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پلیس جنوب، شبه نظامی و بیگانه
107 ســال پیش، برابر 13 مرداد 1294 خورشــیدی، با اعمــال نفوذ بریتانیا، یک 
نیروی نظامی محلی و مزدور متشکل از سربازان مستعمرات آسیایی انگلستان 
به اســم »پلیس جنوب« در جنوب ایران تشکیل شد. این نیروی نظامی عمده 
افراد خود را در شهرهای کرمان و نی ریز متمرکز کرده بود. پلیس جنوب در اصل 
برای مقابله با نفوذ آلمانی ها در مناطق جنوبی ایران به وجود آمد و تا شش سال 
بعد که با ضرب و زور دولت وقت منحل شد، نیمه جنوبی ایران را عرصه تاخت و 

تاز خود قرار داده بود.  

گرد آیت اهلل سیدابوالقاسم خویی   شا
92 ســال پیش، برابر 13 مرداد 1309 خورشــیدی، آیت اهلل ســیدعلی حســینی 
سیستانی، از مراجع تقلید شیعه در شهر مشهد به دنیا آمد. خاندان او از سادات 
حسینی اند که در عهد صفوی در سیستان می زیستند و چنانچه در تاریخ آمده 
کن اصفهان بود، از سوی سلطان  جد اعالی او سیدمحمد که در عهد صفوی سا
حســین صفوی به عنوان شیخ االســالم سیســتان منصوب شــد. آیــت اهلل علی 
گردان بالفصل آیت اهلل سیدابوالقاسم خویی مرجع  سیستانی را باید از جمله شا
بزرگ شیعیان جهان به شمار آورد. ایشــان از معدود افرادی است که اجازه نامه 
کتبی اجتهاد از استادش آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی در اختیار دارند. آیت اهلل 

کن هستند. کنون در نجف سا سیستانی هم ا

 تبعید نخست وزیر به قلعه احمد آباد
66 ســال پیــش، برابــر 13 مــرداد 1335 خورشــیدی، دکتــر محمــد مصــدق، 
نخســت وزیر قانونی ایران که دولــت او با کودتای 28 مرداد 1332 ســاقط شــده 
بود، پس از تحمل 3 ســال حبس، به احمد آباد ساوجبالغـ  نزدیك کرج و به قول 
خود او »قلعه احمدآباد«ـ  تبعید شد و تا پایان عمر به مدت 10 سال و هفت ماه در 
این روستا تحت نظر بود. تبعید دکتر مصدق به این روستا، از سوی حقوقدانان 
اقدامی غیرقانونی اعالم شــده اســت، زیــرا این تبعید به حکــم دادگاه نبــود و به 
اراده و طبق سیاست دولت وقت صورت گرفته بود. دکتر مصدق در همان قلعه 

احمدآباد مدفون است.

 کلید خوردن جنگ طوالنی ویتنام 
گوســت 1964 میالدی، بــا حمله قایق هــای توپدار  58 ســال پیش، برابــر 4 آ
ویتنام شمالی به دو ناوشکن آمریکایی در خلیج تونکن، جنگ ویتنام به شکل 
رســمی آغاز شــد. در پی این حمله کنگره آمریکا به رئیس جمهوری این کشــور 
اجازه داد تا برای دفع هر نوع حمله و خطر نسبت به نیروهای آمریکایی دست 
به هر اقدامی بزند. واقعه خلیج تونکن در واقع آغازی بر جنگ خونین و 9 ساله 
در ویتنام بود که تلفات بسیاری بر جای گذاشت. ایاالت متحده در این جنگ 
که تا آوریل 1975 به طول انجامید به اندازه 400 بمب اتمی هیروشــیما بر روی 
ویتنام شــمالی بمب ریخت و 8500 فروند از هواپیماها و هلیکوپترهای خود را 

نیز از دست داد.  

