ،گرچه در زبان فارسي هر دو را «سياسي» ترجمه كرده اند ،ولي
در حقيقت پوليتيك همان كشورداري است و تازه ـ كشورداري هم تا حدي با دولتمردي تفاوت دارد؛ دولتمردي يعني مقام اداري داشتن و یک فرد اگر کارآمد،
کارشناس و شایسته باشد مي تواند به صورت نامحدود در یک مقام باقی بماند .تجربه بيشتر موجب مهارت افزونتر می شود].

خرداد و تیرماه در دنیای رسانه ها
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روزنامه اطالعات  96ساله شد ـ نگاهی چند به گذشته این روزنامه ـ
عباس مسعودی بنیادگذار این روزنامه وقتی که اطالع یافت تیراژ کم شده است
سکته کرد و فوت شد ـ اشاره ای به منتظر خدمت کردن
نویسندگان این روزنامه پس از مصادره شدن آن
سي و يکم خرداد  1305در محافل تهران صحبت از اين بود كه عباس مسعودي مدير
مركز اطالعات (نخستين خبرگزاري ایران ـ غير دولتي) سرگرم استقراض است تا هرچه
زودتر روزنامه اي به همين نام (اطالعات) را منتشر كند.
نخستين شماره روزنامه اطالعات  19تيرماه  96( 1305سال پیش) انتشار يافت.
اين روزنامه و مؤسسات ضميمه اش در اواخر تابستان  7( 1358ماه پس از پیروزی
انقالب) مصادره شده اند ،نخست به بنیاد مستضعفان داده شدند و از بهار  1359وابسته
به دفتر رهبری جمهوری اسالمی ایران.
عباس مسعودي  27خرداد  17( 1353ژوئن  )1974در دفتر خود در ساختمان مؤسسه اطالعات (خيابان خيّام) سکته کرد و درگذشت.
گفته شده است؛ مسعودي كه هر روز در ساعت معيّن ،آمار فروش روزنامه در روز پيش از آن را مرور مي كرد ،بيست و هفتم خرداد 1353
بزرگ كاهش فروش روزنامه اطالعات پس از دو برابر شدن بهاي تكفروشي آن (که به اصرار دکتر مصباح زاده
(17ژوئن  )1974با مشاهده رقم ِ
ناشر کیهان و رقیب اطالعات صورت گرفته بود که می خواست درآمد کیهان از تکفروشی افزایش یابد) از فرط اندوه سكته كرده بود .مسعودی
معتقد به کسب درآمد روزنامه از طریق افزایش آگهی بود تا تکفروشی .وی همیشه از این نظر که نرخ تکفروشی باید در حد استطاعت مردم باشد
دفاع می کرد ،زیراکه روزنامه را یک وسیله آموزش عمومی ،و خبررسانی را یک کار فرهنگی می دانست تا سیاسی و مجبور شده بود اصرار مصباح
زاده به دو برابر کردن بهای تکفروشی را رد نکند .اصرار مصباح زاده از طریق فرهاد به اطالع وی رسانده شده بود.
حدود یک سال پيش از وفات ،عباس مسعودی مديريت روزنامه اطالعات را به پسرش فرهاد واگذار کرده و پسر دومش «بهرام» را به معاونت
وي برگماشته بود تا بتواند وقت نظرنویسی (مقاله) ،مسافرت با هدف «مشاهده نگاری» و نیز پرداختن به امور سنای ایران را داشته باشد.
سناتور مسعودي به رغم بازنشسته کردن خود از مدیریت روزنامه اطالعات ،هر روز پيش از و يا پس از شرکت در جلسه سنا به موسسه اطالعات
مي رفت و درجريان وضعيت مؤسسه قرار مي گرفت .وي عالقه اي ويژه به روزنامه نگاري و روزنامه اطالعات داشت كه خود از هيچ آن را به وجود
آورده بود و تا آخرين روز عُمر از نوشتن خبر و مقاله (به رغم واگذاری مدیریت روزنامه به پسرش) دست برنداشته بود .او عاشق تهيه و نوشتن خبر
بود و گزارش را روانتر و روشنتر از بسیاری از افراد ديگر مي نوشت.
از خصوصيات عباس مسعودي كه شش دوره نماينده مجلس و شش دوره هم سناتور و بيش از ده سال نايب سناي ايران بود «لبخند هميشگي»
او در برخورد با ديگران بود و ديده نشده بود كه در حالت خشم تصميم بگيرد .در این باره ،دکتر حسن صدرحاج سیدجوادی کتابی زیر عنوان
«پیروزی لبخند» منتشر کرده است .سناتور مسعودی به خاطر روزنامه اش از هر چيز حاضر بود بگذرد .وی بود که در سال  1335نخستین دوره
آموزش روزنامه نگاری به روش آکادمیک را دایر کرد و بیشتر آموزش دیدگان این دوره ازجمله غالمحسین صالحیار ،ر .اعتمادی ،نوشیروان کیهانی
زاده ،محسن میرزایی ،همایون فروزان ،یوسف خوشرو ،مقدس زاده و منوچهر صمصامی را ،در نشریات مؤسسه خود بکار گمارد.

بيشتر روزنامه نگاران معروف كشور در موسسه مطبوعاتی اطالعات پرورش يافته و تجربه اندوخته اند .نویسندگان وقت روزنامه اطالعات که به صورت
اعضای یک خانواده عمل می کردند و پس از مصادره سال  1358منتظرخدمت شده اند تا سالها همچنان به صورت دوره ای باهم جمع می شدند و با حضور
بهرام مسعودی دیدار تازه می کردند.
سكته كردن مسعودي بارديگر درستي اين فرضيه را اثبات كرد كه «روزنامه نگاري» نه تنها يك پيشه بلكه يك عشق است .از يك استاد آمريكايي نقل مي
كنند كه گفته است :روزنامه نگاري ويروسي را وارد بدن مي كند كه برخالف ساير ويروس ها ،اگر آن را دفع كنند (خنثي و يا خارج سازند) فر ِد
آلوده به آن (روزنامه نگار واقعي) خواهد مُرد.

ژوئن  1818و آغاز چاپ نظرات و نامه هاي مردم در نشريات و ...
و از دهه يکم قرن  21پخش آنها از تلويزيون
نشريات عمومي انگلستان هفتم ژوئن سال  1818تصميم به باز كردن صفحه اي براي چاپ نامه ها و نظرات مردم (مخاطبان) گرفتند و شرايط آن را هم
تعيين كردند .اين تصميم كه توسط ناشران نشريات شهر لندن گرفته شده بود بعدا عموميت يافت و باعث توجه جمع ديگري از مردم به روزنامه ها و نيز باال
رفتن اهميت نشريات در نظر مقامات شد .قبال هم نامه هاي مردم به صورت پراکنده در جرايد به چاپ مي رسيد ،ولي صفحه خاصي که بعدا «نامه به سردبير»
عنوان گرفت در آنها وجود نداشت.
پس از ایجاد صفح ِه نامه ها و نظرات مردم ،یک دبیر تازه بر دبیران اطاق خبر اضافه شد که به او عنوان پابلیک ا ِدیتور (دبیر مخاطبان) دادند .این دبیر درعین
حال با عوامل خود نظرات مخاطبان درباره محتوای روزنامه را جمع آوری و به سردبیر اجرایی گزارش می کند و سردبیر درصورت ایجاد تغییرات در تحریریه
خود؛ این نظرات را جهت توجیه اقدام خود اعالم می دارد.
در قرن  20راديو ــ تلويزيونها كوشيدند تا در اين امتيا ِز رسانه هاي چاپي شريك شوند ،ولي تا دهه یکم قرن  21در اين کار موفق نبودند
که از آغاز این دهه ،نظرات واصله مخاطبان ـ از طریق ایمیل ،فاکس و تلفن ـ در پایان هر بخش خبری را پخش می کنند و این نظرات گاهی
طوالنی تر از بخش خبر مربوط می شود .اظهار نظرها عمدتا درباره مطالبی است که در بخش اخبار پخش شده است .رِیتینگ ها نشان می
دهد که از زمان پخش نظرات واصله ،شمار مخاطبان شبکه های تلویزیونی افزایش یافته است.
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فرهاد که قبال در یک حادثه رانندگی [در خیابان ولیعصر ـ نرسیده به میدان ونک] شدیدا مجروح و دچار شکستگی استخوان صورت شده بود و هفته ها در
بیمارستان بستری بود در نیمه سال انقالب ،به اروپا بود که در ژانویه  2016در فرانسه درگذشت.
پس از خارج شدن فرهاد از وطن ،بهرام که در ایران زندگی می کند مدیریت مؤسسه مطبوعاتی اطالعات را به دست گرفت .بهرام مسعودي پسر دوم
سناتور عباس ،آخرین ناشر و مدیر روزنامه اطالعات بود كه از نوجواني به اسالمدوستي و پيروي از شعائر اسالمي و فروتني شهرت داشته است .وی بود که سال
ها پیش از انقالب ،در ساختمان مؤسسه مطبوعاتی اطالعات (در آن زمان واقع در ابتدای خیابان خیّام) ،نمازخانه ساخت.
پس از انقالب ،با تالش بهرام و کمک مالیِ شخصیِ او بود که مؤسسه مطبوعاتی اطالعات موفق شد بکار ادامه دهد .تا
زمان مصادره ،بهرام مدير انتخابي کارکنان مؤسسه مطبوعاتی اطالعات بود .در زمان مدیریت بهرام بر مؤسسه مطبوعاتی
اطالعات و سردبیری غالمحسین صالحیار ،تيراژ روزنامه اطالعات از مرز  850هزار نسخه در روز گذشت.
هشت ماه پس از مصادره مؤسسه مطبوعاتی اطالعات ( 5سال و  3ماه پس از فوت عباس مسعودی) و قرارگرفتن آن
در دست بنیاد مستضعفان ،نويسندگان قديمي آن و زیر عنوان «منتظر خدمت» عمال برکنار شدند .اين برکناري چند
هفته پيش از سردبيرشدن شمس آل احمد و سپس وابسته شدن مؤسسه به دفتری رهبری صورت گرفته بود و براي لغو
احکام اخراج ،از دست او (شمس آل احمد) هم کاري برنيامد .هنوز حجت االسالم محمود دعايي (متوفی در 15خرداد
 )1401مدير مؤسسه اطالعات نشده بود که اخراج ژورنالیست ها صورت گرفته بود .به بسياري از اخراج شدگان ازجمله
مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان و ناشر مجله روزنامک غرامت اخراج هم داده نشده است .تني چند از همين اخراجي
ها بعدا به دعوت مهندس محمد عطريانفر و دکتر فريدون وردي نژاد به راه اندازی روزنامه هاي همشهري و ايران کمک
کردند که نشريات موفقي بوده اند .مؤلف اين تاریخ آنالین 24 ،سال در روزنامه اطالعات قلم زده بود که بدون دليل منطقي
عباس مسعودی
و قانوني ،منتظر خدمت شد (عمال اخراج) .بهانه منتظر خدمت کردن نویسندگان ،ضعف مالی موسسه اعالم شده بود.

