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آیادیکتاتورآفریقایمرکزیازگوشت
انسانتغذیهمیکرد؟

«بوکاسا»؛امپراتورآدمخوار!

آفریقایمرکزییکیازمحرومترینکشورهایقاره
سیاهمحسوبمیشود؛سرزمینیکهراهیبهدریا
ندارد و منابع زیرزمینی آن نیز ،درست استخراج
نمیشود .در سال  ،1966یک افسر ارتش این
کشور به نام «ژان بدل بوکاسا» ،با کودتایی تقریب ًا
بدون خونریزی ،قدرت را در آفریقای مرکزی به
دست گرفت .او در سال  ،1976خود را امپراتور
نامیدوتاسال 1979کهباقیاممردمبرکنارشد،بر
سرقدرتماند.بوکاساراباعنوان«قصابآفریقای
مرکزی» میشناسند .او در دوران حکومتش
در قتل و کشتار مــردم ،رویــکــردی جنونآمیز و
هیستریکداشت.بوکاسادرسال،1977مراسم
تاجگذاریپرشکوهیبرایخودشبرگزارکردکه
هزینهآن،یکچهارمبودجهساالنهکشوربود.فقر
جانکاه مردم و رفتارهای خارج از تعادل بوکاسا،
سرانجام باعث قیام عمومی علیه وی شد .او را از
قدرت برکنار و حتی جلسه دادگاهی برای وی
برگزار کردند .در جریان همین محاکمه بود که
آشپز او فاش کرد بوکاسا خوردن گوشت حیوانات
رادرشأنامپراتوراننمیدانستوبرایتهیهغذای
ویازگوشتبانوانیکهبهقتلمیرساند،استفاده
میشد .این شهادت موجی از واکنشهای توام
با نفرت را در سراسر دنیا برانگیخت .البته ادله
اثبات دعوا چندان قوی نبود؛ اما بوکاسا هرگز
اتهام آدمخواری را رد نکرد .از اینها جالبتر،
حکمدادگاهبرایویبود؛بوکاسابهتبعیدمحکوم
و از کشور خارج شد .او در سال  1986با سودای
امپراتوری دوباره به کشور بازگشت؛ اما بازداشت
شد و هشت ســال بعدی را در زنــدان گذراند تا
اینکه در سال  ،1994در پی اعالم عفو عمومی،
از زنــدان بیرون آمد و در ویالی خــودش ،زندگی
راحت و بیدغدغهای را پیش گرفت .بوکاسا در
سال  ،1996در  75سالگی ،بر اثر ایست قلبی
در«بانگی»،پایتختآفریقایمرکزیدرگذشت.

لشکرکشیهخامنشیانعلیهمیوههایوارداتی

گزارش تاریخی

آیافرزندفتحعلیشاهبهدستطبیب
اروپاییاش ترور شد؟

داریوش و جانشینانش چگونه پای میوههای یونانی را از بازار ایران ُبریدند؟

سارا پوراحمدی – هرچند که مادها را باید نخستین
سلسلهای بدانیم که با پیشینه آریایی ،بر فالت ایران
مسلطشدندوتوانستندمللقدرتمنداطرافرا،مانند
آشور ،مقهور قدرت خود کنند ،اما این هخامنشیان
بودندکهتوانستندسرزمینیبزرگرابهوجودبیاورند؛
سرزمینیمتشکلازاقواممختلفکهزیرپرچمایرانبه
راحتی روزگار میگذراندند .هخامنشیان در تدوین
قوانین و تنظیم امور اداری نیز ،ابتکاراتی داشتند که
آنهارابرداشتههایپیشینیانافزودندوبهاینترتیب،
توانستند سرزمین وسیعی را که با تدبیر و شمشیر به
دست آورده بودند ،حفظ کنند .بدیهی بود که بقای
این سرزمین گسترده که از مدیترانه تا چین امتداد
داشت ،بدون هوشیاری و البته حفظ اقتدار حاکمیت
بهخطرمیافتاد.چنانکهپسازمرگکمبوجیه،پسر
کورش و ادعا و شورش گئومات ُمغ که خود را بردیا،
فرزند دیگر بنیانگذار سلسله هخامنشی معرفی
میکرد،اگرکیاستوشجاعتداریوشوخاندانهای
همراه وی نبود ،اثری از آثار سرزمین وسیع ایرانی که
هخامنشیانبهوجودآوردهبودند،باقینمیماند.پس
از غلبه ایرانیان بر آناتولی و همسایهشدن با یونانیها،
درگیریهایی میان دوطرف آغاز شد که به جنگهای
ب ــزرگ و کوچک بسیاری انجامید .فرمانروایان
هخامنشی سعی میکردند با سیاستی زیرکانه ،هم
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مانعاززیادهطلبیهایدولت-شهرهاییونانیشوند
وهم،موقعیتداخلکشورراباثباتنگهدارند.
▪ورودبهنبرداقتصادی

