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تمام«دریای پارس»زیر پرچمایران

تاریخ جهان
 43سال از کودتای کمونیستی در کابل گذشت

ناشنیدههاییدربارهسازندهرادیو

مارکونی
مخترعیدرجمعفاشیستها!
بسیاریازمانامگولیلمومارکونیرابهعنوانمخترع
رادیو شنیدهایم اما دقیقتر آن است که بگوییم وی
ابداع کننده استفاده از امواج رادیویی در طراحی
ت سال
تلگراف بیسیم بود .مارکونی در اردیبهش 
1253ش ،در خانوادهای اشرافی و اهل ایتالیا به
دنیا آمد .او به آزمایشهای فیزیک عالقه خاصی
داشتودردانشگاههایبولونیاوفلورانس،دررشته
فیزیک و مهندسی برق تحصیل کرد .مارکونی در
سال 1895م1274/ش ،فعالیت خود را برای
ساخت تلگراف بیسیم آغاز کرد و یک سال بعد،
راهیانگلستانشدوتوانستآنرابهعنواناختراع
خودش ،ثبت کند .در سال 1900م1279/ش،
انگلیسیهادرعملیاتسرکوببوئرها،درآفریقای
جنوبی ،بــرای نخستین بــار از تلگراف بیسیم
مارکونیاستفادهکردند.ایناختراع،اوراثروتمندتر
کرد،اماباهمهاینتالشهاواستعدادویژهمارکونی
در دانش فیزیک ،او دارای تمایالت راسیستی و
نژادپرستانهبود،بههمیندلیل،پسازتشکیلحزب
فاشیست در ایتالیا ،به رهبری موسولینی ،به آن
پیوست و به دلیل شهرت و ثروتی که داشت ،خیلی
زود به عنوان عضو شورای عالی فاشیستی ایتالیا
برگزیدهشد.پیشازآن،مارکونیبهعنواننماینده
تاماالختیارایتالیادرکنفرانسصلحپاریسدرسال
1919م1298/ششرکتکرد.ویازطرفداران
حمله به لیبی و اتیوپی بود و این کار را برای احیای
قدرت ایتالیا و ساختن دوباره امپراتوری روم الزم
میدانست.اوبهدلیلجایگاهسیاسیوثروتزیاد،
زندگی توام با آسایشی در ایتالیا داشت ،اما آنقدر
عمر نکرد که ورود و شکست مفتضحانه کشورش
را در جنگ جهانی دوم نظاره کند .مارکونی در
 20ژوئیه 1937م 29/تیر 1316ش ،در حالی
که برای تفریح و شکار در ویالی خود به سر میبرد،
در  63سالگی سکته کرد و درگذشت .تقریب ًا دو
سال بعد از مرگ او ،جنگ جهانی دوم آغاز شد و
ایتالیایتحتحاکمیتفاشیستها،درکنارآلمان
نازی قرار گرفت؛ اقدامی که به سقوط و اضمحالل
فاشیستهامنجرشد.

چینگیون
مردی که  256سال ُعمرکرد!

بانامایرانیعلیهاستعمارگرانجنگیدند

جــواد نوائیان رودســری – در آستانه روزی
بزرگقرارداریم؛روزیکهدرآن،زخممهاجمان
استعمارگر ،بر چهره غرور ملی ایرانیان ترمیم
یافت 399.سال از آن روز باشکوه میگذرد و در
آستانه چهارصدمین سال آن فتح جاودانه قرار
داریــم؛ روزی که هرمز ،مروارید خلیج فارس،
دوبــاره به مام میهن بازگشت .روزی که پرچم
حاکمیت ای ــران ،دوب ــاره در سواحل جنوبی
خلیج فارس به اهتزاز درآمد .آن روز ،فرزندان
این سرزمین حماسهای جاودانه ساختند و
پرتغالیهای استعمارگر که بیش از یک قرن
اتباع ایــران را در دو ســوی دریــای پــارس آزار
دادهبودند ،به سزای عمل خود رسیدند و اینک،
قلعهرهاشدهآنهادرجزیرههرمز،نمادونشانی
است برای هر بیگانهای که قصد حریم مقدس
ایران کند .فردا ،دهم اردیبهشتماه را به همین
مناسبت ،روز ملی خلیج فارس نامیدهاند .فردا
یک روز خاص در تقویم ماست؛ روز یادآوری یک
حق ابدی و تاریخی ،روز بازخوانی منشور دفاع
از حقوق جاودانه یک ملت؛ ایرانیان.
▪خلیجی که همیشه فارس میماند

