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نخستين بانويي كه در آمريكا اعدام شد
در پي قتل آبراهام لينكن (لينكلن) رئيس جمهوری وقت آمريكا در يك تماشاخانه در شهر واشنگتن ،هفدهم اپریل  1865يك زن  42ساله به اتهام مشاركت در طرح نقشه قتل او و تشويق يك
بازيگر تئاتر به اين عمل ،در خانه اش در شهر واترلو واقع در جنوب ايالت مريلند دستگير شد .لينكن را هواداران كنفدراسيون آمريكا كه در جنگ داخلي شكست خورده بودند ترور كرده بودند.
كنفدراسيوني ها خواهان كاهش نفوذ و اختيارات دولت مركزي در ايالتها بودند و در واقع ،مايل بودند كه اياالت متحده شكل يك جامعه مشترك المنافع را داشته باشد .بانوي دستگير شده «مري
اليزابت سورات» نام داشت و پس از محاكمه ،هفتم ژوئيه  16( 1865تير) به دارآويخته شد .وي نخستين زن در تاريخ اياالت متحده است كه به حكم دادگاه اعدام شده است.

در سالمرگ بنجامین فرانکلین بررسی شد

ساعت شنی

استقاللطلبی به روش سیاسی

شورش مسلحانه ایل قشقایی در فارس

.
 28فروردین  1343در تهران اعالم شد که ايل قشقايي بر دامنه مخالفت خود
با اصالحات ارضي افزوده و افراد مسلح اين ايل همزمان به چند پاسگاه انتظامی در
فيروزآباد فارس حمله برده و در جريان اين تعرض ،تلفاتی وارد آمده است .اعالميه
دولت وقت (دولت حسنعلي منصور) حكايت داشت كه براي تنبيه اين افراد ،از تهران
نيروي كمكي و از جمله هنگ چهارم ژاندارم (مستقر در پادگان ژاندارمری واقع در
خيابان مولوي تهران ـ اينك در اختيار نيروي انتظامي) با  12زره پوش به محل اعزام
شده است .قبال و در زمان نخست وزیرى علم ،چند واحد ژاندارم و سرباز به فيروزآباد
فرستاده شده بودند.
مخالفت ايل قشقايي از زمان نخست وزيري اميراسداهلل علم آغاز شده بود که 17
اسفندماه  1342پس از  19ماه و  19روز نخست وزيري کناره گيري کرده و حسنعلي
منصور بر جايش نشسته بود .علم اصالحات ششگانه از جمله اصالحات ارضي و ملي
شدن جنگلها را پس از تصويب اين اصول در رفراندم ششم بهمن  1341اجرايي کرده
بود و مخالفان اصالحات ارضي را هواداران فئوداليسم و ضد انقالب (انقالب سفيد) و
ضد اصالحات ميخواند.
اجرای برنامه اصالحات ارضی در فیروزآباد فارس (منطقه ايل قشقايي) با مخالفت رو
به رو شده بود و اين مخالفت به تدريج و با قتل ملک عابدی رئیس سازمان اصالحات
ارضی محل ،رنگ مسلحانه به خود گرفته بود  ....علم که در بلوچستان نفوذ داشت
تصمیم به استخدام چریک بلوچ برای سرکوب قشقایی ها گرفته بود و حتي چند نفر را
براي انجام اين برنامه به بلوچستان فرستاده بود که ژاندارمری مخالفت کرد و لذا ،چند
دسته ژاندارم از تهران و یگانهایی از لشکرهای فارس ،خوزستان و اصفهان به فیروزآباد
اعزام شدند( .اعزام هنگ  4ژاندارم در زمان نخست وزيري منصور صورت گرفت).
طولي نكشيد كه شورش قشقایی ها سرکوب شد و مسببان اين ياغيگري دستگير
و به دادگاه نظامي تحويل و محاكمه آنان از تيرماه همان سال (سال  )1343آغاز شد.

