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، ی فيزيك، شيمیها  بود آه نخستين جوايز نوبل در رشته١٩٠١ در سال یدر چنين روز
ه وصيت آلفرد نوبل اين مراسم ب. ، ادبيات و صلح در شهر استكهلم سوئد اعطا شدیپزشك
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نوبل مخترع . شود و نخستين دوره آن در پنجمين سالگرد مرگ آلفرد نوبل برگزار شد یبرگزار م
پيش از مرگ در وصيت خود .  آاشف ديناميت و ديگر مواد منفجره پرقدرت بودیسوئد

 آه بيشترين ی شود آه هر ساله به آسانی ثروت او مصروف بنيادیدرخواست آرد آه تمام
 اين ی برایهر چند آلفرد نوبل هيچ توضيح. اند، اعطا شود  آردهی را به جامعه بشر آمك

 خود انجام یرسد اين آار را در مقابل وظيفه اخالق یوصيت و خواسته خود نداد اما به نظر م
  . در جنگ شدی مرگباریها داده چرا آه از اختراع او استفاده

  
هلم پايتخت سوئد به دنيا آمد و چهار سال پس از  در استك١٨٣٣آلفرد برنهارد نوبل در سال 

 در سنت پترزبورگ تاسيس یا پدرش آارخانه. اش به روسيه مهاجرت آردند تولد او خانواده
. ساخت ی می صنايع نظامی و برخی به همراه داشت و مواد انفجاریآرد آه موفقيت خوب

 طبق یتاسيسات نظامرفت و  ی آار در استخراج معدن به فروش می برایمواد انفجار
عنوان  آلفرد در روسيه، پاريس و آمريكا درس خواند و به. شد ی توليد می دريافتیها سفارش

آه آارخانه  ی آريمه و در حالیها پس از پايان جنگ. التحصيل شد يك شيميدان موفق فارغ
انداخت تا  آوچك راه یپدرش با نزول درآمد و توليد مواجه بود، به سوئد بازگشت و آزمايشگاه

  . مواد منفجره تحقيق آندیبر رو
.  پيدا آند آه بتوان انفجار نيتروگليسيرين را آنترل آردی توانست مكانيسم١٨۶٣در سال 

طبق طرح .  نداشتیا  بسيار خطرناك بود آه استفاده از آن هيچ قاعدهینيتروگليسيرين مايع
ضمن . رت تخريب را محاسبه آردشد زمان انفجار و قد ینوبل در يك محفظه و با يك آالهك م

  .آه او به مايع گليسيرين پودر سياه يا همان باروت را نيز اضافه آرد اين
  

 آن را ی خطر نيتروگليسيرين را بگيرد و خسارات جدیتوانست جلو یالبته اين تحقيقات نم
ارمندان  آزمايشگاه او منفجر شد و برادر آوچكش و چند نفر ديگر از آ١٨۶۴در سال . آلفرد ديد

 يك ماده منفجره با امنيت بيشتر، نوبل در سال یوجو در جست. آزمايشگاه آشته شدند
» آيسلگوهر« آشف آرد آه از مخلوط آردن نيتروگليسيرين با يك ماده ديگر به نام ١٨۶٧

ونقل داشته   حملی برای ساخت آه ضريب امنيت و اطمينان باالتریا توان ماده منفجره یم
 یبه معنا» ديناميس «ینام نهاد آه از آلمه يونان» ديناميت«راع خود را نوبل اخت. باشد

اختراع نوبل هر چند در صنعت ساخت و ساز و اآتشاف و استخراج . گرفته شده بود» قدرت«
در سال . داشته باشدیتوانست آاراي ی داشت اما به همان نسبت در جنگ نيز میآاربرد زياد

در .  باروت بدون دود توليد آردی نوع١٨٨٧ت را تهيه آرد و در  از ديناميی نوبل نوع ديگر١٨٧۵
 فرانسه به غلط یها  از برادران نوبل در فرانسه درگذشت و روزنامهیهمين سال بود آه يك

تاجر مرگ «:  روزنامه در آن زمان اين بودی از تيترهایيك. درج آردند» آلفرد«نام آوچك او را 
 آرد روحيه مخالفت یطلب داشت و پس از آن سع  صلحیا آلفرد نوبل اما روحيه» .درگذشت

  . خود با استفاده از اختراع او در جنگ را نشان دهد
  

 طبق وصيت او تمام امالك و اموال ١٨٩۶ايتاليا در دهم دسامبر » سن رومئو«پس از مرگ او در 
 صلح ، ادبيات وی، فيزيك، پزشكی شيمیها  تعلق گرفت آه ساالنه در رشتهیاو به بنياد
 تعلق گيرد آه یاين جايزه به آس«:  جايزه صلح نوبل چنين آمده بودیدر اعطا. اهدا شود

 ی تالش در جهت آم آردن درگيریها يا برا بهترين يا بيشترين آار را در نزديك آردن ميان ملت
درست پنج سال پس از مرگ او نخستين دوره » . و يا در پيشبرد صلح انجام داده باشدینظام
  . جوايز آغاز شدیاعطا

  
، آلبرت ی آوری چون ماریبزرگان و مشاهير. ها است امروزه جايزه نوبل پرافتخارترين جايزه

 الما ی، مارتين لوترآينگ، دااليیاينشتين، جورج برنارد شاو، وينستون چرچيل، ارنست همينگو
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دها و يا  مواقع اين جايزه به نهایبعض. اند و نلسون ماندال به اين جايزه دست يافته
در سال .  چون سازمان ملل متحد يا آميته صليب سرخ نيز اعطا شده استیهاي سازمان
 بانك ی و با پشتوانه مال١٩۶٩ جايزه علم اقتصاد نيز به جوايز نوبل اضافه شد آه از سال ١٩۶٨
  .شود ی سوئد به برگزيدگان اعطا میمل
  

 و علوم ی فيزيك، شيمیها شته علوم سوئد آار انتخاب برگزيدگان در ری سلطنتیآآادم
 آارولين سوئد انتخاب در رشته ی سلطنتی و پزشكیانستيتو جراح. اقتصاد را به عهده دارد

 را برعهده ی سوئد نيز انتخاب بهترين اثر ادبیآآادم. دهد ی را انجام می يا پزشكیفيزيولوژ
آه فرد برنده را انتخاب در بخش جايزه صلح اما اين انتخاب به عهده پارلمان نروژ است . دارد
  .آند

  
  
  
  
  

 فارس  خليجی تاريخی به جغرافياینگاه
   تمام فصولی براینام

  دآتر محمد قراگوزلو

 
 

 
  وسخليج فارس و خليج عرب، دو خليج ممتاز در نقشه بطلمي• 
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در دانش ) م. ق١۵٠ (ی سده دوم ميالدیشناس آلوديوس بطلميوس رياضيدان و ستاره

 بطلميوس به شكل ینقشه جهان نما.  برخوردار استی باستان نيز از مقام رفيعیجغرافيا
در اين .  را در خود گرفته استی است آه آم و بيش هشت هزار جایا آره گسترده نيم

ضمن اينكه به موازات آن . ، دقيقًا مشخص استSinus persicusخليج فارس به نام _ نقشه 
از اين نقشه . ، پيدا استSinus ARABICUS به اسم ی، خليج عربیمتمايل به جنوب غرب

_  نيز واقع شده ینگارش آن مورد توجه دانشمندان اسالم  آه آليات و شيوه_ بسيار مهم 
 جدا از هم ی، دو دريای و خليج عربشود آه خليج فارس یاين نكته بسيار مهمتر مستفاد م

   ١. پيش از ميالد نيز حدود و نامشان معلوم و معين بوده استیها   از سدهیاند آه حت بوده
  
  ی اسالمیخليج فارس در چند نقشه از جغرافيا_ ج  _ ٣• 
  
 است آه با شرح و یهاي  نقشهیاين آتاب دارا: یمسالك و ممالك اصطخر_ ج  _ ٣ _ ١

  در .  استتوضيح همراه
 گسترده آه دور و برش را آب یا ، زمين به صورت آرهی اصطخرینما  جهانیها نقشه

 ی خزر بسته است، اما خليج فارس به اقيانوس محيطیدريا. فراگرفته ترسيم شده است
خانه _ نگاران قديم  بسان همه نقشه_  نيز ینكته قابل توجه اينكه اصطخر. شود یوصل م

  ٢.نسته استآعبه را ناف زمين دا
  
  حوقل االرض ابن  فارس در صورهینقشه دريا_  ج ٣ _ ٢• 
  

، یاالرض به ثبت رسانده است چه به قول محمد قزوين ه حوقل در صور  آه ابنیاطالعات
 محل اثبات و انكارش ٢فضالن باشد يا نه  و ابنی از آثار اصطخریدست دوم و سوم و رونويس

