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در آينه قرآن
سر خر

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮدي ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ دﻫﯽ ﺑﻪ دﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ميرفــت.دﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ
ﺧﻮﺭدﻩ بودنــ د ﻭ ﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ميبندند
ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ
ﺯد ﻭ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
.ﻣﺮد ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍ ...ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ 
ميکند 
دﺳﺖ ﺑﺮدﺍﺭ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.سرانجام يکي ﺍﺯ آنان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد
ﻧﺨﻮﺭد ﮐﺸﺘﻪ ميشود.ﻣﺮد
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ 
يدانــي ﮐﻪ ﻣﻦ به
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ« :ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ م 
خاطر ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ ميخورم».وقتي مرد
ﮐﺮد ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰدﯾﮏ 
ﮐﺮد ﻭ ﺳﺮ ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ
ﺧﻮد 
ﺗﮑﺎﻥ دﺍدﻥ ﺳﺮ 
ﺧﻮﺭد ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎن خنديدند.

ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ« :ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ

ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﺮ نگذاشت».

شعر

به نام خداوند رحمتگر مهربان

حدیث نبوی
گدايان خيل سلطان

ما گدايان خيل سلطانيم
شهربن د هواي جانانيم
بنده را نام خويشتن نبود
هرچه ما را لقب دهن د آنيم
گر برانند و گر ببخشايند
يدانيم
ره به جاي دگر نم 
چون دالرام ميزند شمشير
سر ببازيم و رخ نگردانيم
دوستان در هواي صحبت يار
زر فشانند و ما سر افشانيم
مر خداون د عقل و دانش را
عيب ما گو مکن که نادانيم
هر گلي نو که در جهان آيد
ما به عشقش هزاردستانيم

و (به خاطر بياور) زمانى را كه پروردگارت از پشت
و صلب فرزندان آدم ،ذريه آنها را برگرفت؛ آنها
را گواه بر خويشــتن ساخت (و فرمود« ):آيا من
پروردگار شما نيســتم؟» گفتند« :آرى ،گواهى
ىدهيــم!» (چنين كرد مبادا) روز رســتاخيز
م
بگوييد« :ما از اين ،غافــل بوديم؛ (و از پيمان
فطرى توحي د بىخبر مانديم)»!()172يا بگوييد:
«پدرانمــان پيش از ما مشــرك بودند ،ما هم
فرزندانى بع د از آنها بوديم (و چارهاى جز پيروى
از آنان نداشــتيم؛) آيا ما را به آنچه باطلگرايان
انجام دادن د مجازات مىكنى؟!»()173اين گونه،
ىدهيم؛ شــاي د به سوى حق
آيات را توضيح م 
بازگردن د (و بدانن د نداى توحي د در درون جانشان،
از روز نخست بوده است)!()174
سوره اعراف

فناوري

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

آمرزش خداوند

-1مؤمــن از اســتماع خير ســيرى نگيرد تا
سرانجامش بهشت شــود-2.يك سختى با دو
گشــايش بر نياي د كه با هر سختى دو گشايش
اســت-3.گروهى كه زمام كار خويش به زنى
سپارن د هرگز رستگار نشوند-4.احتياط با تقدير
سود نده د اما دعا در قبال باليى كه آمده و نيامده
ســودمن د اســت-5.هيچ كس از پس مشورت
هالك نشود-6.مردم هالك نميشون د تا حجت
بر ايشان تمام شود-7.اگر بندگان گناه نميكردند
خدا خلقى مى آفري د كه گناه كنن د تا بيامرزدشان
كه او آمرزگار و رحيم است-8.اگر آبى را كه بايد
فرزن د شود بر سنگى بريزى خداى واال فرزندى
از آن بيرون خواه د آورد خدا كسى را كه باي د خلق
كن د خلق ميكند.
نهج الفصاحه

