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تأمالت

وطن امروز شماره 1585

یکشنبه 6اردیبهشت 1394

هنر هفتم چگونه در ایران پا گرفت؟

تاریخ سینمای قجری
نیلوفر کسری

به طور جدیتری مطرح شد و سالنهایی در سطح
شهرهای بزرگ برپا شد.

■■عمومی شدن سینما

()2
هنگامی که ادیسون دستگاه «کینوتوسکوپ»()1را کمال احترام پذیرفته میشود.
البته مدتی قب��ل از این تاریخ ،میرزاابراهیمخان
اختراع کرد تا تصاویر متعدد را به نحوی پیدرپی و
سریع نشان دهد و آن را به صورت یک شیء جنبنده عکاسباشی در خیابان چراغگاز سالنی افتتاح کرده
دربیاورد ،هرگز تصور نمیکرد با این کشف انقالبی ب��ود و فیلمهای کمدی و خبری کوتاه که در نهایت
در جه��ان هنر نو ایجاد کند که س��االنه میلیونها از  10دقیقه تجاوز نمیکرد نمایش میداد .او مردی
انسان را مجذوب خود سازد .حدود یکصد سال پیش آزادیخواه بود و در س��فرهایی ک��ه به اروپا کرده بود
وقتی برادران لومیر با حرکت دادن دس��تگاه فانوس با کاربرد مردمی دس��تگاه سینماتوگراف آشنا شده
خی��ال تصاویر قط��اری متحرک را بر پرده س��ینما بود .بویژه آنکه با ش��روع انقالب مش��روطیت کشور
نمای��ش دادند ،چنان توفان عظیمی به پا کردند که در ت��ب و تاب افکار انقالبی میس��وخت و او خوب
تا مدتهای مدید بازار هنرهای دیگر کس��اد شد و میدانست این صنعت جدید تا چه حد برای ترویج
همه امکان��ات مادی و معنوی جهان هنر در اختیار افکار و عقاید آزادیخواهی مؤثر است .نمایش فیلمها
این صنعت نوپا قرار گرفت .این هنر که پرجاذبهترین اکثرا ً در ش��ب انجام میشد و در س��الن ،لیموناد و
پدیده قرن بیستم نامیده شد ،در همان آغاز مرزهای دیگر آش��امیدنیها به فروش میرسید اما عمر این
نوینی را گشود و میلیونها نفر را مسحور خود کرد سالن جدید یک ماه بیشتر نبود (ماه رمضان) چراکه
و جال��ب اینکه بر خالف پدیدهه��ای دیگر این قرن نمای��ش فیلمهایی چون جنگ ترانس��وال آفریقای
نه تنها پس از مدتی عادی و بیاهمیت نش��د ،بلکه جنوبی و فیلمهای خبری دیگر ،دولت را بر آن داشت
جاودانه ش��د و ماندنی؛ به طوری که پس از گذشت که میرزا ابراهیمخان عکاسباشی را تبعید و وسایل
اندک زمانی از مهمترین هنرهای عصر قلمداد ش��د و اس��باب سالن را مصادره کند .میرزاابراهیمخان به
اجبار راهی بیابانک و جندق و
و «هنر هفتم» نام گرفت .این
سپس کربال و هندوستان شد.
هنر در کشور ایران که از دیرباز
