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بایقوش
کتاب »بایقوش« نوشــته علی 
مالیجردی، روایت داســتانی 
دوره ای از تاریخ ایران در دوران 
آغــاز حکومت فتحعلی شــاه 
قاجار است که توسط انتشارات 
خردگان در تهران منتشر شده 
و بیشتر ماجراهای آن در حوالی 
جوین و سبزوار می گذرد. این 
رمــان، روایــت عاشــقانه 2 

شخصیت؛ طرالن و گل محمد بیگ در نزاع خان های خراسان 
و حکومت مرکزی است. توصیف 2 شخصیت اصلی داستان به 
این شکل است که طرالن، فرزند کوچک و ته تغاری الهیارخان، 
حاکم جوین، دختری باسواد، صبور، شجاع، سوارکاری ماهر 
و عاشق شنیدن افسانه های خراســان، ترک و ترکمن است. 
ماه بیگم، زنی میانسال است که شوهرش در یکی از جنگ ها 
همراه با علی قلی خان کشته شده است. او حکم معلم و دایه را 
برای طرالن دارد. افسانه گوی خوبی هم است. گل محمد بیگ، 
هم فرزند ساالر ســپاِه الهیارخان، جوانی رشید، اسب دوانی 
ماهر و عالقه مند به موسیقی و ترانه های بومی است. او در کنار 
مادرش و خواهرش، گل افروز، مرد خانه است. کتاب بایقوش 
حاوی اصطالحات، مثل ها و ترانه های محلی است که خواننده 
را با فرهنگ مردمان خراســان به ویژه ســبزوار بیشتر آشنا 
می کند. در بخشی از این کتاب می خوانیم:» پاییز بود،  فصل 
پرکاری دهقانان و باغداران جوین. پنبه ها قوزه ها شکفته بودند 
و دشت را در شب روشن می کردند. تازه خرمن ها را چیده بودند. 
زنان روستا چنته ای بر کمر بســته پنبه ها را می کشیدند و در 
جوال های بزرگ می کردند تا سر و کله تاجرهای عشق آبادی 
پیدا شود و پنبه ها را با قپان های بزرگ توزین کنند و بار کاروان 

شتر به سوی شمال راه بیفتد.«

تاریخ خراسان

تاریخ پایداری

مواضع ضــد تانــک می گذارید و ســنگربندی 
می کنید، درحالی که اینجا دهکده توریستی است، 
ما نمی خواهیم وضعیت زندگی مان دســتخوش 
تغییرات شود. هرچند تمام این دالیل بیشتر به بهانه 
شبیه بود، ولی این نکات در کتاب خاطرات راجی، 

سفیر ایران آمده است.

با این وصف انگلســتان، حتی به 
متحدین دیرین خود هم رحم نمی کند؟

جالب اینجاســت که خانــم تاچــر )رهبر حزب 
محافظه کار( هم که در سال1356به ایران آمد و با 
شاه مالقات کرد، مدعی بود که او را تحسین می کند. 
تاچر حتی می گفت: »من به محض اینکه در انتخابات 
پیروز شوم، شاه ایران را به انگلستان می برم!«. ولی او 
وقتی پیروز انتخابات شد، گفت: »خیر، من منصرف 
شــدم!«. دولت انگلیس پس از آن، سردنیس رایت 
را نزد شــاه ایران به باهاما می فرستد. جالب است 
که رایت ریش می گــذارد و به باهاما مــی رود و از 
محمدرضاپهلوی می خواهد که به انگلستان نیایید! 
رایت اضافه می کند: »شــما با این اصرارتان ملکه را 
ناراحت می کنید، ایشان برای رفع مشکلتان 4نامه 
نوشته، ولی مجلس نپذیرفته است!«. پس این نیست 

که ملکه هر چه اراده کند، انجام شود.

