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ساعتسیکو

معتبرترین نام در صنعت رنگ سازی

ساعت های زیبای سیکو
در طرح ها و مدل های
مختلف  .اتوماتیک،
واترپروف  ،ضد ضربه و
قابل اطمینان است

صفحه  16سال بیست و ششم شماره  7467سه شنبه 22مهر25 ۱۳۹۹صفر  1442ایران قرن نود و هشت

سریالی که علی حاتمی درباره ناصرالدین شاه ساخت

تقویمی که فقط یک سال و نیم دوام داشت

سلطانصاحبقران

رویای ناکام تغییر تقویم
 24اســفند ســال  1354و همزمان با روز
تولــد رضاشــاه مجلس شــورای ملی و
سنا به درخواست محمدرضا شاه جلسه
مشــترکی برگزار کرد و تقویم رســمی
کشور را از هجری شمسی به شاهنشاهی
تغییــر داد .اتفاقی که ســه ســال بعد از
برگزاری جشنهای  2500ساله و چند ماه
بعدازتشکیلحزبرستاخیز(تکحزبی
شدن کشــور) افتاد و ریشههای آن را در
توجو کرد که
قدرت طلبی شاه باید جس 
خود را «ژاندارم منطقه» میپنداشت و البته
صدای اعتراضها را نمیشــنید .پیشنهاد
تغییر گاهشماری ایران به شاهنشاهی برای
اولین بار از سوی محمدرضا شاه به رهبران
حزب رستاخیز در جریان نوشتن «فلسفه
انقالب شاه و ملت» داده شد .طرحی که
پیشنویس آن از سوی جمشید آموزگار
که ریاســت حزب رســتاخیز را برعهده
داشت تهیه شده بود و از بندهای آن تغییر
تقویم کشور به شاهنشاهی بود .اما سؤال
مهمی که در آن زمان وجود داشت این
بود که مبدأ تقویم شاهنشــاهی چگونه
تعیین شــود؟ در این زمینه ســه پیشنهاد

مشــخص وجــود داشت.شــجاعالدین
شــفا معاون فرهنگی و مطبوعاتی دربار
شاهنشــاهی که از سوی حزب رستاخیر
مســئول پیگیری این طرح شده بود سال
فتح بابل از سوی کوروش هخامنشی را
بهعنوان مبدأ معرفی کرد .هادی هدایتی
معاون اجرایی نخستوزیر سال  ۵۵۹قبل
از میالد یعنی سال تاجگذاری کوروش را
مبدأ تاریخ دانست و پیشنهاد خسرو بهروز
معاون برنامه سازمان برنامه هم سال تولد
کوروش بود که البته فرضی و حدودی
اســت و معیار دقیقی ندارد .در نهایت از

بین این سه پیشنهاد با موافقت محمدرضا
شــاه ،تاجگذاری کوروش هخامنشــی
بهعنوان مبدأ تعیین گاهشــماری در نظر
گرفته و ســال  1354بهعنوان سال 2534
شاهنشاهی بهصورت رسمی اعالم شد.
اما تغییر تقویم شمســی به شاهنشاهی با
مخالفت بســیار زیاد و واکنشهای تند
بخصوص از سوی علما و مراجع تقلید
رو به رو شد و آن را در راستای تفکرات
شاه برای اسالم زدایی در ایران دانستند.
آیتاهلل شریعتمداری در نامهای به هویدا
اعتراض خود و علما را به او اعالم کرد.

