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جنگ در عمان ،چرا و چگونه؟

بهمن زند سفیر وقت ایران در کشور عمان در مالقات با سلطان قابوس

ایران در ظفار

مسقط و عمان ،یکی از پیشرفتهترین
کشورهای خاورمیانه است .مردم آن
با بهرهمندی از آموزش و بهداشــت
رایــگان در رفــاه و آســایش زندگــی
فریدون
مجلسی میکنند .این کشــور نزدیک به پنجاه
دیپلماتپیشین
ایران و کارشناس ســال گذشــته از ماجراجوییهــای
مسائلبینالملل نظامی و درگیریهای سیاسی پرهیز
کــرده و درآمــد نفت خود را صرف توســعه اقتصادی
و اجتماعــی و فرهنگی کشــور کرده اســت و مردم آن
از باالتریــن اســتانداردهای آموزشــی و فرهنگــی و
بهداشــتی و مسکن و اشــتغال در جهان برخوردارند.
امــا کشــور قدیمی مســقط و عمــان که زمانــی دامنه
نفوذ و حاکمیتش تا ســواحل بلوچســتان و تا ســاحل
آفریقایــی زنگبار گســترده بــود ،در پنجاه ســال پیش
یکی از فقیرترین و عقب ماندهترین کشورهای جهان
بشمار میآمد.
ســعید ابــن تیمور ســلطان بــا نگرانــی از اینکــه مبادا
افکار تجددخواهی ســلطه اســتبدادی او را به چالش
کشــد ،بــا هرگونــه نفــوذ تجددخواهــی و نشــانههای
تمــدن علمــی و فرهنگی غربی در کشــورش مخالف
بود و در انزوای شــدید درهای کشــور را به روی خارج
بســته بود .اما کشف نفت ،خصوصاً در شرق ظفار در
همســایگی ربعالخالی شــبه جزیره عربستان نه فقط
آن انزوا را تهدید کرد ،بلکه طمع رقیب دیرین یعنی
سعودی را نیز برانگیخت .فقط نفت نبود.
معمــوالً تصــور و ذهنیــت مــردم از عمــان ،همچون
بخشهــای دیگــر شــبه جزیــره عربســتان یــادآور
ســرزمینی صحرایــی و خشــک و تپههــای شــنی و
رمل اســت .امــا در ایالت ظفــار میان دریــای عرب و
ربعالخالــی ،کوهســتانی سرســبز و زیبــا قــرار دارد که
یــادآور بخشهای شــمالی جــاده چالــوس خودمان
است.
یقینــاً گذشــته از تفاوتهــای مذهبــی و فرهنگی ،این
طبیعــت متفــاوت نیز در طمعورزی همســایه بزرگ

وهابــی مؤثــر بــوده اســت .در ســال  1962عربســتان
بــا تحریک احساســات ضد نفــوذ بریتانیــا در عمان،
نخســتین حامی برپایی شــورش در ایالــت ظفار بود.
آنــان را مســلح میکــرد و در خــاک خــود آمــوزش
مــیداد .نیروهــای محلی عمان با شــمار و تجهیزات
انــدک از عهده آنان برنمیآمدند .ســپس عراق هم
وارد ماجرا شــد و بخشی از شورشیان را برای آموزش
در خــاک خــود پذیرفــت .در مرحلــه بعــد کــه جنگ
داخلــی یمــن میــان طرفــداران امــام بــدر مخلوع و
پیــروان حوثــیاش بــا حمایت عربســتان و ســرهنگ
ســال بــا حمایــت مصــر ناصــری جریــان داشــت،
شورشــیان ظفار نیــز گرایشهای ناصــری پیدا کردند
و بــا افزایــش نفوذ چیــن در جنوب یمن کــه منجر به
تجزیــه یمــن و تأســیس جمهــوری دموکراتیک یمن
شــد ،شــورش ظفار نیز رنگ ســرخ به خود گرفت و از
اختیار عربستان خارج شد.
بــا گرایش شــورش ظفــار به چپ ،شــوروی نیــز بیکار
ننشست و در اوج جنگ سرد که جنگ ویتنام بشدت
ادامه داشــت ،به رقابت با چیــن به تجهیز و حمایت
از شورشیان ظفار پرداخت.
در ســال  1970پادشــاه کنونی عمان ،سلطان قابوس
فرزند ســلطان سعید ابن تیمور ،با کودتایی حکومت
را بــه دســت گرفت و با اعــام عفو عمومــی به نظام
ارتجاعــی پــدر پایان داد و درهای آن کشــور را به روی
مدرنیته و توسعه گشود .سلطان قابوس برای مقابله
بــا شورشــیان طفار ،ضمــن بهرهمنــدی از کمکهای
محدود بریتانیا ،که مایل به خروج از منطقه و کاستن
از هزینههای نظامی خود بود ،از ملک حسین پادشاه
اردن تجهیــزات و کمکهایــی گرفــت .امــا کفایــت
نمیکرد.
در ســال  1972چیــن بــا تغییــر راهبــردی بزرگــی
در سیاســت خــود ،بــه تقــدم توســعهطلبی و
ماجراجوییهــای ایدئولوژیــک پایــان داد و بــه
برنامههای توســعه اقتصــادی روی آورد و به محض