غزليات سعدي

اثر:امید وهاب زاده -فارس

تشییع جانباز شهید محمد قبادی

ساعت هوشمند
 با قاب لمسي در راه است

شــرکتهاي فناوري در تالش براي ارتقاي
امکانات ساعتهاي هوشمن د هستن د و هواووي
به همين منظور به دنبال تولي د ساعتي با قاب
لمسي است.به گزارش مهر ،براساس اختراعي
که به تازگي توســط شرکت هواووي به ثبت
رسيده ،اين شرکت قص د دار د ساعت هوشمندي
را تولي د کن د که داراي يک قاب لمســي است.
نمايشــگر اين ســاعت هم در برابر ضربات
انگشت با شــ دتهاي متفاوت ،واکنشهاي
يدهد.بنابراين ميتوان
مختلفي از خو د نشان م 
دستورات متنوعي را تنها با استفاده از نمايشگر
به ساعتهاي هوشمن د منتقل کر د و ديگر نيازي
به لمس دکمههاي فيزيکــي وجو د ندارد.قرار
است قاب اين ساعت به هشت بخش مختلف
تقســيم شــو د که هر بخش به ميزان خاصي
از تمــاس و لمس حساســيت دار د و ميتواند
تماسهاي مختلف را براي اجراي دســتورات
متنوعي به کار ببن دد.همچنين نمايشگر ساعت
هم با لمس و کشــيدن به سمتهاي مختلف
دستورات خاصي را اجرا ميکند.به نظر ميرسد
در آينده اين روش براي دسترسي به منوهاي
گوناگون ،اجراي برخي برنامهها ،کنترل ساده تر
گوشي و غيره قابل استفاده باشد.

داول ذيل به روز و از
درج در ج 
قيمتهاي من 
د.
دهان 
سايتهاي معتبر خبري و تحليلي استخراج ش 

طال و ســـكه

تــومـــان

سکه تمام طرحجديد

1488500

سکه تمام طرح قديم

1451000

نيم سکه

720000

ربع سکه

420000

 1گرمي

282000

هرگرم طالي18عيار

139530

ارز
تــومـــان
دالر آمريکا

4430

يورو

5450

پوند انگليس

6135

درهم

1230

دينار كويت

14410

روبل روسيه

78

يوآن چين

693

لير تركيه

1200

ريال عربستان

1170

روپيه هند

70

كرون سوئد

556

دالر استراليا

3680

دالر كانادا

3690

فرانك سوئيس

4610

ص د ين ژاپن

3970

درام ارمنستان

9/55

ريال عمان

11350

رينگيت مالزي

1115

منات آذربايجان

2660

دينار عراق

3/55

ريال قطر

1170

انــــرژي
نفت برنت (دالر/بشكه)

70

نفت خام وست تگزاس (دالر /بشكه)

64

نفت خام اوپک (دالر/بشكه)

67

نفت كوره (دالر/گالن)

2/09

بنزين (دالر/گالن)

1/85

الكل اتانول (دالر/گالن)

1/34

گازوئيل (دالر/گالن)

2/05

خودروهاي بدون فرمان سال آينده عرضه ميشوند

يک شرکت خودروسازي قصد دارد سال آتي خودروهاي بدون راننده را
به خيابانهاي آمريکا بفرستد.اين خودروها بدون فرمان يا پدال خواهند
بود.به گزارش مهر ،شرکت جنرال موتورز قصد دار د توليد انبوه نخستين
اتومبيلهــاي خودران بدون فرمان يا پدال را آغاز کند.درهمين راســتا
اين شــرکت از دولت فدرال آمريکا درخواست مجوز کرده تا سال آتي
خودروهــاي بدون راننده را به بازار عرضه کند.اين امر به جنرال موتورز
يدهد ناوگاني از تاکسيهاي رباتيک را افتتاح کن د و از رقباي خود پيشي بگيرد.خودروي
اجازه م 
مذکور  Cruise AVنام گرفته است.مکان عرضه اين خودروها اعالم نشده اما به نظر ميرسد
جنرال موتورز مشغول مذاکره با نمايندگان چن د ايالت در آمريکا است.به هرحال چنين خودرويي
در حقيقت نســل چهارم اتومبيل خودران  Chevy Boltsاســت و هــم اکنون در جادههاي
سانفرانسيسکو و فونيکس آزمايش ميشود.واحد Cruise Automationاين شرکت اعالم
کرده خودروي  Cruise AVطوري طراحي شده که به طور خودکار درها را براي مسافران باز
کند.عالوه بر آن قابليتهاي مختلفي براي افراد نابينا و ناشــنوا دارد.همچنين صندلي راننده در
اين خودرو به صندلي مسافر تبديل ميشود.
ساخت دستگاهي براي تبديل دارو به پودر مايع با امواج فراصوت