59

60

در پي باز شدن صفحات نظرات و انتقادهاي مردم در نشریات چاپی (از قرن نوزدهم) ،هر دولت براي اين كه اين انتقادها و ناله ها بدون پاسخ نماند و عقده
نشود و نيز نظرات و اندرزها هدر نرود از سازمانهاي خود خواست كه فردي را مامور جمع آوري و طبقه بندي اين نظرات و نامه ها از البالي روزنامه ها كنند و آنها
را به اطالع وزير و مدیر مربوط و حتی رئيس دولت برسانند كه به تدريج اين وظيفه ،جزيي از كار روزانه دفاتر روابط عمومي شده و اين دفاتر ،رابط ميان صاحب
نظر و روزنامه از يك طرف و دولت از طرف ديگر قرار گرفته اند و پاسخ ها و اقدامات را اخذ و براي اطالع عموم به روزنامه ها می دهند .بي پاسخ ماندن نامه ها
عالمت كم كاري و يا بي اعتنايي دفتر مربوط نسبت به افكار عمومي بشمار مي آيد.
در سال  2004كنگره بين المللي پنجاه و هفتم روزنامه نگاران كه در استانبول برگزار شده بود به روزنامه هاي چاپي كه گرفتار رقابت
شبكه هاي تلويزيوني و وبالگ ها شده اند توصيه كرد كه انتشار نامه ها و نظرات افراد را افزايش دهند و مقاالت و تحليل و تفسيرهاي بيشتري
منتشر كنند و بكوشند كه اخبارشان مكمل خبرهاي كوتاه راديو تلويزيونها باشد يعني بر خبر مطلق ،سابقه و نظر اضافه و آن را تكميل كنند
و فيچرنگاري را بهبود و وسعت بخشند و برتعداد عكس و مخصوصا كاريكاتور بيافزايند .با وجود اين ،طبق آخرين آمار منتشره از سوي «وان ـ
انجمن جهاني روزنامه ها» ،تطابق نشریات چاپی با وضعیت روز (رقابت با آنالین ها) به کُندی صورت می گیرد و شمار مخاطبان روزنامه هایی که در این تطابق
تعلل می کنند رو به کاهش است و سوشل میدیا محلی آزاد برای اظهارنظرها شده است.
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بزرگترین روزنامه نگار قرن  20ایتالیا که  71سال نوشت و همه جنگ های عصر خود را
پوشش داد ـ سَ بک کار او که مدارس روزنامه نگاری تدریس می شود ـ
نقش بانو ِی متناسب و هماهنگ
ایندرو مونتانلّی  Indro Montanelliبزرگترین روزنامه نگار قرن  20ایتالیا  22جوالی  2001در نود و دو سالگی درگذشت .در دهه آخر قرن « ،20بنیاد جهانی
مطبوعات» مونتانلّی را یکی از  50روزنامه نگار بزرگ جهان وقت اعالم کرده بود.
مونتانلّی که  71سال (از  21سالگی تا آخرین هفته حیات) ،دست از قلم برنداشت در نوشتن گزارش و متا ِع رسانه ای روش ویژه ای ابداع کرده است که
اینک در رشته روزنامه نگاری دانشگاهها تدریس می شود.
وی کار روزنامه نگاری را از جنایی نویسی و پوشش اشتباهات مردم با هدف به خودآمدن و درس گرفتن آغاز کرده بود تا پرهیز کنند و
تکرار نشود و در پی هر گزارش ،یک مقاله می نوشت تا مقامات شهر و دولت ،راه بهتری در پیش گیرند .وی نه تنها در ایتالیا ،در فرانسه هم مدت
ها دبیر صفحه اخبار جنایی روزنامه «پاری سوار» بود و این صفحه« ،جنایات» عنوان داشت.
مونتانلّی برای مشاهده عینی رویدادهای دگرگون ساز ،با رفتن به صحن ِه جنگ های متعدد ازجمله جنگ ایتالیا با حبشه ،جنگ داخلی اسپانیا ،جنگ دوم
جهانی از آغاز آن (حمله آلمان به لهستان در سپتامبر  1939تا آخرین روز در می ماه  )1945وضعیت جبهه های لهستان ،فرانسه ،نروژ ،هلند و  ...را پوشش
داد و در حاشیه هر گزارش نظر خودرا می نوشت که اگر سران وقت ـ درگیر در جنگ به نظرات و پیش بینی های او توجه کرده بودند جنگ در همان ماههای
آغازین آن پایان یافته بود .نتیجه جنگ در سال  1945و وضعیت پس از آن ،همان بود که وی با هر تحول تازه از سپتامبر  1939به بعد پیش بینی کرده بود.
مونتانلّی از جبهه های جنگ در بالکان نیز غافل نشد و برای اینکه بتواند در یونان و یوگوسالوی در خط اول باشد و احساس نظامیان و مردم غیرنظامی را درک
و منعکس کند ،در این منطقه به لباس پارتیزان درآمده بود.
پوشش این جنگ ها بود که او را «تاریخ نگار» کرد .مونتانلّی چند کتاب تاریخ نوشته است که سبک نگارش او بوی ژورنالیستی می دهد و به همین لحاظ
خُ شک نیست و مخاطبان فراوان دارد ازجمله سیاستمداران و دولت مَردان .او از هواداران ساده نویسی بود.
مونتانلّی که به قول خودش ،دیکته دولت ها و مقام دارها را ننوشته است ،هر زمان که یک دولت به خاطر نوشت ِه او ،ناشر روزنامه را زیر فشار قرار می داد،
کناره گیری می کرد و خودش مجلّه منتشر می ساخت ـ مجله
ای که تنها یک سردبیر ،دبیر و نویسنده داشت و آن هم خو ِد او بود.
از آنجا که تمایالت میهن دوستانه داشت مورد عالقه چپ
ها نبود که اندیشه «جهان وطنی» داشتند و همین اختالف نظر
سبب شد که یک عضو بریگا ِد سرخ ایتالیا در سال  1977اورا در
یک خیابان شهر میالن چهار گلوله زد که گلوله ها به نقاط حساس
بدن اصابت نکرد و پس از چند روز از بیمارستان خارج شد.
روانشناسان محلی بانویش را عامل پیروزی مونتانلّی
 Montanelliدر  3مرحله از عُمر خود
در روزنامه نگاری و تاریخ نویسی دانسته و گفته اند که یک

نویسنده ،هنرمند و پژوهشگر باید از زندگانی داخلی خود کامال راضی باشد تا
پیشتاز و خستگی ناپذیر باشد ـ یک فرد در یک زمان در یک جبهه می تواند
نبرد کند و جبهه داخلی (خانواده) ـ اگر وجود باشد جانکاه و جانفرساتر است.
در سال ( 1995شش سال پیش از وفات) از مونتانلّی پرسیده بودند که در این
سن و سال چه آرزویی دارد و او گفته بود« :پس از وفات از من قدردانی شود و
جامعه ملّی و جهانیان بدانند که چه زحماتی برایشان کشیده ام .من همه اش در
اندیشه سعادت و شادمانی انسان بودم.».
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بانویMontanelli
ِ
رفتار ،هماهنگی و خوبی
نقش بزرگی در پیشرفت او داشت