از مناب�ع تاریخ�ی برمیآید ،س�فر
رسیدن او به هندوستان مقارن
با هنرهای نمایش��ی آشنایی
مظفرالدینش�اه به فرنگ در س�ال
به توپ بستن مجلس توسط
داشت ،بسیار سریع رشد کرد
1279ش (1318ق) موجب آش�نایی
نیروهایمستبدمحمدعلیشاه
و ب��ا نام «چراغج��ادو» مورد
با «سینماتوگراف» در محل آبهای
بود .در این زمان سینما مورد
بهرهبرداری قرار گرفت و البته
گرم معدنی «کنترکس�ویل» فرانسه
اس��تفاده دو قط��ب متض��اد
این نیز مانند دیگر پدیدههای
شد و ش�اه را آنقدر مجذوب کرد که
فکری در کش��ور قرار گرفت.
نوی��ن از اروپا به ای��ران آمد.
بالفاصلهدستوردادمیرزاابراهیمخان
به طوری که تا قبل از استبداد
بهطوری که از منابع تاریخی
عکاسباش�ی یک عدد آن را خریده
صغیر ،انقالبیون مش��روطه از
برمیآید ،سفر مظفرالدینشاه
و ط�رز کار آن را ی�اد بگی�رد تا این
این صنعت نوپا (گاه به شکل
به فرنگ در س��ال 1279ش
دس�تگاه عجیب را که به ظن او روی
خصوصی) ب��رای ب��اال بردن
(1318ق) موج��ب آش��نایی
دیوار میاندازند و مردم در آن حرکت
آگاهیهای جامعه اس��تفاده
با این وس��یله س��رگرمی در
میکنند ،بهعنوان سوغات برای زنان
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مح��ل آبهای گ��رم معدنی
میکردند.
حرمسرای خود ببرد
«کنترکس��ویل» فرانسه شد
از نوش��تههای مهاج��ران
و ش��اه را آنقدر مجذوب کرد
ایرانی که بعد از به توپ بستن
که بالفاصله دستور داد میرزاابراهیمخان عکاسباشی مجل��س از ایران ف��رار کردهان��د (1909ـ1908م)
یک ع��دد آن را خریده و ط��رز کار آن را یاد بگیرد چنین برمیآید که آنها فیلمهایی در زمینه انقالب
تا این دس��تگاه عجیب را که به ظ��ن او روی دیوار مشروطه و زد و خوردهای انقالبیون با قوای استبداد،
میاندازن��د و مردم در آن حرکت میکنند ،بهعنوان قی��ام مردم و کش��تارهای فجیع دولت��ی و بعدها
سوغات برای زنان حرمسرای خود ببرد .این دستگاه مبارزات ستارخان تهیه کرده و به معرض دید عموم
که در آن زمان «س��ینماتوگراف» نامیده میش��د ،میگذاردند همچنین اقدامات مش��ابهی از س��وی
خریداری ش��د و به دس��تور مظفرالدی 
ن شاه ،میرزا قوای مستبد محمدعلیش��اهی صورت میگرفت
ابراهیمخان عکاسباش��ی از مراسم کارناوال گل که و دو فیلمس��از روس که برای محمدعلیش��اه کار
در فرانسه برقرار بود فیلمبرداری کرد و همین عمل میکردند ،مأمور فیلمبرداری از صحنهها و اتفاقاتی
