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مشاهير

توي" که بود؟
"لئون تو ْل ْس ْ

ُكن��ت لييِف ُ
نيكالويچ تُولْ ْس��توي مع��روف به لئون
تولس��توي نويسنده شهير روس��ي در  9سپتامبر سال
1828م در روستايى در  250كيلومتري مسكو به دنيا

آمد و در كودكي پدر و مادر را از دست داد.از نوجواني،
اس��تعداد درخشان و هوش سرش��ارش ،معلمان را به
تعجب وا ميداشت.با اين حال مدت زيادي در دانشگاه
ماندگار نش��د و پس از چهارسال خدمت در ارتش ،به
قصد پرداختن به نگارش ،از نظام خارج شد.وي از آن
پس به خلق آثار ادبي روي آورد و رمانهاي متعددي
نگاش��ت.لئون تولس��توي عاليتري��ن نمايشگر روح
ملت روس و از بزرگترين نويس��ندگان جهان است.او
مانند يك دانش��مند الهيات و معتقد به اصول اخالقي
در جس��تجوي مرا ِم دوستي پاك و بيآاليشي بود كه
در مس��يحيت اوليه وجود داشت و همين امر آثار او را
مشحون از بشردوستي و احترام به وجود انسان كرده

فناوري

است.تولس��توي در مجسم كردن اخالق و روح مردم
روس مقاميارجمند داشت و معتقد بود كه تنها محبت
اس��ت كه بايد بر مردم حكومت كند.اين عقايد باعث
شد كه كليسا ،تولستوي را در  72سالگي تكفير نمايد.با
اين حال در اواخر عمر چنان مشهور شد كه تقريب ًا همه
دنيا او را ميشناختند.با اين كه فلسفه ،مشغله تولستوي
نبود ،اما انديش��ههايش در افكار فلسفي قرن نوزدهم
تأثير فراوان نهاد.تولستوي با هر مكتب فلسفي يا فرقه
مذهبي كه حقيق��ت را در انحصار خود تصور ميكرد
مخالف بود و با هر كليسايى كه معتقد بود تنها يك راه
و آن هم راه كليسا به سوي خدا وجود دارد ،ميجنگيد.
اعتق��اد خ��ود وي اين ب��ود كه همه ادي��ان بزرگ ،با

مراسم «شاهحسينگويان» در تبريز

نسخه اوليه عينک واقعي افزوده
" "BAEرونمايي شد

شرکت  BAEسرانجام از اولين نمونه از عينک واقعيت افزوده
خود که به اندازه يک عينک آفتابي معمولي است رونمايي کرد
و ب��ه زودي محصول نهايي را توليد خواه��د کرد.به گزارش
ايسنا ،شرکت " "BAE Systemsاز نمونه اوليه هدست يا
در واقع عينک واقعيت افزوده سبک خود رونمايي کرده است
که تقريب ًا به اندازه يک عينک آفتابي معمولي است.اين عينک
از س��ال  2017در حال توسعه است که در ابتدا تصويري تک
رنگ را نشان ميداد ،اما اکنون محصول نهايي تمام رنگها را
نمايش ميدهد ،سبکتر ،جمع و جورتر ،متعادلتر و پوشيدن
آن راحتتر است و همچنين هنگام روي چشم بودن به مدت
طوالني ،کاربر را آزار نميدهد.از آنجايي که اين عينک واقعيت
افزوده( )ARمطابق با اس��تانداردهاي نظاميساخته شده ،به
گونهاي طراحي شده که در محيطهاي دشوار کار کند و بتواند
روي تجهيزات محافظتي شخصي پوشيده شود.اين عينک نه
تنها زاويه ديد  30تا  40درجه را براي آگاهي بهتر از وضعيت
فراهم ميکند ،بلک��ه داراي افزايش فاصله کانوني در صفحه
نمايش است تا چشم را خسته نکند و همچنين ميتواند داخل
سيستمهاي زرهي را ببيند.

