تاریخ

12

سه شنبه  7دی  27. 1395ربیع االول .1438شماره 19433

دیودور سیسیلی
( 30-90پیش از میالد)

...

اشکانیان و احیای استقالل سیاسی و فرهنگیایران

یادداشت تاریخی

ایرانی ها از ما متنفرند

منبع :مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

اسکندر در سال  330پیش از میالد به ایران حمله کرد.
او پس از شکست دادن داریوش سوم و از میان برداشتن
مدافعاندلیر«دربند»پارسکه«آریوبرزن»فرماندهیآنهارا
برعهده داشت ،تخت جمشید ،پایتخت اصلی هخامنشیان
را اشغال کرد و به آتش کشید .با مرگ داریوش سوم ،هنگام
فرار ،عم ً
ال دوران حکومت هخامنشیان بر ایران ،به پایان
رسید و این سرزمین ،به اشغال اسکندر درآمد .با این حال،
دوران حاکمیت اسکندر نیز ،دوامی نیافت .او که سودای
تصرف هند را در سر میپروراند ،بیپروا به سوی مرزهای
این کشور تاخت؛ اما بیماری مجال رسیدن به این آرزو را ،از
اسکندر گرفت .او به بابل بازگشت و در سال  323پیش از
میالد ،در همین شهرُ ،مرد.
▪ ▪تسلط سلوکیان بر ایران

اسکندر فرزندی نداشت؛ به همین دلیل ،سرزمین وسیعی
که با قدرت و نبوغ نظامی به اشغال درآورده بود ،میان سه
سردار او تقسیم شد؛ مصر به «بطلمیوس» ،مقدونیه و یونان
به «آنتیگون» و ایران و بخشهایی از سرزمینهای مجاور
آن ،به «سلوکوس» رسید .به این ترتیب ،دوران تسلط
بیگانگان بر ایران آغاز شد و کشور ،عم ً
ال تا سال  250پیش
از میالد ،به طور کامل تحت تسلط سلوکیان قرار داشت.
طی این مدت که بیش از  70سال طول کشید ،پادشاهان
سلوکی کوشیدند متصرفات خود را افزایش دهند .آنها
مانند اسکندر ،همچنان سودای فتح هند را در سر داشتند،
اما پادشاه مقتدر هند« ،چاندرا گوپتا» مانع از اشغال
سرزمینش به وسیله سلوکیها شد .سلوکیان در غرب نیز،
با یونان و مصر ،بر سر سرزمینهای ثروتمند بینالنهرین و
شام ،رقابت و کشمکش شدیدی داشتند.
▪ ▪سیاستهایی که به اعتراضات دامن زد

یکی از سیاستهای سلوکیان برای تداوم سلطه بر ممالک

اشغال شده ،تغییر بنیادین فرهنگ این مناطق بود .آنها با
وجود اصالت مقدونی ،کام ً
ال تحت تأثیر فرهنگ و تمدن
یونانی قرار داشتند و آن را تبلیغ میکردند .این مسئله برای
اقوام ایرانی تحت سلطه که دارای سابقه درخشان تمدنی
بودندوعم ً
البایونانیاندراینعرصهرقابتمیکردند،قابل
تحملنبود.بههمیندلیل،تعدادیازحاکمانیونانینژاد،
با سود بردن از این نارضایتی ،در برابر حکومت سلوکی
ادعای استقالل کردند .یکی از این حاکمان« ،دیودوت»،
حکمران یونانی «باکتریا»(بلخ) بود که در سال  261پیش
از میالد 11 ،سال قبل از تأسیس دولت اشکانی ،ادعای
استقالل کرد .با این حال ،او خود را جدا از فرهنگ یونانی
نمیدانست و از این نارضایتی ،صرف ًا به عنوان محملی برای
رسیدن به اهداف سیاسی و نظامیاش استفاده میکرد.
▪ ▪باختر ایران ،کانون قیام