ت آه اين سياح و جهانگرد عرب به گفته مترجم و نكته مهم اين اس. در اين مجمل نيست
 از فصول آتاب را به یوگو پرداخته و يك مصحح فاضل آتاب، در مورد خليج فارس صريحًا به گفت

 را ساز آرده و ی آه نغمه خليج عربی آسانیرغم ادعا  فارس اختصاص داده است و بهیدريا
به طور «: ارس را چنين شرح داده استاند در هزار سال پيش علت تسميه خليج ف ياوه بافته

 از بحر محيط در حد چين و شهر واق است و اين دريا از ی فارس خليجیمكرر گفتيم آه دريا
حدود بالد سند و آرمان تا فارس امتداد دارد و ميان ساير ممالك به نام فارس ناميده شده 

ا در روزگاران قديم سلطه زيرا فارس از همه اين آشورها آبادتر است و پادشاهان آنج. است
 دور و نزديك اين دريا مسلطند و در همه بالد یها اآنون به همه آرانه بيشتر داشتند و هم

شوند  یآنند و از حدود مملكت خود خارج م ی فارس حرآت می آه در دريایهاي یديگر آشت
  ۴».گردند همه متعلق به فارس هستند یو با جالل و مصونيت برم

  
، شمال ی متون آهن اسالمیها االرض همسان همه نقشه  آتاب صورهیربدر نقشه متن ع

 فارس و ی فارس در آنار نواحیحوقل دريا در نقشه ابن. پايين و جنوب باال قرار گرفته است
خوزستان به صراحت ) یعرب(در اين نقشه .  متصل استیآرمان مشخص و به بحر محيط

  ۵. فارس معلوم استیفت و اورال، در دريا جزيره خارك، ال٣تمام همان خوزستان است و 
  

ق است و در اشارات . ه٣۶٧حدود سال ) حوقل االرض يا سفرنامه ابن صوره(تاريخ تاليف آتاب 
مولف در تبيين موقعيت .  نهفته استی فارس صورت گرفته نكات جالبی آه به دريایمختلف

 محاذات اندرون يمن بحر قلزم  فارس آه قلزم در آن است تای از دريایقسمت«: بحر قلزم گويد
 شب است و سپس ٣ منزل و عرض آن در پهناورترين قسمت یشود و طول آن س یناميده م
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شود و سرانجام به  ی دريا ديده می جاها آن سویچنانكه در بعض. شود یبه تدريج تنگ م
و  فارس از بحر عدن، بحر الزنج عمان یحوقل در تشريح محيط دريا  ابن۶».رسد یقلزم م
  : سياه نيز سخن گفته است و همه را محيط بحر فارس دانسته استیدريا

اگر از عمان . برند ی عدن معدن لولو است و هر چه از آن بيرون آورند به عدن میدر نزديك«
 آن قسمت نيز بحر فارس ی و به نزديك سرنديپ در آيی و از حدود اسالم خارج شویبگذر

در اين دريا ممالك بسيار و .  در آرانه آن بالد زنج قرار داردشود آه بسيار پهناور و یناميده م
و بصره است و ] گناوه[ترين همه در ميان جنابه   دشوار و مخوف است و سختیها گذرگاه

آن   از ی بسيار ترسناك است و به هنگام تالطم آشتیجاي. شود یناميده م» هور جنابه«
] آبادان[ ميل از عبادان ۶ه خشبات است آه حدود  معروف بیسالم نتواند ماند و نيز در آن جاي

شود آه  ی آم عمق می دريا به قدریاز جانب جريان آب دجله به دريا فاصله دارد و گاه
  ٧».توانند در آن حرآت آنند ی بزرگ جز هنگام مد از ترس نشستن در خاك نمیها یآشت

  
ترين   آن، بزرگی درياهااما«:  فارس، گويدی ضمن توضيح موقعيت جغرافيايی ديگریدر جا

 بصره، تا دورترين نقطه ی فارس است آه به نام آن معروف است زيرا دريایدرياها همان دريا
  ٨».شود ی فارس ناميده میهند دريا

  
 داده آه بازنمود آن از یتوضيحات_ آه ذآرشان رفت  _ یحوقل، همچنين درباره جزاير ابن

  .حوصله سخن ما بيرون است
  
عبداهللا   عبداهللا ياقوت بنیالدين اب  شهاب: البلدان نقشه بحر فارس در معجم_ ج  _ ٣ _ ٣

 ی جغرافيايیها المعارف ترين دائره  صاحب يك از معتبرترين و جامعی البغدادی الرومیالحموم
االرض و بحور مهم آن    از صورهیا البلدان، نقشه ساده ياقوت در جزء اول آتاب معجم. است

اطراف زمين را _  پيشين یها بسان همه نقشه_ در نقشه ياقوت هم . ترسيم آرده است
 از بحر عظيم هند است، یبحر فارس و بحر قلزم دو شاخه مواز.  فراگرفته استیبحر محيط

. در نقشه ساده ياقوت رود نيل نيز مشخص است. اما بحر خوارزم و بحر جرجان، مسدود است
ر الهند االعظم و اسمه بالفارسيه آما ذآره هو شعبه من بح«: مولف ذيل بحر فارس گويد

 سواحل فارس بسينيز و بوشهر و ی وسط البحر جزيره خارك، ثم يمر فیها ف و مقابل... حمره
 البحر جزيره قيس بن عميره یها ف  قلعه هزو و مقابلینجيرم و سيراف ثم بجزيره الالر ال

   ٩».تظهره من بحر فارس
  
االمام العالم زآرياء بن محمد بن :  آثار البالد و اخبار العبادنقشه خليج فارس در_  ج -٣ _ ۴

و صاحب دو آتاب )  ه۶٧۴( قرن هفتم ی، از اعاظم برجسته تاريخ و جغرافيایمحمود القزوين
 یدر نقشه قزوين. است» آثار البالد و اخبار العباد«و » عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات«

 به یا  اقاليم هفتگانه عالم مشخص شده است، اگرچه نكات تازهآه_ مندرج در آثار البالد _ 
 و تصورات خود از ینگار  آيد، اما اين جغرافيدان بزرگ نيز در آليات نقشه یچشم م

االرض تحت تاثير پيشينيان است و خوب آه دقت نماييم، خواهيم ديد آه نقشه جهان از  صوره
به هر .  نشده استیعميق و تحوالت اساس دستخوش تغييرات ی قزوينیهكاتايوس تا زآريا

 شمال، پايين و جنوب باال است و مغرب در طرف راست و ی قزوينیحال در نقشه زآريا
بالد ايران از جمله مكران، آرمان و شيراز در اقليم .  قرار گرفته است مشرق در سمت چپ

در .  پيداست مشخص وی دارند و خليج فارس به همين نام به روشنیجا_ ظاهرًا _ سوم 
شود آه در شمال حبشه واقع  ی ديده میخليج بربر) سمت مغرب(سمت راست خليج فارس 

 اين خليج را در شمال حبشه دانسته یصاحب گمنام آتاب حدود العالم نيز جا. شده است
   ١٠.بحرالخزر بسته و محصور است_ ها  مانند همه نقشه _ یدر نقشه قزوين. است
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بازديد آرده است و _ از جمله آيش _  جزاير آن یاز خليج فارس و بعض شخصًا ی قزوينیزآريا

 ی نقشه قديم۵به جز اين . شرح مشاهدات خود را به اجمال در آثارالبالد به ثبت رسانده
 ی جنوبی وجود دارد آه به صراحت از دريای اسالمی در متون معتبر جغرافيای زيادیها  نقشه

اند آه به سبب مجال مجمل اين اجمال بر آنها  رس ياد آردهايران تحت عنوان خليج يا بحر فا
العاده مهم به   نقشه فوق۴پوشيم و توجه خواننده آنجكاو را به تامل و تعمق در  یچشم م

  .نماييم ی جلب میالملل  و ثبت شده بينیعنوان اسناد رسم
  
  یچند نقشه عرب_ ج  _ ۴• 
  
 یها عربيه الميسره آه عينًا از مجموعه نقشهالمعارف الموسوعه ال نقشه دايره_ ج  _ ۴ _ ١

از انتشارات دارالقلم، موسسه » الموسوعه العربيه الميسره «یا المعارف دوهزار صفحه دايره
 و به چاپ یمعتبر چاپ و انتشارات فرانكلين قاهره، زير نظر محمد شفيق غربال عكسبردار

 دانشگاه قاهره ی و جغرافيایگراف عبدالكريم، استاد آارتویرسيده و توسط دآتر محمد صبح
 در اوج یدولت عرب» «ها  اوج اتساعیالدوله العربيه ف«: عنوان نقشه. ترسيم شده است