آیتاهلل گلپایگانی هم یک روز بعد از
تصویباینقانوندرمجلسشورایملی
و سنا به روستای هر دو مجلس تلگراف
زد و اعتراض رســمی خود را بیان کرد.
این مرجع تقلید همچنین در واکنش به
این اتفاق جلســه درس خود را تعطیل
و با ســخنرانی در ایــن خصوص تغییر
گاهشماری به شاهنشاهی را خطر اسالم
زدایانه در ایران دانســت .همچنین امام
خمینی هم که آن زمان در تبعید (نجف)
بودند در ســخنرانی این اقدام پهلوی را
محکوم کردند و از مردم خواستند علیه
این اقدام دســت به تظاهرات بزنند .البته
باوجــود این اعتراضات از ســال 1355
رســماً تقویم ایران به شاهنشاهی تغییر
کرد ولی این تحول بیشــتر از یک سال
و نیم دوام نیاورد و دراوج شــکلگیری
روزهای انقالب اسالمی ،جعفر شریف
امامی کــه در شــهریور  1357بهعنوان
نخستوزیر مسئول تشکیل کابینه شد،
تقویم را به هجری شمسی بازگرداند و
تاریخ شاهنشــاهی را بهصورت رسمی
لغو کرد.

اگر چه که بســیاری از مردم علی حاتمی کارگردان
برجسته کشورمان را با سریال «هزاردستان» میشناسند
(که گنجینه هنر تصویری ایران است) اما نباید فراموش
کرد که حاتمی با ساخت سریال «سلطان صاحبقران»
بود که نشــان داد میتواند یک کارگردان برجســته
درتولید ســریال و فیلمهای دنباله دار باشد .او در سال
 1354بــا جمع کــردن گروهی از بهتریــن بازیگران
کشور ســریالی  13قسمتی و سیاه و سفید ساخت که
برای نخستین بار  15آبان  1354از شبکه دو تلویزیون
ملی ایران به نمایش درآمد .در این ســریال جمشــید
مشایخی (نقش ناصرالدین شاه) ،پرویز فنیزاده (نقش
ملیجک) ،زری خوشکام (همسر علی حاتمی و بازیگر
نقش عــزت الدوله خواهــر ناصرالدین شــاه) ،ناصر
ک مطیعی (امیرکبیر) ،ایرن زازیانس (مهدعلیا مادر
مل 
ناصرالدین شاه) ،سعید نیکپور (میرزا رضای کرمانی)،
محمود نوربخش (ســفیر روسیه) ،سعید امیرسلیمانی،
صادق بهرامی ،ســعید پورصمیمی ،مرتضی احمدی،
کنعان کیانی ،اسماعیل داورفر ،جهانگیر فروهر ،مهری
ودادیان ،مرضیه برومند و رضا بابک بازی میکنند.
این سریال که در  780دقیقه تولید شده است از سوی
علیرضا مجاوری فیلمبرداری شد و تدوین آن برعهده
موسی افشــار بود .همچنین موسیقی متن فیلم توسط
واروژان (واروژ هاخباندیان) ساخته شد .علی حاتمی

چگونه جمشید آموزگار ،لقب عقاب گرفت!

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

گروگانگیریدرمقراوپک

گشایشبزرگترینپارکایران
پارک بزرگ شاهنشــاهی ،بزرگترین پــارک ایران
گشایش یافت .این پارک که برای آبیاری فضای سبز
آن از شــیوه آبیاری قطرهای استفاده میشود ،حدود
 300هزار متر مربع وســعت دارد و برای تأســیس آن
 200میلیون ریال خرج شــده اســت؛ یکی از معدود
پارکهای جهان اســت که به وســیله نرده از خیابان
اصلی مجزا نشــده و در تمام ساعت های شب و روز
برای بازدید مردم باز است و از لحاظ مجسمه نیز یک
مجموعه غنی را در خود دارد زیرا عالوه بر قراردادن
مجسمه شاهان ایران ،در گوشه و کنار آن مجسمههای
مدرنی نیز نصب شده اســت .باغ پرندگان ،آب نما،
آبشار ،محل بازی کودکان ،محل نمایشگاه ،دریاچه با

