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فرهنگ

محمدرضا شاه چگونه ارتش را کنترل می کرد؟

استندآپکمدیبهسبکدورهقاجار

محمدرضا شاه با افسران مانند مهره های شطرنج بازی می کرد و
مرتب آنها را چپ و راست می کرد تا مهره ای در یک محل
زیاد نماند و قدرتی را برای خود کسب نکند .احسان نراقی در
مورد سیاست های شاه در مورد کنترل ارتش برای کسب وفاداری
و جلوگیری از قدرت گرفتن افسران ارتش چنین می نویسد :من با
یک نفری زندانی بودم سرلشکری بود ،چندین سال معاون رکن 2
بود و من ازش پرسیدم که آقا ،این پرونده ها را چطور شما تشکیل

می دادید در رکن 2؟ مثال ً هر افسری پرونده دارد؟ مثال ً اویسی
پرونده براشون تشکیل می دهید؟ یعنی برخالف رکن  2در بقیه
ممالک دنیا ،رکن  2معموال ً کارش این است که قابلیت سیاسی و
فکری و تخصصی و فنی یک افسری را بسنجد ،نقاط ضعفش را
بداند ،و قوتش را هم بداند ،مثل بداند این آدم برای فالن مرکز
فرماندهی اهلیت دارد یا نه ،برای این است که رکن  2پرونده
تشکیل می دهد ،نه برای اینکه برای اشخاص پرونده سازی کنند.
اما اینجور که این افسر برای من گفت تقریبا ً پرونده های رکن 2
پرونده سازی بود ،بیشتر جهات منفی بود .وقتی که افسری یک
کمی به قول معروف کله اش بوی قورمه سبزی می داد ،براش
پرونده تشکیل می دادند .این بود که افسران اشخاصی بودند که وارد
این معقوالت نمی شدند ،آدم های ضعیفی بودند از نظر فکری و
سیاسی ،این است که این ارتش نمی توانست کار سیاسی بکند ،این
ارتش از عهده کار اجتماعی سیاسی برنمی آمد ،برای اینکه شاه به
این ترتیب او را آماده نکرده بود این ارتش را .بعد هم فرماندهانش
را دائما ً مثل اسباب بازی هی تغییر می داد ،که هیچ فرماندهی در
ارتش ریشه ندواند ،صاحب حیثیت و اعتبار نشود.
منبع:ناصر فربد ،نقش ارتش در تحوالت تاریخی ایران ،تهران:
کومش ،1383 ،ص. 247

سرگرمی زندانیان سیاسی پیش از انقالب چه بود؟
در ایران از دیرباز به علت فقدان آزادی و عدم توجه
به حقوق فردی و اجتماعی ،کسی نمیتوانست آزادانه
وضع عمومی کشور را مورد مطالعه و انتقاد قرار دهد.
تنها دلقکها و مسخرگان کمابیش به خود اجازه بحث
و انتقاد میدادند آقای میرفخرایی در کتاب گیالن
در جنبش مشروطیت مینویسد :قبل از آنکه اولین
فرماندار بعد از انقالب مشروطیت انتخاب شود،
شخصی به نام میرزا یوسف خان جنگلنویس اعالنی
منتشر ساخت مبنی بر اینکه حاکم رسمی گیالن دو
روز دیگر از مرکز وارد خواهد شد .در روز مقرر،
خود شخصا به دار الحکومه (قسمتی که سالم مانده
بود) حضور یافت و به عنوان حاکم جدید برای مردم
سخنرانی کرد .میرزا یوسف خان جنگلنویس کسی
بود که در مجالس جشن و سرور برای خندانیدن خلق
ّ
الل دعوت میشد و در عین مسخرگی نکاتی را به
زبان میآورد که مردم عادی از گفتنش بیمناک بودند.
نظیر کریم شیرهای عهد ناصر الدین شاه یا شیخ شیپور
و شیخ کرنا و حاجی میرزا زکی خان و یا مشهدی
ابو القاسم صراف دوران اخیر که در کسوت دیوانگان
روزها به چند خیابان و بازار سر میزد و به صدای بلند
کسبه و اصناف را با بعضی دقایق و نکات سیاسی آشنا