شكست حمله به كوبا موسوم به نبرد خليج خوك ها

جان اف كندي رئيس جمهوري وقت آمريكا  17آوریل سال  ،1961كمتر از سه
ماه از آغاز زمامداري اش با شكست يك تعرض نظامي به كوبا رو به رو شد .نقشه اين
تعرض در دوران حكومت آيزنهاور كه  20ژانويه آن سال پايان يافته بود طرح شده و
در نيمه اپريل با حمايت سازمان اطالعات مركزي آمريكا (سيا) به اجرا در آمده بود.
طبق اين طرح ،صدها تن از فراريان كوبايي كه توسط آمريكا مسلح شده بودند
و شماري ديگر ،در منطقه خليج خوك ها به خاك كوبا حمله بُردند كه اين تعرض
شكست خورد و  743تن از حمله كنندگان اسير شدند كه بعدا فيدل كاسترو هركدام
از آنان را با يك تراكتور معاوضه و آزاد كرد.
دشمني دولت آيزنهاور با دولت كاسترو در كوبا از زماني آغاز شد كه كاسترو اعالم
كرد يك سوسياليست است و نظام كوبا سوسياليستي خواهد بود و سپس دست به
ملّي كردن شركتها و كسب و كار آمريكایيان در كوبا زد .قدمت فعاليت بازرگاني
بعضي از موسسات آمريكایي در كوبا به اوايل قرن  20و اندكي پس از پيروزي آمريكا
در جنگ با اسپانيا در سال  1898مي رسيد.
حزب سوسياليست کوبا (پيرو ماركسيسم ــ لنينيسم) در سال  1925تاسيس شده
بود .اين حزب پس از پيروزي انقالب كاسترو در  1959به تدريج زمام امور اين كشور
را به دست گرفته بود .فيدل كاسترو كه مبارزه اساسي خود را از  1953آغاز كرده بود
پس از يك شكست ،در سال  1959از تبعيد به كوبا بازگشت و با  9هزار انقالبي مسلح
به ديكتاتوري باتيستا پايان داد .دولت واشنگتن در آغاز كار گمان نمي كرد كه كاسترو
كمونيست باشد و چپگرايي را خصلت هر انقالبي مي دانست.
 24آوريل  1961كندي مسئوليت شكست حمله به خليج خوكها را كه طرح آن
در زمان او به اجرا در آمده بود پذيرفت و از آن زمان بود كه روابط آمريكا با كوبا تيره
تر و دولت كوبا هم به كشورهاي سوسياليستي نزديكتر شد.
كريستف كلمب در نخستين سفر دريايي خود به سوي غرب ،در  1492به كوبا
رسيد و اين جزيره را از مستملكات اسپانيا اعالم داشت كه اين سلطه تا پايان قرن 19
ادامه داشت و پدر كاسترو از مهاجران اسپانيايي بود.