باختر ایران ،به دلیل دور بودن از پایتخت سلوکیان ،یعنی
شهر سلوکیه(حدود بغداد کنونی) ،ب��رای حرکتهای
استقال لطلبانه بسیار مستعد بود و این امر باعث شد،
پارتها ،یکی از اقوام آریایی مهاجر به ایران و ساکن مناطق
شمال شرقی این سرزمین ،برای رها کردن سرزمینشان
از سلطه مقدونیها ،علم استقالل ب��راف��رازن��د .پس از
استقالل «سرزمین باختر» و ناتوانی سلوکیان از به انقیاد
درآوردن دوب��اره حکمران آنَ « ،ا َرش���ک»(آرش) ،سردار
دالور ایرانی و یکی از رؤسای قوم پارت ،فرصت را برای
رهایی از بند اشغالگران مناسب دی��د .هرچند پیش از
وی ،قیامهای استقاللطلبانه در آذربایجان و پارس آغاز
شدهبود ،اما ایرانیان آن مناطق ،به دلیل نزدیکی به کانون
قدرت سلوکیان ،نتوانسته بودند گامهای مؤثری در این
جهت بردارند .اعالم استقالل «ارشک» ،به سادگی اعالم
استقالل «دیودوت» نبود .حکمرانان یونانی شمال شرق
ایران« ،ارشک» را یک ایرانی استقاللطلب میدانستند
که در پی برکندن ریشه مقدونیها و یونانیان اشغالگر،
از ای��ران اس��ت .به همین دلیل ،او نزدیک به دو سال با
مدعیان مناطق شمال شرقی جنگید و
توانست با غلبه بر تمام آنها ،در سال 250
پیش از میالد ،نخستین حکومت مستقل
ایرانی را بر ویرانههای ناشی از دوران
سلطه سلوکیان بنا کند .اما دوران حکومت
«ارش��ک» دیری نپایید .به نوشته «حسن
پیرنیا» در کتاب «تاریخ ای��ران باستان»،
«ارشک» در حالی که میکوشید حکمران
یونانی شهر «هکاتومپولیس»(صددروازه-
نزدیک دامغان کنونی) را شکست دهد و
اینشهررافتحکند،درمیدانجنگزخمی
شد و سپس ،درگذشت .با این حال ،اقدام
او برای کسب استقالل ،چنان بر روحیه
پارتها و دیگر اقوام ایرانی تأثیر گذاشت
که جانشینان «ارشک» ،به احترام او ،لقب
«اش��ک» را ب��رای خ��ود برمیگزیدند و بر
سکهها ،تنها نام او را ضرب میکردند .به
این ترتیب ،سلسله اشکانی ،طوالنیترین
دودمان حاکم بر ایران ،شکل گرفت.
▪ ▪سختیهای راه استقالل

اگ��رچ��ه اح��ی��ای استقالل ای���ران ب��ا قیام
«ارشک» آغاز شد ،اما با مرگ او در میدان
نبرد ،پایان نیافت .هنوز بخشهای وسیعی
از فالت ای��ران در تصرف بیگانگان بود.
زمانی که «ت��ی��رداد» ،ب��رادر «ارش���ک» ،به
جای او زمام حکومت را به دست گرفت،
اوضاع در غرب ایران به شدت آشفته بود.

