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به افغان ها بخشید!
بذل و بخشــش های رضاشاه در مســئله هیرمند، 
وضعیت اســفناکی را برای مــردم آن مناطق رقم 
زد. اگر دشت ناامید در اختیار ایران می ماند، مردم 
منطقه می توانستند، از منابع آبی آن بهره مند شوند. 
همانطور که در روزگاری، از آن برای کوچ نشــینی 
و دامپروری بهره می بردند. سرکنســول انگلستان 
در یادداشت های سیاســی خود، به وخامت اوضاع 
مردم در سیســتان، در تابســتان 1326ش اشاره 
کرده است: »از زابل گزارشی رسیده مبنی بر اینکه 
یک ماه است، هیچ آبی از هیرمند به شهر نرسیده و 
روستاهای اطراف نیز 3 ماه است، بدون آب مانده اند. 
مردم خشکی زده باور ندارند که دلیل آن، عدم بارش 
برف زمستانی اســت و می گویند می خواهند وارد 
افغانستان شده و با توسل به زور، آب را بگشایند... .« 
اسداهلل علم نیز در یادداشت های روزانه اش به تاریخ 
12مرداد 1356، به این مقوله اشارت برده است: »هر 
وقت در آب مدیترانه غوطه می زنم، به یاد روزهایی 
می افتم که فرماندار کل سیستان و بلوچستان بودم. 
در روزهای گرم اردیبهشت و خرداد سیستان، عصرها 
در هیرمند -که با آبی هزار مترمکعب جاری بود- شنا 
می کردم... ان شاءاهلل که من مرده ام و این منظره را 
نخواهم دید. این بستر خشک و 300هزار جمعیت 

آواره خواهند شد...«.

قرارداد پدر که حتی پسر زیر بار آن نرفت!
پس  از جنگ  جهانــی  اول  و فروپاشــی  امپراتوری  
عثمانی، کشور عراق  از 3ایالت  بصره، بغداد و موصل 
و  تحت  قیمومیت  انگلستان  تأسیس  شد و 12سال 
بعد، استقالل  سیاسی  خود را به دست آورد. از همان  

ابتدای  تأســیس  دولت  عراق، ایران  خواستار حل  و 
فصل  مناقشات  مرزی  و به  رسمیت  شناخته  شدن  
حقوق  مسلم  خود بر شط      العرب  و تعیین  خط تالوگ  
)خط القعر(، به عنوان  خط مرز آبی  2کشور شد. در 
پی آن وزیر مختار انگلیس  در 20اسفند 1307، طی  
یادداشتی  به  وزیر امور خارجه  وقت  ایران، اعالم کرد 
که اگر دولت ایران، عراق را به رسمیت بشناسد، این 
مشکل رفع می شود. با وجود به رسمیت شناختن 
کشور عراق از ســوی ایران، هیچ گونه اقدامی برای 
تأمین خواســته ایران صورت نگرفت و به شکایت 
دولت عراق به جامعه ملل انجامید. به دنبال  ناتوانی  
جامعه ملل  در حل  و فصل  اختالفات  ایران  و عراق، 
دولت  انگلستان  برای جلوگیری از نفوذ آلمان ها در 
منطقه، تالش  کرد تا به  مناقشات  2کشور خاتمه  دهد 
و شورای  سلطنتی  انگلستان، خط تالوگ  را به عنوان  
مرز  2کشــور در شــط العرب  تعیین کرد اما وزارت  
دریاداری  آن  کشور حاکمیت  ایران  را بر شط العرب  
زیان بخش دانســت! بر اثر فشــار انگلستان، دولت 
ایران در 13تیــر 1316، عهدنامه  مرزی  جدیدی  با 
عراق  امضا کرد که  براساس  آن، حقوق  مسلم  ایران  
در اروندرود از دســت رفت! رضاخان طی معاهده 
ســعدآباد -که 4روز بعد میان 4کشور ایران، عراق، 
افغانستان و ترکیه به امضا رسید- مناطق نفتی ایران 
را به عراق واگذار کرد و حق کشتیرانی در اروندرود به 
 جز 5کیلومتر از آب های مقابل آبادان تا خط تالوگ را 
نیز از ایران سلب کرد. درواقع مسیر اروند، به کلی به 
عراق واگذار شد و مرز های ایران تا حد سواحل شرقی 