روزي كه آشوريان شهر شوش را ويران كردند
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در تاریخ کمتر شخصیت و چهرهای را میتوان مانند بنجامین
فرانکلین یافت .تواناییهای عمده او در عرصههای مختلف،
ویژگیهای منحصربفردی را از او ساخته است .همین
منحصربفرد بودن و فرارفت از کلیشههای مرسوم تخصصی
در عرصههای معین ،موجب شد تا فرانکلین بتواند تغییراتی
عمده و بنیادین را در عصر و جغرافیای خود پدید آورد.
بنجامین فرانکلین ،نویسنده و ناشر ،سیاستمدار ،طبیعیدان،
دیپلمات و مخترع آمریکایی در تاریخ  ۱۷ژانویه  ۱۷۰۶میالدی
در بوستون ماساچست دیده به جهان گشود .او یکی از بنیانگذاران
ایاالت متحده آمریکا ست که عالوه بر فعالیت در عرصه سیاست،
در حوزههای گوناگون علم تجربی هم دستی بر آتش داشت .او را
ک دوکانونی هم میدانند .بیگمان فرانکلین
مخترع برقگیر و عین 
کمتر نمونهای در تاریخ سیاستورزی آمریکا داشته و توانسته ایفاگر
نقشی کمنظیر در تاریخ استقالل این کشور باشد .هرچند شبهات و
ابهامات متعددی در زمینه زندگی او وجود دارد که بخشی از تاریخ
زندگی او را خاکستری کرده است.
بنجامین به عنوان دهمین پسر و پانزدهمین فرزند آقای فرانکلین
که تولیدکننده صابون و شمع بود ،در بوستون زاده شد .وی از اوان
کودکی با اشتیاق و عالقه به مطالعه کتابهای علمی ،مذهبی و
ادبیات پرداخت و توانست گنجینهای ارزشمند از دانش و معلومات
را کسب کند .بنجامین مدتی در چاپخانه برادر ناتنی خود ،جیمز
فرانکلین ،به کارآموزی پرداخت و برای اولین بار در سال  ۱۷۲۲با نام
مستعار در روزنامه برادرش چهارده مقاله طنزآمیز وکوتاه منتشر کرد.
آن روزنامه در همان سال به دلیل انتشار مقاله جنجالبرانگیزی که
به چاپ رساند توقیف و جیمز که سردبیر آن بود به یک ماه زندان
محکوم شد .از آن پس بنجامین مدیریت روزنامه را به عهده گرفت و
به نشر آن همت گماشت .بنجامین فرانکلین در فیالدلفیا به صنعت
چاپ روی آورد و کتابهای بیشماری را منتشر کرد.
فعالیتهای خستگیناپذیر او در زمینه چاپ کتاب ،وی را به عنوان
ناشر صاحبنامی به اشتهار رسانید .فرانکلین در دوران زندگی به
فعالیتهای اجتماعی و خدمات عمومی و امدادرسانی همت گماشت
و به عضویت در این موسسات پذیرفته شد.
او توجه خود را به خدمات شهری و رفاه عمومی مانند نظافت
خیابانها ،روشنایی شهر ،نظام تشکیالتی مدارس ،تاسیس
آتشنشانی غیرانتفاعی ،بیمارستان و اولین کتابخانه عاریتی که در
دنیا بیهمتا بود ،معطوف داشت .بنجامین فرانکلین در سال ۱۷۳۱
به عضویت در لژ فراماسونری پذیرفته شد و یکسال بعد به مقام دوم

ناظر بزرگ منصوب شد.
فرانکلین اصول معرفتی سیزدهگانهای داشت .وی مدعی بود
که خود نیز از این اصول تبعیت کرده و پیروی از آن را به همه
توصیه میکرد .بنجامین فرانکلین ،نفس خویش را به مدد امساک
و پرهیزگاری که از دوران جوانی بدان خو گرفته بود ،مهار کرد و به
خلوص آن همت ورزید .او فهرستی شامل سیزده روش سودمند در
زمینه آموزش اخالق که در تمام طول زندگی بدان پای بند بود ،به
صورت زیر تنظیم کرد:
خویشتنداری :شکم را تا مرز بالهت شعور پر مکن و تا مرز
بیخودی منوش.
سکوت :سخنی بران که خود یا دیگران از آن سود گیرید؛ از
سخنان بیثمر پرهیز کن.
نظم و انضباط :هرچیز را در جای خود قرارده و هرکاری را به وقت
خود موقوف کن.
عزم و اراده :آنچه را که باید به انجام رسد ،بدان همت گمار و
آنچه را که بدان اراده نمودهای بیوقفه و خلل به انجام رسان.
قناعت :از خرج کردن برای خوشآمد دیگران یا خشنودی خویش
بپرهیز و چیزی را ضایع مکن.
سعی و کوشش :زمان را از دست مده ،هرلحظه به کاری سودمند
بپرداز ،کارهای باطل را از خود دورکن.
راستی و درستی :از فریب بپرهیز ،اندیشه را به عصمت و حقیقت

