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فناوری

رونمایی ژاپن از نسل جدید قطار سریعالسیر

ژاپن از نســل جدیدی از قطارهای سریعالســیر خود
رونمایی کرده است که میتوانند در صورت بروز سوانح
طبیعی ،بدون نیاز به منبع انرژی بیرونی به مسیر خود
ادامه دهند.
این قطار جدیدترین مدل قطارهای موسوم به شینکانسن
به شمار میرود که مجهز به یک باتری درونی است .این
باتری قطار را قادر میســازد تا در صورت بروز حوادث
طبیعی همچنان به کار خــود ادامه دهد .تعبیه باتری،
بهنحویکه بتواند قطار را برای حرکت در ادامه مســیر
تغذیــه کند ،برای اولین بار اســت که انجام میشــود.
تا پیشازاین باتری قطارهای سریعالســیر عمدتاً تنها
میتوانستند چراغهای اضطراری و تجهیزات ارتباطاتی و
رادیویی را برای مدت معینی روشن نگهدارند .مسئوالن
پروژه گفتهاند که قطار نســل جدید با استفاده از باتری
جایگزین البته نمیتواند به حداکثر سرعت خود برسد،
اما میتواند در صورت بروز سانحه طبیعی بدون نیاز به
منبع انرژی خارجی مسافران را به ایستگاه بعدی یا یک
محل امن برساند.
ژاپن ازجمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت خاص
جغرافیایی خود عموماً با بالیای طبیعی همچون زلزله،
طوفان و سونامی مواجه است.
قطارهای نســل جدید در اصل برای مسابقات المپیک
 ۲۰۲۰توکیو طراحیشده بودند .هرچند این مسابقات به
نکته

دلیل همهگیری کرونا به تعویق افتاد ،اما این قطارها روز
اول ژوئیه مطابــق با برنامه قبلی وارد ناوگان ریلی ژاپن
شدند .این مدل قطار که میتواند با سرعت بیش از ۳۰۰
کیلومتر در ساعت حرکت کند ،نمونه توسعهیافتهای از
قطارهای سریعالسیر به شمار میرود که حدود  ۱۳سال
است در خدمت شبکه حملونقل ریلی ژاپن قرار دارد.
این مدل که بین شــهرهای توکیو و اوزاکا مشغول کار
است در آزمایشهای اولیه رکورد سرعت  ۳۶۰کیلومتر
در ساعت را شکسته است ،بااینحال در فعالیت خود از
حداکثر ســرعت  ۲۸۵کیلومتر بر ساعت تجاوز نخواهد
کرد .قطارهای شینکانســن در طول بیش از  ۵۰ســال
فعالیت ،بیش از  ۱۰میلیارد مسافر را جابهجا کردهاند .این
در حالی است که در این مدت حتی یک سانحه منجر به
جرح یا فوت در این قطارها ثبتنشده است.

نگاهی به نقاشی کودکان و شخصیتشناسی آنها
الهام اکوان

روانشناس خانواده

«آنا فراری» در کتاب نقاشی کودکان میگوید که نقاشی
وسیله بیانی است معادل بحث و نوشتن که اصوالً زبان
شفاهی است؛ یعنی هدف نهایی آن اطالع دادن و ارتباط
برقرار کردن است .با توجه به این گفته ،میشود چنین
بیان کرد که این هدف را هرکســی به شــیوهای دنبال
میکند و کودکان چون توان گفتن بیشــتر و نوشتن را
ندارنــد با این زبان قصد دارنــد مفاهیم را انتقال دهند.
کــودک گاهی احتیاج دارد اتفاقی را که برایش افتاده با
نقاشی به بقیه نشــان دهد .این کار نوعی آشکار کردن
خود و جلبتوجه دیگری اســت و به معنای شرکت در
کار گروهی و همراه شدن با دیگران است .نقاشی کمک
میکند تا متخصصان مراحل رشــد کودک را مشاهده
کنند .گاه نقاشی میتواند اوضاع فرهنگی و شیوه رفتار
اعضای خانواده را با یکدیگر نمایان ســازد .همیشه یک
شخصیت اصلی در نقاشی کودکان دیده میشود که بار
اصلی عاطفی و عشق و حتی ترس روی او مشخصشده
اســت .معموالً هم این شخصیت در مرکز کادر کشیده
میشود تا توجه زیادی به سمتش باشد .وقتی جای خالی
کسی در نقاشی معلوم است یعنی کودک دوست ندارد

