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برگ برنده مذاکرهکنندگان ما در برابر  5+1قدرت
نظامی ایران و بسیجیان مخلص و آماده اشاره رهبرند.
امنیت را این چیزها به وجود آورده .خواهشی که از
آقایان داریم این اس��ت که با امتی��از دادن به غرب،
امنیت کش��ور را به مخاطره نیندازند ،ایجاد امنیت
پیشکش!
روحاللهی

ش��رايط تيم ملي اميد ايران هر طرفدار فوتبال را
به ياد ناكامي هاي متوالي در رس��يدن به بازي هاي
المپيك مي اندازد .االن  40س��ال اس��ت در فوتبال
المپیک حضور نداریم .در المپیک آس��یایی هم که
با نتیجهای ش��بیه فاجعه  4گل از ویتنام خوردیم و
حذف شدیم .با اين وضعیتی هم كه در حال حاضر از
تیم امید که حتی مربی ندارد ،میبینیم ،عالقهمندان
به فوتبال ،باید حس��رت المپیک را  44ساله بدانند.
تيمهاي پايه ورزش��ي ما شرايط خوبي ندارند و بايد
به آنها بيش��تر از اين توجه شود تا آینده ورزشمان
که اینق��در هم برای مردم مهم اس��ت و همیش��ه
ورزشکارانمان مایه افتخار بودهاند ،روشن باشد.
یادداشتروز

تفتیزاده

بهشت کمپانیهای سیگار

ادامه از صفحه اول

صحبت از بازار مصرفی است که همه برندهای
تولیدکننده شیرخشک آن «صهیونیستی» هستند
و محبوبترین دسر کودکان را شریک بزرگ صنایع
غذایی اسرائیل برای ایرانیان به ارمغان میآورد! این
در حالی است که شهروندان اروپا و آمریکا ،در کنار
مس��لمانان برای بایکوت محصوالت صهیونیستی
حتی نیاز به «ایدئولوژی واحد» نداش��تند ،چراکه
نتایج به دس��ت آمده از آزمایش��گاههای مس��تقل
درب��اره می��زان آلودگی این محص��والت به عوامل
مشکوک و ش��وکآور کفایت میکرد .اما داستان
مارلبروی ایرانی از ماجرای «صهیونیس��تی بودن»
فیلیپ موریس دامنهدارتر اس��ت .قیمت سیگار در
ایران از کش��ورهای اروپایی کمتر اس��ت .براساس
گزارش یورو مونیتور ،همین موضوع موجب شده،
میزان سیگاریهای ایران طی  5سال اخیر به بیش
از  2برابر افزایش یابد و کمپانیهای مشهور سیگار
برای حفظ موقعیتشان در بازار به سرمایهگذاری
برای جذب جوانان و دختران ترغیب شوند .جالب
اینجاست که مسؤوالن امر مدعی هستند به علت
حج��م باالي قاچاق س��يگار به اي��ران ،قيمت اين
محصول دخاني را تا این حد پایین حفظ کردهاند.
سیاستی که نه تنها موجب کاهش ارقام تکاندهنده
حجم سیگار قاچاق به کشور نشده ،بلکه خسارات
وارده به «یارانه سالمت و بهداشت غیرسیگاریها»
را به عل��ت پرداخت هزین��ه بیماریهای غیرقابل
درم��ان س��یگاریها از بودجه عموم��ی ،تصاعدی
افزایش داده است .مهم است که بدانیم در هیچیک
از کشورهای جهان در حال حاضر ،به بهانه حمایت
از سالمت جامعه ،یارانه واکسینه کردن کودکان و
بودجه توزیع ش��یر و سبزیجات میان مردم عادی،
اینگونه ناباورانه همچون دستخوش به سیگاریها و
قلیانکشهای سرطانی و آسمی پرداخت نمیشود!
اکنون همان مدی��ران مدعی ،تصمیم دارند با ارائه
مج��وز دولتی به فیلیپ موریس برای واردات بیش
از  12میلیارد نخ سیگار برند مارلبرو و تولید ساالنه
ی��کمیلیون و  200هزار کارتن س��یگار در داخل
کش��ور ،به سهم  40درصدی قاچاق این برند پایان
دهند! در حالی که هم اکنون تعرفه واردات سیگار
نیز بس��یار ناچیز است و عالوه بر آن برخالف اغلب
قریب به اتفاق کش��ورهای جه��ان ،در ایران هیچ
خبری از اجرای قوانین محدودکننده مصرف سیگار
در اماکن عمومی نیز به گوش نمیرسد!
آیا ای��ران در حال تبدیل ش��دن به بهش��ت
کمپانیهای سیگار است؟

