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بهرهبرداری از لوله کشی آب تهران

در مسیر تاریخ

 ۲۳مرداد ۱۳۵۰

دیدار محمد رضا پهلوی و حاکم بحرین

ایرانیان بحرین در هفتاد سال پیش

از رشــد جنبــش ضــد اســتعماری خلعیــد
از شــرکت نفت ایــران و انگلیس کــه پساز
فروکــش شــدن شــعلههای جنــگ جهانی
دوم و از اواخــر ســال  1326و  1327در ایران
آغــاز شــده بــود ،چنــدی نمیگذشــت کــه
مسعودکوهستانینژاد
موضــوع بحریــن و وضعیــت آن ،بــار دیگر
پژوهشگر تاریخ
معاصر
در مرکز توجهات سیاســی ایران قرار گرفت.
بویــژه پساز ســخنرانیهای پر ســروصدای
عباس اســکندری در رابطه با بحرین و وضعیت آن ســرزمین ،توجه
بســیاری از فعالیــن جریانهــا ،گروههــا و جمعیتهای سیاســی به
ایــن موضوع جلب شــد.در چنین اوضــاع و احوالی خبرنــگار یکی از
روزنامههای تهران تصمیم گرفت به بحرین عزیمت کرده و گزارشی
از وضعیت آن ســرزمین تهیه کند .حاصل فعالیت او سفرنامهای با
عنوان «سفرنامه بحرین» شد که برای نخستین بار به ضمیمه کتاب
«نخســتین اعاده حاکمیت ایران بر جزایر ســهگانه» نوشته راقم این
سطور ،ارائه شد .خبرنگار سفرنامهنویس پس از رسیدن به منامه ،از
ایرانیــان مقیم آنجا بدین ترتیب یاد کرد« :ایرانیهای مقیم بحرین
اکثراًبا لباسهای شیک و تمیز و با پیراهن بلند سفید و چفیه و عکال
و کفشهای انگلیسی و با چهره گندمگون خود جلب نظر میکنند».
آن گــروه از ایرانیــان عمدتــاً به فعالیــت در امور تجارتــی ،بازرگانی و
خرید و فروش اجناس اشــتغال داشــتند .خبرنگار مذکور در گزارش
خــود از وضعیــت خیابان اصلی شــهر منامه نوشــت« :در طول این
خیابان مغازههای شــیک و عالی جلب نظر میکند .در سرتاسر این
خیابان دکانها و مغازههای بزرگ و کوچک خرازی ،پارچهفروشــی،
اغذیهفروشــی و سبزیفروشــی وجود دارد و در آنها بهترین اجناس
خارجی به جز مشــروب و تریاک وجــود دارد .صاحبان این مغازهها
اکثراًاز مهاجرین بنادر ایران و هند و بعضی هم عرب میباشند».

درهمیــن رابطــه او از وجــود چهارشــنبه بــازاری در منامه خبــر داده
مینویســد«:در بحرین هنوز این رســم قدیم و دیرینه ایرانیان که در
اکثر شهرهای شمالی و جنوبی تاکنون متداول است ،فراموش نشده
و روزهای چهارشنبه از ساعت شش صبح تا پاسی از شب ،روبهروی
شهرداری میدانی است به مساحت یک کیلومتر مربع که در این روز
کلیه اجناس و کاالهای مختلف در این میدان جمع شده و به وسیله
دستفروشان به فروش میرسد».
نویسندهسفرنامهبحریندرهنگامحضوردرآنجا،بهمدرسهایرانیان
در منامه ،نیز مراجعه کرده و در خالل گزارشی از آنجا ،مینویسد« :در
بحرین در سال 1292هجری شمسی یک باب مدرسه بهنام «مدرسه
اتحادیه ایران» توســط ایرانیان بحرینی تأســیس شــده و اولین مدیر
این مدرسه «میرزا علی دشتی» (علی دشتی معروف) بود .بنای این
مدرسه ابتدا در تکیه ایرانیان بوده و کم کم عمارتی در خارج از تکیه
اجــاره و بنای مدرســه را به آنجا منتقل کردند .در این مدرســه غیراز
فارســی ،زبان عربی و انگلیســی نیز تدریس میشــود .معلمین این
مدرسه ماهی شصت تومان حقوق میگیرند و اغلب آنها با فالکت
و بدبختی دست به گریبان هستند و مدرسه در شرف انحالل است».
و باالخــره آخرین نکته قابل توجه در مورد وضعیت ایرانیان ســاکن
در بحرین در هفتاد سال پیش ،وجود مشکالت جدی در رفت و آمد
آنان به ایران بود؛ مشــکالتی که عمدتاً توســط مستشــاران انگلیسی
حاکــم بحرین به وجود آمده بود .به نحــوی که خبرنگار مذکور برای
رفتن به بحرین ،مجبور شد نخست به کویت برود و از آنجا بهعنوان
یــک کویتــی بــه بحریــن عزیمت نمایــد .با وجــود چنیــن وضعیتی
آن خبرنــگار توانســت گزارشــی از وضعیت بحرین در ســال  1327و
همچنین وضعیت ایرانیان ساکن در آن کشور تهیه کند که اطالعات
موجود در آن کمک بزرگی به شناخت هر چه بیشتر وضعیت بحرین
و روابط ایران با آن سرزمین در هفتاد سال پیش نماید.