ژورنالیستی که مراقب بود کاری خالف قانون صورت نگیرد
و مانع نقض قواعد و اصول بود

تا  90سالگی داستان نوشت
 James Salterتا  90سالگی داستان نوشت و برنده  5جایزه مهم ادبی شد.
نخستین داستان او زیر عنوان «شکارچیان» در سال  1957انتشار یافت و همچنان تجدید چاپ می
شود .او در طول عُمر نویسندگی خود دهها داستان ،داستان کوتاه ،نمایشنامه و کتاب غیرداستانی و صدها
مقاله ـ رساله نوشته است که دو جلد از کتاب های او پس از درگذشتش چاپ و انتشار یافته اند .شرح دیدارها
و تجربه های شخصی سالتر پُرخواننده ترین کتاب های او بوده اند ـ هر مسافرت و دیدار گردشگری و حقیقت
یابی؛ یک کتاب .کتاب های سالتر در دو دهه اخیر دارای نسخه دیجیتالی ( )e-Book - e-Editionشده اند.
وی دهم ژوئن  1925به دنیا آمده بود و  19ژوئن  2015درگذشت و یک بار دیگر و برای دهها هزارمین بار
ثابت شد که دانشمندان ،اندیشمندان و هنرمندان واقعی در همان ماهی که به دنیا آمده اند فوت می کنند.
James Salter
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 11جوالی  2014روزنامه نگار آمریکایی و مدرس دانشگاه  John Lawrence Seigenthalerدرگذشت .وی
که در  1927به دنیا آمده بود  87سال عُمر و شش دهه روزنامه نگاری کرد .آخرین کار او در پیشه روزنامه
نگاری ،دبیری صفحه مقاالت روزنامه «یو .اس .ا ِـ تودی» بود .وی سال ها دبیر انجمن مقاله نگاران و تفسیر
نویسان آمریکا بود .او ـ خود از مؤسسان این انجمن پُرنفوذ بود.
الرنس پیشه روزنامه نگاری را از سال  1949و پس از اتمام دوره لیسانس تحصیالت دانشگاهی و از
حادثه نویسی آغاز کرده بود .او با تعقیب موضوع گم شدن پسر یک میلیونر آمریکایی و زنش و
درج روزانه دستاوردهای خود در این زمینه وسیعا مشهور شد بگونه ای که جان اف .کندی پس
از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا از او به دفتر خود دعوت کرد و خواست که از دادن
John Lawrence
اندرزبهسخنگویکاخسفیدکهیکخدمتمیهنیاستدریغنکند.الرنسدرطولعُمرروزنامه
نگاری خود مراقب بود تا در جایی و گوشه ای از کشور (آمریکا) اقدامی خالف اصالحیه اول قانون اساسی آمریکا (بیل آو رایتز) صورت نگیرد
و اگر مشاهده می کرد آن را افشاء و قضیه را انقدر دنبال می کرد تا نقض قانون برطرف شود و می گفت که این ،کار روزنامه نگار است که مانع
نقض و یا نادیده گرفته شدن قوانین و عبور افراد و مقامات از آنها شود و نیز قراردادها و اقداماتی که منافع ملت را از دست می دهد.
خاطرات و یادداشت های اندرزگونه و آموزنده الرنس از دهها سال روزنامه نگاری ،مخاطبان فراوان دارد.
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نظر یک ژورنالیست  92ساله :ژورنالیسم «عشق» است و به آسانی نمی شود
نیمی از آن را به خانواده داد
 28ژوئن  Harold Evans 1928از مشاهیر دنیای روزنامه نگاری به دنیا آمد .وی (در سال  ،2020نود و دو ساله) همچنان
در حرفه ژورنالیسم فعّال است و عنوان  Editor in Chiefدارد [ا ِدیتور این چیف عنوانی است که پس از تَرک رسانه
برای فرد باقی می مان َد و با  Managing Editorـ سردبیر اجرایی و مدیر اطاق خبر و تولید متاع رسانهِ مربوط
تفاوت دارد و سردبیر اجرایی پس از تَرک این سمت و به رغم ماندن در حرفه ژورنالیسم ،آن عنوان را از دست
می دهد مگر اینکه دوباره سردبیر اجرایی شود .سردبیر اجرایی شدن شرایط دارد.].
هَرولد که تابعیت مضاعف انگلیس ـ آمریکا دارد سالها سردبیر ساندی تایمز ،نیویورک دیلی نیوز ،یو اس نیوز ا َند ورلد
ریپورت و  ...و رویترز و قبال مجله های ویک و اتالنتیک بود و برای بسیاری از رسانه ها (نشریات و رادیوتلویزیون) ازجمله
گاردیَن مطلب می نویسد .هَرولد تا سال  2019داوَر جوایز روزنامه نگاری بود .او وارد کار تاریخ نگاری و خاطره نویسی هم
Harold Evans
شده است .هارولد در  53سالگی ازدواج کرده است و گفته است که دشوار است در نیمه نخست عُمر ،همزمان
دو دلبستگی داشت ـ ژورنالیسم «عشق» است و به آسانی نمی شود نیمی از آن را تضعیف کرد و به خانواده داد و چه بهتر که ژورنالیست با
ژورنالیست ازدواج کند که دو دلبستگی مشترک داشته باشند.
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روزنامه نگار عامل ارتقاء تمدن
«پال دوك  » Paul Dukeژورنالیست آمريكايي و از مدافعان امنيت و آزادي روزنامه نگاران ،نوزدهم جوالي  2005در  78سالگي از بيماري لوكيميا
(سرطان خون) درگذشت .وي که در  16اکتبر  1926در شهر ريچموند (ريچماند) به دنیا آمده بود سالها در اسوشيتدپرس ،وال استريت جرنال ،شبكه
تلويزيوني «ان بي سي» و چند رسانه ديگر قلم زده بود و همزمان  21سال در شبكه تلويزيونی «پي بي اس» برنام ِه هفتگيِ مستقلِ «واشينگتن ري ويو
 » Washington Week in Reviewرا اجرا مي كرد و روزنامه نگاران گمنام را به آن دعوت مي كرد تا نامدار شوند.
دوك مي كوشيد كه به چهار ميليون و ششصد هزار تَن مخاطبان ثابت برنامه اش نشان دهد كه اگر روزنامه نگاران ،به اصول حرفه ژورناليسم وفادار و بي
طرف باشند و تنها به خاطر روشن ساختن حقيقت ،بنويسند و حقايق را تبليغ كنند و طرفِ اين و آن را نگيرند اعضاي موثر و دوستدار جامعه هستند و عامل
ارتقاء تمدن و انسانیّت.
دوك گفته است« :آزادي در يك جامعه وقتي تامين است که دست روزنامه نگاران آن جامعه در جستجو براي به دست آوردن حقايق و انتشار آنها باز
باشد و ترس و بيم نداشته باشند .وي سانسور و دستکاری مطالب رسانه هاي حرفه اي از روزنامه تا كتاب و عكس و فيلم را عملي بر ضد بشريت و خالف اصول
دمكراسي اعالم كرده است.
دوک (دیوک) عقیده داشت که پیشرفت کردن و قدرت شدن یک ملت در گرو داشتن روزنامه
نگار به تمام معنا ماهر و زبردست است .پس از فروپاشی شوروی ،وی در گفتاری مشروح ثابت کرده بود
که سقوط آن جماهیریه به علت نداشتن روزنامه نگار ماهر ،عالقه مند ،دلسوز و وفادار به اصول اين حرفه بود.
دوك (دیوک) چند بار در دفاع از امنيت و آزادي روزنامه نگاران ثابت كرده بود كه «ژورنالیسم» تنها يك
حرفه و وسيله كسب معاش نيست ،يك عشق است و روزنامه نگار نبايد در شرايطي قرار داشته باشد که همواره
نگران از دست دادن دلدار (روزنامه نگاري) باشد كه در او مشكالت عاطفي به وجود آيد .محروم كردن يك
روزنامه نگار از ادامه روزنامه نگاري در هر شكل كه باشد بايد از سوي سازمانهاي جهاني و ازجمله سازمان ملل
يك جرم بر ضد بشريت شناخته شود.

Paul Duke

ديوك كه به خاطر پوشش اخبار مبارزات سياهان آمريكا براي كسب حقوق مدني و نيز انعكاس
اخبار مربوط به نارضايي آمريكاييان از ادامه جنگ ويتنام و همچنين گزارش جزئيات قضيه «واتر
گيت» به دريافت چند جايزه روزنامه نگاري نائل شده بود از هواداران روزنامه نگاري « Objective
» بود.