ن��ام او را بهعنوان اولین فیلمبردار ایرانی تاریخ ثبت که میگذشت و برخوردهای طرفین درگیر شدند
کرد .پس از بازگشت ،برخالف دولتهای خارجی که حتی از حمله ایل بختی��اری و واقعه فتح تهران تا
سینماتوگراف برایشان هنری اجتماعی بود و از ابتدا آخرین لحظه فیلمبرداری کردند و گویا این فیلمها
در بین مردم عامی رشد کرده بود ،این وسیله شمع توسط محمدعلیش��اه در هنگام تبعید به روسیه
محفل درباریان ش��د و بهعنوان تفریحی اشرافی به (اُدسا) برده شد و بعدها به طور اتفاقی از میان رفته
خدمت دربار درآمد .خیلی زود فیلمهایی از زندگی است .البته مقارن این جریانات اروپاییان که به ایران
زنان حرمسرا ،خواجگان ،مسافرتهای شاه ،شیرهای رفت و آمد داشتند یا از این طریق عازم هندوستان
ش��اه در دوش��انتپه و مراسم س��ینهزنی تهیه و در بودند ،صحنههایی از ایران را به طور مستند تهیه و
اندرونی و خانههای ش��اهزادگان به نمایش درآمد و در آرشیوهای خویش نگهداری میکردند .بهعنوان
تا آنجا پیش رفت که خود مظفرالدینشاه تصمیم به مثال  2برادر انگلیس��ی فیلم مستندی ضمن حفر
ساختن فیلم گرفت و اولین فیلم فارسی را از زندگی چاه مسجدس��لیمان و لولهگذاری توسط کارگران
خواجههای درباری کارگردانی کرد.
بختیاری برداش��تهاند که هماکنون در آرشیو ایران
چند س��ال بعد با ش��روع انقالب مش��روطیت موجود اس��ت .همچنین دو آمریکای��ی به نامهای
بهرهگی��ری از هنر س��ینماتوگراف عمومی ش��د و کوپر و ش��ودزاک که به منظور سفر به هندوستان
مراکزی برای تماش��ای عمومی ایجاد شد .در سال از خرمشهر میگذشتند با اطالع از کوچ بختیاریها
1326ق برابر با 1287ش و 1908م نخستین اعالن تصمیم به فیلمبرداری از آنها میگیرند بویژه آنکه
مربوط به سینما در جراید به چاپ رسید.
در آن س��الها عده زیادی از بختیاریان با هم کوچ
میکردند و فاصله ییالق و قشالق را طی میکردند.
«اعالن»
پردههای جدید تماشایی سینماتوگراف که عوالم اس��اس این فیلم بر تالش بسیار زنان ایالتی در امر
را به طور حرکت و تجس م نشان میدهد بهتازگی وارد زندگی و نقش اساسیای که در ایل ایفا میکردند،
شده و در خیابان ناصری در یکی از مغازههای جناب بود اما این فیلمها فقط در خارج از کشور نمایش داده
تاجرباشی نشان داده میشود .مقدم آقایان محترم از میشد و تأثیری در آگاهی دادن به ایرانیان نداشت.
یکساعت بعد از ظهر تا دو ساعت از شب گذشته در پس از فتح تهران و پیروزی مشروطهخواهان ،سینما