 ۲۵مرداد ۱۳۳۲

رفراندوم انحالل مجلس هفدهم

عکس :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

در پــی اختــاف دکتــر محمــد مصــدق
نخســتوزیروقت بــا نماینــدگان مجلس
هفدهــم ،دولــت تصمیــم بــه برگــزاری
همــه پرســی جهــت انحــال هفدهمین
دوره مجلــس شــورای ملــی گرفــت .ایــن
رفراندوم از روز  ۱۲مرداد  ۱۳۳۲در تهران

چادر رایگیری جهت انحالل مجلس هفدهم در میدان بهارستان

و  ۱۹مــرداد در سراســر کشــور برگزار شــد.
حدود ۱۲میلیون نفر واجد شرایط شرکت
در رفرانــدوم بودند و همهپرســی با تأیید
 99.9درصــد مردم تصویب شــد .محمد
مصــدق انحــال مجلــس را اعــام کرد و
 ۲۱مرداد از شــاه درخواســت کرد مجلس

را منحــل کنــد امــا محمــد رضــا پهلــوی
هیــچ اقدامــی درایــن زمینــه انجــام نداد
و نخســتوزیردر روز ۲۵مــرداد انحــال
مجلس هفدهم را اعالم کرد.
روزنامــه کیهــان روز شــنبه  24مــرداد،
اعالمیــه وزارت کشــور دربــاره نتیجــه

رفراندوم در سراســر کشــور را بدین شرح
منتشر کرد:
در اجــرای تصویــب نامــه شــماره 1416۰
مــورخ  1332/4/5هیأت وزیــران مربوط
بــه مراجعــه بــه آرای عمومــی دربــاره
انحــال یا ابقای مجلس هفدهم ،وزارت
کشــور بــه اطــاع هــم میهنــان محتــرم
میرســاند که نتیجه اخذ آرای همه نقاط
کشــوربه اســتثنای دو بخــش دشــتیاری و
پژمــان بلوچســتان بــه ایــن وزارت اعالم
نشده است.
چــون در نقاط مذکــور وســایل مخابرات
موجود نیســت ،وصول گــزارش اخذ رأی
درآن دوجــا بــه مراکزی که واجد وســایل
مخابرات باشــند ،مدتی طول میکشــد و
آرای دو محل مذکور تأثیری درنتیجه امر
ندارد .وزارت کشــور به اســتناد تصمیمی
کــه هیــأت محتــرم وزیــران در جلســه
مــورخ 1332/5/ 21در ایــن بــاب اتخــاذ
کردهانــد ،اعــام میدارد کــه در مراجعه
بــه آرای عمومــی در شهرســتان تهران و
ســایر شهرســتان های کشــور ،دو میلیون
و چهــل و پنــج هــزار و ششــصدو پنجاه و
نه رأی اخذ شــده اســت کــه دو میلیون و
چهلو چهارهزار و ســیصد و هشــتاد و نه
رأی موافــق بــا انحالل مجلــس هفدهم
و هزار و دویســت و هفــت رأی مخالف با
انحالل مجلس هفدهم است.

