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شورش رستم  روزافزون علیه شاه اسماعیل
»رس���تم روزافزون« از اهالی مازندران كه علیه شاه 
اسماعیل صفوی بپاخاسته بود، دهم دسامبر سال 1509 
میالدي بر همه مازندران استیال يافت و ادعا كرد كه از نسل 

ساسانیان است و حكومت بر ايران حق اوست.
 وی شاه اسماعیل را يک خارجی خوانده و گفته بود 
كه شاه اسماعیل خودش را هم شاه و هم درويش خوانده 
و شاهی و درويشی همخوانی ندارند؛ او يک جاه طلب 
است. شاه اسماعیل براي وي اخطاريه فرستاد و رستم پس 
از دريافت اين اخطاريه با شیبک خان، رئیس ازبكان باب 

دوستي باز كرد.
 شاه اسماعیل سال بعد بر ازبكان پیروز شد و شیبک 
خان در جنگ كشته شد، ولي پیش از آن كه شاه اسماعیل 
رهسپار مازندران شود شنید كه رستم درگذشته و يارانش 

آماده اعالم وفاداري نسبت به شاه اسماعیل هستند.
اعالمیه حقوق بشر در سازمان ملل تصویب شد

دهم دسامبر س���ال 1948 میالدي، اعالمیه حقوق 
بشر در يک مقدمه و 30 اصل به تصويب نهايي مجمع 
عمومي سازمان ملل رسید كه بايد از سوي اعضاي اين 
سازمان به عنوان يک استاندارد عمومي درباره هر فرد و هر 
گروه و جمعیت رعايت شود و در مدارس تدريس گردد 
تا در حافظه همگان باقي بماند. اين اعالمیه بعدا و به تدريج 
و به طور جداگانه از سوي پارلمان هاي ملل عضو سازمان 

نیز مورد تأيید قرار گرفت.
پایان جنگ میان ایاالت متحده  اسپانیا

دهم دسامبر سال 1898 با امضاي موافقتنامه پاريس 
بین اياالت متحده و اسپانیا به میانجیگري دولت فرانسه، 
جنگ دو كشور پايان يافت و اسپانیا طبق اين موافقتامه پس 
قرن ها از كوبا، فیلیپین، پورتوريكو و گوام مهاجرنشینان 

قديمي خود صرف نظر كرد و آنها را به آمريكا داد.
حمله نظامی ژاپنی ها به مستعمرات آمریکا

دهم دس���امبر 1941،  نیروهاي امپراتوري ژاپن در 
لوزان فیلیپین پیاده شدند و جزيره گوام، وابسته به آمريكا 
را تصرف كردند و ناو پرنس آو ويلیز انگلس���تان را در 
آب هاي سنگاپور غرق كردند. ژاپني ها هفتم دسامبر 1941 
و همزمان با بمباران پايگاه دريايي آمريكا در پرل هاربر، به 
گوام و فیلیپین � دو سرزمین وابسته به آمريكا � هنگ كنگ 
و مااليا از مستعمرات دولت لندن و نیز تايلند )مستقل( 

حمله نظامي بردند.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

فرمان امام براي رسیدگي به شایعه شکنجه
پیش از ظهر ديروز آيت اهلل س���یدعبدالكريم 
موسوي اردبیلي، دادستان كل كشور بطور خصوصي 
با امام خمیني رهبري انقالب و بنیانگذار جمهوري 

اسالمي ايران ديدار و گفتگو كرد.
در پايان اين ديدار آيت اهلل موس���وي اردبیلي 
دادستان كل كشور به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت 
امام اين جانب را مامور نمودند تا براي رس���یدگي به 

وضع زندان ها هیئتي تشكیل دهم وي افزود:
امام از شايعه شكنجه در زندان ها سخت ناراحت 
بودند و فرمودند اي���ن هیئت بايد با قاطعیت از تمام 
زندان ها بازديد نموده و در صورت ثبوت شكنجه بايد 
شكنجه گر قصاص گردد و براي اطمینان بیشتر امام 
نماين���ده اي در اين هیئت قرار خواهند داد اين هیئت 
با اختیارات تمام به زندان ها رفته و با زندانیان تماس 
برقرار نمايد تا مس���ائل به طور روشن به عرض ملت 

مبارز ايران برسد.
2 میگ عراق سرنگون شد

اطالعیه شماره 332 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمي ايران.