اروند عقب نشست.
در انجام این عهدنامه، 2مسئله حائز اهمیت است. 
انگلیســی ها با وجود اینکه از نظر حقوق بین الملل 
به ضرورت حاکم شــدن خط تالوگ بر مرز ایران و 
عراق در اروندرود اذعان داشتند اما برای حفظ منافع 
استعماری خود، خواهان حاکمیت مطلق عراق بر 
اروندرود شدند. مســئله دوم نقض قانون اساسی از 
سوی رضاشاه و دخالت آشــکار وی در این مسئله 
است. به دستور او دولت و مجلس، مجبور به امضای 
این عهدنامه شــدند. این قرارداد چنان تحقیرآمیز 
بود که پسر رضاخان هم نتوانست آن را بپذیرد. پس 
از پیگیری های بســیار و البته مناقشه های فراوان و 
چندین ساله با عراق بر سر اتفاقاتی که در اروندرود 
رخ می داد، سرانجام پهلوی دوم با عراق به »قرارداد 
الجزایر« رسید و خط تالوگ اروندرود، به عنوان مرز 
دو کشور تعیین شد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
صدام این قــرارداد را پاره کــرد و در پی آن جنگ 

تحمیلی آغاز شد.

کالم آخر
سیاست رضاخان در خلع سالح عشایر و پذیرش 
زیاده خواهی هــای انگلســتان، موجب شــد که 
بخش هایی از خــاک ایران، طبــق قراردادهای 
تحمیلی و فریب کارانه از دست برود. به طوری که 
آثار سوء آن، پس از گذشت چندین دهه، همچنان 
بر زندگی و معیشــت مردم ایــران، به ویژه اهالی 
آن مناطق باقی اســت. ازجمله در ماجرای جنگ 
ارمنستان و آذربایجان شــاهد بودیم که از دست 
رفتن منطقه مــرزی آرارات کوچک کــه ایران را 
به ارمنســتان و ترکیه وصل می کرد، باعث شد تا 
صادرات ایران از راه زمینی به مناطق مرزی دریای 
مدیترانه ازجمله ارمنستان و اروپای شرقی، دچار 
اختالل شــود و دردســرهای زیادی را برای ما به 
همراه آورد. همچنین در موضوع حقابه ایران در رود 
هیرمند و مشکالتی که امروزه سیستان در استفاده 
از حقابه رود هیرمند و خشــک شدن تاالب های 
مربوط به این رود دارد، می بینیم که عالوه بر تحمل 
کم آبی و مشکالت معیشتی در بخش کشاورزی 
و دامداری، با مسئله ریزگردها نیز مواجه شده اند. 
امروزه در بررســی این پدیده ها، هرگز نمی توان و 

نباید از پیشینه تاریخی آنها غفلت کرد.

شهاب دین
دیــن«  »شــهاب  کتــاب 
روایــت داســتانی از زندگــی 
ین  لد ب ا شــها هلل سید یت ا آ
مرعشــی نجفی به قلــم زهرا 
باقری است که توسط انتشارات 
شــهید کاظمی چاپ و منتشر 
شده است. آیت اهلل  مرعشی در 
ســال1315ق در نجف به دنیا 
آمد و »شهاب الدین« نام گرفت. 