1332

عکس :سایت مشرق

بحریــن بــا  694کیلومتــر مربع وســعت
در جنــوب خلیــج فــارس تحــت نظــر
حکومتهــای ساســانیان ،پرتغــال،
صفویــان و نیز امرای محلی بود .بحرین
در ســال 1914میــادی تحــت الحمایــه
انگلســتان شــد .از آن زمان ایران همواره
بر حاکمیت این کشور بر بحرین اعتراض
داشــته و ایــن ســرزمین را جــزء الینفــک
خــاک خــود مــیشــمرده اســت .ایــران
ســرانجام در فروردیــن ســال –1349
 -1970میالدی مراجعه به آرای عمومی
با نظارت ســازمان ملــل را پذیرفت و در
ی گیــری ،بحریــن به اســتقالل
نتیجــه رأ 
دســت یافت و به عضویت سازمان ملل
رسید.
در بیســت و دوم اردیبهشــت مــاه ســال
 1349شــورای امنیــت ســازمان ملــل
متحــد با صــدور قطعنامه شــماره 278
اســتقالل بحرین را تصویب کرد و دو روز
بعــد بهصورت رســمی حاکمیــت ایران
بر بحرین در  24اردیبهشــت  1349پایان
پذیرفــت .در  ۲۳مــرداد  ۱۳۵۰بــا اعالم
استقالل بحرین از سوی شیخ خلیفه بن
سلمان آل خلیفه رئیس شورای دولتی،
ایــران بــه فاصله چنــد ســاعت بهعنوان
اولین کشــور بــا پیام تبریــک محمد رضا
پهلوی ،استقالل استان چهاردهم خود را
به رسمیت شناخت.

عکس :سایت فرادید

پایان حاکمیت
ایران بر بحرین

روز  30تیــر  1326نخســتین کلنــگ
 20مرداد
لولهکشــی آب تهــران در محلــه ســنگلج
(پارک شــهر) به زمین زده شــد .در ســال
 1329طــرح اولیه لوله کشــی تهران برای
جمعیتی معــادل  900نفر اجرا و دو خط
لولــه فوالدی به قطر  40اینچ و با ظرفیت
242هــزار متر مکعب در شــبانه روز برای
انتقــال آب از آبگیــر بیلقان به نخســتین
تصفیــه خانــه تهــران (جاللیــه) در نظــر
گرفتــه شــد .روزنامــه اطالعات سهشــنبه
حسن مجیدی
دبیر گروه تاریخ
بیستم مرداد ۱۳۳۲در گزارشی به فروش
آب توســط بنــگاه لولــه کشــی آب تهران
میپردازد که میخوانید.
بنگاه لوله کشــی آب تهران از اول ماه جاری اقدام به بهرهبرداری
و فــروش آب بــه مصرفکننــدگان کرده و تاکنــون از ایــن راه بالغ
بــر چهارهــزار تومــان درآمــد داشــته کــه بــه حســاب مخصوص
(بهرهبرداری از لوله کشــی آب تهران) در بانک ملی ریخته شــده
است .این برنامه بتدریج با کارهای لوله کشی محالت شهر تکمیل
میشــود و توســعه پیدا میکند .درحال حاضر ایــن برنامه اجرا و
مأموران فنی و کارگران لوله کشی به منازل مراجعه و آب مصرفی
مورد فروش گذارده میشــود.آبی که فروخته میشود از چاههای
عمیقی که توســط شهرداری حفر شده است تأمین میشود.نرخ
فــروش آب طبــق آیین نامه مصــوب از قرار متر مکعبــی  5ریال
ی شود و از روی کنتور که سر لولهها نصب است ،تحویل
محاسبه م 
شــده بهای آن ب ه صورت تمبرهایی که مشــترکان قبالً کتابچه آن
را از باجههای مخصوص بنگاه لوله کشــی خریداری کرده باشــند
دریافت میشــود.باجههای بنگاه لوله کشــی در نقاط زیر که فعالً
عمل فــروش آب انجام میگیرد تأســیس شــده اســت .محالت
واقــع در داخــل منطقــهای که ما بین خیابان ســی متــری و خیام
قرارداشــته و از شــمال به خیابان بوذرجمهری و کوچه آقا شــیخ
هادی و خیابان باباطاهر محدود شده و از جنوب به خیابان شوش

منتهیمیشود.
ایــن عمل بــرای محالت پایین خیابانهای پهلوی و شــاهپور نیز
به مورد اجرا گذاشــته شــده و مرتب ادامه دارد و برنامه کار طوری
تنظیم شــده که به هر درخواست کننده 14 ،روز یکبار میتوان آب
فروخت .فروش آب به ساکنان محالت ما بین سی متری و پهلوی
از امروز شروع شد واکیپهای سه نفری مرکب از یک کارگرفنی و
دو کارگر ساده به کوچهها و خیابانهای این محالت اعزام شدهاند.
اجرای برنامه فوق در محالت ما بین شاهپور و خیام بزودی شروع
خواهد شــد.این عمل را ســازمان لوله کشی آب به فراخور تدارک

و مســائل و ممکنات و بدون اینکه احتیاج به تقاضا باشد به سایر
قســمتهای شــهر که شــبکه بتدریج تکمیل و تحویل میشود و
آب مورداطمینان موجود باشد توسعه خواهد داد و البته با انجام
انشــعابات و توزیع آب تحت فشــار دائمــی ،ترتیب فوق تعطیل
خواهد شد.
ســازمان لولــه کشــی آب امیدوار اســت تــا هنگام تکمیل شــبکه
لولهکشی ،از راه فروش آب بطریق فعلی درآمد قابل توجهی پیدا
نماید و بتواند وام خود را به بانک ملی بپردازد.