پژوهشگران کشور دستگاهي را عرضه کردن د که با استفاده از امواج فراصوت
داروي مايع را تبديل به پودر کرده و به بدن بيماران ارســال ميکند.مرجان
فرازنده از محققان اين طرح در گفتگو با ايسنا ،با بيان اينکه در مطالعات اين
شــرکت دانشبنيان محققان موفق به طراحي و ساخت "نبواليزر" شدند،
گفت :اين دســتگاه قادر اســت داروهاي مايع را به حالت پودر تبديل و در
ح د نيم تا  5ميکرون از دســتگاه خارج کند.وي ادامه داد :در بيماران مبتال
به امراض ريوي باي د دارو مســتقيما به ريهها و برونشهاي آنها وار د شو د که اين دستگاه قادر است
داروي مور د نياز را به بدن آنها وار د کند.فرازنده ،اساس عملکر د اين دستگاه را امواج اولتراسون د دانست
و خاطر نشان کرد :دستگاه ساخته شده لمسي است که پارامترهايي چون غلظت داروي خروجي ،دور
فن دستگاه و زمان آن قابل تنظيم است ،حتي زماني که دستگاه در حال کار کردن است.وي با تاکيد
بر اينکه اين دستگاه با دستگاه "بخور" متفاوت است ،توضيح داد :در دستگاه نبواليزر کريستالهاي
داخل دستگاه با استفاده از امواج فراصوت داروي مايع را به پودر تبديل ميکند ،به اين ترتيب دارو وارد
بدن بيمار خواه د شد.کارشناس فني اين شرکت فناور با تاکي د بر اينکه اين دستگاه قادر به ارائه داروي
کمتر از  5ميليليتر است ،يادآور شد :دارو به صورت پودرشده خروجي اين دستگاه است.وي با تاکي د بر
اينکه اين دستگاه قابل استفاده براي اطفال و بزرگساالن است ،خاطر نشان کرد :اين دستگاه مجهز به
فيلتر آنتي باکتريال و قابل تعويض است ،ضمن آنکه مخزن داروي آن انعطاف پذير و قادر است اندازه
ذرات دارو را در ح د نيم تا  5ميليليتر تولي د کند.
د ميکند
جلبک زنده برق تولي 