یادداشت میهمان

وهابیت تفکری است که امروز مادر معنوی بسیاری
از تفکرات افراطی به ظاهر اسالمی جهان اسالم است
و تحت عناوین مختلف چون القاعده ،طالبان ،النصره،
داعش ،بوکوحرام ،جیشالعدل ،الش��باب و ...به صورت
ملموستری شناخته میشود که هدف خود را اعتالی
اسالم و توحید در جهان معرفی کرده و دست به جهاد
فیس��بیلاهلل(!) میزند! این نگرش خش��ک و خشن
زاییده تفکرات جوانی تندخو و بلندپرواز به نام محمد
بن عبدالوهاب است .محمدبن عبدالوهاب هیچ یک از
مذاهب(سنی و ش��یعه) را قبول نداشت و همگی آنها
را گم��راه و کافر میدانس��ت و خ��ود را برتر از علمای
اربعه مذاهب اهل تس��نن میدانس��ت .وی به واسطه
تفکرات تند و افراطی خود از بس��یاری از مناطق طرد
شد ولی در نهایت این نگرش غیرعقالنی و غیرمنطقی
خریدار خ��ود را پیدا کرد و حاکم منطقه درعیه نجد،
محمدبن س��عود(پدر و موس��س آل س��عود) که وی
نی��ز فردی جاهطلب و بلندپرواز بود ،اس��تقبال گرمی
از ش��یخ و دینش به عم��ل آورد تا به کمک آن قلمرو
خود را گسترش دهد .لذا پیوند سیاسی  -مذهبی بین
وهابیت و آلسعود شکل گرفت که سرمنشأ تحوالت و
بحرانهای اساسی و بزرگی در سالهای بعد شد .نکته
قابل اش��اره در اینجا این اس��ت که از ظاهر امر به نظر
میآید محمدبن عبدالوهاب مستق ً
ال اقدام به تکوین این
مذهب یا دین جدید کرده است  -وهابیت مدعی است
اس�لام حقیقی و راس��تین را احیا کرده و سایر فرق و
مذاهب اسالمی راه گمراهی ،کفر و شرک را پیمودهاند
و جان ،مال و ناموسش��ان حالل اس��ت و باید با آنها
جنگید -ولی دم خروس استعمار و غرب در ایجاد این
تفکر کام ً
ال مشهود است و انگلستان توسط جاسوسان و
نمایندگان خود در جهان اسالم که در این باره شخصی
به نام مس��تر همفر بود به هدایت ،مدیریت و کانالیزه
کردن افکار شیخ افراطی پرداخت .لذا این استعمار است
که سعی داشته و دارد با ایجاد یک فرقه افراطی -ظاهرا ً
اس�لامی که خود را منادی بیداری اسالمی میداندجهان اس�لام را تکهتکه و مضمحل کن��د و خصوصاً
امپراتوری (خالفت) اسالمی عثمانی را که در آن دوره
زمانی مانعی بزرگ بر سر منافع و مقاصد غرب در غرب
آسیا و شمال آفریقا بود را از سر راه بردارد و نیز مسیر
خود را برای دسترسی به خاور دور هموار کند .از همین
رو در جهان اس�لام  2جریان افراطی را ش��کل دادند؛
وهابیت در اهل تسنن و بهاییت در شیعه .با توجه به این
مطالب میتوان از عداوت و دشمنی غرب با اسالم کام ً
ال
آگاه شد چرا که شکلگیری یک حکومت و بلوک متحد
و قدرتمند اسالمی غرب و استعمار را در فشار و تنگنا
قرار میدهد و حیاتش را با مشکل مواجه میکند؛ پس
انشقاق و تفرقه در جهان اسالم هدف اصلی غرب است
تا با تأکید بر نقاط افتراق و تمایز میان مسلمانان(مثل
ش��یعه و س��نی؛ عرب و عجم؛ ترک و ک��رد و فارس
و )...آنها را برجس��ته و تبدیل ب��ه ارزش و اصل کند و
ب��ا تجویز الگو و مدل غربی دول��ت  -ملت ،دولتهای
متعدد اس�لامی  -که هرکدام هم تفس��یری خاص از
اسالم دارند  -را جایگزین امت واحده اسالمی کند و به
هدف اصلی خود که همان تضعیف و در نهایت نابودی
اسالم و توحید است ،برسد .غرب به خوبی دریافته تنها
اسالم راستین و حقیقی است که توان اتحاد مسلمین
و جذب نوع بش��ر را به خ��ود دارد و میتواند با فطرت
انسانها ارتباط بگیرد و آن را احیا کند و در عین حال
در حوزه سیاس��ت و حکومت جایگزین جامع ،کامل و
شاملی است که اندیشههای سیاسی و اجتماعی غرب
در همه ش��ؤون را به زبالهدان تاریخ خواهد فرس��تاد؛
پس مبارزه با اس�لام راس��تین به یکی از اصول تمدن
غرب بدل میش��ود لذا غرب بر این فرقهگرایی تاکید
و پافش��اری کرد و از فرقه وهابیت و پیمان اخوت بین
آلس��عود و وهابیت در نجد حمایت کرد تا این تفکر
حقیقتاً ضداس�لامی ابتدا در ش��به جزیره عربستان و
سپس در همه منطقه گس��ترش یابد .آلسعود نیز با
بهرهمندی از این گروههای افراطی تروریستی و استفاده
اب��زاری از دین به اعمال سیاس��تهای خود در اقصی
نق��اط جهان میپردازد ،چرا که دین اس�لام از جایگاه
قدس��ی و رفیعی در میان امت اسالمی برخوردار است
و از توان جذب و مشروعیتبخشی باالیی بهره میبرد؛
لذا وهابیت و آلس��عود با استفاده از دین ابزاری سعی