جمعآوریگدایانتهران
از امــروز بهدســتور شــهرداری تهــران و بــا
همــکاری مأموران شــهربانی ،جمــعآوری
 22مرداد
گدایــان و متکدیــان شــروع شــد .بــرای این
منظــور کامیونهــای شــهربانی ،گداهــا را
بهوســیله پاســبانان از کوچههــا و خیابانها
جمــع میکردنــد و بهمحــل بنــگاه تعــاون
عمومی واقع در امینآباد ورامین میبردند .این بار برخالف گذشته
کــه فقط گدایان معلول جمعآوری میشــدند ،دســتور داده شــده
اســت تمامی متکدیان اعم از ســالم یا ناسالم ،پیر و جوان و بچه را
به بنگاه تعاون ببرند .آقای امینی کفیل شهرداری تهران در این باره
گفت :منظورما این نیست که گدایان را ببریم و در محلی محبوس
کنیم و بــه آنها غذای بخور و نمیری بدهیم ،بلکه این گدایان را در
آنجا تفکیک خواهیم کرد .معموالً متکدیان به چند دسته تقسیم
میشوند ،عدهای هستند که از شهرها و مراکز خود به تهران آمدهاند
و استطاعت بازگشت ندارند ،برای این عده وسایل مسافرت فراهم
خواهد شد تا به مراکز خود بازگردند و در آنجا بهکار مشغول شوند.
دســته دیگر افرادی هســتند که میتوانند کار کنند ولی ســرمایه و
قدرت مالی ندارند ،اینها را نیز در کارگاههایی که ایجاد خواهد شد
مشغول بهکارخواهیم نمود تا پس از آنکه کامالً دررشتهای استاد
و آزموده شــدند ،ســرمایهای به آنان داده شــود تا مستقالً کسب و
زندگــی نماینــد.در بین این دســته ،کســانی که شغلشــان گدایی
اســت و حاضر نیســتند کار دیگــری بکنند نیز یافت میشــوند که

۱۳31

آنها را مجبور بهکار خواهیم کرد .عده دیگر ،اطفال ولگرد هستند
که بایستی تربیت شــوند .این عده براثر آنکه مجازاتهای شدید
به ایشــان تعلق نمیگیرد همــه کار میکنند و رفتــه رفته افرادی
شــرور و خطرناک بار میآیند ،ولی اگر از هماکنون به تربیت آنان
همت شود ممکن است از انحرافشان جلوگیری گردد .در هر حال
مقصود از جمعآوری گداها این است که آنها را ازاین وضع نجات
دهیــم و مــردم را نیز از دســت ایشــان خالص نماییــم ،بنابراین
کســانی که واقعاً میل به تکدی و گدایی ندارند ،بایســتی با میل و
رغبت از این اقدامات استقبال کنند.
روزنامهکیهان

آغاز طرح تعطیلی اصناف در روزهای جمعه
 24مرداد
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اصناف و پیشــه وران ایــران تا اوایل دهه
چهل تعطیلی نداشتند .در خرداد سال
 1342و در پی درخواســت پیشــه وران و
بــا تصمیم کنگــره بزرگ اصنــاف ،برای
اولین بار طــرح تعطیلی روز جمعه ،در
تهران و شــمیرانات از مــرداد ماه همان

سال به اجرا درآمد.
روزنامــه اطالعــات روز شــنبه 24مرداد 1343یــک روز پساز
اجرای این طرح ،اعالمیه شــورایعالی اصناف در این مورد را
انتشــار داد :اولین هفته طرح اجــرای تعطیل جمعه اصناف
در سراســر شهر تهران و شــمیرانات با نتیجهای درخشان و با
اتحاد و اتفاق کامل پیشه وران واصناف برگزار شد.
از دو مــاه پیش که به درخواســت نماینــدگان یکصد هزار نفر
پیشــه ور تهران و بنا به تصمیم کنگــره بزرگ اصناف ،تالش
خــود را مصــروف تهیه طرحی بــرای تعطیل جمعــه کرد ،تا
هفته گذشــته که کمیته مأمور تهیه و اجرای طرح با همکاری

شــورایعالی اصناف و اتاق بازرگانی تهران طرح را با موافقت
شــهرداری تهران تصویب کرد و در اولین هفته طرح تعطیل
جمعه با موفقیت قاطع و درخشان اجرا شد.