محققان موفق ش دهان د با کمک جلبکهاي زنده و مهندسي ژنتيک شده،
سلول خورشيدي بسازن د که نيروي مور د نياز خو د را تامين ميکند.به گزارش
مهر ،محققان دانشگاه کمبريج انگليس سلول خورشيدي زيستي ساختهاند
که به وسيله جلبک زنده نيروي خو د را تامين ميکند.البته براي اين منظور
جلبکها تحت مهندسي ژنتيک قرار ميگيرند.پروفسور کريسهاو يکي
از رهبران اين پروژه ميگويد :اين يک واقعيت علميشــناخته شده است
که جلبکهاي تک سلولي زير نور مقدار کميالکترون تولي د ميکنند.ميتوان به وسيله يک الکترود
اين الکترونها را جمع آوري و برق تولي د کرد.سيستميکه بر اين اساس ساخته شود ،نسخه زيستي
يک سلول خورشيدي فتوولتيک است.در حال حاضر مقدار برق تولي د شده به ازاي هر واح د در اين
ســلولها بسيار پايين اســت.به طوري که به ازاي هر مترمربع  ۰.۱وات برق تولي د ميشود.با اين
وجو د ميتوان از آنها براي به کار انداختن دســتگاههاي کوچک مانن د حسگرهاي محيطي استفاده
کرد.روش جدي د با همکاري محققان دانشک دههاي بيوشيمي ،شيميو فيزيک ساخته شده و شامل
يدو بخشي است که در آنها دو فرآين د اصلي سلولهاي خورشيدي (تولي د الکترون و تبديل
سيستم 
آنها به برق) اتفاق ميافتد.اين دو فرآين د از يکديگر جدا ش دهان د و به اين ترتيب عملکر د تولي د برق به
وسيله کوچک سازي بهبو د مييابد.اين بستر به کارآمدتر شدن سلولهاي خورشيدي منجر ميشود.
البته اين سيســتم نياز به ارتقا دارد.زيرا با وجو د آنکه اين سيستم  ۵برابر سلولهاي زيستي جلبکي
کارآم د است اما تراکم برق توليدي آن هنوز يک دهم سلولهاي معمولي است.

دانستنيها

بـازارچه

دانشنامه

برگي از تاريخ فضانوردي

شوروي يک انسان در مدار زمين قرار دا د
"شــوروي يک انســان در مدار زمين قرار
داد" اين تيتر بسياري از روزنامههاي جهان
در روز سهشــنبه  24دي مــاه  1347بود.به
گزارش ايسنا ،در شــرح اين تيتر روزنامهها
در آن زمان نوشــتند« :مسکو يونايتدپرس-
دانشــمندان شــوروي امروز يک ســفينه
سرنشــين دار به نــام "ســايوز  "4در مدار
زمين قرار داد.سرنشــين اين ســفينه يک
سرهنگ ارتش شــوروي به نام «والديمير
شــاتالف» ميباشــد.خبرگزاري تاس بعد از
ظهر امروز ضمن اعالم خبر پرتاب ســفينه
جدي د گفت :حال سرهنگ «شاتالف» خوب
است و دستگاههاي سفينه به طور عادي کار
ميکند.دانشمندان شوروي نيز اعالم کردند
که با ســفينه تماس راديويي برقرار کردهاند.
سايوز  4در ساعت  11/9دقيقه بامداد امروز
به وقت تهران بوســيله يک موشک بسيار
قوي در مــدار زمين قرار داده شــد.حداکثر
ارتفاع سفينه  225کيلومتر و حداقل آن 173
کيلومتر است و هر  88دقيقه و  25ثانيه يک
بار به دور زمين ميگردد.سرهنگ «شاتالف»
 41ساله است و افسر نيروي هوايي شوروي
اســت ولي مدت  6ســال تحــت تعليمات
فضائي بوده اســت«.گرچه در اطالعيههاي
کليشهاي خبرگزاري رسميشوروي صحبتي
از هــدف پرتاب ســفينه ســايوز  4نبود اما
حدس زده ميش د که شــوروي يک سفينه
سرنشــين دار ديگر در مدار زمين بفرست د تا
به سايوز 4-متصل شود.اين گمان روز بعد با
خبر پرتاب دومين ناو سايوز با سه سرنشين
قويتر شد و به زودي جامه حقيقت پوشيد.
عالوه بر اتصال دو ســفينه خبر رســيد که
دو نفــر از فضانوردان با يــک راهپيمايي از
ســايوز 5-خارج شده و به سايوز 4-رفتهاند.
اين نخستين اتصال دو سفينه سرنشيندار و
جابجايي فضانوردان بشمار ميرفت.عمليات
اتصال دو ناو و انتقال دوفضانورد از سايوز5-
به ســفينه 4-در آن زمان به قدري هيجان
انگيز بود که به تيتــر اول روزنامهها تبديل
شــد و آنها با آب و تاب اين خبرها را دنبال
ميکردند.پرواز دو سايوز سرانجام در  28دي
با فرود سايوز 5-به پايان رسيد و مطبوعات
نوشتند :سايوز  5در ســاعت يازده و نيم به
وقت تهران در منطقهاي واقع در دويســت
کيلومتري جنوب غربي شهر کوستانائي واقع
در شمال قزاقستان به زمين نشسته است.اما
واقعيت به اين ســادگي رخ نداد.سايوز 5-در
مسير بازگشت به زمين دچار مشکل بزرگي
شد.بخش سرنشيندار از قسمت مداري جدا
نش د و جدا نشدن قســمت موتوري ،بخش

