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در بزرگترین نسلکشی قرن 21

در حقوق بینالملل ،واژه «آپدراید» برای افرادی به
کار میرود که تابعیت هیچ کشوری را ندارند .تصور
این وضعیت بــرای بسیاری از مــردم دنیا ،سخت و
غیرممکناست،امادرآسیاودرکشوربرمه،مردمانی
زندگی میکنند که هم گرفتار «آپارتاید» هستند و
هم «آپدراید» .ماجرای مردم مسلمان روهینگیا،
با جمعیتی حدود یک و نیم میلیون نفر و قتلعام
وحشیانه آنها توسط قوم بودایی «راخینه» در غرب
برمه ،به یکی از وحشتناکترین بحرانهای قرن
 21تبدیل شــدهاســت؛ دولــت بودایی برمه ،ادعا
میکند که مسلمانان روهینگیا ،طی سده اخیر و در
دوران استعمار انگلیس ،به این کشور کوچ کردهاند
و حضور آنها غیرقانونی است .اما بد نیست بدانید
که مسلمانان روهینگیا که تباری بنگالی دارنــد،
صدها ســال اســت در غــرب برمه ساکن هستند؛
امــا هیچگاه با چنین مصیبتی روبــهرو نشدهاند.
بحران روهینگیا درست از زمانی آغاز شد که بریتانیا
تصمیم گرفت مرزهای بینالمللی بین مستعمرات
تازهاستقاللیافته خود را تعیین کند؛ این اقدام در
سال  1947و پس از اعالم استقالل هندوستان،
بهگونهای انجام شد که در مرزهای غربی و شرقی
شبهقاره ،همواره تنش برقرار باشد .درســت در
همین زمان بود که روهینگیا ،به عنوان بخشی از
برمه از سرزمین بنگال جدا شد و این آغــاز تنشی
بیپایان در این منطقه بود .بوداییها مدعی بودند
مسلمانان روهینگیا بــرم ـهای نیستند و باید به
بنگالدشبازگردند.حتیدردهه 1960رفتارهای
نژادپرستانه بوداییهای برمه ،کار را به جایی رساند
که روهینگیاییها به مبارزه مسلحانه رو آوردند؛ اما
چون در اقلیت محض بودند و کسی از آنها حمایت
نمیکرد ،شکست خــوردنــد و در ســال ،1962
اسلحههایشانرابرزمینگذاشتند.ازآنزمانبهبعد،
روهینگیاهموارهآبستنحوادثتلخبودهوطیدهه
اخیر،رویکردحکومتبرمهدرقبالمسلمانانمظلوم
اینمنطقه،رنگنسلکشیبهخودگرفتهاست.

گزارش  56سال قبل روزنامه خراسان از عجیبترین تصادف قرن در مشهد

نجاتمعجزهآسای رانندهتاکسیاز زیرهواپیما!
هواپیمایغولپیکرکهحاملنمایندگانمجلسشورایملیبود،چهبرسر«حسنطیاره»وماشینآلمانیاشآورد؟

جواد نوائیان رودســری – برخی معتقدند که قصه تلخ
سوانح و تصادفات رانندگی در ایران ،در سال1305ش و
با تصادف و درگذشت مرحوم درویشخان ،موسیقیدان
شهیر ایرانی ،آغاز شد؛ هرچند که مستنداتی وجود دارد
کهاولینقربانیتصادفدرکشورماراآقایعباسقلیخان
باقرزادهمیداندکهدرروز 13آبانسال،1303درخیابان
عالءالدوله تهران ،مقابل سفارت انگلیس ،با اتومبیل
ناصرالسلطنه تصادف و جان به جانآفرین تسلیم کرد.
بنابراین ،با یک حساب سرانگشتی میتوان فهمید که ما
ایرانیها،تقریب ًا 97سالاستکهبامعضلیبهنامتصادفات
رانندگی دست و پنجه نرم میکنیم .اما قص ه تصادفی که
میخواهمامروزوبهنقلازروزنامهخراسان 26خردادسال
 1344برایتاننقلکنم،واقع ًاعجیباستو ُعمر ًاتابهحال
مانندآنراشنیدهباشید.
▪آنبعدازظهرشومدرجادهطرق