آن شخص زنده باشد .ممکن است شخصیتهای دیگری
به نقاشیهای ثابت کودک اضافه شود که حتی حیوان
هم باشد و او به کمک آن خواستههایی را که نمیتواند
بگوید به شکلی تخیلی وانمود کند .البته نیاز به گفتن
این توضیح نیســت که کودکان مناطق مختلف در این
رابطه باهم تفاوت دارند و جغرافیا و محیط زندگی بهعالوه
شرایط مالی و روانی میتواند تعیینکننده نوع نگاه کودک
به روابط خانواده و شــکلگیری نقاشیهای هدفمند او
بشــود .مث ً
ال یک کودک آفریقایی با همسال خود که در
اروپا زندگی میکند از زوایای متفاوتی به روابط خانواده
نظر دارد .کودک عشــایری با فرزند جامعه صنعتی در
کشور خودمان هم به نســبتی مختلف این روابط را به
تصویر میکشند .تحلیل این نقاشیها به والدین و مربیان
این امکان را میدهد که استعدادها و کمبودهای کودک
را بهتر بشناسند و با توجه به این شناخت در جهت رفع
نیازها و عالیق او بکوشند .به این دلیل است که مطالعه
سیر نقاشی از سنین دو ،سهســالگی تا نوجوانی باعث
میشــود تا از یکسو شناخت عاطفی از آنها پیدا شود
و از طرف دیگر موانع روبهروی رشد کودکان و نوجوانان
شناسایی شود .به نظر میرسد در کشور ما بهاندازهای که
در جوامع غربی به این مسئله اهمیت میدهند موضوع
نقاشــی کودکان جدی گرفته نمیشود و تنها بهعنوان
وسیلهای برای پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی به آن
نگاهمیکنیم.

داستانک

شارالتان
مرتضی فخری قاضیانی
داستاننویس

نشست ترک موتور و آمرانه گفت :برو .کجاشو نپرسیدم،
اما تا آخر مسیر از کوچهپسکوچه و خط ویژه و یکطرفه
و خیابون و اتوبــان و ...راهنمایی کرد و چه راهنماییای!
نزدیک مقصد گفت نگهدار برم غذا بگیرم .رفت تو مغازه
ســفارش داد و برگشــت و گفت :پول داری بده با کرایه
حســاب میکنم .کل کارکردم را که  30هزار تومن بود
از جیبم درآوردم و  15هزار تومنشو برد و سفارش غذاشو
گرفت و اومد نشست .جلوتر باز گفت نگهدار یه نون سنگک
بگیرم .سخاوتمندانه پرسید :نون نمیخوای؟ گفتم نه.
نونوایی شــلوغ بود و نمیدونم با چه کلکی که منو هم
نشون داد زود تونست نون بگیرد و اومد نشست و گفت
برو .انتهای خیابان فداییان اسالم جنوب بودیم و کالفه
اما شک نداشتم به محلهاش نزدیکیم .گفت برو تو کوچه.
رفتیم و کوچه باریکی بود؛ گفت بپیچ تو .پیچیدم و به یک
محوطه کوچک و بستهای رسیدیم که سمت چپش پله
بود و نرده سبزرنگ امامزادهای که حیاط و درخت و باغچه
داشت .روبهرو ،دیوار خانهای کوچک و کوچهای باریکتر
بین این خانه و آپارتمانهای ســمت راست قرار داشت.
پیش از رسیدن به انتهای سمت راست ،گفت :دور بزن،
دور بزن ،همینجا موتور رو خاموشکن تا بیام و گفتنش
آنقدر تند و آمرانه بود که فرصت نکردم داخل کوچه رو
ببینم .با خوشبینی حدس زدم بنبست باشه .تند پیاده
شد و رفت داخل کوچه و مثل احمقها نشستم تا بیاد.
همون دقایق اول شک کردم اما عقلمو دلداری دادم و با
باال رفتن از پله و نگاه به محوطه و امامزاده ،سرگرم شدم.