اولین قدم برای عمومی ش��دن سینما در ایران با
احداث سالنهای س��ینمایی آغاز شد .البته در ابتدا
این سالنها توسط اقلیتهای دینی و افراد غیرایرانی
ایجاد شد .اولین فرد از این گروه که اقدام به بازگشایی
سینما کرد ،روسیخان بود .وی در سال 1254ق در
تهران از پدری انگلیسی و مادری روس متولد شد و
نام اصلیاش ایوانف بود .در آغاز سلطنت مظفرالدین
شاه بهعنوان یکی از تکنیسینهای عکاسخانه شاهی
استخدام ش��د و در آغاز سلطنت محمدعلیشاه به
ریاست بخش عکاسی دارالفنون و مقام عکاسباشی
دربار دست یافت .شهرت وی به روسیخان به دلیل
عکسهایجالبیبودکهازمحمدعلیشاهوخانوادهاش
برداشته بود و بدین سبب از جانب شاه بدین عنوان
ملقب ش��ده بود )4(.وی سال 1285ش پس از آگاهی
از تمایل عمومی مردم به سینماتوگراف ،یک دستگاه
نمایش و  15حلقه فیلم 600الی  800میلیمتری از
کمپانی پاته خریداری کرد و مشغول نمایش فیلمهای
کمدی در اندرون ش��اهی و خانههای اعیان و اشراف
شد .همچنین در مجالس عروسی از جمله عروسی
«ظلالسلطان» در باغشاه به نمایش فیلمهای کمدی
پرداخت .روسیخان برخالف ابراهیمخان عکاسباشی
ی شاه و لیاخوف ،سردار
فردی درباری بود و با محمدعل 
روس و عامل به توپ بس��تن مجل��س روابط خوبی
داشت .روسیخان در سال 1287ش به دنبال کسب
سود و درآمد بیشتر به تأسیس یک سالن سینما در
خیابان عالءالدوله (فردوسی فعلی) پرداخت و سالن
را ب��ا نمایش فیلمی از جنگ روس��یه و ژاپن افتتاح
کرد .مدتی بعد س��النی بزرگت��ر در خیابان اللهزار
اجاره و آن را با نام «تماش��اخانه بومر و روسیخان»
بازگشایی کرد .فیلمهایی که او نمایش میداد اکثرا ً
روس��ی بود یا از روسه��ا حمایت میکرد .به همین
دلیل مورد حمایت روسهای مستقر در ایران بویژه
لیاخ��وف قرار گرفت و همین حمایت موجبش��د
مخالفتهای ایرانیان با فیلمهای نمایشی تأثیری در
کار او نداش��ته باشد .با قدرتگیری انقالبیون ،سالن
سینمای روسیخان یک شب توسط مجاهدان مسلح
اشغال شده و فیلمهای انقالبی به نمایش درمیآمد و
شب دیگر توسط قزاقهای روس اشغال و فیلمهای
مطلوب روسها نمایش داده میشد .بزودی اهمیت
تجاری فروش بلیتهای س��الن سینما از دید دیگر
ایرانیان پنهان نماند و بهتدریج اشخاص جدیدی به
این صنعت نوپا جذب شدند .از جمله این افراد آقایوف
(مشهور به تاجرباشی) بود که ابتدا در خیابان چراغگاز
در قهوهخانه زرگرآباد به نمایش فیلم میپرداخت که
به دلیل اس��تقبال مردم( )5از این سالن مورد اعتراض
روس��یخان واقع ش��د .کار به زد و خورد کشید اما
آقایوف از پا ننشست و سالن کوچکی با  20صندلی
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در خیابان ناصرخسرو راه انداخت.
درگیریهای ای��ن دو عاقبت به زندانی ش��دن
آنه��ا انجامید اما پ��س از آزادی ،روس��یخان که از
حمایت لیاخوف برخوردار بود جواز کس��ب دریافت
و س��الن جدیدی در دروازه قزوین (بازارچه قوام) به
راه انداخت .فعالیت روس��یخان در تهران همچنان
ادامه داش��ت تا اینکه محمدعلیشاه شکست خورد
و به روس��یه پناهنده شد .روس��یخان نیز که تا آن
زمان تحت حمایت روسها و ش��اه فعالیت میکرد،
به ناچار ایران را ترک کرد .او سال 1291ش به فرانسه
مهاجرت کرد و به خدمت همس��ر محمدعلیش��اه
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درآمد و تا زمان مرگ در کنار خاندان قاجار بود.
تنها کسی که توانست سینما را به معنی امروزی
در ای��ران همگانی کند ش��خصی ارمنی ب��ود با نام
«آرداش��س باتماگرایان» (معروف به اردش��یرخان
ارمنی) که س��ال 1291ش در خیاب��ان عالءالدوله
سالن باز کرد و با پخش سریالهای تارزان محبوبیتی
همگانی یاف��ت .از اقدامات مهم او ،تفهیم فیلمهای
خارج��ی به ایرانیان ب��ود ،چه در آن
زمان آش��نایی با زب��ان خارجی
متداول نب��ود و اردش��یرخان
ب��ا آوردن ی��ک مترج��م که
به بی��ان صحنهه��ای فیلم و
ترجمه جملهه��ای زیرنویس
میپرداخ��ت و آوردن گروهی
نوازنده که به نواختن موسیقی
متناس��ب ب��ا
صحنهه��ا ی
فیل��م
میپرداختند قدمی
مؤثر در مردمی شدن
سینما برداشت .از
جمله اقدامات