نگاهی به تاریخچه تاسیس کتابخانه مجلس شورای ملی

گنجینهای در پارلمان ایران

برقــراری رابطــه سیاســی بــا رژیــم پیشــین ایــران ،به
کمکهــای خود به شورشــیان در ظفار پایــان داد .در
ســال  1973ســلطان قابوس از ایــران تقاضای کمک
کرد.
شــاه ســابق ایران که با افزایــش ناگهانی بهای نفت و
نقشی که در اوپک داشت و مایل بود با خروج انگلیس
از شــرق ســوئز به نوعی جایگزین نیروهای غیربومی
در منطقه شود ،با اعزام یک تیپ  1200نفری هوابرد
مجهــز بــه هلیکوپتــر شــامل دو گــردان موتوریــزه به
کمک ســلطان قابــوس شــتافت .اینان توانســتند راه
استراتژیک عمان به سالله را که شورشیان قطع کرده
بودنــد بازگشــایی کننــد و راه ارتباطــی ظفــار به عدن
را نیز بســتند و مانع دســتیابی شورشــیان بــه کمک و
تجهیزات اضافی شــدند .به طوری که در نوروز 1974
( )1353ســلطان قابوس برای سپاســگزاری شــخصاً
به ایران آمد .در آبان همان ســال عملیات پاکســازی
شورشــیان کمونیســت بــه انجام رســید .اما تــا مدتی
نیروهــای یمن جنوبی با کمک شــوروی مســتقیماً به
شورشــیان پیوســتند .آخرین مقاومتهای شورشیان
ظفار در دی ماه  1354پایان یافت.
رژیم پیشین ایران در جنگ سرد میان دو بلوک شرق
و غــرب خود را متعهد به غرب میدانســت و معتقد
بود که گروه غیرمتعهد و اقمار شــوروی جمعاً بلوک
کمونیســتی یا ضد غربی را تشــکیل میدهند و نگران
آن بــود که بــا توجه به کنترل کمونیســتها بر عدن و
بابالمنــدب ،در صــورت پیــروزی آنهــا بر مســقط و
عمان مســیر دریای عرب و خلیج عمان و تنگه هرمز
که شــبه جزیره مســندم مسقط مشــرف بر آن است،
موجب مزاحمت ایران بشوند.
داوری هرچــه باشــد ،میتــوان گفــت کســب تجربــه
گروههــای نظامیــان ایــران که بــه نوبت بــه آن جبهه
اعزام میشــدند ،برای ارتش ایران کــه تجربه جنگی
نداشــت ،آموزشــی عملی بود که  5ســال بعد هنگام
تجاوز صدام به ایران بهکار آمد.
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مرگ تقی ارانی ،یک پرونده مفتوح
ســابق نبــود بویــژه آنکه یکــی از رفقای مؤثــر گروه که
از هشــت ســالگی در روســیه زندگــی کــرده بــود علنــاً
گماشــته شــوروی در ایران بود .این رفیــق آنقدر مؤثر
بــود کــه خامــهای او را از  50نفر دیگر جدا کــرده بود:
عبدالصمد کامبخش.
کامبخش از نســل شــازدههای قجر بود که در روســیه
خلبانی آموخته بود و بهدلیل ســکونت در آن کشــور،
زبان روســی را چون زبان مــادری تکلم میکرد .ورود
او بــه ایــران و حضور در نیــروی هوایی ،بیــش از آنکه
ســودی بــرای مقاصــد جاسوســی شــوروی در ایــران
داشته باشــد به ضرری بزرگ برای گروه ارانی تبدیل
شــد .بازداشــت کامبخش پرده از راز دست اندرکاران
مجلــه دنیــا برداشــت .مجلهای که از شــدت علمی و
فلســفی بودن بــرای مأموران اداره سانســور غیرقابل
فهم و در نتیجه بیخطر تلقی میشد.
بازداشت اتفاقی محمد شورشیان که از آشنایان گروه
بــود امــا بهدلیــل بیخبــری از مفاهیم ماتریالیســتی
توســط خامهای در زمره سه نفر عضو متمایز  53نفر
قرار گرفته ،حلقــه محاصره گروه تقی ارانی را تنگتر
کــرد و ســرانجام در اوایــل ســال  1316مطابــق قانون
منع تبلیغ مرام اشتراکی در ایران ،ابتدا ارانی و سپس
همه رفقا را در چنگال نظمیه رضاشاهی گرفتار کرد.
ترتیــب بازداشــت اعضا به شــیوهای بود کــه ارانی در
مظــان اتهــام لو دادن ســایرین قرار گرفــت .امری که
بــا صحنــه ســازیهای کامبخــش روز بــه روز تقویــت
میشد تا آنکه در جریان محاکمه و استماع دفاعیات
کامبخــش و ارانی ،ورق برگشــت و این بــار کامبخش
در مظــان اتهام قرار گرفت .بــه فاصله کوتاهی از این
رخــداد ،ارانــی راهی انفرادی شــد و در انــدک زمانی
بــا اعــام خبــر مــرگ او در  14بهمــن  1318بــر اثــر
بیماری تیفوس ،رفقای زندانی خود را شــوکه و خیال
کامبخش را راحت کرد.
برخــی حواریــون ارانــی همچون بــزرگ علــوی و انور