به هر روی شاهان انگلستان، در حد 
توشیح و تأیید نسبت به آنچه در کشورهای 
تحت استعمار خود صورت می گیرد، مسئول 
هستند. از آن گذشته این کشور، در ایران سابقه 
سیاه و غیرقابل دفاعی دارد که شنیدن آن در 

این بخش از گفت وگو مغتنم است؟
انگلستان جنایات بسیاری در دنیا و به خصوص در 
ایران انجام داده و همیشه ما در مقابل آنها مغموم 

بودیم.
انگلیسی ها ابتدا در دوران شاه طهماسب به ایران 
آمدند، ولی همان زمان از ورودشــان به کشــور 
جلوگیری شد! شــاه عباس گفته بود: روی جای 
پای آنتونی جنکینســن، نماینده دولت انگلیس، 
خاک بریزند که نجاســتش از بین برود! از طرفی 
انگلیسی ها پس از ورودشان به ایران، طی قرارداد 

1907با دولت روسیه، ایران را به 3قسمت تقسیم 
کردند. انگلیسی ها در سال1915نیز با توافقی که 
با روس ها انجام دادند، ایران را به 2قسمت تقسیم 
کردند. انگلیســی ها نهایتا در ســال1919، طی 

قراردادی ایران را به طور کامل خریداری کردند.
آنها در آن مقطع با پرداخت 130هزار لیره به آقای 
وثوق الدوله به عنوان نخســت وزیر و 3وزیر دربار 
ایران، این قرارداد را به امضا رساندند. انگلیسی ها 
با دسیسه های خود، موجب جدایی هرات از ایران 
نیز شــدند. از دیگر جنایات انگلیس این است که 
شــرکت نفت انگلیس و ایران، 50سال نفت ما را 
غارت کرد! در یکی از آن سال ها، فقط 280میلیون 
لیره به خزانه داری بریتانیا مالیات دادند، در حالی که 
جمع پولی که به ما ظرف 50ســال پرداخت شد، 
فقط 109میلیون لیره بود. از طرفی انگلیســی ها 
ایران را وارد پیمانی به نام بغــداد کردند که هیچ 
فایده ای برای ما به همراه نداشــت. انگلیســی ها 
همواره روســیه را نیز علیه ما تحریک کردند، لذا 
وقتی روس ها در زمان دولت شریف امامی به ایران 
آمدند، ما صاحب کارخانه ذوب آهن شدیم؛ چرا که 
تا پیش از آن، انگلیسی ها اجازه چنین تاسیساتی 
به ایران نمی دادند. در واقــع دولت های انگلیس، 
آلمان، آمریکا و فرانسه معتقد بودند که ذوب آهن 
برای یک ملت روستایی الزم نیست! روس ها عالوه 
بر ذوب آهن، کارخانه ســاخت توپ نیز در ایران 
احداث کردند. لذا توپ هایی که در جنگ با عراق 
از آنها استفاده می کردیم، حاصل کارخانه تاسیسی 

روس ها دراصفهان بود.
البته انگلیسی ها خواسته یا ناخواسته، در طول 
تاریــخ کارهایی هم بــه نفع ما کرده انــد. مثاًل 
انگلیســی ها با نیروی دریایی خود به ما کمک 
کردند که پرتغال را از سواحل ایران بیرون برانیم؛ 
چرا که در آن مقطع از اروندرود )شــط العرب(، 
تا چابهار در دســت دولت پرتغال بود. البته این 
کمک انگلیسی ها از آن رو بود که می خواستند به 
خلیج فارس دست یابند. کار دیگر انگلیسی ها، به 
زمان شاه عباس بازمی گردد. آنتونی شرلی، رابرت 
شرلی، تامس شرلی و یک سرهنگ به نام تامس 
هادفورد، به ایران آمدند، با پول ما اسلحه ساختند 
و به ما تحویل دادند. در آن مقطع انگلیســی ها، 
300توپ جنگی و 60هزار تفنگ ساختند و ما به 
واسطه  آنها، توانستیم دولت عثمانی  را شکست 
دهیم. در دوران جنگ عباس میرزا  با روس ها هم، 
انگلیسی ها 20هزار تفنگ و چند توپ جنگی به 
ایران دادند. چون آن زمان روسیه متحد ناپلئون 
بود و انگلیس در حال جنگ با ناپلئون. بنابراین 
این کارشــان هم، بیشــتر خدمت به خودشان 
بود. البته ناگفته نماند که ســاخت بیمارستان 
در ایران هم، بــا مقاصد خــاص و ازجمله برای 
مسیحی کردن مردم بود. انگلیسی ها مدرسه هایی 
هم در ایران تاســیس کردند. ولــی در مجموع 
سیاست انگلستان با ایران، همیشه سیاست دو 
دوزه بوده و عمدتا ما را فروخته اند! انگلیســی ها 
همیشه همراه با همسایه شــمالی، علیه ما قدم 