یکی از مواردی که مورد توجه هخامنشیان قرار گرفت
و برای حفظ و ثبات کشور بر آن پای فشردند ،تکیه بر
اقتصاد و تولیدات داخلی بود .گزارشهای محدودی
کهازایندورهوبهواسطهتاریخنگارانرومیویونانیبه
دست ما رسیدهاست ،نشان میدهد که هخامنشیان
نسبت به ورود کاالهای یونانی به کشور و بهویژه
میوههای تولید همسایه غربی حساسیت داشتند.
ـایــس» ،مــورخ رومــی که در ســده دوم میالدی
«آثــنـ ُ
کتاب «بزم فرزانگان» را به رشته تحریر درآورد ،در
متن خود و به نقل از مکتوب «دی ُنن» ،مــورخ یونان
باستان ،مینویسد که خشایارشا(پسر داریــوش)
دوست داشت انــواع میوهها از گوشه و کنار ایران،
بر سفرهاش گذاشته شود و معتقد بود که خوردن و
نوشیدن هر چیزی که از ایران نباشد ،بر فرمانروایان
ایرانی حرام است .او چنان در این امر جدی بود که
این موضوع را به قانونی تبدیل کرد که پس از او نیز،
با جدیت اعمال میشد .در این مورد ،روایت دیگری
نیز نقل شده است که روزی ،یکی از خدمتگزاران
برای «پسخوراک»(دسر) فرمانروای هخامنشی،

سیلآمد،سرماخوردیم!

جمعه 25 ،ربیعاالول  - * 1306صبح
برخاستم ،باران زیادی دیشب الی صبح
آمــده بــود .صبح هم به شــدت میبارید.
اخــبــار س ــواری شــدهبــود ،رخــت پوشیده
سوار کالسکه شده ،رفتم سر کوه دوشان
تپه نــاهــار خــــوردم .ســیــاچــی ،ملیجک،
ابــوالــحــسـنخــان ،جوجه،
ادیب ،اکبری و ...بودند.
بعد از ناهار گردش روی
مهتابی کــردم ،بــاران
مــیآم ــد ،ســـرد بــود.
سیل راه افتاد .همه

کوهها برهنه بود .برف الی شمیران را زده
بود .صحرا و هوا بسیار خوب بود .قدری در
رختخواب دراز کشیدم .سرما خــوردم ،از
بینیآبآمد!چایوعصرانهخورده،عصری
پیاده آمدیم پایین .خیلی پیاده الــی دم
اول خیابان رفته ،به کالسکه نشسته ،شهر
رفتم .الی غروب میبارید .غروب ایستاد.
عزیزالسلطان(ملیجک) توی اتاقش پرده
کشیده ،بازی تماشاخانه با غالم بچههایش
در کمال خوبی در میآورند .خیلی آنجا
نشستم .نگاه کردم و خندیدم .بعد رفتیم
داخل؛ سردمان بود و سرماخوردگی اذیت
م ـیکــرد .مــربــوط بــه سرما و سیل اســت.
سلطانالحکما معالجه میکند .ولی فکر
کنم برای چند روزی افاقه نکند.
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قاتلانگلیسیبربالین
عباسمیرزا

در سفره او انجیر خشک آ ِتنی(یونانی) گذاشته
بــود .هنگامی که خشایارشا متوجه شد آن
انجیر از ایران نیست ،از خوردن آن امتناع و
ورود این میوه را به بازار قدغن کرد و دستور
داد تا کــشــاورزان ایــرانــی ،آن را در
باغهای خود پرورش دهند تا از این
پس ناچار نباشند آن را از بیگانگان
خریداری کنند .این رویکرد در دوره
هخامنشی ،با شدت و حدت دنبال
شد و ثمره آن ،کشت و زرع انواع
محصوالت کــشــاورزی جدید
و رونق بــازار آ نها در کشور
بود .در واقع باید این رفتار
فرمانروایان هخامنشی
را ،نوعی نبرد اقتصادی
در بــرابــر محصوالت
وارداتـــــی بــدانــیــم،
نــــبــــردی کــــه بــا
قــــدرت دنــبــال
ش ــد و نتایج
مثبتی برای
کـــشـــور در
پی داشت.