دانستنی ها
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یک کشف علمی که اهمیت کاله بر سر گذاردن مردان را ثابت کرد ـ
اهمیت سالمت مغز
 15جوالی  1918امروز زادروز پروفسور دکتر برندا میلنر  Brenda Milnerدانشمند بزرگ انگلیسی
ـ کانادایی عِلم نوروسایکولوژی  neuropsychologyـ روان شناسی عصبی یا «عصبروانشناسی»
است که در  104سالگی (جوالی  )2022هنوز تدریس و تحقیق می کند .وی بود که بر این دانش
که شاخه ای از روانشناسی است ،تعریف تازه نوشت و ثابت کرد که رفتار یک فرد نه تنها به سلسله
اعصاب و تأثیر محیط زیست و وضعیت زندگانی بلکه با وضعیت مغز او نیز مرتبط است و آسیب ها
(مثال ضربه مغزی) یا بیماری های مغز ناشی از گردش خون و ایجاد تومور و تا حدی هم سو ِء تغذیه
بر عملکردهای شناختی ،رفتاری و ذهن فرد تأثیر می گذارد و تغییر ایجاد می کند و بنابراین ،شاخه
تازه ای در عِلم روانشناسی به وجود آمده است.
پیش از این دستاورد و قبال تصوّر می شد که رفتار و نیز قدرت ذهن یک فرد فقط به وضعیت سلسله
اعصاب و محیط زیست او و برخوردها ارتباط دارد و توارث .با این کشف و انتشار گسترده آن ،افراد
بیش از پیش مراقب خود شدند که گرفتار حادثه ای که به جمجمه آنان ضربه وارد کند نشوند و بر
شمار افرادی که کاله بر سر می گذارند افزوده شده است.

Brenda Milner

در تحلیل هایی بعدا انتشار یافت گفته شد که بکار بردن کاله از سوی مردان و اجبار آن از هزاران سال پیش از مصر (زمان فراعنه) آغاز شده بود،
عرب های جزیره العرب به رغم گرمای هوا کاله ویژه برسر می گذارند که ضربه گیر است و مشابه آن افغان ها .سیک های هند خطر وارد آمدن
ضربه به جمجمه را از قرن ها پیش می دانستند که سرپوش ویژه ساخته اند و تقریبا همه مردان سیک بر سر می گذارند .خود (کاله نظامیان در
جریان جنگ) با همین هدف بوده است.

تعیین گروههای چهارگانه خون
 15ژوئن  1667دکتر ژان باپتیست دنیس ( Jean-Baptiste Denysپزشک ویژه لوئی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه) اندیش ِه خود تزریق خون
(ترانس فیوژن)را برای نجات زخمی ها و کسانی که مقدار زیادی خون از دست داده بودند با تزریق خون گوسفند به سه نفر و خون گاو به یک نفر به
آزمایش گذارد که نیمی از آنان که خون بیشتری دریافت کرده بودند درگذشتند و دولت ادامه این تجربه را ممنوع کرد 234 .سال بعد ( 14ژوئن
 )1901دکتر «کارل الندشتاینر» زیست شناس و پزشک اتریشی مسئله را حل کرد و اعالم داشت که خون انسانها چهار گروه هستند؛ آ ،ب ،آ ـ ب
و ا ُ .که تنها خون گروه «ا ُ» قابل تزریق به همه است .خون گروه «آ» را تنها به دارندگان گروههای «آ» و «آ ـ ب» ،خون گروه «ب» را به گروههای
«ب» و «آ ـ ب» و خون گروه «آ ـ ب» را تنها به همین گروه می توان تزریق کرد.
وی افزوده بود که گروه خونی یک فرد میراث او از پدر و مادر به یک نسبت و برپایه حضور و یا غیبت آنتی ژن است .وی که این کشف مهم خودرا
به مناسبت زادروش اعالم کرده بود بعدا «آر ـ اج = ا ِر ـ هاش» خون را هم کشف کرد و برنده جایزه نوبل شد.

«موزامبیک» نامی که پرتغالی ها بر این کشور  31میلیونی آفریقایی گذارده اند
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 25ژوئن  1975موزامبيك  Mozambiqueكه از سال  1505مستعمره پرتغال در آفريقاي جنوب شرقي بود در پي يك رشته مبارزات خونين كه سالها طول
كشيده بود استقالل خود را به دست آورد.
وسکود دا گاما ـ دريانورد پرتغالي نخستين اروپايي بود که پاي بر خاک موزامبيک گذارده بود .پرتغالي ها نام يک تاجر عرب را که در محل با او آشنا شده
بودند (با تلفظ خودشان) بر اين سرزمين گذاردند که باقي مانده است .تاجر عرب «موسي البيک» نام داشت که پرتغالي ها «موزامبيک» تلفظ کردند.
پس از استقالل ،موزامبيک گرفتار اختالف مبارزانِ استقالل با يکديگر بر سر کسب قدرت شد و کشور سالها صحنه کشمکش هاي آنان بود .از آنجا که
بلوک غرب ميانه روها را
بزرگ ِ
چپگرايان (کمونيست ها) قدرت را به دست گرفته و نام کشور را «جمهوري دمکراتيک خلق موزامبيک» گذارده بودند دولت ها ِ
تحريک به مخالفت و زد و خورد کرده بودند و  ....موزامبيک 800هزار کيلومتر مربع وسعت و 31ميليون جمعيت دارد و همسايه فدراسيون آفريقاي جنوبي است.

مبدأ تقويم ده هزارسال ِه قو ِم متمدن «مايا» که اروپاييا ِن استثمارگر آنان را وحشي
مي خواندند! ،زیراکه تفنگ نداشتند
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پنجم ژوئن سال  8239پيش از ميالد ،مبدا تقويم مايا  Mayaکه قومي بسيار متمدن بود و در قسمت شمالي آمريکاي مرکزي (جنوب مکزيک امروز) مي
زيست به حساب آمده است.
آثار تمدن «مايا» ها در جنوب و «آزت ِک» ها در شمال مکزيک باقي مانده است .در قرن  15ميالدي ،نظام حکومتي پيشرفته هر دو قوم توسط اسپانيايي
هاي مهاجم از ميان رفت.
ماياها اينک در جنوب مکزيک و گواتماال با فقر و عقب ماندگي زندگي مي کنند .دليل شکست آنان از اروپائيانِ مهاجم ،تنها نداشتن اسلحه آتشين ـ توپ
و تفنگ بود .کريستف کلمب در سال  1492ميالدي با ورود به قاره آمريکا که تا آن زمان بر ساکنان ساير قاره ها ناشناخته بود را ِه تملّک سرزمين هاي اين
قاره و قتل و استثمار بوميان آن را به روي اروپائيان باز کرد .اروپاييان بويژه انگليسي هاي مهاجر ،بوميان را وحشي مي خواندند تا بتوانند آنان را نابود و اراضي
و منابعِ شان را تصاحب کنند.

يک اثر تاريخي ازتِک ها در مکزيک (هرمِ ساخت بومیان که روایت از تمدن آنان می کند)

رکینگ توئیتر  16ساله شد
ِ
سرویس سوشِل ن ِت وُ
و یک مهندس هِندی مدیر عامل آن است
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 Twitterپانزدهم جوالی  2006آغاز بکار کرد و به انتقال پیام و ایجاد ارتباط میان مردم در گوشه و کنار جهان پرداخت .سران دولت ها و مقام های ارشد و
معاریف برای انتقالِ بدون واسطه ،سریع و مستقیم تصمیمات ،اقدامات و نظرات خود عموما از توئیتر استفاده می کنند و مطالب خود را اصطالحا  Tweetمی
کنند .پیام ها محدود به  280حرف است ولی پیام دهنده می تواند بنویسد که برای مطالعه بیشتر و مشروح پیام به کجا مراجعه کنند و رِفرنس بدهد که با کلیک
کردن روی آدرس رِفرنس ،همه مطلب در دسترس خواهد بود .پیام های ویدئویی و اودیوئی نیز محدود به  140ثانیه است .همه می توانند پیام را بخوانند و
عکس ها را ببینند ،ولی تنها آنانکه ثبت نام کرده اند می توانند پیام بدهند و عضوشدن در این «سوشل میدیا» آسان و رایگان است .پیام ها قابل انتقال هستند.
توئیتر در مارس  2006توسط  Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, and Evan Williamsساخته شد و حدود  4ماه بعد ( 15جوالی  )2006آغاز بکار کرد.
مرکز اصلی آن در سانفرانسیسکو است .این سرویس هر روز بیش از یک میلیارد و  600میلیون پیام انتقال می دهد و در سال  2019حدود  330میلیون کارب ِر
«عضوشده» داشت که روزافزون بوده اند و در جریان کَمپین انتخابات در هر کشور ،کار آن زیادتر می شود.
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از نوامبر  Parag Agrawal ،2021هندی ـ آمریکایی  38ساله و تحصیلکرده دانشگاههای هند و آمریکا در رشته علوم کامپیوتر و مهندسیِ سافت وِر مدیر
اجرایی ارشد ـ  CEOکمپانی توئیتر شده و برجای  Jack Dorseyمتولد  19نوامبر  1976نشسته است.
ِدیت دیگران و هرگونه دست بردنِ در مطلب منتقل و انتشار می دهند از مخاطبان نشریات
سوشِ ل ن ِت وُرک ها که پیام ها و اخبار را سریعا ،بدون واسطه و ا ِ
و تلویزیون ها کاسته اند و این کاهش ،با شتاب ادامه دارد.