روز یکشــنبه  ۲۱دسامبر  30 -۱۹۷۵آذر ســال  ،1354ساعت یازده
و چهلوپنــج دقیقه به وقت اتریش -چهارد ه و پانزده دقیقه به وقت
تهــران ،پنج تروریســت که خــود را عضو بــازوی انقالب عرب
میخواندند ،به مقر سازمان اوپک در وین یورش برده ،وزرا ،معاونین
و نمایندگان دوازده کشور عضو اوپک را به گروگان گرفتند .این
گروه به ســرکردگی «ایلیچ رامیرز ســانچز» معروف به «کارلوس»
گروگانها را به ســه گروه ،دوست (الجزایر ،لیبی و عراق) ،دشمن
(ایران ،امارات متحده عربی ،قطر و عربســتان سعودی) و بی طرف
(ونزوئال ،اکوادور ،نیجریه ،کویت و گابون) تقسیم کردند.
پساز چند ســاعت مذاکره و تهدید گروگانگیران به قتل جمشید

امکانات قایقرانی و دو پارکینگ با ظرفیت  400وسیله
نقلیه از جمله بخشهای دیگر این پارک است.
روزنامه آیندگان -چهارشنبه  30مهر1354

مورخالدولهسپهردرگذشت
احمــد علــی ســپهر مشــهور بــه
مورخ الدولــه نویســنده و مترجــم
برجسته ،متولد سال ۱۲۶9در تهران،
شب چهارشنبه  28آبان  1354در سن
 ۸۷سالگی درگذشت.
مرحوم ســپهر تحصیالت خود را
در مدارس ادب و الیانس گذراند
و چون زبان فرانسه میدانست پیش
از آنکه به سن بیست سالگی برسد،
ریاست دارالترجمه گمرک را که
آن زمان بوسیله مستشاران بلژیکی
اداره میشد برعهده گرفت و یکسال بعد با استعفا
از اداره گمرک به اســتخدام سفارت امپراطوری
آلمــان درآمد و با ســمت منشــی اول ســفارت
مشــغول بکار شــد و با شکســت آلمان و خاتمه
جنگ از این ســمت کناره گرفت .در ســالهای
بعد ،در کابینه [میرزا حسن خان] مشیرالدوله پیرنیا
بر منصب ریاســت دفتــر وزارت داخله (وزارت

روز شمار

گردآوری:محمدگرشاسبی

1354

 24مهر

ساختمان  4نیروگاه
هستهای ایران با
همکاری آلمان و
فرانسه آغاز شد.

کشور) تکیه زد.
در سال  ۱۳۲4به وزارت پیشه و هنر در
کابینه[احمد]قوامالسلطنهمعرفیشد،
امــا پس از چندی بــه علت اختالف
نظر بــا رئیس دولــت از کابینه کنار
رفت .او مدتی [به اتهام تحریک علیه
حکومت] بهصورت تبعید در کاشان
بســر میبرد .پس از آن ،سپهر چند
سالی در رأس شرکت سهامی شیالت
قرار داشــت و بهنگام بازنشســتگی
بهعنوان رئیــس هیأت مدیره یکی از
بانکها به فعالیت در بخش خصوصی پرداخت.
از سپهر در زمینه تحقیقات تاریخی و تتبعات ادبی چند
کتاب مانند ایران در جنگ بزرگ ،ترجمه ســخنان
حضرت علی بن ابی طالب(ع) به فارســی و فرانسه،
مجموعه مقاالت ،به چاپ رســانده و جایزه سلطنتی
بهترین کتاب را در نخستین دوره بهدست آورده بود.
روزنامه اطالعات  -پنجشنبه  29آبان 1354

آموزگار نماینده ارشــد نفتی ایران و احمد زکی یمانی وزیر نفت
عربســتان ســعودی و انفجار مقر اوپک ،دولت اتریش با پذیرش
درخواست گروگانگیران ،ســاعت  7صبح روز بعد ،گروه بازوی
انقــاب عرب بههمراه  41گروگان با هواپیمــای ،DC9اتریش را
بهسمت الجزایر ترک و به مذاکره با مقامات این کشور پرداختند.
گروگانگیران پــس از آزاد کردن برخی گروگانهای غیر عرب،
همــراه با هفت وزیر نفت و ســیزده مقام عالی رتبه به ســوی لیبی
حرکت و در طرابلس درخواست یک هواپیما برای عزیمت به عراق
کردند ،اما با رد درخواست آنها ،گروه بازوی انقالب عرب با آزاد
کردن وزیران نفت لیبی ،الجزایر و  8گروگان دیگر ،عازم کشــور
شدند ،اما دولت تونس به هواپیما اجازه فرود نداد و ناگزیر به الجزایر
بازگشتند .در فرودگاه الجزایر ،کارلوس پس از مذاکره با عبدالعزیز
بوتفلیقه وزیر امور خارجه این کشور ،به ماجرای گروگانگیری پایان
داد و با خروج اعضای گروه از هواپیما و آزادی وزرای نفت و سایر
گروگانها ،جمشید آموزگار با لقب عقاب اوپک به ایران بازگشت.
روزنامه اطالعات -دوشنبه  1و سه شنبه  2دی 1354