پدرش، آیت اهلل  سیدشــمس الدین محمود مرعشی، از فقها و 
مدرسان علوم اسالمی نجف بود. آیت اهلل مرعشی پس از رحلت 
»آیت اهلل بروجردی« در ســال133۹ )13۸0قمری( در سن 
27سالگی به عنوان مرجع شیعیان برگزیده شد. میلیون ها نفر از 
شیعیان کشورهای مختلف، ازجمله ایران، عراق، لبنان، کویت، 
احساء و قطیف عربستان، امارات عربی، بحرین، پاکستان، هند 
و ترکیه و بخشی از کشورهای آفریقایی مانند زنگبار، از ایشان 
تقلید می کردند. ایشان از بسیاری از مراجع تقلید شیعه اجازه 
اجتهاد گرفتند. برخی از آنها عبارتند از: آیت اهلل آقا ضیاء عراقی، 
آیت اهلل سیدابوالحســن اصفهانی، آیت اهلل شــیخ عبدالکریم 
حائری یزدی، عالمی کرمانشاهی )از شاگردان آخوند خراسانی( 
و... . آیت اهلل مرعشــی از شاگردان شــیخ عبدالکریم حائری و 
آقا ضیاء عراقی بود و نیز از درس ســیدعلی قاضی، سیداحمد 
کربالیی و میرزا جــواد ملکی تبریزی بهره برد. شــهاب الدین 
کتابخانه ای را در قم تأســیس کرد که امروزه از لحاظ تعداد و 
کیفیت نسخه های خطی کهن اسالمی، نخستین کتابخانه ایران 
و سومین کتابخانه جهان اســالم به شمار می رود. همچنین او 
مدرسه های مرعشیه، شهابیه، مهدیه و مؤمنیه را در قم تأسیس 
کرد. نویسنده در این اثر کوشیده با قلمی ساده و به دور از تکلف 

وقایع مهم زندگی آیت اهلل مرعشی را به تصویر بکشد.

تاریخ تشیع

تاریخ جهان

مهم نیست که این تپه از آن که باشد!
دست گشاده رضاخان در بذل و بخشش از خاک ایران

امان اهلل خان، همزاد رضاخان در کشور همسایه
تکاپوی استعمار پیر در افغانستان

کشور افغانستان از دیرباز، بخشــی از خاک ایران بود. بعد از قتل 
نادرشــاه افشار توســط عده ای از فرماندهان لشــکرش در سال 
1126ش، احمدخان ابدالی )از خاندان سدوزانی( که از سرداران نادر 
بود، مقدمات استقالل افغانستان را فراهم کرد و بعد از مدتی هم اعالم 
استقالل کرد اما دولت ایران به هیچ وجه این استقالل را به رسمیت 
نشناخت. چند دهه بعد »دوست محمدخان باَرک زایی« با استفاده 
از حمایت استعمارگران انگلیسی، توانست خاندان سدوزایی را ساقط 
کند و قدرت را به شکل کامل در دست بگیرد. متأسفانه در این دوره، 
انگلستان توانست با برتری نظامی و دسیسه، ابتدا افغانستان را در 
دوره ناصرالدین شاه قاجار از ایران جدا و سپس این کشور را مستعمره 
خود کند. اما مردم افغانستان که نمی توانستند اشغال خاک وطن 
خویش را تحمل کنند، دست به قیام علیه اشغالگران انگلیسی زدند 
و در فاصله سال های 1240تا 1260، در 3نبرد با اشغالگران انگلیسی 
جنگیدند. در نتیجه این قیام ها، استعمار پیر شکست سنگینی از 
مردم افغانستان خورد و وادار به پذیرش استقالل افغانستان شد. 
به دنبال این ناکامی، انگلستان سیاست گماشتن حکومت وابسته 
به خود را، در این کشــور اجرا کرد و عبدالرحمن خان را بر کرسی 
قدرت نشاند. عبدالرحمن خان در ابتدا با دادن شعار جهاد با قوای 
انگلیس، تمامی احساسات ضد انگلیسی را که در کشور وجود داشت، 
به سمت خود جلب کرد ولی هنگام مذاکره با انگلیسی ها، »پیمان 
گندمک« را به راحتی پذیرفت و این کشور را از نظر سیاسی، کاماًل 