ل��ذات هدايتگر به س��وي خداوند هستند.تولس��توي
مطابق تعليمات خود ،خويش��تن را از قيد و بند مال و
دارايىاش رها س��اخت و همانند روستائيان به زندگي
پرداخت.تولس��توي انديش��ههاي اخالقي ،اجتماعي و
مذهبي خود را در رمانهاي بزرگ ،داستانهاي كوتاه
و مق��االت متعددي مطرح س��اخته كه جنگ و صلح،
اعترافات و رستاخيز از آن جملهاند.همچنين آثار ديگر
او ازجمل��ه قزاقها ،هنر چيس��ت و حاجي مراد ،همه
در حد ش��اهكارهاي ادبي روس است.لئون تولستوي
در اواخ��ر عمر خانه را ترك كرد تا اين كه س��رانجام
در  20نوامب��ر س��ال 1910م مانند بينواترين افراد در
بيخانماني و سرگرداني در  82سالگي درگذشت.
عکس :وحيد عبدي-فارس

پايگاه عرفان :آمدن امام باقر (ع) مقدمهاي بود براي اقدام به
وظايف دگرگون سازي امت.زيرا امت ،او را فردي منحصر از
فرزندان کساني ميشناخت که جان خود را فدا کردند تا موج
انحراف که نزديک بود معالم اس�لام را از ميان ببرد متوقف
گردد.پس ،آنان از اين رو قرباني شدند تا مسلمانان بدانند که
حکاميکه به نام اسالم حکومت ميکنند ،از تطبيق اسالم با
واقعيت آن به اندازهاي دورند که مفاهيم کتاب خدا و س��نت
رس��ول اکرم (ص) در ي��ک طرف ق��رار دارد و آن حاکمان
منحرف در طرف ديگر.وظيفه کش��ف سرپرست حاکمان و
واقعيت منحرف آنان و نش��ان دادن دوري آنان از اس�لام از
وظايف پيش��وايان مرحله نخستين بود و از خالل مساعي و
ف��داکاري آن��ان ،آن وظيفه انجام گرفت و آن مهم تحقق يافت.اينک امام باقر (ع) بر آن ش��د تا آن معاني و
مس��اعي را بارور گرداند و براي مس��لمانان آشکار سازد که چنان اموري که تحقق يافته است و آن قربانيها و
فداکاريهاي بزرگ ،مجرد اعمال دلخواه نبود که عدهاي براي پيروزي اس�لام به آن برخاس��ته باشند و غيرت
و حميتي که نس��بت به اس�لام داشتهاند آنان را برانگيخته باشد.بلکه آن فعاليتها ،صورت منحصر فعاليتهايي
اس��ت که با آن مواجه ش��دهاند تا بنيان تودهاي آگاه را پي افکنند که به اسالم ،ايمان صحيح و آگاهانه داشته
باش��ند.چنين تودهاي را ،معالم و منطق و ش��رايط مخصوصي اس��ت و بايد داراي ديدي متمايز باشند که آن
را در ش��ئون گوناگون حيات اس�لاميبکار برند.اينجا امکان يافت که کوششهاي امام باقر (ع) به فزوني روي
گذارد تا آنچه نياکان گذشته او (ع) آغاز کردند ،بنيان گذارد و از دستاوردهايي که در اين ميدان به آن صورت
تحقق بخشيدند ،فايده برد.پس ،خط تاريخي که با فداکاريها و کوششهاي امامان مرحله نخستين تجسم يافته
بود ،براي امام باقر (ع) و نزد امت اس�لام مکان و منزلتي واال ايجاد کرد و ما اين منزلت و مقام را از خالل
مس��لمات بسيار تاريخ ميشناسيم.هش��ام خليفه وقتي به امام (ع) اشارت ميکند و ميپرسد که اين شخص
کيس��ت؟ به او ميگويند او کسي اس��ت که مردم کوفه شيفته و مفتون اويند.اين شخص امام عراق است.در
روايت حبابة الوالبيه آمده است که گفت« :در مکه مردي را ديدم که بين «باب» و «حجر» بر بلندي ايستاده
بود...مردم پيرامون وي انبوه شده بودند و در مشکالت خود از او نظر ميخواستند و باب پرسشهاي دشوار را بر
اوميگشودند و او را رها نکردند تا در هزار مساله را به آنان فتوا داد.آنگاه برخاست و ميخواست رهسپار شود
که يکي با آوايي آهسته بانک برآورد کههان ،اين نور درخشان ...و جمعي نيز که ميگفتند اين کيست؟ جواب
شنيدند که او محمد بن علي باقر ،امام محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عليهم السالم است.در
روايتي ديگر آمده است که وقتي هشام به امام باقر (ع) اشاره کرد و گفت اين کيست که مردم عراق پيرامون
او گرد آمدهاند و از او پرس��ش ميکنند؟ گفت :اين امام کوفه و فرزند رس��ول ا ...و باقر العلوم اس��ت و مفسر
قرآن.پس مس��الهاي را که نميدانست از او پرسيد.در موس��م حج ،از عراق و خراسان و ديگر شهرها هزاران
مسلمان از او فتوا ميخواستند و از هر باب از معارف اسالم از او ميپرسيدند و اين امر دليل آن بود که او در
دل تودههاي مردم جاي داشت.اين واقعه اندازه نفوذ وسيع او را در قلوب تودههاي مردم نشان ميداد.از سوي
فقيهان بزرگ که وابس��ته به حوزههاي فکري و علميبودند ،مسائل دشوار در محضر او مطرح و گفتگوهاي
بسيار با امام (ع) به عمل آمد.از او پاسخ ميخواستند تا وي را در تنگنا قرار دهند و در مقابل مردم به خاموشي وا
دارند.کساني بودند که از شهري به شهري سفر ميکردند تا از او (ع) پرسش کنند و در محضرش سؤالي طرح
نمايند.همه اين امور به اين معني اشارت ميکند که در برنامه امام (ع) دقت بسيار به کار رفته بود و مردم او
را دوست ميداشتند و او به مردم عالقمند بود و در امت نفوذي گسترده داشت و اين امر در بسياري از شهرها
واکنش پديد آورده بود.از پارهاي از نصوص چنين استنباط ميشود که رهبري مردمياو فراتر از جهان اسالم
و تقسيمات گروهي و قبيلهاي بود.نه اينکه رهبري گروهي را برعهده داشت و رهبري برخي را نداشت.بلکه
اگر گروههاي جديدي به اسالم ميگرويدند ،آنان نيز به رهبري او معترف بودند و روحا با وي پيوند داشتند.با
وجود اين که کشت و کشتار نژادي و قبيلهاي در مدت خالفت امويان بين قبيله «مضر» و «حمير» شعله ور
بود ،با اين همه ميبينم ،اهل هر دو قبيله ،ياران امام (ع) بودند.چندان که شاعران رسميشيعه از هر دو سوي
مانند فرزدق تميميمغيري و کميت اس��دي حميري در دوس��تي امام (ع) و اهل بيت اتفاق داشتند.اين اندازه
عاطفه تودهاي و نفوذ وس��يع ،امام باقر (ع) را وارث کوشش��ها و فداکاريهايي کرده بود که در اعمال پيشوايان
مرحله نخستين تجسم يافته بود.آن کوششها و فداکاريها ،به پيشوايان آن مرحله فرصت داد تا به بيان و ارائه
چهار چوب تفصيلي و واضح تشيع پردازند.