سالروز درگذشت ریاضی دان ایرانی؛ ابوالوفا بوزجانی
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 15جوالی سالروز وفاتِ ریاضی دان و فضاشناس ایرانی ،ابو الوَفا بوزجانی ( Abu al-Wafaتلفظ در غرب ـ اروپا
و آمریکا؛ پوژگانی) است که بسال  994میالدی در بغداد و در  58سالگی درگذشت.
وی که در هندسه ،مثلثات و حساب (محاسبات) تحول بزرگ ایجاد کرده است دهم ژوئن سال  940در تربت
جام (خراسان) به دنیا آمده بود و تا  19سالگی در خراسان بود که به بغداد رفت.
در آن زمان بغداد در کنترل بوئیان ایرانی ـ برخاسته از گیالن بود .بکاربردن عدد منفی با قرار دادن مِنها ( ـ
) پیش از رقم از ابتکارهای ابو الوفا ست.

ابو الوفا

رامبرانت نقاش بلند آوازه هلندي
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رامبرانت  Rembrandt Harmenszoon van Rijnنقاش شهير قرن  17ميالدي 15 ،جوالي  1606در «ليدن» هلند به دنيا آمد
و  63سال عُمر كرد .وي كه چهارم اکتبر  1669درگذشت و بيشتر عُمر خودرا در آمستردام بسرب ُرده بود شاهكارهاي هنري بي
مانند از خود برجاي گذارده است كه پورتره خودش يكي از آنهاست (تصویر باال) .رامبرانت در بكار بردن سايه ـ روشن در نقاشي
نبوغ داشت .وي در اسيدکاري (ساخت تصوير روي فلز با استفاده از اسيد) که پدر گراورسازي امروز است نیز مهارت داشت.

روزي که تونل «مون بالن»
آغا ِز بکار کرد
 16جوالي  1965شارل دوگل رئيس جمهوری وقت فرانسه و ساراگات رئيس
جمهوری وقت ايتاليا تونل «مون بالن ـ قله سفيد ،قل ِه پوشیده از برف» را در ارتفاعات
آلپ گشودند و از سه روز بعد رفت و آمد زميني ميان فرانسه (درحقيقت اروپاي ماوراء
آلپ) و ايتاليا از مسيري كوتاهتر برقرار شد.
«تونل مون بالن  » Mont Blanc Tunnelكه  11كيلومتر و شش دهم كيلومتر
طول 8 ،متر و شش دهم متر عرض و  4متر و  35سانتيمتر ارتفاع دارد در طول هشت
سال (از سال  1957تا  )1965ساخته شده بود .ساخت اين تونل يك آرزوي ديرين
اروپاييان بود.

ورودي ـ خروجي های تونل مون بالن

درباره «جمهوری کِیپ وِرد» واقع در اقیانوس اطلس مرکزی که پایگاه ثروتمندان
و کمپانی دارها شده است

67

پنجم جوالی  1975مجمع الجزایر کِیپ وِرد (کُوب وِردِه) واقع در اقیانوس اطلس مرکزی و به فاصله حدودا  600کیلومتری غرب قاره آفریقا اعالم استقالل
کرد و و ده روز پس از اعالم استقالل ،این جمهوری  500هزارنفری به عضویت سازمان های جهانی درآمد.
کیپ ورد  Cape Verdeبیش از چهار قرن از مستعمرات پرتغال بود و چون در مسیر رفت و آمد کشتی ها قرار داشته اهمیت و شهرت بدست آورد و یک
مهاجرنشین اروپایی و سایر ملل شد .برده فروشان پرتغالی از همین مسیر ،سیاهپوستانِ شکارشده خود را به قاره آمریکا منتقل می کردند تا بفروش برسانند.
کیپ ورد پس از کسب استقالل به یک دمکراسی کامل تبدیل شده و به یکی از مراکز انتقال سرمایه و دفاتر کمپانی های دیگر کشورها درآمده و به همین جهت
درآمد سرانه مردم آن که عمدتا کار خدماتی می کنند باالست.

مخترع اجاق مایکرووِیو که به دانشگاه نرفته بود

Percy L. Spencer

فراموشی (نسیان) سرانجا ِم رِیگِن و تاچر
رونالد ريگن چهلمين رئيس جمهوري آمريكا كه ده سال با بيماري فراموشي (آلزايمر) دست و پنجه نرم كرده و حافظه اش را ازدست داده بود در  93سالگي
در پنجم ژوئن  2004درگذشت.
ريگن (ریگان) ـ زماني بازيگر فيلم سينمايي و زماني ديگر فرماندار انتخابی کاليفرنيا ـ در دهه  1980هم دو دوره متوالي به رياست جمهوري آمريکا انتخاب
شده بود .فروپاشی جماهیریه شوروی را ـ بدون جنگ و آسانتر از آنچه که تصور می رفت به حساب تدابیر و بازی های سیاسی ریگن نوشته اند.
بانو مارگارت تاچر که همزمان با رياست ريگن بر فدراسيون آمريکا ،نخست وزير انگلستان بود هشتم اپريل  2013و در  88سالگي بر اثر بيماري آلزايمر
درگذشت .هر دو آنان «محافظه کار» بودند و در مسائل جهاني هم انديشه و هميار.

«سام جمشید َمنِکشاو» فیلدمارشا ِل پارس ِی هند
 27ژوئن  2008فیلد مارشال پارسیِ هند ـ سام جمشید َمنِکشاو در این روز در  94سالگی درگذشت .وی نخستین
فیلد مارشال هند بود و در زمان نخست وزیری بانوگاندی بیش از  4سال رئیس ستاد ارتش هند بود و به استقالل یافتن
بنگالدش کمک بسیار کرد .پدر او هرمزد یک پزشک بود و مادرش مهتا هر دو ایرانی تبار بودند .فیلد مارشال سام جمشید
«خاک پاک» نام می ب ُرد و به پارسی بودن خود افتخار می کرد.
ِ
از ایران به عنوان
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 Percy L. Spencerمخترع اجاقِ مایکروویو  Microwave oven 19جوالی  1894بدنیا آمد 76 ،سال عُمر کرد و در هشتم
سپتامبر  1970درگذشت .وی تحصیالت دانشگاهی نداشت و با خواندن کتاب های علمی و درسی ،دانش ریاضی و
فیزیک آموخت و کارشناس ارتباط بی سیمی و سپس «رادار» شد و آنگاه مشغول بکار در آزمایشگاه امواج و اشعه ،و در
اینجا و در اکتبر 1945موفق به اختراع اجاق مایکروویو شد که دو سال بعد به بازار داده شد.
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ابتکار تازه پوتین برای احیاء روسیه بزرگتر با دادن شهروندی روسیه به هر
اوکراینی که درخواست دهد و پیش بینی تعمیم آن به ...
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه فدراتیو یازدهم جوالی ( 2022بیستم تیرماه  )1401دادن شهروندی روسیه
به همه اوکراینی ها را اعالم کرد و گفت هر اوکراینی که تقاضا کند ،سریعا تابعیت و گذرنامه روسیه دریافت خواهد کرد.
این اقدام پوتین به قاطعیت تصمیم او به بازگرداندن اوکراین به وابستگی به روسیه از طریق دادن شهروندی تعبیر شده
است و گفته شده است که این ،یک راه دمکراتیک و حقوقی برای بازگشت جغرافیایی روسیه به دوران پیش از انقالب
بلشویکی است.
پیش از  11جوالی  2022تنها لوهانسکی ها و دونتسکی ها و ساکنان خِ رسون و زاپوریژیا (مناطق واقع در شرق و
جنوب شرقی اوکراین) که روس تبار و روس زبان هستند می توانستند در صورتی که درخواست دهند شهروند روسیه با
برخورداری از همه امتیازات مربوط شوند و گذرنامه روسیه بگیرند و اینک همه اوکراینی ها.
گزارش شده بود که تا  11جوالی  2022نزدیک به یک میلیون از دونتسکی ها ،لوهانسکی ها و خِ رسونی ها شهروند
پوتین
روسیه شده و بیش از یک میلیون اوکراینی به روسیه مهاجرت کرده اند .در پی انتشار گزارش این اقدام ،یک صاحبنظر پیش
بینی کرده بود که این ابتکار والدیمیر پوتین برای احیاء روسیه تزاری (روسیه پیش از انقالب لنین) ممکن است بعدا به سایر مناطق جدا شده تعمیم داده شود.
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نقل گزارش این ابتکار کم سابقه پوتین از خبرگزاری آمریکایی یونایتد پرس اینترنشنال ،عینا و به انگلیسی:
July 11 (UPI) -- Russian President Vladimir Putin said in a decree on Monday that a fast-tracked

citizenship process will be now open to all Ukraine citizens and not just those in the eastern Donbas
region and occupied southern locations.

The decree is another measure Russia is using to justify its invasion of Ukraine and solidify its gain
during the war that has progressed since February.

"Declare that citizens of Ukraine, Donetsk People's Republic (DPR) and Lugansk People's Republic

(LPR) are entitled to appeal for admission to citizenship of the Russian Federation via the simplified
procedure in accordance with the ... law on citizenship of the Russian Federation," the decree said,
according to state-run TASS news agency.