دقیقه از پنج که گذشت ،به وجدان مثبتبینم جرات دادم
نگاهی به کوچه بیندازم؛ اگر بنبست بود که هیچی و اگر
بنبست نبود که رو دست خوردم و خیلی خرم.
دیدم ،بله .کوچه راه داره به کوچهای عریضتر که به در
بزرگ همین امامزاده وصل میشه و سر دیگر کوچه به
همون خیابون اصلی که ازش اومدیم.
چنددقیقهای صبر کردم شاید تو یکی از خونههای داخل
کوچه باریک رفته باشه و بیاد اما نیامد و یقین پیدا کردم
که نمیاد .با این نیت که اق ً
ال آبروشو توی محلهاش ببرم،
جریــان رو برای دکاندار و نانواییای که نان گرفته بود و
کبابی سر خیابان که از اونجا غذا گرفته بود ،تعریف کردم.
گفتند نمیشناسیمش اما گاهی میاد اینجا.
با گفتن حواست باید جمع باشه از این آدما زیادن ،اظهار
همدردی کردند.
برگشــتنی البهالی ماشــینهای میوه بــاز به پیرمرد
افغانستانی که سمبوسه خوشمزه و ارزون میفروخت،
برخوردم که گاری کوچکی داشت .دو تا سمبوسه هزار
تومنی ازش خریدم و با ســس فلفل تند گرم خوردن و
تعریف کردن بودم که دوست بازیگرم که موتوری شده
بود ،زنگ زد و گفت :بیا پاتوق هنرمندان ،گفتم نمیتونم
و جریانرو براش تعریف کردم واینکه باید واسه جبران
کارکنم و خرتوپرت برای خونه بخرم .پیرمرد ،سمبوسه
دوم رو تو دستش نگهداشته بود تا تلفن تموم بشه ،قطع
که شد سمبوسه رو دســتم داد و با دلسوزی گفت :بد
روزگاری هسته ،همه دروغگو و دزد شدن ،خدا پیغمبر
نمیشناسن .موضوعرو از ترس سرزنشهای همیشگی
خونوادم پنهون نگه داشتم مگراینکه برخالف معمول به
من ونوشتههام اهمیت بدهند و بخوانند– که نمیدهند و
نمیخوانند -وگرنه حقایق که پنهون نمیمونه و وجدانم
از این بابت بیدرد است.

اتهام نیستند؟»
موالوردی چندی پیش با انتشار پستی در کانال تلگرامی نوشت«:
15ماه مه؛ روزجهانــی خانواده .ســاختار خانوادهها در دهههای
گذشــته تغییر کرده است ،اما ســازمان ملل همچنان خانواده را
واحد اصلی جامع ه میداند .امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا
تاکید این روز بر اهمیت سرمایهگذاری در سیاستهای اجتماعی
برای حمایت ازخانوادههای آسیبپذیر برای در بحرانهاست».
او اما چندی بعد با انتشــار توضیحی و پیش از آن که دیده شود،
اقدام به حذف آن از کانال تلگرامی خود کرد.
همین موضوع سبب شد تا برخی از مخالفان همیشگی موالوردی
دســت به کار شــوند و او را متهم به اشاعه فحشا کنند .او پس از
حذف این پست در یادداشتی با عنوان «یک توضیح» نوشت«:اواخر
شــب و در عالم خواب و بیداری! به مناســبت ۱۵مه روز جهانی
خانواده پستی به نقل از کانالی دیگر بدون دقت و تامل در تصویر
بهکار رفته و با توجه به کپشــن آن که بر شــعار امسال این روز و
بر اهمیت ســرمایهگذاری در سیاستهای اجتماعی برای حمایت
از خانوادههای آســیبپذیر در بحرانها تاکید دارد در کانالم کار
شده بود.سحرگاهان یکی از دوستان با پیامی فورواردی از کانالی
موســوم به«رزنانس!» متوجهم کرد که از این پســت به «تبلیغ
همجنسگرایی در کانال شهیندخت موالوردی» تعبیر شده است
که برای رفع این سوءتفاهم و برایاینکه برخی بیش از این عِرض
خود نبرند و زحمت ما ندارند ،بالفاصله اقدام به حذف این پست از
کانال شد.جالباینکه بدون اثبات قصد تبلیغ و سوءنیت یا همان
عنصر معنوی جرم ،برادران و خواهرانی که ماشــاءاهلل شبانهروزی
مشغول کارند ،نیمه شبان در محکمهای صحرایی حکم هم صادر
کرده و با علم غیبی که دارند از پروندههای دیگر هم پردهبرداری
میکنند!» وی در پایان این یادداشــت نوشت«:جملهای منتسب
به بوعلی ســینا را ُحسن ختام یادداشــتم قرار میدهم و در این
لیالی قدر از خداوند بزرگ و بخشــنده عاقبت بخیری برای همه
بندگانش را خواهانم« :به قومی مبتال شدیم که فکر میکنند خدا
جز آنها کســی را هدایت نکرده اســت!» .اما ظاهرا این رشته سر
دراز دارد و از سوژهای جدید جهت تخریب و عقدهگشایی کاشف
به عمل آمده است»...

