
شناسنامه
در اين شماره

ما باور داريم آگاهى مقدمه آزادى است شويد مشترك  را  ايرانشهر  ما،  از  پشتيبانى  براى 

 مطالب منتشر شده در ايرانشهر نشانگر عقيده و آراى نويسندگان آن است و 
الزاما راى و نظر ايرانشهر محسوب نمى شود.

 مسئوليت صحت محتواى آگهى هاى منتشر شده در اين ماهنامه با صاحبان 
آگهى است و ايرانشهر در اين خصوص مسئوليتى ندارد.

 استفاده از مقاالت، طرح ها و ايده هاى منعكس شده در اين مجله فقط با 
اجازه كتبى امكان پذير است.

 ايرانشهر در حك و ويرايش مطالب وارده مختار است.
 مطالب و تصاويرى كه براى ما مى فرستيد مسترد نمى شود.

بنيانگذار و مدير مسئول: بيژن خليلى
زير نظر شوراى نويسندگان

ناشر: شركت كتاب

IRANSHAHR Magazine
Is published by Ketab Corp.

KETAB Corporation
1419 Westwood Blvd,

 Los Angeles, CA 90024. USA
818.908.0808
800.908.0808

Fax: 818.908.1457
www.iranshahrweekly.com

ketab1@ketab.com

ش
ماهنامه فرهنگى، سياسى، هنرى و اجتماعى

      Copyright 2013c

شماره  نهم،  آگوست  2013

4 سر مقاله /بيژن خليلى: شاه درس 28 مرداد را در 14 آبان پس داد  
پرونده / مهدى آقازمانى: از يك كودتا تا زمينه سازى براى يك انقالب                         6
پرونده /مجيد محمدى:هفت الگو وپنج مدل ملى گرايى در ايران معاصر 8
12 پرونده/ ايرج افشار: پاسخ هاى تاريخى  مصدق به شاه  
14 پرونده/ على فرهمند: 28 مرداد كودتا يا رستاخيز ملى؟  
18 پرونده/ محمد امينى: كودتا يا قيام ملى؟  
ايران 26 نفت  ملى  جنبش  خارجى  تاثيرات  فرهمند:  على  پرونده/ 
تاريخ معاصر به روايت تمبر / پرويز كاردان: تمبر هاى دولت مصدق   30
32 يك سبد حكايت / محمود افهمى  
در قلمرو فرهنگ / محمدرضا شفيعى كدكنى: شمايل غزل فارسى...  34
روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران                 36
44 نقد كتاب / گالويژ معتمدى: گذرى بر «گذرى بر زمان»   
اقتصاد و بين الملل / امين اكبريان: تقصير شاه بود يا مصدق؟ 46
اقتصاد و بين الملل / امين اكبريان: ژاپن قوى تر - چين ضعيف تر 48
اقتصاد و بين الملل /  امين اكبريان: مصر در  ورطه انقالب، كودتا، بحران 50
52 سفر در آمريكا /مهدى آقازمانى: ايالت مينسوتا    

ايرانشهر پزشكى - ضميمه رايگان چهارم
56 سالمت / مهم تر از آنچه شما مى پنداريد  
57 سالمت / عوارض بى خوابى در مشاغل حساس  
58 بيمارى شناسى / آزمايش و تست سينه ها  
بيمارى شناسى/ آنچه زنان بايد در مورد سرطان پستان بدانند     60
بيمارى شناسى/ نگاهى به رابطه سرطان و سبك زندگى      62
64 مغز و اعصاب/ همه چيز درباره سردرد      

جدول ايرانشهر - شماره 53
70 و...      زنجيره  سودوكو،  متن،  در  شرح  كالسيك،  جدول هاى 
122 حل جدول هاى شماره 51      
126 راهنماى حل جدول      
129  مسابقه همراه با جايزه     

مجله فرهنگى ايرانشهر را به راحتى و فقط با يك 
تماس با مركز اطالعات ايرانيان مشترك شده و آن 
را از طريق پست فدرال اياالت متحده آمريكا در 

هركجا كه هستيد دريافت نماييد.
تلفن تماس:

1 818 9 08 0808

ايرانشهر فرهنگى - شماره 9

C  Copyright 2013 Ketab Corp.33 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره9، جدول ايرانشهر شماره 53، همراه با چهارمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست2013



نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
من بدنبال تعريف تاريخ علمى در اينترنت مى گشتم و اين تعريف از تاريخ 
را كه آن را به 3 بخش تقسيم كرده بيشتر به مطلبى كه مى خواهم مطرح كنم 

نزديكتر ديدم.
تاريخ چيست؟ تاريخ را سه گونه مى توان تعريف كرد:

1. علم به وقايع و حوادث سپرى شده و اوضاع و احوال گذشتگان. 
زندگينامه  ها، فتح نامه ها، سيره ها كه در ميان همه ملل تاليف شده و مى شود 

از اين مقوله است.
علم تاريخ در اين معنى، اّوالً جزيى، يعنى علم به يك سلسله امور شخصى 
و فردى است نه علم به كّليات و يك سلسله قواعد و ضوابط و روابط، 
ثانياً يك علم «نقلى» است نه عقلى، ثالثاً علم به «بودن »ها است نه علم بن 
«شدن »ها، رابعاً به گذشته تعّلق دارد نه به حاضر. ما اين نوع تاريخ را «تاريخ 

نقلى» اصطالح مى كنيم.
2. علم به قواعد و سنن حاكم بر زندگى هاى گذشته كه از مطالعه 
و بررسى و تحليل حوادث و وقايع گذشته به دست مى آيد. موّرخ به 
معنى دوم در پى كشف طبيعت حوادث تاريخى و روابط عّلى و معلولى 
آنهاست تا به يك سلسله قواعد و ضوابط عمومى و قابل تعميم به همه 
موارد مشابه حال و گذشته دست يابد. ما تاريخ به اين معنى را «تاريخ 

علمى» اصطالح مى كنيم.
اين جهت، تاريخ را بسيار سودمند مى گرداند و آن را به صورت يكى 
از منابع «معرفت» (شناخت) انسانى درمى آورد و او را بر آينده اش مسّلط 

مى نمايد.
تاريخ علمى مانند تاريخ نقلى به گذشته تعّلق دارد نه به حال، و علم به 
«بودن ها» است نه علم به «شدن ها»؛ اما بر خالف تاريخ نقلى، كلى است 

نه جزيى، و عقلى است نه نقلى محض.
تاريخ علمى در حقيقت بخشى از جامعه شناسى است؛ يعنى جامعه 

شناسى جامعه هاى گذشته است.
3. فلسفه تاريخ؛ يعنى علم به تحّوالت و تطّورات جامعه ها از مرحله اى به 
مرحله ديگر و قوانين حاكم بر اين تطّورات و تحّوالت؛ به عبارت ديگر، علم 

به «شدن» جامعه ها نه «بودن» آنها.
 شماره 2 اين تعريف از تاريخ،  آن چيزى است كه ما بايد بدان مسلح 
شويم تا بتوانيم بر اساس يك چارچوب علمى، به بررسى و مطالعه و تحليل 

حوادث گذشته پرداخته تا بتوانيم بر تاريخ آينده،  مسلط شويم.
 بر اين اساس دوران محمدرضاشاه را مى توان به چهار دوره تقسيم كرد

الف- از شهريور 20 تا خروج نيروهاى بيگانه از ايران- 1325 خورشيدى
ب- از نجات آذربايجان تا ملى شدن صنعت نفت 1329-1325

پ- حكومت 33 ماهه دكتر مصدق
ت- از 28 مرداد تا بهمن 1357

 كه  به نظر نگارنده ، بهترين و مستدل ترين راه براى پى بردن به ماهيت 
حكومت پهلوى دوم از 28 مرداد به بعد، و مقايسه آن با زمانى كه او قدرت 

را بدست نداشت، استناد به سخنان خود شاه است .
شاه فقيد در 14 آبان ماه 1357 يك پيام تلويزيونى قرائت كرد كه با عنوان 

"من صداى انقالب شما را شنيدم" معروفيت پيدا كرد.
نگارنده بخش هايى از اين پيام را برجسته كرده است كه در زير مى آيد:

 "ملت عزيز ايران! در فضاى باز سياسى كه از دو سال پيش به تدريج 
ايجاد مى شد، شما ملت ايران عليه ظلم و فساد بپا خواستيد. انقالب ملت 
ايران نمى تواند مورد تاييد من به عنوان پادشاه ايران و به عنوان يك فرد 

ايرانى نباشد"
"موج اعتصاب ها نيز كه بسيارى از آنها بر حق بوده"

"من آگاهم كه بنام جلوگيرى از آشوب و هرج و مرج اين امكان وجود 
دارد كه اشتباهات گذشته و فشار اختناق تكرار شود"

"من آگاهم كه ممكن است بعضى احساس كنند كه بنام مصالح و 
پيشرفت مملكت و با ايجاد فشار اين خطر وجود دارد كه سازش نا مقدس 

فساد مالى و فساد سياسى تكرار شود"
"متعهد مى شوم كه پس از برقرارى  نظم و آرامش در اسرع وقت يك 
دولت ملى براى آزادى هاى اساسى و انجام انتخابات آزاد، تعيين شود تا 
قانون اساسى كه خون بهاى انقالب مشروطيت است بصورت كامل به 

مرحله اجرا در آيد."
"تضمين مى كنم، كه حكومت ايران در آينده بر اساس قانون اساسى، 
عدالت اجتماعى و اراده ملى و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود"

"من از همه شما هموطنان عزيزم مى خواهم تا به ايران فكر كنيد. همه به 
ايران فكر كنيم.  در اين لحظات تاريخى بگذاريد همه با هم به ايران فكر 
كنيم. بدانيد كه در راه انقالب ملت ايران عليه استعمار، ظلم و فساد، من 

در كنار شما هستم. "
 مفهوم مخالف اين مجموعه پيام اين است كه پادشاه ايران مى پذيرد كه در 

دوران حكومتش :
 فضاى باز سياسى در ايران حداقل تا پيش از دو سال قبل آن وجود 

نداشته است.
ظلم و فساد نيز در مملكتى كه او سكاندار آن بوده ، وجود داشته است .