1� در تاري���خ 59/9/17 دو فروند میگ متجاوز 
عراقي بوسیله رادارهاي شهرستان هاي همدان و تهران 
كشف شد كه هر دو فروند توسط جنگنده هاي نیروي 
هوائي ارتش جمهوري اس���المي ايران و يگان هاي 
دالور پدافند زمین به هوا در مناطق اسدآباد و همدان 

سرنگون شدند.
در شمال و شرق تهران ترمینال ساخته میشود

بعدازظهر ديروز مهندس توسلي شهردار تهران 
پس از بازديد از غرفه هاي شركتهاي تعاوني مسافربري 
و قس���متهاي ديگر ترمینال جنوب تهران در جلسه 

اعضاي هیئت مديره 16 غرفه ترمینال شركت كرد.
شهرداري تهران گفت: ساختمان موقت ترمینال 
غرب بزودي باتمام میرسد و ترمینالهائي نیز در شمال و 
شرق ايجاد خواهد شد تا مسافران از هر ترمینال بتوانند 
به تمام نقاط كشور مسافرت كنند و مشكل رفت و آمد 

شهري آنها كاسته شود.
بازنشستگان، امسال معادل یك ماه حقوق و مزایا 

دریافت میدارند
مهندس كتیرائي سرپرست سازمان امور اداري و 
استخدامي كشور در گفتگوئي در رابطه با همسان كردن 
پرداخت پاداش بازنشستگان كشوري گفت: متن قانون 

بودجه سال 1359 متذكر شده است.
 به »كلیه كاركناني كه بازنشسته میشوند بشرط آنكه 
مشمول پاكسازي نشده باشند و در طول خدمت خود كار 
ارزنده اي انجام داده باشند، معادل دو ماه حقوق و مزايا 
پرداخت مي گردد، مشروط برآنكه جمع اين حقوق و 
مزايا پرداخت می گردد، مشروط بر آنكه جمع اين حقوق 
و مزايا پرداخت مي گردد، مش���روط برآنكه جمع اين 
حقوق و مزايا از يكصد و شصت هزار ريال تجاوز نكند 
. مهندس كتیرايي سپس اضافه كرد: آقاي نخست وزير 
موافقت نمودند كه در شرايط فعلي تمام وزارتخانه ها و 
سازمان هاي دولتي بايد به تمام كساني كه در سال جاري 
بازنشسته میش���وند فقط معادل يک ماه حقوق و مزايا 
پرداخت نمايند به ش���رط آنكه جمع آن از پنجاه هزار 
ريال تجاوز ننمايد اما اين پاداش به كساني كه خودشان 
درخواست بازنشستگي نمايند پرداخت نخواهد شد و 
كارمنداني هم كه كمتر از بیست سال سابقه خدمت داشته 

باشند از دريافت اين پاداش مستثني شده اند.
دستور پرداخت حقوق معوقه كارگران مناطق جنگزده

جهت پرداخت حقوقهاي معوقه كارگران در بعضي 
از مناطق جنگزده به كارفرمايان اين كارگاهها ابالغ شد 
جهت روشن نمودن وضع كارگران تا پايان آذرماه سال 
جاري به ادارات كار محل مراجعه نمايند. س���خنگوي 
وزارت كار و امور اجتماعي در اين مورد اطالعیه اي صادر 

كرد كه متن آن به اين شرح است:
نظر باينكه به علت جنگ تحمیلي و تخلیه اجباري 
بعضي از مناطق جنگ زده، كارگاههاي اين مناطق تعطیل 
ش���ده اس���ت و تعداد زيادي از كارگران اين كارگاهها 
حقوق هاي معوقه خود را از يک تا دو ماه قبل از تعطیل 
كارگاه طلبكار میباشند بدينوس���یله به كارفرمايان اين 
كارگاهها ابالغ میشود بمنظور روشن نمودن وضع كارگران 
تا پاپان آذرماه سال جاري به كار محل يا ادارات كار استان 

در منطقه، مراجعه نمايند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز چهارشنبه 19 آذرماه 1359 
)برابر با 2 صفر 1401، 10 دسامبر 1980( نقل شده است.
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چهار چیز مر آزاده را ز غم بخرد:
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد

هر آن كه ايزدش اين چهار روزی كرد
سزد كه شاد زيد جاودان و غم نخورد
رودکی

 پند بزرگان

ش���ما هم می توانید هر كاری را كه دوست 
داريد، بكنید؛ اگر فقط باور كنید كه می توانید.
جک کانفیلد
زينت منزل، دوس���تانی هستند كه به آنجا 

رفت و آمد دارند.
امرسون

 سرایه