بر می داشتند.

اشاره کردید که چارلزها، در سلطنت 
چندان خوش شانس نبودند. شما سلطنت چارلز 

سوم را چطور ارزیابی می کنید؟
قبل از هر چیز، اسم چارلز درنظر مردم انگلیس 
چندان جالب نیست. از طرفی و به طور مشخص، 
شخص چارلز سوم هم زیاد در انگلستان محبوب 
نیســت و پرونده  درخشــانی ندارد. این به خاطر 
خیانتی است که نسبت به همسرش دایانا انجام 
داد. او درحالی که دایانا همســرش بود، با کاملیا 
رابطه مخفیانه داشت. دایانا هم از سر کینه طالق 
گرفت. نقطه ضعف دیگر چارلز، سالخوردگی زیاد 
اوست. هم اکنون 74سال ســن دارد و مثل همه 
پادشاهان فرانســه و انگلیس، از زمانی که متولد 
شده ولیعهد بوده است. لذا همه تصور می کنند، 
به زودی ویلیام پادشاه می شود. هنر چارلز می تواند 
این باشد که چندان در امور کشور دخالت نکند؛ 

کما اینکه ظاهرا چنین تصمیمی هم دارد.

»چارلزها«چندانخوشاقبالنبودهاند!
»سلطنت در انگلستان، پیشینه و چشم انداز« در گفت و شنود با خسرو معتضد

ملکه انگلستان و سلطنت پهلوی دوم، در آیینه یک اشاره
 کلید طالیی تهران

هدیه شاه به الیزابت
با هر منظری که به آغاز سلطنت پهلوی بنگریم، حکومت 
انگلستان در برکشــیدن رضاخان نقشــی غیرقابل انکار 
داشته اســت. چه آنان که قزاق را مســتقیما نشان شده 
اردشــیر جی، ادمونــد آیرونســاید و عین الملک هویدا 
می شــمارند و چه آنان که کمک ها و بسترســازی های 
وزارت خارجه و ســفارت انگلیس در تجهیز رضا را مهم و 
تعیین کننده می شمارند، در این باره هم داستانند. از سوی 
دیگر نهاد سلطنت در انگلســتان، حتی با حداقلی ترین 
کارکردهای خویش، نمی توانســته در برابر برکشیدن و 

حمایت از پهلوی ها، بی تفاوت بوده باشد. 
دست کم ملکه انگلستان از بدو قدرت یابی، در حد توشیح 
و تأییــد در رویکردهای کشــورش درباره ایــران نقش 
داشته است. این سخن هنگامی بیشتر تأیید می شود که 
حمایت های الیزابت دوم از محمدرضا پهلوی بیشتر مورد 
مرور و خوانش قرار گیرد. ادامه این یادداشــت، به همین 

