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 30آبان
داري آمريكا با ش���اه
*مايكل بلومنتال وزير خزانه
مالقات كرد .وي پس از مالقات به واشنگتن چنين گزارش
رسد.
داد كه :ش���اه گيج شده و به كلي افسرده به نظر مي
هاي طوالني
گفتارش درحالي كه به فضا خيره شده با مكث
شود.
قطع مي
* ارتشبد ازهاري اظهار كرد تا زماني كه مسئول دولت
هستم مسئوليت اداره امور با من است نه شاه.
* عربستان سعودي با انتشار يك بيانيه رسمي پشتيباني
خود را از شاه اعالم كرد.
* در تظاهرات روز گذشته شيراز اعالم شد عده اي
به شهادت رسيدند .
*هوشنگ انصاري مديرعامل شركت ملي نفت ايران
كه براي انجام يك ماموريت به پاريس رفته بود ،از سمت
گيري را به وسيله تلفن
گيري كرد و اين كناره
خود كناره
به تهران خبر داد و با وجود اصراري كه از طرف ش���اه
براي بازگش���ت او به عمل آمد وي متعذر به اين نكته
باشد و براي معالجه بايستي
شد كه دچار بيماري قلبي مي
به آمريكا برود .انصاري كار ش���اه را تمام شده دانست و
اصرار ش���اه براي بازگش���ت او به ايران قصد داشت او را
هم توقيف نمايد.
جمهوري فرانسه در يك مصاحبة مطبوعاتي
* رئيس
اهلل خميني نه به عنوان پناهنده سياس���ي،
اعالم كرد :آيت
بلكه به عنوان يك بيگانه در فرانسه اقامت دارد و ما بارها
ايم كه فرانس���ه سرزميني نيست كه از آنجا
يادآوري كرده
بشود مردم را دعوت به خشونت كرد و ما پشتيباني خود
ايم.
را از شاه اعالم كرده
اهلل ش���يرازي در اعتراض به يورش وحشيانة
* آيت
س���فاكان رژيم پهلوي به ح���رم مطهر حضرت رضا(ع)،
اي منتشر كرد.
اعالميه
اهلل خويي در پي اوجگيري نهضت مردم،
* آي���ت
اي منتشر كرد.
اعالميه
* ازهاري :از اين زمان به بعد امور كشور در اختيار
نخست وزير است و شاه در چارچوب قانون اساسي به
اختياراتش عمل خواهد كرد.
* بنا به گزارش خبرگزاري رويتر ،با وجود اعتصابات
پراكنده در صنعت نفت ،سقف توليد نفت روزانه نزديك به
سه ميليون و هفتصد بشكه نفت افزايش يافته است.
* كاركنان نيروگاه برق شهريار ،دست از كار كشيدند.
اي،
* دانش���گاهيان دانشگاه شيراز با انتشار اعالميه
حمايت خود را از قيام مردم مسلمان كشور اعالم كردند.
همچنين از س���وي كاركنان س���ازمان آب تهران ،اعالميه
مشابهي منتشر شد.
هاي برق كشور طبق يك برنامه معين ارائه
* نيروگاه

ش���ده به دولت ،توليد برق را در س���اعات معين كاهش
اي،
وزير طي بخشنامه
دادند .اين درحالي است كه نخست
مجازاتهاي سختي براي كساني كه كارهايي از كشور را با
ب فلج كنند ،در نظر گرفته است.
اعتصا 
* كاركنان سازمان كشتيراني به اعتصابيون پيوستند.
سيم خيابان
* اعتصاب كاركنان پس���ت و تلگراف بي
سيدخندان (در تهران) هنوز ادامه دارد و كاركنان ايراني ،كارمندان
اند.
آمريكايي و كارشناسان آنها را از ساختمان بيرون كرده
* كاركن���ان گمرك بندرش���اهپور همچنان درحال
برند.
اعتصاب بسر مي
* طي يك ماه گذشته در بيشتر شهرهاي اروپائي ،و
نيز اياالت متحده ،دانشجويان ،و ايرانيان مقيم اين كشورها،
راهپيماييهايي در پش���تيباني از نهضت اسالمي مردم ايران
برپا كردند.
* اداره خارجة بانك مركزي ،ليس���ت كساني را كه
كنند ،منتشر
از بورس تحصيلي بنياد پهلوي اس���تفاده مي
كرد .اين افراد بيش���تر فرزندان مقامات دولتي يا وابستگان
باشند.
به رژيم مي
* در پ���ي دخالت مامورين در تظاهرات آرام مردم
فيروزآباد ،دو تن ش���هيد شدند .همچنين مردم گرمسار با
وجود ممانعت نظاميان ،مراس���م باشكوهي در بزرگداشت
شهداي شهر برپا كردند.
* مس���لمانان شيعه و س���ني شهر سنندج در يك