دولت آمریکایی ـ عربستانی شرارت
سیدمهرداد سیدبرزگر

دارند به مقاصد خود و اربابان خویش برسند تا در سایه
حمایت ظاهری اسالم و مسلمین اهداف سیاسی خود
را پیگیری و وصول کنند و از این روست که عربستان
سعودی خود را امالقرای جهان اسالم معرفی میکند تا
بتوان��د از ظرفیت باالی این عنوان برای ایجاد محوری
قدرتمند در کنار خود بهره ببرد و در این راه از ابزارهای
تأثیرگذاری بهره میبرد.
 -1وج��ود حرمی��ن ش��ریفین مس��جدالحرام و
مس��جدالنبی(ص) در مکه و مدینه؛ بهرهمندی از این
موقعیت خاص و اس��تثنایی و در اختیار داشتن محل
ن��زول وحی و اماکن مقدس و متبرک تاریخ اس�لام و
قبله مسلمین جهان به آلسعود جایگاه خاصی را اعطا
کرده اس��ت و اینان نیز به ظاهر خود را خادم حرمین
ش��ریفین معرفی میکنند تا با استفاده از این موقعیت
ش��أن و منزلت خود را در جهان اسالم و بین مسلمین
باال ببرند و بر اعتبار خود بیفزایند .این ش��رایط زمینه