نقش برجسته بالش یکم در بیستون

«سلوکوسکالینیکوس»،پادشاهسلوکیکهمقرشدرشهر
«انطاکیه»قرارداشت،مقهورارتشمنظم«بطلمیوسسوم»
پادشاه مصر شد و مناطق غربی ایران ،تا حدود ماد(استان
همدان) ،به تصرف نیروهای «بطلمیوس» درآمد .سلوکیان
که از جانب شرق نیز به شدت احساس خطر میکردند،
تصمیم گرفتند پیش از حمله به سپاهیان «بطلمیوس» ،کار
قیامپارتیانایرانیرایکسرهکنند«.سلوکوسکالینیکوس»
مخفیانه با «دیودوت» ،حاکم یونانی «باکتریا» ،متحد شد تا
بتواند فشار بیشتری بر ایرانیها وارد آورد« .تیرداد»
میدانستکهنبردپیشرویاو،جنگیسرنوشتسازاست
که شکست ارتش پارت در آن ،میتواند به استقاللطلبی
ایرانیان خاتمه ده��د .خوشبختانه ،پیش از آغ��از نبرد،
«دی���ودوت» ُم��رد و پسر وی ،که دیگر پ��ادش��اه «باکتریا»
محسوب میشد ،تمایلی به جنگ با «تیرداد» نداشت .به
این ترتیب ،سواران دالور پارتی ،با شتاب فراوان خود را به
ارتش سلوکی رساندند .به نوشته «ژوستن» ،مورخ رومی،
حمالت برقآسای پارتها ،به سرعت نیروهای سلوکی را
تار و مار کرد« .تیرداد» در این نبرد سرنوشتساز ،نه تنها بر
سلوکیان پیروز شد ،بلکه توانست تعدادی از سرداران نامی
یونانی تبار را هم به اسارت درآورد .سلوکیها که تاب مقابله
با دالوران پارتی را نداشتند ،تقاضای صلح کردند« .تیرداد»
این پیشنهاد را پذیرفت .او به دوران صلح ،برای استحکام
بخشیدن به حکومتش نیاز داشت .در دوران «تیرداد» ،شهر
«صددروازه»(نزدیک دامغان کنونی) ،به عنوان نخستین
پایتخت ایران ،پس از دوران اشغال برگزیده شد.

یکی ازمعدود نقش برجسته های به جا مانده از دوره اشکانیان در نزدیکی ایذه-خوزستان

این سرزمین منصوب کرد« .مهرداد بزرگ» پس از آرام شدن
اوضاع در ماد و تثبیت حاکمیت ایرانیان بر این منطقه ،به
سوی جنوب کشور حرکت کرد؛ مقصد او ایالت «الیماایس»
یا خوزستان امروزی بود« .مهرداد بزرگ» با ارتشی انبوه
که به سبب پیروزیهای مکرر ،از روحیه باالیی برخوردار
بود ،خود را به «شوش» رساند .در جنگ سرنوشتسازی که
میان سپاه اشکانی و حکمرانان محلی سلوکی در نزدیکی
این شهر درگرفت ،سلوکیان شکست خوردند و خوزستان
و پارس ،آزاد شد .مدتی پس از این فتح باشکوه ،سپاهیان
ایران به سوی بابل حرکت کردند .زمان این حرکت با مرگ
«آنتیخوس چهارم» ،پادشاه سلوکی ،همزمان بود .ایرانیان
سایر مناطق که برای بیرون راندن کامل بیگانگان لحظه
شماری میکردند ،به لشکر اشکانی پیوستند .نبرد سخت
و سنگین بابل و فتح آن توسط ایرانیان ،عم ً
ال دوران سلطه
سلوکیان بر ایران را به پایان رساند« .مهرداد بزرگ» با در
پیش گرفتن سیاستی همچون «ک���وروش» هخامنشی،
توانست اوضاع کشور را آرام کند .پادشاه اشکانی با یونانیان
ساکن در فالت ایران با مالیمت رفتار کرد و هیچگاه درصدد
انتقام گرفتن از آنها ،بر نیامد« .دی��ودور سیسیلی» ،مورخ
رومی ،درباره «مهرداد بزرگ» مینویسد«:او ،به دلیل رحم
و انسانیتش ،مورد اقبال عمومی قرار گرفت و دولت خود
را توسعه داد .او حدود دولتش را به هند رساند و بر ممالکی
سلطنت کرد که پیش از آن ،تابع یونانیها بودند .با وجود
دستیابیبهچنیناقتداریوبرخالفروشاغلبپادشاهان،