حق اعتصاب وجود نداشته است.

فشار و اختناق وجود داشته است.
دولت ملى بر سركار نبوده است.

سياستمداران و ثروتمندان براى  تباهى مردم با يكديگر ساخته بودند.
قانون اساسى اجرا نمى شده است.

استبداد حاكم بوده است.
عدالت اجتماعى برقرار نبوده است.

اراده ملى خط مشى حكومت را تعيين نمى كرده است.
استعمار در مملكت حضور داشته است.

 البته در اين پيام تلويزيونى ، شاه مى توانست دست آوردهاى 25 ساله 

شاه درس 28 مرداد را 14 آبان پس داد
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الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

حكومت خود را كه اهم آن مى تواند به اختصار به شرح زير بيان شود نيز 
ارائه دهد:

*باالبردن كيفيت سطح زندگى ايرانيان نسبت به گذشته و نسبت به ملت 
هاى ديگر هر كشور همسايه و منطقه

*باال بردن كيفيت آموزشى و بهداشتى ايرانيان چه در پايين با راه اندازى 
سپاهيان دانش و بهداشت و ترويج و چه در باال با بسط و توسعه مركز 
آموزشى و دانشگاهى نسبت به گذشته و نسبت به ملت هاى ديگر هر 

كشور همسايه و منطقه
* باال بردن ارزش ايران و ايرانى و پول ملى ايرا ن در جامعه جهانى

*آزادى زنان و اصالحات عميق و عرفى كردن قوانين ايران به نفع زنان
*برجسته كردن افتخارات ايرانيان به ويژه با مدد از سلوك و فرهنگ  
ايران باستان و در نهايت جايگزين كردن تقويم هجرى قمرى با يك تقويم 

ايرانى 
*باال بردن قدرت نظامى ايران براى دفاع از تماميت ارضى ايران ( همين 
قدرت نظامى بعدها پس از استقرار حكومت اسالمى سبب شد كه ايران 
اگر هم در جنگ با عراق  پيروز نشد، مرزهاى ايران دست نخورده باقى 

ماند)
*عدم ورود به جنگ با كشورهاى همسايه و تضمين صلح و آرامش 
در درون مرزهاى ايران (اين شاه بود كه شعله جنگ با عراق را خاموش 
كرد در حالى كه اين حكومت اسالمى بود كه با تحريك عراق سبب ساز 

جنگ شد)
*دفاع از آرزوها و آرمان هاى ملى در برابر هجمه منطقه اى و جهانى 
(براى مثال با قدرت در برابر اعراب و در راس آنان جمال عبدالناصر و 

شركت هاى نفتى براى تغيير نام خليج فارس ايستاد).

و موارد ديگر اين كارنامه را مى توان ادامه داد كه بسيار كارنامه درخشانى 
است ولى به نظر مى رسد كه در آن لحظات حساس تاريخ ايران، او جرات 
ابراز هيچ يك از آن ها را و دفاع از خود را نداشته است، در عوض با گفتن اين 

سخنان كه به شرح زير مى آيد به حكومت بعدى باج داده است.
"من اينجا از آيات عظام و علماى اعالم كه رهبران روحانى و مذهبى  
جامعه و پاسداران اسالمى و بخصوص مذهب شيعه هستند، تقاضا دارم 
تا با راهنمايى هاى خود و دعوت مردم به آرامش و نظم براى حفظ تنها 

كشور شيعه جهان بكوشند"
"و حفظ شعائر اسالمى"

استفاده مى كنند و نه يك  در آخر با واژه عربى كه آخوندها از آن  و 
تحصيلكرده كشور سويس كه به زبان هاى فرانسه و انگليسى به مانند زبان  

مادرى احاطه داشت به بيانات خود پايان داد " انشاء اهللا تعالى "
به راستى چه مى شد اگر 28 مردادى اتفاق نمى افتاد؟

 صد افسوس كه تاريخ را با اگر و مگر نمى توان نوشت ولى مى توان با يك 
نگرش بسيار ساده متوجه شد كه روحانيت شيعه كه از سويى وعده كرده بود 
همه اين كارهايى را كه بر مردم ايران به ناروا رفت را انجام نخواهد داد به 
مراتب به وجه شنيع ترى آن ها را انجام داد و از سوى ديگر تمامى دست 

آوردهاى حكومت پهلوى دوم را نيز به باد فنا داد.
 آنها، بهشتى دروغين و خيالى را به ايرانيان وعده دادند ولى در فرداى 
پيروزى و بالفاصله با سقوط حكومت پهلوى ، حكومتى دينى بر سر كار 

آوردند كه در جنايت و خباثت در تاريخ ايران تالى براى آن نمى توان يافت.
درسى كه شاه در14 آبان 1357 از حكومت 25 ساله خود بعد از 28 

مرداد1332 گرفت،  براى ايرانيان بسيار گران تمام شد.
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پرونده 

در سرمقاله شماره  پيش از اين و  سال  دو 
چهارم مجله ايرانشهر كه به قلم بيژن خليلى 
در تاريخ جمعه  19 آگوست 2011 منتشر شد، 
براى  را  شگفت آور  تيترى  سرمقاله  نويسنده 
نوشته اش برگزيد كه در همان يك خط همه 
ماجرا را به روشنى و وضوح مطرح مى كرد: 
«28 مرداد، روزى كه چشم اسفنديار ملت 

ايران است»
 بيژن خليلى در آن نوشتار با شرح مبسوطى 
جنگ هاى  در  ورزانه  حيله  رويكرد هاى  از 
كالسيك و عمليات روانى عليه يك سيستم حكومتى، انتخاب روز 28 
مرداد را به عنوان روز به آتش كشيده شده سينما ركس آبادان، مورد توجه 

قرار داده و نوشته بود:
انتخاب  را  مرداد   28 روز  اسالمى  تروريست هاى  چرا  اما   ...»
كردند؟ چرا كه ايران در اين روز از همه روزها ضعيف تر بود. شاه و 
اطرافيانش، 28 مرداد را قيام ملى مى خواندند و جبهه ملى آن را كودتاى 
امريكايى، انگليسى عليه حكومت ملى دكتر مصدق مى دانست. اين 
روز بين دولت هاى بر سركار و بسيارانى كه از دولت ها بركنار بودند 

روز تفرقه و روز جدايى بود.»
و در نهايت چنين استنتاج كرده بود كه:

«افراطيون اسالمى و شخص خمينى و نزديكان درجه يك او باالخره 
با استفاده از اين روز كه تفرقه اى 25 ساله براى ملت ايران به ارمغان 

آورده بود حداكثر استفاده را كردند و با آتش زدن سينما ركس در اين 
روز نقشه به دام انداختن مّلت ايران، براى تسليم خود آن هم دست و 

پا بسته به اين جنايتكاران را در 22 بهمن 1357 تكميل كردند.»
بايد بپذيريم كه نوشتار فوق برگى حقيقى از تاريخ معاصر ايران است 
و بى ترديد تاثير 28 مرداد 1332 و وقايع اين روز تلخ در بسيارى از 

جريانات 6 دهه گذشته موثر بوده است. اما چرا؟
محمد  دكتر  دولت  سرنگونى  به  كه  روزى  وقايع  از  سال  اكنون 60 
مصدق انجاميد مى گذرد، اما 28 مرداد همچنان روزى مناقشه برانگيز 

با پيامدهايى مهم و تعيين كننده در تاريخ معاصر ايران قلمداد مى شود.
نه تنها هواداران محمد مصدق بلكه تقريبا تمامى مخالفان محمد رضا 
شاه پهلوى فارغ از گرايش هاى فكرى و سياسى خود از وقايع 28 مرداد 
به عنوان يك «كودتاى انگليسى- آمريكايى» ياد كرده اند و در مقابل، 
ملى»  «قيام  را  سال 1332  مرداد  حوادث 28  سلطنتى  نظام  طرفداران 

خوانده اند.
اين اختالف تا آنجا ريشه دوانده است كه حتى به سرنوشت تمبر ايران 
نيز راه پيدا كرد و شرح مفصلى از آن را به روايت پرويز كاردان در 

شماره قبل مجله فرهنگى ايرانشهر منتشر نموديم.
حال گذشته از اختالف نظر شديد بر سر تفسير و تحليل 28 مرداد، 

كسى در اهميت اين روز و پيامدهايش ترديد نكرده است.
قدرت هاى  و  داخلى  بازيگران  از  يك  هر  سهم  كه  اينجاست  سوال 
خارجى در سقوط دولت دكتر مصدق چه بوده است و آيا چنين وقايعى 

اجتناب ناپذير بودند؟

از يك كودتا  تا زمينه سازى 
براى يك انقالب
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با توجه به اينكه ملى شدن صنعت نفت اصلى ترين علت برآمدن و 
سقوط دولت دكتر مصدق بود. آيا در ملى شدن صنعت نفت نقش و 
خواست قدرت هاى خارجى هم موثر بود و آيا ملى شدن نفت دست 
كم در كوتاه مدت به سود ايران تمام شد؟ آيا ملى شدن صنعت نفت در 
ايران راهگشاى پايان استعمار در خاورميانه بود و مى توان از آن به عنوان 
نقطه عطف ملى گرايى در توده مردم و دولت هاى شمال آفريقا، خاورميانه 