فرودي را نه تنها  180درجه چرخاند و باعث
شد با قسمت سر وارد اليههاي جو شود که
آن را دچــار حــرکات غيرطبيعي و ناموزون
کرد.داغ کردن بخشهايي از سفينه که فاقد
پوشــش ض د حرارتي بودند خطرهاي جدي
به بار آورد.ازجمله ســوختن الستيک عايق
در ورودي ناو بود که گاز ســميرا در اتاقک
ســفينه پراکنده ميکرد".وولينف" فضانورد
سايوز 5-دچار مشکل تنفس گرديد.الستيک
عايقبندي دريچه ميســوخته اســت و هر
لحظــه ممکن بود کام ً
ال از بيــن برود و در
باز شــود.حتي بعضي قسمتهاي فلزي هم
در حــال ذوب شــدن بودند.چرخش مرگ
آور ســفينه تا زماني که تســمههاي اتصال
بخش فــرودي و موتوري ســوخت ،ادامه
داشــت.اما حتــي بعد از جدا شــدن بخش
موتوري ،چرخش ســفينه ادامه پيدا کرد.در
ارتفاع  10کيلومتري چتر نجات باز شــد اما
چرخش اجازه نميدا د چتر درســت کار کند
در نتيجه فــرود خيلي محکم صورت گرفت
و باعث شکستن دندانهاي باالي فضانورد
شــد.کيهان نــوردان ،ســايوز  4و  5طبق
رســم آن زمان پس از بازگشــت به مسکو،
در خيابان مور د اســتقبال مردم قرار گرفتند
و راهي کرملين شــدن د تا در مراسم رسمي،
مدال بگيرند.ماشــين حامل کيهان نوردان
ســايوز  4و  5در نزديکــي در ورودي کاخ
کرملين هــدف تيراندازي فردي قرار گرفت
که ميخواســت در حقيقت "برژنف" را ترور
کند اما به طور اشــتباه به خودروي کيهان
نوردان شــليک کرد.مدتي بع د اعالم شد که
تحقيقات نشان ميده د شخص تيرانداز دچار
اختالالت رواني اســت و او را به بيمارستان
رواني فرســتادند!اما اين هم باز تمام ماجرا
نبود و بخــش پنهاني اين ماموريت تنها بعد
از فروپاشي شوروي افشــا شد.در حالي که