دوست خوب بچه های کتابخوان
»دخترک باید کبریت هایش را می فروخت تا پدرش به او اجازه برگشتن به خانه 
را بدهــد، اما مردم در شــب ســال نو گویی به تنهــا چیزی که احتیاج نداشــتند 
کبریت بود. سرما خیلی زود دخترک را از پا انداخت. گوشه ای نشست و با روشن 
کردن تک تک کبریت ها به گرم کردن دســت های خود مشــغول  شد. دخترک 
در شــعله  کبریت ها مادربزرگ مهربان خــود را می دید و برای این کــه مادربزرگ 
نــزد او بماند کبریت از پی کبریت روشــن می کرد. در نهایــت هنگام صبح، مردم 
شهر جســد او را که از ســرما جان داده بود کنار دیوار و در میان انبوهی از چوب 
گوست 1875 میالدی،  کبریت های سوخته یافتند.« 147 سال پیش، برابر 4 آ
هانس کریســتین آندرســن، خالــق داســتان غم انگیــز »دختر کبریــت فروش« 
در 75 ســالگی درگذشــت. ایــن نویســنده دانمارکــی پــس از اتمام دانشــگاه به 
نگارش کتــاب و رمان روی آورد. اما چون موفقیتی کســب نکرد، تصمیم گرفت 
داستان هایی برای کودکان بنویســد. آندرسن از ســال 1835 تا 1872 میالدی 
به مدت 37 سال، به طور متوسط سالی یك قصه از قصه های موسوم به پریان 
را برای کودکان نوشــت. 2 آوریل، ســال روز تولد آندرســن، به عنــوان روز جهانی 

کتاب کودك نام گذاری شده است.
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اتصال دو ســر آتالنتیک با کابل

 مظفرالدین شاه سوار بر سه چرخه در کنار درباریان - 1280
کثریت رجــال، شــاهزادگان و درباریــان قاجاری با  ، به رغــم مخالفــت ا 116 ســال پیــش، برابر 13 مــرداد 1285 خورشــیدی، مظفرالدین شــاه قاجــار
صدور فرمان مشــروطیت، مشــارکت مردم در امر حکومتداری را پذیرفت. شــاه قاجار این فرمــان را خطاب به  صدراعظم خــود میرزا نصراهلل خان 

مشیرالدوله صادر کرد، اما اصل فرمان به خط و انشای احمد قوام السلطنه است.

محرم در جغرافیای ایران )4(
عزای محــرم با فرهنــگ و آداب شــهرهای مختلف 
ممزوج شده اســت. هر یک از مناطق کشورمان هم 
ســبک خاص خود را در عزاداری و مراســم ســوگواری 
دارنــد کــه در برخــی از ایــن ســنت ها شــباهت های 
فراوانی را می توان مشــاهده کرد. برپایی دسته های 
عزاداری، تعزیه، گردانــدن علم و نخل و پخش غذای 
نذری از جمله مراسمی است که در عمده شهرهای 
کشــور برپــا می شــوند. گاهی این ســنت ها بــه قدری 
جالــب  توجهند کــه مــردم را نه تنها از سراســر کشــور 
بلکه از کشــورهای دیگر به تماشــا دعــوت می کنند. 
طی روزهای آتی در این ستون به معرفی برخی از این 

سنن می پردازیم.   

 دمام  زنی بوشهری ها
عزاداری بوشهری ها یکی از پرطرفدارترین مراسم های 
محــرم و روز عاشوراســت. نــوای ســنج و دمام بوشــهری 
حزنــی عجیــب دارد کــه دل هــای عــزاداران را در ســینه 
می لرزاند. در این شــهر ســینه زن ها حلقه های عزاداری 
را تشکیل می دهند و صدای سینه زدن همراه با سنج و 
دمام ریتمی خاص و شنیدنی را به وجود می آورد. دمام 
سازی کوبه ای است که نواختن آن در شهرهای جنوبی 
ایران رواج دارد. ســفر به شــهر بوشــهر و دیدن عــزاداری 

جنوبی ها در روزهای محرم خالی از لطف نیست.

 مرثیه  خوانی گیالنی ها
عــزاداری محــرم در گیــالن هماننــد مراســم محــرم در 
ســایر شــهرهای ایران قدمتی دیرینه دارد. مردم گیالن 
از ســال های دور با آیین ها و رســوم مختلف به استقبال 
ماه محرم می روند. در بســیاری از شهرهای گیالن هنوز 
آیین های قدیمی محرم حفظ شده اند و با شور فراوانی 
برگزار می شوند. آیین های سنتی ماه محرم در گیالن در 
برخی موارد به شکل متفاوتی نسبت به شهرهای دیگر 
اجرا می شــود. در این ماه مردم گیالن لباس های ســیاه 
و تیــره به تــن می کننــد و با مراســم و آیین هــای مختلف 
نوحه خوانی و علم گردانی برای امام حســین ســوگواری 
کــن مقدس  می کننــد. کلیــه امام زاده هــا، مســاجد و اما
نقاط تمرکز عزاداری در گیالن هســتند. مرثیه خوانی در 
ایــن مکان ها معموال طبــق برنامه ای مشــخص به زبان 

فارسی و گیلکی اجرا می شود. 