اما نكته به غايت مهم و قابل تعمق .  استیو متن آن نيز بالطبع به زبان عرب»  آنیگستردگ
 درج شده یفارس ی تمام، آن هم به زبانینام خليج فارس است آه در مكان خود، به روشن

 ١٢٠آه بيش از _ آنندگان و مولفان آن   تهيهیالمعارف فوق، اسام  دائرهیها یويژگ. است
 مصر هستند و زير نظر استاد محمد شفيق غربال، مقاالت را یها تن از استادان دانشگاه

 گواه المعارف به چاپ رسيده  دايره٢٨٠ آه در صفحه -» ايران«اند و نيز عين مقاله  تنظيم آرده
رغم   از آارشناسان و متخصصان و بهیبا وجود چنين آادر عظيم.  ماستیصادق مدعا

 ٨، فقط و فقط در يك مقاله یگاه عناوين جعل ی فراوان و تكرار مذبوحانه و گاه و بیها آنترل
  ١١. مربوط به ايران، دوبار نام خليج فارس ذآر شده استیسطر

  
 در اوج یدولت عرب« مناطق هاشور زده شده به عنوان البته از اين نكته نگفته نگذاريم آه

 آه از شرق ايران تا آفريقا و ی وسيعیها  جز گسترش اسالم در سرزمينیچيز» یگستردگ
رغم  را فراگرفته است، نيست و پرواضح است آه به) در اسپانيا( از اروپا و اندلس یهاي بخش

، ی زبان مسلط و رايج دانشمندان ايرانیو حت در مقام زبان اول قرآن و اسالم یاعتبار زبان عرب
اين _ آه بيانگر تمام و آمال موضوع نيست _ ی دولت عربیدهيم آه به جا یما ترجيح م

اگر چه طرح اين مسئله در .  نماييمی معرفی در اوج گستردگینقشه را به عنوان دولت اسالم
  . داشته باشدیحاشيه مقاله ما جا

  
  :در اين دو سند چند نكته حائز اهميت مطرح است: یمهم عراقدو سند بسيار _  ج -۴ _ ٢

 یا مقاله.  به نام آفاق العربيه به چاپ رسيده استیاول اينكه؛ اسناد فوق در يك مجله عراق
 ی للهويه القوميه العربيه فیالتطور التاريخ«آه اين دو سند در متن آن درج شده، تحت عنوان 

تقريبًا در آغاز جنگ ) ش. ه١٣۵٨( م ١٩٨٠ و به سال یالرآاببه قلم عبدضمد » یالقرن االفريق
 از خاورميانه را در یاين دو نقشه منطقه واحد.  عراق عليه ايران، چاپ شده استیتحميل

  .دهد ی نشان می و آغاز قرن پنجم هجریقرن اول هجر
  

 یعرب سيادت و سيطره مطلق یآه مولف مقاله مدع_ العاده جالب در اين نقشه  نكته فوق
  .مشخص آردن خليج فارس به نام بحر فارس است_ بر سواحل آن است 
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آه اين دو نقشه را در حكم شاهد و دليل مباحث خود _ نويسنده مقاله ) یعرب (یمليت عراق

دست آم چند  _ ی و سياسی تاريخیارزش آنها را به لحاظ جغرافيا_ ه است به ميان آشيد
 از مشتريان پرو پا یهميشه يك_ ها به ويژه  ی، عراقیچرا آه از ميان دول عرب. آند یبرابر م

  .اند عربيت خليج فارس بوده_  آهنه و دست چندم یقرص آاال
  
 و معتبر یالعاده مهم، رسم اين سند فوق:  از دولت عراقیيك سند رسم_ ج  _ ۴ _ ٣

.  م١٩٢٩در سال »  عراقینقشه اماآن قديم« و تحت نام ٨ است آه به شماره یا نقشه
 یها نقشه«:  به نامیا در مجموعه» وزارت فوائد عامه آشور عراق «یاز سو) ش. ه١٣٠٨(

به  به چاپ رسيده است و جنیبه زبان انگليس»  بازديدآنندگانی برایعراق همراه با نكات
 ی متن اصلیعنوان مجموعه فوق همراه با نقشه مورد نظر عينًا از رو.  داردیرسم

شود نام خليج فارس  ی مشاهده میآن گونه آه به روشن.  و منتشر شده استیعكسبردار
)Persian Gulf ( ،و ]  مانده به قبل آنیآخرين مربع سمت راست و مستطيل يك[در اين نقشه

با توجه به اينكه اين نقشه جنبه .  چپ سه بار تكرار شده استنيز نقشه بزرگ شده در سمت
 پيش از ميالد است، حقانيت نام خليج یها  دارد و نمايشگر منطقه در هزارهی و دولتیرسم

 ی مهم ديگر اين نقشه خط مرزیويژگ. رسد ی سخت انكارناپذير به اثبات میفارس از موضع
 اروند رود قرار دارد و حاآميت ايران را بر یبايران و عراق است، آه به وضوح در ساحل غر

  ».آند ی اين رودخانه ثابت میها  آبیتمام



 
 »شرق «چند مقاله از  روزنامهء                

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-
eDigar

  
  :ها نوشت یپ

  
  نوردنسكيولد ،. ا.آ:  برابر با اصلیها اطلس نقشه:  نقشه بطلميوس؛ به نقل از-١

Nordenskiold.E.A ِِِِِِِ  
  .ی ميالد١۵-١۶قرن 
؛ به آوشش ايرج ی؛ ابو اسحق ابراهيم اصطخر مسالك و ممالك، ترجمه المسالك و الممالك-٢

  ١٠٨٫افشار، ص 
 ص ۵، ج ،ی جلد٧، به آوشش ايرج افشار؛ دانشگاه تهران، ی محمد قزوينیها  يادداشت-٣

١۴٢٫  
 -ی: ، ترجمه جعفر شعار؛ مقدمه مترجم ص)سفرنامه ابن حوقل(االرض   ابن حوقل، صوره-۴

  ۴۶٫متن آتاب ص 
  . ابن حوقل، همان-۵
  ٣٫ حوقل، همان، ص  ابن-۶
  ۴٫ _ ۵ ابن حوقل، همان، ص -٧
  ٣۵٫ ابن حوقل، همان، ص -٨
  ٣۴۶٫البلدان؛ الجزء االول؛ ص  ؛ معجمی ياقوت حمو-٩
  ٣٧٫ص ) هه ژار (ی؛ آثارالبالد و اخبار العباد، به آوشش شرفكندی قزوينی زآريا-١٠
  . م١٩۶۵هره؛  الموسوعه العربيه الميسره؛ محمد شفيق غربال؛ دارالقلم، قا-١١
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 واقعه توپخانه
 

 اميد پارسانژاد
 
 ١٢٨۶ آذر ٢٣•

 به بهانه تحريك مردم در ١٢٨۶ آذر ٢٣ وقت، روز یميرزا ابوالقاسم خان ناصرالملك رئيس الوزرا
 ليبرال و تحصيلكرده یاو آه روشنفكر.  توپخانه از آار برآنار و از آشور اخراج شدیماجرا

 مشيرالسلطنه به رئيس ی اصغرخان اتابك و برآناریتل ميرزا علآآسفورد بود، پس از ق
 شاه در برابر مشروطه ی محمد علی برگزيده شده بود و انتخاب او عقب نشينیالوزراي

او رئيس .  آرد از ناصرالملك آه وزير ماليه بودی طرفداریمجلس خيل«:  شدی میخواهان تلق
دند انتخاب آرد، به جز آصف الدوله حاآم  را آه موافق مجلس بویاو اشخاص. الوزراء شد

 پيدا نشد او را وزير داخله ی ناچار چون آس ديگریول. سابق خراسان آه مطبوع مجلس نبود
به همان جهت هم .  زياد داشتی بود و طرفداری راضیمجلس از اين آابينه خيل. آرد

 یزندگ«(» ...ا بكندتا اينكه يك روز مصمم شد آلك اينها ر.  شاه بر ضد آنها بودیمحمدعل
  ) زادهیخاطرات سيدحسن تق» یتوفان
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  بهانه•
 

 آاهش بودجه ی شاه با آابينه ناصرالملك قرار گرفت، از ماجرایآنچه بهانه برخورد محمدعل
در همان روزها «: »تاريخ مشروطه ايران« در یبه نوشته احمد آسرو. دربار آغاز شده بود
از » یآميسيون مال«يد و آن اينكه بودجه آشور را آه  را به انجام رسانیمجلس يك آار بزرگ

 به پايان رسانيده به مجلس آورده بود به راست یشش ماه باز به آن آغاز آرده بود و به تازگ
در ...  نخستين بار دررفت دولت با در آمد آن يكسان گردانيده شده بودیداشت و اين بودجه برا