رسانهها با تيتر "ســاختمان پايگاه شوروي
در فضا شــروع شــد" عمليات انجام شــده
توسط فضانوردان ســايوز  4و  5را گاميدر
جهت ايجاد ايســتگاه فضايي در مدار زمين
ميدانســتند ،واقعيت چيــز ديگري بود.اين
پرواز در حقيقت بخشي از تمرين فضانوردان
روس براي ســفر به ماه به شــمار ميرفت.
در برنامه آمريکايي ســفر به ماه يعني آپولو،
ناو اصلي و مه نشــين از طريق دريچهاي به
هم راه داشــتند و فضانوردان ميتوانستند به
مه نشــين رفته و يا از آن به ســفينه اصلي
برگردند اما ســفينه اصلي و ناو مه نشــين
روسهــا برخالف نــوع آمريکايــي ،تنها
ميتوانســتند به هم متصل شوند و فضانورد
بايــد با راهپيمايي خود را از يک ســفينه به
ديگري برساند.به همين دليل تمرين چنين
عملياتي الزم بــود.کاري که بايد گروهي از
فضانوردان روس در جريان پرواز شکســت
خورده ســايوز 1-انجام ميدادند و ميســر
نشــد.به هر حال روسها در مســير سفر به
ماه با مشــکل سخت افزاري مواجه شدن د و
موشک باال برنده آنها که به اختصار "ان1-
" ناميده ميشــد نتوانست از پس آزمايشها
رو سفيد بيرون آيد و تماميپرتابهاي آن با
انفجار و سقوط مواجه گرديد و باالخره آنها
را وادار کرد به کلي از فرســتادن انســان به
ماه صرفه نظر کنند چون ديگر حريف کامال
پيش افتــاده بود.اما روسها با مانور ماهرانه
در دو طرح موازي فرستادن کاوشگران بدون
سرنشــين براي آوردن خاک از ماه و پرتاب
ايستگاه مداري وانمو د کردند اصوال برنامهاي
براي فرستادن انسان به ماه را نداشتهاند!ولي
در هر صــورت ،پرواز ســايوزهاي  4و  5و
آنچه انجام دادن د بــه عنوان برگ مهميدر
تاريخ فضانوردي به ثبت رسيده و اين تجربه
توانســت در انجام برنامههاي فضايي بعدي

رويدادهاي تاريخي امروز
تأسيس سازمان كشورهاي صادركننده نفت "اوپك" (1961م)

چهار ماه پس از اجالس بغداد كه در دهم ســپتامبر 1960م و درباره تأسيس يك سازمان
مشــترك نفتي تشكيل شده بود ،سازمان كشــورهاي صادركننده نفت يا اوپك كه مخفّف
حروف اول ســازمان به انگليسي است ،در پانزدهم ژانويه سال 1961م از طرف پنج كشور
صادركننده نفت شامل ايران ،عربستان سعودي ،عراق ،كويت و ونزوئال به دنبال كنفرانسي
از نمايندگان اين پنج كشــور در كاراكاس پايتخت كشور آمريكايى ونزوئال به وجود آمد.تا
قبل از تشــكيل اوپك ،كمپانيهاي بزرگ غربي كه كار اكتشاف ،استخراج ،توزيع و فروش
نفت در بازارهاي جهاني را در دســت داشــتند ،بهاي نفت را به ميل خود تعيين ميكردن د
و برخالف معمــول در مورد كاالهاي تجارتي جهان ،توليدكنندگان و صاحبان اصلي نفت،
هيچ نقشــي در تعيين قيمت آن نداشــتند.در اين اوضاع ،اوپك كه به عنوان واكنشــي در
برابر كاهش ناگهاني بهاي نفت از طرف كمپانيها تشــكيل شــده بــود ،در آغاز كار ،در
برابر قدرتهاي جهاني نفتي كاري از پيش نميبرد ،ولي با پيوســتن تدريجي كشــورهاي
صادركننده نفت از قبيل الجزاير ،ليبي ،نيجريه ،قطر ،امارات متحده عربي ،اندونزي ،اكوادور
و گابن به اوپك ،اين ســازمان به تدريج قدرت بيشــتري يافت و از آن پس به رويارويى با
شركتهاي بزرگ نفتي غرب پرداخت.هرچن د مسير فعاليتهاي اوپك با فراز و نشيبهاي
متعددي همراه بود ،ولي اين ســازمان در سالهاي اخير براي تثبيت بهاي نفت و افزايش
تدريجي آن به سياست تعيين سهميه تولي د براي كشورهاي عضو دست زده و باعث تعادل
قيمت اين ماده حياتي گرديده است.
موافقت "محمدعلي شاه قاجار" با انقالب مشروطه(1327ق)