خامــهای تــا پایان عمــر معتقــد بودنــد کامبخش نه
تنهــا از مــرگ او شــوکه نشــده بلکــه بــرای ســرپوش
نهــادن بــر خیانــت خــود ،طــی هماهنگــی بــا رفقای
باال (شــوروی) امــکان قتل عمد ارانــی را فراهم کرده
بــود زیــرا ارانــی گرچه کمونیســت بود اما احساســات
ملیگرایــی او نــه از کامبخش نهان مانده بــود و نه از
رفقای روس.
اعــام پزشــک زنــدان بــه مــادر تقــی ارانی مبنــی بر
وجود ســم در خــون او ،روایتهای اعضای  53نفر از
رفتارهای مشکوک کامبخش ،طرد کامبخش از سوی
 53نفــر پس از ســقوط رضــا شــاه و آزادی از زندان و
در نتیجــه پنــاه بردن به شــوروی و ســرانجام پذیرش
کامبخش به حزب تأســیس یافته توســط بقایای 53
نفــر (حزب تــوده) با دســتور و تحکم اتحــاد جماهیر
شــوروی نشــان از آن دارد کــه پرونــده ارانــی گرچه تا
حدود زیادی مســکوت مانده اما هنوز نمیتوان آن را
پروندهای مختومه دانست.

