ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی؛ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﻤﻠـﻪ ،ﯾـﮏ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری را ﺷﮑﺴـﺖ
داد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻧﺎﻣﺶ »ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی«
و زاده ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ« .ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎل ﻫﻢ در دوره ﻗﺎﺟﺎر در ﻧﺠﻒ و
ﺳﺎﻣﺮا ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد.
ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی وﻗﺘﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮد ،اﯾﻦﺟﻮر ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﺲ درس
»ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری« ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :در درس ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﮐﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ
و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪﻗﺪری آرام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن آن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﺧﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده
و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮزا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« و وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم،
اﯾﻦﺟﻮر ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺳﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی داﺷﺘﻢ؛ ﯾﮏدﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺸﻬﺮیﻫﺎ
ﻧﺰد ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی رﻓﺘﯿﻢ .در آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺮزا ﺗﻤﺎمﻗﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺰد ﻣﯿﺮزا رﻓﺘﻢ .اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ و
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻢ در درس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و اﯾﺸﺎن اﺻﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺪ.
ﻣﯿﺮزا ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺸﻬﺮیﻫﺎ ﺗﻤﺎمﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ در درس ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد«.
وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺘﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را داد؛ »اﻟﯿﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و
ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎی ﻧﺤﻮ ﮐﺎن در ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( اﺳﺖ«.

ﻋﮑﺴﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ از »ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی« ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻋﺮاق
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﻨﺪ!
ﻓﺘﻮای ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی »ﻗﺮارداد رژی« را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد؛ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺟﺎر و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت
ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی اﯾﺮان را ﺑﺮای  ۵۰ﺳﺎل داد ﺑﻪ »ﺟﺮاﻟﺪ ﺗﺎﻟﺒﻮت« ﮐﻪ

از ﻧﺰدﯾﮑﺎن دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ »رژی ﺗﺎﻟﺒﻮت« را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ .آن ﻫﻢ در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻋﻤﺪه
در اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و »ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺳﻨﻪ ] ۱۳۰۹ﻗﻤﺮی[ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ رژی
اﻣﺘﯿﺎز دﺧﺎﻧﯿﺎت را از ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮔﺮﻓﺖ… و در ﻋﻮض ﭼﻨﺪ ﮐﺮور ﺑﻪ
ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن داد… ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺮان از ﻋﻠﻤﺎء و ﻏﯿﺮﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ و
وﺧﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ﻓﺮدا ﻧﻤﮏ و
روز دﯾﮕﺮ ﻫﯿﺰم و ذﻏﺎل و آب و ﻏﯿﺮه و ﺑﻪازای آن ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺮف آﺑﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﺐ ﻓﻼن
ﺷﺎﻫﺰاده اﺳﺖ ،ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ﻧﻔﻊ را ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮده و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﻢ
ﺗﺴﻠﻂ و ﻧﻔﻮذ ﺗﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﺗﺠﺎرت ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺰرگ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ
ﭘﺲ از ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد رژی ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ و
ﻫﺮ روز ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﺗﻠﮕﺮاف زده ﺑﻮد ﮐﻪ:
»ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻋﺎﻟﻢ آﺳﻮده را آﺷﻔﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﻨﺪ
و آﺳﻮده ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎﮔﻮﯾﯽ و رﻋﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﯿﺮزا رﺳﯿﺪ و آن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ،ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪٔ اﺻﻨﺎف ،و ﺣﺘﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
اﻟﻬﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻠﯿﺎنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺮمﺳﺮای ﺷﺎه ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد رژی ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪ.

ﻋﮑﺴﯽ از ﺗﺠﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان در دوره ﻗﺎﺟﺎر
ﻗﺪرت ﻓﺘﻮا

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( رواﯾﺘﯽ روﺷﻨﮕﺮ از واﻗﻌﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ دارﻧﺪ و
ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی را »ﻋﻘﻞ ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﮑﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻗﻀﯿﻪ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺘﻮای ﯾﮏ
آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ده در ﻋﺮاق ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﺷﮑﺴﺖ داد
و ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ آن
ﻗﺮارداد را ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ
آن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ«.
و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( درﺑﺎره ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی و
آن ﻓﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨﯽ» :ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺖ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮای ﺧﺎرج و داﺧﻞ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آن ،ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ ﺑﻮد ـ رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ ـ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
را .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﯾﺮان را در اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ .و اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺣﺮام
اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد آن ﺟﺎﺋﺮ ﻫﻢ و ﺣﺮﻣﺴﺮای ﺧﻮد آن ﺟﺎﺋﺮ ﻫﻢ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ دادﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا و ﻗﻠﯿﺎنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .و در ﺑﻌﻀﯽ
ﺟﺎﻫﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد داﺷﺖ در ﻣﯿﺪان آوردﻧﺪ و آﺗﺶ
زدﻧﺪ… اﯾﻦﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮد… ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺎه ﺟﺎﺋﺮ و اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﻗﺪرت اﯾﻦﻃﻮری دارد روﺣﺎﻧﯿﺖ«.

ﻓﺘﻮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه و
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﯽ
دﺳﺘﻮرﺷﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد!

ﻗﻠﯿﺎن

ﻃﻠﺐ

ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؛

ﭼﻮن

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﻗﺪرت
ﮐﻼم اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دلﻫﺎ و ﺟﺎنﻫﺎی آدﻣﯿﺎن .و ﮐﻼم ﻣﯿﺮزا اﺣﯿﺎﮔﺮ ﻗﺪرت
ﻣﺮدم ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺎﺑﮑﺎران .ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺣﺪود  ۳ﺳﺎل ﭘﺲ
از واﻗﻌﻪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ درﮔﺬﺷﺖ و ﭘﯿﮑﺮش در ﺣﺮم ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯽﻃﺎﻟﺐ )ع( ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ؛ آن ﺷﯿﺮﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری زﻣﺎﻧﻪ را ﺷﮑﺴﺖ داد
در ﺟﻮار ﺷﯿﺮ ﺧﺪا آرام ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺘﻦ ﻓﺘﻮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ؛ ﺳﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﯿﺲ

اﻣﺮوز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
اﻣﺮوز  ۲۹آذر ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۲۰دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﯿﻼدی و  ۱۵ﺟﻤﺎدیاﻻول ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد.
ـ وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ )ع( ﺑﻪرواﯾﺘﯽ در ﺳﺎل  ۳۸ﻗﻤﺮی
ـ رﺣﻠﺖ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ »آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ« در ﺳﺎل  ۱۴۱۷ﻗﻤﺮی
ـ درﮔﺬﺷﺖ »ﺟﺎن اﺷﺘﺎﯾﻦﺑِﮏ« رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۱۹۶۸
ﻣﯿﻼدی
ـ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﻣﯿﻼدی
ـ درﮔﺬﺷﺖ »اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﺷﻤﺴﯽ
ـ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ »ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی« از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ
ﭘﻬﻠﻮی در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺷﻤﺴﯽ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