تحت الحمایه خود ساخت.
انگلیســی ها طی دوران حضور نظامی خویش در افغانستان، به 
خوبی دریافته بودند که فعالیت های سیاسی و تخریبی آنها در این 
کشور، به مراتب مؤثرتر از فعالیت های نظامی آنهاست و بهتر نتیجه 
می دهد. دوره عبدالرحمن، دوره اوج این نوع فعالیت ها بود. یکی 
از مهم ترین نمودهای این سیاست، ایجاد تفرقه بین دو قوم افغان 
به نام پشتون ها و تاجیک ها بود. عبدالرحمن در سیاست داخلی 
خود، تنها به قوم پشتون بها می داد و حقوق سیاسی و اجتماعی 
دیگر گروه های قومی و زبانی افغانستان را، نادیده می گرفت. در 
پیش گرفتن این سیاست، دو گروه بزرگ جمعیتی افغانستان 
یعنی پشتون ها و تاجیکان را در برابر هم قرار داد. عبدالرحمن در 
تداوم سیاست پشتون گرایی که با تشویق انگلیسی ها همراه بود، 
مصمم به سرکوب قومیت های غیرپشتون افغانستان شد. وی در 
پی این تصمیم، مناطق ترک نشین افغانستان را درهم کوبید و 
سپس به سراغ هزاره ها رفت. هزاره ها فارسی زبان و اکثریت قریب 

به اتفاق آنها شیعه مذهب بودند. 

بعد از درگذشت او در ســال 12۸0ش، پسرش حبیب اهلل خان 
پادشاه شــد و او هم برای تثبیت قدرتش در ســال 12۸4ش، با 
انگلیسی ها قراردادی به نام »معاهده خال« منعقد کرد و بسیاری از 
منافع و منابع افغانستان را، در اختیار آنها گذاشت اما کاری به عقاید 
دینی مردم نداشت. در ســال 1302ش امان اهلل خان فرزند سوم 
حبیب اهلل خان، به جای پدر بر تخت پادشاهی افغانستان نشست. 
او یک سال بعد به اروپا سفر کرد و بعد از بازگشت از این سفر، به فکر 
اجرای سیاست برابری زن و مرد افتاد. البته به دلیل سنتی بودن 
فضای فرهنگی کشور افغانستان، موفق به اجرای این سیاست نشد. 
امان اهلل خان، 3سال بعد، مجدداً به اروپا سفر کرد و پس از بازگشت، 
با جدیت بیشتری دست به اجرای سیاست های مدرنیزاسیون زد. 
از جمله این سیاست ها، تأســیس مدارس مشترک دختر و پسر 
و اجرای قانون رفع حجاب بود. درست همزمان با اقدامات کمال 
مصطفی آتاتورک در ترکیه و رضاشــاه در ایران، سیاست کشف 
حجاب در افغانستان هم اجرا شد. البته باید توجه داشت که با وجود 
تالش های بسیار امثال امان اهلل خان، به دلیل محکم بودن پایه های 
اعتقادی و باورهای عمیق دینی، به غیراز بخش اندکی از زنان، بیشتر 
بانوان افغان مقاومتی سخت و شدیدی را در برابر غرب گرایان از خود 
نشان دادند؛ مقاومتی که حتی بعد از روی کار آمدن کمونیست ها 
و حمایت آنها از بی حجابی و سختگیری نسبت به زنان برقع پوش 

)چادر بانوان افغان(، همچنان و به شکل جدی ادامه داشت.
سیاست انگلیس در افغانستان، این بود که خواه به جنگ و خواه با 
تجزیه و تقسیم و خواه کنترل توسط حکومت های دست نشانده، 
مملکت را به صورت ضعیف و مجزا از جهــان و متروک و منزوی 
نگه دارد. استقالل سیاسی و ارتباط این کشــور را، با دول جهان 
معدوم کند. از نشر تمدن و فرهنگ جدید جلوگیری کند. ملت را 
در نفاق و خانه جنگی نگه دارد. دولت ها را طرف تنفر مردم قرار داده 
و آنها را مجبور به توسل به خود کند... مخرب ترین سیاست انگلیس 
در افغانستان، همانا کنترل کشور به واسطه امرای آن بود که آثاری 

بس مخرب برجای گذاشت.