 بود آه هر ی در رفتش بيست ويك آرور و نيم م پيش درآمد دولت پانزده آرور ویسال ها
مجلس .  آن را وام گرفتن پر گردانندی بايست جای آمد آه میساله شش آرور و نيم آم  م

 به وام نيفتد و آميسيون ی چاره انديشيده شود آه ديگر نيازی بود آه به اين آمیخواستار م
» ... ساالنه هشت آرور آم  گردانيدیخواست مجلس را به آار بسته از چهار راه از در رفت ها

 آه آميسيون یشاه هنگام.  بودی سلطنتی از اين راه ها آاستن از بودجه دربار و آاخ هایيك
 ی آشتی به مجلس آمد و پيام های نشان نداد و حتیموضوع را در مجلس مطرح آرد واآنش

مجلس .رالملك قرار داداما بعدها همين موضوع را بهانه برخورد با مجلس و دولت ناص. فرستاد
روز بعد ناصرالملك .  بودجه آشور را در جلسه روز چهارم آذر ماه خود تصويب آردی ملیشورا

، وزارت ماليه را نيز به عهده داشت اعالم آرد آه مصوبه مجلس را یآه عالوه بر رئيس الوزراي
 ناصرالملك یلوزرايدر اين هنگام درست چهل روز از آغاز رئيس ا.  عمل قرار خواهد دادیمبنا
 یشاه فرصت را غنيمت شمرد، به ناصرالملك پرخاش آرد و او را عامل اصل.  گذشتیم

 از نمايندگان به دربار فراخوانده شدند یعده ا)  آذر۵(عصر همان روز . آاهش بودجه دربار خواند
اليحه به در اين .  آنان بخوانندی را آه از قبل تنظيم شده بود برایو شاه واداشت اليحه ا

 قوه مجريه و دولت دخالت یمجلس هشدار داده شده بود آه از مرز خود تجاوز نكند و به آارها
 مشروطه خواهان نيز در متن اليحه مايه آشوب آشور دانسته شده یانجمن ها. ننمايد
 شاه ی آذر ماه استعفا نامه خود را برا٢٢ شاه باعث شد ناصرالملك در روز یفشارها.بود

  . داشتیاو نقشه ديگر.  او را نپذيرفتیشاه اما آناره گيربفرستد، 
  
 
  یقهوه قجر•
 
 ارعاب -ی ديگریمانند هر مستبد خودرا- شاه ی عمل محمد علی از مهمترين شيوه هایيك
همچون ملت ايران پس از جنبش ( به شور آمده یاصوًال اعمال حكومت مستبدانه بر ملت. بود

 ناصرالملك اين ی سروصدای بیان پذير است و آناره گير ارعاب امكیتنها در فضا) مشروطه
آفتاب تازه « رئيس الوزرا یصبح روز بعد از استعفا.  آردی شاه را تأمين نمیمنظور محمدعل

 سر و ی از بی مقتدر نظام و گروهی از اوباشان سنگلج به پيشرویبرآمده بود آه دسته ا
 ی خود راه افتاده به سویآدام از آو صنيع حضرت، هر یسامانان چاله ميدان به سردستگ

مسجد سپهساالر روانه شدند و چون از خيابان ها گذشته به آنجا رسيدند دو دسته به هم 
 بهارستان با مقاومت یهدف ايشان مجلس بود اما در نزديك» . گرديدندیپيوسته يك

مان مهاج.  مشروطه خواه روبه رو شدندی انجمن هایسرسختانه محافظان مجلس و اعضا
 از درباريان آه توسط شاه یدر آنجا گروه.  زد وخورد به ميدان توپخانه بازگشتندیپس از مدت

 را به اين ی سلطنتی از آارآنان قصرهایشاه بسيار(تحريك شده بودند نيز به آنها پيوستند 
 نيز در یشيخ فضل اهللا نور). بهانه آه مجلس حقوق آنها را قطع آرده است اخراج آرده بود

در .  آردی آنها سخنرانی آه در ميدان توپخانه گرد آمده بودند حاضر شد و برایع آسانجم
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عصر . مجروح و مقتول شدند و سرانجام اوضاع به نفع مجلس تمام شدیحوادث اين روز عده ا
را ) عالءالدوله و معين الدوله(همان روز احتشام السلطنه رئيس مجلس، دو تن از برادران خود 

شاه .  واقعه توپخانه گاليه آردیتاد و از اين طريق از شاه به دليل زمينه سازنزد شاه فرس
به دستور شاه ابتدا آنها را چوب زدند و . خشمگين شد و دستور توقيف هر دو برادر را صادر آرد

 نجات جان یعليرضاخان عضدالملك رئيس ايل قاجار، برا.  اعدام آماده آردندیسپس برا
 او را یشاه همان وقت ناصرالملك و وزرا. در آبدارخانه دربار بست نشستدامادش عالءالدوله، 

اتهام آنها تحريك . آنها نيز توسط شاه با چوب آتك خوردند و بازداشت شدند. احضار آرده بود
 ی شاه به جالد دربار دستور داد برایمحمدعل.مردم و مسئوليت در قبال واقعه توپخانه بود

ناصرالملك آه ترسيده بود نوآر خود را به سفارت انگليس . ماده آندآ» یقهوه قجر«ناصرالملك 
 بعد مستر چرچيل دبير سفارت بريتانيا در تهران، پيام یساعت. فرستاد و آمك خواست
: »خاطرات و خطرات«به نوشته مخبرالسلطنه هدايت در .  شاه آوردیشفاعت وزير مختار را برا

 ی آرده است نشان هایلملك را بدانيم اگر خيانتچرچيل گفته بود ما بايد تقصير ناصرا«
ناصرالملك، »). بريتانيا مدال داشتیناصرالملك از دربار پادشاه(خودمان را از او پس بگيريم 

عالءالدوله و معين الدوله با وساطت عضدالملك و سفارت انگليس نجات يافتند اما ناصرالملك از 
  .آت آرد اروپا حریآشور اخراج شد و روز بعد به سو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠۴ دسامبر ١١ - ١۴٢۵ شوال ٢٨ - ١٣٨٣ آذر ٢١شنبه 
  ٣۶١ شماره -سال دوم 

  

 یوالت ديزن
  آامبيز توانا

  
 در ١٩٠١ در سال یآننده بزرگ در چنين روز  و تهيهی فيلم آارتونیانيماتور معروف دنيا

 یا زند خانواده بود آه در خانوادهاو فرزند چهارم از پنج فر. شيكاگو، ايلينويز به دنيا آمد
 آخر یها گذراند و در آالس ی می آموزش نقاشیا به شكل مكاتبه. دار به دنيا آمد مزرعه

 او از همان دوران ی آارتونیها بيشتر شخصيت. خواند ی میهفته موزه هنر درس نقاش
  . آنها را زياد ديده بودیآيند آه در مزرعه ميسور ی میآودآ
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پس از .  اول رفته و در جنگ خدمت آندی ساله بود آه دبيرستان را رها آرد تا به جنگ جهان١٧

 ١٩١٩عنوان راننده آمبوالنس در جبهه جنگ بود به شهر خود بازگشت و در  دو سال آه به
هر چند عنوان او انيماتور بود اما .  به آار مشغول شدیان انيماتور تبليغات تلويزيونعنو به

.  آردیانداز يك دفتر آار راه» اوب ايورآز« به همراه ١٩٢٢در . آرد ی میبيشتر تصويرساز
  . همين مشارآت بودی بود و پايه موفقيت آينده ديزنینام در طراح  صاحبیشريك او شخص

  
 هاليوود شد و ی راه١٩٢٣ در سال ی طول نكشيد، ديزنی مدت زيادین همكار آه ايیاز آنجاي

نخستين آار بزرگ او .  را در پيش گرفتیتوليد محصوالت آارتون» یرو«به همراه برادر خود 
اين فيلم نخستين محصول . بود» یاستيم بوت ويل«در فيلم »  ماوسیميك«خلق شخصيت 

» مورتيمر ماوس« خود در شخصيت ی از صدای ديزن بود و خودی با صداگذاریتمام آارتون
تر است و او قبول   مناسبی ميكی او برایهمسر او ليليان پيشنهاد داد آه صدا. استفاده آرد

  .آرد
  

.  اين آار آردی رویا  دوبارهیگذار  در صنعت آارتون نداشت، سرمايهیا او آه اهميت ويژه
. يات دقيق باعث شد رشد او با سرعت همراه شود و زوايا و جزئیتوجه ويژه او به امور تكنيك

 به همراه استفاده ی و گوفیماوس، دانلد داك، مين ی چون ميكی آارتونیها خلق شخصيت
 به سرعت روند افزايش به ١٩٣٠ باعث شد شهرت او در دهه یجسورانه از صدا و موسيق