و آمريكاى التين نام برد؟ و ... 
پس  هنوز  آنها  از  بسيارى  كه  مطرح  زمينه  اين  در  بسيارى  سواالت 
از گذشت شش دهه بى پاسخ مانده است و يا با تفسير هاى شخصى 
مورد بررسى و حالجى قرار گرفته است. اما نكته مهم اينجاست كه دو 
حكومت پهلوى و رژيم جمهورى اسالمى چگونه از اين رويداد بهره 

بردارى كرده اند؟
در خصوص آنچه رويكرد دولتمردان و حاكميت در دوره 25 ساله 
زمامدارى شاه فقيد ايران تا وقوع انقالب در سال 1357 است در يك 

جمله مى توان خالصه گويى كرد كه:
نظام سلطنت با حذف برخى مستندات و سانسور شديد، آن رويداد را به 
عنوان برگ برنده خود به جامعه ارزانى داشت. در حالى كه خود صاحب 
منصبان حكومت به كذب بودن ادعايشان باور داشتند و مى دانستند 28 
مرداد بيش از يك دستاورد وحدت آفرين براى حكومت و مردم به نقطه 
اختالف آنها مبدل شده است. نقطه اختالفى كه سرانجام در سينما ركس 

آبادان كار دست نظام پادشاهى داد و...
اما رويكرد رژيم اسالمى با 28 مرداد بسى تامل برانگيزتر است. دكترين 
سياست خارجى رژيم اسالمى از همان ابتداى قدرت گرفتن اسالميون 
در ايران بر دو مبناى صدور انقالب و دشمنى با اسرائيل شكل گرفت و 
به زودى ايران با همين رويكرد تهاجمى در سياست خارجى كه به تضييع 
حقوق و منافع ملى ايران منجر مى شد، رو در روى غرب قرار گرفت. 
طبيعى است كه دشمنى با غرب براى رژيم پوپوليست تحت رهبرى 
خمينى اعتبار داخلى ايجاد مى كرد و آغاز جنگ به محدود شدن فضاى 

داخلى و تثبيت رژيم و اعمال فشار داخلى بر مخالفان دامن زد.
و  غرب  دادن  جلوه  سياه  مشتاق  ايران،  تازه  رهبران  رو  همين  از 
على الخصوص آمريكا در زمينه مداخله در امور داخلى ايران بودند تا با 
دست نشانده قلمداد كردن رژيم گذشته، براى خود آبرو بخرند. از سوى 
ديگر اما ملى گرايان و جبهه مصدقى ها از اولين گروه هايى بودند كه در 

تسويه هرم قدرت در بعد از انقالب از بدنه حكومت كنار گذاشته شدند 
و طبيعى است كه قهرمان ملى ايرانيان «محمد مصدق» كه بى شك الگو 
و نماد ملى گرايى مدرن در ايران بود ديگر نمى توانست براى رهبران 
اسالم گرا مقبول و قابل تحمل باشد. از همين رو در فرايندى حساب 
شده سياست بازان اسالم گرا كوشيدند تا رويدادهاى نهضت ملى شدن 
صنعت نفت را به دو قسمت مجزا تقسيم كنند. آنها با پر رنگ كردن 
نقش ابوالقاسم كاشانى وجهه مثبت ملى شدن صنعت نفت را به نفع طبقه 
آخوندها كه حاال رهبران رژيم بودند مصادره كردند و سرشكستگى ها، 
سقوط دولت ملى، دخالت بيگانگان و كودتاى منجر به استقرار دوباره 
نظام شاهنشاهى را به حساب ناكارآمدى ها و تكروى هاى دكتر مصدق 

گذاشتند.
واقعيت  اما  معتقدم  رويكرد  اين  بودن  غلط  به  شخصا  اينكه  با   
اينجاست كه همينك  بيش از سه دهه است كه در كتاب هاى تاريخ 
مدارس و دبيرستان هاى ايران تاريخ چنين تحريف شده و به نسل هاى 
بعدى تدريس مى شود. نسل هايى كه پيوندشان با 28 مرداد چيزى بيش 
از همين كتاب هاى تاريخ نيست. كتاب هايى كه قرائت تحريف شده 
حكومتى را از 28 مرداد و جريان ملى شدن نفت روايت مى كنند و 
حكومت در هيچ مرحله اى  هم كمترين انعطافى در قبال روايت هاى 
مستقل را نمى پذيرد. تا آنجا كه صدور دستور تخريب خانه و مدفن دكتر 

مصدق هر از گاهى در ايران خبرساز مى شود.
اين اما همه ماجرا نيست. چراكه آنهايى كه امروزه در خيابان پاستور 
تهران بر اريكه قدرت تكيه زده اند، همچنان آب به اسياب اختالف نظر ها 
در خصوص رويداد 28 مرداد مى ريزند و تالش دارند تا آتش اختالف 
بين هواداران نظام پادشاهى و گرايش مندان به دكتر مصدق و نيز ديگر 
گروه هاى اپوزيسيون ايرانى در خارج از كشور همچنان شعله ور و ايشان 

در دعواى شاه و مصدق معطل بمانند.
بى ترديد بازماندن در رويداد هاى تلخ نيمه تابستان 60 سال قبل، تا به 
امروز، وقت و انرژى بسيارى از فعاالن سياسى و پژوهشگران ايرانى 
گرفته و هم چنان مى گيرد. اگرچه در اهميت مطالعه تاريخ معاصر و به 
ويژه رويدادى كه به «چشم اسفنديار ملت ايران» تعبير شده است، ترديدى 
نيست، اما آيا وقت آن نرسيده است كه همه جريان هاى فكرى مخالف 
جمهورى اسالمى اهتمام خود را بر افشاى خيانت هاى رژيم استبدادى 

حال حاضر ايران نسبت به منافع ملى كشورمان معطوف نمايند؟
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ايران به عنوان سرزمين مادرى
جغرافيايى  محدوده ى  داراى  و  سرزمين  يك  الگو  اين  در  ايران 
است. افراد با تولد در اين سرزمين بدان تعلق پيدا مى كنند. در اين 
آن  در  افراد  كه  است  سرزمينى  به  وابستگى  نوعى  گرايى  ملى  الگو 
پيوندهاى خونى دارند و نوعى احساس تعلق بدان پيدا كرده اند. اين 
تعلق  ملت ها  دولت-  گيرى  شكل  ماقبل  دوران  به  گرايى  ملى  نوع 
ايران  اين  براى  جغرافيايى  محدوده اى  گرچه  جهت  همين  دارد.از 
تصور مى شود اما اين محدوده در طول تاريخ مدام در حال انقباض 
و انبساط بوده است. البته دوستداران وطن معموال بزرگ ترين ايران 
 . كنند  مى  حساب  مادرى  سرزمين  هزارساله اش  چند  تاريخ  در  را 
بسيارى از كشورهاى همسايه را سرزمين هاى جدا شده از مام وطن 

تصور مى كنند. 

ايران به عنوان مهد شيعى گرايى
ايران مذهبى از دوران صفويه آغاز مى شود يعنى دورانى كه دولت 
مركزى با سركوب سنى ها و اجبار آنها به تغيير دين تالش كرد ايران 
را شيعى بسازد. اين ايران ام القراى جهان اسالم است. صفويه اگر مى 
تواستند قبور ائمه ى شيعه و حتى خانه  ى كعبه را به ايران منتقل مى 

كردند تا ايران را مهد اسالم سازند. 
(دين  ملت  دولت-  با  مرتبط  عناصر  هم  گرايى  ملى  نوع  اين  در 
رسمى) و هم يك عنصر ماقبل عصر دولت ها به چشم مى خورد و 
آن دين اكثريت است (به جاى محل تولد). از همين ديدگاه است كه 
دين رسمى براى يك ملتى كه شهروندان آن ايمان هاى متفاوتى دارند 
بيرون مى آيد. در اين الگوى دينى نمادهاى ملى مثل سرود و پرچم 

موضوعيت ثانوى پيدا مى كنند.

هفت الگو و پنج نوع ملى گرايى  
در ايران معاصر

مجيد محمدى
 (جامعه شناس)

گرو هاى بسيارى در ايران و خارج از ايران هستند كه خود را ملى گرا، ميهن پرست يا ملى مى خوانند. اين گروه ها 
ــت، و آزاديخواه يا تماميت  ــواه، دمكرات يا اقتدارگرا، تمركزگرا يا فدراليس ــروطه خ مى توانند جمهوريخواه يا مش
ــتى مى تواند يك ايدئولوژى سياسى، يك باور، يا حتى يك گرايش يا احساس  ــند. ملى گرايى يا ميهن پرس خواه باش
ــتر است يا  ــباهت هاى آنها بيش ــد؟ آيا ش ــنى ميان آنها قائل ش ــد. آيا مى توان تمايزهاى عقيدتى و رفتارى روش باش
تفاوت هايشان؟ با چه ايده ها يا رفتارهايى مى توان آنها را با يكديگر مقايسه كرد؟ ملى گرايى هاى موجود چه نسبتى 

با اين عقايد و الگوها دارند؟
ــيدى مرور كنيم شــش الگوى ملى گرايى در ميان  اگر جريان هاى ملى يا ملى گرا را از دهه ى بيســت تا نود خورش
ــتند و ملى گرايى هايى كه در عالم خارج مى بينيم تركيبى  ــتر تيپ هاى ايده ال هس آنها خواهيم يافت. اين الگوها بيش

از آنهاست. 
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ايران به عنوان سرزمين آريايى
ايران براى برخى از ايرانيان سرزمين يك نژاد خاص يعنى نژاد آريايى 
بوده است. آنها ايرانى بودن را نه تولد در يك سرزمين بلكه اخالف 
يك نژاد خاص مى دانند. هم گرايش هاى ضد عربى و هم گرايش هاى 
ضد غربى در ميان باورمندان به سرزمين آريايى به چشم مى خورد. 
براى باورمندان به اين الگو حفظ خلوص نژادى و ملى در اولويت قرار 
دارد. مخالفت اين گروه با اسالم نيز ناشى از رهيافت عقلگرايانه يا 
تجربه گرايانه به دين و اسالم نيست بلكه ناشى است از غريبه دانستن 

اين دين براى جامعه ى ايران قبل از تجاوز اعراب. 