میساخت .میرزا یوسف خان در دار الحکومه چنین
گفت« :ای گیله مردان چانچوبه کول که رعایای دولت
ابد مدّت هستید گوشتان را باز کنید و متوجه باشید چه
میگویم شما مکلفید وظایف خود را در مقابل حکمران
محبوب و قدرتمند ممالک محروسه در کمال صمیمیت و
صداقت و از روی کمال راستی و درستی ایفا نمائید.
یعنی هر وقت دیدید حاکمتان سوار کالسکه است و برای
استراحت و رفع خستگی کارهای روزانه به هواخوری
تشریف میبرند ،معطل نشوید و بیدرنگ دست راست
و چپتان را رو سینه گذاشته مانند فنر دوال شوید و منظم
تکریم کامل به جا آورید .حرف زدن ،خندیدن و راه
رفتن و شوخی کردن مطلقا ممنوع است .مرا دولت
علیه برای شبانی شما گوسفندان و بزهای عزیز فرستاده
است تا به خاطرتان خطور نکند که هرگز به والیات
توجه ندارد .من کسی هستم که مأمورم هر ده خانواده
را به یک دیگ محتاج کنم .من با کسی شوخی ندارم و به
هرکس هرمقدار برای مخارج آبدارخانه و راه افتادن دم
و دود حواله دهم مکلف است بیدرنگ بپردازد .به مزاج
مازولبیا و بامیه و رشتهخشکار بسیار سازگار است .به همه
شما رسما اعالم میکنم که ولو جان کردی هم باشد ،اجازه
ندهید که آبدارخانه مبارکه تعطیل شود.

در فرهنگ لغت فارسی ،کلمه بازی برابر با سرگرمی ،مشغولیت،
تفریح ،لعب ،کار و ورزش آمده است بازیهای بومی -سنتی
ی اطال ق میشون د که بـه یـ ک منطقه یا محله خاصی
به بازیهای 
ص داشته باشند .این بازیها ضمن اینکه با هدف خاصی
اختصا 
طراحیشده ،از گستردگی و تنوع نیز برخوردا ر هستند.
ی با کمترین امکانات
بازیهای بومی در هر مکان و شرایط 
ت مـیگیرد ،بـرخی از آنها به لحاظ داشتن وجـه
صـور 
تـشابه فـرهنگی و اجتماعی در اکثر نقاط ایران مشترک هستند.
ی و گسترش زندگی صنعتی
ت فنآور 
هرچند امروزه پیشرف 
بسیاری از ای ن بازیها را به حاشیه رانده یا مـنسو خ کـرده اسـت.
یکی از بازیهای سنتی در شهر شوشتر ،بازی «ا ِش تی تی» می
ی (زو) شبیه است در شوشتر
ی کبد 
ی که به باز 
باشد .ا ِش تی ت 
هـوادار زیـادی دارد .این بازی در گیالن «شیرین دو دو» ،در
سیستان و بلوچستان کبدی ،در خراسان ،گلستان ،مـازندران و
گلپایگان به «زو« مشهور است .در زندانهای سیاسی پیش از
انقالب ا ِش تی تی از جمله بازیهای زندانیان سیاسی بود که
غروب هـر جـمعه انـجام میشد؛ اگرچه گاهی مقامات زندان از
ص نموده و مانع انجام آن مـیشدند .نحوه بازی
آن تعبی ر خا 

به این شکل میباشد که افراد به دو دسته تقسیم میشوند که هر
ب یارگیری به وسیله
دسته یـکسر گـروه دارد .بـعد ا ز انتخا 
سنگتر یا خشک مشخص میشود که کدام گـروه داخـل زمـین
است .زمین بازی یک مستطیل بزرگ میباشد که از وس ط به دو
س ا ز مـعلوم شـدن اینکه کدام گروه
قسمت تبدیل میشود .پ 
داخل زمین میباشد ،گروهی که داخل زمین است به اسم «پایـین
بـاد» و گروهی که بازی را شروع میکند گروه «با ال باد» ،گروه
شروع ابتدا نف ر اول بـا گـفتن ا ِش تـی تی داخل زمین حریف
شده و تا زمانی که نفس دارد بایدِ اش تی تی را گفته و بـتواند
س کرده و بتواند سریع به
یـکی از افراد تیم مقابل را با دست لم 
زمین خود بـرگردد و اگـر نـتوانست و افراد تیم رقیب آن را
گرفتن او سوخته و باید از بازی خارج شود و اگر هم یکی از افراد
ی به همی ن
تیم حـریف را ز د آ ن فرد ا ز تیم حریف نشسته و باز 
شکل ادامـه دارد تـا فـرد آخر که باقی میماند به عنوان تیم
برنده اعالم میشود.
منبع:حـیدری شهرضا ،احمدرضا و سـی د رضـا حسینی،
بازیهای بومی ،محلی ،سنتی ،اصفهان :چهار باغ،1392 ،
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کاغذ اخبار

روزنامه اطالعات  15 /آبان 1340
● هشدار سردار فاخر حکمت به نخست
وزیر

روش شایسته برای همه کشورها اتخاذ نماید .در چنین
صورتی مشکل بازرگانی ژاپن هم امکان دارد حل شود.