آراسته دار و به سخن خویش پایبند باش.
عدالت :راضی به زیان دیگران مباش ،مباد که بر کسان ستمی
روا داری و آن ها را از خیری که بدان موظفی بی نصیب گردانی.
اعتدال :از تندروی پرهیز کن؛ اهانت ناروا به دیگران که به گمان
خویش خود نیز در خور آن نیستی ،روا مدار.
نظافت :ناپاکی را از تن و جامه و خانه خویش بزدا.
آسایش خیال :آرام باش و از خرده گیری بپرهیز و از وقایع عادی
و حوادث اجتناب ناپذیر روی درهم مکش.
عفت :در ارضای میل جنسی اعتدال را رعایت کن؛ تنها به خاطر
حفظ تندرستی و بقای نسل و نه تا مرز جنون و سستی ،نزدیکی
کن .در این راه از جرح عواطف و سالمت خود و دیگری خودداری
کن و دغدغه خوشنامی خویشتن را به دل داشته باش.
تواضع و فروتنی :از پیشکسوتان بزرگ مانند عیسی مسیح و
سقراط تقلید کن.
بنجامین فرانکلین در سال  ۱۷۴۸موسسه انتشاراتی خود را ترک
کرد و در سال  ۱۷۵۰به عضویت پارلمان پنسیلوانیا برگزیده شد .آثار
منتشره فرانکلین در این دوران تاثیر بسزایی در تشکیالت آموزشی
پنسیلوانیا داشت و با انتشار کتاب «پیشنهادی چند در باب آموزش
و پرورش جوانان پنسیلوانیا» ،در احداث آکادمی فیالدلفیا که بعدها
به نام دانشگاه پنسیلوانیا خوانده شد ،مفید افتاد .برنامه پیشنهادی
فرانکلین علوم قدیمی و مسلط آن دوران را محدود و دانش جدید

رد خون و خاکستر در شوش

در ابتدای تاریخ بشر که انسان متمدن با اختراع ذوب فلز و خط به پیشرفت
چشمگیری دست یافته بود منطقه بینالنهرین جایگاه ویژهای داشت.
سه تمدن مشهور در این قسمت در جوار یکدیگر میزیستند :آشوریها،
ایالمیها و بابلیها .شوش پایتخت ایالم از موقعیت ممتازی برخوردار بود.
ایالم در واقع تلفظ آشوری سرزمین هل تم تی به زبان ایالمی است و هل
تم تی به معنای سرزمین خدایان است .ایالمیها توانستند برای هزاران سال
در پایتخت خود شوش قدمهای بسیار موثری برای پیشرفت خود و تمدن
بشر بردارند ،به طوری که پیشرفت خط ،معماری ،ذوب فلزات و شیشه و هنر
پیکرتراشی همگی مدیون مردمان ایالم است .گستره سرزمین ایالم گاهی
بسیار وسیع بوده است به طوریکه گاهی تمامی تمدنهای بزرگ اطراف خود
را مطیع خویش میساختند و تمدن آنها تا مرزهای مصر گسترش مییافت.

در آن هنگام شوش عالوه بر پایتخت بودن یک شهر مذهبی و کانون عبادی تمامعیار
محسوب میشد.آثاری که از شوش ،هفت تپه ،چغازنبیل و ایذه به دست آمده است
حقایق زیادی را در مورد نوع زیست و نگاه ایدئولوژیک آنها روشن ساخته است اما
بسیاری از سواالت راجع به تمدن ایالمی هنوز در پرده ابهام باقی مانده است.
از میان آثار باستانی شوش در دوره ایالمی پیکره خدایان جایگاه ویژهای دارد .یک
نمونه که در موزه لوور نگهداری میشود و از جنس طالست بسیار چشمگیر است.
جام معروف شوش که چند نمونه از آن در اکتشافات باستانی به دست آمده است
و یک نمونه آن در موزه لوور فرانسه نگهداری میشود اثری بسیار زیبا و سمبولیک
است .معبد چغازنبیل و آثاری که در آن کشف شد اوج درخشش تمدن ایالمی را
نشان میدهد .حفاریها و پژوهشهای گیرشمن در ابتدای قرن گذشته نشان داد که
ایالمیها از عناصر طبیعی مثل شیشه ،قیر ،فلزات و لعاب کاشی در ساختمانسازی
استفاده میکردند .استفاده از چرخ در ابعاد بزرگ و ایجاد شکافهای موازی روی
زمین به مثابه ریل از دیگر ابتکارات بینظیر ایالمیها بوده است .نوع روابط اجتماعی و
شیوههای قانونگذاری نیز در دوره ایالمی بسیار جالب توجه است.
پس از سقوط ایالمیها شوش برای مدتی اعتبار و شکوه خویش را از دست داد
اما با ظهور بزرگترین سلسله تاریخ یعنی هخامنشیان و به دلیل عالقه و رابطه آنها
با ایالمیها ،شوش بار دیگر اعتبار و منزلت بسیار یافت .در این زمان شوش به مدت
چهار قرن به عنوان مهمترین پایتخت هخامنشیان در جهان شناخته میشد .پادشاهان
هخامنشی بناهای باشکوه بسیاری در شوش ساختند و سفرای سیاسی کشورها در
شوش به دیدار شاه میرسیدند .پیوند و تعهد ملل مختلف در ساخت بناهای شوش در
آثاری که به دست آمده مشهود است .داریوش در کتیبهای در شوش میگوید« :به یاری
اهورامزدا کاخ با شکوه شوش را بنا کردم».
دشتهای حاصلخیز شوش دیرزمانی شاهد حرکت سربازان هخامنشی برای فتح
مصر و یونان بود و جهان متاثر از فعالیتهای سیاسی بود که در شوش اتفاق میافتاد
و شوش که در آن زمان چندین هزار سال از عمر خود را سپری کرده بود به باالترین
موقعیت سیاسی رسید .اما با حمله اسکندر به ایران و شکست آریوبرزن در جنگ با

