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سیاستمدار ایرانی وزیر دربار هارون الرشید شد
هارون الرشيد، خليفه عباسي، نهم دسامبر 794 يحيي 
برمكي، سياس���تمدار ايراني که در علم مديريت و تدبير 
کشورداري و امانت داري سرآمد ديگران بود به وزارت 
خود برگزيد تا به تمشيت امپراتوري او بپردازد. هارون پي 
برده بود که بقاء امپراتوري پهناور او بستگي به وجود يك 
وزير اليق و باکفايت دارد که بر امور اداري و مالي نظارت 

دقيق داشته باشد و کسي را بهتر از يحيي نيافته بود .
مقاومت بوشهر در برابر حمله انگلیسی ها

در جريان جنگ انگلستان با ايران بر سر هرات، نهم 
دسامبر 1856 )18 آذر( آن دسته از نيروهای انگليسی که 
از هند عازم بوشهر شده بودند پاي به گوشه ای از اين بندر 
قديمي ايران گذاردند که فاقد دفاع مؤثر بود. ورود آنان به 
بوش���هر پس از گلوله باران چندين روزه اين شهر بندری 
توسط ناوگان اعزامي انگلستان صورت گرفته بود.. با وجود 
پياده شدن تفنگداران انگليسي در ساحل بوشهر، مقاومت 
مردم معمولي در کوچه ها، خانه ها و حومه شهر ادامه داشت. 

و تصرف آن تا يكم ژانويه 1857 تكميل نشد.
شکل گیری گروه »مجاهدین مشروطیت ایران«

18 آذر 1286 گروهي به نام »مجاهدين مشروطيت ايران« 
در ايران شكل گرفت. اوايل همين ماه محمدعلي شاه قاجار 
مشروطيت نوپا را تعطيل کرده بود. در پي اين اقدام در شهرهاي 
مختلف مشروطه خواهان بپاخاستند و بعضي از شهرهاي 
کشور را از دست عوامل محمدعلي شاه خارج ساختند . پس 
از تصرف تهران به دس���ت نيروها و داوطلبان مسلحي که از 
اصفهان، رشت و تنكابن آمده بودند و برکناري محمدعليشاه 
و احياء مشروطيت، فعاليت مجاهدين مشروطه که هر روز 

شماري فرصت طلب هم به آنان مي پيوستند ادامه يافت.
وزارت فرهنگ به چند وزارتخانه مجزا تقسیم شد

18 آذر 1343، وزارت فرهن���گ )معارف قديم( 
تقسيم ش���ده و  بعدا به صورت سه وزارتخانه جداگانه 
آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر ، علوم وآموزش عالي و 

مؤسساتي چون اوقاف در آمد.
چائوشسکو به ریاست جمهوری رومانی رسید

نه���م دس���امبر 1967، نيكالي چائوشس���كو، 
رئيس جمهوري روماني شد که آخرين رهبر حكومت 
کمونيستي اين کشور به شمار مي رود و پس از فروپاشي 

دولت هاي کمونيستي اروپاي شرقي اعدام شد .
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بزرگترین انبار مهمات عراق در غرب خونین شهر 
منهدم شد 

جنگ در جبهه هاي غرب و جنوب کش���ور به 
شدت ادامه دارد و در اغلب جبهه ها، برتري نيروهاي 

رزمنده ايران بر سپاه کفر، نمايان است: 
به گزارش خبرنگاران درگيري در تمام جبهه هاي 
آبادان و خونين شهر بين مدافعين انقالب و سپاهيان کفر 
همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاري پارس و به 
نقل از يك مقام نظامي در ستاد عمليات آبادان، ساعت 
20ر17 دقيقه ديروز بزرگترين انبار مهمات دشمن در 
بخش غربي خونين شهر آنسوي رودخانه کارون توسط 
رزمندگان دالور ارتش جمهوري اسالمي ايران و ديگر 

نيروهاي مردمي به کلي منهدم شد. 
از زمین و هوا 7 منطقه در خاك عراق به آتش كشیده شد 

اطالعيه شماره 331 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمي ايران به شرح زير انتشار يافت: 

الف � عمليات نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اس���المي ايران:  1� قسمتي از سكوهاي نفتي »البكر« 
و »االميه« و دهانه فاو بمباران ش���د ک���ه بر اثر اين 
بمباران هوايي ش���عله هاي آتش و دود ساعت ها از 
چند کيلومتري به وضوح ديده مي شد.   2� تاسيسات 
نزديك آنتن ماکروويو شمال شرقي »خرمال« هدف 
 قرار گرفت که ميزان تخريب نود درصد بوده است. 