خلیج فــارس از دوران باستان این نام زیبا را
بر خــود دارد؛ ایــن سخن ما نیست که از میل
و اشتیاق زیادمان به میهن ابــراز شدهباشد.
یونانیان آن را «سینوسپرسیکوس» مینامیدند
لپس»
و گاه با برخی تغییرات آن را «پرسیکوس ُک ُ
معرفی میکردند ،آنگونه که استرابون ،مورخ
و جغرافی دان قرن اول میالدی ابراز میکند.
ایرانیان در عهد هخامنشی ،خلیج فــارس را
«پارسا درایا» ( )Parsa Drayaمیخواندند و
این شاید ،همان دریای پارس باشد که به متون
شرقوغربراهیافتوهویتآنرابهنامسرزمین
ایران،ابدیکرد.بعدها،جغرافیدانانمسلمان
نیز ،نــام «بحر ف ــارس» را بــرای خلیج فــارس
استفاده کردند و بر این نام اصیلُ ،مهر تأیید
زدند .این یک واقعیت تاریخی است که ایران ،در
ریخ
ب تا
قا

نمایی از بقایای قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز

گزارش تاریخی

عجایب تاریخی

درپیروزی 399سالقبلبرپرتغالیها،ساکنانحاشیهشمالیوجنوبیخلیجفارس

ِ
بخت سیاه مارکسیستها
در افغانستان

همسایه شرقی مــا ،طی دهــه 1350ش ،شاهد
رویدادهای تأثیرگذار و متعددی بود که در نهایت
وضعیت کشور را برای مدتی طوالنی دچار بحران
کرد؛ بحرانی که بر همسایگان افغانستان نیز بیاثر
نبودوزمینهسازموجگستردهمهاجرتازاینکشور
بهسرزمینهایمجاورشد.حدود 43سالقبل،روز
 7اردیبهشت  ،1357کمونیستهای افغانستان
علیه جمهوری نوپای این کشور که توسط محمد
داودخانتأسیسشدهبود،دستبهکودتازدند.این
کودتابخشیازتقابلآمریکاوشورویدرقالبجنگ
سردبود.محمدداودخاندرکاخریاستجمهوری،
بــا وضــع فجیعی بــه قتل رسید و کمونیستها،
جمهوری دموکراتیک افغانستان را اعالم کردند
و حــزب دموکراتیک خلق در ایــن کشور ،به طور
انحصاری قدرت را به دست گرفت .اما صاحبان
جدید قدرت ،قادر به مهار اوضاع و گسترش امنیت
نبودند؛ دو فراکسیون خلق و پرچم در حزب ،دایم با
هم درگیر میشدند« .نورمحمد ت ََره ِکی» ،نخستین
رئیسجمهور مارکسیست افغانستان ،کمتر از یک
سال دوام آورد .طرفداران «حفیظا ...امین» ،شب
 23شهریور سال  ،1358به کاخ ریاستجمهوری
ریختند و «ترهکی» را با بالش خودش ،خفه کردند.
دولتامیننیزمستعجلبود.شورویازایننگرانی
داشت که او با آمریکا زد و بندهایی داشتهباشد.
نیروهای ارتش سرخ ،در ساعات اولیه روز ششم
دیمــاه  ،1358در فرودگاه کابل پیاده شدند و
با سرعت خودشان را به کــاخ ریاستجمهوری
رساندند؛ امین و خــانــوادهاش با شلیک گلوله به
سرشان،بهقتلرسیدند.رئیسجمهورکمونیست
بعدی« ،ببرک کارمل» ،شش سال دوام آورد اما
در این مدت ،جنگ و ناامنی تمام افغانستان را
فرا گرفت و تندرویهای مارکسیستها ،سیل
آوارگــان را به سوی کشورهای همجوار و به ویژه
ایران ،سرازیر کرد .کارمل بعدها توسط شوروی
عزل شد و جای خود را به «محمد نجیبا »...داد؛
رئیسجمهوری که تا  27فروردین  ،1371بر
مسند قدرت باقیماند و بعد از فروپاشی شوروی،
توسط نیروهای ملی افغانستان عزل شد .او روز 6
مهر،1375توسطنیروهایطالبانبهقتلرسید.
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هر دوره و با هر حکومتی ،حق حاکمیت طبیعی
و اصیل خود را بر دو سوی خلیج فارس حفظ
کرد و تا پیش از آنکه پای استعمارگران در قرن
نیلگون راهبردی باز
 16و  17میالدی به این
ِ
شود و برخی شیوخ طماع را برای کسب قدرت
تحریک کند ،هیچ چیزی ،مانع از استقرار این
حاکمیت طبیعی و دایمی نبود .ایرانیان ،طی
چند سده اخیر نیز برای پاسداری از این حق،
سخت کوشیدهاند .صرف نظر از تالش صفویان
که با پایمردی امامقلیخان ،سردار نامی ایران
در عصر صفویه ،پیروزی زرین دهم اردیبهشت
سال 1001ش را رقم زد ،نادر نیز برای حفظ
حاکمیت ایران بر خلیج فارس کوشید و با ایجاد
ناوگانی نسبت ًا نیرومند ،سعی در اعمال این
حاکمیت داشت که اجل مهلتش نداد.
▪روایت آن فتح بزرگ