ايران به منزله مهد زحمت كشان
ايران  براى گروهى صرفا ايران سوسياليستى است. در اين الگو ملى 
گرايى در كنار سوسياليسم مى نشيند. طبقات اجتماعى محور شكل 
گيرى اين الگوست. اگر در الگوى ايران آريايى آنها كه به ايران تجاوز 
كرده و در اين سرزمين ساكن شده اند (مثل اعراب يا مغول ها) ايرانى 
وطن  دايره ى  از  كنندگان  استثمار  نيز  الگو  اين  در  شوند  نمى  تلقى 
پرستان و ايران دوستان خارج مى شوند. اسالمگرايان با نقض شريعت 
افراد را از حقوق شهروندى محروم مى كنند و سوسياليست ها با نقض 

اصول سوسياليسم.
 

ايران به منزله ى كشور شاهنشاهى
هستند كسانى كه نمى توانند ايران را بدون يك شاهنشاه قدر قدرت 
تصور كنند (خدا- شاه- ميهن). ايرانشهر از نظر آنان كشورى است كه 
همه ى كارگزارانش مشروعيت خود را از فره ى ايزدى شاهنشاه اخذ 
مى كنند. باورمندان به اين الگو هنوز روياى كشورى متشكل از دهها 

كشور را در ذهن دارند كه همه تحت حاكميت شاه شاهان قرار مى 
گيرد. اينها ايران تحت حكومتى غير شاهنشاهى را كشورى اشغال شده 
يا كشورى با هويت از دست رفته تصور مى كنند به همان شكلى كه 
طرفداران واليت فقيه ايران رها شده از استبداد دينى را ايرانى از دست 

رفته تصور مى كنند.   

ايران به عنوان مهد فرهنگ ايرانى
با  زبان  يك  شامل  فرهنگى  مجموعه اى  يعنى  الگو  اين  در  ايران 
لهجه هاى گوناگون و ميراث فرهنگى مشخص. اين ايران فرهنگى به 
مرزهاى موجود كشور محدود نمى شود بلكه افغانستان و تاجيكستان 
شود.  مى  شامل  نيز  را  تركيه  و  عراق  و  آذربايجان  از  بخش هايى  و 
تصور ايرانى بودن به عنوان يك هويت ويژه ناشى است از اين ايده كه 
ايرانيان تاريخ مشتركى دارند و در طول اين تاريخ فرهنگ مشتركى را 

با يكديگر شكل داده اند. 

ايران به عنوان جامعه ى مبدا و محلى براى اجتماعى شدن
در سنت عقلگرايى و ليبراليسم عضويت در يك ملت داوطلبانه است 
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و نه ارثى. قوم محور نيست و اقوام مولفه هاى آن هستند و نه محدود 
كننده ى آن. اين الگو را از جهت تاكيد بر حيات اجتماعى مشترك مى 

توان ايران مدنى ناميد. 
در اين الگو ملت بر يك ميراث فرهنگى مشترك يا تاريخ مشترك يا 
اجداد مشترك بنا نمى شود بلكه حاصل زندگى يك نسل با همديگر 
است. به همين دليل خانواده ى مهاجرى كه از عراق يا افغانستان به 
ايرانيان  با  و  فرستاده  مدرسه  به  ايران  در  ار  كودكانش  و  آمده  ايران 
در هم مى آميزد ايرانى است حتى اگر قانون آن را از بسيارى حقوق 

محروم سازد. 
در اين الگو شما تا زمانى به يك ملت تعلق داريد كه مى خواهيد با 
آنها زندگى كنيد و روابط اجتماعى داشته باشيد. به محض آن كه از اين 
جامعه بريديد ديگر شهروند آن ملت نيستيد حتى اگر زبان و فرهنگ 
و شناسنامه ى آن كشور را يدك بكشيد. اين نوع ملى گرايى به بيگانه 
ترسى يا غير خودى كردن خارجى يا ادعاى اصالت ملى منتهى نمى 

شود.
آزادى، مدارا، حقوق فردى و برابرى همه ى ساكنان يك كشور در 
برابر قانون از نتايج اين نوع نگاه به مليت است. هويت ملى در اين 
ديدگاه از اين جهت اهميت دارد كه به زندگى افراد معنى مى دهد و نه 

اين كه مايه ى احساس برترى نسبت به ديگر ملت ها شود.

ملى گرايى هاى انضمامى
در عالم واقع سياست پنج نوع ملى گرايى ايدئولوژيك (به عنوان ابزار 
كسب و حفظ قدرت) با صبغه هاى كم رنگ و پر رنگ به چشم مى 

خورد كه رگه هايى از الگوهاى فوق را در خود دارند:
مادرى و ايران  از الگوى سرزمين  تركيبى  مصدقى   1. ملى گرايى 
سياست  به  عرفيگرا  نگاه  رغم  على  گرايى  ملى  اين  است.  فرهنگى 
نتوانست به الگوى ششم يا الگوى مدنى گذر كند. گرايش هاى ضد 
بيگانه در آن مانع از حاكميت خردگرايى و ليبراليسم بر اين نوع ملى 

گرايى يا ميهن گرايى شده است. 
2. ملى گرايى نهضت آزادى تركيبى است از ملى گرايى مصدقى و 
ملى گرايى شيعى. اين ملى گرايى نيز مشكل بنيادى با ليبراليسم دارد و 
اين مشكل نه فقط ناشى از گرايش هاى ضد بيگانه يا ضد غرب بلكه 
ناشى از رسوبات شريعت و ديندارى فقهى است. رگه هايى از ملى 
گرايى سوسياليستى نيز در برخى از عناصر ملى-مذهبى به چشم مى 

خورد. 
سرزمين  الگوى  از  تركيبى  چپ  گروه هاى  همه ى  گرايى  ملى   .3
مادرى و ايران زحمتكشان است. جالب است كه سوسياليست ها بسيار 
بيشتر از اسالمگراها گرايش هاى ملى گرايانه داشته اند گرچه از سوى 
اسالمگرايان به تعهد يا سرسپردگى به دول خارجى مثل چين و اتحاد 
شرك  را  گرايى  ملى  اسالمگراها  شوند.  مى  متهم  شورورى  جماهير 
مى شمرده و از آن آگاهانه پرهيز مى كرده اند. دشمنى اسالمگرايان با 

مصدق در مواردى شديد تر از دشمنى با نظام شاهنشاهى بوده است.
خواهى  مشروطه  ديگر  بيانى  به  يا  خواهى  سلطنت  گرايى  ملى   .4
تركيبى است از الگوى ايران شاهنشاهى به عالوه ى ايران فرهنگى و 
سرزمين مادرى. اوج اين ملى گرايى در ايدئولوژى دولت شاهنشاهى 
در سال هاى دهه ى پنجاه در ايران به نمايش درآمد. شاهنشاه در اين 
ايدئولوژى مظهر اراده ى ملت و عامل مقوم دولت- ملت معرفى مى 

شد.  
5. ملى گرايى مشايى-احمدى نژادى تركيبى از الگوى ايرانى شيعى 
(موعودگرا) و ايران آريايى است. اين نوع ملى گرايى وطن ايرانى را به 
عنوان تنها متن خالص و بدون انحراف براى قيام موعود تلقى مى كند. 
به همين علت هم در آن موعودگرايى و هم نژادپرستى به چشم مى 
خورد. در ميان اسالمگرايان تنها گروهى كه برخى رگه هاى ملى گرايى 
را آشكار كرد تيم دولت احمدى نژاد بود. فراتر از اين كه انگيزه ها 
از  گيرى  فاصله  با  تيم  اين  كشف نيست)  قابل  ما  چه بوده (و براى 

اسالمگرايى رگه هاى ملى گرايى را آشكار ساخت.
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پاسخ هاى تاريخى مصدق به شاه

پذيرفتن اصل ملى شدن صنعت نفت و بهره بردارى شركت انگليس از 
معادن نفت، دو موضوعى است متضاد كه غير از شخص شاه هيچ فردى 
قادر نيست آن دو را با هم جمع كند. اگر صنعت نفت ملى شده دخالت 
يك شركت خارجى مورد نداشت و چنانچه شركت خارجى كماكان 
در بهره بردارى از معادن دخالت كند، صنعت نفت ملى نشده وضعيت 
همان است كه بود. قبل از آمدن استوكس به ايران شركت سابق نفت 
با پرداخت 50-50 موافقت كرده بود، ولى مجلس پانزدهم از نظر افكار 
عمومى نتوانست آن را قبول كند و رد نمود. قرارداد 50-50 و باالتر از 
آن 25-75 كه شاهنشاه آن را بزرگترين خدمتى مى دانند كه به مملكت 
فرموده اند، ارزشى ندارد. چون كه دولت در عمل بهره بردارى دخيل نيست 
و شركت هر قدر كه خواست به دولت بدهد، عايدات را به همان نسبت 
قلمداد مى نمايد و كماكان دولت و ملت هر دو تحت استيالى خارجى 