رويدادهاي تاريخي امروز
اعالن جنگ ايران به آلمان و الحاق ايران به اعالميه ملل متحد (1322ش)

فراخوان تجدید مناقصه

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اس��تان کرمانش��اه در نظ��ر دارد پروژه خرید بذور
مرتعی و خرید جو به میزان  55تن به ش��ماره مناقص��ه ق 980127/رااز طریق مناقصه
عمومی یک مرحله ای بااارزیابی س��اده به پیمانکاران واجد ش��رایط در رشته در زمینه
تهی��ه و توزیع بذر نهال دارای گواهینامه صالحیت از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی
و به ش��رح زیر واگذار نماید .عالقمندان میتوانن��د از تاریخ درج اگهی تاپایان وقت اداری
مورخ  1398/06/23اسناد مناقصه و سایر مدارک رااز طریق سامانه ستاد دریافت نمایند
.تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ  356/625/000ریال طب��ق ایین نامه تضمین برای
معامالت دولتی تهیه وارایه گردد .درصورت واریز وجه وجه تضمین به ش��ماره حساب
شماره شبا IR060100004156042152586067
ن��زد بانک مرکزی به نام ردوجوه س��پرده اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اس��تان
کرمانش��اه واریز ش��ود .اخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه سایر اسناد پایان وقت
اداری مورخ  1398/07/02وگشایش پیشنهادها در ساعت 9مورخ 98/07/03می باشد.
براورد اولیه  7/132/500/000ریال و بر مبنای قیمت مقطوع می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه از تاریخ اخرین تحویل پیشنهادها است.
محل دریافت اس��ناد  ،تحویل و گشایش پیش��نهادها اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری
استان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه  ،میدان جمهوری اسالمی  ،سی متری منابع طبیعی با
کد پستی  6719718544می باشد .نوع  ،کمیت و کیفیت خدمات مناقصه عبارتند از  :گیس
پیرزن ( 3900کیلوگرم ) علف ش��ور (4500کیلوگرم )  ،سکاله مونتانوم( 1400کیلوگرم )
جاشیر (4150کیلوگرم ) ،قره یونجه ( 1000کیلوگرم)طبق متن قرارداد پیوست.
ارای��ه تصویر تاییدیه صالحیت معتبر در زمینه تهی��ه و توزیع بذر از مراکز ذیصالح در
زمان انعقاد قرارداد الزامی است .
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه

با آغاز جنگ جهاني دوم ،ايران بي طرفي خود را اعالم كرد و وارد جنگ نشد.اين عمل ايران با واكنش تند دولتهاي متفق مواجه گرديد و به سرنگوني رضاخان
و تبعيد او انجاميد.پس از روي كار آمدن محمدرضا پهلوي ،متفقين ،ايران را تحت فشار قرار داده كه عليه آلمان اعالن جنگ دهد.بنابراين ،كشور اشغال شده ايران،
طبق نظر و خواست متفقين بايد وارد جنگ ميشد و به دول متفق ملحق ميگشت.از اين رو در بامداد هفدهم شهريور 1322ش فرمان اعالم حالت مخاصمه بين
دولت ايران و دولت آلمان صادر گرديد.با اعالن جنگ ايران عليه آلمان ،دولت ايران به اعالميه ملل متحد ملحق گرديد.براساس اين اعالميه دولتهاي متحد متعهد
شدند كه با استفاده از همه وسايل و منابع اقتصادي و نظاميخود ،جنگ را تا پيروزي نهايي ادامه دهند.ايران تا پايان جنگ و مدتي پس از آن نيز در اشغال قواي
روس و انگليس بود و در طول مدت حضور استعماري آنان در كشور ،خسارات و صدمات فراواني به ايران وارد شد.
افتتاح بانك ملي ايران (1307ش)

در  14ارديبهشت 1306ش قانوني از مجلس شوراي ملي گذشت كه به موجب آن ،دولت ،مأمور تأسيس بانكي براي پيشرفت امور بازرگاني و كشاورزي و پيشه و
هنر گرديد.سرمايه اين بانك ،طبق قانون  150ميليون ريال پيش بيني شده بود كه پس از مدتي  20ميليون ريال از طرف دولت به اين امر اختصاص يافت.پس از
آن ،بانك ملي ايران در  17شهريور 1307ش رسم ًا افتتاح شد.در خرداد 1309ش ،دولت حق نشر اسكناس را از بانك شاهنشاهي متعلق به انگلستان باز خريد نمود.
حق انحصار چاپ اسكناس در  23اسفند 1310ش به بانك ملي ايران واگذار گرديد.در نهايت از اول فروردين 1311ش ،اسكناسهاي بانك ملي ايران منتشر شد.
وقوع جمعه سياه و كشتار بيرحمانه مردم تهران (1357ش)

در اولين س��اعات جمعه 17 ،ش��هريور سال 1357ش ،ارتشبد غالمعلي اويس��ي ،فرماندار نظاميتهران ،از راديوي تهران و حومه ،حكومت نظاميرا اعالم كرد.مردم
كه از حكومت نظامياطالع نداشتند ،پيش از ساعت شش صبح براي چهارمين روز متوالي ،از خانهها بيرون آمده و سيلآسا ،روي به خيابانها آوردند.مركز تجمع
دست حكومت
آنان ،ميدان ژاله (ش��هداي كنوني) بود.همين كه مردم به خيابانها رس��يدند ،ناگهان با ديدن تانكها و زرهپوشهاي نظاميو مأموران مسلس��ل به ِ
نظاميغافلگير شدند.مأموران مسلح ،پس از چند بار اخطار ،از زمين و هوا ،جمعيت را ناجوانمردانه هدف رگبار مسلسل قرار دادند.در اطراف ميدان ،جنازه شهيداني بود
كه در صحنه نبرد نابرابر ،همچنان باقي مانده و خونهايي كه هر گوشهاي از ميدان را گلگون كرده بود.در آن روز مزدوران رژيم شاه حتي كساني را كه به خانههاي
ديگران پناه ميبردند تعقيب كرده و به شهادت ميرساندند.رژيم پهلوي ،تعداد كل شهداي اين روز را  58نفر و اين تجمع را نقشه خارجي اعالم كرد.هر چند شمار
دقيق قربانيان اين حادثه ،هيچ گاه مشخص نگرديد.از آن روز ،هفدهم شهريور 1357ش ،به جمعه خونين تهران معروف شد.
شهر لنينگرادِ شوروي توسط ارتشآلمان (1941م)
محاصره ِ