کتاب

مروری بر «خویشاوندیهای اختیاری» اثر جنجالی «گوته»
حسن اکوانیان

نویسنده

نوشتن از گوته کاری پچیده و سخت است،
مخصوصاً در مورد رمان «خویشاوندیهای
اختیــاری» که ســرآغاز ســبکی جدید
در رماننویســی شــد و باظرافتهــا و
پیچیدگیهــای خاص گوته در نوشــتن
همراه است.
«کاتارینــا ممزن» بر ترجمه فارســی اثر
نوشته است« :رمان گوته مبدأ یک سبک
داستانســرایی در ادبیات جهانی شــد و
مادام بواری فلوبر ،آنا کارنینای تولســتوی
به دنبــال آن و با تأثیرپذیــری از این اثر
نوشته شــدند .زمانی که توماس مان کوه
جادو را مینوشــت و بیش از آن ،سرگرم
نگارش مرگ در ونیز بود ،در جستوجوی
تعادل میان حــس و اخالق رمان گوته را
بیــش از پنج بار خواند ،مطلبی که به نظر
وی در خویشاوندیهای اختیاری به کمال
نشسته است».
گوته فضای این رمان را با ســبک خاص
خود به سمتی هدایت میکند که انسانها
در زندگــی روزمره بهشــدت نیازمند آن
هســتند .گفتوگوها بین افراد به بهترین

که چون بدگهر پرورم الجرم
خیانت روا داردم در حرم
برآورد سر مرد بسیاردان
چنین گفت با خسرو کاردان
مرا چون بود دامن از جرم پاک
نباشد ز خبث بداندیش باک
به خاطر درم هرگز این ظن نرفت
ندانم که گفت آنچه بر من نرفت

مشق کلمات

شــکل ممکن برقرار میشود .یک آموزش
ناب ،حتی برای تحصیلکردههای ادبیات و
فلســفه و روانکاوی .کلمات چنان جادویی
هستند توگویی سخنی برتر ازاینکه گوته
میگوید وجود نــدارد .خواننده باید همه
آن را یاد گرفته و در زندگی خویش بهکار
گیرد.
جمالتی مانند« :اســتعداد پیششرط کار
اســت که بایــد به مهارت تبدیل شــود»
میتوانــد تبدیل به یــک جمله کارکردی
و مانــدگار شــود و هرکســی آن را پیش
روی خود قرار دهد .جملهای که میتواند
زندگی یک فرد نابالــغ را بهکلی دگرگون
کند اگر یک معلم دانــا و اولیایی باهوش
داشــته باشــد و مگــر مــا از ادبیات چه
میخواهیــم جــزاینکه بــا خواندن آن
بهغیراز سرشار شــدن از لذت ،گاهی نیز
دســتمان را بگیرد و بهعنــوان راهنمای
آموزشــی در مراحلی از زندگی عمل کند.
در کنار روایت رمان و آدمهای داستان که
شــکلی از زندگی مدرن را نشان میدهد،
رمان پیچیدگیهای فلســفی خاص خود
را هــم دارد .گوته خواننــده را با خود به
ژرفناترین مکانهای خیالی میبرد ،یعنی
هر آنجا که شاید لحظاتی خاص از زندگی،
ما به آن فکر کردهایم .قسمتهای فلسفی
داســتان فضاهایی در ذهن میگشاید که