▪ ▪مهرداد بزرگ و بیرون راندن کامل بیگانگان

اشکانیان پس از مرگ «تیرداد» در سال  214پیش از میالد،
به تالشهای خود برای بیرون راندن سلوکیها از سراسر
سرزمین ایران ادامه دادند .با این حال ،تا سال  171پیش از
میالد و آغاز سلطنت «مهرداد بزرگ»(اشک ششم) ،پارتها
هنوز نتوانسته بودند از قالب یک حکومت محلی خارج شوند
و قلمرو خود را توسعه دهند .بخشهای وسیعی از ایران،
همچنان تحت تسلط یونانیان منصوب حکومت سلوکی
اداره میشد .واقعیت آن بود که اگر پارتها درصدد بیرون
ران��دن سلوکیها از باقی مانده بخشهای اشغال شده
ایران برنمیآمدند ،دیر یا زود ،مقهور دولتهای مقتدری
میشدند که از غرب ،شرق و شمال ،آنها را تهدید میکردند.
به همین دلیل« ،مهرداد بزرگ» با اتخاذ سیاستهای دقیق
و کماشتباه ،کوشید به آرزوی دیرینه ایرانیان ،جامه عمل
بپوشاند .او به جای درگیری مداوم با حکمرانان سلوکی
در غرب ،توجه خود را به شرق معطوف کرد .در آن زمان،
«اوکراتید» ،پادشاه یونانی سرزمین «باکتریا» ،به منظور
توسعه قلمرو خود در جنوب شرق ،به دره «پنجاب»(واقع
در پاکستان امروزی) هجوم برده بود .در گیر و دار جنگ،
پسر وی که داعیه حکومت داشت ،پدر را به قتل رساند و این
اقدام ،اوضاع سرزمین «باکتریا» را به شدت بحرانی کرد.
«مهرداد بزرگ» که مترصد فرصتی برای اجرای نقشه خود
بود ،بیدرنگ به سرزمین «باکتریا» تاخت و آن را ضمیمه
قلمرو پارت کرد .با این اقدام ضربتی ،مهم ترین حکومت
یونانی در شرق ایران برافتاد و اشکانیانتوانستند با خیالی
آسوده ،بیشتر توان خود را در غرب و نبرد با سلوکیها ،برای
آزادسازی سایر مناطق تحت اشغال ،متمرکز کنند.با آغاز
سلطنت «آنتیخوس پنجم» ،پادشاه سلوکی که  14سال
بیشتر نداشت« ،مهرداد بزرگ» از هرج و مرج پیشآمده در
قلمرو سلوکیان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و در
رأس ارتشی مجهز از سواران پارتی و متحدانش ،به سوی
سرزمین ماد تاخت .در نبرد سختی که میان اشکانیان و
وابستگان حکومت سلوکی درگرفت ،اشکانیان به پیروزی
رسیدند و «مهرداد بزرگ» فاتحانه وارد «اکباتان»(همدان
کنونی) شد و «کاسیس» ،یکی از بزرگان ماد را ،به حکومت

نه در پی ناز و نعمت بود و نه عشرتپرست و گستاخ .او به
همان اندازه که در میدان جنگ و در مقابل دشمن شجاع بود
و شدت عمل نشان میداد ،نسبت به اتباعش مالیم و مهربان
بود .اشک ششم ،پس از آنکه مردمان زیادی را به تابعیت
دولت خود درآورد ،بهترین شیوهها را برای آسایش و آرامش
آنها به کار بست و از مردمش حراست کرد».
▪ ▪احیای فرهنگ ایرانی