دیگر او ایجاد بوفه در سالن سینما بود که بر جذابیت
س��الن سینما و اس��تفاده از آن بهعنوان یک تفریح
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شادیبخش خانوادگی افزود.
اردشیرخان تیر  1294س��الن «مدرن سینما»
و س��ال  1296سالن «خورش��ید» را افتتاح کرد اما
بعدها به دلیل اختالف و درگیری با نظمیه تعطیل
ش��د .از این زمان به بعد تا پایان عصر قاجار سینما
تحول عظیمی نیافت و تنها بهعنوان وسیله سرگرمی
عده قلیلی مورد استفاده قرار گرفت و از سوی دیگر
ضع��ف امکانات حمل و نقل در واردات فیلم موجب
تکرار فیلمهای نمایشداده میشد .بنابراین سینما
بازارش داغتر از پیش نشد و دوران رکود را طی کرد
به طوری که چند س��ینمای تهران فقط به نمایش
یک سانس در روز اکتفا میکردند.
■■افتتاح سالنهای ویژه بانوان

است از وحشتزدگی آنها جلوگیری و آنان را به اثبات
و خونسردی و مقاومت با خطر توصیه و در استخالص
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آنها کمک مینمودند».
بدین ترتیب امکان ایجاد سینماهای مختلط در
اذهان س��ینماگران به وجود آمد ولی جامعه چنین
چیزی را نمیپذیرفت .چندی بعد «علی وکیلی» که
مدتی بود به نمایش فیلم در سالن گراندهتل به طور
منظم و هر هفته (دوش��نبه و جمعه) میپرداخت،
به دلیل نپذیرفتن اذه��ان جامعه بار دیگر به ایجاد
س��ینمای ویژه بانوان دس��ت زد ،او س��الن مدرسه
زرتش��تیان (در خیابان نادری) را اجاره و سینمایی
در آن تأس��یس کرد تا بانوان را به سینما جلب کند
و بدین منظور آگهیهایی در نش��ریات چاپ کرد و
حتی گفت کس��انی که نس��خهای از این روزنامه را
ارائه دهند میتوانند بدون خرید بلیت فیلم را تماشا
کنند اما با این ترفندها طرفی نبس��ت و سالنهای
سینما همچنان خالی ماند .بدون وجود تماشاگران
زن ،سینماداران نمیتوانستند به فکر سودهای کالن
باشند لذا بار دیگر دست به اقدامات جدیدی زدند و
این بار تصمیم گرفتند در بالکنهای سالن خانمها
را جا دهند و حتی فیلمهایی بدین ش��کل نمایش
دادند اما تعداد کم تماش��اگران این عمل را بیفایده
کرد .تا اینکه س��رانجام خانبابا معتضدی فکر ایجاد
سینمای مختلط را عملی کرد .بویژه آنکه اوضاع زمانه
با روی کار آمدن سلسله پهلوی مهیا بود .وی سالنی
در میدان مخبرالدوله اجاره و سینمای پری را افتتاح
کرد و بدین ترتیب مردها در یک طرف سالن و زنها
در س��مت دیگر نشس��تند .ترفند آخر کارساز شد،
اگرچه همچنان قشر متدیـن جامعه از تماشای فیلم
اس��تقبال نمیکرد ،اما سیاست دولت رواج فرهنگ
غرب بود و به همین دلیل تعداد سینماهای مختلط
در تهران و سپس سایر شهرستانها افزایش یافت و
از مهمترین و مجللترین آنها سالن سینمای گراند
هتل بود که به س��عی و کوشش علی وکیلی ایجاد
و بهرهبرداری ش��د .به دنبال گس��ترش سینماهای
مختلط اعالنهای جدیدی در سطح شهر پخش شد.