 زنجیر زنی آبادانی ها
عــزاداری محــرم در آبــادان هــر ســال بــا نوحه خوانــی و 
دسته های عزاداری، سینه زنی و زنجیرزنی اجرا می شود. 
یک ماه اندوه و سیاه پوشــی برای امام حســین تمام شهر 
را تحــت تأثیر قرار می دهد، بــه طوری که در ایــن روزها پیر 
و جوان در هیئت های عزاداری شــرکت می کننــد و حال و 
هوای شــهر رنگ دیگری بــه خود می گیــرد. مــردم آبادان 
درست از شــب قبل از محرم لباس سیاه به تن می کنند و 
همه مساجد، تکایا و حســینیه ها را سیاه پوش می کنند. 
در بســیاری از کوچه هــا و خیابان های شــهر، ایســتگاه ها 
و ســقاخانه هایی راه انــدازی می شــود و جوانان بــا چای، 
شــربت و شــیر از عابــران پذیرایــی می کننــد. در طــول ماه 
محرم بســیاری از عزاداران و مردم در خانه های خود یا در 
مساجد غذای نذری می پزند و بین مردم پخش می کنند.  

 سیاه پوشی تهرانی ها
تهرانی ها به عنوان مردمی که از قدیم به عــزاداری برای 
ســاالر شــهیدان پایبند بوده انــد، آداب و رســوم خاصی را 
برای روزهای محرم بجا می آورند. در طول تاریخ تهرانی ها 
گر دستشــان تنگ بود و وسع شــان هم نمی رسید  حتی ا
که بــرای ماه محــرم لباس ســیاه عــزا بخرنــد،  یک یــا چند 
لبــاس را با جوهــر رنــگ می کردنــد تا مناســب عــزای امام 
حسین باشــد. برخی هم لباس شــان را می فروختند و به 
جای آن، لباس نو سیاه می خریدند. »سیاه پوشی« یکی 
از رســوم مردم تهران در محرم اســت که از همــان روزهای 
ابتدایی یــا حتی چنــد روز قبل از شــروع محرم بجــا آورده 
می شود. تزیین مساجد و تکایا با پارچه های مشکی رنگ 
 هم برای برگزاری رســوم ماه محرم، شور بیشتری به عزای

 حسینی می دهد.

 مشعل  گردانی قمی ها
یکــی از آیین هــای مذهبی دهــه اول محــرم در مناطق 
مرکــزی و جنوبــی ایــران نظیــر قــم، شــهر ری و اردکان یزد 
مشعل گردانی است که عرب ها بیشتر آن را اجرا می کنند. 
این مراســم که قدمتی حدود 500 ســال دارد، در گذشــته 
با مشعل های هیزمی برگزار می شد، اما در سال های اخیر 
مشــعل های گازســوز جایگزین آن شــده اســت. مشعل، 
چــوب بلنــد و باریکــی اســت کــه 20 تــا 40 مشــعل روی آن 
نصب شده اســت و هر یک با پارچه های ضخیم و پشمی 
و با نفت یا گازوئیل روشــن می شــود. طبل و سنج معموال 
از بخش هــای مهــم آییــن مشــعل گردانی هســتند کــه با 

ضرب آهنگی تند نواخته می شوند.

گوســت 1858 میالدی،  164 ســال پیش، برابر 4 آ
بــه همــت  اقیانــوس اطلــس  کابل کشــی در بســتر 
سایروس وستفیلد )ســرمایه دار آمریکایی( به پایان 
رسید. این خط تلگراف، دو ســوی اقیانوس اطلس 
را بــه یکدیگر مرتبــط می کرد و به کمــک آن دیگر نیاز 
نبــود بــرای فرســتادن یــک پیــام ســاده، انبوهــی از 
نامه توســط کشــتی ها یــا هواپیماهای پســت عرض 
آتالنتیــک را طــی کنند. جالب اســت بدانیــد همین 
خط تلگراف ســال ها بعد سرنوشت یکی از بزرگترین 
ایــاالت  کــرد.  را عــوض  جنگ هــای تاریــخ معاصــر 
گرم جنگ بین الملــل اول، با دنبال  متحــده در گرما
کردن دکترین جیمــز مونرو - مبنی بــر عدم دخالت 
در اروپــا - خــود را از ایــن جنــگ جهانســوز دور نگاه 
وقــت  رئیس جمهــوری  ویلســون،  وودرو  داشــت. 
آمریکا، در برابر اصرارهای انگلســتان و فرانســه فقط 
کتفــا کــرده بود،  به قطــع رابطــه سیاســی بــا آلمــان ا
امــا کشــف تلگــراف آرتــور زیمرمــن - وزیرامورخارجه 