مقوله می پردازد.
در تارنمای مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، 
در باب ســفر الیزابت دوم به ایران و تشــریفات منضم به 
آن، چنین آمده است: »سفر اســفند 1339 ملکه الیزابت 
به ایران، در واقع پاســخی به ســفر اردیبهشت سال قبل 
محمدرضاشاه به انگلســتان بود. شاه در سفر به انگلستان، 
بی ملکه بود، چرا که فروردین سال قبل آن، از همسر دومش 
ثریا، جدا شده بود. در اسفند 1339، وقتی ملکه الیزابت با 
همسرش فیلیپ به ایران سفر کرد، شاه با فرح که یک سالی 
از ازدواجشان می گذشــت، میزبان آنها بودند؛ سفری که 
پنجشنبه 11اسفند شروع شد و دوشنبه 15اسفند به پایان 
رسید. 7 سال از کودتای 28 مرداد 1332 گذشته بود و شاه، 
بازگشت تاج و تختش را مدیون انگلیس و آمریکا بود. شاید 
به همین خاطر بود که شاه برای استقبال از ملکه انگلیس، 

در تشریفات سنگ تمام گذاشت. 
کلید طالیــی تهــران در بدو ورود بــه او اهدا شــد و با 
کالسکه های ســلطنتی، راهی کاخ گلســتان شدند. در 
کالسکه اول، محمدرضاشــاه و ملکه الیزابت و در کالسکه 
دوم، همسرانشان فرح و فیلیپ نشسته بودند. ضیافت شام 
شب اول، به میزبانی شاه و فرح در کاخ گلستان برگزار شد. 
روز دوم سفر، ملکه به مقبره رضاشاه در شهرری رفت و با 
اهدای تاج گل، به او ادای احترام کــرد. بعد از آن ملکه به 
بازدید خانه های کارگران شهرری و آموزشگاه پرستاری 
و همسرش به بازدید مرکز اتمی دانشگاه تهران و شورای 
فرهنگی بریتانیا رفتند. عصر هم، مهمان مراسم ورزشی 
استادیوم امجدیه بودند. ملکه از موزه جواهرات سلطنتی 
هم بازدید کرد، شــباهت الماس دریای نــور در ایران، با 
الماس کوه نور در موزه بریتانیا توجهش را جلب کرده بود. 

عکس این صحنه، بعدها خبرساز شــد. کوه نور، الماسی 
بی نظیر اســت که نامش در تاریخ در کنار جفِت دیگرش 
دریای نور، به عنــوان غنائم جنگی نادرشــاه از فتح هند 
ثبت شده اســت و در جریان دســت به دست شدن های 
متعددش، بــه موزه ســلطنتی بریتانیا رســیده بود و به 
نوعی، نمادی از حضور استعماری بریتانیا در هندوستان 
به شمار می رفت. ضیافت شام شب دوم، به میزبانی ملکه 
در سفارت انگلستان در تهران و با حضور شاه و فرح برگزار 
شد. ملکه و همسرش شنبه و یکشــنبه مشغول بازدید از 
اصفهان و شیراز بودند. آنها عالوه بر اماکن تاریخی معروف 
مثل میدان نقش جهان و تخت جمشــید، از بیمارستان 
مسیحیان و آموزشــگاه نابینایان اصفهان و حرم حضرت 
شاهچراغ و دانشگاه شیراز هم بازدید کردند. کلید طالیی 
اصفهان هم به ملکه اهدا شد. دوشنبه در آخرین ساعات 
حضور ملکه الیزابت، اعالم شد به مبارکی حضور او، بلوار 
تازه تاســیس پایتخت، از این پس بلــوار الیزابت نامیده 
می شود. 18 سال بعد از این ســفر، وقتی انقالب اسالمی 
پیروز شد، نام بلوار الیزابت به خاطر وجود ساختمان بلند 
وزارت کشــاورزی در آن، به بلوار کشــاورز تغییر یافت. 
سرانجام سفر چهارروزه ملکه بریتانیا به تهران در روز 15 

اسفند به سر آمد... .«
شاید نحوه پذیرایی شاه از ملکه انگلستان در تهران، بتواند 
نمادی از ادای دین به دولتی باشــد که در تداوم سلطنت 

وی نقش اساسی داشته است.