رکود سالنهای سینماهای تهران سینماداران را
بر آن داشت تا با دست زدن به اقدامات گوناگون شمار
تماشاگران خود را افزایش دهند .از جمله این اقدامات
عالوه بر استخدام مترجمان و توضیحدهندگان شوخ
و بذلهگو و اس��تخدام گروه نوازنده ،دادن بس��تنی و
لیموناد مجانی در سالن سینماها بود .گاه سینماداران
حتی در فروش بلیت نیز تغییراتی میدادند به طوری
که سینمای زرتشتیان یک نسخه روزنامه اطالعات
را به جای بلیت قبول میکرد یا در س��ینمای دیگر
بعد از خرید یک بلیت ،بلیت دوم نصف قیمت داده
میشد .اما همچنان سالن سینماها خالی بود .تا اینکه
در سالهای پایانی حکومت قاجار عدهای از جوانان
تحصیلک��رده تازه از اروپا برگش��ته تصمیم گرفتند
سالنهای ویژه بانوان تأسیس کنند تا از این طریق
بر شمار فروش بلیتهای خود بیفزایند .آنان اعتقاد
داشتند مادامی که نیمی از جامعه به سینما راه نیابد،
به شمار تماشاگران اضافه نخواهد شد از جمله این
افراد کلنل «علینقیخان وزیری» بود که به همراهی
«خانبابا معتضدی» اقدام به تأسیس سالن سینما
برای بانوان کرد.
خانبابا معتضدی درباره این اقدام میگوید :در آن
روزها هنوز بانوان به سالن سینما راه نداشتند ،لذا من ■■اعالن گراند سینما و ورود خواتین
فیلمهایی را که خود تهیه کرده یا از خارج آورده بودم
چون مؤسس��ین گراند س��ینما برای خدمت به
در مجال��س فامیلی برای بانوان نیز نمایش میدادم نوع قسمتی از سالن را مخصوص خانمهای محترمه
ولی بعد با یکی از صاحبان سینما مذاکره کردم و به نمودهاند لذا امشب عموم اهالی را دعوت به تماشای
اتفاق سینمایی مختص بانوان درست کردیم .کلنل فیلمهای جدیدال��ورود و بینظیر خود مینمایند و
علینقی وزیری پیشنهاد کرد تا
به مناسبت تش��ریففرمایی
سالن نمایش او را که واقع در
خانمهای محترم از امش��ب
تنها کس�ی که توانست س�ینما را به
اللهزار بود به این کار اختصاص
سر اول و دوم سریال معروف
معنی ام�روزی در ایران همگانی کند
دهیم و به این ترتیب س��ینما
«گلوله مس» را در یک شب
ش�خصی ارمنی بود با نام «آرداشس
صنعتی تأسیس شد که فقط
نمایش میدهد تا عموم اهالی
باتماگرایان» (اردشیرخان ارمنی) که
فیلم ب��رای خانمه��ا نمایش
از زن و م��رد از تماش��ای آن
س�ال 1291ش در خیاب�ان عالءالدوله
میداد و بعد از تأس��یس این
بهرهمن��د ش��وند .درب ورود
س�الن باز کرد و با پخش سریالهای
سینما بود که ورود خانمها به
خواتینمحترمهازگراندسینما
تارزان محبوبیتی همگان�ی یافت .از
سینماهای دیگر هم رواج پیدا
و آقایان محترم از گراند هتل
اقدام�ات مه�م او ،تفهی�م فیلمهای
()9
اس��ت .کارکن��ان س��ینما و
کرد».
خارجی به ایرانیان بود ،چه در آن زمان
همچنین اداره جلیله نظمیه
این سینما پس از مدتی به
آشنایی با زبان خارجی متداول نبود و
به وسیله ماموران خود از ورود
دلیل بروز آتشس��وزی که به