از موضوعــات جالــب در تاریخ پارلمان ایــران ،اختالف نظــر در مورد
تاریخ تأسیس کتابخانه است .اینکه درباره تأسیس کتابخانه در همان
نخســتین دوره در صحــن علنــی مجلس مباحثــی در گرفــت و حتی
تشــکیالت موقتی با عنوان کتابخانه وجود داشــت ،جای هیچ بحث و
تردیدی نیست .به گواه اسناد موجود بویژه برخی خاطرات نمایندگان
آن دوره و همچنیــن مشــروح مذاکرات مجلس ،دکتــر «ولیاهلل خان
نصر» نماینده اصناف ســلمانی ،حمامی ،میرآب ،یخچالی ،آببند و
اطبای پایتخت نخستین نمایندهای بود که از تأسیس کتابخانه سخن
به میان آورد .وی در اینباره گفت:
«چون مرا برای کمیسیون لوایح قانونی و معارف معین کردهاند ،الزم
اســت این عرض را بکنم کــه در همهجای ،پارلمانهــا ،یک کتابخانه
خصوصی دارند که در آن از تمام معاهدهنامهها و قانوننامههای دول
هســت؛ اینجا الزم اســت که همچو کتابخانه دایر شده ،از کتب فقیهه
و معاهدهنامههــا و کدها ،تمام موجود باشــد .اگر این کتابخانه مرتب
نشود ،قوانین ما درست تنقیح نمیشود».
«احتشامالســلطنه» دومیــن رئیــس مجلــس در دوره نخســت نیــز
در خاطــرات خــود به تأســیس کتابخانه در همــان دوره اشــاره کرده و
مینویسد« :تشکیل کتابخانه مجلس که با واگذاری کتب نفیس خطی

و چاپی شخصی خود ،آن را پایهگذاری کردم »....اما به نظر میرسد که
این مجموعه کتاب در دوره دوم به مجلس اهدا شده باشد ،زیرا در غیر
ایــن صورت در حادثه بمباران مجلس در پایان دوره نخســت از میان
میرفت .به طوری که پس از به توپ بسته شدن مجلس ،حتی پردهها،
فرشها و چارچوب درهای عمارت بهارستان ربوده شد ،پس اگر کتابی
هم وجود داشته در روز حمله به مجلس غارت یا نابود شده است .به
نظر میرسد ،احتشامالسلطنه این کتابها را در دوران ریاست خود یا
زمانی که از ریاســت مجلس استعفا داد ،برای کتابخانه در نظر گرفته
بود؛ اما به سبب مشغله کاری یا احیاناً نبودن مکانی مناسب ،آنها را از
محوطه بهارستان منتقل نکرده و زمانی که قصد ترک ایران را داشت
به «مخبرالسلطنه هدایت» سپرد تا هر زمان که طرح تأسیس کتابخانه
عملی شــد این کتابها نخســتین مجموعه آن باشد .به هر روی ،با به
توپ بسته شدن مجلس طرح تأسیس کتابخانه تا مدتی فراموش شد
و اگر کتابی هم در ساختمان مجلس وجود داشت ،نابود یا غارت شد.
اما در دوره دوم مجلس شــورای ملی طرح تأسیس کتابخانه مجلس
بهصــورت جدیتــری از ســوی برخــی نماینــدگان از جملــه «اربــاب
کیخسروشاهرخ»نمایندهاقلیتدینیزرتشتیانپیگیریشد؛بهطوری
کــه در مــاده  135نظامنامــه داخلــی مجلس شــورای ملــی ،مصوب
 26ذیالحجــه  18 - 1327آذر  ،1292اربــاب کیخســرو بــا همــکاری
مخبرالســلطنه هدایــت و «ســیدنصراهلل تقوی» تعداد  202نســخه از
کتابهای «میرزا ابوالحسن جلوه» را خریداری کردند .البته ،مجموعه
عمدهای برای کتابخانه خریداری نشد و هرچه میخریدند بهصورت
محدود بود .با اهدای چند مجموعه دیگر در این سالها  -که مجلس
اغلــب دوره فترت خود را میگذراند -کتابخانه مجلس توســعه قابل