« روزنامه اطالعات » نوشت  :امروز اطالع حاصل شد

که مصاحبه مطبوعاتی سردار فاخر حکمت رئیس سابق ● طرح ایران برای پایان استعمار!

مجلس شورای ملی درباره انتخابات و دولت که قرار
بود ،ظرف همین هفته انجام شود به بعد موکول شده
است .در تماسی که با سردار فاخر حکمت گرفته شد وی
گفت  :آقای نخست وزیر گفتند که خیال مصاحبه ای در
همین روزها را دارند به این جهت من عجالتا از مصاحبه
مطبوعاتی و دعوت آقایان روزنامه نگاران منصرف شده
ام تا ببینم ایشان چه خواهند گفت .اگر برخالف بود و
در مورد شروع انتخابات مطالبی نگفتند و الزم بود ،من
بعدا جواب خواهم داد.

● تصمیمات کنفرانس اوپک تسلیم دولت
می شود
امروز فواد روحانی دبیرکل سازمان کشورهای تولید
کننده نفت اوپک و قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت
ملی نفت ایران در مورد تصمیمات سومین کنفرانس
اوپک و اعالم آن گفت  :ظرف دو سه روز آینده قطعنامه
های کنفرانس تهران به نخست وزیری فرستاده خواهد
شد تا در جلسه هیئت وزیران مطرح شده و به تصویب
دولت برسد.

● بازار هیچ گونه تغییری نکرده است
به دنبال قطع مذاکرات ایران و ژاپن در هفته قبل
انصاری مستشار اقتصادی سفارت ایران در ژاپن که برای
مذاکرات در تهران اقامت داشت به محل ماموریت خود
عزیمتکرد.
وضع بازار بعد از قطع واردات از ژاپن هیچ گونه
تغییری نکرده است ،یکی از تجار معتقد بود که این
آرامش فقط به علت فراوانی جنس ژاپنی است .در
حقیقت آن چه که پیش آمد دوائی برای درد فراوانی
جنس ژاپنی بود و شاید تا پایان سال کسی به فکر
اعتراض نباشد اما دولت هم باید برای سال آینده در
مورد همه قراردادهای بازرگانی فکری اساسی کند و

آسوشیتدپرس گزارش داد  :امروز در داخل گروه
آسیایی آفریقایی بر سر تنظیم قطعنامه ای در باب
تحریم استعمار که در اجرای تصمیم سال  1960مجمع
عمومی تهیه شده است دو دستگی به وجود آمد.
کمیته  12نفری مخصوص گروه آسیایی – آفریقایی
که خود شامل  49کشور است گزارش داد که در این
مورد اختالف بروز کرده است .طرحی که توسط
نمایندگان ایران ،هند و اندونزی در کمیته تهیه می
شود مورد اختالف نظر نمایندگان قرار دارد .مطلعین
می گویند در دو طرح ایران و هند تاریخی برای پایان
استعمار تعیین نکرده اند ولی اندونزی سال 1964
را پیشنهاد کرده است ،سال گذشته گروه آسیایی –
آفریقایی ابتکار مبارزه با استعمار را از دست نمایندگان
شوروی گرفت و خود آن را دنبال کرد.

● از صدور ضمانت نامه جلوگیری شد
« اطالعات » نوشت  :امروز خبرنگار ما اطالع داد که
چون بعضی از شرکت های بیمه اقدام به صدور ضمانت
نامه می کردند و این موضوع به نظر وزارت بازرگانی
خالی از اشکال نبود به این جهت به شرکت های
بیمه دستور داده شد که از صدور ضمانت نامه بانکی
خودداریکنند.
● ملت انتخابات آزاد می خواهند
« کیهان » در یادداشتی نوشت  :این روزها کشمکشی
بین دولت و طرفداران انتخابات در گرفته است و به
نظر ما روز به روز این کشمکش شدیدتر خواهد شد و
هیچ شبهه ای نیست که آخر االمر فتح و پیروزی با
طرفداران انتخابات خواهد بود زیرا این ها چیزی می
گویند که خود دولت نیز نمی تواند غیر از آن بگوید
و آن این است که مشروطیت تعطیل بردار نیست
و قانون اساسی باید محترم باشد و انتخابات باید به

عمل آید.من هنوز یک نفر را ندیده ام که معتقد باشد
که دولت انتخابات را آزاد بگذارد  ،نه طبقه اول و نه
طبقه متوسط و نه سوم  ،هیچ کدام این امید را ندارند،
همه یک زبان می گویند که انتخابات لیستی خواهد بود
 ،اگر این طور باشد کشمکش بین دولت و مردم پایان
نخواهد یافت  ،زیرا اکثر این مردمی که برای انتخابات
قیام کرده اند انتخابات آزاد می خواهند و تا به مقصود
خود نرسند دنباله مبارزات خود را رها نخواهند کرد.