خواهند بود.
ادعاى شاه: هنگامى كه مصدق پيشنهادهاى هيئت استوكس را رد كرد 
بدادگاه  جداگانه  طور  به  هريك  انگليسى  دولت  و  نفت  سابق  شركت 
بين المللى الهه شكايت كردند و هر دو در عرض حال خود به قرارداد 
1312 كه دولت پدرم با شركت سابق منعقد نموده بود و تا موقع ملى 
شدن نفت بر طبق آن عمل مى شد، استناد جستند. برطبق قرارداد مزبور در 
صورت بروز اختالف بين ايران و شركت نفت بايستى قضيه به حكميت 
رجوع شود و به همين دليل از ديوان داورى الهه تقاضا شده بود كه به 
اتكاء ماده مزبور به حكميت يك نفر داور تعيين نمايند ولى مصدق دادگاه 
بين المللى را در اين مورد واجد صالحيت ندانست و در نتيجه دولت 

انگليس قضيه را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد احاله داد. شوراى 
مزبور پس از مذاكرات زياد در مهرماه 1330 مقرر داشت كه قضيه مسكوت 
مانده و مورد شور قرار نگيرد تا دادگاه بين المللى درباره صالحيت يا عدم 
صالحيت خود در دعواى مزبور اظهارنظر نمايد. هنگامى كه مصدق براى 
اقامه دعواى ايران و شوراى امنيت به نيويورك رفته بود، من به منظور 

تشويق تلگرافى به وى مخابره كردم كه به شرح زير به من پاسخ داد.
از نيويورك 21 اكتبر 1951: به طوريكه به وسيله  جناب آقاى وزير 
دربار به عرض مبارك رسيده روز دوشنبه را به فيالدلفيا و صبح سه شنبه 
به واشنگتن مى رود و جريان را از همانجا معروض خواهد داشت. اجازه 
مى طلبد يكبار ديگر از عنايت و توجهات خاصه عرض سپاسگزارى نمايد. 

دكتر محمدمصدق
جواب مصدق: اين عقيده يكى از رجال بود كه هر كس از من تصديق 
نامه اى بگيرد در يكى از روزهاى زندگى مى تواند از آن استفاده نمايد و 
روى اين عقيده اول خود آن رجل از من تقاضاى تصديق نامه نمود كه 
چون برحسب معمول تصديق نامه را مافوقى بمادون مى دهد براى اينكه 
اعمال نيك و كردار پسنديده  او را تحسين كند و من هيچوقت مافوق او 
نبودم كه چنين تصديق نامه  اى بدهم، شرحى راجع به حسن اخالق او 

نوشته برايش فرستادم.
حسين مكى هم كه هنور مخالفتش با من آشكار نشده بود، به دستور آن 
رجل از من همين تقاضا را نمود كه خوددارى كردم. به سرهنگ بزرگمهر 
وكيل تسخيرى من هم گفته بود اين كار را بكند كه روزى در زندان از من 
تصديق نامه خواست كه شرحى نوشته دادم و اكنون الزم است دليل صدور 

به كوشش: ايرج افشار
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آن را به اطالع هموطنان عزيز برسانم.
چند روز قبل از شروع محاكمه اليحه اى در حدود ده صفحه تنظيم كرده 
به وى دادم كه در اولين لحظه شروع به كار آن را در دادگاه قرائت كند و در 
صورت لزوم توضيحاتى هم بدهد. دادگاه شروع به كار كرد ولى سرهنگ 
اليحه را قرائت ننمود و صحبتى هم نكرد و در جواب سؤال من «چه شد 
كه اليحه مسكوت ماند» اظهار نمود: خواهش مى كنم از اين به بعد مرا در 
جريان كارهاى دادگاه نگذاريد و براى من ايجاد محظور ننمائيد و آن وقت 
بود كه فهميدم وكيل من مردى است درست. نه مى تواند اطاعت از مافوق 
نكند، نه مى خواهد به من خيانت نمايد. اين بود كه لوايح خود را از هرگونه 
تجاوز مصون داشتم و آنچه روز مى نوشتم شب از خود جدا نمى كردم و 
از اين رويه بسيار استفاده كردم و من باب مثال اگر دادستان مى دانست كه 
مى خواهم راجع به سيصدونود هزار دالرى كه مأمورين دولت آمريكا براى 
بلواى روز 28 مرداد به كار بردند در دادگاه صحبتى بكنم، تقاضاى سرى 
بودن محاكمه را از دادگاه مى كرد تا مردم اطالع حاصل نكنند و ندانند كه 
علت غوغاى آن روز، پولى بود كه بين يك عده اى اشخاص پست و خائن 

به مملكت و جهان تقسيم شده بود.
دريكى از جلسات دادگاه دادستان چندمرتبه به سرهنگ گفت اكنون نوبت 
شماست كه سرهنگ اظهارى نكرد و مرتبه آخر كه تكرار نمود،  ديدم 
سرهنگ بسيار نگران شده و رنگ از رخسارش پريده است كه گفتم من 
احتياج بدفاع وكيل ندارم و مى توانم به خوبى از خود دفاع نمايم، فالن 
فالن است هركس از من دفاع نمايد كه از اين بيانات سرهنگ استفاده نمود 
و تا خاتمه  كار در دادگاه صحبت مؤثرى بر عليه من نكرد و اين سكوت 

كه در عرف آرتش به امتناع از انجام وظيفه تعبير شده بود، سبب شد كه 
بعد از خاتمه كار وى را بازنشسته نمايند. و اّما راجع به تلگرافى كه من به 
پيشگاه ملوكانه عرض كرده ام تصور مى كنم شاهنشاه هم داراى همان عقيده 
بودند كه آن رجل سياسى براى گرفتن تصديق نامه از من داشت، چونكه 
بالفاصله پس از ختم مذاكرات در شوراى امنيت و البته براى اين كه من 
جوابى عرض كنم و در يك چنين روزى از آن استفاده فرمايند، دستخط 
باالبلندى به افتخار من صادر فرمودند كه در خانه ام بغارت رفت، چه خوب 
بود كه شاهنشاه آن را هم منتشر فرموده بودند تا خوانندگان از خود سؤال 
كنند آن كس كه چنين خدماتى كرده بود،  چه شد از كار بركنار شد و براى 
چه خيانتى به سه سال حبس محكوم گرديد و پس از انقضاى سه سال هم، 

چرا باز آزاد نيست و محبوس است.
ادعاى شاه: در اواخر سال 1330 بانك بين المللى عمران و توسعه به 
عنوان ميانجى دوستانه براى حل اختالف موجود دامن همت به كمر زد. 
در وهله اول احتمال مى رفت كه در مذاكرات توفيقى حاصل شود و خود 
مصدق هم با شرايطى كه بانك پيشنهاد مى كرد، موافق بود، ولى مشاورين 
وى به دالئلى كه خود از آن دادگاه بودند او را از قبول آنها منصرف كردند 

و مذاكرات به كلى قطع گرديد.
جواب مصدق : عدم موافقت من با پيشنهاد بانك بين المللى از اين 
از  سندى  و تزوير،  خدعه  روى  از  مى خواست  بانك  جهت بود كه 
دولت ايران در نفع شركت سابق تحصيل و ملى شدن صنعت نفت 
را كه دولت انگليس از طرف خود و شركت صاحب امتياز شناخته 

بود بى اثر كند...
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   ديدگاه رستاخيز ملّى
     باورمندان و مبلغان اين ديدگاه سلطنت طلبها 
هستند.ايشان معتقدند كه واقعه 28 مرداد نه كودتا 
بلكه بركنارى يك دولت غير قانونى توسط پادشاه 
مملكت بود.چرا كه در 25 مرداد حكم عزل دكتر 

مصدق شبانه به وى ابالغ شده بود.1
بنا بر اين ديدگاه، شاه  مصدق را عزل كرده بود، 
اّما نخست وزير مقاومت مى كرد در نتيجه  قواى 
مردمى در روز 28 مرداد وى را از اريكه نخست 
به  منطقى  ديدگاه  اين  كردند.  سرنگون  وزيرى 
نظر مى رسيد اگر با دو چالش جدى روبرو نمى شد؛ دخالت خارجى و 

سازماندهى.
به عبارتى اگر يك طرح و برنامه مدون و از قبل تعيين شده در اين 
رابطه وجود نداشت، مداخله خارجى و سازماندهى در اين رخداد صورت 
نگرفته بود، مى شد آنرا يك حركت خودجوش مردمى يا به قول ايشان 
رستاخيز مّلى ناميد و اين ديدگاه قابل قبول بود. اّما بررسى اسناد متقن 

موجود خالف اين ادعا را اثبات مى كند.
    پيش از پرداختن به اسناد تذكر اين نكته ضرورى است كه :«نظريه اى 
كه درباره كودتاى سال 1953 برعليه دكتر مصدق انجام شد و معتقد است 
كه اين كودتا توسط آمريكا انجام شده است با گذشت زمان و افشاى اسناد 
مشخص شده كه تنها پول كودتا از سوى آمريكا تامين مى شد ولى تفكر و 

نرم افزار كودتا انگليسى بود.»2
   در رابطه با   برادران رشيديان، يكى از محققان طى مصاحبه با ويژه نامه 
همشهرى به مناسبت پنجاهمين سالگرد كودتاى 28 مرداد به نكات قابل 
تعمقى اشاره مى كند از جمله اينكه «برادران رشيديان» كه در خاطرات 
عنوان  به  ويلبر  دونالد  به  منسوب  تاريخچه  و  وودهاوس  و  روزولت 
گردانندگان اصلى شبكه اطالعاتى انگليس در ايران معرفى شده اند: « اسم 
رمزى است كه از زمان دولت دكتر مصدق به گردانندگان شبكه اينتليجنس 
سرويس در ايران اطالق مى شد و بعداً همين سنت به تاريخ نگارى كودتا راه 
يافت. ... و طبق اسناد و مداركى كه ارائه كرده ام در بسيارى موارد اقدامات 
شاپور ريپورتر به اسداهللا رشيديان نسبت داده شده است، براى اختفاى نقش 
شاپور كه اهميت بالفعل اطالعاتى دارد... شاپور در اين زمان سرهنگ دّوم 