امپراتوری آلمــان - به ســفیر این کشــور در مکزیک، 
معــادالت در آن ســوی آتالنتیــک را بــر هــم زد. بلــه 
درســت حدس زدید، جرقــه ورود ایــاالت متحده به 
جنگ جهانــی اول چیزی نبــود جز یک تلگــراف! در 
ایــن تلگراف کــه توســط ســرویس اطالعاتــی بریتانیا 
کشــف و رمزگشــایی شــد، زیمرمن به ســفیر آلمان در 
مکزیک دســتور داده بــود از مکزیکوســیتی بخواهد 
بــه نفــع آلمــان وارد جنگ بــا ایــاالت متحده شــود و 
در عــوض ایالت های تگــزاس، آریزونــا و نیومکزیکو را 
با حمایــت برلین ضمیمه کشــور خود کنــد. احتماال 
وقتــی آمریــکا بــا اعــالن جنــگ بــه آلمــان رســما وارد 
جنــگ جهانی اول شــد، برلیــن به این می اندیشــید 
کــه بهتــر بــود تلگــراف هیچــگاه اختــراع نمی شــد! 
وزیرامورخارجــه آلمــان بــرای فرســتادن ایــن پیــام 
کابــل تلگــراف  بــه ســفارت کشــورش در مکزیــک از 
کــه توســط ســایروس وســتفیلد  اقیانــوس اطلــس 
کشــیده شــده بــود بهــره گرفــت. وســتفیلد دو دهــه 

پــس از اختــراع تلگــراف توســط ســاموئل مــورس، 
ضمــن همــراه کــردن تعــدادی از صاحبــان صنایع و 
ثروتمنــدان ایاالت متحده با خــود، پس از جلب نظر 
دولت برای حمایــت مالی از این پروژه، در تابســتان 
1858 میــالدی، کابل کشــی زیر دریــا را با اســتفاده از 
دو کشــتی بریتانیایــی و آمریکایــی آغــاز کــرد. در این 
تاریخ هنــوز 56 ســال تــا آغار جنــگ بین الملــل اول 
زمــان باقــی بــود. اشــتیاق وســتفیلد بــرای بــه ثمــر 
رســاندن ایــن ایــده کامــال قابــل درک اســت، زیــرا در 
آن دوران حتــی مهمتریــن خبرهــا بیــش از یــک ماه 
زمان می برد تا از اروپا به آمریکا )یا بالعکس( برســند. 
در عملیــات نخســتین، ویلیــام تامســون دانشــمند 
ع  مختــر مــورس  ســاموئل  همچنیــن  و  انگلیســی 
تلگــراف، وســتفیلد را همراهــی می کردنــد. امــا کابل 
از دو نقطــه پاره شــد و کار بــه تعویق افتــاد. چند ماه 
 بعــد دوبــاره کار کابل کشــی از نو آغــاز شــد و نهایتا به 

نتیجه رسید. 

اشرف اوالد آدم
باز این چه شورش است که در خلق عالم است/باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین/بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو/کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب/کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست/این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای مالل نیست/سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند/گویا عزای اشرف اوالد آدم است

محتشم کاشانی

 میر سر بریده

باد صبا درآمد فردوس گشت، صحرا/آراست بوستان را، نیسان به فرش دیبا
دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم/مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا

میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را/مقتول کربال را، تازه کنم توال
آن میر سر بریده، در خاك خوابنیده/از آب ناچشیده، گشته اسیر غوغا

تخم جهان بی بر، این است و زین فزون تر/کهتر عدوی مهتر، نادان عدوی دانا
بر مقتل ای کسایی، برهان همی نمایی/گر هم برین بپایی، بی خار گشت خرما
تا زنده ای چنین کن، دل های ما حزین کن/پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا

کسایی مروزی
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