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زیان های بی جبران
ترویج سبک زندگی غربی
سبک زندگی :سخن الزم دراینباره بسیار
اســت .آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم
و به همین جمله اکتفا میکنم که تالش
غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران،
زیانهای بیجبران اخالقی و اقتصادی و
دینی و سیاسی به کشور و م ّلت ما زده است؛
مقابلهباآن،جهادیهمهجانبهوهوشمندانه
م یطلبد که بــاز چشم امید در آن به شما
جوانهاست .در پایان از حضور سرافرازانه
و افتخارانگیز و دشمنشکن م ّلت عزیز در
بیستود ّومبهمنوچهلمینسالگردانقالب
ع ظ ی م اسالمی ّ
تشکر میکنم و پیشانی
سپاس بر درگاه حضرت حق میسایم .سالم
بقیةا(...ارواحنافداه)؛ سالم بر
بر حضرت ّ
مطهر
طیبه شهیدان واالمقام و روح ّ
ارواح ّ
امام بزرگوار؛ و سالم بر هم ه م ّلت عزیز ایران
و سالم ویژه به جوانان.
:سیدعلی خامنهای
دعاگوی شما ّ
 ۲۲بهمنماه ۱۳۹۷

...

گزارشتاریخی
«شورای عالی زنان
به نام بانوان ،به کام درباریان!
»

شــورای عالی زنــان ،یکی از سازمانهایی
بود که در سال 1337هـــ.ش ،با ادغــام چند
جمعیت ،برای تمرکز فعالیتهای مرتبط با
زنان در ایران شکل گرفت و اهداف خود را در
قالبهای صنفی ،آموزشی و  ...اعالم کرد.
به گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایــران ،این شــورا در تهران تشکیل میشد و
ماهی دو بار نیز ،تشکیل جلسه میداد .با این
که ادعای مؤسسان این شورا که توسط اشرف
پهلوی حمایت میشدند ،آن بود که رویکرد
سیاسی چندانی نخواهند داشت ،اما شورا،
مدتی بعد از تشکیل ،کام ً
ال سمت و سوی
سیاسی به خود گرفت و مجری خواستهها
و دستورهای دربــار شد .همزمانی تشکیل
شورای عالی زنان ،با طرح به اصطالح انقالب
سفید ،زمینهای را فراهم کرد تا رژیم پهلوی
از ایــن ابـــزار فرهنگی ،در راســتــای کسب
مشروعیت سیاسی و پذیرش افکار عمومی
استفاده کند .امــا اجــرای طــرح به اصطالح
انقالب سفید ،نیازمند تشکیالتی منسجمتر
و گستردهتر بود تا به کمک آن ،شرایط برای
جلبهماهنگیوهمکاریحداکثریدرسطح
جامعهفراهمشود.ازسویدیگر،پسازمدتی،
بهدلیلمشکالتودرگیریهایداخلیشورا
( ،)1338-1345زمزمه تشکیل سازمانی
با امکانات و اختیارات بیشتر مطرح شد .به
این ترتیب« ،سازمان زنان ایــران» ،به ریاست
اشــرف پهلوی ،جــای شــورای عالی زنــان را
گرفت .در اصل ،انحالل شورای عالی زنان و
تأسیس سازمان زنان ایران ،در سال ،1345
با هدف تحکیم پایههای قدرت رژیم پهلوی
در عرصههای داخلی و خارجی بود .بر همین
اساس،باردیگرسازمانیفرهنگی،اماوابسته
به دربار ،جایگزین سازمانی دیگر میشد تا با
ایجادهماهنگیدرسطحجامعه،اهدافرژیم
پهلوی را بهتر از گذشته پیش ببرد .شورای
عالی زنان ،همچون دیگر تشکلهای زنان در
عصرپهلویاولودوم،بهنامفعالیتدرراستای
پیشبردامورزنانوترقیوضعیتآناندرایران
تأسیس شد ،اما ماهیتی سیاسی پیدا کرد و با
وجود نیازهای واقعی بسیاری که زنان ایرانی
در عصر پهلوی برای تقویت تواناییهای خود
درابعاداجتماعیوفرهنگیداشتند،درزمینه
اجــرای برنامههای سیاسی و فرهنگی رژیم
پهلویعملکرد.