نگاه

تاریخ سرزمین

سمیرا سجودی
روزنامه نگار گزارش

سخن در باب سلطنت در انگلستان، در پی مرگ 
الیزابت دوم و قدرت یابی چارلز ســوم، رونقی 
فراوان یافته است. اینکه طول و عرض قدرت 
شاهان در این کشور چقدر است؟ و آنان تا کجا 
می توانند اراده خویش را عملی سازند؟ در زمره 
مقوالتی است که در این باب مطرح می شود. در 
گفت و شنود پی آمده خسرو معتضد،  پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، به این موضوع پرداخته است.

سلطنت در انگلستان و اختیارات آن 
در طول تاریخ را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه 
اینکه این روزها و در پی مرگ ملکه این کشور، 

این موضوع مورد اختالف قرار گرفته است؟
ما باید همیشه دنبال تلقی واقعی از پدیده ها و وقایع 
تاریخی باشیم. این موضوع نیز از این قاعده تاریخی 
مستثنی نیســت. به رغم اینکه دولت انگلستان، 
سال ها بر ما سلطه وحشتناک داشته است و البته 
رجال ما هم دلشان می خواست، نباید در بررسی 
موضوعات مربوطه دچار ســطحی نگری باشیم. 
ما سال ها با انگلســتان در چالش بوده ایم، چون 
بســیاری از رجال ما انگلوفیل یا روسوفیل بودند! 
تصور کنیــد در تبریز علمایی چون ثقه االســالم 
تبریزی و دیگر آزادیخواهــان را به دار آویخته اند، 
ولی در تهران ملیجک به جشن رومانف ها می رود 
و به آنها کارت می دهد. در واقع رجال سیاســی ما 
بیمار بودند و رفتن به ســفارتخانه های انگلیس 
و روس را افتخار می دانســتند. خاطرات علی خان 
ظهیرالدوله را بخوانید، نوشــته است: »به رشت 
رفتم و دیدم نصف خانه های آنجا، پرچم روســیه 
را برافراشــته اند!«. این رفتــار به خاطر آن بود که 
مالیات ندهند و مورد آزار قــرار نگیرند، یا حاکم 
منطقه به دخترشــان تعرضی نکند! داخل پرانتز 
بگویم که این استعمارگری انگلستان هم به خاطر 
آن است که انگلیس سرزمینی کوچک و در حدود 
240هزارکیلومترمربع اســت. لذا انگلیســی ها 
هیچ چیز ندارند! در زمان جنگ دوم جهانی، برای 
آنکه با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند، چرچیل 
به مردم گفته بود: گوشت گاو و مرغ خوردن را رها 
و خرگوش را جایگزیــن آن کنید! چون خرگوش 
ظرف یک سال، 200تا 250بچه تولید می کند. لذا 
تخم مرغ ها برای ارتش بود و مردم تخم مرغ هایشان 
را تحویل دولت می دادند. تمام کشــور انگلستان، 
تا سال1330جیره بندی غذایی بود، حتی 5 سال 
بعد از جنگ! انگلیسی ها برای پیشبرد اهدافشان 
در دیگر کشــورها، آدم های نوکرصفت آن جوامع 
را شناســایی می کردند. ما هم در جامعه خود این 
چنین افرادی را داشــتیم، مثل سیدضیاءالدین 
طباطبایی. چنین افرادی، دشــمنی انگلستان را 

خیلی خطرناک و دوستی اش را بی ضرر
می دانستند! این افراد ریشه هر حادثه ای را، در اراده 
انگلستان جست وجو می کردند! مثال می گفتند: اگر 
حوض یخ بندد، اراده انگلیسی هاست! یا اگر زن و 
شوهر از هم طالق بگیرند، اراده آنها بوده است. این 

جزئی از اعتقادات آنها شده است.