شمال غربي شوروي سابق قرار دارد و از سال 1712م تا زمان فروپاشي
شهر لنينگراد كه تا قبل از انقالب كمونيستي ،سن پِتِرزبورگ و پتروگراد خوانده ميشد ،در
ِ
نظام تزاري و تش��كيل اتحاد جماهير ش��وروي ،پايتخت آن كشور بود.با حمله نيروهاي آلماني به ش��وروي در جريان جنگ جهاني دوم ،در ابتداي امر پيروزيهاي
شلوسلبِ ْر ْگ در شرق لنينگراد ،اين شهر در  8سپتامبر 1941م به طور كامل به محاصره در آمد.محاصره
بزرگي نصيب نيروهاي آلمان نازي گرديد و با تصرف شهر ْ
شهر لنينگراد كه سه ماه پس از حمله به خاك شوروي صورت گرفت ،عليرغم پيشبيني هيتلر و فرماندهانش ،به سقوط آن منجر نگرديد و مردم اين شهر تا پايان
شكس��ت حلقه محاصره در ژانويه  1942به مقاومت ادامه دادند.در مدت محاصره نظاميلنينگراد ،مردم از كمترين امكانات برخوردار بودند و تنها مقداري آذوقه ،از
راه ايران به وسيله هواپيما به آنها ميرسيد.به همين دليل نزديك به يك ميليون غير نظاميدر جريان محاصره اين شهر كشته شدند.سرانجام در پي ضربات ارتش
شوروي به نيروهاي آلمان و نيز سرماي شديد هوا در شوروي ،ارتش آلمان مجبور به عقبنشيني از اطراف لنينگراد شد.
امضاي معاهده صلح كشورهاي جهان با ژاپن (1951م)

با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و تسليم ژاپن به متفقين ،اين كشور به اشغال قواي آمريكا درآمد.اين وضعيت در سالهاي بعد نيز ادامه داشت تا اين كه كنفرانس
چهار روزهاي در سانفرانسيسكوي آمريكا با حضور  49كشور برگزار گرديد و در جريان اين كنفرانس ،پيمان صلح با ژاپن در هشتم سپتامبر 1951م به امضا رسيد.
براساس اين قرارداد ،ژاپن تمام متعلقات و متصرفات ماوراء بحار خود را از دست داد اما در عين حال از پرداخت غرامت معاف شد.همچنين به موجب اين پيمان ،ژاپن
درسال 1952م ،حاكميت دوباره خود را به دست آورد ،هرچند برخي از نواحي كشور در اشغال نيروهاي نظاميآمريكا باقي ماند.در كنار پيمان سانفرانسيسكو ،ژاپن و
سربازان خود را در خاك
آمريكا در همين روز در مورد يك پيمان امنيتي به توافق رسيدند كه بر اساس آن اياالت متحده اجازه مييافت تا براي مدتِ نامحدودي،
ِ
ژاپن مستقر سازد.اين مسئله به ويژه در دو دهه پاياني قرن بيستم اعتراضات گسترده مردم ژاپن را در پي داشت.
امضاي پيمان دفاع مشترك آسياي جنوب شرقي "موسوم به سيتو" (1954م)

سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي موسوم به سيتو ،سازماني است كه به موجب پيمان دفاعي جمعي آسياي جنوب شرقي به وجود آمد.اين پيمان در هشتم سپتامبر
سال 1954م توسط نمايندگان استراليا ،آمريكا ،فرانسه ،انگلستان ،زالند نو ،پاكستان ،فيليپين و تايلند به امضا رسيد و مقر آن در بانكوك پايتخت تايلند قرار داشت.
هرچند پيمان س��يتو ،همانند پيمان س��نتو در خاورميانه ،ظاهري دفاعي و نظاميداشت اما در واقع در راستاي جلوگيري از گسترش نفوذ كمونيسم در آسياي جنوب
شرقي منعقد گرديد.براساس پيمان سيتو ،هشت دولت امضا كننده ،موافقت كرده بودند كه در موارد تجاوز خارجي يا خرابكاري داخلي ،دست به اقدام جمعي بزنند.
اين اعضا همچنين موافقت كردند كه همكاري اقتصادي نيز داشته باشند ،هرچند تكيه اصلي بر روي مقررات نظاميو ضد كمونيستي پيمان بود تا جنبه اقتصادي
آن.پيمان سيتو در طول عمر خود از كارآيى الزم برخوردار نبود و مشكالت موجود در آن ،اعضا را به خروج از پيمان واداشت به طوري كه در سال 1965م ،پاكستان
به دليل عدم حمايت اعضاي سيتو از اين كشور در مقابل هند ،از اين پيمان خارج شد.همچنين پس از سرنگوني رژيم دست نشانده ويتنام جنوبي در سال 1975م،
اين سازمان عم ً
ال كارآيي خود را از دست داد و در نهايت در  30ژوئن 1977م منحل گرديد.