مغضوبانشاه درمحاصره آدمخواران!
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کاخهای هزار تو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه
ت رسناک ،روی دیگر واقعیتهای موجود در
دربــار سالطین را تشکیل میدهد که چندان
با روایتهای تاریخی رسمی ،منطبق نیست.
دربــاره این عادتها که گاه از سر دهشتناکی،
بازگو کردنشان مو بر اندام انسان راست میکند،
اطــاعــات دقیقی نــداریــم؛ زیــرا کمتر مورخی
جرئت داشــت از آنچــه در پشت درهــای بسته
کاخ شاهان میگذشت ،گزارشی دقیق ارائه
کند؛ آنچه بود ،با میل درباریان تنظیم میشد و
البته در این بین ،گاهی هم گزارشی از دست در
میرفت و در البهالی اوراق متون تاریخی نقش
م یبست و منتظر میماند تا روزی روزگــاری،
پژوهشگری تیزبین ،آن ها را شکار کند و پرده از
رازهای مگو بردارد .روایت هولناک «چیگینها»
یا آدمخواران دربــار صفوی نیز ،در زمره همین
موارد قرار میگیرد .شاید اگر زندهیاد نصرا...
فلسفی ،با کنار هم قرار دادن چند گزارش جزئی
تاریخی،اینماجرایمخوفرادرکتابمعروفش،
«زندگانی شاه عباس اول» نقل نمیکرد و پرده از
آن بر نمیداشت ،حقیقت این ماجرا همچنان
برای خوانندگان عادی متون تاریخی ،مکتوم
میماند .هرچند ،برخی از مورخان ،در صحت
گزارشهایمورداستنادمرحومفلسفیتشکیک
م یکنند و نیز ،نقلهای مبتنی بر شدت عمل
شاهان صفوی در استفاده از طایفه «چیگینها»
راآلودهبهاغراقمیدانند،امانمیتوانبهسادگی
از کنار این روایتهای تاریخی و مضامین آن ها
گذشت.
▪زنده خواری؛ یک رسم مغولی

ظاهر ًا رسم پرورش چیگینها و نگهداری آن ها،
از دوران حاکمیت مغول در ایران باب شد و تا دوره
صفویه نیز ،ادامه یافت .چیگینها یا گوشت خام
خورها ،گروهی از دژخیمان دربار شاه صفوی
بودند که با اشاره او ،بر سر مجرم بخت برگشته
میریختند و بینی و اندام او را با دندانهایشان
جدا میکردند .نصرا ...فلسفی با استناد به سه
سند تاریخی ،از جمله «خالصةالتواریخ» نوشته
قاضی احمد بن شرفالدین و دو نسخه خطی
به نامهای «روضة الصفویه» و «تاریخ عباسی»،
وجــود گــروه دژخیم چیگین را محرز میداند.
ریاست این گروه را در دوره شاه عباس یکم ،فردی
به نام ملکعلی سلطان جارچی باشی بر عهده

ظاهر ًارسمپرورشچیگینهاو
نگهداریآنها،ازدورانحاکمیت
مغولدرایرانبابشدوتادوره
صفویهنیز،ادامهیافت.چیگینها
یاگوشتخامخورها،گروهیاز
دژخیماندربارشاهصفویبودند
کهبااشارهاو،برسرمجرمبخت
برگشتهمیریختندوبینیوانداماو
رابادندانهایشانجدامیکردند

نیروهای عثمانی در جنگ جهانی اول

داشــت؛ از افــراد مــورد اعتماد شاه و کسانی که
شاه عباس برای آتش زدن به نفرتش نسبت به
دیگران ،از او استفاده میکرد .شاید تعجب کنید،
اما جارچیباشی واقع ًا چنین مسئولیتی داشت؛
او موظف بود در مقابل شاه عباس ،افرادی را که
مورد غضب وی قرار گرفتهاند ،به سخره بگیرد و با
سخنانش چنان غضب شاه را برانگیزد که فرمان
قتل مجرمان را با فجیعترین وضع ممکن صادر
کند و درســت در همین مرحله بود که خدمات
گروه چیگینها ،به کار شاه میآمد .نظیر چنین
رفتاری ،با حاکم «شماخی» ،پس از تصرف قلعه
او صــورت گرفت و «اسکندر بیگ ترکمان» ،به
تفصیل آن را در کتاب مشهور «عالمآرای عباسی»
آورده اســت؛ جارچیباشی با دست خود ریش
«شمسالدینپاشا» را َک ْند و ضمن آن ،با اظهار
کلماتی تحریکآمیز ،شــاه صفوی را واداشــت
که به شکنجه وحشیانه او و خانوادهاش فرمان
دهد و جالدان شاه ،در اجرای فرمان او ،چنان
وحشیگری را از حد گذراندند که حتی به فرزند
خردسال شمسالدین پاشا هم رحم نکردند.
▪ابزار سیاست و غضب!