مناسبی را برای تبلیغ آیین وهابیت در میان مسلمین
فراهم میآورد تا جذب نیروهای مسلمان به وهابیت و
سلفیگری افراطی را تسهیل کند و این کار خصوصاً در
ایام حج و در میان حجاج که ش��امل نژادهای مختلف
جهان اسالم هستند شرایط مطلوبی دارد.
 -2استفاده عظیم از پول فراوان نفت در حوزه عمرانی
و طرحهای توسعه عربستان که موجب گسیل نیروی
کار از همه جهان اسالم به سمت این کشور شده است.
اجرای طرحهای توس��عه حرمین ش��ریفین و اقدامات
عمرانی عظیمی که در راستای توسعه عربستان (توسعه
در بخش انرژی و غیرانرژی) به عمل آمده است ،نیازمند
نیروی کار انبوه اس��ت و عربستان با توجه به جمعیت
اندک خود به نیروی کار خارجی متکی است لذا شاهد
حضور مس��لمانان یا حتی غیرمسلمانان در عربستان
س��عودی هس��تیم که از همه مناطق جهان گرد هم
آمدهاند و همین کارگران خدماتی و عمرانی به یکی از
منابع درآمدی کشور مبدأ خود تبدیل شدهاند و جایگاه
باالیی در اقتصاد ضعیف کش��ور خود دارند .آلسعود با
این اقدام خود به  3هدف اصلی خود در راستای تحکیم
و تثبیت جایگاه خود در منطقه و جهان اسالم میرسد:
ال�ف) جذب نی��روی کار فعال و پرانرژی کش��ورهای
اس�لامی برای پروژههای عمرانی و خدماتی خود؛ ب)
وابس��ته کردن اقتصاد کشورهای اسالمی که به مراتب
از اقتص��اد غول پیکر نفتی آلس��عود ضعیفترند؛ ج)
گس��ترش تفکر وهابی در اقصی نقاط جهان به واسطه
این کارگران و جذب نیرو از میان آنها.
 -3اس��تفاده از س��رمایههای نفتی به منظور تأسیس
مؤسسات به اصطالح اس�لامی در آمریکا ،اروپا ،آفریقا
و آس��یا که بر مبنای تبلیغ و تعلی��م آیین وهابیت به
عنوان اس�لام حقیقی ش��کل گرفتهاند .آلس��عود با
استفاده از ثروت نفتی در دورافتادهترین مناطق جهان
و دنیای اس�لام به تبلیغ وهابیت اقدام میکند و با ارائه
خدمات در همه حوزهه��ا از جمله کمکهای مالی به
مردم آن مناطق به گسترش آیین وهابیت و جذب نیرو
میپ��ردازد .از این رو مردم این مناطق فکر میکنند با
پیروزی و تبعیت از وهابیت و س��لفیگری افراطی هم
دنیای خود و مشکالت اقتصادی و مالی خود را از طریق
پول آلس��عود وهابی تأمین میکنند و هم با پیروی از
اینان آخرت خود را نیز تضمین میکنند ،لذا با عضویت

در این گروهها به ابزاری در دست دینی تبدیل میشوند
که آلس��عود آن را در دست دارد ،اگرچه آلسعود نیز
ابزاری در دست غرب است .این ظرفیت باال امکان مانور
و قدرتنمایی آلسعود را افزایش میدهد و تقویت تفکر
افراطی وهابی و مش��تقات آن را در پی دارد .از همین
روس��ت که وهابیت و فرزند وی گروهک داعش از 80
کش��ور دنیا عضوگیری کردهاند و ح��دود  25هزار نفر
عضو فعال این جریان هس��تند و جهان ش��اهد حضور
مس��لمانانی افراطی و خشن از اروپای به ظاهر متمدن
و مدرن در این جریان اس��ت که از کشورهای انگلیس،
فرانسه ،بلژیک ،آلمان ،هلند و کشورهای اروپایشرقی
به عضوی��ت این گ��روه درآمدهاند .این س��وال مطرح
اس��ت که این زایی��ده نامبارک که از پیوند نامش��روع
غرب با آلس��عود ش��کل گرفته اس��ت در خاورمیانه
اس�لامی در پی چیست؟ پاس��خ به این سوال با توجه
به مطالب فوقالذکر آس��ان است و میتوان در  4مورد