اردش�یرخان ب�ا آوردن ی�ک مترجم
زنهای بیعفت و جوانهای
دلیل اتصال سیم برق به وجود
ب�ه بی�ان صحنههای فیل�م و ترجمه
هرزه و فاسدالعقیده به محل
آمده بود ،تعطیل ش��د .صبح
جملههایزیرنویسمیپرداخت
سینما و از فروش بلیت به آنها
روز بعد اعالناتی برای توضیح
()11
واقعه در روزنامه ناهید ،ش ،2
خودداری خواهد کرد.
 ،1307/7/10به چاپ رسید و در آن بیان شد:
این ش��یوه همچنان ادامه داشت تا اینکه بعد از
اما راجع به حریق سینمای صنعتی خوشبختانه واقعه کشف حجاب در  17دی  1314زنان در کنار
اضطراب و نگرانی مورد پیدا نکرد .بدین معنی که با مردان به تماشای فیلم پرداختند .شایان ذکر است به
توجه ویژه رئیس محترم نظمیه و مراقبت و جدیت و طور کلی سینما در این زمان فقط قشر محدودی را
فداکاری ماموران نظمیه و بلدیه و نظامیان با فقدان در بر میگرفت و فقط در تهران و ش��هرهای بزرگ
هرگونه وسایل الزمه نهتنها خیلی زود آتش خاموش رواج داش��ت .بویژه آنکه اکثریت زن��ان بعد از واقعه
و به نقاط دیگر سرایت نکرد بلکه جز  2-3نفری که به کشف حجاب حتی از رفت و آمد در مجامع عمومی
دست و صورتشان جراحت مختصری وارد شده بود ،پرهیز میکردند تا چه رسد به گذراندن اوقات فراغت
تلفاتی به وقوع نپیوست و مقدار زیادی هم از لباس و خود در کنار مردان.
زیورآالت خانمها که از فرط وحشت به داخله عمارت پینوشت:
س��ینما انداخته و فرار کرده بودند از طرف ماموران  -1جعبهای چهارگوش و بلند که با انداختن س��که
نظمیه جمعآوری و به صاحبانش��ان مسترد گردید .در آن ی��ک فیلم کوت��اه  3دقیقهای را به نمایش در
خالصه از وقوع این حادثه بیاندازه متأثر و متاسف میآورد.
با آقای وزیری اظهار همدردی مینمایم .در این  -2صوراس��رافیل ،ش  ،26پنجشنبه  21ربیعاالول
حادثه فجیع وقتی انسان منظره رقتخیز فرار و  1326هجری ،ص 8
چهره مضطرب و ترسناک خواتین  -3بهعنوان مثال سالن سینما در تبریز قبل از تهران
محت��رم و اطفال معص��وم را به در س��ال ( 1279سالن عمومی سینما در تهران در
خاطر م��یآورد بیاختیار به این س��ال  1291تأسیس شد) تاسیس ش��ده بود و در
نکته متذکر میش��ود مشهد 1290ش و این دو شهر از مراکز عمده فعالیت
ک��ه چه عیب داش��ت انقالبیون بود.
اگر ش��وهران و برادران  -4یحیی دولتآبادی ،حیات یحیی ،ج ،2ص 143
و اقرب��ای آنها نیز در آن  -5جمال امید ،تاریخ سینمای ایران 1279 -1357
موقع با آنها همراه بودند (تهران ،روزنه ،)1374 ،صص 26-5
و ب��ا قوت قلب  -6صبح صادق ،ش  ،1286/8/8 ،166صوراسرافیل،
که مخصوص ش  ،26فروردین 1287
جن��س مرد  -7جمال امید ،ص 26
 -8همان ،ص 27
 -9مس��عود محرابی ،تاریخ سینمای ایران از آغاز تا
( 1357تهران ،فیلم ،)1368 ،ص 18
 -10همان
 -11ایران1309/1/24 ،
منبع :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