نویسنده «روضةالصفویه» ،چیگینها را «آلت
سیاست و غضب» خوانده است .او مینویسد:
«[چیگینها] گناهکاران واجــب العذاب را از
یکدیگر میربودند و ُانف(بینی) و اُذُ ن(گــوش)
ایشان را به دندان قطع نموده ،بلع میفرمودند و
همچنین ،بقیه اعضای ایشان را به دندان انفصال
داده ،میخوردند  ...اکثر این گــروه خاص که
ب ه جهت سیاست گناهکاران منصوب بودند،
هیکل کریه المنظ ِر طویل القامه
مردمان قوی
ِ
بودند ».نگارنده «تاریخ عباسی» نیز ،درباره زنده
خــواری چیگینها ،به نقل داستانی پرداخته و
نوشته است« :و چون نزول باقچه واقع شد(در ماه
ذیحجه سال  1010در حوالی بلخ) ،مالزمان
یارمحمدمیرزاشخصیازقراوالنباقیخان(امیر

ازبک) آوردند و هرچه از او احوال پرسیدند ،سر به
زیر انداخت و جواب نداد و حرف نزد .مالزمان
ملک علی سلطان جارچی باشی ،حسب الحکم
جهان مطاع ،او را زنده خوردند[!]» با این حال به
نظر میرسد ،این روایتها ،بیش از آنکه مقرون
به صحت باشد ،بــرای هــراس انداختن در دل
دشمنان بوده است .چنین رویکردی در دربار
تمام سالطین آن عصر و بلکه دورههــای قبل و
بعد از آن ،باب بود و نماد غضب سلطان محسوب
میشد .چنین رفــتــاری ،درب ــاره دیگر شاهان
صفوی ،همچون شاه اسماعیل یکم و سلطان
محمدصفوی،پدرشاهعباس،نیزنقلشدهاست.
▪سیمای شاه عباس در تاریخ

دربـــاره شخصیت و سیاست شــاه عباس یکم،
تاکنون آثار بسیاری به رشته تحریر درآمده است.
بیتردید ،دوران او را باید یکی از ادوار طالیی
تاریخ ایــران محسوب کــرد .او توانست اوضــاع
آشفته کشور را ،در حالی که از شرق و غرب مورد
هجومازبکهاوعثمانیهاقرارگرفتهبود،سامان
بخشد .در سایه تالشهای او ،شاخههای مختلف
دانش و هنر ،رشد کرد و بالید .با این حال ،همه
کسانی که در مدح او سخن گفتهاند ،منکر این
حقیقتنیستندکهشاهپرآوازهوقدرتمندصفوی،
در کنار روحیه هنرپرور و لطیف خــود ،طبعی
سرکش ،کینهجو ،خشن و خونخوار داشت .او در
اواخر عمر ،به دلیل سوءظن ،فرزند و جانشینش،
صفیمیرزا را به قتل رساند و دستور شکنجه و
اعدام برادرزادگان و پسرعموهایش را داد و از
کشتهُ ،پشته ساخت .شاید شاهعباس ،چنین
رویکردی را منبعث از سیاست حکومتداری
خــود م ـیدانــســت؛ امــا آنچـــه از خونریزیها
و سختکشیهای وی حکایت کــردهانــد ،به
همان اندازه شهرت یافته است که از هوشیاری و
زیرکیاش در اداره کشور .این روش ناپسند وی،
به اخالفش نیز منتقل شد و چون آن ها ،هوش و