نگاه

تاریخ پایداری

در حافظــه تاریخی عمــوم مردم ایــران، از 
دست رفتن تمامیت ارضی ایران در دوره قاجار، 
به دلیل بی لیاقتی پادشــاهان آن دوره قلمداد 
می شود اما جدا شدن بخشی از خاک و آب ایران 
در دوره پهلوی آن هــم بدون جنگ، به صورت 
گزاره ای خنثی باقی مانده اســت! اینکه کدام 
بخش ها از خاک ایران در دوره پهلوی اول جدا 
شد، سؤالی است که در این مقال به آن پرداخته 
می شود. پس از کودتای انگلیسی سوم اسفند 
1299، زمینه روی کار آمدن حکومت وابسته و 
قلدرمآب رضا خان میرپنج ایجاد شد و در 24آذر 
1304، به تغییر پادشاهی و به سلطنت نشستن 
نامبرده انجامید. او با محکم شــدن پایه های 
ســلطنتش، به اجرای سیاســت های دیرپای 
انگلیس در ایران دســت زد. ازجمله اقدامات 
وی، انعقاد قراردادهای حقوقی در تعیین مرز با 
کشورهای همسایه و تحت سلطه انگلستان بود 
که در ادامه به آن می پردازیم. امید آنکه مفید  آید.

از دســت دادن مناطق سوق الجیشی کوه های 
آرارات

یکی از مناطقی که بر سر مالکیت آن، میان ایران و 
ترکیه اختالف وجود داشت، منطقه راهبردی قره سو 
بود. با شورش کردها علیه ترکیه، زمینه این اختالف 
به وجود آمد. ایران برای ســرکوب شورش کردهای 
آرارات، با ترکیه همــکاری کامل انجام داد و با عبور 
قشون ترکیه از خاک ایران موافقت کرد. در پی آن، 
ترک ها مناطق آیوبیگ، شیله، توژیک، سلطان تپه 
و آرارات کوچک را اشــغال کردند و بعد از سرکوب 
کردها، این مناطق را تخلیه نکردنــد و در 2۹آبان 
130۹، دولت ترکیه رسماً مدعی مالکیت آن شد! این 
مناطق، از نقاط بسیار مهم و استراتژیک برای ایران 
به شــمار می رفت. چنان که سرهنگ ریاض آتاشه، 
نظامی ایران در پاریس، در نامه ای به مقامات سیاسی 
ایران، در اختیار داشــتن کوه های آرارات کوچک 
را باعث تثبیت بیشــتر حاکمیت ایران در منازعات 
دانسته و می گوید: »اگر این کوه را از دست بدهیم، نه 
فقط نقطه راهبردی مهمی را از دست داده ایم، بلکه 
کرد ها نیز از ما سرخورده می شوند و به جلب  توجه و 