عینی و محسوس به آن اشاره کرد.
 -1ارائه چهره خش��ن و غیرانسانی از دین مبین اسالم
و پیامبر خاتم(ص) توس��ط وهابیها و داعش که ناشی
از تفسیر و نگرش غیرعقالنی و ظاهربین آنها از اسالم
است .معرفی این چهره وحشتناک و ناپسند که بعد از
انقالب اس�لامی ایران شدت بیشتری یافت چه دلیلی
دارد؟! جز اینکه چهره اسالم عقالنی ،معتدل و اصولی
که انقالب اس�لامی معرفی و صادر کرد را با این چهره
خشن مخدوش کنند؟ همه آمارها حاکی از آن است که
روند اس�لامگرایی و گرایش به اسالم به طور خاص در
غرب رو به گسترش است و تا چند سال آینده مسلمانان
از یک اقلیت به اکثریت تبدیل میشوند که درصد قابل
توجهی از جمعیت کشورهای اروپایی و آمریکا را شامل
میشوند لذا استراتژی غرب بر این امر استوار شده است
که با ظهور این جریان افراطی و خونریز که چهره منفور
و ظالمانهای از اسالم را نشان میدهد ،به جای نمایش
اسالم و تبلیغ آن بیشتر به تبلیغ یهودیت ،مسیحیت و
از این ادیان تحریف شده مهمتر ،سکوالریسم و تفکرات
الئیک بپ��ردازد .جری��ان وهابی��ت در  2جبهه ترویج
خشونت و ظاهرگرایی بشدت فعالیت میکند و این را
هم در مبارزات خود و هم در نحوه اداره جامعه نش��ان
داده اس��ت که با آمیزهای از افراط و جبر همراه است و
همه اینها را نیز به اسالم نسبت میدهند و این همان
ابزاری بودن دین در دست آلسعود و داعش است.
 -2انح��راف افکار عموم��ی از روند بیداری اس�لامی
بحرین و عربستان و استفاده از حربه سانسور و سرکوب
و فرقهگرای��ی در مقابل��ه با مخالفان رژیم آلس��عود و
آلخلیفه؛ گس��یل گروهکهای تروریس��تی وهابی به
سوریه و عراق و حتی لبنان باعث شد بیداری اسالمی
بحرین و عربستان که با مشت آهنین رژیمهای وهابی
آلس��عود و آلخلیفه روبهرو شده بود کام ً
ال در سانسور
خبری قرار بگیرد و در این شرایط سرکوب آنها راحتتر
صورت میگیرد؛ برای مثال هن��وز خبر موثقی درباره
آیتاهلل نمر باقر النمر ،عالم عربس��تانی که توسط رژیم
سعودی دستگیر و به اعدام محکوم شده است در دست
نیست و آلس��عود در این ش��رایط هرکس را بخواهد
سرکوب و دستگیر یا به قتل میرساند کما اینکه از این
بازه زمانی در این راه سود جسته و مخالفان داخلی خود
را یکی پس از دیگری به سختی سرکوب کرده است.