 ۴٠ ی انجام داد تا بتواند برای متعددیها یگذار  سرمايهیدر آنار اين آار ديزن. خود بگيرد
 تربيت یاو به سرعت يك آارگاه بزرگ برا.  خود بپردازدیسال با خيال راحت به آارها

 ١٩٣٧ را در سال یاش سفيدبرف ی خود تاسيس آرد تا نخستين فيلم بلند آارتونیانيماتورها
در .  تهيه و توليد آرد فانتزيا رایآارتون _ ی و فيلم موسيقیپس از آن پينوآيو، بامب. آماده آند
 خود را در انگليس نيز دنبال آرد و فيلم جزيره گنج را ساخت و به یگذار  سرمايه١٩۵٠

 یمر« بزرگ و خاص چون یهاي پروژه.  بخشيدیمجموعه خود استحكام و گسترش بيشتر
  . تعريف شودی در صنعت فيلم آارتونیا باعث شد افق تازه» پاپينز
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 فيلم ٢١تا زمان مرگ حدود .  تلويزيون راه يافتیوفقيت آامل به دنيا با می ديزن١٩۵۴در سال 
.  ساختی فيلم انيميشن مخلوط با تصاوير سينماي۴٧ آوتاه و ی فيلم آارتون۴٩٣ بلند، یآارتون
 ماوس ی باشگاه ميكی ساعت برنامه تلويزيون٣٣٠ و ی واقعیها  فيلم براساس داستان۴٧

 برنامه ٢٨٠عته فيلم زورو نيز در تلويزيون توليد آرد و  قسمت نيم سا٧٨ساخت، ضمن اينكه 
  . نيز ساختیديگر تلويزيون

  
 یها  عظيم آه براساس شخصيتیا مجموعه. لند افتتاح شد ی ديزن١٩۵۵ ی جوال١٧در 

 ميليون نفر بازديدآننده ٧/۶ ١٩۶۶ها بود و تا سال   توريستی در آاليفرنيا پذيرایآارتون
  .داشت

  
 آنقدر موفق بود آه يك مجموعه ديگر آن در فلوريدا افتتاح شد و پس از آن یايده پارك ديزن

  . در توآيو و پاريس نيز ساخته شدیهاي شعبه
  
 آينده را در آن بتواند نشان دهد و ی داشته باشد آه دنيای همچنين آرزو داشت شهرآیديزن

 ميليون ٩٠٠ بالغ بر یا هزينه اين اتفاق افتاد و مرآز پروتوتايپ جامعه فردا را با ١٩٨٢در سال 
  . پيشرفت بشر در آينده نشان داده شودیها دالر ساخت آه در آن جنبه

  
 انيماتور ی آرد آه به صورت تئوريك و عملیانداز  و راهی را طراحیا  موسسهیهمچنين ديزن
 یا  بتوانم مجموعهیاگر روز«:  آنقدر مهم بود آه درباره آن گفتی ديزنیاين رويا. تربيت آند

 یآنم آه آار ی انيميشن در آن شكفته شوند، واقعًا فكر میداشته باشم آه استعدادها
  ».ام انجام داده

  
 نيز با خود ی فيلمسازی و استوديوی چون پارك بازی او ملحقات زيادیها مجموعه پارك

  .داشت
دست آورد  چهار جايزه اسكار را به ١٩۵۴ اسكار و در سال ی جايزه افتخار١٩٣٩ در سال یديزن

 را به دست آورد و همان سال یهمچنين جايزه بنيان آزاد. و به ويترين افتخارات خود افزود
  .جمهور آمريكا دريافت آرد  را از دست جانسون، رئيسیمدال آزاد

  
هر .  درگذشت١٩۶۶ دسامبر سال ١۵او در .  سال طول آشيد۴١ داشت آه یاو ازدواج موفق

هايش بيش از يكصد ميليون دالر درآمد داشت، اما هيچ  جموعهچند در زمان مرگ ساالنه از م
 ماوس ياد یعنوان خالق ميك شناخت و همه از او به ی نمیآس او را انسان پولدار و مغرور

 . سال قبل خلق آرده بود٢٠آردند آه  یم
 

 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٢١ آذر ١٧در »  نانیبلوا« بر حادثه یمرور
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  گشنمونه ، قوام
  یبهزاد آريم

  

 
 

  سابقه• 
  

 ميز آنفرانس ی را رویوزير شد، تكه نان  احمد قوام نخستی وقت١٣٢١در مردادماه 
اگر بتوانم نان مرغوب به دست مردم . مشكل من اين است«:  خود گذاشت و گفتیمطبوعات
آرد آه در  یآس گمان نم شايد در آن زمان هيچ» .نم، بقيه مشكالت حل خواهد شدبرسا

 ١٣٢١حوادث آذرماه .  آشور بدل شودیپاييز همان سال معضل آمبود نان به مسئله اصل
 به ینگاه  است آه با اتكا به تجربيات خود و نيمیآار نشان داد آه قوام سياستمدار آهنه

  . آرده استی درستیبين تاريخ معاصر ايران، پيش
  

در يك پديده .  را درنورديدی از ايران عصر ناصریهاي  بخشی قحطی قمری هجر١٢٧٧در سال 
 زدند ی دارالخالفه دست به راهپيمايیها ها در اعتراض به نبود نان در خيابان نظير توده زن آم

صرالدين شاه نا.  از حكومت وقت نااميد شدند به سفارت روس و انگليس شكايت بردندیو وقت
.  آالنتر تهران با زنان بود، دستور قتل او را صادر آردی شاهد بدرفتاریآه از ارگ سلطنت

  . ها تنها با به فلك بستن آدخدايان محالت مختلف تهران فروآش نمود ینارضايت
اين بار اما ابعاد فاجعه .  به سراغ ايران آمدی، بار ديگر قحطی قمری هجر١٢٨٨ده سال بعد در 

 شد آه از آمبود ی، عرصه فالآت مردمی اندآیها  ايران به جز بخشیتمام. ترده بودگس
 چنان سخت شد آه اين یقحط.  از مردم هالك شدندیبسيار. بردند یغله و نبود نان رنج م

، ی عناصر حكومتیناآارآمد.  در تاريخ معاصر ايران معروف شدیسال به سال مجاعه يا گرسنگ
الممالك  ی در بساط مستوفیپا«رفت از بحران   برونیاشت براناصرالدين شاه را واد
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 شد یاين نقطه آغازين ظهور مرد. خان سپهساالر را برآشد و ميرزا حسين» صدراعظم گذارد
  . آه بعدها پيشاهنگ اصالحات نوين در ايران لقب گرفت

  
 و گسست ی، عوامل سياسی سنتیها یدر زمانه خيزش مشروطيت، عالوه بر خشكسال

 امور غله و یمذاآرات درباره سامانده. ، تجربه آمبود نان را تكرار آردی نظارت شهریهادهان
 موجب بروز اختالف ی از مجلس اول را به خود اختصاص داد و حتیا ها وقت عمده خبازخانه

گاه به   هيچی عناصر حكومتیها ی آه به دليل آارشكنیمذاآرات. خواهان شد ميان مشروطه
. تر آرد ، عرصه را بر مردم تنگی شاهیبعد از آن، استبداد صغير محمدعل. سرانجام نرسيد

اگرچه شاه آوشيد وضع نان را سر و سامان بخشايد اما دولتش مستعجل بود و تهران به 
مجلس دوم هم نتوانست با مذاآرات مفصل خود مشكل را حل . دست آزاديخواهان فتح شد

 بر اينكه آار نان برعهده بلديه است و از حوزه یزاده در مجلس مبن ی تقیفريادها. نمايد
 ی هميشه مجلس مشروطه از سوی نرسيد و برای خارج است به جايیوظايف مجلس مل

  . مردم به خاطر معضل نان مقصر شناخته شد
  

، عمًال یطرف یاما به رغم اين ب.  آردیطرف ی اول اعالم بیچند سال بعد ايران در جنگ جهان
 بر یجنگ تاثير ويرانگر.  و بريتانيا تبديل شدی روس، عثمانیيان نيروهابه عرصه آارزار م
 رخ داد و نه به خاطر ی و آمبود غله اين بار نه به علت خشكسالیقحط. اقتصاد ايران داشت
 برآوردها در ی درگير، مازاد غله ايران را فرو بلعيد و بنابر برخی آشورهایانقالب؛ ماشين جنگ

  . شدندی بيش از دو ميليون نفر از مردم ايران قربانی جمعيت١٩١٧-١٩ یها  بزرگ سالیقحط
  
  ها  زمينه• 
  

رضا شاه مغرورانه و با اتكا به .  ديگر تكرار شودیا گونه اما اين بار ظاهرًا قرار بود آه تاريخ به
، آشور را یالملل  از اوضاع بينی و بدون داشتن تحليل درستیحمايت قدرت نوظهور آلمان ناز