اينتليجنس سرويس بريتانيا و مشاور سياسى لوى هندرسون، سفير آمريكا 
در ايران، بود.»3

     اسناد طراحان
متاسفانه دولت انگليس ضمن نابود سازى بخش عمده اى از اسناد مربوط 
به 28 مرداد، بر خالف قانون انتشار اسناد از انتشاراسنادى كه سى سال آن 

نيز سپرى شده است در خصوص اين واقعه جلوگيرى مى كند.4
نظر به مراتب فوق، عليرغم كارگردانى انگليس (بنا به داليلى كه اشاره 
خواهد شد) آنچه در بحث اسناد طراحان مورد اشاره بررسى قرار خواهد 

گرفت ؛ اسناد آمريكا است. 
در آمريكا نيز بخش عمده اسناد محرمانه سيا در خصوص 28 مرداد، طى 
عمليات محرمانه اى به دستور «جيمز ولفى» رئيس وقت سيا منهدم شد(دهه 

5 .(1960
با اين وجود نيويورك تايمز كه در تاريخ 16 آپريل 2000 به انتشار بخشى 
از اين اسناد تحت عنوان «تاريخ پنهان» پرداخت، ضمن تاييد انهدام بخش 
عمده اسناد مربوط به سرنگونى دولت دكتر مصدق، خبر از ادعاى سازمان 
سيا داد كه هنوز هزار برگ از اسناد محرمانه 28 مرداد  در آرشيو سيا موجود 

است، هرچند كه منتشر نشده است.6
ويلبر» «دونالد  دكتر  را  اسناد  نويسنده  تايمز  نيويورك 
 Dr. Donald  Wilber  به عنوان يكى از طراحان كودتاى 28 مرداد  
معرفى مى كند كه البته نقش وى در اسناد و كتاب هاى منتشره  كامال آشكار 
است، ولى در خصوص اسناد منتشر شده در نيويورك تايمز برخى معتقد 
اند : «متنى كه در دست داريم اصل نوشته دكتر ويلبر نيست بلكه متنى است 
كه در مارس 1969، يعنى اسفند 1347 و فروردين 1348، به وسيله آقاى 
دين داج، مورخ اداره كل خاورنزديك سيا، بر اساس نوشته اصلى ويلبر 

براى استفاده آموزشى تنظيم شده است .»7
 نيويورك تايمز درمعرفى نويسنده اسناد مورد انتشار خود مى نويسد؛ 
اسناد حاضرتوسط يكى از برنامه ريزان ارشد كودتا در سال 1954 نوشته 
شده است كه جزئيات تاريخى چگونگى كودتاى نظامى اياالت متحده  و 
مقامات انگليس براى سرنگون سازى  نخست وزير منتخب ناسيوناليست 

سرسخت  ايران و بازگرداندن شاه به قدرت را تشريح مى كند.8
اين اسناد نشان مى دهند كه بريتانيا، از ترس برنامه هاى ايران براى ملى 
كردن صنعت نفت خود، طرح كودتا را در سال 1952 برنامه ريزى كرد و 

28 مرداد،كودتا يا رستاخيز مّلى؟ 
 مقدمه ؛

      در حالى كه به آستانه شصتمين سالگرد واقعه 28 مرداد رسيده ايم، متاسفانه به دليل چند پارگى منفى 
جامعه ايران كه متفاوت از پلوراليسم و چند پارگى مثبت است ، هنوز بر سر بسيارى از موضوعات بديهى 
و تاريخى اختالف نظرات عميق و گسترده وجود دارد و هنوز عده اى بر رستاخيز مّلى خواندن كودتاى 28 
مرداد اصرار دارند. لذا مقاله حاضر پس از مرور ديدگاه هاى اين عده به بررسى اسناد و مستندات طراحان ، 

شاهدان عينى و اعترافات رسمى مربوطه مى پردازد.
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اياالت متحده را براى يك عمليات مشترك منجر به حذف نخست وزير 
تحت فشار قرار داد. 9

 طراحان كودتاى 28 مرداد؛   
اسناد منتشره در سايت آرشيو اسناد محرمانه آمريكا شروع ماجرا را 

اين گونه توصيف مى كند:
موضوع از جلسات مشترك نمايندگان سازمان هاى اطالعاتى بريتانيا با 
نمايندگان بخش خاور نزديك و آفريقايى سازمان سيا  طى ماه هاى نوامبر 

و دسامبر 1952 آغاز مى شود .
نمايندگان  انگليس در اين جلسات عبارت بودند از: 

«كريستوفر هونتيگ»، «وودهاوس»(رييس جديد پايگاه اطالعاتى بريتانيا 
در تهران)، «ساموئل فال»(كارمند پايگاه اطالعاتى بريتانيا در تهران) و «جان 
بروس الكهارت»(نماينده اينتليجنس سرويس در واشنگتن) و نمايندگان 
آمريكا: «كرميت روزولت»(رييس بخش خاور نزديك و آفريقايى سازمان 
سيا)، «جان اچ. ليويت»(رييس شعبه ى ايران)، «جان دبليو. پندلتون»(جانشين 
رييس بخش) و «جيم ز آ. دارلينگ»(رييس پرسنل شعبه نظامى بخش خاور 

نزديك و آفريقا). 
دستوركار جلسات اقدام مشترك سياسى در خصوص مسئله ايران بود 
ولى ناگهان انگليس موضوع اقدام مشترك براى بركنارى دكتر مصدق از 

نخست وزيرى ايران را روى ميز مذاكرات گذاشت.10
سيا و اينتليجنس سرويس ژنرال زاهدى را براى اجراى كودتا انتخاب 
پس  روز  دو  زاهدى  ژنرال  رژيم  به  دالر  ميليون   5 پرداخت  كردند. 
ازپيروزى كودتا اختصاص يافت. همچنين اسناد بيانگر ايفاى نقش برخى 
ايرانيان كارگزار سيا به عنوان كمونيستهاى محرك قشر مذهبى ايران بر 
عليه مصدق مى باشد. شاه از ترس  به خطر افتادن تاج و تخت خود، از 
امضاى برنامه سازمان سيا براى تغيير دولت خوددارى كرد. سيا خواهر 
شوارتسكف  نورمن  ژنرال  و  پهلوى،  اشرف  شاهدخت  شاه،  دوقلو 
(H. Norman Schwarzkopf)، پدر فرمانده طوفان صحرا را به عنوان 
واسطه به منظور تالش براى تحت فشار گذاشتن و تغيير نظر شاه به ايران 

فرستاد.11

اسناد منتشرشده در نيويورك تايمز ادامه قضايا را اينگونه تشريح مى كند: 
در 4 آپريل 1953 يك ميليون دالر بودجه از سوى آلن دبليو دالس
(Allen W. Dulles) مدير اطالعات مركزى آمريكا براى سرنگونى 
دولت مصدق تصويب شد و ژنرال زاهدى را براى اين منظور درنظرگرفتند. 
زاهدى به عنوان فرد مورد حمايت آمريكا (و انگليس) و كسى كه مى تواند 

مجرى طرح سرنگونى مصدق باشد به شاه معرفى شد.
در مه 1953 آژانس دكتر ويلبر را به قبرس مى فرستد تا با «نرمان دربى 
شاير» (Norman Darbyshire) رئيس دايره ايران اطالعات انگليس 
مالقات كند، دربى شاير در آنجا از استخدام برادران رشيديان در ايران خبر 
برادران  بودن  رمز  اسم  درخصوص  شهبازى  ديدگاه  به  مى دهد.(پيشتر 

رشيديان اشاره شد.)
كليد طرح سرنگونى دولت مّلى بدون توجه به نظر موافق يا مخالف شاه 
زده شده بود. در 11 ژوئيه، پرزيدنت آيزنهاور در نهايت اين طرح را امضا 
كرد. همزمان، سيا و افسران اطالعاتى بريتانيا  ديدارى با اشرف پهلوى 
درفرانسه ترتيب دادند تا او را جهت بازگشت به ايران و ابالغ اطالعات 

الزم به شاه متقاعد كنند. 
اشرف به شاه از تعيين ژنرال شوارتسكف توسط سيا براى فرماندهى 
عمليات كودتا خبر مى دهد. اسناد بيانگر عدم توافق شاه با شوارتسكف 
در جلسه يكم آگوست و ترديدهاى وى در خصوص اجراى طرح كودتا 

مى باشد.
دكتر مصدق كه فهميده بود توطئه عليه او وجود دارد براى تحكيم قدرت 
خواستار يك رفراندوم ملى براى انحالل پارلمان شد. نتيجه رفراندوم 4 
آگوست راى به انحالل مجلس بود. با تداوم فشارها به شاه در نهايت طرح 

كودتا را در 13 اگوست پذيرفت.كودتا 15 اگوست آغاز شد.12
     در مقدمه مقاله حاضر فرض بر اين بود كه اگر فرايند سرنگونى 
دولت مّلى در 28 مرداد 1332 فاقد سه عنصر؛ طرح و برنامه مدون و از 
قبل تعيين شده، مداخله خارجى و سازماندهى بود،ميشد آنرا يك حركت 
خودجوش مردمى ناميد، تا اينجاى بحث مالحظه اسناد منتشرشده از سوى 
عدطراحان بيانگر وجود هر سه عامل است كه ماهيت كودتايى واقعه 28 مرداد 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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به عنوان مثال مدافعان رستاخيز مّلى ايرانيان در 28 مرداد نمى گويند چرا 
به ژنرال زاهدى كارگزار ايرانى كودتا پنجاه هزار دالر پرداخت شد؟