ملکه انگلســتان در کشور تحت 
حاکمیت خود، چقدر قدرت دارد؟

مسلما این نیست که در انگلستان، ملکه همه کاره 
باشد. انگلســتان با آنکه ســلطنت کهنی دارد، 
اما تقریبا چیــزی به عنوان قانون اساســی ندارد! 
درحالی که کشــور ما قانون اساســی دارد. حتی 
در دوران پهلوی هم ما قانون اساســی مشروطه 
داشتیم، منتها به آن عمل نمی شد. اما در انگلستان 
هر قانون جدیدی که وضع شــود، به قوانین قبلی 
اضافه می شــود؛ یعنی قوانینی که دارند، براساس 
سنت است و قانون باالدستی وجود ندارد! لذا آنچه 
در مورد ملکه یا پادشاه انگلستان گفته می شود که 
تمام کشتی ها، مرداب ها، سواحل صرفا برای ملکه 
است، درست نیست. البته اختیاراتی که برای ملکه 

سیاهه می کنند، زیاد است، اما این اختیاراتی است 
که از گذشته و در طول دوران پادشاهی انگلستان 
باقی مانده اســت. برخی حتی گفته اند که ملکه 
انگلیس فقط می تواند توصیــه کند. در طول روز، 
گزارشــی یک صفحه ای از وضعیت کشــور به او 
می دهند. به واقع بخش مهمــی از قدرت در آنجا 
را، پارلمان به خود اختصاص داده است. با این همه 
سیستم سلطنتی، در انگلیس مخالفان زیادی هم 
پیدا کرده است. در دورانی که به انگلیس رفته بودم، 
در خیابانی دیدم که فردی به ملکه فحش می دهد 
که این زن بیکاره و دزد چرا 10میلیارد ثروت دارد؟ 
پلیس دخالت نکرد، تا اینکه این فرد به سیاهپوستی 
که در حال عبور بود گفت: بایست. بعد دستش را 
گرفت و گفت: این را برای تو می گویم، گوش بده!... 
البته کینه ای که مردم انگلیس از سلطنت دارند، 
به خاطر ثــروت این خاندان اســت. حتی در این 
روزهای تدفین ملکه انگلیس و پادشاهی چارلزسوم، 
فیلم هایی از مردم پخش می شود که شاه جدید را 
هو می کنند! اگر شاه انگلیس در کشور خود محترم 
باشد، چرا باید روز اول سلطنت مسخره اش  کنند؟ 
حتی در انگلستان، چارلز اول را گردن زدند! بعد از 
آن حکومت، 12سال جمهوری بود، تا چارلز دوم را 
برکنار کردند. دورانی که انگلستان جمهوری بود، 
همزمان با دوران شاه عباس صفوی در ایران است. 
حتی شاه عباس به انگلیسی ها می گفت: »چون شما 
پادشاهتان را اعدام کردید، ما دیگر به شما ابریشم 
نمی فروشــیم«. به همین خاطر هم، هلندی ها را 
جایگزین آنها کرد. بعد از این 12سال، چارلز دوم 
به سلطنت رســید. اما این دوران هم، از بدترین 
دوران های دولت انگلستان بود. چون طاعون بزرگ 
شیوع پیدا کرد و هزاران نفر را در لندن کشت! بعد 
از آن هم تمام شهر لندن در آتش سوخت! لذا چارلز 
دوم هم برکنار شد. حال به همین خاطر، انگلیسی ها 
می گویند: »این پادشــاهی چارلز ســوم شگون 
ندارد!«. شــاید برخی از فحاشی های مردمی به او 
در خیابان ها، به یاد چارلز اول و دوم و بدبختی هایی 

است که بر سر مردم انگلستان آمده است.

علت اعدام چارلز اول چه بود؟
چارلز اول به خاطر آنکه ضد پارلمان و دشمن مردم 
بود، گردن زده شــد! پس از او یک وکیل دعاوی 
به نام الیور کرامول، به مدت 12ســال جمهوری 
تشکیل داد. با مرگ او چارلز دوم که در هلند زندگی 
می کرد، به انگلســتان بازگردانده شد و به تخت 

سلطنت نشست.