االس�ل�ام
اجتماع پنجاه هزار نفري تحت رهبري حجت
صفدري(روحاني تبعيدي) به استقبال از زندانيان سياسي آزاد
شده رفتند و مشترك ًا در خيابان اصلي شهر نماز گزاردند.
* طي ماه گذشته ،اغلب اصناف و مردم يزد كماكان
برند .مردم اين شهر تحت رهبري
در اعتصاب بس���ر مي
الحسنه از اعتصابيون
روحانيت با برقراري صندوقهاي قرض
كنند .ليكن ب���راي رفع مايحتاج عمومي ،به
حماي���ت مي
توصية روحانيت مبارز در اواخر اين ماه ،كسبة شهر يزد
به سركارهاي خود برگشتند.

امروز در تاريخ

قاب امروز

جنبش «مزدك»

 21نوامبر س���ال  488ميالدي  ،مزدك عقايد اقتصادي ــ
اجتماعي (سوسياليس���م) خود را اعالم داشت و ترويج آن را
آغاز كرد .مزدك پس���ر بامداد كه يك روحاني زرتشتي در شهر
استخر فارس (شيراز) بود مدعي شد كه اين عقايد تفسير درست
آموزش هاي زرتشت است كه هدفي جز نيكبختي بشر نداشته
و زماني اين نيكبختي تحقق خواهد يافت كه برابري انسان ها
تامين شود.مزدك كه معتقد به خدا بود مي گفت كه براي تامين
برابري انسانها ،بايد مالكيتها عمومي (م ّلي) باشد و هركس در
حد نياز خود از محصول و توليدات استفاده كند .خدا انسانها
را هنگام تولد برابر مي آفريند و بايد اين برابري در طول حيات
آنان حفظ شود.
سامانيانزبانپارسيوفرهنگايرانيرازندهکردند

مورخان « 21نوامبر سال 874ميالدي» را روزي ذكر كرده اند
كه سامانيان بر سركار آمدند و كمر همت به احياء زبان و ادبيات
فارسي ،فرهنگ ايراني و گسترش علوم و معارف بستند و در
اين راه لحظه اي از تالش باز نايستادند .پايتخت سامانيان شهر
بخاراي خراسان بزرگتر و رودكي از شعراي بزرگ اين دوران
بود .برخي از مورخان سامانيان را از نسل بهرام مهران (چوبين)
ژنرال معروف ايراني كه در «ري» زاده شده بود مي دانند.
جنگ خياباني با روس ها در همدان

نمایش خودروهای کالسیک در میدان امام علی اصفهان /عکس از :رسول شجاعی

سرایه

پند بزرگان

* ه���ر کس بای���د راه زندگی خودش را پیدا
رازی که دل من اس���ت سرگش���ته آن
وز خ���ون دو دی���ده گش���تم آغش���ته آن کن���د و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی
دیگری.
تا کی به س���ر س���وزن فک���رت کاوم
* به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور
س���ری که کس���ی نیافت س���ر رشته آن داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت
آندره ژید
عطار نیشابوری است ،شک کن.
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کلنل محمد تقي خان پسيان افس���ر ژاندارم سي ام آبان
 1294هجري شهر همدان را از ارتش روسيه پس گرفت.شرح
اين نبرد خونين عمدتا خيابان���ي در كتب تاريخ جنگ جهاني
اول كه در غرب به چاپ رس���يده تحت عنوان «قهرماني هاي
ژاندارم هاي ايراني در همدان» آمده است ،زيرا نيروي ژاندارم فاقد
سالح سنگين و شمار نفرات آن به مراتب كمتر از سربازان روس
بود.كلنل كه مي دانست سربازان روس آموزش جنگ خياباني
نديدهاندآنانرابهكوچههايشهركشانيدودرآنجادرهمكوبيدوبيرون
راند.
لندن به آمريکا اجازه ورود به صحنه ايران را نمي داد

 30آبان سال  1300هجري مجلس شورا فوريت اليحه
دولت مبني بر واگذاري امتياز اكتشاف و استخراج نفت شمال
ايران به ش���ركت نفتي امريكايي «استاندارد اويل» را تصويب
كرد كه اين عمل مورد اعتراض شديد و پيگير دولت انگلستان
قرار گرفت ،زيرا كه انگلستان خاورميانه را منطقه نفوذ خود مي
دانس���ت و به دولتي ديگر حتي آمريكا اجازه و امكان ورود به
آن را نمي داد.
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