بحرین بهانه مناقشه مصدق و انگلستان

اپریل سال  693پيش از ميالد (در بيشتر كتابهاي تاريخ عهد باستان؛  17اپریل)،
و پيش از تاسيس يک دولت واحد در ايران ،ارتش آشور بانيپال (حکمران مناطقي در
شرق مديترانه به پایتختی نینوا ـ موصل ـ در شمال عراق امروز) شهر شوش را متصرف
شد و ويران ساخت .دولت همدان [دولت طايفه ايراني ماد ساکن مناطقی از محور ری
در جهت غرب ایرانزمین] چند دهه بعد با كمك دولت بابل (به مرکزیت جنوب عراق
امروز) ،دولت ستمگر آشور را كه به صورت يك امپراتوري درآمده بود برانداختند و از
صفحه روزگار پاك كردند.
دولت همدان سپس چند گروه ايراني [از طايفه ماد]را به سرزمين آشور منتقل كرد
و در آنجا سكني داد تا مانع احياء آن دولت ستمگر شوند و كردهاي عراق ،تركيه و
سوریه فرزندان همان مادها هستند كه فرهنگ ایرانی خودرا همچنان حفظ كرده اند.
شوش در دوران هخامنشيان بازسازي و پايتخت اداري و زمستاني ايران شد و كاخ
آپادانا در آن بنا شد .داريوش بزرگ پس از ساختن آپادانا در شوش ،بر يك لوح سنگي
اين جمله را نوشت كه به يادگار مانده است« :به نام اهورامزدا ،من اين كاخ را در شوش
ساختم» .كار ساختن كاخ در سال  521پيش از ميالد پايان يافت .شهر شوش در 110
كيلومتري شمال اهواز و  280كيلومتري جنوب خرم آباد قراردارد.