تقویمتاریخ

گشایش نخستین فرستنده رادیویی
و تلگراف ایران (1305ش)

ایجاد بیسیم در ابتدا به عهده وزارت جنگ
بود و نخس��تین بنای بیس��یم ایران در س��ال
 1303ش پایان یافت .از نیمه سال  1304نصب
دستگاه فرستنده  20کیلو واتی موج بلند و مرکز
نیروی آن آغاز ش��د و قسمت گیرنده آن نیز در
جوار پست فرس��تنده قرار گرفت .در فروردین
 1305نصب دستگاه فرستنده پایان پذیرفت و
سرانجام پس از آزمایشهای مقدماتی ،دستگاه
مزبور در ششم اردیبهش��ت  1305افتتاح شد.
نصب دس��تگاههای بیسیم ش��هرهای تبریز،
مشهد ،شیراز ،کرمان ،خرمشهر و کرمانشاه نیز
که از سال  1304شروع شده بود ،در نیمه سال
 1305خاتمه یافت .در نهایت در دیماه 1305
همه دستگاههای بیسیم تهران و شهرستانها با
کارمندانی که برای اداره آنها تربیت شده بودند
در اختیار وزارت پست و تلگراف گذاشته شدند.

عملیات موفق نهادهای اطالعاتی
علیه حزب توده (1362ش)

بر اثر پیگی��ری نهادهای اطالعاتی ،اس��رار
ارتب��اط ش��بکه مخفی -نظامی ح��زب توده با
کاگب کشف میشود و حزب آماج کنترلهای
اطالعاتی-عملیاتی قرار میگیرد .رهبری حزب
بش��دت به تدارکات دفاع��ی در ابعاد اطالعاتی،
سیاس��ی و تبلیغاتی میپردازد و میکوش��د تا
خود را از زیر فشار خارج کند .از جمله در نیمه
سال  1361به قطع ارتباط مستقیم با شوروی
دست میزند و ارتباط تشکیالت مخفی -نظامی
را پیچیدهتر و مس��تورتر میس��ازد .معهذا ،با
پیگیری و هوش��یاری نهاده��ای اطالعاتی این
اقدامات خنثی شده و نخستین گروه از رهبران
و کادرهای درجه اول حزب دستگیر میشوند.
س��رانجام در تاریخ  6اردیبهشت سال 1362در
عملیات «امیرالمؤمنین علی(ع)» که در ش��ب
میالد موالی متقیان انجام گرفت ،سازمانهای
علنی و مخفی حزب توده فرو میریزد و در پی
آن با اطالعیه دادس��تانی کل انقالب اس�لامی
انحالل آن اعالم میشود.

انعقاد «معاهد ه پاريس» بين ايران
و انگليس(1273ق)

هرات از ديرباز متعلق به س��رزمين ايران بود
ولي در زمان محمدشاه قاجار از دست ايران خارج
شد .ناصرالدين شاه براي الحاق دوباره آن به هرات
لشكركش��ي كرد و در صفر  1273ق اين ش��هر
را تس��خير کرد .اين عمل كه به مذاق انگلستان
خوش نيامد باعث عكسالعمل آنان شد و جزيره
خارك ،بوشهر و برخي نواحي خوزستان را اشغال
كردند .پس از اين تيرگي روابط ،ايران نمايندهاي
جهت برطرف کردن كدورتها به پاريس فرستاد
و در آنجا پيمان پاريس امضا ش��د كه به موجب
آن ،ايران حق مداخله در امور افغانستان را ندارد
و بايد از ادعاهاي خود درباره هرات چشمپوش��ي
كند .اين معاهده باعث نفوذ هرچه بيشتر انگليس
در ايران شد و به وجه ه دولت لطمه زد.

انتشار اولين روزنامه جهان
در فرانسه ( 1605م)

تاری��خ انتش��ار اولی��ن روزنامه جه��ان به
س��ال  1605باز میگ��ردد ،زمانی که «یوهان
کارولوس» روزنامه «ریلیش��ن» را در فرانس��ه
منتش��ر کرد .روزنامهای که  70سال عمر کرد.
طبق آمار رسمي انجمن روزنامههای جهان واقع
در ش��هر استراسبورگ فرانسه ،در سال 2004
در سراسر جهان  6580روزنامه منتشر میشد؟
در حال حاضر ژاپنیها روزنامهخوانترین مردم
در جه��ان هس��تند .همچنین پ��ر تیراژترین
روزنامههای جهان در ژاپن منتش��ر میش��ود.
تاری��خ اولی��ن روزنامهه��ا در سراس��ر جهان:
 -1اولین روزنامه در فرانسه بعد از «ریلیشن»
در س��ال  1631با نام «گازت» منتش��ر ش��د.
 -2اولین روزنامه در انگلیس «آکسفورد گازت»
نام داش��ت که در س��ال  1665انتش��ار یافت.
 -3اولین روزنامه در آمریکا «پابليك اكرنسز» بود
که در سال  1690منتشر شد -4 .اولین روزنامه
در کانادا «هالیفکس گازت» نام داش��ت که در
سال  1752منتشر میشد -5 .اولین روزنامه در
خاورمیان��ه در مصر با نام «الوقایع المصریه» در
سال  1828منتشر ش��د و حدود  10سال بعد
روزنام ه «کاغذ اخبار» در ایران منتشر شد.