آدمی حیرت میکنــد ،یکلحظه خواننده
قفل میشــود ،انگار که هبوط شدهای در
خود داســتان و دقیقــاً در آن محلی که
گوته میخواهد .فرای بحث فلسفی رمان،
بخشهــای روانکاوانه آن بینظیر اســت
و به جــرات میتوان گفــت در کار هیچ
نویســندهای نمیتوان این شعور و تکنیک
روانکاوانه را پیدا کرد .شور عشقی که با راه
افتادن ادوارد و اتیلیه (اوتیلیه) در بیشهزار
به نمایش درمیآید و ناگهان با شــنیدن
صدای آســیاب تلنگری میخوری که باید
به خود بیایــی و بدانی که جهان در هیچ
حالتی پایدار نیست؛ اما بدون زخم خوردن
و اذیت شدن از طرف نویسنده .جاهایی از
داستان طوری نوشتهشده که انگار در حال
تماشای نقاشیهای دوران رنسانس هستی
و هرچه میخوانی و جلوتر میروی زیبایی
متن مرز مشخص ندارد .همین نوشتههای
خیالی درباره عشــق و احساسات بود که
جایگاه گوتــه را اینچنین بــزرگ کرده
اســت .فرق دنیای درون بــا دنیای بیرون
با این ســبک از نوشتههای گوته مشخص
میشود.
گوته ســالها بعد به یکی از دوستان خود
گفــت« :در این رمان آنقدر مطلب نهفته
اســت که هیچکس با خواندن یکباره آن،
قادر به درک کلیتش نیست».
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شهیندخت موالوردی از جمله زنانی بود که در میان مخالفتها
توانســت به کابینه اول حســن روحانی راه یابــد .او که در مقام
معاونت امور خانواده ریاســت جمهوری دغدغهها زیادی داشت،
بــه دلیل پیگیری امور مربوطه بارها از طرف مخالفان تندرو مورد
ناســزای هجمههای دسته جمعی قرار گرفت که در نهایت حسن
روحانی نتوانست از او دفاع کند و بهناچار در کابینه دوم او را کنار
گذاشــت تا حاشیههای پیرامون او بعد از کنار رفتن از کابینه هم
ادامه داشته باشد .با این همه او در دولت دوم روحانی نیز دستیار
ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی شد که البته با اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشستگان از دولت کنار رفت.
بــا این همه او همــواره یکی از زنان فعال دربــاره حقوق زنان و
کودکان بوده اســت و از این منظر نیز همواره مورد حمله محافل
مخالف با این موضوعات بوده است.
تا این که روز گذشــته برخی رســانههای اصولگرا از تایید حکم
مجازاتــی برای او خبر دادند .امــری که تعجب خود موالوردی را
برانگیخــت که چگونه حکماش قبل از آن که به دســت خودش
برسد ،از این رسانهها سر برآورد.
خبرگــزاری فــارس دو روز پیــش خبــر داد که «شــهیندخت
موالوردی» معاون ســابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
با شکایت دســتگاه امنیتی و انتظامی کشور با سه عنوان اتهامی
در دادســرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست
نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد .براساس خبر
فارس موالوردی در دادســتانی با اتهامــات فعالیت تبلیغی علیه
نظام مقدس جمهوری اســامی(ماده  ،)500تشــویق به فساد و
فحشــا و فراهم نمودن موجبات آن(مــاده  )639و در اختیار قرار
دادن اطالعات و اسناد طبقهبندی شده با هدف بر هم زدن امنیت
کشور(ماده  505قانون مجازات اسالمی) مجرم شناخته شد.
فارس یادآور میشود که مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد
 505و  639قانون مجازات اســامی تا  10ســال حبس در نظر
گرفته شده است.
موالوردی در واکنش به کیفرخواســتی که برایش صادرشــده در
کانال تلگرامیاش نوشت« :چه کسی باو ر میکند تصویر گرافیکی
محذوف در پست کانال تلگرامیم که به مناسبت روز جهانی خانواده
کار شده بود و فقط ۶نفر بازدیدکننده داشت ،مصداق«تشویق به
فساد و فحشا» شناخته شود؟ به همین سادگی!»
وی در بخش دیگری از توئیت خود نوشت«:چه کسی پاسخگوی
تعارضهــا و تناقضهایی اســت که با دیدن ایــن خبر در ذهن
جوانانمان جوانه میزند؛ از یک طرف انفجار تبلیغات برای ترویج
عفــاف و حجاب این روزهــا و از آن طرف مقام مســئولی که با
پوشــش چادر متهم به تشویق به فساد و فحشا میشود؟ کدام را
باور کنند؟»
موالوردی ســرانجام نوشــت«:پناه بر خدا از چشمی که سوزن را
در انبار کا ه میبیند و ســحرگاهان یک تصویر محذوف را با شش
بازدیدکننده شــکار میکند و بر آن اتهام تشویق به فساد و فحشا
بار میکند ،اما در روز روشــن بر گم شدن اشتران با بارها دم فرو
میبندد! آیا اشــاعهدهندگان آن و خموشان این ،مصداق بارز این