را شامل زبان انگلیسی ،زبانهای زنده خارجی ،ریاضیات و علوم
طبیعی جایگزین کرد .فرانکلین در سالهای  ۱۷۵۱تا  ۱۷۶۴به
تناوب معاونت وزارت پست را به عهده داشت .وی در سال ۱۷۵۲
دستگاه برق گیر را اختراع کرد.
وی در مجموع پانزدهسال به عنوان نماینده پنسیلوانیا ،جورجیا،
نیوجرسی ،و ماساچوست در انگلستان اقامت کرد .بنجامین فرانکلین
در یکی از سفرهای خود از انگلیس به آمریکا در توقف کوتاهی که
نصیبش شد« ،انجمن فلسفی آمریکا» را تاسیس کرد .او در سال
 ۱۷۷۵انگلیس را به مقصد آمریکا ترک گفت و در همان سال به
عضویت کنگره آمریکا درآمد و پس از مدتی به کمیته تنظیم «بیانیه
استقالل ایاالت متحده آمریکا» دعوت شد.
به خاطر افکار درخشان و آزادیخواهی او و همچنین در پیوند با
اختراع برق گیر ،درباره او چنین گفتهاند« :او برق را از پهنه آسمان و
شمشیر را از دست ستمکاران برگرفت».
فرانکلین به اتفاق  ۵۴نفر از مقامات برجسته سیزده ایالت دیگر،
بیانیه استقالل را در  ۴ژوئیه  ۱۷۷۶میالدی امضا کرد و یکسال
بعد از طرف کنگره به عنوان نماینده سیزده ایاالت مستقل آمریکا به
فرانسه رفت و در آن جا به عنوان سیاستمداری بزرگ اشتهار یافت.
او در پاریس به عضویت لژ فراماسونری فرانسه در آمد و ولتر نیز از
او پیروی کرد .فرانکلین از سال  ۱۷۷۹تا  ۱۷۸۲به مقام ریاست آن
لژ برگزیده شد.
فرانکلین در تمام دوران زندگی به انتشار رساالت ،مقاالت و پند
و اندرز در هر زمینه و هر مقولهای پرداخت .زندگینامه خود را که
در سال  ۱۷۷۱آغاز کرده بود ،ناتمام گذاشت .او با بیشتر بزرگان
عهد خویش مکاتبه داشت و نامههای بیشماری از وی به یادگار
مانده است.
بنجامین فرانکلین در سال  ۱۷۸۶به آمریکا بازگشت و به عنوان
ریاست عالی اجرایی شورای پنسیلوانیا و در سال  ۱۷۸۷به مقام
دبیرکل جامعه ضد بردهداری برگزیده شد .او در  ۱۷آوریل ۱۷۹۰
میالدی در سن هشتاد و چهارسالگی در پنسیلوانیا درگذشت.
هنگامی که بیست و سهسال بیشتر نداشت ،شرحی به مضمون
زیر برای مقبره خود نوشت:
«این جا آرامگاه بنیامین فرانکلین ناشر است که برای تغذیه کرمها،
مانند جلدی از کتابی کهن که نبشتههایش پراکنده و بینام و عاری
از تذهیب ،اما بی خللی که بر محتوای آن آید ،به خاک سپردهاند.
باشد تا به باور خویش به شیوهای نو و آراسته ،به ویراستاری خود
نویسنده تجدیدچاپ گردد».
به هر روی ،بنجامین فرانکلین نقشی کمنظیر در تاریخ استقالل
ایاالت متحده آمریکا ایفا کرد .نقشی که تنها میتوان مشابهاش را
در شخصیتی نظیر آبراهام لینکلن یافت .فرانکلین از آن رو بسیار
حائز اهمیت است که توانست ماجرای استقالل ایاالت متحده را
در قالب فضایی دیپلماتیک و با حداقل هزینههای نظامی سربار به
انجام رساند.

دولت دکتر مصدق  28فروردین سال  17( 1331آوریل )1952
نسبت به دیدار مشاور امورخارجی دولت انگلستان از بحرین
شدیدا اعتراض کرد و این عمل را مداخله در امور ایران اعالم
داشت .دولت انگلستان در پاسخ اعتراض دکتر مصدق گفت
که بحرین یک منطقه تحت الحمایه آن دولت است ،و از آن
پس اختالف دو دولت در این زمینه هم گسترش یافت.
مطبوعات ناسیونالیستهای ایرانی (غیر چپ و غیر متمایل به
غرب) در مقاله هایی نوشته بودند که ادامه تحریک انگلستان از
این دست ،سبب خواهد شد که اگر روزگاری هم بخواهد از خلیج
فارس خارج شود به شیوخ منطقه تعهد دفاع نظامی خواهد سپرد و
ترتیباتی خواهد داد که قدرت های دیگر جای فیزیکی انگلستان را
در خلیج فارس بگیرند و بازهم ایرانیان نتوانند به حق تاریخی خود
برسند .مرور زمان درستی این پیش بینی ناسیونالیستهای ایرانی
را ثابت کرد .به این ترتیب که نه تنها تعهدات دفاعی انگلستان و
در نتیجه نفوذ این دولت در منطقه خلیج فارس به جای خود باقی
مانده که یک نمونه اش در اوایل دهه  1960و در دفاع از کویت
در برابر تهدید عراق (ژنرال قاسم) مشاهده شد بلکه خلیج فارس
(به مرکزیت بحرین) پایگاه ناوگان پنجم آمریکا شده و فرانسه هم
اواخر دهه یکم قرن  21ابراز تمایل کرد که میخواهد در ابوظبی