پیروزی سپاه ایران و بیرون راندن پرتغالیهای
متجاوز از جزیره هرمز و خلیج همیشه فارس،
یــک فرایند چند ماهه بــود .زمستان سال

سکنجبین ،نوشیدنی اصیل ایرانی

همهمادربارهسکنجبینوخواصآنچیزهایی
میدانیموگاهیهمازآنبرایرفعمشکالت
گوارشی و  ...استفاده میکنیم .اما بد نیست
بدانید کــه سکنجبین ،یــک شربت اصیل
شــیــرازی اســت که به دلیل خــواص عالی و
طعم منحصر به فرد خــود ،در همه جا رایج
معرب شده واژه سکنگبین
شد .سکنجبین را ّ
میدانند ،یعنی مخلوط سرکه و انگبین یا
همان عسل .مشهور است که بوعلی سینا،
رســالـهای دربــاره خــواص ایــن شربت ،با نام
«السکنجبین»نوشتوالبته،نسخههایخطی
اینرسالهدرکتابخانههایمعروفجهانوجود
دارد .هر چند که امروزه به دلیل گران بودن
عسل ،از شکر برای شیرین کردن سکنجبین
استفاده میشود ،اما در نقاط مختلف ایران،
از دیرباز روشهای متعددی را برای درست
کردناینشربت،آنهمبادرصدهایمتفاوت
مواد تشکیل دهنده ،به کار میگرفتند .رسم
خوردن کاهو با سکنجبین ،یکی از رسمهای
دیرینه ایرانیان است که در بسیاری از نقاط

کشور ،از دیرباز برقرار بوده .خوردن کاهو با
سکنجبین ،افــزون بر مزه فوقالعاده ،برای
جلوگیری از عوارضی است که امکان دارد بر
اثرخوردنکاهوبرانسانعارضشود.درقاب
تاریخ امــروز ،یکی از سندهای رونق خوردن
کاهووسکنجبینرادرصدسالقبلمشاهده
میکنید؛ نوجوانی از دوره قاجار که سینی
کاهووسکنجبینرارویسرگرفتهاستوبرای
فروشبهمردمعرضهمیکند.