 -3انحراف رسانهها و افکار عمومی جهان از مهمترین
و اصلیترین مس��اله جهان اسالم یعنی فلسطین؛ طی
بحرانی که جریانهای افراطی منش��عب از وهابیت در
س��وریه ،عراق و لبنان ش��کل دادند مساله فلسطین و
اقدامات روزانه رژیم صهیونیس��تی مغفول مانده است،
از همین رو رژیم صهیونیستی با اجرای طرح داعش و
القاعده در سوریه و عراق با فراغ بال به گسترش تعدی
و تجاوز خود در مناطق فلس��طینی پرداخته اس��ت و
س��عی دارد در این پنجره زمانی مخفی ،شهرک سازی
و یهودیسازی را در قدس شرقی و کرانه غربی توسعه
دهد و این در حالی اس��ت که کشتار و تجاوز به مردم
مظلوم و مس��لمان فلسطین کام ً
ال تحتالشعاع بحران
داعش در منطقه است .نکته قابل اهمیت این است که
جریانهای وهابی اعتقاد دارند فقط و فقط اعتالی اسالم
و کلمه توحید امکان جهاد فیسبیلاهلل را فراهم میکند
و با این اس��تدالل مبارزات جریان مقاومت و حزباهلل
لبن��ان را اقدامات��ی غی��ر دین��ی و در چارچوب حفظ
تمامیت ارضی یک کشور خاص میدانند و به هیچوجه
آن را تایید نمیکنند و مخالف سرس��خت آن هستند،
البته مبارزه با دولت و مردم مس��لمان سوریه و عراق و
لبنان را جهاد میدانند! و مبارزه با رژیم صهیونیستی را
جایز نمیدانند! رژیم صهیونیستی فقط و فقط به خاطر
مسلمان بودن مردم مظلوم فلسطین و نه عرب بودن یا
سایر خصایص آنها ،بلکه فقط به جرم مسلمان بودن آنها
سعی در نابودی فلسطینیان و تخریب قبله اول وحدانیت
(مسجد االقصی) را دارد و قصدی جز خشکاندن ریشه
اس�لام و توحید در فلسطین اشغالی ندارد ،اما علمای
تاریک فکر وهابی معلوم نیست براساس کدام منطق و
تفسیر ،جدای از عقلی یا غیرعقلی بودن منطق و تفسیر
این��ان! مبارزه ،جنگ و ایجاد ناامنی در س��وریه ،عراق،
لبنان و سایر نقاط جهان چون یمن ،نیجریه ،سومالی،
مصر ،لیبی ،پاکستان ،افغانستان ،کشورهای شاخ آفریقا
و ...را برخاس��ته از شریعت اس�لام و جهاد در راستای
اعتالی اس�لام و توحید میدانند ،ول��ی مبارزه با رژیم
صهیونیس��تی و آمریکا و غرب را که کمر بستهاند تا از
اسالم جز پوستینی باقی نماند ،جایز و شرعی نمیدانند
و اص ً
ال در طول تاریخ شکلگیری خود یک گلوله تفنگ
که هیچ ،یک تکه س��نگ هم هیچ ،حتی دشنامی نیز
حواله اینان نکردهاند؛ چرا که حیات و ممات این گروه
در دست غرب و صهیونیسم است و هم اینان هستند که
ت قتالهای در دست غرب و رژیم صهیونیستی هستند
آل 
که به وسیله اس�لام ابزاریشان جهان اسالم را مثله و
تکهتک��ه کردهاند و هر صدای احیاگ��ر عزت و کرامت
اسالمی را سرکوب میکنند.
 -4انتقال بحران و تنش از کشورهای همپیمان و بلوک
غرب به س��مت متح��دان جمهوری اس�لامی ایران در
منطقه خاورمیانه؛ از اهداف اساسی شکلگیری این تفکر
و گروهکهای منشق از آن مقابله با انقالب اسالمی ایران
اس��ت .لذا ایجاد تنش در عراق ،سوریه و لبنان (اعضای
محور مقاومت) توس��ط داع��ش و القاعده برای تضعیف
گفتمان عقالن��ی و اصولی انقالب اس�لامی در منطقه
و جهان اس��ت و مدیریت ایران اس�لامی در منطقه را با
چالش مواجه میکند .پس با اجرای بازی با حاصل جمع
صفر در برابر جمهوری اسالمی ایران سعی دارند موازنه
قدرت را به حالت سابق خود با محوریت غرب و آمریکا و
ژاندارمی آلسعود بازگردانند که امنیت و موجودیت رژیم
صهیونیستی را تأمین میکند .از این رو با گسیل نیروهای
افراطی وهابی از سراسر جهان و اروپا و آمریکا به سوریه
و عراق ضمن تخلیه کشورش��ان از جریانهای افراطی
خشونتطلب به سرمایهگذاری آنها علیه محور مقاومت
میپردازند .این تخلیه افراطیها از غرب ،هم باعث افزایش
امنیت و ثبات در بلوک غرب میشود و هم از طرف دیگر
جمهوری اس�لامی ایران را تضعیف و بر قدرت بازیگری
جهان��ی و منطقهای آنان میافزاید .ولی کام ً
ال مش��هود
اس��ت که اینان در محاس��بات خود دچ��ار کجفهمی و
نافهمی شدهاند و هم اینان اکنون برای مقابله با داعش از
جمهوری اسالمی ایران طلب کمک میکنند که این نیز
دارای فلسفه دیگری است و آنها سعی دارند با این اقدام
جای��گاه خود را در نزد افکار عمومی حفظ و خود را تنها
حامی ثبات و امنیت معرفی کنند ،بدون اینکه کسی بداند
این افراط و تروریس��م از خود اینان نش��أت گرفته است
و این یعنی سیاست منافقانه غربی.