نخستین چهارطبقه مشهد کجا ساخته شد؟
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نوائیان – نــام چهارطبقه،
بـــرای مــشــهــد یهــا و شاید
بــســیــاری از زائــرانــی کــه به
پابوس امامرضا(ع) میآیند،
آشــنــاســت؛ ساختمانی که
ظــاهــر ًا در ابــتــدای بــولــوار
مـــدرس فــعــلــی ،مــوســوم به
دروازه طالیی ،قــرار داشت
و در پی توسعه این منطقه و
ساخت بولوار فعلی ،تخریب
و البته زمینهساز ایجاد یک منطقه تجاری مشهور در شهر مشهد شد؛ اما رازی که خیلی از
مشهدیها از آن بیخبرند ،این است که نخستین چهارطبقه شهر مشهد ،نه در مکانی که
امروز شهرت دارد ،بلکه در کنار ورودی بابالسالم حرم مطهر ،متصل به صحن نو(آزادی)
ساخته شد و ظاهر ًا تا سال  1354هم پابرجا ماند .صاحب این ملک که اهمیت و ارزش
اقتصادیفوقالعادهایداشت،شخصیبهنام«حاجیلته»بودکهگزارشهایتاریخشفاهی
مشهد ،او را در زمره داشمشدیهای آن دوره و البته فعال در صنف پارچهفروشی میدانند.
بد نیست بدانید که « َل ِتّه» در لهجه مشهدی و شاید برخی از شهرهای شرق کشور ،به معنای
«تکه پارچه» است .بههرحال در توسعه اطراف حرم مطهر ،نخستین چهارطبقه مشهد که زیر
آن  9مغازه قرار داشت هم تخریب شد و «حاجی لته» با وجود اصرار بسیار و حتی ماندن در
ساختمان ،نتوانست جلوی تخریب آن را بگیرد.
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عـــــبـــــاسمـــــیـــــرزا
نایبالسلطنه یکی از
رجالوسیاستمداران
قابلاحترام در تاریخ
معاصر ایــران است؛
فــرزنــد فتحعلیشاه
و ولیعهد او کــه اگر
عمرشدواممییافت
و بر اریکه قدرت تکیه میزد ،میشد امیدوار بود که
ایران ،از پیچ تند قرن 19میالدی به سالمت بگذرد
و آیندهای بهتر را پیشرو داشته باشد .خوانندگان
عزیز روزنامه خراسان ،با نام و رفتار عباسمیرزا
در سریال تلویزیونی «تبریز در مه» آشنا شدهاند.
تالشهای وی برای مدرن کردن ایران و وارد کردن
علوم و فنون جدید به کشور ،نخستین گامها در
این زمینه بود .اما عباسمیرزا پیش از آنکه ردای
سلطنت را به تن کند ،در سوم آبانماه سال،1212
در مشهد مقدس ،دار فانی را وداع گفت .او هنگام
مرگ 44،سال داشت .درگذشت نابهنگام او را باید
در زمره مصیبتهایی به شمار آوریم که گریبان ملت
ایران را طی  200سال گذشته گرفتهاست .درباره
علت درگذشت عباسمیرزا ،روایتهای متعدد و
حتی متناقضی در دست داریم .برخی علت مرگ را
ابتالیویبهبیماریکبدیوشدتیافتنآنهنگام
لشکرکشی به سمت هــرات میدانند .در اینکه
عباسمیرزا به بیماری کبدی مبتال بود و از آن رنج
اروپایی در
میکشید ،تردیدی نیست؛ اما پزشکان
ِ
خدمتدربارقاجار،اطمینانداشتندکهاینبیماری
مزمناستوباعثمرگولیعهدنمیشود.بههمین
دلیل ،برخی گمانهزنیهای تاریخی که با تعدادی
از شواهد موجود نیز ،همخوانی دارد ،احتمال ترور
شدنعباسمیرزاراتقویتمیکند.درآنزمان،ایران
درصدد بود تا شکست در جبهه روسیه را با سرکوب
شورش هرات و به تبع آن ،حرکت به سمت قندهار
جبران کند و این اقدام ،به معنای تهدید مستعمرات
انگلیسدرهندوستانبود.جمعیازمورخانبرآنند
که انگلیس بــرای جلوگیری از این اقــدام ،ویلیام
کورمیک ،پزشک همراه عباسمیرزا را که تابعیت
انگلیسی داشت ،واداشتند ولیعهد و فرمانده کل
سپاه ایران را با ریختن زهر در داروهای وی ،از بین
ببرد.بهاینترتیب،کورمیککهتاپیشازآن،بیماری
عباسمیرزا را غیرخطرناک میدانست ،ناگاه بر
خطرناکبودن آن تأکید و با تجویز داروهای جدید،
زمینه ورود سم به بدن عباسمیرزا و درگذشت وی
رافراهمکرد.هرچندایننظر،نیازمندپژوهشهای
بیشتر علمی است؛ اما از استعمار پیر ،طرح چنین
نقشههایشومیاص ً
البعیدبهنظرنمیرسد.