 دوم، بنا بر ی به هنگام شروع جنگ جهانی يعن١٩٣٩ايران در سال .  سوق دادیرطه نابودبه و
 ی بعد از پيروزیرضاشاه بعد از آن سرمست از تصور دنيا.  آردیطرف یسنت خود، اعالم ب

گسيخته و با   لجامیتوانست در آن ميانه به دست آورد، به شكل ی آه ايران میآلمان و نقش
 با آلمان را گسترش ی نظامی و حتیاتش نسبت به بريتانيا، روابط بازرگانفراموش آردن تعهد

  . خواهد یگونه پيش رود آه ديكتاتور م اما قرار نبود اوضاع هميشه آن. داد
  

 مكرر ی حمله آرد و رضاشاه بدون توجه به هشدارهای آلمان به شورو١٩۴١ ژوئن ٢٢در 
 ايران در جنگ راه خود را ادامه یطرف یتجديد ب و ی بر اخراج آارشناسان آلمانیبريتانيا مبن

 یقدر اهميت داشت آه بدان لقب پل پيروز  متفقين آنی نظامیاما ايران در استراتژ. داد
 ی را از طريق آن ياری اتحاد جماهير شورویبخشايند تا دشمن ديروز و دوست امروز خود يعن

اهش از آنها برگشته بود از صحنه  همچون رضاشاه آه نگی اگر در اين ميانه متحدیآنند حت
 قبل از یها  سالی از بودجه آشور را طیا  آه قسمت عمدهیارتش رضاشاه. خارج شود

وار بلعيده بود، پس از تنها دو روز مقاومت در برابر متفقين درهم شكست و  جنگ اختاپوس
  . رضاشاه برآنار و تبعيد شد

  .ظ منافع بزرگان نقض شدبار نيز به دليل حف استقالل سرزمين ايران اين
  

جنگ .  شدی متفق به شوروی نيروهای آذوقه و تجهيزات نظامیآشور صحنه عبور خط تدارآات
گندم و جو « به شدت افت آرد یميزان برداشت محصوالت زراع. اقتصاد ايران را درهم شكست

 توليد  درصد آاهش٧ درصد و توتون و تنباآو ١٠ درصد، برنج ٣٩ درصد، پنبه ٢۵به ميزان 
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 بروز ی زمينه را برایوارد خارج  ارتش تازهیها ی و نيازمندیآاهش محصوالت غذاي. »يافتند
  . عيار آماده آرد  تمامیيك قحط

  

 
 

 شد آه در ی متعددیها اه موجب بروز واآنش آزاد بعد از سقوط رضاشی ديگر فضایاز سو
 احزاب آزاد و مطبوعات مستقل مهمترين جنبه اين یگير شكل. اشكال مختلف مجال بروز يافت

 و شاه جوان را دستمايه انتقادات تند و تيز خود قرار داده یها بود آه حكومت مرآز واآنش
 یت از جمله چهار فراآسيون اصل، ميهن، آذربايجان و عدالی همچون اتحاد ملیاحزاب. بودند

 بودند آه در خأل قدرت رضاشاه بر سر تصاحب قدرت به رقابت با يكديگر ی ملیمجلس شورا
  .  ايفا آردند١٣٢١ آذر ١٧ در حادثه یبرخاستند و نقش فعال

  
آاران عرصه سياست بدل شده بود آه هرگونه   در ميان آهنهیا شاه جوان نيز به بازيچه

شك نام احمد قوام در صدر قرار  یدر ميان اين بزرگان ب. آرد ی ايفا مخواستند نقش یم
 باسابقه بود آه پيشتر رياست چهار آابينه را برعهده داشت و یاو سياستمدار«. گيرد  یم

 خود در گيالن تبعيد شده ی چای رضا شاه ابتدا به پاريس و بعدها به آشتزارهایسپس از سو
طرف و نه طرفدار انگليس بود  ی گرچه نه بی بريتانيا در تهران، وبه گفته بوالرد سفير وقت. بود

ترين  طلب ترين، ماهرترين، جسورترين، جاه  ضد دربار تواناترين، زيركیدر بين دولتمردان قديم
 هستند آه قوام پس از ی از محققان مدعی برخیحت» .شد یو مقتدرترين فرد شناخته م

 تشكيل دهد و ی قصد داشت حكومت جمهور١٣٢٠ورود دوباره به عرصه سياست در سال 
 یگر وگو با سفير بريتانيا قوام را توطئه شاه در گفت. جمهور آن شود خود نخستين رئيس
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ها نقشه شوم   آدمكش منتظر بودند تا روسیآند آه به همراه مشت یخطرناك توصيف م
  . خود را اجرا آنند

  
وزير و بعد از ناموفق بودن  اب نخست مختلف بر سر انتخیها قوام بعد از آشمكش جناح

ترين  او مناسب.  به قدرت رسيد١٣٢١ متفقين در مرداد ماه یها   خواستهی در اجرایسهيل
 غيرنظاميان ١٣٢٠بار پس از سال   نخستينیبرا. رفت ی به شمار میوزير  نخستیگزينه برا
دولت قوام . عيف آنند قوام تالش آردند زمام ارتش را در دست گيرند و شاه را تضیبه رهبر

 مورد نياز یها منظور چاپ اسكناس به.  افسر طرفدار آلمان را دستگير آرد١۵٠بيش از 
العاده تشكيل داد و زمام اقتصاد آشور را به   متفق در ايران آميسيون فوقینيروها

 را طلبان او همچنين سلطنت.  او را از ايران اخراج آرده بودی سپرد آه رضاشاه زمانیميلسپوي
وزير با شاه   آابينه دستور داد آه فقط از طريق دفتر نخستیاز ارتش بيرون آرد و به اعضا

  . تماس بگيرند
  
  حوادث• 
  

 یگره آور مناسبات ميان دولت قوام با شاه و احزاب مختلف به بهانه آمبود نان، تهران را ط
   یروزها
نانواها .  آيفيت نان بسيار بد بود. تبديل آردی خيابانیها  به صحنه آشوب١٣٢١ آذرماه ١٧-١٩

 بقيه مردم آرد را با یپختند و برا ی ثروتمندان نان میآردند با آرد الك شده برا یآرد را الك م
  .آردند یخاك اره، خاآستر و خاك مخلوط م

  
آموزان   شده دانشی از پيش سازماندهی آذرماه و با راهپيماي١٧شورش تهران در صبحگاه روز 

 به سرعت تهران را یخبر راهپيماي. مت ميدان بهارستان و محل مجلس آغاز شد به سیتهران
 درس به یها  آالسیآموزان و دانشجويان با تعطيل  ساير دانشیزود درنورديد و به

، مسئله چاپ ی مواد غذايیمهمترين دليل اعتراض آمبود نان، قيمت باال. راهپيمايان پيوستند
 ميلسپو عنوان ید و قانون جديد ماليات وضع شده از سوها آه موجب تورم شده بو اسكناس

 با حضور در محوطه مجلس مشغول مذاآره با ینمايندگان بعد از اطالع از راهپيماي. شد
 احزاب مخالف قوام در یبا حضور افراد تحريك شده از سو. آموزان و دانشجويان شدند دانش

 شده یبين  يك حرآت از قبل پيشی ط مذاآرات به نتيجه نرسيدیميان تظاهرآنندگان و وقت
.  آنندیدهد تا سربازان به طرف مردم تيرانداز ی فرياد برآوردند آه شاه هرگز اجازه نمیا عده

ور شدند و راهروها و تاالر  بالفاصله بعد از اين اعالم تظاهرآنندگان به سمت مجلس حمله
يندگان حمله آردند و جلسه مهاجمين با اطمينان از حمايت ارتش، به نما. مجلس اشغال شد
از ظهر همان . آشوب به سرعت از مجلس به ساير نقاط شهر سرايت آرد. آنها را برهم زدند

آباد، خيابان  روز به بعد آليه مراآز آسب و تجارت واقع در ميدان بهارستان، خيابان شاه
ت خانه قوام  به سمی نيز حتیا عده.  اوباش غارت شدی از سویزار و نادر استانبول، الله

، »يا مرگ يا نان«: شعار تظاهرآنندگان مشخص و از پيش ساخته شده بود.  آردندیپيشرو
 ی شده، سوار گاریقوام فرار«و » نان و پنير و پونه، قوام گشنمونه«، »خواهيم یما نان م«

 بگيرد آه بعدها از آن پشيمان شود با آمك یقوام اما بدون آنكه بخواهد تصميم. »شده
وزير خواروبار قوام .  آوتاه به دست گرفتی متفق، آنترل اوضاع را در مدت زمانیانيروه