■■آغ�از تأس�يس ته�ران
جدي�د در زمان س�لطنت
ناصرالدي�ن ش�اه قاج�ار
(1246ش)
با آغ��از سلس��له قاجاريه،
ته��ران بهعنوان پايتخت كش��ور ،معرفي ش��د و
پادش��اهان در آن ،اقامت داشتند .اين روال بيش
از  70سال ادامه يافت تا اينكه در بيست و يكمين
سال سلطنت ناصرالدين شاه قاجار ،بر اثر فزوني
جمعيت ،وي تصميم گرفت شهر را وسعت داده
و ش��هري با نام خود در كنار تهران قديم يا عتيق
بنا كند .از اين رو ،در اين روز برابر با  11ش��عبان
1284ق كلنگ توسعه تهران و احداث شهر جديد
ب��ا نام دارالخالفه ناصري را به زمي��ن زد و از اين
پس ،تهران به اين نام خوانده ميشد .بدين ترتيب،
شهر تهران از اطراف توسعه يافت و خندقهايي در
جهات مختلف ايجاد شد .همچنين در هر طرف
ش��هر ۳ ،دروازه با شكلهاي زيباي مشرقزميني
و كاش��يكاري و مناره كوچك ساخته شد و شهر،
وسعت يافت.
■■بلواي نان در ته�ران و توقيف روزنامهها
(1321ش)
پس از روي كار آمدن قوام به نخستوزيري ،با
وجود تشكيل وزارت خواربار و تخصيص اعتبار براي
خريد گن��دم و آرد ،وضع نان نهتنها بهبود نيافت
بلك��ه روز به روز بدتر و ن��ان نامرغوبتري تحويل
م��ردم داده ميش��د .از بام��داد روز  17آذر 1321
ش ،به علت فش��ار زندگي ،نبودن مايحتاج اوليه و
پايينبودن دستمزدها ،عده زيادي از دانشآموزان
و دانش��جويان به طرف ميدان بهارس��تان حركت
كردند .در همان حال كه فرياد «نان ميخواهيم»
آنها در طول مسير طنينانداز بود ،عده زيادتري از
مردم و دانشآموزان در ميدان بهارس��تان اجتماع
کرده و ناگهان به مجلس هجوم بردند .پس از ضرب
و شتم نمايندگان ،ميز و صندلي و تابلوهاي مجلس
را شكس��ته و عدهاي از مهاجمان ،اموال مجلس را
غارت كردند .به دنبال آن بازار تهران تعطيل ش��د
و برخ��ي از مردم به چپ��اول مغازههاي خيابانها
پرداختند .فرمان��دار نظامي تهران بركنار ش��د و
س��پهبد اميراحمدي با اختيارات كامل منصوب و
به دس��تور وی به روي مردم آتش گش��وده شد و
عده زيادي كش��ته و زخمي شدند .در همين روز،
خانه نخستوزير به آتش كشيده شد و احمد قوام
دس��تور توقيف كليه روزنامهها و مجالت را صادر
كرد .اين آش��وب ،ته��ران را از حالت عادي خارج
نمود .حوادثي كه در بلواي نان در تهران اتفاق افتاد
نشان ميدهد بسياري از حركات ،سازمانيافته و از
قبل طراحيشده بوده است و نميتوان تمام آن را
خودانگيخته دانست .در اين حوادث ،دست پنهان
عدهاي خاص و حتي شاه و دربار براي تحت فشار
قرار دادن قوام ديده ميشود.
■■درگذشتسیدحسينمكي،سياستمدار،
مورخ و نويسنده معاصر (1378ش)
سیدحسين مكي در س��ال 1290ش به دنيا
آمد .وي پس از گذراندن تحصيالت مقدماتي ،به
ته��ران رفت و به خدم��ات دولتي پرداخت .مكي
بعد از شهريور  1320و ايجاد فضاي باز سياسي،
فعاليتهاي رسمي خود را در مطبوعات آغاز كرد
و نوش��تههاي تاريخي ،تحقيقي و ادبي او ،بخش
مهمي از مندرجات روزنامههاي درجه اول تهران
ب��ود .او در اي��ن زمان نخس��تين جلدهاي كتاب
تاري��خ  20س��اله ايران را به ن��گارش درآورد و به
ش��هرت رسيد .مكي در سالهاي بعد به عضويت
ح��زب ايران و حزب دموكرات ايران درآمد و اين،
سرآغاز فعاليتهاي سياسي او در مجلس پانزدهم،
شانزدهم و هفدهم شد .او از طرفداران سرسخت
دكتر مصدق به شمار ميرفت و در مبارزات ملي
كردن صنعت نفت ،تالش زيادي از خود نشان داد.
مك��ي عضو هيات خلعيد از كمپاني جنوب بود و
به علت خدماتش ،به سرباز فداكار ملقب شد .وي
پ��س از كودتاي  28مرداد  ،32به حاش��يه رانده
شد و هنگامي كه در سال  ،1339به فعاليتهاي
سياس��ي روي آورد ،رژيم مانع فعاليت مكي شد.
حس��ين مكي از آن پس به كارهاي علمي و ادبي
روي آورد و آثار متنوعي را به نگارش درآورد .تاريخ
 20س��اله ايران در  8جلد ،كتاب سياه در  8جلد،
خاطرات سياسي در دو جلد ،زندگاني سيدحسن
مدرس در دو جلد ،وقايع  30تير و تصحيح ديوان
مشتاق و فرخييزدي از جمله آثار او است .حسين
مك��ي ،بهعنوان آخرين فرد از رج��ال و اطرافيان
دكتر محمد مصدق در جريان ملي شدن صنعت
نفت ،سرانجام در اواس��ط آذر سال 1378ش در
 88سالگي در تهران درگذشت.