گزارشیازشکلگیریاولینخبرگزاریرسمیدرایران

تأسیس آژانس پارس

اولینها

عکس  :سایت نگاهی به دیروز

خبرگزاری پــارس در 20مرداد ماه ســال
 ۱۳۱۳با نام آژانس پارس در وزارت امور
خارجه تأســیس شــد تا اخبــار مملکتی
را گــردآوری کرده و از طریق رســانههای
گروهــی در دســترس مــردم قراردهــد.
نخستین بار عبداهلل انتظام عضو وزارت
امورخارجــه بــه ریاســت آژانــس پارس
منصــوب شــد .روزنامــه اطالعــات در
خبر تأســیس اولیــن خبرگزاری رســمی
کشــور چنین مینویســد« :آژانس پارس
امروز رســماً افتتاح گردیــد .از این تاریخ
به بعــد وقایــع و حــوادث ممالــک دنیا
کــه توســط آژانسهــای خارجــه واصل
میگردد ،آژانس پارس واسطه رساندن

ایــن حــوادث و وقایــع بــه مــا و بالنتیجه
بــه خواننــدگان محتــرم جرایــد خواهد
بــود .وظیفه ثانــی آژانس پــارس یعنی
انتشــار اطالعــات داخلــی مملکــت
شاهنشــاهی ایران از نظر اوضاع و احوال
امــروزه مملکــت و مقتضیــات عصــر
دنیای متمــدن کمتر از وظیفــه اولی آن
یعنی انتشــار وقایع دنیا بــرای اطالع ما
نمیباشــد ...اهمیت آژانس پارس نه از
این نظر اســت که تصور شــود ســرویس
تبلیغات خواهد بــود و با آنکه دارا بودن
ســرویس تبلیغــات چنانکــه ممالــک
متمدنه پســت وزارت آن را دارا هســتند
در عــرف امروزه دنیا جایز و حتی واجب

میباشــد ،بلکــه از ایــن نظــر اســت کــه
معلومات صحیحه اطالعاتی که مقرون
به حقیقت باشــد از اوضــاع و احوال این
مملکت در معــرض افکارعمومی دنیا
گذارده شــود»....آژانس پارس در ابتدای
تأســیس بــا یــک کادر کوچــک و عدهای
معــدود کار خــود را آغــاز کــرد و صبح و
عصر بــا انتشــار دو بولتــن بــه زبانهای
فارسی و فرانسه ،اخبار ایران را در اختیار
مقامــات مملکتــی و خبرگزاریهــای
خارجی و روزنامهها قرار میداد .آژانس
پارس در بدو شــروع به کار ،با خبرگزاری
آناتولی ترکیه قرارداد بســته و به مخابره
خبرهــای ایــران بــه آن کشــور پرداخت.

بدین ترتیب این آژانس در مدت شــش
ســال یکــی از ادارات تابــع وزارت امــور
خارجه بود.
در اردیبهشــت ســال  ۱۳۱۹اداره کل
تبلیغات تأسیس شــد و در مرداد همین
ســال خبرگزاری پارس به تابعیــت اداره
کل تبلیغــات درآمــد ،این خبرگــزاری در
آن زمــان اخبــار را به وســیله تلگرافخانه
مملکتــی و از رادیوهای خارجی کســب و
ســپس منتشــر میکرد ،تا اینکه در ســال
 ۱۳۳۲برای اولین بار دســتگاه مخابراتی
جدیدی بهنام «هــل» برای گرفتن اخبار
خبرگــزاری رویتــرز در خبرگــزاری پــارس
بــهکار افتاد .اولین خبرگزاری بینالمللی

کــه اخبــار آن مــورد اســتفاده خبرگــزاری
پارس قرار گرفت ،خبرگزاری فرانسه بود و
سپس خبرگزاری پارس با خبرگزاریهای
مهم جهان مانند رویترز ،آسوشیتدپرس
و یونایتدپرس مشــترک شــد .خبرگزاری
پــارس ســرانجام در اســفند ســال 1342
کــه وزارت اطالعــات تأســیس شــد ،در
ردیــف یکــی از ادارات کل ایــن وزارتخانه
قــرار گرفــت و همزمان با پیشــرفتهای
همهجانبه دستگاه انتشاراتی و تبلیغاتی
کشــور ،ایــن خبرگزاری نیز توســعه یافت
و در ســال  1354بهصــورت یک ســازمان
مســتقل زیــر نظــر وزارت اطالعــات و
جهانگردیدرآمد.

واحد عکاسی خبرگزاری پارس