با تسلط اشکانیان بر سرزمین ای��ران ،دوران اشغال به
پایان رسید ،اما هنوز تا احیای فرهنگ ایرانی ،راه زیادی
باقی مانده ب��ود .بخشی از اش��راف ایرانی ،بر اثر تسلط
صد ساله سلوکیان و فرهنگ یونانی بر ای��ران ،همچنان
«هلنوفیل»(دوستدار تمدن یونانی) باقی مانده بودند.
نمادهای تمدن یونانی ،تا اواسط دوران حکومت اشکانیان،
در ای��ران رواج داش��ت .در سال  51میالدی و در پی به
حکومت رسیدن «بالش یکم» ،اشک بیست و دوم ،احیای
فرهنگ ایرانی نیز در دستور کار قرار گرفت .او استفاده از
الفبای یونانی را محدود کرد و الفبایی برگرفته از خط آرامی
را به عنوان الفبای رسمی ایرانیان رواج داد« .بالش یکم»،
اعتقادات دینی ایرانیان را هم احیا کرد و مانع از گسترش
و تبلیغ اعتقادات دینی یونانی در ایران شد .به این ترتیب،
استقالل سیاسی و فرهنگی ایران ،پس از مرگ اسکندر،
دوباره احیا شد و ایرانیان با عبور از یک گردنه خطرناک
تاریخی ،راه خود را به سوی آینده باز کردند.

تصویر ارشک(سمت راست ) و بالش یکم (سمت چپ) بر روی سکه های دوره اشکانی

...

گزارش تاریخی

نظامنامهایکه ازقانوناساسی بلژیک اقتباس شد
قانون اساسی یا «کنستیتوسیون» که به وسیله برخی
رهبران جنبش مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی جا
افتاد ،منبع اصلی حقوق اساسی هر دولت است و اصول
کلی حکومت و طرحریزی تشکیالت اساسی کشور را بیان
میکند .در متن قانون اساسی هر کشور ،معموال شکل
حکومت(اینکهجمهوریباشدیاپادشاهی)،شکلپارلمان
(اینکه از یک یا دو مجلس تشکیل شود) ،حدود اختیارات و
تکالیفهریکازسهقوهحکومتی(مقننه،مجریه،قضاییه)،
حقوقوتکالیفشهرونداندرمقابلحکومت،نحوهانتخاب
یا انتصاب روسای سه قوه و امثال این مسائل کلی ،درج می
شود .در واقع ،قانون اساسی ،چارچوب حقوقی و سیاسی
حکومت را معین و در داخل کشور نوعی نظم حقوقی برقرار
می کند که این نظم حقوقی ،قطعات مختلف کشور را متحد
و در کنار هم نگه می دارد.
▪ ▪به سوی نظام قانونمند

اق��دام��ات اصالحی عباس میرزا و قائم مقام اول و دوم
و سفرهای ناصرالدین شاه به اروپ��ا ،زمینه الزم را برای
نهادسازی در کشور فراهم کرد که «مجلس دربار اعظم»
یا «دارالشورای کبرای دولتی» ،یکی از نمودهای آن به
شمار می رود .به باور ناصرالدین شاه« ،نظم و ترقی اروپا
به این جهت است که قانون دارن��د ،بنابراین ،ما نیز عزم
خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از
روی قانون رفتار کنیم ».اما جامعه ایرانی ،به دلیل آنکه

نظام حکومتی بود ،طلب می کردند .این حرکت اصالحی،
به امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه و در
مرحله بعد ،فراهم آمدن مقدمات نظامنامه انتخابات برای
تشکیل اولین مجلس ش��ورای ملی و پیش نویس قانون
اساسی منجر شد.
نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی

آن��ت��ون��ی ای�����دن وزی���ر
خارجه انگلیس ،در 22
نوامبر / 1945اول آذر
،1324درمجلسعوام
این کشور ،با استناد به
سخنان سرریدر بوالرد،
سفیرانگلیسدرتهران،
اظهار کرد«:ما به خاطر
م���یآوری���م ک��ه ب��ع��د از
کوششهای سر ادوارد
گری [وزیر خارجه وقت
انگلیس و امضا کننده قرارداد تقسیم ایران به دو منطقه
نفوذ] در 1907م ،چه اتفاقی افتاد .آن کوششها سبب
شد تا میراثی از سوءظن نسبت به انگلیسیها در ایران
به وجود آید که ما را برای مدت بیست سال یا بیشتر ،نزد
ایرانی ها نامحبوب کرد .سرریدر بوالرد در گزارشی به
تاریخ اول مارس  11 / 1943اسفند  ،1321به وزارت
خارجه انگلیس هشدار داد که بریتانیا ،به طور شدیدی
محبوبیت خود را در ایران و نزد ایرانیان از دست داده است
و انگلیسیها ،روز به روز بیشتر مورد تنفر و انزجار ایرانیان
قرار میگیرند .بوالرد ،یادآور شده بود که «به خاطر روسیه
شوروی ،ما نباید خودمان را فراموش کنیم ».او به واقعیت و
حقیقتی اشاره کرده و وجه جدیدی از یک مسئله قدیمی را
پیش روی سیاستمداران انگلیسی قرار داده است».
انزجار ایرانیها از انگلیسیها ،سابقهای طوالنی داشت
که نقطه آغاز آن در قرن بیستم ،سال 1907م بود .در آن
سال ،دولت انگلیس نه تنها از سیاست سنتی خود ،یعنی
حمایت از ایران در مقابل روسیه تزاری ،دست برداشت؛
بلکه به اتفاق آن کشور ،اقدام به تقسیم ایران به مناطق
نفوذ کرد .بدبینی و تنفر ایرانیان از انگلستان و انگلیسیها،
مجدد ًا هنگام مطرح شدن ق��رارداد  1919وثوقالدوله
کرزن تشدید شد .ایرانیها قرارداد  1919را ،کوششیاز سوی دولت انگلیس برای برقراری تحتالحمایگی بر
ایران میدانستند .دو سال بعد هم ،ایرانیها انگلستان
را متهم کردند که کودتای  1299( 1921شمسی) را در
ایران علم کرده است و در سالهای بعد نیز ،مسئله نفت و
تجدید قرارداد دارسی پیشآمد و باالخره ،هجوم سربازان
انگلیسیبهایراندراوت( 1941شهریور)1320واشغال
مجدانه آنها برای کمکرسانی به شوروی
کشور و کوشش ّ
که به کمبود و قحطی موادغذایی در ایران منجر شده بود،
به موضوع نفرت از انگلیس در ایران ،دامن زد.
در شهریور  ،1320مردم ایران یا نسبت به مسائل روز بی
اعتنا بودند و توجهی به آن نداشتند ،یا انگلستان را به دلیل
همکاری و کمک به فساد و بیکفایتی دولتهای ایران،
سرزنش میکردند .بعد از اشغال ایران ،مردم ایران شاهد
بودند که انگلستان و شوروی ،با همکاری یکدیگر و برقراری
تفاهم سیاسی و نظامی ،ایران را به مناطق اشغالی تقسیم
کردند .بنابراین ،ترویج این عقیده و احساس که بریتانیا به
خاطر ایران با شوروی درگیر نخواهد شد ،امری طبیعی
به نظر میرسید و متقاب ً
ال  ،هر چه فشارهای سیاسی،
اقتصادی و نظامی انگلستان بر ای��ران اف��زوده میشد،
خشم وتنفر از انگلیسیها افزایش مییافت .طی سالهای
 1941و  ،1942انگلیسیها به خاطر مسائل مختلفی
ایران را در مضیقه و تحت فشار قرار دادند .اخراج آلمانیها،
بستن سفارتخانههای آلمان و ژاپن ،توقیف و بازداشت و
زندانی کردن ایرانیانی که مورد سوءظن انگلیسیها قرار
داشتند و بعض ًا نیز ،با آلمانیها همکاری کرده بودند ،تهیه
ریالالزمبرایتأمینهزینههاومخارجنیروهایاشغالگردر
ایران ،قحطی ،کمبود ،ناامنی و بسیاری مشکالت و مسائل
دیگر .در برخورد با تمام این مسائل ،دولت انگلیس ،لزوم ًا به
تبعیت از سیاست عمومی و مشترک متفقین میپرداخت
و فقط به حفظ منافع حیاتی و بینالمللی خود به قیمت
پایمال کردن منافع ایران توجه داشت .برقراری روابط
منطقی و درست یا در نظر داشتن مصالح ایران به هیچ وجه
برای دولت بریتانیا مطرح نبود .مقامات وزارت امور خارجه
انگلستان ،خود معترف بودند که برای ارسال تدارکات به
شوروی ،سفارت بریتانیا در تهران به هر کار زشتی دست
میزد.اعضای هیئتهای نمایندگی سیاسی آمریکا و
شوروی در ایران نیز ،روشها و سیاست بریتانیا را در ایران
مورد انتقاد قرار میدادند و در بسیاری از مواقع ،با ایرانیان
همدردی میکردند .بوالرد ،وزیرمختار انگلیس ،از اینکه
اقدامات سفارت این کشور در تهران ،مورد انتقاد متفقین
بریتانیا قرار گرفته است ،خشمگین بود و از اینکه اعضای
برجسته نظامی و فرماندهان نیروهای آمریکایی در ایران
نیز ،سفارت انگلیس را مورد انتقاد قرار میدادند و روسها
را ستایش میکنند ،اظهار تأسف و آن را «دردناک» توصیف
کرد .با این حال ،واکنش انگلیسیها نسبت به خشم و تنفر
و انزجار ایرانیها از این کشور و انتقادات متفقین ،ساده و
الیتغیر بود .یکی از اعضای برجسته بخش شرقی وزارت
امور خارجه انگلستان پس از مطالعه گزارشهای مربوط به
عدم محبوبیت انگلیسیها در ایران و انتقاداتی که از جانب
متفقین آنها به عمل میآمد ،در یادداشتی نوشت«:شکی
نیست که ما به هیچ وجه در سیاست خود که ارسال حداکثر
میزان تدارکات به اتحاد شوروی است ،تغییری نخواهیم
داد .بنابراین ،کمبود در ایران ادامه خواهد داشت و تنفر
و انزجار از ما هم بیشتر خواهد شد و ما همچنان نامحبوب
خواهیم ماند ».عدم محبوبیت انگلیسیها در ایران ،طی
سالهایبعدنیز،همچنانافزایشیافت.درقضایایدیگر،
مانندنفتشمالوآذربایجان،انگلیسیهابیشترازهرموقع
دیگر ،مورد تنفر و انزجار مردم ایران قرار گرفتند.