(امارات) پایگاه نظامی دایر کند .تصمیم فرانسه به استقرار نظامی
در خلیج فارس که از طریق بررسیهای کمپانی نفتی خود توتال
نقشه های ذخایر نفت و گاز آف شور ایران را به دست آورده تامل
برانگیز تلقی شده بود .تعجب در این است که این دولت پنج قرن
پس از ورود اروپاییان به آبهای مشرق زمین قصد استقرار در
خلیج فارس و به فاصله کوتاهی از آبهای ساحلی ایران را کرده
بود .مجموعه متغیرهایی که طی این دوران بیش از  60ساله رخ
داده است ،نشان میدهد وضعیتی که قبلتر توسط دولت ملی
دکتر محمد مصدق پیشبینی شده بود ،صحیح بوده و روز به روز
از میزان نفوذ ایران در منطقه کاسته شده است .جالبتر آنکه
اکثریت مردم تبعه بحرین هم با حاکمیت آن مخالفت جدی
داشته و طی سالهای اخیر برخوردهای بسیار تندی با آنها شده
است .حکومت در دست اقلیتی است که کوچکترین همراهی
و همدلی با مردم و بخش اکثریت جامعه نداشته و در تالشند
تا با حمایت دولتهای بیگانه سعی در کنترل وضعیت امنیتی
کشور داشته باشند .این برخوردها لحظ ه به لحظه شدیدتر شده
و حکومت بحرین امروزه دست به تصفیه فیزیکی هم میزند.
ت دولتهای دستنشانده منطقه و
اقدامی که بدون شک با حمای 
در راستای منافع قدرتهای استعماری انجام میشود.

یونانیان و ورود آنان به شوش ،این شهر دیگر هرگز آن شکوه و عظمت را بازنیافت.
نقل است که اسکندر در شوش دستور داد تا سردارانش از دختران نجیبزاده ایرانی
همسرانی برای خود برگزینند .سربازان اسکندر قبل از عزیمت ایشان به فالت مرکزی
ایران ،بسیاری از آثار باشکوه هخامنشی در شوش را ویران کردند و شهر در غم شکست
ایرانیان به سوگ نشست.
پس از روی کار آمدن سلوکیان شوش به عنوان یک مرکز تجاری ،به صورت تقریباً
مستقلی اداره میشد .چنین وضعیتی تا پایان دوره اشکانی حاکم بود .از معدود آثار
مکتوبی که از سلوکیان به دست آمده ،کتیبههایی است که در شوش یافت شده است.
سلوکیان برای ایجاد ارتباط تجاری قویتر میان شوش و سرزمینهای دیگر اقدام به
کانالکشی رودخانه کارون کردند و بدینترتیب ادویه و کاال از هند و عربستان از طریق
دریا در بازار شوش تجارت میشد .سکههای یافت شده در شوش حقایق زیادی از دوره
سلوکیه و اشکانی روشن کرده است .در دوره پارتیان شوش متاثر از کشمکش ایران و
روم بود و یونانیان به همراه بقایای ایالمی و یهودی و سایر ملل ساکن در شوش اکنون
قسمتی از کشور پهناور اشکانی بودند.
در دوره ساسانیان شوش به همراه شوشتر و جندیشاپور به عنوان مراکز اقتصادی
تولید و صادرات ابریشم به اقصی نقاط جهان مطرح بودند .در ابتدای دوره ساسانی و
اواخر پادشاهی شاپور دوم شورش و نافرمانی بوجود آمده در شوش بوسیله حمله شاپور
با فیل فرو نشست و شهر به ویرانهای مبدل شد که آثار آن هنوز در شوش وجود دارد.
پس از این حادثه شهر شوش به ایران خرهشاپور به معنی شکوه ایران به دست شاپور
تغییر نام داد و در شمال شهر شوش شهر کرخادی الدان ساخته شد که بعدها به
ایران آسان کرکواد به معنی کواد ایران را آرام ساخت تغییر نام داد .در این زمان پس
از شکست روم از ایران و انتقال اسرای رومی به شمال خوزستان این منطقه تحتتاثیر
حضور آنان قرار گرفت .با نفوذ مسیحیت شوش به قسمتی از نواحی اسقفی قرار گرفت.
با ظهور مانی و آیین او تمام منطقه غرب و شرق تحتتاثیر آیین او قرار گرفت و در
نهایت مانی در زمان بهرام یکم و با فشار موبدان در زندان بیالباد (گندی شاپور) از توابع
شوش کشته شد.