پایان یک تئوریسین

انور خامــهای برای نام بردن از گروه
برگی از زندانیــان متهــم بــه داشــتن مــرام
تاریخ اشتراکی در دوران رضاشاه (موسوم
به گروه  53نفر) نمیگفت  53نفر،
بلکه میگفــت  50نفر و  3نفر .تقی
ارانــی نفــر اول آن ســه تن اســت که
خامــهای از بقیــه جدایشــان کــرده،
صمد شفیعی مقدم
روزنامه نگار عبدالصمــد کامبخــش نفــر دوم و
محمد شورشیان نیز سومین بود.
تقــی ارانــی [متولــد  1281در تبریــز] از آن افرادی بود
که عشــق به ایران در خونش موج میزد .از همین رو
پس از عزیمت برای تحصیل به فرنگ در سال 1301
با مهمترین گــروه ناسیونالیســتهای ایرانی در اروپا
پیونــد خــورد و خــود را در ذیــل مکتب مجلــه کاوه به
رهبری یــک تبریزی دیگر بهنام سیدحســن تقیزاده
تعریف کرد.
مطالعــات بعــدی او در حوزه فلســفه و اندیشــه او را
بــه ســوی ماتریالیســم رهنمــون و بــه ایــن ترتیب راه
و آرمــان جدیــدی بــرای خود ترســیم نمود .بــا پایان
تحصیــل و دفــاع از رســاله دکتــرای شــیمی در ســال
 1308راهی ایران شــد و به همــراه مادر و خواهرانش
در تهران عصر رضاشــاهی ســکونت کرد و به تدریس
پرداخــت و در کنار آن مجموعــهای از رفقای همفکر
را پیرامــون خود گرد آورد و با همیــن گروه از رفقا و با
همــکاری ایرج اســکندری و بزرگ علــوی ،مجله دنیا
را در بهمــن  1312منتشــر کرد .نشــریهای برای تبیین
ماتریالیســم .همزمــان رفقــای خــود را بــرای جــذب
رفقای بیشــتر به تبلیغ واداشــت ،تبلیغ نفر به نفر و با
رعایت اصول پنهان کاری.
ناسیونالیســت ســابق هنوز به ایران عشــق داشت اما
آرمان جدید او آرمانشهری داشت به پایتختی مسکو
و رهبری ژوزف اســتالین کــه هرگونه ناسیونالیســم را
برنمیتابید .هم از اینرو ارانی دیگر آن ناسیونالیست

شــب شــنبه  ۱۰بهمــن ســاعت یــازده
و نیــم حضــرت آیــتاهلل آقــای حاج
شــیخ عبدالکریــم کــه از اجله علمای
ایــران بودنــد در اثر عارضه کســالت و
ضعــف مــزاج بــدرود حیــات گفتند و
صبح دیــروز بر اثر انتشــار خبر مزبور
مراسم تشییع پیکر آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری در شهر قم
تمام اهالی قم برای تجلیل و تشییع
جنازه خود را حاضر ســاخته ،ســاعت
 ۱۲ظهر شــنبه مراســم تشــییع جنازه مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم با احترامات کامل معمول گردید .چند هزار نفر جمعیت در مراسم
تشــییع حاضر شــدند و جنازه پس از اجرای تشــریفات مخصوص در مسجد باال ســر واقع در صحن بزرگ به خاک سپرده شد .خبر فوت
آیــتاهلل آقــای آقا شــیخ عبدالکریم نه تنها جامعه روحانی را بشــدت متأثر کرده بلکه قلوب همه را قرین تأثــر نمود .مرحوم آیتاهلل با
خصایل حمیده و صفات پسندیده و میهن دوستی و نوع خواهی و ترویج دیانت اسالم ،یک نفر روحانی حقیقی و یک نفر میهن پرست
واقعی محسوب میشدند که همواره در راه رواج دیانت اسالم جاهد و پیوسته خواهان ترقیات و سعادت میهن بودند .مراتب نوع پرستی
ایشان بر همه کس واضح بوده و همه میدانند که مرحوم آیتاهلل در موارد عدیده و واقعی که بالیای ارضی و سماوی موجب بدبختی
جمعی از هم میهنان میشد با همت عالی و اخالق کریم خود به کمک هم میهنان شتافته و وسایل مادی و معنوی ،آالم آنان را تسکین
یدادند....
م 
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توجهی یافت و زمینه برای افتتاح رسمی آن مهیا شد.
ارباب کیخسرو در خاطرات خود دالیلی را برای تعویق در افتتاح رسمی
کتابخانه برشــمرده اســت .وی در دیباچه فهرستی که برای کتابهای
فرانسویزبان کتابخانه تهیه کرده بود ،مینویسد:
«از آغاز افتتاح مجلس شورای ملی در دوره دوم تقنینیه که حقیر یکی
از نمایندگان بودم و در تمام آن دوره از طرف مجلس برای اداره کردن
امور اداره مباشرت مجلس انتخاب شده بودم ،چنانکه در بودجههای
پیشنهادی به مجلس متذکر میشدم ،همواره آرزوی تأسیس و ترتیب
کتابخانــه بــه وضع صحیح داشــتم .لکن متأســفانه از کثــرت کارهای
اداری و ادای تکالیف نمایندگی و علت قلت مالیه مملکت فراغت و
سعادت موفق شدن به این مقصود حاصل ننمودم».
همچنین در جایی دیگر وی به دورههای تعطیلی و فترت مجلس در
ســالهای  1288تا  1300خورشــیدی اشــاره دارد و آن را از دالیل مهم
تأخیر در افتتاح رسمی کتابخانه دانسته است.
امــا جالب اســت بدانیــم که در ســالهای تعطیلی و فتــرت مجلس،
کتابخانه آن فعال بوده و البته برخالف امروز ،محل رفتوآمد بسیاری
از نمایندگان و حتی هیأترئیسه مجلس بوده است؛ بهطوری که آنان
بیشــتر اوقــات فراغت خــود را در کتابخانه مجلس ســپری میکردند.