Russia started offering a "simplified" citizenship process in 2019 to residents of the separatist

Donetsk and Luhansk provinces. The Kremlin expanded the process in May to include Ukrainians living
in the Russia-occupied Kherson region and parts of the Zaporizhzhia region.

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فدراتیو در فوریه ( 2022اسفندماه) ضمن انتقاد از بی اعتنایی بلوک غرب به نگرانیهای امنیتی روسیه و ادامه
توسعه «ناتو» در شرق و به رغم قول و قرارهای دهه های  1980و  1990نزدیک شدن به مرزهای جنوب غربی روسیه ،گفته بود که زمان اقدام فرارسیده است.
او «اقدام» را از به رسمیت شناختن استقالل جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک در منطقه دونباس (شرق اوکراین و از زمان امپراتوری کاترین بزرگ
به نام روسیه نو) شروع و سه روز پس از آن ـ بیست و چهارم فوریه ـ عملیات نظامی آغاز شد که مقامات کرملین آن را «عملیات نظامی ویژه» خوانده اند یعنی
که جنگ تمام عیار نیست .بعدا مقامات روسیه گفتند و گفته خود را تکرار کردند که اگر بلوک غرب به ارسال کمک نظامی و مستشار و  ...به کی ا ِف ادامه دهد،
این عملیات نظامی به جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد و در صورت تداوم مداخله بلوک غرب ،به جنگ اروپایی و احتماال جنگ اتمی .عملیات نظامی ویژه در
شرق اوکراین 306 ،سال پس از ضمیمه شدن آزوف به روسیه آغاز شد .نیروهای مسلح پتر بزرگ ـ سزار روسیه دو ماه پس از آغاز سال  1716عملیات نظامی
ضد عثمانی را شروع کردند و در جوالی این سال ( 306سال پیش) شهر آزوف در دهانه رود «دُن» را تصرف و ضمیمه روسیه کردند .این منطقه قبال در کنترل
خزرها ،قپچاق ها و بعدا عثمانی بود.

اصحاب نظر گفته اند که کرملین به رغم توانایی موشکی ،مرزهای غربی و جنوب غربی اوکراین و خطوط ارتباط زمینی این نواحی را به حال خود باقی
گذاشته تا بلوک غرب به کمک رسانی نظامی و دید و بازدید از اوکراین ادامه دهد و کی اف با سالح های دریافتی از غرب به مناطقی از روسیه حمله کند تا بهانه
تبدیل عملیات نظامی ویژه به جنگ تمام عیار و سرانجام جنگ اروپایی بدست آید .اینکه رسانه های غرب از بکار رفتن سالح های قدیمی روسیه نام می برند
واقعیت این است که دولت مسکو پس از انحالل پیمان ورشو و بازگرداندن نیروهای نظامی خود از شرق اروپا ،سالح های بازگردانده شده را انبار کرد و عملیات
اوکراین فرصتی برای خالص کردن خود از آن سالح ها است .این اصحاب نظر گفته بودند که پیش از هر اقدام اتمی روسیه ،این دولت به نوسازی پناهگاه های
دوران شوروی برای محافظت شهروندان در صورت وقوع چنین جنگی (جنگ اتمی) دست خواهد زد و با مشاهده این نوسازی ،غرب باید خطر جنگ اتمی و
تصمیم کرملین به آن را دریابد .پوتین تا به هدف های التیماتوم صادره خود در زمستان سال گذشته نرسد دست بردار نخواهد بود که عبارت بودند از خروج
«ناتو» از قلمرو شوروی پیشین ،مستقر نبودن نظامیان خارجی در کشورهای عضو پیمان ورشو پیشین ،پایان یافتن ناسیونال بازی های کی اف و بازگرداندن
اوکراین به جامعه مشترک المنافع روسیه .پوتین همچنین با یارگیری های هرچه بیشتر با کمک چین ،خواهد کوشید که نظام تک قطبی و نیز نظام معامالت
پولی جهانی تغییر یابد و نگاه کشورهای دیگر از غرب و دست غرب برگرفته شود .بنابراین مسئله اوکراین یک سرآغاز است و ادامه و گسترش خواهد داشت.
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ادامه مسئله اوکراین دارد موضوعات دیگری ازجمله لغو فروش آالسکا و تصرف
اراضی بومیان در آمریکا را به میان می آورد و ...

همچنین برخی گفته اند که خوب شد نخست وزی ِر عثمانی تبار انگلیس کناره گیری کرد و گرنه ،به سبب حمایت پی گیر او از دولت زلنسکی در اوکراین و
ارسال اسلحه و مرسنر بیش از سایر دولت های عضو بلوک غرب ،این احتمال وجود داشت که کرملین تصمیم به بمباران اتمی لندن بگیرد که برایش آسان تر
است .رسانه های انگلیس بویژه گاردیَن نیز وسیعا تبلیغ ضد روسیه می کنند و سرچ انجین ها این مطالب گاردین را نقل می کنند که قبال به این صورت سابقه
نداشت این همه از گاردین نقل کنند.

مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

 Vyacheslav Volodinرئیس مجلس روسیه (دوما) ششم جوالی  2022پیشنهاد کرد که دولت روسیه با غیرقانونی اعالم کردن فروش آالسکا ،این منطقه
واقع در شمال کانادا را از آمریکا پس بگیرد .دولت واشینگتن آالسکا را در سال  1867به مبلغ  7میلیون و دویست هزار دالر از تزار وقت روسیه خریدار کرد .ادامه
و گسترش عملیات نظامی اوکراین و تشدید اختالف میان روسیه و آمریکا و روزافزون بودن آن باعث طرح و احیاء شدن موضوعاتِ فراموش شده قبلی بویژه
علیه آمریکا و انگلیس شده است و روس ها و شماری در کشورهای دیگر از جمله یک حجت االسالم در ایران (حجتاالسالم عبدالمهدی موسوی) در ژوئن و
جوالی  2022از قتل بومیان آمریکای شمالی و تصرف و به قولی بلعیدن اراضی آنها سخن به میان آورده بودند و بعضی از رسانه ها عکس اعتراض خیابانی سال
 2020در یک استیت جنوب غربی آمریکا بازنشر داده بودند (عکس پایین) که معترضین شعار اراضی سرقت شده بومیان (سرخپوستان) را بدست داشتند.
حجت االسالم عبدالمهدی موسوی گفته بود که  27میلیون بومی (سرخپوست) را قتل عام کردند تا سرزمین آنها را تصاحب کنند .وی به کشته شدن صدها
هزار ژاپنی و ویرانی دو شهر بزرگ ژاپن بر اثر بمباران اتمی آمریکا نیز اشاره کرده بود و خبرگزاری تسنیم متن اظهارات وی را در وبسایت خود قرار داده بود.

70

زادروز  Xi Jinpingکه به پوتین اطمینان داد چین در همه زمینه ها از روسیه
پشتیبانی می کند و به آمریکا اخطار کرد که با آتش بازی نکند
 15ژوئن ( 25خرداد) زادروز ( Xi Jinpingشی ژی پینگ ـ شی جیپینگ) رهبر جمهوری خلق چین است که در سال
 1953در پکن بدنیا آمده است .وی از  2012دبیرکلی حزب حاکم ـ حزب کمونیست چین و ریاست کمیسیون مرکزی
نیروهای مسلح و از  2013ریاست جمهوری این کشور یک میلیارد و  450میلیونی را بدست دارد .از او که یک کمونیست
است و پدرش نیز کمونیست بود به عنوان  paramount leaderنام می برند .شی دارای یک فرزند است .وی  15ژوئن 2022
( 25خرداد  )1401در شصت و نهمین زادروز خود در تماس تلفنی که پوتین رهبر روسیه با او گرفت به وی اطمینان
داد که جمهوری خلق چین از حاکمیّت و امنیت روسیه پشتیبانی می کند و این پشتیبانی در همه زمینه ها ادامه خواهد
داشت از جمله در همه سازمان های جهانی و منطقه ای .شی به پوتین گفت که روابط دو جانبه چین و روسیه اینک در
همه زمینه ها ازجمله اقتصاد در باالترین سطح است و همچنان رو به گسترش و استحکام خواهد بود و پوتین تأکید کرد
که با هرگونه مداخله خارجی در امور چین مخالفت خواهد کرد.

Xi Jinping
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شی همچنین به آمریکا اخطار کرد که با آتش بازی نکند .تفسیرنگاران گفته بودند که هدف «شی» از این اخطار ،مداخله آمریکا در مسئله تایوان بوده است.
شی از چند سال پیش تالش کرده است که با حفظ چین در چارچوب سوسیالیسم ،تندروی های خالف فرهنگ چینی در زمان مائو و اشتباهات و انحراف
گرایی های تند و وسیع پس از درگذشت مائو را اصالح کند .پدر او که فوت شده است ،نظرات مشابهی در مورد سوسیالیسم در جامعه چین داشت و به همین
جهت اواخر عُمر انگشت تجدید نظر طلب به سوی او گرفته شده بود.