1000ش ،ایرانیان تصمیم گرفتند که به
اشغالگری استعمارگران در سواحل خلیج
فارس پایان دهند .با حرکت امامقلی خان به
سمت گمبرون(بندرعباس فعلی) و جاسک،
مردم غیور منطقه نیز به سپاه ایران پیوستند.
ارتش ایران ،در اسفند سال 1000ش با پنج
هزار سپاهی وارد گمبرون شد .امامقلیخان
پــس از چند روز تــوقــف در گــمــبــرون ،سپاه
را به دو بخش تقسیم و یک بخش را مأمور
آزادس ــازی قشم کــرد .سلحشوران ایرانی با
استفاده از تاریکی شب ،از دریا عبور کردند و
به سرعت خود را به جزیره قشم رساندند .در
سحرگاه روز بعد ،شیپور جنگ نواخته شد.
سربازان دالور ایران با حمله ای برق آسا ،قلعه
نظامی پرتغالیها را فتح کردند .سرعت عمل
شگفت انگیز آن هــا ،تــوان هرگونه مقاومت
را از اشغالگران گرفت 500 .اشغالگر به
اسارت سپاه ایران درآمدند و بقایای نیروهای
پرتغالی ،با کشتی به جزیره هرمز گریختند.
همزمان بــا ایــن حمله پیروزمندانه ،مــردم

منطقه جلوار (رأس الخیمه) ،در آن سوی
خلیجفارس نیز با کمک سپاهیان ایــران و
فرماندهی غیر مستقیم امامقلیخان ،پرتغالی
ها را از منطقه خود بیرون راندند .با آزادسازی
قشم و رأس الخیمه ،تنها مسیر رسیدن آب
و آذوقه به جزیره هرمز در اختیار سپاه ایران
قرار گرفت .شرایط پرتغالیها روز به روز بدتر
میشد و امامقلیخان با تصرف انبارهای
مهمات پرتغالیها در قشم ،تجهیزات سپاه را
افزایش داد.
▪به سوی هرمز

اواخر اسفند سال 1000ش ،سپاه ایران ،به
فرماندهیامامقلیخانوبااستفادهازکشتیها
و لنجهای ایرانی و تعدادی کشتی خارجی،
فاصله میان قشم و هرمز را پیمود و جزیره را
محاصره کرد .این محاصره بیش از یک ماه طول
کشید .با وجود پیاده شدن نیروهای ایرانی در
جزیره ،پرتغالیها از درون قلعه مستحکم شان،
به شــدت مقاومت میکردند .امامقلیخان
تصمیم گرفت کار اشغالگران را یکسره کند.
اوایــل اردیبهشت سال 1001ش ،نیروهای
کمکی به سپاه ایران پیوستند .با طلوع آفتاب
روز دهم اردیبهشتماه ،صدای غرش توپهای
ارتش ایران ،قلعه پرتغالیها را به لرزه درآورد
و دیــوارهــای قلعه را بر سر اشغالگران خراب
کرد .غریو مردانه سپاه ایران در سراسر جزیره
هرمز پیچید .ساعتی بعد اجساد اشغالگران،
همه جــای جزیره مشاهده میشد و سیمون
دومیال ،فرمانده خودپسند پرتغالی ،در برابر
امامقلیخان و سپاهیان سلحشور ایران ،زانو
زده بود .آزادی جزیره هرمز و پاک سازی خلیج
همیشه فــارس ،از لوث وجــود استعمارگران
و متجاوزان ،به عنوان خاطرهای جاودانه در
حافظه تاریخی ایرانیان باقی ماند؛ خاطرهای
که هر سال ،آن را با نام «روز ملی خلیج فارس»
گرامی میداریم.