سالن کتابخانه مجلس شورای ملی

«میرزاحسینخان مؤتمنالملک» رئیس دوران نخستین مجلس ،از
مراجعان فعال کتابخانه در این سالها بود.
کتابخانــه مجلــس عبارت بود از دو اتاق تودرتو که در قســمت شــرقی
حوضخانه مجلس و زیر عمارت مشــروطه واقع شــده بود .این مکان
اکنون پس از مرمتهای سالهای پیشین از شرایط مناسبی برخوردار
شده و تغییر کاربری داده و بخشی از موزه مجلس به شمار میآید.
رفتوآمدهــای نمایندگان مجلــس به کتابخانه در ســالهای  1290تا
 1300خورشــیدی  -کــه بجز یک ســال ،در باقــی ایام مجلس تعطیل
بود -موجب شد تا اشخاصی همچون مؤتمنالملک در ایجاد مکانی
آبرومند و مستقل برای کتابخانه به فکر بیفتند .این مهم پس از مدتی
بــا خرید خانــه و بــاغ «عزیزالســلطان» (ملیجــک) در بخش شــرقی
عمارت مشــروطه و در دوره پنجم مجلس شــورای اسالمی مهیا شد.
این مکان با پیگیریهای «سیدحسن مدرس» و ارباب کیخسرو شاهرخ
خریداری و مقرر شــد بخشــی از آن عمارت با نظر اســتاد «جعفرخان
معمار کاشانی» برای محل کتابخانه آمادهسازی و تغییر کاربری یابد.
سرانجام از سال  1302خورشیدی این مکان برای انتقال کتابها آماده
شــد و بــه مــرور تا ســال  1304که کتابخانه بهصورت رســمی گشــایش
یافت ،تجهیزات الزم نیز برای استفاده عموم فراهم آمد .نخستین میز
و صندلیها و قفسههای کتابخانه توسط استاد «علی نجار بروجردی»
ساختهشد.
در نهایت به پیشــنهاد «قاســم صوراســرافیل» و «علیاکبر دهخدا» و
موافقت ارباب کیخســرو شاهرخ« ،یوســف اعتصامالملک آشتیانی»
(پدر پروین اعتصامی) بهعنوان نخستین مدیر کتابخانه با یک معاون
و یک کتابدار کار خود را آغاز کرد.

لندن ۲4-ژانویه-رویترخبرگزاریفرانسه ۱5:دقیقهبعدازظهرامروزبهوقتتهرانخبررسیدکهسروینستون
چرچیل نخستوزیر زمان جنگ انگلستان درگذشته است .چرچیل بهنگام مرگ ۹۰سال داشت و از 14روز
قبل در حال اغما بسر میبرد .لردموران پزشک مخصوص چرچیل رسماً اعالم کرد که چرچیل ،مردی که
به هیچکس تسلیم نشده بود ،در ساعت ۸بامداد امروز پس از یک مبارزه طوالنی سرانجام به مرگ تسلیم
شــد .چرچیل  14روز قبل براثر یک ســکته مغزی در بیهوشی فرو رفت و امروز فاش شد که خبر سکته او
چهار روز مکتوم مانده بود .در تمام این مدت چرچیل در حال اغما بود و لحظهای هم هوش خود را باز
نیافت و تا دم مرگ از حادثهای که بر او گذشته بود بیخبر ماند و در بیخبری محض بدرود حیات گفت.
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