 به قوام خبر یگويد وقت ی نان در آنار قوام حضور داشت می فرخ آه به هنگام بلوایسيدمهد
به جهنم «دهد  ی پاسخ میسوزد او با خونسرد یاش غارت شده و در آتش م دادند آه خانه
  » .بگذار بسوزد
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 و سرتيپ یسرپاس رادسر رئيس شهربان. تور قوام آليه مطبوعات توقيف شدندبه دس
 آنها سرتيپ اعتقاد مقدم و سپهبد امير ی تهران برآنار و به جای قدر فرماندار نظام یعل  غالم
مقابله با معترضان به جنگ .  تهران شدندی و فرماندار نظامیترتيب رئيس شهربان  بهیاحمد
.  دادی پس از صدور چند اخطار به مردم، به سربازان اجازه تيراندازیدارفرمان.  بدل شدیواقع

.  از مديران نشريات به زندان افتادندیبسيار.  گسترده آغاز شدیها ی آذر دستگير١٨از روز 
. ها بنابر منابع مختلف، متفاوت است تعداد آشته.  از مردم بازداشت شدندیعده بسيار

بعدها محمد . دهند ی نفر خبر م۶٠-٧٠ ديگر از یه و برخ آشت٢٠ از پژوهشگران از یبعض
 را ١٣٢١ آذر ماه ١٧ یشدگان در بلوا  مجلس سنا، تعداد آشته١٣٢٩ خرداد ٢تدين در جلسه 

هر چند متفقين به آمك قوام شتافتند اما اين مداخله آنها را متقاعد آرد آه .  تن ذآر آرد۵۴
شود آه  ی میه هدر رفتن اندك منابع ارتشوزير و شاه موجب ب شايد رقابت ميان نخست

بنابراين .  صرف شودی انجام وظيفه انتقال تجهيزات و آذوقه به جبهه شورویبايست برا یم
 انگليس تاآيد یزيرا همچنانكه وابسته نظام. آنان از بين اين دو نفر شاه را ترجيح دادند

  ». آارآمد بودیارتش تنها نيرو«: آند یم
  
  ها تحليل• 
  
 پژوهشگران ارائه ی از سو١٣٢١ آذر ١٧ درباره وقوع حادثه ی مختلف و بعضًا متفاوتیها يلتحل

  : دادی جای و سياسیتوان آنها را به ترتيب، ذيل دو عنوان اقتصاد یشده است آه م
  
  ی عوامل اقتصاد-١
  
ان به تبديل اير. رو بود  روبهی دوم ايران با مشكالت فراوان اقتصادیدر دوره جنگ جهان: الف

 در خاك ايران، ی و آذوقه و حضور پر شمار سربازان خارجیمحل عبور تجهيزات نظام
 یگذشته از افت توليد محصوالت دام.  را متوجه اقتصاد شكننده ايران آردی فراوانیها آسيب

 متفق و نيز سربازان ی نيروهای شد، تامين غذای از آن پيشتر بررسیا  آه گوشهیو آشاورز
 ديگر یاز سو. آرد یه جنگ با آلمان، فشار را بر پيكره اقتصاد ايران مضاعف م در جبهیشورو

 ميلسپو باعث دامن زدن به ی و وضع قانون جديد ماليات از سوینياز متفقين به اسكناس ايران
 درصد افزايش ٨٠ از جمله نان تا ی ضروری آه قيمت آاالهایا  شد به گونهیاوضاع بد اقتصاد

  . يافت
 ی متفقين به هنگام جنگ جهانی اوليه بعد از اشغال ايران از سویها ان در سالآمبود ن: ب

به عكس متفقين با وارد آردن گندم از آانادا، . دوم به دليل حضور ارتش متفقين در ايران نبود
بوالرد سفير وقت بريتانيا در تهران به . هند و اياالت متحده از ذخاير گندم ايران استفاده نكردند

 از استفاده دولت ی در جايیاو حت.  آندی خودش اذعان میها  از تلگرافیوضوع در يكاين م
 خودشان به ايران ی مصرف نيروهایگويد آه متفقين برا ی سخن می تن گندم۵٠٠ايران از 

دولت بريتانيا ) ١٣٢٠-١٣٢١( قبلیدر سال زراع: گويد ی ديگر میبوالرد در جا. وارد آرده بودند
 جو ی تن آرد و مقدار١۵٠٠ نان نيز یندم به ايران آمك آرده است و بعد از بلواهفتاد هزار تن گ
اين . ها به ايران گندم داده باشند یآند آه انگليس ی باور نمی افكار عمومیبه ايران داد ول

 آمبود گندم اقدامات نابخردانه رضاشاه در یطيف از پژوهشگران معتقدند آه علت اصل
 یها  اثبات اين ادعا بيشتر به گزارش ديپلماتی بوده است و برا حكومتشی پايانیها سال
  . آنند ی استناد میغرب
  

 یآند آه رضاشاه بدون توجه به ذخيره گندم در انبارها یها تائيد م ی متعدد غربیها گزارش
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 گندم و گوشت از امالك گسترده خود ی آخر حكومت خويش مقدار معتنابهیها  در سالیدولت
 یها  از صادرات به صورت مستقيم به حسابیپول ناش.  صادر آرده استیوروبه آلمان و ش

: دآتر مجد در اثر ارزشمند خود با نام. شده است ی شاه در خارج از آشور واريز میشخص
 یهاي  گزارشیآور ؛ به جمع١٩٢١-۴١ یها  سالی آبير غارت ايران طیرضاشاه و بريتانيا«

 یاو با استفاده از اسناد موجود در مرآز اسناد مل. آند ی مپرداخته است آه اين ادعا را اثبات
  .اياالت متحده در راه اثبات اين مسئله تمام همت خود را به آار بسته است

  
 از اسناد مستند آتاب ياد شده دريفوس وزير مختار وقت اياالت متحده در ايران قبل از یدر يك

وضع نان در شهر تهران بسيار بد «: دده ی متفق گزارش میها  نيرویاشغال ايران از سو
اول صدور گندم به آلمان قبل از :  بسيار مهم به دو دليل استیآمياب شدن اين آاال. است

 گندم را آاهش داده است و وضع بسيار بد غالت ايران در سال یشروع جنگ آه ذخيره انبارها
١٩۴٠ .  

  
علت گسترش احتكار . ان را تشديد آرد بود آه آمبود نیاحتكار گندم از ديگر عوامل اقتصاد: ج

 یبوالرد ضمن گزارش.  بودی محتكران با عناصر حكومتی در ايران پيوستگیدر زمان قحط
اما مثل هميشه در مواقع . محصول نسبتًا خوب است) ١٩۴٠-١٩۴١(آند آه امسال  یاشاره م
ضمنًا گندم به . ..ماند ی محصول پنهان می ميل به احتكار وجود دارد و ميزان واقعیبحران
  .شود ی از خارج آشور آه قيمت باالتر است قاچاق میجاهاي

  

 
 
  ی عوامل سياس-٢
  
قدرت  باز بعد از سقوط رضا شاه و نيز خأل یگونه آه پيشتر اشاره شد، فضا همان: الف

 از قدرت به آشمكش ی به دست آوردن سهمی برای موجب گشت احزاب سياسیديكتاتور
 ی بود آه ضمن تحقير شاه جوان، قصد داشت هژمونیقوام از جمله نيروهاي. با يكديگر برخيزند

 تالش ی دشتی علی همچون عدالت، به رهبریدر اين ميان احزاب. خود را به او تحميل آند
 خود را پس از سقوط آابينه یز شاه و مخالفت با قوام موقعيت سياسآردند ضمن حمايت ا

 طرفدار شاه ی نيروهای رويارويی برای آذر ماه در واقع محل١٧حادثه . قوام استحكام بخشايند
  .و قوام بود آه در پس مشكل آمبود نان به وجود آمد
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 را پيرامون حكومت ی، جو ملتهبیظهور مطبوعات مستقل در زمانه پس از سقوط ديكتاتور: ب

از .  شانزده سال قبل از آن از دسترس انتقاد مصون بودند به وجود آوردی و شاه آه طیمرآز
توان به روزنامه اطالعات اشاره آرد آه با مالكيت عباس  یترين اين نشريات م جمله معروف

ا شاه از  حكومت رضیاش در سال پايان  آه روزنامهی جبران اتهاماتی قصد داشت برایمسعود
اش   وارد آرده بود، رابطهی توسط شاه، به خاندان پهلویجمله در قضيه سرقت جواهرات مل

 مخالف یاو در اين راه آوشيد با نزديك شدن به نيروها. را با دربار و شاه جوان بهبود ببخشايد
بد و نقش بنابراين تالش آرد فضا را عليه قوام بياشو. قوام جايگاه خود را نزد دربار باز يابد

 آذر ماه ايفا آرد و تاريخ نشان داد ١٧ قبل از وقوع حادثه ی در جهت تهييج افكار عمومیمهم
  ! خوب انجام داده استیآه آار خود را خيل