مساعدت دیگران روی خواهند آورد... .«
سرلشــگر ارفع -که عضــو هیأت تحدیــد حدود 
و حل اختــالف ایران بــود- در خاطــرات خود، به 
بی توجهی رضاشــاه بــه جدایی کوه هــای آرارات 
کوچک از خاک ایران چنین اشــاره می کند: »من 
عضو هیأت تحدید حــدود و حل اختالفات بودم. در 
این هیأت کسانی چون: محمدعلی فروغی و رشدی 
آراس شرکت داشتند. یک روز که من و یک سرهنگ 
ترک ســر موضوعی مورد اختالف، با حرارت بسیار 
بحث می کردیم، رشدی آراس گفت: ما ترک ها به نظر 
اعلیحضرت شاهنشاه اطمینان و اعتقاد کامل داریم، 
سرهنگ ارفع پرونده ها و نقشه ها را به حضور ایشان 
ببرد، هرچه فرمودند ما قبول داریم!... من نقشه ها و 
کاغذها را جمع کردم و یک راست به کاخ سلطنتی 
رفتم و گفتم: عرایضی دارم. چند دقیقه بعد شاهنشاه 
وارد شدند. درحالی که من نقشه ها را، روی میز پهن 
کرده بودم. همین که نقشــه ها را دیدند، فرمودند: 
موضوع چیست؟ من شروع کردم به توضیح دادن که 
فالن تپه چنین است، فالن منطقه چنان است، آن جا 
سخت مورد نیاز ماست و از این حرف ها. ولی پس از 
مدتی که با حرارت عرایضی کردم، با کمال تعجب 
دیدم که اعلیحضرت چیزی نمی فرمایند. وقتی سرم 
را بلند کردم، دیدم شــاه با حالت مخصوصی به من 
نگاه می کند، گویی بــه حرف هایم چندان توجهی 
ندارد و تنها چشم به چشم من دوخته است، تا ببیند 

من چه می گویم! من سکوت کردم. فرمودند: معلوم 
است منظور مرا نفهمیدی، بگو ببینم این تپه اینجا، 
از آن تپه که می گویی بلندتر نیست؟ عرض کردم: 
بلی قربان. فرمودند: آن را چرا نمی خواهی؟ این یکی 
را چطور؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: منظور این تپه 
و آن تپه نیست، منظور من این است که دو دستگی 
و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال 
وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود 
دشمنان مشترک ما بوده است، از میان برود، مهم 
نیست که این تپه از آن که باشــد، آنچه مهم است 
این است که ما با هم دوســت باشیم... من شرمنده 
شدم و کاغذها و نقشــه ها را جمع کردم و به وزارت 
خارجه که محل تشکیل هیأت بود، برگشتم. همه 
منتظر من بودند. تا وارد شدم، پرسیدند: اعلیحضرت 
چه فرمودند؟ گفتم: فرمودند ما دوست هستیم، این 
موضوعات در کار نیست، تقســیم کنید این طرف 
تپه که رو به قطور اســت، مال ما باشــد و آن طرف 
مال ترک هــا...!« دولت ایران با واگــذاری مناطق 
مورد درخواست ترکیه موافقت می کند، ولی به این 
شــرط که دولت ترکیه نیز مالکیت ایران بر قطور و 
بارژگه را به رسمیت بشناسد. البته این درخواست 
ایران بی معنا بود! مالکیت ایران بر قطور بارها ثابت 
شــده بود و حتی در کنگره 1۸۸5برلن، مورد تأیید 
دولت های بزرگ جهان قرار گرفته بود. در این میان 

تنها، این ارتفاعات آرارات بود که از دست رفت!