 3� پادگان نظامي شهر سليمانيه بمباران شد و 4� ...
همچنين در منطقه غرب دزفول با اجراي آتش  
سنگين توپخانه و خمپاره اندازهاي رزمندگان نيروي 
زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران، پنج تانك، هشت 
دس���تگاه خودرو، دو انبار مهمات، يك خمپاره انداز 
و هشت سنگر دش���من منهدم و حدود پنجاه نفر از 

نيروهاي مزدور ارتش عراق کشته و زخمي شدند. 
روز گذش���ته در همين جبهه رزمندگان جانباز 
نيروي زميني با اعزام اکيپ هاي گشتي تعداد بيست و 
هفت نفر از نفرات دشمن را به هالکت رساندند و يك 

نفربر و يك کاميون دشمن را منهدم کردند. 
اعزام گروه هاي رزمي، فني و پزشکي به جبهه هاي نبرد 

حق علیه باطل 
* گروهي از ب���رادران داوطلب اعزام به مناطق 
جنگي از نواحي ژاندارمري اصفهان، مشهد و کرمان 
از محل گ���ردان ژاندارمري ذوب آهن اصفهان، براي 
پيوستن به نيروهاي مسلح جمهوري  اسالمي ايران در 
جبهه هاي حق عليه باطل، عازم جنوب کشور شدند. 

ماهيدش���ت � 200 تن ديگر از رزمندگان غيور 
ايل »تيرگاه« شاخه ايالت گلربا تجهيزات کامل، طي 
مراسمي که در ماهيدشت در پايگاه شماره يك ستاد 
بسيج عشايري غرب کش���ور برگزار شد. رهسپار 

جبهه هاي نبرد شدند. 
دامغان � همچنين 16 تن از برادران عضو جهاد 
سازندگي دامغان همراه با 65 تن سيب زميني و 250 
تخته پت���و و 43 کارتن لباس و 8 عدد لحاف و مقدار 
قابل توجهي مواد خوراکي، عازم مناطق جنگي جنوب 

کشور شدند. 
هلي كوپترهاي هوانیروز مواضع دشمن را در سوسنگرد 

بمباران كردند 
به گزارش رسيده از اهواز خلبانان شجاع هوانيروز 
س���اعت ده صبح ديروز مواضع دشمن را در شمال 
غربي سوسنگرد مورد حمله قرار دادند. اين گزارش 
حاکيست که رزمندگان ارتش جمهوري اسالمي ايران 
ديروز صبح مواضع دشمن کافر را در جنوب »سعدون 
حمودي« در منطقه سوسنگرد شديداً زير آتش توپخانه 
و خمپاره قرار دادن���د که رفت و آمد آمبوالنس هاي 
دشمن در اين ناحيه نش���ان دهنده لطمات وارده به 

نيروهاي انساني دشمن در اين منطقه بود. 
تندگویان اسیر جنگي است و آزاد نخواهد شد 

کويت � خبرگزاري فرانسه � طه عبدالكريم وزير 
نفت عراق که براي شرکت در کنفرانس کشورهاي 
عربي صادر کننده نفت وارد کويت شده است، در يك 
کنفرانس مطبوعاتي گفت که عراق آماده است با وجود 
ادامه جنگ با ايران روزانه دو ميليون بش���كه نفت به 
خارج صادر کند.  وزير نفت عراق در پاسخ سؤال يكي 
از خبرنگاران گفت: مسئله آزاد کردن جواد تندگويان 
وزير نفت ايران که يك اسير جنگي است به هيچ وجه 
مطرح نيست و اين مسئله در کنفرانس کشورهاي عضو 

»اوپك« در جزيره بالي نيز مطرح نخواهد شد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه ش�نبه 18 آذرماه 1359 
)برابر با اول صفر 1401، 9 دسامبر 1980( نقل شده است.
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فلك ای دوست، ز بس بی حد و بی مر گردد
بد و نيك و غم و شادی همه آخر گردد

ز قفای من و تو، گرد جهان را بسيار
دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد

من و تو روزی از پای در افتيم، وليك
تا بود روز و شب، اين گنبد اخضر گردد

روز بگذشته خيالست که از نو آيد
فرصت رفته محالست که از سر گردد

کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود
پيش از آن کاين رخ گلنار معصفر گردد
زندگی جز نفسی نيست، غنيمت شمرش

نيست اميد که همواره نفس بر گردد
چرخ بر گرد تو دانی که چسان می گردد

همچو شهباز که بر گرد کبوتر گردد
اندرين نيمه ره اين ديو تو را آخر کار

سر بپيچاند و خود بر ره ديگر گردد
پروین اعتصامی

 سرایه