 27مهر

ایران و انگلستان دو قرارداد همکاری در زمینه
انرژی اتمی امضا کردند .به موجب این قرارداد
عالوه بر تحقیقات اتمی مشترک دو کشور،
انگستان موافقت کرد نیروی انسانی مورد نیاز
سازمان انرژی اتمی ایران را آموزش دهد.

 20آذر

 18آبان

قلعه فلک االفالک ،زندان معروف خرمآباد
به موزه مردم شناسی تبدیل شد.

در اعتراض به دخالت نظامی ایران
در عمان ،تظاهرات اعتراضآمیزی
علیه شاه در رم ،لندن ،میالن،
هوستون ،شیکاگو و نیویورک
برگزار شد.

که شیفته تاریخ ایران بود این سریال را بعد از شکست
تجاری فیلم «ستارخان» کلید زد که با استقبال بسیار زیاد
رو به رو شــد و همچنان با گذشت  45سال از ساخت
آن بهعنوان یکی از خوش ســاختترین ســریالهای
تلویزیونی در ایران شناخته میشود.
قصه این ســریال از روز دوازدهم ذیقعده ســال 1313
آغاز میشود .زمانی که ملیجک که عزیز سلطان بود،
ناصرالدینشاه قاجار را از خواب بیدار میکند تا برای
جشــن و مراسم  50سالگی ســلطنت آماده شود ولی
شــاه که به خاطر پیش گویی منجم باشی نگران است
علیه جانش سوء قصدی صورت گیرد ،تمایلی به بیدار
شدن و حضور در شاه عبدالعظیم(ع) ندارد .در این بین
سریال با بازگشــت به عقب تالش میکند دوران 50
ساله سلطنت ناصرالدین شاه بخصوص دوران صدارت
امیرکبیر را مرور کند .علی حاتمی خود در مصاحبهای
درباره اینکه چرا این ســریال را ســاخته و چرا به دوره
قاجار و ناصرالدین شــاه توجه کرده اســت ،گفته« :به
جرأت میتونم بهتون بگم کــه حس من ،ریتم من و
ضرباهنگ کارهای من برای زندگی دوره قاجار خیلی
مناسب تره تا زندگی امروز .یعنی من اگر یک قصه یا
فضایی مربوط به زندگی در دوره قاجار باشــه ،خیلی
به هرحال باهاش نزدیکی بیشــتری احساس میکنم.
شاید یکی از دالیلش این باشه که بعد از قاجاریه واقعاً

یک مقداری هویت ملی ما به جبر و نه بهصورت یک
جریان عادی و طبیعی تغییر کرد».
یکــی از ویژگیهای مهم این ســریال همچون دیگر
کارهای علی حاتمی بر متن فیلمنامه اســتوار اســت.
در یکی از دیالوگهای ســریال میــرزا آقاخان نوری
(جهانگیر فروهر) که نقشه مرگ امیرکبیر را میکشد
به مهد علیا ،مادر شاه میگوید« :الزم نیست تظاهر کنید
که راست میگویید ،کالم راست بیتأثیر است! ...اگر
شنونده را بیفکنید در بند شک ،رهاییش ناممکن است!
قبله عالم را در باب امیر نظام دو دل نگه دارید .ســفره
دلتان را که میگشایید ،حرفتان را به چاشنی حدس و
گمان بیامیزید که شنونده برایش ،سخن مطبوع باشد.
در پرده سخن بگویید! بگویید امیرکبیر دوستدار سلطان
نیست ،خواهان سلطنت اســت! گریه را هم فراموش
نکنید که فایــده عمومی دارد!؟ هر قطــرهای که فرو
بریزید ،زهری است به کام امیر نظام!»