جدایی دشت ناامید از ایران
از زمان جدایی بخشی از افغانستان از ایران در دوره 
قاجار، اختالفات مرزی بین دو کشور به وجود آمد. 
در دوره حکومت رضاشاه، وی برای حل این مسئله، 
کشور ترکیه را به عنوان حکم قرار داد و دولت ترکیه 
ژنرال سپهبد فخرالدین پاشا آلتای، فرمانده ارتش 
یکم این کشــور را به عنوان َحکم مشــترک مأمور 
اجرای آن کــرد. در این زمان مناطــق مرزی ایران 
و افغانســتان، اوضاع بغرنجی داشت و دلیل آن نیز 
اقدامات پهلوی اول در خلع سالح عشایر بود. به اذعان 
فتح اهلل پاکروان، والی وقت خراســان و سیســتان، 
در دوران قاجاریه در ســرحدات ایران و افغانستان، 
عشایر مسلح ایرانی و افغانی ســاکن بودند. عشایر 
ایرانی زیرنظر خان ها و قدرت های محلی، به عنوان 
مرزدار ایران به شمار می رفتند. این عشایر در حالی 
خلع سالح شدند که در مناطق سرحدی، پاسگاه های 
امنیــه )ژاندارمری( ایجاد نشــده بــود و منجر به 
بی دفاعی مناطق مرزی، در برابر یورش های عشایر 
افغانی و تصرف آن مناطق شــد. در 13آذر 1313، 
عشــایر افغان به منطقه زورآباد در شمال مرز ایران 
و افغانستان یورش برده و 25 روستا را غارت کردند! 
در این یورش عالوه بر غارت اموال مردم، 2 هزار نفر 
از روستاییان ایرانی را به افغانستان بردند، 12نیروی 
امنیه را خلع سالح کردند و 3نفر را نیز کشتند! در این 
میان آلتای نه تنها تجاوزات عشایر افغانی و حکومت 
افغانســتان را محکوم نکرد، بلکه متصرفات ناشی 
از تجاوز افغان ها را دلیلی بر مالکیت آنها بر مناطق 
تصرفی دانست. رأی داوری آلتای، به از دست دادن 
مناطقی از خاک ایران انجامید و در 23مهر 1314، 
به توشیح رضاشاه رســید. به موجب این رأی، کوه 
شمتیغ و چشمه زنگالب، به افغانستان واگذار شد 
و منطقه موسی آباد )دشــت ناامید(، محل سکونت 
زمستانی عشــایر که مالک آن امیرمحمد رضاخان 
خزیمه بود، بین 2کشور تقسیم شد، درحالی که ده ها 
کیلومتر دورتر از خط مرزی باختر قرار داشت. نیمه 
خاوری و با ثمر نمک زار و کالته نظرخان در خاور نیز 
به مالکیت افغان ها درآمد و تنها سندی که برای این 
کار ارائه شد، رضایت یک ایرانی به استفاده افغان ها 
از دریاچه نمک بود! قریه آسپیران که از آبادی های 
مهم این منطقه بود نیز به افغانستان واگذار شد. آلتای 
مالکیت دهکده چکاب را -که از آن امیرابراهیم خان 
شوکت الملک خزیمه بود- نادیده گرفت و آن را نیز 

امان اهلل خان، پادشاه پیشین افغانستان

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

سیاســت رضاخــان در خلع ســاح 
عشــایر و پذیــرش زیاده خواهی های 
انگلستان، موجب شد که بخش هایی 
از خــاک ایــران، طبــق قراردادهــای 
تحمیلــی و فریب کارانــه از دســت 
بــرود. به طوری که آثــار ســوء آن پس 
از گذشــت چنددهــه، همچنــان بــر 
معیشــت مردم ایران، به ویــژه اهالی 
آن مناطــق باقــی اســت. در ماجــرای 
جنگ ارمنســتان و آذربایجان شاهد 
بودیم که از دست رفتن منطقه مرزی 
آرارات کوچک، باعث شد تا صادرات 
ایــران از راه زمینــی بــه مناطــق مرزی 
دریای مدیترانه ازجمله ارمنســتان و 
اروپای شرقی، دچار اختال شود...

همزمان بــا اقدامات کمال مصطفــی آتاتورک در 
ترکیه و رضاشاه در ایران، سیاست کشف حجاب 
در افغانستان هم اجرا شد. البته باید توجه داشت 
که با وجود تاش های بسیار امثال امان هللا خان 
حاکــم وقــت ایــن کشــور، به دلیــل محکــم بــودن 
پایه های اعتقــادی و باورهای عمیق دینــی زنان، 
به غیراز بخش اندکی از آنان، بیشتر بانوان افغان 
مقاومتی سخت و شدیدی را در برابر غرب گرایان 
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فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