Fazlollah Zahedi and his military colleagues were 
given large sums of money (at least $50,000) before 
the coup, perhaps to buy their support13
براى دقت بيشتر و بررسى همه جانبه تر؛ مرور اسناد شاهدان ماجرا نيز 
ضرورى است. آن هم نه شاهدان ايرانى كه به دليل جانب داريشان از يكى 
از طرفين ماجرا ممكن است  دچار عدم احراز بى طرفى شوند. لذا مرورى 

خواهيم داشت بر گزارشات روز سفارت فرانسه در اين رابطه؛ 
گزارش وابسته نظامى فرانسه (20 اوت 1953/ 30 مرداد 1332)

 «...براى درك كامل حوادثى كه ديروز در تهران اتفاق افتاد بايد اضافه كنم 
كه تمام حركات و مسائلى كه در اين روز به وقوع پيوست به من ثابت 
كرد كه حكومت آمريكا با تمام قوا از اين وقايع حمايت مى كند و اصوال 
بانى و باعث اين حركت خود آنها (آمريكايى ها) بودند و اگر بخواهيم 
اين تحوالت را صحيح تر تجزيه و تحليل كنيم بايد بگوييم كه آمريكاييان 
محرك و بازيگران اصلى وقايع نافرجام روز15 اوت (25 مرداد) بودند.

آنها توانستند با كوشش مستمر خود شكست روز 15 اوت را به پيروزى 
غير منتظره امروز تبديل كنند. اگر بخواهيم باز هم اين تحوالت را دقيق تر 
ارزيابى كنيم بايد اعتراف كنيم كه اين آمريكاييان بودند كه شاه را تشويق به 
سركوب كردند و باز هم آنها بودند كه پيشنهاد نخست وزيرى ژنرال زاهدى 
را به شاه دادند و از او نزد شاه حمايت كردند و به وى اطمينان دادند كه به 
طور جدى احتياجات مالى، اقتصادى و نظامى كابينه ژنرال زاهدى را تامين 
كنند. امروز آمريكاييان از روند مسائل ابراز خرسندى مى كنند. و از پيروزى 

خود بهره مى برند...
وى مى افزايد:

...دخالت حكومت آمريكا در بحران فعلى ايران را با اطمينان توانستم در 

البالى جمالت همكاران نظامى آمريكايى و مقامات سفارت اين كشور 
در تهران كه بر ضد حكومت دكتر مصدق اعمال مى گرديد به دست آورم. 
البته در اينجا همه افراد خصومت و دشمنى مقامات آمريكايى بر ضد دولت 

مصدق را لمس مى كردند.» 14
   گزارش وابسته نظامى فرانسه واضح تر از آن است كه نياز به هرگونه 
توضيح و تفسير داشته باشد و به وضوح به وجود دست خارجى در جريان 
وقايع مرداد 1332 تاكيد مى كند. گزارش سفير فرانسه از گزارش قبلى 
دقيق تر است. سفير فرانسه به عنوان يك سياستمدار يا به عبارتى ديپلمات 
حاضر در تهران كه از نزديك شاهد رخدادهاى كشور بود و بنا بر وظيفه 
حرفه اى موظف به ارسال دقيق ترين گزارشات و تحليل ها از مشاهدات 
خود به وزارت امور خارجه كشور خود بوده است، بر نكات مهمى در 
گزارش خود به شرح ذيل انگشت مى گذارد؛ كودتاى نظامى،برنامه ريزى 

قبلى،  سازماندهى؛
گزارش سفير فرانسه به تاريخ 22 اوت 1953

«... وقايع پريروز تهران بيشتر به يك كودتايى نظامى شباهت داشت. 
در پنج روز پيش از اين تظاهرات موفقيت آميز، سرهنگ نصيرى به اقدام 
مشابهى مبادرت كرده بود كه به نتيجه مطلوبى نرسيد. وقايع 15 اوت را 

بيشتر مى توان يك شبه كودتا تلقى كرد تا يك كودتا.
... ژنرال زاهدى و دوستانش از نظر عملياتى كامال آماده انجام كودتا بودند.

آنها مى دانستند چه مى خواهند انجام دهند و چگونه مى خواهند اين امر را 
به انجام برسانند. ولى ظاهرا آنها هنوز برنامه هاى كودتا و اينكه در چه زمانى 

اين كودتا را به مرحله اجرا درخواهند آورد را مشخص نكرده بودند.
... وقايعى كه در چند روز پيش در ايران به وقوع پيوست به يقين يك 

كودتاى نظامى بود.
و صبح روز 19 اوت 1953 وقايع به اين ترتيب اتفاق افتاد: چند صد 
تن از طرفداران شاه اغلب از شهر كوچك قزوين، واقع در حدودا 120 
كيلومترى تهران بودند به پايتخت آورده شدند تا به جانبدارى از پادشاه 
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تظاهرات كنند.اين جمعيت تظاهر كننده زمانى حالت واقعى به خود گرفت 
كه بخشى از ارتش و پليس درحدود ظهر به آنها ملحق شدند.

   در چنين مرحله اى بود كه به نظر رسيد، برنامه ژنرال زاهدى به هدف 
نزديك مى شود، زيراكه  وى نقشه هاى خود را بطور قابل مالحظه اى به اجرا 
در آورد. بدينسان بين ساعت دوازده تا دوى بعد از ظهر هنگامى كه شورش 
تظاهركنندگان فروكش مى كرد، كودتاچيان بر اداره راديو، يكى از عناصر 
اصلى براى تبليغاتشان تسلط يافتند. سپس ستاد ارتش و مراكز نظامى دولت 

را تصرف كردند...
... به هرصورت ژنرال زاهدى از امتياز بزرگ مردمى بودن محروم است، 
و اينكه تمام ايرانيان به خوبى آگاهند كه وى از دست نشاندگان انگلستان 

مى باشد و بدون ترديد آمريكايى بودن وى مزيد برآن است.»15
   از ديگر نكات قابل توجه در گزارش سفير فرانسه جمعيت تظاهركنندگانى 
بود كه بطور سازماندهى شده از شهرهاى اطراف تهران و به ويژه قزوين 
به تهران آورده شده بودند. (تداعى كننده تظاهرات 9 دى هواداران احمدى 
نژاد در جريان وقايع جنبش سبز). اين نكته را وابسته نظامى فرانسه نيز در 

ابتداى گزارش خود آورده بود:
«تظاهركنندگان به سوى نقاط حساس و مراكز سياسى شهر، مانند خانه 
دكتر مصدق، ستاد ارتش و وزارتخانه ها روى آوردند. آنها عكس هاى بزرگ 
شاه را در دست داشتند و جاويد شاه مى گفتند. اين تظاهركنندگان به چماق 
مسلح بودند و با خشونت غير قابل وصفى به قواى انتظامى حمله مى كردند. 
بسيارى از اين تظاهر كنندگان  پر شور و شر از شب قبل از مناطق نزديك 

تهران و به ويژه از منطقه قزوين به پايتخت ايران آورده شده بودند.»
عالوه بر اسناد موجود و ارائه شده  كه به دقت و تفصيل از ماهيت 
كودتايى 28 مرداد 1332 صحبت مى كنند و سه عامل دست خارجى، 
طرح قبلى و سازماندهى در جريانات 28 مرداد را اثبات مى كند، در اكثر 
منابع، اسناد و كتاب هاى خارجى منتشرشده و همانطور متون زبان اصلى 
اسنادى كه در مقاله حاضر به آنها اشاره شد از واژه كودتا براى تعريف آن 
وقايع استفاده شده است. اين اسناد و مكاتبات نه توسط ايرانيان بلكه توسط 
خود طراحان و دشمنان مصدق و يا حداقل اتباع كشورهايى كه در جريان 
سرنگونى دولت مّلى نقش داشته اند به نگارش درآمده است. عالوه بر موارد 
فوق اعترافات رسمى مقامات رسمى آمريكا به نقش آن كشور در كودتاى 
28 مرداد و ابراز تاسف از بابت آن ديگر جاى كوچكترين ترديد و بحثى 

باقى نمى گذارد .
اعترافات رسمى به كودتا

     اعترافات رسمى مقامات آمريكايى به ترتيب زمانى:
17 مارس سال 2000 ؛ مادلين آلبرايت وزير امور خارجه آمريكا در 
جلسه اى با حضور شمارى از ايرانيان گفت: «در سال 1953 آمريكا نقش 
موثرى در ترتيب دادن براندازى نخست وزير مردمى ايران محمد مصدق 
داشت. دولت آيزنهاور معتقد بود كه اقداماتش به داليل استراتژيك موجه اند 
ولى آن كودتا آشكارا باعث پس رفت سير تكامل سياسى ايران شد و تعجبى 
ندارد كه هنوز بسيارى از ايرانيان از اين دخالت آمريكا در امور داخلى آنان 

ناراحتند...» 16
چهارشنبه، 4 آبان 1390/ 26 اكتبر 2011 ؛ خانم كلينتون، وزير امور 
خارجه آمريكا، در  مصاحبه  با بخش فارسى بى بى سى با يادآورى پوزش 

خانم مادلين آلبرايت، از مردم ايران به خاطر نقش آمريكا در كودتاى 28 
مرداد 1332،گفت: آمريكا از نقشى كه در كودتا عليه دولت محمد مصدق 