جزئیاتسعدی

صنایعدســتی عشایر اســتان کهگیلویه و بویراحمد از جایگاه ویژهای برخوردار اســت و مثل دامپروری یکی از
میراث آریا
محورهای اصلی زندگی آنهاست.

بیخانمان:
کســانی که جایی بــرای خوابیــدن ندارند یا در
ت میکنند یا در اماکن
سکونتگاههای مجانی اقام 
عمومی که جای سکونت نیست میخوابند -مثل
پارکها یا ایستگاههای مترو.
منبع :جامعهشناسی آنتونی گیدنز

درستبنویسیم

بالدرنگ
واژه درنگ فارسی اســت و آوردن «بال»ی عربی
قبل از آن خالف فصاحت است.
بهجای آن بهتر است «بیدرنگ» گفته شود.
منبع« :غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی

حافظهتاریخی
عزل محمدعلی شاه از سلطنت

بحرانهای متعدد سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی بیش از
۱۳ماه دوران حکومت محمدعلی شــاه را آشفته و متزلزل
کرد .تا ۱۰ماه پس از تخریب مجلس ملی ،مشروطهخواهان
تبریز به جنگ نابرابر با نیروهای دولتی و گرسنگی درنتیجه
کمبود آذوقه ادامه دادند .مجاهدین توانستند پیروزیهایی به
دست بیاورند اما با بسته شدن جادهها و محاصره کامل شهر
مردم گرفتار قحطی شدند ،نهتنها وعدههای مکرر محمدعلی
شاه در احیای مشروطیت هیچ تأثیری بر رهبران ملی و مردم
نداشت ،بلکه همه چاره اســتقرار آزادی و قانون را در فتح
تهران میدیدند .اینچنین بود که مشــروطهخواهان در دو
جبهه به تدارک ســپاه پرداختند تا همزمان بهسوی تهران
حرکت کنند .فرماندهی قشون اصفهان را صمصامالسلطنه،
خان بختیاری بر عهده داشت تااینکه برادرش سردار اسعد
به او پیوست و در رشت ،نهضت ملی به کمک سپهدار اعظم
(محمدولیخان تنکابنی) و یپرمخان ارمنی آماده حضور در
تهران شــد .بختیاریها به سرکردگی صمصامالسلطنه در
اصفهان سر به شــورش برداشتند و شهر را تصرف کردند.
سردار اســعد بختیاری که در اروپا بود با آغاز شورشها از
راه خلیجفارس به ایران بازگشت و با تجهیز قشون اصفهان
بهطــرف تهران حرکت کرد و در قم مســتقر شــد .خان
بختیاری با رد ضمانت دولتهای خارجی در برقراری نظام
مشروطه ،عزم راســخش را در قیام علیه محمدعلیشاه و
تصفیه عناصر استبدادی نشــان داد .پیشنهادهای دولت
انگلســتان و روســیه که تحت تأثیر مفاد قــرارداد ۱۹۰۷
میالدی مبنی بر اشتراک سیاسی بیانشده بود با مقاومت
سردار اسعد مواجه شد .بدین ترتیب پیشنهاد جای خود را
به تهدید برای ورود نیرو از شمال ایران از طرف ارتش روسیه
داد .در این هنگام نیروهای سپهدار اعظم به قزوین رسیدند و