تأکید دوباره یک هشدار :بیماری های قلب و عروق ،قند و عوارض بی تحرّک
بودن و سالخوردگی جز با افزودن ورزش روزان ِه مربوط (فیت ن ِس)
بر دارو و کنترل خورد و خوراک درمان نخواهد شد
جوالی( 2022تیرماه )1401و در پی انتشار آخرین آمار بیماری ها که افزایش جهانی بیماران
قلب و عروق ،قند و عوارض بی تحرک بودن و سالخوردگی را نشان می داد ،چند مرکز تحقیقات
علوم پزشگی و کارشناسان بهداشتیِ اندرزگو بار دیگر تأکید کردند که برای درمان این عوارض و
گریز از ابتالء به آنها ،دارو و کنترل خورد و خوراک کافی نیست باید بر این دو عامل ،ورزش روزانه
ـ معروف به  Fitnessرا اضافه کرد که خیلی اهمیت دارد.
در آمریکا بسیاری از بیمارستان ها به ضمیمه و در جوار خود ،بخش ورزش مربوط ،زیر
عنوان  Lifestyleدایر کرده اند که با بدنسازی تفاوت دارد و پزشگان و جراحان برای پیشگیری از
آن بیماری ها و یا تشدید آنها ،به افراد و مراجعین خود رفتن به این مراکز را توصیه می کنند و
در صورت داشتن توصیه کتبی دکتر ،بیمه ها هزینه مربوط را پرداخت می کنند .در این مراک ِز
 Lifestyle Fitnessعالوه بر ورزش ویژه ،کالس اندرز دادن به پیشگیری از هرنوع بیماری مزمن
و یا این قبیل بیماران نیز وجود دارد که زمان برگزاری هر کالس قبال اعالم می شود .در مراکز
الیف ستایل ،پرستار ویژه مستقر است تا ضربان قلب ،فشار خون ،درجه حرارت بدن و میزان قند
خون را پیش از ورزش و یا پس از آن بدست آورد و نیز در صورت بدحال شدن یک فرد ،فورا اورا
به اورژانس برساند و به همین سبب است که این مراکز در جوار بیمارستان ها ایجاد شده اند که

Erika Smith

کار انتقال بیمار ،سریع و آسان باشد .در سالون های این مراکز انواع وسائل ورزشی مربوط وجود دارد با آموزشگر (ترینر ـ  ) Trainerکه افراد را آموزش و یاری
می دهند و مراقب وضعیت جسمانی آنان باشند.
در جوالی ( 2022تیرماه  )1401یک رسانه منتشره در ویرجینیای آمریکا درباره مرکز الیف ستایلِ ضمیمه بیمارستان چساپیک  Chesapeakeو اهمیت
و لزوم ورزش روزانه (فیت ن ِس) و دست کم  30دقیقه در هر روز ،یک صفحه مطلب نوشته بود با درج عکسی از اریکا اسمیت .بانو  Erika Smithترین ِر با تجربه و
دانشگاه دیده در این زمینه توضیح داده بود و از اهمیت «فیت نس» روزانه نه تنها برای پیشگیری و یا کنترل بیماری های مزمن ازجمله دیابت و قلب (کاردیو)،
بلکه برای خواب بهتر و هضم غذا متابولیسم ،سوختن کالری اضافی و عُمر طوالنی تر سخن گفته و برای سالخوردگان و لزوم تحرک داشتن آنان ضروری دانسته
بود و نوع دستگاهها را که هر کدام چه بخشی از بدن را ورزش می دهند شرح داده بود ازجمله ترِد میل (قدم زدن روی دستگاه که با جریان برق به حرکت در
می آید و سرعت آن را می توان کنترل کرد) ،ستیشن بایک (دوچرخه ثابت برای ورزش دست و پا) ستر ستپر ( Stair Stepperدستگاه پلکان مانند) و  ...وی گفته
ورزش «فیت ن ِس» روی صندلی هم در مراکز الیف ستایل وجود دارد
ِ
بود قبال باید دید که متقاضی فیت نس از کدام مرحله و با کدام ماشین شروع کند .سالن
که حرکات روی صندلی با حضور مرب ّی و آموزشگری او انجام می شود و تکرار هر مرحله چند بار ،مثال باال و پایین آوردن دست ها و ....
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به اظهار مربیان فیت ن ِس( Chair Exercise ،ورزش فیت ن ِس روی صندلی) را پس از آموزش دیدن در الیف ستایل ها ،در خانه هم می شود انجام داد بویژه در
تعطیالت عمومی که الیف ستایل ها ممکن است بسته باشند .پیاده روی روزانه الزم است ،ولی پیاده روی همه اعضای بدن را به آن صورت به حرکت در نمی
آورد و افراد در قدم زنی روزانه گاهی تنبلی می کنند و دیده شده است که نظم ندارد.

مجلهروزنامک شماره( 94خرداد -تیرماه)1401

فردوسي ،ايراني بزرگوار كه خود را وقف خدمت به ايران و ایرانی كرده بود
ـ شرق شناسان فردوسی را «ميهندوسترين ايرانيان» لقب داده اند
و گفته اند که هیچ ملتی «فردوسی» نداشته است
با مشاهده عکس و مطلب صفحه اول روزنامه سازندگی در تیرماه  1401که در اینجا کُپی شده است ،الزم آمد که درباره
مجسمه فردوسي در تهران که در  17خرداد  1338از آن پرده برداری شد و هر چندوقت یکبار خبرساز می شود و همچنین
خود او مطلب بنویسیم.
 17خرداد  63( 1338سال پیش) با برپايي مراسمي با شكوه،
از مجسمه ابوالقاسم فردوسي در ميدان فردوسي شهر تهران
پرده برداري شد .ترديد نيست که فردوسي بيش از هركس ديگر
به ايران و ايراني خدمت بي شائبه كرده است .فرق فردوسي با
ساير ايراندوستان بنام ،در اين بوده است كه بدون چشمداشت
عُمر خود را وقف خدمت به وطن و زبان فارسي كرد .فردوسی
بسال  1020ميالدي در  80سالگی و در تنگدستی در توس
( 30کيلومتري مشهد) درگذشت و ايرانيان هر روز كه مي گذرد
بيشتر متوجه عمق و عظمت خدمات بي دريغ او مي شوند.
ابوالقاسم فردوسي که يک دهقان زاده بود( ،طبق محاسبات
تقویمی) سوم ژوئن  940ميالدي به دنيا آمده بود .فردوسي
با مشاهده تالش هاي سامانيان به زنده کردن زبان پارسي و
فرهنگ ايراني بود که به انديشه تدوين شاهنامه ـ «تاريخ» به
زبان شعر و پارسی خالص افتاد که تاريخ منظوم ايرانِ باستان
است .اهميت کار او در اين است که بدون چشمداشت اين کار
بزرگ را به انجام رسانيد.
سوم سپتامبر  12( 1928شهريور  )1307كار نوسازي
آرامگاه فردوسي ـ ايراني بزرگوار كه خود را وقف خدمت به
توس خراسان آغاز شد .اين ساختمانِ
ايران و ایرانی كرده بود در ِ
باشكوه پس از تكميل و تزيين ،بيستم مهرماه سال  1313طي
مراسمي كم نظير با حضور رضاشاه پهلوي و مستشرقين و
ايرانشناسان سراسر جهان ،اديبان كشور و مقامات فرهنگي و
دولتي گشايش يافت .کار نوسازي آرامگاه فردوسي در توس
شش سال طول کشیده بود .این ساختمان در سال 1338تعمیر
و بر تزیینات آن افزوده شد.
مورخان متفقا «ابوالقاسم فردوسي» را تنها فرد در سراسر
تاريخ بشر خوانده اند كه بدون هرگونه دریافت ،همه عُمر خود