● مجلسیکهازسویدولتنمایندگانش
انتخاب می شوند!

با این حال یعنی با این که انتخابات فرمایشی به زیان
دولت هم هست و امیدی به یک انتخابات آزاد نمی

بسیاری از فرهنگ های اجتماعی دهه های گذشته در
امروز ما جایگاهی ندارد .برخی از مولفه های زندگی
سنتی با گسترش امکانات دیگر باقی نمانده است .یکی
هم گرمابه های سنتی بود که نتایج مهمی برای زندگی
اجتماعی ما داشت:
« ....در آن روزگارها که باشگاه و کلوب و اماکن عمومی
دیگر به معنای امروز آنها باب نبود و مردم کمتر فرصت
دیدار و تبادل نظر با یکدیگر را در خارج از خانه هایشان
داشتند ،بهترین جایگاه دید و بازدید و یا مباده خبر،
همین گرمابه های همگانی و یا مسجدهای شهر بودند و
این امر اختصاص به ایران ما هم نداشت ...فرهنگ گرمابه و
جایگاه اجتماعی آن در ایران ما به خصوص پس از ظهور
دین اسالم بیشتر و پابرجاتر شد و آن به دلیل اعتبار و
اهمیتی است که این آیین شریف به طور کلی به طهارت
داده است1»...
-1حسین شهید زاده ،راه بی بازگشت ،تهران ،انتشارات
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خواندنی های تاریخی

گله مندی شاه پهلوی از
آمریکاییها!

اسداهلل علم که در تاریخ معاصر ایران از وی به عنوان
محرم اسرار محمدرضا پهلوی یاد می شود ،در سمت
وزیر دربار ،نقش مهمی در تصمیم گیریهای حیاتی و
سیاستگذاریهای کالن کشور بر عهده گرفت به نحوی که
نخست وزیر و وزرای خارجه ،دفاع و کشور به حاشیه رفته
و در زمینه مسائل امنیتی و نفتی و ارتباط با سفارتخانه
ها و مقامات سیاسی و امنیتی خارجی به عنوان معتمد شاه
نقش بی بدیلی پیدا کرد .اعتماد دولتمردان و سفرای
امریکا و انگلیس به وی نیز در استحکام موقعیت اش
بسیار مؤثر واقع شد .وی در بخشی از خاطرات خود در
خصوص روابط شاه با مقامات امریکایی و ناخشنودی شاه از
آنها می نویسد « :شام در خدمت بودم که از برنامه رادیو
مسکو که اعالم کرده بود ایران و شوروی با هم میتوانند
حافظ صلح در خاورمیانه باشند ،اظهار خوشوقتی کرد.
سرانجام شام تقریبا ًتنها بودیم ،به جز واالحضرت فاطمه و
همسرش ارتشبد خاتمی که فرماندة نیروی هوایی است و
پهلبد و واالحضرت شمس .تعجب کردم که شاه بار دیگر
به سیاست آمریکا و عدم حساسیتش نسبت به نیازهای
ایران حمله کرد .احساس میکنم که قصد دارد با روسها
وارد معامله بزرگی بشود و زمینه را برای انعکاس قصور
آمریکاییها فراهم میکند .او انتظار مخالفت مرا داشت و
مدتی در اینباره بحث کردیم ...در مرحلهای شاه گله کرد
که آمریکاییها و انگلیسیها هیچ توجیه استراتژیکی برای
خرید نفت از کشورهایی مثل کویت ،ابوظبی یا لیبی
ندارند .قبول کردم ،اما اشاره کردم که در نظام سرمایه
داری ،منافع مالی همه چیز را توجیه میکند».
منبع :موسی فقیه حقانی ،اخرین شاه ،آخرین دربار،
تهران ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،1397 ،
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قتلخدمتکارایرانیتوسط
اساتیدخارجیدارالفنون

شکی نیست که در این میان کسانی هم هستند که
طالب آزادی انتخابات نیستند ،بعضی ها برای این که
خودشان می خواهند انتخاب شوند و می دانند که اگر
آزاد باشد نمی شوند و بعضی ها هم هستند که اشتباها از
روی عقیده باور دارند که انتخابات آزاد به صالح ممکت
نیست  ،به نظر من اگر انتخابات آزاد نباشد بهتر از این
است که فرمایشی باشد برای این که تجربه نشان داده
است که دولت نمی تواند یک انتخابات فرمایشی بکند
که به مصلحت کشور باشد.