پدرسوختهاصالبدشانساست!
شنبه 29 ،جمادیالثانی - * 1306
امــروز باید برویم به قشالق .ساعت معین
کردیم .از ایوانکیف تا قشالق پنج فرسخ
تمام است .سوار اسب شده از جاده راندیم.
سوارها را هم تمام ًا مرخص کردیم بروند
منزل.خودمانخیلیراندیم.تویصحرایی
که اردو و جلگه و دهات خوب پیدا بود ،به
ناهارافتادیم.اعتمادالسلطنهروزنامهخواند.
حکیمالممالک هم بــود .مجدالدوله هم
بود ،احوالش بهتر شدهاست .محمدحسن
میرزا رسید .دیدیم سر و رویش خاکی است
و میلنگد .گفته بودند پایش درد میکند.
عرضکرد:درکالسکهبودم،تویدرهرسیدم
به حرم .خواستم سوار اسب شوم .به عالوه
رانم که درد میکرد ،زمین خوردم ،دستم
همدررفت.شلوارشپارهشده،پشتش ِگلی
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شده ،حالت مضحکی داشت .گفتیم نرود
تا کمی بخندیم .پدرسوخته اص ً
ال بدشانس
است .امینالسلطان شال و پول پیشکش
شال ِ
زرد خوبی بود .شال را
گــذارده بودِ .
نصفکردیم؛نصفشرادادیمبهمحمدحسن
میرزا که امروزش همه به بخت بد نگذشته
باشد .آمدیم بیرون چادر ،دیدیم علفهای
خشک و بلندی دارد که مستعد است برای
آتــش زدن .آتــش زدی ــم .تماشا
کردیم.آتشخوبیبود،خیلی
خوشمان آمد .عزیزالسلطان
وسط آتشها بازی میکرد.
خیلیخوبچیزیبود.
* 12اسفند
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وقتی از عمر طوالنی صحبت میکنیم ،معمو ًال
آنچه که به ذهن ما میرسد همان  120سالی
است که بــزرگ ترها بــرای ما آرزو میکردند؛
انگار این  120سال ،یک عدد ُرند و با معناست
و بیشتر از این دیگر امکان ندارد! اما نگاهی به
تاریخ و بررسی آن ،ما را با افرادی آشنا میکند
که از سقف  120سال گذشتهاند و بلکه آن را
به دو برابر اندازه استاندارد ،ارتقا دادهاند! روز
ششم مــاه می ســال  16( 1933اردیبهشت
 ،)1312مردی در استان سیچوان ،جایی در
مرکز چین ،درگذشت که طبق مستندات و البته
ادعای خودش ،حدود  256سال عمر کرد! «لی
چینگ یون» ،پزشک چینی و استاد فنون رزمی
بود .خودش ادعا میکرد که در سال 1736م/
1115ش به دنیا آمد هاست و با احتساب این
رقــم ،هنگام مــرگ ،نزدیک به  200سال عمر
داشت .اما برخی از هموالیتیهای مرحوم یون
مدارکی را در اختیار دارند که نشان میدهد این
آقای خوشعمر ،سال 1677م1056/ش به
دنیا آمدهاست و هنگام مرگ  256سال داشته!
البته این رقم هرگز توسط کارشناسان تأیید
نشد .یون به دلیل عمر طوالنی ،زیــاد ازدواج
کرد و از  23همسرش ،صاحب  180فرزند شد
که احتما ًال خیلی از آن ها قبل از او ُمردند! یون
تسلط بسیار خوبی بر علوم پزشکی چینی داشت
و با گیاهان دارویی آشنا بود .وقتی از او علت عمر
طوالنیاش را پرسیدند ،حکیمانه و به شیوه
متون کنفوسیوسی پاسخ داد« :داشتن درونی
آرام ،مثل یک الکپشت نشستن ،مانند کبوتری
بانشاط را هرفتن و شبیه یک سگ خوابیدن»!
یون عادت های ثابتی در زندگی داشت؛مسکرات
نمینوشید،ازدودودخانیاتپرهیزمیکرد،شبها
زود میخوابید و صبح زود بلند میشد .او عادت به
پیادهرویهایطوالنیوورزشداشت.ساعتهایی
از روز را به استراحت میگذراند و میگفت که در
این مدت به هیچ چیز فکر نمیکند ،البته به نظر
میرسد که ما نتوانیم هیچ وقت رکورد آقای یون را
بزنیم .چرا؟ چون اکثر ما منابع متحرک حرص و
جوشوفکروخیالهایمختلفهستیموصدالبته،
نمیتوانیمجلویاشتهایخودمانراهمبگیریم!

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

140006718