مورخ مشهور رومی و معاصر ژولیوس سزار بود .او در شهر آژیریون ،واقع در جزیره سیسیل به دنیا آمد .دیودور تمام تاریخ جهان را در  40جلد
به رشته تحریر درآورد که امروزه فقط  10جلد از اثر او باقی اس��ت .اطالعاتی که وی در کتاب خود از ایران دوره اشکانی ارائه داده ،به دلیل
همعصر بودن با آن ،قابل توجه و درخور تأمل است.

تجربهای از قانون و نهادهای مشورتی نداشت ،به حکم
ضرورت و اجبار از تجارب دیگر کشورها اقتباس و از متن
قوانین اساسی آنها استفاده کرد .به این ترتیب ،گروهی
از روشنفکران تحصیلکرده ایرانی برای اولین بار قانون
اساسی عثمانی را که توسط «مدحت پاشا» تنظیم شده
بود ،برای ترجمه برگزیدند تا آن را با دخل و تصرفی اندک،
در جامعه اجرا کنند .اما این کار نیز ،با توجه به ایرادهای
نابجای نایب السلطنه و امین السلطان ،عقیم ماند و به

جایی نرسید و به فراموشی سپرده شد .از طرف دیگر،
اوض��اع زمانه تغییر کرده و مسیر حرکت سیاسی جامعه
بر ضد «نظام استبدادی» شکل گرفته بود .دارالشورای
کبری ،مجلس دربار اعظم ،مجلس اعیان ،مجلس تحقیق
مظالموعنوانهایدیگرکهاززمانمشیرالدوله،سپهساالر
عصر ناصری ،تا زمان امین الدوله ،در عصر مظفری ،بر زبان
رجال درباری و دیوانی جاری بود ،دیگر مورد توجه جامعه
قرار نداشت و مردم ،نوع دیگری اصالحات را که بیرون از