آقایحسنروبندفروشتازهصاحبیکتاکسی«دکاو»()1
صفرکیلومترشدهبود؛البتهنهبهصورتنقد،باقرضوقوله
و قسط .او از آن آدمهــای زحمتکشی بود که صبح تا شب
میدوید تا بتواند زندگی خودش و چند سر عائله را با پول
حاللتأمینکند.ماجرایعجیبوالبتهدردناکحسنآقا،
عصر روز جمعه اتفاق افتاد؛ ساعت 16:30روز 21خرداد
سال .1344از آنجا که طبق گزارش روزنامه خراسان ،او
دراینروزوساعت،باخودروصفرکیلومترشبهسمترباط
طرق میرفت تا اهل و عیال را از آنجا به مشهد بیاورد ،به
احتمال زیاد ،حسنآقا بچه ُط ُرق بودهاست .القصه ،در آن
روزگارُ ،رباط طرق ،هفت کیلومتر از مشهد فاصله داشت
و جــاده آن ،درســت از کنار فرودگاه مشهد میگذشت؛
فرودگاهی که با وجود گذشت  14سال از تأسیس آن در
1330ش ،هنوز فاقد تجهیزات کافی بود و البته ،مایه
دردسراهالیمنطقهطرقونواحیهمجوار.ازبختبدودر
اتفاقینادر،لحظهعبورتاکسیحسنروبندفروشازجاده
مجاور فرودگاه ،با زمان فرود هواپیمای غولپیکر ارتش
که ظاهر ًا نمایندگان مجلس آن وقت را برای جلسهای به
مشهد م ـیآورد ،تالقی کرد.حسن آقا که ظاهر ًا به سر و
صدای هواپیما عادت داشت ،ابتدا بیخیالی طی کرد و
پایشرارویپدالگازفشارداد،تاهرچهزودترازاینمنطقه
عبور کند؛ اما هواپیما بیخیال او نشد! خبرنگار خراسان
گزارش دادهاست« :هواپیمای مزبور هنگام نشستن روی

باند فرودگاه ،قسمت پایین طرف راست هواپیما (چند متر
عقبتر از موتور دوم طرف راست) به سقف تاکسی مزبور
میگیرد ».خلبان در حرکتی ناشیانه ،ارتفاع استاندارد را
هنگامفرودرعایتنکردهبودوبههمیندلیل،قبلازآنکه
بهمحوطهفرودگاهوباندآنبرسد،درارتفاعدومتریزمین
قرار گرفت و البته ،چون اطراف فرودگاه حصاری نداشت،
راحتخودشرابه ِ
تهباندرساند؛غافلازاینکهتاکسیآقای
روبندفروش،زیربارسنگینهواپیماخردشد!
▪احوالدرهمریختهراننده

طبق گزارش خراسان ،هواپیما به دلیل سنگینی و بزرگی
آسیبی ندید ،اما سقف تاکسی «دکاو» حسنآقا قیچی و به
دلیل فشار هوای موتور هواپیما ،بدنه خودرو چندمتر به
عقبپرتابشد.اقبالآقایروبندفروشباالبودکهتعدادی
ازمأمورانفرودگاهورهگذران،حادثهرادیدندوبهکمکاو
شتافتند.ویبهبیمارستانسوانحمشهدمنتقلشدوتحت
عمل جراحی قرار گرفت .استخوانهای سر و سینهاش
شکسته و از همه بدتر ،یکی از چشمهایش به دلیل ضربه
سنگینبهسر،آسیبدیدهبود.نکتهجالبتوجهاینجاست
که بهرغم خاص بودن خبر ،روزنامهها اقدام به انتشار آن
نکردند و پنج روز بعد از حادثه بود که این خبر ،در صفحه دو
روزنامه خراسان ،با عکس و تفاصیل انتشار یافت .احتمال
دارد تصادف تاکسی با هواپیمای نظامی حامل مسافران
حکومتی ،باعث این تأخیر بودهباشد.ظاهر ًا طبق وعده
مسئوالن قرار بود خسارت ناشی از حادثه ،به حسنآقا
پرداخت شود ،اما تا زمان تنظیم گزارش روزنامه خراسان،
خبری از پرداخت خسارت نشدهبود و به همین دلیل،
خبرنگار در انتهای مطلب ،با اشاره به وضعیت مالی راننده
تاکسی ،از مسئوالن امر خواست تا هرچه سریعتر خسارت
را بپردازند .اینکه آیا حسنآقا که بعد از این ماجرا ،با نام
«حسنطیاره»مشهورشد،توانستخسارتخودرابگیردو
اینکهفرجامویچهشد،موضوعیاستکهماازآنبیخبر
هستیموالبته،چشمبهراهاخبارواطالعاتشماخوانندگان
عزیزخراسان،برایکشفحقایقبیشتر؛اماهیچچیزمانع
از آن نمیشود که تصادف تاکسی و هواپیما را در مشهد،
عجیبترینونادرترینتصادفقرنبنامیم.
پینوشت:

«-1دکاو» برند مشهور خودرو در آلمان بود که امروزه بخشی از

کارخانجاتبنزاست.
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گریبایدوف؛ وزیرمختار
بیتربیت تزار!
نام گریبایدوف برای تمام کسانی که به دبیرستان
رفتهاند ،آشناست؛ او همان دیپلماتی است
که پس از انعقاد قــرارداد ترکمانچای با روسیه
تــزاری ،به ایــران آمــد و رفتار توهینآمیزش با
ایرانیان و بـهویــژه ،اهانتش به بانوان ایرانی،
باعث فتوای مشهور میرزامسیح مجتهد شد و
نخستینجنبشضداستعماریایرانرابارهبری
یک مجتهد شکل داد .نتیجه این جنبش ،البته
آزادی بانوان در بند و کشتهشدن وزیرمختار
هتّاک تزار بود .با این حال ،اطالعات ایرانیها
درب ــاره شخص گریبایدوف زیــاد نیست .باید
بدانید که این رفتار نسنجیده و بالهتآمیز که
خشم ملت ایــران را رقم زد و گریبایدوف را به
کام مرگ کشاند ،ریشه در شخصیت و منش او
داشت .گریبایدوف از جوانی آدم ناراحتی بود و
معمو ًال در اموری دخالت میکرد که به او ارتباطی
نداشت .وی پیش از آنکه به عنوان خواهرزاده
ژنــرال پاسکوویچ و در کسوت وزیرمختار وارد
ایران شود ،نمایشنامهنویسی بود که به دلیل بر
باد رفتن ثروت پدر ،ناچار شد چهارسال در ارتش
خدمت کند تا خرج خودش را دربیاورد؛ البته در
این چهارسال ،به مدد دایی عزیزش ،اص ً
ال دست
به اسلحه نشد و خطر نکرد .گریبایدوف خودش را
اهل فعالیتهای ادبی و هنری معرفی میکرد،
اما معمو ًال زبان تند و بیادبانه او ،کار دستش
میداد .مکالمات و همنشینیهای گریبایدوف
با الکساندر بستوژف ،نویسنده روس و از اعضای
جنبش ضدتزاری «دکاپریستها» ،باعث شد
گریبایدوف بازداشت شود و به زنــدان بیفتد؛
اما دایـیاش ،پاسکوویچ که ژنرال محبوب تزار
محسوب میشد ،پا درمیانی کرد و گریبایدوف با
عذرخواهی و اعالم برائت از دکاپریستها ،تبدیل
به نماینده تزار در مذاکرات با ایران شد و به تبریز
آمد .رفتار بیادبانه گریبایدوف با عباسمیرزا تا
آنجا پیش رفت که نایبالسلطنه ایران تقاضای
تغییر او را کرد؛ اما مورد موافقت تزار قرار نگرفت.
شاید همین حمایت ،کار دست گریبایدوف داد و
او را به این فکر انداخت که با اعتقادات ایرانیان
هم میتواند همینگونه رفتار کند؛ اما ماجرا به
صورت دیگری رقم خورد!
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