محمدعلي شــاه قاجار پس از مخالفتهاي سرســختانه ،در حالي با انقالب مشروطه موافقت
كرد كه قدرت مشروطه خواهان هر روز افزايش مييافت.بدين ترتيب ،محمدعلي شاه كه قب ً
ال
با مردم مبارز و مشــروطه خوا ِه ايران ،مقابله كرده بود ،تسليم آنان ش د و برخالف ميل باطني
ن قانون اساســي را به
خود ،در  27ربيع الثاني 1327ق دســت خطي مبني بر الزم االجرا بود ِ
مجلس شوراي ملي ارســال كرد.بدين ترتيب ،دوران يك سال ه استبدا د صغير به پايان رسيد،
هرچند محمدعلي شاه به تعهدات خو د عمل نكرد.
استقالل كامل كشور "السالوادور" در آمريكاي مركزي (1839م)

كشــور السالوادور با  21041كيلومترمربع مســاحت در ميانه قاره آمريكاي مركزي در كنار
اقيانوس آرام واقع شــده و با كشــورهاي هندوراس و گواتماال همســايه است.جمعيت آن
بيش از  6ميليون و  300هزار نفر ميباشــد و سانسالوادور پايتخت و سانتاآنا و سانميگِ ل
از شهرهاي مهم اين كشورند.واحد پول السالوادور كولون و زبان رسميمردم آن اسپانيولي
اســت.اكثريت مردم آن هم از نژاد دورگه سرخ و سفيد هستند.كاشفان اسپانيايى ،در سال
1524م به الســالوادور قدم نهادن د و در اواسط اين قرن در اين سرزمين به استعمار مشغول
شدند.كشــور الســالوادور ،پس از سالها قرار داشتن تحت سلطه اســتعمار اسپانيا در سال
1821م اســتقالل خود را از اين كشور به دست آورد و در سال 1824م به عضويت اتحاديه
آمريــكاي مركزي درآمد.ايــن اتحاد ديري نپاييد و با انحالل ايــن اتحاديه ،در  15ژانويه
ســال 1839م ،السالوادور به طور كامل مستقل شد.در سالهاي پس از استقالل ،السالوادور
همواره با همسايگانش به ويژه هندوراس درگيري داشته و هميشه درگير جنگهاي داخلي
نيز بوده اســت.همچنين از ســال  1980تا 1992م ،اين كشور صحن ه درگيريهاي داخلي
شورشيان بود كه منجر به كشته و زخميشدن صدها هزار نفر گرديد.در اوايل سال 1992م،
بين شورشــيان و دولت اين كشــور مذاكرات آتشبس صورت گرفــت و دوره ناآراميها
سپري شد.
تصميم کميسيون مشورتي اروپايي بر تقسيم آلمان (1944م)

در چنين روزي در سال 1944م ميالدي کميسيون مشورتي اروپايي تصميم گرفت که آلمان را
تقسيم کند و البته اين تصميم بعدها رنگ عملي تري به خو د گرفت.پس از جنگ جهاني دوم
يدانستن د تصميم گرفتند
کشورهاي مختلف جهان که عامل دو جنگ جهاني را کشور آلمان م 
که اين کشــور را به دو بخش شــرقي و غربي تجزيه کنن د تا ديگر احتمال جنگ سومينرود.
در فوريه 1945م و در کنفرانس يالتا؛ روزولت ،چرچيل و اســتالين ســران کشورهاي آمريکا
 ،انگلســتان و شــوروي تصميم گرفتن د که عالوه بر محاکمه ســران آلمان و ژاپن به عنوان
جنايتکاران جنگي برخي از کشورهاي شرق و غرب را جزء بلوک اقماري خود کنند .لذا در اين
دوره شاه د بروز و حضور جنگ سرد هستيم که در يک سوي آن شوروي سابق و سوي ديگر
آن انگلستان و آمريکا قرار دارند.تفکيک آلمان نيز بر اين مبنا شکل گرفت.