▪ ▪قانون اساسی

بعد از فرمان شاه برای اجرای انتخابات نمایندگان مجلس
ش��ورای ملی ،همزمان« ،نظامنامه داخ��ل��ی» و «قانون
اساسی» نیز ،نوشته شد .قانون اساسی را مشیرالملک و
مؤتمن الملک ،پسران صدراعظم و نیز ،مرتضی قلی خان
صنیع الدوله و ب��رادرش مهدی قلی خان مخبرالسلطنه
نوشتند یا بهتر است بگوییم ،ترجمه کردند که «این طرح
از طرف مجلس پذیرفته نشد و مجلسیان ،خود به نوشتن
قانون اساسی پرداختند ».پس از مخالفت دربار با بعضی از
بندهای پیش نویس و تعدیل و اصالحاتی در آن ،باالخره در
نهم دی ماه 1285هـ.ش ،شاه آن را امضا کرد و پس از پنج
روزدرگذشت.هنگامیکهمحمدعلیشاهبهسلطنترسید،
قصد داشت نه مثل پدرش ،بلکه مانند پدربزرگش حکومت
کندکهاینامر،بهجنگقدرتبینمجلسوشاهمنجرشد.

نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگذاری
موجود ،یعنی مجلسین ،تنظیم شده ب��ود .عدم کفایت
این قانون ،به تشکیل هیئتی جدید ،برای تنظیم پیش
نویس «متمم قانون اساسی» منجر شد .این هیئت ،قانون
اساسی سال  1831م بلژیک را الگوی خود قرار داده بود.
اما فضای آشفته و متشنج و تندرویهای مشروطه خواهان
در عرصه مطبوعات که روزنامه صوراسرافیل نمونه بارز آن
محسوب میشود ،روند تدوین و تصویب را کند میکرد.
▪ ▪فرجام

متمم قانون اساسی ،که در یکصد و هفت ماده تنظیم شد،
در حقیقت طرح اصالح و ترمیم شده ای از قانون اساسی
بلژیک بود که با مقتضیات فرهنگی ،مذهبی و سیاسی
ایران تطبیق داده شده بود .مثال برابری نزد قانون را ،تنها
به «قوانین دولتی» محدود کرد ،انتشار «کتب رافضی و
مطالبی که برای دین مبین مضر است» را قدغن(اصل)20
و انجمنهای «فتنه رسان به اسالم و حکومت» را غیرقانونی
اعالم کرد(اصل .)21
منبع :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

▪ ▪متمم قانون اساسی

قانوناساسی 51مادهایاولیه،مرکبازمجموعهشروطی
بودکهباعجلهسرهمبندیشده بودند.اینمتن،صرفابرای

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را در اﺧﺬ درﺟﻪ
ﻗﺒﻮﻟ� درﺧﺸﺎن ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� در آزﻣﻮن
ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﻴﺎرى ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن
را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

ﻗﺒﺎد ﻋﺴﮕﺮى

 /٩٥٢٩٢١٢٧ر

ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
�ﺴﺐ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻴﺎر� داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ��
ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد ﻗﺪﺳﯽ ﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٩١٩١٥ب

دﮐﺘﺮى داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮق اﯾﺮان
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ
را در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ� زﻧﺪﮔ� از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

 /٩٥٢٩٢٠٤٧ب

 /٩٥٢٩١٧٣٧ف

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
اﻣﻴﺪوار�ﻢ در ﺳﺎ�ﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﻪ وﻟ� ﻧﻌﻤﺘﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠ� ﺑﻦ ﻣﻮﺳ� اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� در ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  ،ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮق اﯾﺮان

ﻋﻤﻪ ﻫﺎ -ﻣﻨﻴﺮه  -زﻫﺮه و اﻟﻬﻪ
CMYK