من یک کاله سبزم
کتاب»مــن یک کاله ســبزم: 
خاطرات امیر دریادار دوم تکاور 
محمدحسین محیطی« نوشته 
فاطمــه بهبــودی از مجموعه 
قصه های دریــا، خاطرات یکی 
از اعضای نیــروی دریایی ارتش 
در دوران دفاع مقــدس را روایت 
می کند. این مجموعه شامل باد 
سرخ، یک شهر- یک خانه، کاله 

یادگاری، سی کشتی- یک فرمانده، سبالن زنده است، درست یک 
پا روی زمین، خواهرم جوشن، تکاوران خرمشهر، بویه های روشن 
و اقیانوس ها چرخ می زنند، است که توسط انتشارات سوره مهر 
چاپ و منتشر شده است. در کتاب»من یک کاله سبزم« نویسنده 
به شرح مختصر و مفیدی از دوران کودکی و نوجوانی، خاطرات 
زندگی و جنگ و ایثار و فداکاری های یکــی از قهرمانان نیروی 
دریایی، امیر دریاداردوم تکاور محمدحسین محیطی، در ۸سال 
دفاع مقدس پرداخته و در پایان کتــاب تصاویری را که نمایانگر 
گوشه ای از خاطرات دوران خدمت محمدحسین محیطی و روزگار 
جنگ هستند به نمایش گذاشته اســت. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: »ساعت از سه گذشته است. به طرف خرمشهر حرکت 
می کنیم. بعد از یکی دو ساعت راه، از پل خرمشهر می گذریم و در 
فرمانداری پیاده می شــویم. نیروها مثل مور و ملخ در ساختمان 
می لولند. چند تا از دریافران پشت نفربرهایی که به تازگی راه اندازی 
کرده اند می نشینند و آنها را به حرکت درمی آورند. خیابان طالقانی 
ســوت وکور اســت و جز صدای موتور نفربرها صدایی شنیده 
نمی شود؛ درحالی که خبر رسیده بود از صبح آتش دشمن سنگین 
بوده و ظرفیت بیمارستان ها از بسیاری زخمی ها پر شده است. 
پشت سر نفربرها راه می گیریم. ضرغامی پیاده روی سمت راست 

خیابان طالقانی را جلو می رود و من سمت چپ.«

نگاهی از درون و برون به تاریخ 
و هویت در عربستان سعودی

کتاب »نگاهــی از درون و 
برون به تاریــخ و هویت در 
عربستان سعودی« به قلم 
یاســر حائری قزوینــی و با 
ویراستاری غالمرضا امامی 
از ســوی دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی کتاب منتشر شده 
اســت. این کتاب در تالش 
است تا ابعاد مختلفی از تاریخ 

سیاسی و اجتماعی و عربستان ســعودی را در عصر حاضر 
مورد واکاوی خود قرار دهد و به همین خاطر در بخشی از کتاب 
چالش رویکردهای وهابی موجود در عربستان، به ویژه پس از 
تالش ملک عبدالعزیز برای شکل دادن به شبه دولت ملتی 
مستقل با رویکردهای مدرن و مشکالت هویتی آن بررسی 
شده است. این کتاب در فصل مقدماتی خود به جغرافیای 
انسانی عربستان سعودی پرداخته و دول اول و دوم آل سعود 
را مرور کرده است. نویســنده در ادامه در بخشی با عنوان 
»گفتمان بن غنام« به بررسی مناسبات سعودی- وهابی در 
ابتدای شکل گیری اتحاد بین آل سعود و محمود عبدالوهاب 
پرداخته و الگوی تاریخ نویسی سعودی در این زمینه را مرور 
کرده است. بررسی مشکالت و موانع پیش روی شکل گیری 
هویت ملی در عربستان سعودی مسئله دیگری است که این 
کتاب به آنها توجه نشان داده و به همین منظور نیز نویسنده 
به صورتی تفصیلی در آن درباره جناح بندی های خانواده حاکم 
بر عربستان و نیز جریان شناسی اسالم گرایی در این خاندان به 

اظهارنظر پرداخته است. 