نمایندگان دو دولت برای جلب نظر فرمانده قوای شمال نزد
او رفتند .جواب محمدولیخان تنکابنی همانند همرزمش،
عزیمت قطعی به سمت تهران بود .مشروطهخواهان رشت
به رهبری یپرمخان ارمنی ،میرزا حســینخان کسمایی و
ســردار محیی به «باغ مدیریه» رشت یورش بردند و حاکم
مستبد و دستنشانده آن ،آقا باالخان سردار افخم را کشتند.
هرچند محمدولیخان تنکابنی در محاصره تبریز در کنار
عینالدوله حضور داشت ،اما با شدت گرفتن اوامر استبدادی
محمدعلی شاه از قشون خارج شد؛ بااینحال ،پس از دریافت
درخواســت انقالبیون ،با امتناع از ریاست نیروهای شمال،
بیمیلی خود را نســبت به مشروطه نشــان داد .سرانجام
انقالبیون توانستند به شیوههای مختلف او را همراه کنند.
قوای شمال در مسیر حرکت به تهران با نیروهای دولتی به
فرماندهی «زاپولسکی» روبهرو شدند و درگیریها به شکست
و عقبنشــینی آزادیخواهان انجامید .پیش از جنگ کوتاه
قشون بختیاری با نیروهای قزاق ،سردار اسعد به نیروهای
سپهدار اعظم پیوست .نیروهای ملی با عملیاتی که نقشه آن
توسط یپرمخان طراحیشده بود ،از دروازه بهجتآباد وارد
تهران شــدند .سپهدار و سردار اسعد به مجلس ملی رفتند
و نیروهــای یپرمخان قزاقخانــه را محاصره کردند .بانفوذ
بهتمامی نقاط شــهر ،فقط بخش مرکزی پایداری میکرد.
نقاط قوت محمدعلیشــاه ،قصر قاجــار و قزاقخانه بود و
فرمانده کل و حاکم تهران لیاخوف روسی .تمامروز ۲۳تیرماه
در تهران ،جنگ خیابانی و گلولهباران ادامه داشــت .کلنل
روس که مقاومت را بیفایده دید ،با دســتور صریح سفارت
روســیه ،نامهای به سپهدار اعظم نوشــت و شرایطی برای
تسلیم پیشنهاد کرد .هنگامیکه خبر محاصره تهران و نفوذ
تا منطقه مرکزی شهر به محمدعلیشاه رسید ،او و درباریان
در کاخ سلطنتآباد پناه گرفته بودند .روسها که شرایط را
بحرانی میدانســتند از دخالت در امور داخلی ایران دست
کشیدند .شاه چارهای نداشت جزاینکه به سفارت روسیه
پناهنده شود ۲۵ .تیر  ۱۲۸۸انقالب مشروطیت که بهظاهر
ازدسترفته بود ،جان دوباره گرفت.همان شب در مراسمی
محمدعلیشاه از ســلطنت خلع شد و پسر دوازدهسالهاش
احمدمیرزا بهعنوان شاه تازه تعیین شد و عضدالملک نیابت
ســلطنت را بهعنوان بزرگ خاندان قاجار بر عهده گرفت.
محمدعلی میرزا با قرار دریافت مقرری با خانواده و مالزمانش
از سفارت روسیه برای عزیمت به بندر «ادسا» راهی ساحل
دریای خزر شد و با کشتی خاک ایران را ترک کرد.
منبع :تاریخ ایرانی