● امیدی به انتخابات آزاد نمی رود!

تاثیراتفرهنگیگرمابه
هایقدیم!

خواندنی های تاریخی

● گروهی که به دنبال انتخابات آزاد
نیستند!

یکی دخترش با فالن حاکم رفیق بوده ،یکی زنش
کلفت خانه فالن متنفذ بوده  ،دیگری در مقاطعه کاری
با فالن وزیر شرکت داشته و در ازای همه این ها وکالت
خواسته اند و دولت نیز مجبور شده که ایشان را وکیل
کند .پس ایشان نه تنها با این عوامل خود را به ملت
تحمیل می کنند بلکه به دولت هم تحمیل می گردند.
مجلسی که این طور تشکیل شود نه به درد ملت می
خورد نه به درد دولت ،یک بار سنگینی است که روی
دوش ملت قرار گرفته و زیانش بیش از سود است.

خواندنی های تاریخی

رود و آن چه تاکنون دولت های ایران نشان داده اند ● صد تومان جایزه برای هر تن گندم

این است که شما به اسم آزادی انتخابات را از ما قبول
کنید و عملش را از ما نخواهید ،پس کسانی که اکنون
کمر برای انتخابات بسته اند باید اول تامین پیدا کنند
که اگر انتخاباتی شد آزاد خواهد بود و اال بهتر است
هر وقت اسم انتخابات را می برند کلمه آزاد را با آن
توام سازند .نگویند ما انتخابات می خواهیم بگویند «
انتخابات آزاد» می خواهیم تا دولت بداند که ملت
جز انتخابات آزاد از وی قبول نخواهد کرد و روی
یک تصور باطل ،خود و ملت را دچار کشمکش جدیدی
نسازد.

به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران به
منظور تشویق و ترغیب آنان به افزایش سطح کشت و
فروش و تحویل مازاد محصول خود به انبارهای دولتی
اداره کل غله مجاز است در هر یک از مراکز خرید برای
هر مدتی که مقتضی و مصلحت بداند محصول گندم سال
آتی را منتهی تا آخر اسفند ماه 1341هر تن مبلغ یک
هزار ریال عالوه بر قیمت مقرر فعلی به عنوان جایزه
به فروشندگان گندم پرداخت نموده و از هم اکنون برای
جلب اعتماد کشاورزان به پرداخت جایزه برای محصول
گندم سال آتی مراتب را به اطالع عموم برساند.

کشور ایران از دیرباز به دلیل پیشرفت در علم
پزشکی شهره عام و خاص بوده است .ولی
تشکیل سازمانهای متولی امر پزشکی مربوط به
دوران قاجاریه می باشد .به طوریکه در سالهای
سلطنت ناصرالدین شاه تالشهایی برای تشکیل
سازمان پزشکی قانونی به عمل آمد .دکتر علی
ی قانونی
پرتو یکی ا ز اولی ن اساتید علم پزشک 
ایران بوده است .دکتر پرتو در پاریس تـحصیل
کـرده بود و از سا ل  1289تا  ،1317به تدریس
ی و سمت
د ر رشته بافتشناسی،پزشکی قانون 
پزشکی قـانونی تـهران انـجام وظیفه کرد.
ی معروف که حکم آن توسط
یکی از پروندهها 
ایشان صادر شد پرونده قتل خدمتکار دو تـن از
اسـتادا ن دارالفـنو ن بنام دکتر التی و دکتر لبالن
است .آنها آنقدر این خدمتکار بیچاره را کـتک
زده بـودند که در اثر جراحات حاصله درگذشت
دوستان خو د بنام

و سپس با همدستی با یکی از
دکتر گاشه،گـواهی دفـن او را صادر کردند.ولی
هنگا م دفن مردهشو ر متوجه آثا ر ضرب و جرح در
بدن مقتول شـد و آن را بـه شهربانی گزارش
داد.شهربانی با مشکو ک دانست ن مـرگ،جـسد را
تـشریح و علت مرگ را ضرب و جرح تشخیص
قانون کاپیتاالسیو ن تنها اقدام
دادند.بـه عـلت 
انجام شده در مورد این دو پزشک،فقط اخرا ج از
ایرا ن بـود.
منبعقضایی صمد ،پزشکی قانونی ،چاپ اول،
دانشگاه تـهران ،1368 ،ص 28
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