جراحان ایرانی و امریکایی میخواهند یک مغز را بین آنها تقسیم کنند

دوقلوهای شیرازی را برای جراحی به تهران آوردند

الدن و الله دوقلوهای بهم چسبیده شیرازی در انتظار یک معجزه پزشکی
هستند؛ معجزهای که قادر باشد مغزهای به هم چسبیده آنان را از هم جدا
کند .جراحان امریکایی و ایرانی میخواهند یک مغز این دو دختر را بین
آنها تقسیم کنند .دوقلوهای به هم چسبیده شیرازی که در دی ماه  1351در
بیمارســتان نمازی شیراز متولد شده بودند و حاال  3سال دارند ،برای جدا
شدن از هم ،از شیراز به تهران انتقال یافتهاند.برای دوقلوهای به هم چسبیده
شیراز اسامی الله و الدن انتخاب شده بود ولی پرستاران بیمارستان در تهران
نمیدانســتند کدام یک از آنان الله و کدام الدن است .پریشب پرستاران
برای یکی از دوقلوها (چپ) نام الدن را انتخاب کردند.
دوقلوهای به هم چسبیده پس از انتقال به تهران در بیمارستان تحت معاینات
دقیق یک گروه پزشــکی قرار گرفتند .گروه پزشکی برای تعیین ارتباط
مغزی دوقلوها که از ناحیه ســر به هم چسبیدهاند ،آزمایشهای متعددی
انجام داد .مهمترین آزمایش انجام شــده داخل کــردن هوا ،در حفرات
مغز (پنومو انفالوگرافی) بود .این آزمایش ثابت کرد که بطن مغزهای دو
کودک استثنایی ،مشترک است و چون این نوع بیماری تقریباً نادر است،
بیمارســتان تا رسیدن تیم جراحی بیمارستان «جان هاپکینز» که همه ماهه
بهطور مرتب براساس قراردادی به ایران میآید ،از هرگونه عمل جراحی

روی آنها خودداری کرد .قب ً
ال قرار بود دوقلوها در بیمارستان نمازی شیراز
از هم جدا شــوند ولی این عمل در شیراز میســر نشد و دوقلوها به تهران
انتقال یافتند .دوقلوهای به هم چســبیده شیرازی از نظر رفتار کام ً
ال به هم
شــبیه هستند و حرکات و تأثرات آنان از پیرامون ،همزمان انجام میشود.
مث ً
ال وقتی الدن گریه میکند ،الله نیز به گریه میافتد و احتماالً اگر گریه
نکند حالت بغض در چهرهاش نمایان میشود.آن دو همیشه با هم به خواب
میرونــد و با هم از خواب برمی خیزنــد .دوقلوها که فع ً
ال در اتاق ایزوله
بیمارستان نگهداری میشوند ،همزمان با هم احساس گرسنگی میکنند و
به کمک پرستاران غذا میخورند .حال عمومی هر دو آنها خوب است.
دوقلوها با آن که اکنون متجاوز از  ۳سال دارند ،قادر به تکلم نیستند.
روزنامه اطالعات -یکشنبه  21دی 1354

قرارداد مترو امضا شد

غالمرضا نیکپی ،شهردار تهران بهنمایندگی
از جانب دولت ایران امروز قرارداد  86میلیارد
ریالی متروی تهران را امضا کرد ،طرف دیگر
قرارداد مهندس مشاور فرانسوی« سوفرتو» است
کــه بدین منظور هیأتــی را از پاریس به تهران
اعزام داشته اســت.قرارداد شامل  31ماده است
و امروز گفته شــد که بالفاصله پساز امضا و
مبادله قــرارداد دولت ایران مبلــغ  140میلیون
ریال پیش قسط ســاختمان مترو را به مهندس
مشاورپرداختخواهدکرد.سخنگویشرکت
راهآهــن زیر زمینــی تهران امــروز اعالم کرد
که ســازندگان مترو پساز امضــای قرارداد و
دریافت پیش قســط ،امکان و مقدمات الزم را
برای اجرای طرح فراهم میکنند.این مقدمات