پس از پیروزی انقالب اســالمی، به 
چه دلیل ملکه انگلیس نتوانست یا نخواست که 

محمدرضا پهلوی را در خاک انگلیس بپذیرد؟
شــاه، ملکی در ناحیه اســتیلمانس انگلســتان 
خریداری کرده بود. این ملک بســیار زیبا بود که 
3میلیون لیره قیمت داشت. مهندس قباد فخیمی 
در کتاب »سرگذشــت نفت ایران« می نویسد که 
شرکت نفت پول این ملک را پرداخت، ولی به نام 
ولیعهد. دولت انگلستان، 4دلیل برای عدم پذیرش 

محمدرضاپهلوی ارائه داده بود:
1- حضور 20هزار دانشــجوي ضد ســلطنت در 

انگلستان.
2- وجود معامالت انگلســتان با ایران . مثال در آن 
دوران ما 4000تانک چیفتن از انگلیس خریداری 
کرده بودیم که خوشبختانه 180تانک به ما تحویل 
داده شــد! چون تانک ها به درد مــا نمی خورد و 
انگلیسی ها در آن معامله، ســر ما را کاله گذاشته 
بودند. ژنرال های عراقی در خاطراتشان گفته اند که 
چطور مثل آب خوردن این تانک ها را مورد هدف 
قرار می داده اند. یک تیپ عراقی، از پس 50تانک 

چیفتن برمی آمد.
3- عدم تامین امنیت شاه ایران در انگلستان. معتقد 
بودند امکان دارد فداییان فلسطینی او را ترور کنند. 
همانطور که می دانید کارلوس در آن دوران گفته 

بود: باالخره از شاه انتقام می گیرم!
4-مردم اســتیلمانس، از حضور نیروهای امنیتی 
ایراد گرفتند. آنها گفتند: شما پشت استلیمانس 

بازدید الیزابت دوم، از موزه جواهرات سلطنتی در تهران

قبــلازهــرچیــز،اســمچارلــزدرنظــر
مردمانگلیسچندانجالبنیست.
ازطرفیوبهطورمشــخص،شــخص
چارلزســومهــم،زیــاددرانگلســتان
محبــوبنیســتوپروندهدرخشــانی
ندارد.اینبهخاطرخیانتیاســتکه
نسبتبههمسرشدایاناانجامداد.
نقطهضعفدیگرچارلز،سالخوردگی
فــراواناوســت.هماکنــون74ســال
ســنداردومثــلهمــهپادشــاهان
فرانسهوانگلیس،اززمانیکهمتولد

شده،ولیعهدبودهاست

الیزابتدرسفربهایران،ازموزهجواهرات
ســلطنتیهمبازدیــدکرد.شــباهتالماس
دریــاینــوردرایــران،بــاالمــاسکــوهنــور
درمــوزهبریتانیــا،توجهــشراجلــبکــرده
بــود.عکــسایــنصحنــه،بعدهــاخبرســاز
شــد.کــوهنــورالماســیبینظیــراســتکــه
نامــشدرتاریــخدرکنــارجفــتدیگــرش
دریاینور،بهعنوانغنائمجنگینادرشــاه
ازفتــحهنــدثبــتشــدهاســتودرجریــان
دستبهدستشــدنهایمتعــددش،بــه

موزهسلطنتیبریتانیارسیدهبود
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احمد سینایی؛ تاریخ پژوه

زیر درخت بلوط
کتــاب »زیر درخــت بلوط« 
مــردم، تاریــخ و طبیعــت 
روستای سرســختی علیا به 
قلم جمشــید اثنی عشری از 
سوی انتشارات آریاداد منتشر 
شده است. این کتاب نگاهی 
به تاریــخ، جغرافیا و فرهنگ 
سرســختی علیا ســرزمینی 
کهن دارد. سرســختی علیا 
یکی از آبادی های کشور و از 