نویسنده«روضةالصفویه»،
چیگینهارا«آلتسیاستو
غضب»خواندهاست.اومینویسد:
«[چیگینها]گناهکارانواجب
العذابراازیکدیگرمیربودندو
ُانف(بینی)و ُا ُذن(گوش)ایشان
رابهدندانقطعنموده،بلع
میفرمودندوهمچنین،بقیه
اعضایایشانرابهدندانانفصال
داده،میخوردند...اکثراین
گروهخاصکهبهجهتسیاست
گناهکارانمنصوببودند،مردمان
هیکلکری هالمنظ ِرطویل
ی
قو 
ِ
القامهبودند».بهنظرمیرسد،این
روایتها،بیشازآنکهمقرونبه
صحتباشد،برایهراسانداختن
دردلدشمنانبودهاست
درایت شاه عباس یکم را نداشتند ،هم در ظلم و
جنایتازویپیشیگرفتندوهم،کشوررابهورطه
نابودی کشاندند.
منابع:
زندگانی شاه عباس اول؛ نصرا ...فلسفی؛ دانشگاه
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جنگ جهانی او ل را باید نخستین مصاف
ن ظامی قدر تهای استعماری در سطح
بینالمللی دانست؛ جنگی که صرف نظر
از دالیل و عوامل شروع آن ،آثار و پیامدهای
مهمی در جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه
داشت .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران ،در این جنگ ،کشور
ایــران به دلیل بــرخــورداری از موقعیت
ژ ئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منحصربه
فرد خود و همچنین ،محاسبات نظامی و
امنیتی جبهه متفقین و متحدین ،با وجود
اعالم بی طرفی ،مورد تهاجم قوای روسیه،
انگلیس و عثمانی قرار گرفت .پیامدهای
ایــن اشــغــال ،تا مد تها حیات سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی ایران را تحت تاثیر
قرار داد؛ در این بین ،صرفنظر از واکنش
دولت ایران به این تهاجم ،راهبرد طرفین
ا صلی جنگ بــرای توسعه نفوذ خــود در
اقصی نقاط ایــران نیز ،جای تأمل دارد.
ا نگلیس در رأس متفقین ،حفظ موازنه
قوا و تثبیت وضع موجود را در ایــران ،در
دستور کــار خــود قــرار داد .بعد از تسویه
ح ساب انگلیس و روســیــه ،در ماجرای
قرارداد  1907و تقسیم ایران به دو حوزه
ن فوذ ،کشور ما در جریان جنگ جهانی
اول ،نقش دیــوار آهنین را برای حفاظت
از منافع استعماری انگلیس ایفا میکرد.
حفاظت از مرزهای آسیای مرکزی و قفقاز،
ت هدید استانبول و تنگه هــای راهبردی
ُبسفر و داردانــل ،تثبیت منافع اقتصادی
در شمال ایران برای روسیه و تامین امنیت
خطوط مــرزی افغانستان و هندوستان،
استمرار پمپاژ منابع نفتی خوزستان و ...
راهبردهای سیاسی انگلیس در ایران را
تشکیل میداد.
نـــقـــض بــــیطــــرفــــی ایـــــــــران ت ــوس ــط
متحدین(عثمانی) کافی بود تا ایــران به
میدانی بــرای منازعات انگلیس و روسیه
بــا آن هــا تبدیل ش ــود .مــرزهــای ایـــران و
عثمانی ،از دیرباز ثبات و آرامــش نداشت
و عثمانیها همواره به نواحی غربی ایران
چشم طمع داشتند؛ از این رو ،بعد از ورود
عثمانی به جمع متحدین ،این کشور حضور
نیروهای روسیه در ایاالت شمالی ایران،
از جمله آذربایجان را ،بهانه قــرار داد و با
کمک م ــش ــاوران آلمانی ،از مــرز «قطور»
وارد خوی شد و ضمن پیشروی در عمق
خاک ایــران ،در  14ژانویه  1915تبریز
را اشغال کرد .تاوان این جدال و ستیز را
مردم مظلوم مناطق غربی و جنوبی ایران
پرداخت میکردند .کتا بهای تاریخی،
تنها گوشهای از جنایات بیشمار متجاوزان
را به تصویر کشید هاند و بسیاری از آ نچه
باید گفته شود ،هنوز بازگو نشده است.
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