  
  : منابع

  
  ١٣٨٢ - انتشارات رسا - احمد تدين - جان فوران -مقاومت شكننده -١
  ١٣۵١ _ یات خوارزمانتشار_ فريدون آدميت _  و حكومت قانون یانديشه ترق-٢
  ١٣٨٠ _ ینشر ن _ ی و فتاحیگل محمد_ يرواند آبراهاميان _ ايران بين دو انقالب -٣
  ١٣٨٣ _ یعبداهللا شهباز _ ی دشتی و زمانه علیزندگ-۴
۵- The, Great Britain and Reza Shah Plunder of Iran ١٩٤١-١٩٢١-MG. Majd-
 University Press of Florida-2001ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آرتور ميلسپو
 

  اميد پارسانژاد
  

  ١٣٠١ آذر ١٨• 
  

 آار خود ١٣٠١ آذر ١٨ و رئيس آل ماليه ايران روز ی آمريكايیدآتر آرتور ميلسپو، مستشار مال
 بود آه نمايندگان ی از آمريكا از جمله اقداماتیاستخدام مستشار مال. را در تهران آغاز آرد

 دولت پيگير آن یافتتاح اين دوره با آمك و همفكر ی از ابتدای ملیدوره چهارم مجلس شورا
گروه .  به سرانجام رساندندی انگلستان و شورویها رغم مخالفت دولت بودند و ظاهرًا به

 اين دو دولت ی آاستن از نفوذ سياسی از مليون ايران در آن تاريخ عقيده داشتند برایبزرگ
 همچون اياالت متحده آمريكا یرفط ی بیها و آارشناسان آشورها  دولتیبايد از همكار
 بود آه مردم آن عليه استعمار بريتانيا جنگيده و استقالل یاياالت متحده آشور. استفاده آرد
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 یاستعمار دولت آمريكا بعدها سياست ضد.  سنگين به دست آورده بودندیخود را به بهاي
 اين قاره را به یرها از استعمار آشویخود را به سراسر قاره آمريكا گسترش داد و جلوگير

رغم اين رويكرد، در سياست  اما اياالت متحده به.  انتخاب آردی راهبردیعنوان سياست
 اول از ی آنگره اين آشور پس از جنگ جهانی انزوا طلب بود و حتی به طور سنتیخارج

شايد به همين دليل بود .  آردی و عضويت در جامعه ملل خودداریپذيرفتن عهدنامه صلح ورسا
رو شد،   روبهی يك مستشار مالی معرفی آه با درخواست ايران برایآه دولت آمريكا هنگام

 در قبال آن به عهده نگرفت و تنها از بازگشت مجدد مورگان شوستر به ايران یتعهد و مسئوليت
  . آردیجلوگير

  
  خاطره شوستر•
  

ضياءالدين  پس از سقوط آابينه سيدی آار خود را مدتی ملیدوره چهارم مجلس شورا
 از نمايندگان اين یبسيار. السلطنه آغاز آرد  و تشكيل دولت ميرزا احمدخان قوامیطباطباي

 نيز توسط سيدضياء به زندان افتاده ١٢٩٩ ی مبارزه آرده و پس از آودتا١٩١٩دوره عليه قرارداد 
ر ايران شهرت بنابراين عجيب نبود آه دوره چهارم مجلس به مبارزه عليه نفوذ بريتانيا د. بودند
 از یآار گرفتن متخصصان  اين مبارزه، چنان آه گفته شد، بهیها  از شيوهیيك. يافت

 آه مليون ايران از اقدامات مورگان ی ديگر خاطره خوشیاز سو.  مستقل بودیآشورها
اما شوستر به . ، داشتند باعث شد ابتدا به ياد او بيفتندی آمريكايیشوستر، مستشار مال

 او دآتر آرتور ميلسپو یآمريكا پيشنهاد بازگشت به ايران را نپذيرفت و به جاتوصيه دولت 
  . شدیمعرف

  
 به عنوان مشاور در اداره تجارت وزارت امور ی اقتصاد، مدتی دآترای ساله و دارا٣٩ميلسپو، 

اليحه اختيارات وسيع او را مجلس به تصويب رسانده بود و او به . خارجه آمريكا خدمت آرده بود
 از عوامل یدانست يك یميلسپو م.  ايران حرآت آردی از همكارانش به سویمراه گروهه

بنابراين . اش به مناسبات ويژه ايرانيان بوده است یاعتناي یناموفق ماندن شوستر در ايران، ب
شاه رفت و پس از وارد شدن به ايران نيز با  سر راهش در پاريس به ديدار سلطان احمد

 مقيم تهران ی خارجی، نمايندگان برجسته مجلس و سفرا)وزير جنگ(رضاخان سردارسپه 
هنگام ورود او . دو سال نخست اقامت ميلسپو در ايران موفقيت به تمام معنا بود«. ديدار آرد

دآانداران، .  و آشت و دام بودی آه وجود داشت ماليات محصول زراعیبه ايران تنها ماليات
پرداختند و  ی به دولت می جزيینف يا دسته خود مبلغوران و صنعتگران از طريق ص پيشه
ميلسپو . شد ی گرفته می دولتیها  از عشاير يا از بابت اجاره زمينیگاه هم عوارض گه

، ماليات بر ی اسناد تجاری ماليات جديد وضع آرد، از جمله ماليات بر صدور و اجرایتعداد
 یآار مهم ديگر او الغا. ت فروشمستغالت عاطل و بالاستفاده، ماليات بر ارث و ماليا

 را آه یميلسپو همچنين آسان...  پادشاهان قاجار بودی پيشين اهدايی مالياتیها معافيت
و ...  شيخ خزعل بودیتر يك برد آه از همه مهم ی داشتند علنًا نام می آالن مالياتیبده
 ی معرفیيك ی يك و ديگر قبايل نيزی بدهكار بختياریها خان... ی سپهساالر تنكابنیديگر
...  تقريبًا از بين بردی از طريق نظارت و حسابرسیميلسپو اختالس را در دستگاه دولت. شدند

 ماليات بود آه ساليان یآور  ارزياب و ماموران جمعیخدمت مهم ديگر ميلسپو آموزش گروه
ل  وزارت ماليه را تشكيیا سال پس از ماموريت نخست او و عزيمتش از ايران هسته حرفه

  )یسيروس غن» خان ايران، برآمدن رضا«(» .دادند
  
  مشكالت•
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از جمله مهمترين اين مشكالت، . رو بود  هم روبهیاما ميلسپو در همين دوران با مشكالت

دانستند  یهمه م.  از نظارت او بر بودجه وزارت جنگ بودی سردارسپه در جلوگيریسرسخت
رساند آه مايل نيست ديگران از آن  ی میور از اين بودجه را به صرف امیآه سردارسپه بخش

ميلسپو اصرار داشت . داشت ی خود برمی بود آه ظاهرًا برایاين عالوه بر مبلغ. مطلع شوند
بهار آه در آن هنگام نماينده مجلس ) یالشعرا ملك (یمحمدتق. اين بودجه تحت آنترل در آيد

 یريخ مختصر احزاب سياستا«حسن مدرس بود، در آتاب   و از نزديكان سيدی ملیشورا
آه ميان ميلسپو و مدرس ايجاد شده بود، به » یخصوصيت«ضمن اشاره به عالقه و » ايران

بگذار «: نويسد مدرس توصيه آرد یآند و م یموضوع اختالف با سردارسپه اشاره م
سم تر یسردارسپه هرچه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا آن زيرا م

  .»)آنايه به اينكه مبادا بيرونت آنند. (ها نيز مانند وزارت جنگ شود  وزارتخانهیباق
  

طرفه آنكه ميلسپو چند سال بعد و به هنگام سلطنت رضاشاه، سرانجام هم به دليل اختالف 
او پس از وقايع .  آرد و به آشورش بازگشتیگير بر سر بودجه وزارت جنگ از شغل خود آناره

 یبه ايران آمد و رئيس آل داراي)  قوامیوزير باز هم در دوران نخست( بار ديگر ١٣٢٠شهريور 
 یاقدامات ميلسپو در دوره دوم خدمتش در ايران، بر خالف دوره اول، مايه خوشنام. آشور شد
شود،  ی از آنچه عليه اقدامات ميلسپو در اين دوره گفته میممكن است بخش. او نشد

 مهم از آن نيز در نتيجه یه و نشريات وابسته به آن باشد، اما بخش از تبليغات حزب تودیناش
 متفقين یآرد آه توسط قوا ی عمل میاين واقعيت است آه ميلسپو در بار دوم در آشور

 .اشغال شده بود و احتماًال از نظر او منافع متفقين در اولويت نخست قرار داشت
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