روســتاهای دارای سکنه اســتان مرکزی متعلق به بخش 
مرکزی شهرستان شازند است که تقریبا پیشینه ای معادل 
75 قرن، یعنی 7هــزار و 500 ســال دارد. درباره روزهای 
دشواری که در تاریخ روستا ثبت شده موضوع قحطی است 
که از عواقب جنگ جهانی اول محسوب می شود. در یکی از 
فصول کتاب با عنوان »مالکیت و مدیریت« به نکاتی درباره 
مالکیت در روستا، طوایف، پاکار، اصالحات ارضی در روستا، 
مدیریت در روستا، شورای اسالمی شهر، اجباری و... پرداخته 
است. کشــاورزی، باغداری و دامداری، از دیگر موضوعات 
کتاب است که به طور مشــروح به آن پرداخته شده است. 
بخشی از کتاب هم به موضوع بلوط های در معرض انقراض 
روســتا پرداخته اســت. همچنین موضوع آموزش و شرح 
شــکل گیری مدارس جدید و وضعیت آموزش روستا پیش 
از مدارس نوین از دیگر مطالب کتاب است. نویسنده بخش 
دیگری از کتاب را به موضوع »فرهنگ، سنت ها و سرگرمی« 
اختصاص داده و سراغ جشــن ها، عزاداری ها، دورهمی ها و 
بازی های این روســتا رفته و خواننده را با فرهنگ آن آشنا 
می کند. مولف همچنین بخشــی از کتاب را به »نام  آوران« 
روستای سرســختی علیا اختصاص داده و در بخش پایانی 
هم تصاویر متنوعی از روستا گنجانده شده که مخاطب را با 

روستای سرسختی علیا بیشتر آشنا می کند.

علمدار ثاراهلل
کتاب»علمدار ثاراهلل« روایتی از 
زندگی سردار شهید حاج یونس 
زنگی آبادی، از شــهدای لشکر 
41 ثاراهلل کرمان، به قلم محسن 
بغالنی است که از سوی مؤسسه 
فرهنگی و هنری قدر والیت در 
تهران منتشر شده است. شهید 
زنگی آبــادی در عملیات های 

بسیاری حضور داشت تا اینکه در عملیات کربالی 5 به 
شهادت رسید. وی به تعبیر شهید سلیمانی، امید فرمانده 
بود و شهید حاج قاسم سلیمانی بسیار به او عالقه مند بود 
و به خاطر شــجاعت او، عملیات های سخت و پیچیده و 
محورهای دشوار را به او می سپرد. محسن بغالنی کتاب 
علمدار ثاراهلل را در 4 فصل با عناوین»مالحسین«، »حاج 
یونس مالحســین«، »دوران پرالتهاب« و »با والیت تا 
شهادت« تنظیم و در هر فصل یک مقطع مهم و تأثیرگذار 
از زندگی سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی را روایت 
کرده اســت. در فصل اول رویدادهــای دوران کودکی 
حاج یونس و شــرایط فرهنگی و اجتماعی خانواده اش 
روایت شده و در فصل دوم، به اتفاق های دوران نوجوانی 
وی پرداخته می شود که شــخصیت او در این مرحله به 
نوعی به بلوغ فکری می رسد. همچنین فصل سوم کتاب، 
حضور حاج یونس در مبارزات دوران انقالب اسالمی را 
روایت می کند و در نهایت فصل چهارم کتاب به حضور و 
نقش سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در عملیات های 
مختلف دوران دفاع مقدس اختصــاص یافته. در بخش 
پایانی کتاب، عــالوه بر متن کامل وصیت نامه ســردار 
شــهیدحاج یونس زنگی آبادی، 19قطعه عکس و سند 

مرتبط با موضوع اثر ضمیمه کتاب شده است.
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