 22آذر

سلطان قابوس رسم ًا شکست
کامل شورش ظفار را که مدت
 10سال ادامه داشت اعالم کرد.
وی تصریح کرد در این شکست،
ارتش ایران نقش ویژه داشت.

که مطالعه در زمینه زمینشناسی و نقشهبرداری
در مســیر چهار خط مترو خواهد بود مدت دو
ســال بهطول میانجامد و نتیجــه این اقدامات
بعداز زمان مشخص شده در قرارداد ،در اختیار
کارفرما قــرار داده خواهد شــد و در صورت
تأیید گزارش مربــوط ،از طرف کارفرما ،کار
ســاختمان مترو با زدن اولین کلنگ در مســیر

 18دی

آیتاهلل مرتضی مطهری به
دستور کتبی پرویز ثابتی
رئیس اداره سوم ساواک،
ممنوع الخروج شد.

عباسآباد -بازار شروع میشود و سه سال بعد
اولین خط مترو مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
قرارداد که در  53صفحه نوشــته شده تعهدات
پیمانکار و کارفرما ،مدت زمان اجرای قرارداد،
مدت زمان مطالعه و خدمات مهندسان مشاور،
قیمتها و نحوه پرداختها ،تشریح شده است.
در صورت بروز اختالف ،موارد براساس قوانین
ایران مورد رســیدگی قرار میگیرد .حکمیت
بهموجب تصمیمات رئیس سازمان برنامه ایران
مشــخص و ارجاع خواهد شــد.طول راهآهن
زیرزمینــی تهــران  63کیلومتر اســت ،تعداد
ایســتگاههای تعویض خط  8ایستگاه و تعداد
ایستگاههای ساده 53واحد پیشبینی شده است.
روزنامه اطالعات -یکشنبه  24اسفند1354

 30دی

محمد رضا شاه در مصاحبهای
که همزمان در اطالعات ،االهرام
و السیاسه منتشر شد اعتراف کرد
در جنگ ظفار  50نظامی ایران
کشته شدند.

1975

1355

1976

 26مهر

نظامیان ایران با تحمل
تلفاتسنگینتوانستند
به کمک ارتش عمان،
مقر مخالفان دولت در
ظفار را به تصرف خود
درآورند.

 10آبان

چاه گاز
آغاجاری پس از
 12روز فوران،
آتش گرفت.

 20آبان

بر اثر واژگون شدن یک قایق
ایرانی در اروندرود  37مسافر جان
خود را از دست دادند.

 21آذر

در جریان
آتشسوزی گسترده
در منا ،عده زیادی
از حجاج ایرانی
کشته یا مجروح
شدند.

 17دی

ایران سفیران خود را از عراق ،عربستان ،کویت ،بحرین،
قطر و امارات متحده عربی به تهران فراخواند .وزارت
خارجه ایران اعالم کرد ،اگر ثابت شود که تأسیس
«خبرگزاری خلیج عربی» با اطالع دولتهای این کشورها
بوده ،ایران در روابط خود با شیخنشینهای خلیج فارس
تجدیدنظر خواهد کرد.

 19دی

اولین جنگنده اف 14
امریکا در فرودگاه
نیویورک،تحویل
نمایندگان دولت ایران
شد.

 14بهمن

روزنامه شیکاگو تایمز :از دوران ریاست جمهوری
نیکسون تا سال  1975خریدهای نظامی ایران از امریکا
چنین است :در سال  1972مبلغ  524میلیون دالر .در سال
 1973مبلغ دومیلیارد و یکصد میلیون دالر .در سال 1974
مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون دالر و در سال 1975
مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون دالر.