را صرف زنده كردن تاريخ وطنش (ايران) ،معرفی خصلت هاي نيك هموطنان (ايرانيان) ،تقویت و اصالح زبان نياكان (زبان
پارسي) و شناساندن فرهنگ و تمدن كهن ميهنش كرد و به نوشته مرحوم دكتر رضا زاده شفق ،شصت هزار بيت شعر گفت
تا شكوه ايران باقي بماند و باعث افتخار و دلگرمي نسل هاي بعد باشد تا بدانند كه چه ميراثي گرانبها و با عظمت برايشان
باقي مانده است و با همه توان بكوشند كه اين ميراث همچنان سربلند و بزرگ و عزيز باقي بماند .فردوسي براي به نظم در
آوردن تاريخ ايران ،اسناد فراوان خواند كه خود او گفته است:
"بسي رنج ب ُردم بسي نامه (مَكتوب و سند) خواندم ـ زگفتار تازي (اسنادي كه به زبان عربي نوشته شده بود) و از پهلواني
ـ اسنادي كه به پارسيِ دوران اشكاني و ساساني بود".
 12مهرماه  1313جشن هاي هزاره فردوسي با شركت اديبان ،دانشمندان ،سياستمداران و دولتمردان كشور و بيش
از چهل مستشرق از ساير كشورها در تهران آغاز بكار كرد و  15روز طول كشيد و ضمن آن به فردوسي كه گفته است «چو
ايران نباشد تن من مباد» لقب «ميهندوسترين ايرانيان» داده شد كه عُمر خود را بدون چشمداشت و داوطلبانه صرف
خدمت به ايران ،تاريخ آن و زبان پارسي كرد و تاريخ ايران (شاهنامه) را به شعر در آورد .در جريان اين مراسم كه نطق هاي
فراوان ايراد شد و رساالت متعدد انتشار يافت ،شركت كنندگان در مراسم به خراسان رفتند و در آرامگاه او حضور یافتند.
مراسم بزرگداشت فردوسي در عين حال فرصتي بود كه مستشرقين و ايرانشناسان در باره جشن هاي مهرگان ،اهميت و
تاريخچه آنها سخن بگويند .این مستشرقین متفق القول گفته بودند که هیچ ملتی «فردوسی» نداشته است ـ مردی که
بدون چشمداشت ،عُمر و دانش و مهارت خودرا صرف شناساندن ملت و کشور خود و به نظم (شعر) درآوردن تاریخ آن کرد
و زبان پارسی را پاالیش داد.
 16مهرماه  8( 1313اکتبر  )1934و در جريان جشن هاي هزاره فردوسي ،مجلس شوراي ملّي تمامي جلسه آن روز
عظمت كاري را كه در خدمت به ايران و ايراني
ِ
خودرا به فردوسي و تجليل از خدمات ايراندوستانه و بدون چشمداشت او و
انجام داده بود اختصاص داد و بر قطعنامه مستشرقین که فردوسی را میهندوسترین ایرانیان اعالم کرده بودند صحّ ه گذارد.
در همين روز شهرداري تهران خيابان عالء الدوله را به «خیابان فردوسي» تغيير نام داد.
دو شب پيش از آن ،نخست وزير وقت در كاخ گلستان ضيافت باشكوهي به افتخار مستشرقين خارجي كه از چهار گوشه
جهان به ايران آمده بودند برپا كرده بود و نطق هاي متعدد در بزرگداشت فردوسي ايراد شده بود.
در جلسه  16مهرما ِه مستشرقين كه در دارالفنون (خيابان ناصر خسرو) بر گزار شده بود ،به مناسبت «روز مهرگان»
سخنراني ها عمدتا درباره آيين هاي باستاني مهرگان بود و اين كه ايرانيان از ديرزمان در ميهمان نوازي و مهرباني كردن و
مهربان بودن در جهان نمونه بوده اند ايراد شد .مهربانی در عین حال مترادف است با درستی و پاکدستی.
همان وقت در خيابان تخت جمشيد (طالقاني) تهران ،زيباترين مدرسه نوبنياد كشور به نام فردوسي نامگذاري شد
كه درسالهاي  1350و  1351در زمين اضافي آن ،اداره كل آموزش و پرورش تهران بنا گرديد .در شهرهاي ديگر مدارس و
تاالرها و خيابانها به نام فردوسي نامگذاري شد و بعدا مدارس تازه ساز و دانشگاه ،كه اين قدرشناسي ها باز هم براي مردي
كه گفت :چو ايران نباشد تَن من مباد و  ...و «همه سر به سر تَن به كشتن دهيم ـ به از آن كه ايران به دشمن دهيم» ،كم است.
سخنراني های تاریخدانان و ادیبان هرکشور درباره فردوسی در دانشگاهها و مراسم مربوط ادامه دارد .در پاییز 1982
و در دانشگاه نيويورك ،پروفسور«مایکل باكساندال» درباره شاعر ملّی ما (ميهندوست بزرگ) گفته بود" :فردوسي نياز
جامعه زمان خود را درك كرده بود .ايرانيان يك محرّك مي خواستند و نياز بود كه احساسات ملي ايرانيان برانگيخته شود و
بدون آگاهي از گذشت ِه درخشان و عمدتا قهرماني نمي شد كه اين احساسات را كه سركوب شده بود برانگيخت .براي مثال

به اين شعر او توجه كنيد كه گفت :چو فردا بلند آيدش آفتاب  ...من و گرز و ميدان و افراسياب  ...چنانش بكويم به گرز گران
كه پوالد كوبند آهنگران .اين شعر در سفر جنگي محمود غزنوي به هندوستان اورا برانگيخت ،چه رسد به يك امير ايراني.
افراسیاب دشمن ایرانیان وقت بود" .اظهارات باکساندال همان وقت در بسياري از رسانه ها انتشار يافته بود.
«ماتئو پالمي یري  » Matteo Palmieriمورّخ ،فيلسوف ،نويسنده و شاعر بنام ايتاليای قرن پانزدهم و از بانيان رُنسانس
(تجديد حيات دانش و اندیشه ،ادبیات و هنر) در تأليف معروف خود«دال ویتا سیویل = زندگانی مشترک مدنی» نوشته است:
از مشرق رفتگان شنيده ام كه روايت كرده اند در سرزمين پارسيان (ايرانزمین) مردي همه عُمر را بدون اين كه كسي از او
بخواهد و يا با دادن پول و لقب تشويق كند ،تاريخ ميهن خود را به شعر در آورده تا فراموش نشود (اشاره به فردوسي است).
آنان (ایرانیان ـ پارس ،کُرد و تاجیک) زنده خواهند ماند و نام اين شاعر فداكار خودرا زنده و پايدار و محفوظ خواهند داشت.
«تاریخ» فراموش نکرده است که ميران شاه پسر اميرتيمور (تيمور ل َنگ) در ماه مي سال  1389شهر توس ـ زادگاه و
مَدفَن فردوسي بزرگ را ويران ساخت بگونه ای که دیگر آن شهر به آن صورت آباد نشد .نام اين شهر باستاني همه جا در
كنار اسم فردوسي ،ميهندوست بزرگ ايران كه  25ارديبهشت ،روز بزرگداشت اوست ،زنده مانده است.
در پی پیروزی انقالب ،تجديد نام اماكن و معابر از سوی برخی از شرکت کنندگان در انقالب که چندین کمیته محلی
تشکیل داده بودند آغاز شد ،ازجمله نام كوروش بزرگ بنيادگذار ايران و مرد محبوب جهانيان ،همچنین شاه عباس يکم
كه [با هدف تقویت شیعه اثنی عشری] با پاي پياده از اصفهان به زيارت مشهد رفته بود و پدر بزرگش شيعه اثني عشري
را مذهب رسمي ايران اعالم داشته بود و نادر شاه ـ ناپلئون شرق ـ که شرطِ آشتي با عثماني را به رسميت شناختن شيعه
قرارداده بود از سه خيابان تهران برداشته شدند .به باور مورّخان ،هدف شاه عباس از رفتن به مشهد با پای پیاده و افزودن
لقب «مشهدی» بر نام همراهانش ،تشویق هرچه بیشتر ایرانیان وقت به زیارت مشهد بود.
برخی از بزرگان انقالب بخشی از این تغيير نامها را خودسرانه خوانده بودند .براي مثال :به تصميم مدير مدرسه اي در
كوي نيروي هوايي (شرق تهران) ،نام يعقوب ليث صفاري ـ قهرمان استقالل وطن با آن همه فداکاري كه خوزستان را از
چنگ خليفه عباسي خارج ساخت ،مانع ادامه مهاجرت قبايل عرب به آنجا شد و همانجا درگذشت و ما از نفت آن منطقه
بهره مي بريم و قسمتي از نانِ مان از آنجاست ـ از اين مدرسه حذف شد! و ....
در همان روزهاي اول پيروزي انقالب ،در میدان فردوسی تهران س ِر مجسمه فردوسي را قطع کرده بودند و تابلوهاي
نام حافظ و خيّام را از روي خيابانهاي تهران برداشته بودند .احتماال قطع سر مجسمه فردوسي که سریعا مرمّت شد اين بود
که نام کتابش را «شاهنامه» گذارده بود ،حال آن که منظور فردوسي ـ که يک شيعه مذهب بود و سُ نّي ها اورا رافضي مي
خواندند ـ از بکار بردن واژه شاهنامه« ،تاريخ» بود که «تاريخ» واژه اي عربي است .شاهنام ِه فردوسي ،تاريخ ايران به زبان
شعر است و وي کوشيده است که از واژه هاي بيگانه استفاده کمتري شود .همچنين احتماال برداشتن تابلوهاي حافظ و
خيام از روي خيابانها به اين سبب بود که در اشعار خود واژه «شراب» را بکار برده بودند .اين دو تابلو بعدا بارديگر در جاي
خود نصب شدند .به گفته انديشمندان ،فراموش کردن گذشته خالي از خطر نيست و تاريخِ يک ملت است که به تحکيم
اتحاد و تداوم اشتراک مساعی کمک مي کند.
نوشته اند که پس از انقالب ،گروهی نیز در صدد آسیب زدن به آرامگاه فردوسی برآمده بودند که آیت اهلل
خامنه ای (در آن زمان حجت االسالم) متوجه قصد آنان شد و با ارسال پیام کتبی مانع از تخریب شد .این
دستخط تا مدتی در آنجا قرار داده شده بود تا فرد و یا افراد درصدد تخریب آرامگاه و مجسمه فردوسی و بی
احترامی کردن به او برنیایند.