داشته اظهار تأسف كرده است. 17
پنجشنبه 14 خرداد 1388 – 4 ژوئن 2009 ؛ باراك اوباما شش ماه پس از 
مراسم تحليفش طى مسافرت به مصر به نقش آمريكا در كودتاى 28 مرداد 
اشاره نمود. وى كه نخستين رئيس جمهور آمريكا بود كه به نقش آمريكا در 
كودتاى 28 مرداد اعتراف مى كرد در دانشگاه قاهره اظهار داشت:«آمريكا در 
كودتاى سال 1953 كه به دنبال آن دولت دكترمّحمد مصدق نخست وزير 

وقت ايران سرنگون شد دخالت داشته است».18
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«چيزى كه يادم مى آيد، توى ميدان سپه روى بالكن شهردارى از اين 
بلند گوها دستشان، فريادها مى كشيدند و يك مشت از اين ريشو ها و از 
اين الت و پاره پوره ها. آدم هاى خيلى مهم و محترمى كه من بشناسم شان 
نبودند... البته پول هايى كه آمريكايى ها مايه گذاشته بودند، البته نه زياد، اين 

جمعيّت ها راه افتاده بودند...» 
اين ها سخنان يكى از ياران وفادارمصّدق در باره ى رويدادهاى روز 28 
مرداد نيست. آن ها را يكى از دشمنان محّمد رضاشاه به زبان نياورده است. 
اين ها سخنان كسى است كه در ماجراى تير خوردن شاه در سال 1328، 
بدن خونين شاه را دل سوزانه در آغوش گرفته و به بيمارستان رسانده و 
اگرچه برادر زاده ى ناتنى مصّدق بوده، در 28 مرداد به زاهدى و دربار 
وفادار مانده است. اين ها سخنان سرلشكر محّمد دفترى است كه ياران 
مصّدق او را به خيانت متّهم ساخته اند و در دوران نخست وزيرى زاهدى، 

به سرلشكرى رسيده است.

كودتا يا قيام مّلى؟

اگرچه سال ها است كه جايگاه سازمان هاى اطالعاتى بريتانيا و اياالت 
متّحد در سرنگونى دولت مصّدق، آشكار و پذيرفته شده است، كسانى 
همچنان مى كوشند تا با آوردن نمونه هايى از شركت برخى افسران در 
براندازى دولت مصّدق و پافشارى بر ناتوانى هاى آن دولت، نشان دهند 
كه براندازى مصّدق، نه غيرقانونى بوده و نه كودتايى. پيش از پرداختن 
به اين ارزيابى ها، نخست درنگ كرده و دريابيم كه برداشت پذيرفته شده  

از كودتا، چيست.
ادوارد لوتواك در كتاب كودتا، يك راهنماى كارى، مى نويسد كودتا، 
براندازى ناگهانى و غير قانونى يك دولت است. «كودتا، چيرگى بر بخشى 
كوچك اما بحران زاى ساختار دولت است، كه سپس براى چيرگى بر 
بازمانده ى دولت، به كار گرفته مى شود». لوتواك و ديگران به درستى براين 
باوراند  كه اگرچه بهره گيرى از نيروى نظامى  يكى از مدل هاى كودتا است، 

كودتا با كاربرد نظامى تعريف نمى شود.

كتاب سوداگرى با تاريخ اگرچه در پاسخ به كتاب آسيب شناسى يك 
شكست نوشته على مير فطروس به رشته تحرير درآمده است تا بتواند به 
برخى ادعاهاى مطرح شده از سوى آن كتاب به استناد اسناد قابل اتكاى 
تاريخى پاسخى درخور دهد، اما بى شك در خالل فصول گوناگون اين 
كتاب كه به قلم محمد امينى پژوهشگر تاريخ معاصر ايران نگاشته شده 
است، مى توان اسناد ذى قيمتى را مرور كرد كه در باز شناسى چگونگى 

رويداد 28 مرداد 1332 خورشيدى رهيافتى به حقيقت مى برد.
محمد امينى كه به واسطه ارتباطات خانوادگى در دامان تاريخ معاصر 
ايران پرورش يافته است و از نزديك و در دوران كودكى و نوجوانى 
با بسيارى از چهره هاى مطرح در جنبش ملى ايران آشنايى داشته است 
را مى توان بى ترديد دايره المعارف زنده تاريخ معاصر دانست. حقيقت 
اينجاست كه وقايعى كه ما با خواندن تاريخ معاصر سعى به حفظ و به 
خاطر سپردن آنها داريم، براى امينى بيشتر به خاطره هايى مى ماند كه با 
آنها زيسته است و اينك روايتى فارغ از هرگونه پيشداورى شخصى را 
در خصوص آن رويدادها ارايه مى كند. در صفحات پيش رو بخش هايى 
منتخب از فصل كودتا يا قيام ملى از كتاب سوداگرى با تاريخ را مطالعه 

مى كنيم.
الزم به يادآورى است كه جستار پيش رو بخش هاى انتخابى از نوشته 
متن كتاب است كه به همت شركت كتاب در لس آنجلس منتشر شده 
است و ايرانشهر به دليل محدوديت فضا مجبور به حفظ پانويس ها و 
روش تحقيق آن بوده است. انتشار اين جستارها به اين اميد است كه 
عالقمندان را با برخى موضوعات اين اثر فاخر تاريخ معاصر ايران بيشتر 
آشنا كند و عالقمندان با مطالعه اصل كتاب بتوانند بيشتر و بهتر با آرا و 
عقايد نويسنده و اسنادى كه در اين كتاب منتشر شده و يا به آنها استناد 

شده است آشنا شوند.
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در دانشنامه ى بريتانيكا، واژه ى غيرقانونى، بخشى از تعريف كودتا نيست 
و  كودتا، در برابر انقالب كه دگرگونى بنيادين ساختار فرمانروايى از سوى 
گروه گسترده اى از مردم است، «براندازى ناگهانى و زورگويانه  يك دولت 

را از راه گروهى اندك» ارزيابى شده است. 
پال جانسون، استاد دانشگاه آبورن مى نويسد: 

«كودتا، تسخير قاطع و فرا قانونى دولت از سوى يك گروه رهبران سياسى 
يا نظامى كوچك، اما بسيار سازمان يافته است كه از راه دستگيرى ناگهانى و 

يا ترور رهبر دولت و همكاران او روى مى دهد.»  
علوم  پانزدهم دانشنامه  در بخش  استاد دانشگاه بِتِل،  كريستوفر مور، 
سياسى براى سده ى بيست و يكم، پس از يك بررسى همه جانبه به اين 
داورى مى رسد كه مهم ترين مشخصه ى كودتا، بهره گيرى از راهكارهاى 
فراقانونى براى دردست گرفتن ساختارهاى فرمانروايى جامعه است و نه 
به كار گيرى زور. از ديد او، بنيادى ترين تفاوت كودتاى خونين يا بدون 
خون ريزى، با انقالب و راهكارهاى دموكراتيك انتخاباتى، نه در زور، كه 
در شركت مردم است. از اين ديدگاه، كودتا، چيره ساختن اراده ى گروهى 
اندك اما سازمان يافته، بر اراده ى مردمى است كه  يا از راه انقالب و يا از راه 

انتخابات، دولتى را به زير مى كشند و دولتى ديگر را برمى گزينند.

اينك براى سنجش داورى هايى كه با بازنويسى تاريخ، براندازى دولت 
دكتر مصّدق را پيامد يك شورش مردمى  مى نمايانند، به داورى ها، يادمانده ها 
و اسنادى كه در دسترس است، مى پردازم. اين كه مى نويسم اسناد در 
دسترس، از اين رو است كه هنوز اسناد فراوانى در آرشيوهاى محرمانه ى 

دولت هاى بريتانيا و اياالت متّحد، در دسترس پژوهش گران نيست.

1. خوانش تاريخ برپايه ى اسناد و گزارش هاى سازمان سيا
شمار اسنادى كه از سازمان سيا دردست داريم، اندك اند. اين سخن آقاى 
آبراهاميان بسيار به جا است كه «رد شدن ُشتُرى از سوراخ سوزن، آسان تر 
از دست يابى يك تاريخ پژوه به آرشيو سيا درباره ى كودتاى 1953 در ايران 

است.» آن چه از سيا در دست داريم، چنين اند:
آ. درسال 1998، يكى از تاريخ پژوهان سازمان سيا  به نام اسكات كاچ، 
گزارشى محرمانه را براى بررسى درون سازمانى از رويدادهاى سال 1332 
فراهم كرد. اين گزارش دراز  كه تنها بخش  اندكى از آن از مميّزى سازمان 
سيا رد شده است، زنده باد شاه: سازمان اطالعات مركزى و سقوط نخست 
وزير ايران، محّمد مصّدق، 1953، نام دارد. در بخشى از اين سند، اسكات 

كاچ، داورى يكى از استادان دانشگاه را رّد مى كند و مى نويسد:
«پرلميوتِر درست مى گويد كه دسته بندى هاى سياسى ايران، سقوط مصّدق 
را شدنى ساخته بود. اّما تنها به  اين دليل كه كارى شدنى است، تضمينى 
نيست كه چنان خواهد شد. نقش CIA بسيار چشمگير بود. بدون رهبرى، 
راهنمايى و توانايى كرميت روزولت كه به بازيگران اصلى در هنگامى كه 
مى خواستند جابزنند، استوارى و شهامت بخشيد، هيچ كس دربرابر مصّدق 

برنمى خاست.»
          

ب. در اكتبر 1999، سازمان سيا  شمارى اندك از تلگراف هاى رمزى 
از  بيش  كرد.  آشكار   آگاهى ها»،  آزادى  «قانون  برپايه ى  را  تهران  پايگاه 
70درصد اين تلگراف ها سياه شده و هيچ نامى  در آن ها به چشم نمى خورد. 
با اين همه و از البالى همين سندهاى دستچين شده، به ژرفاى درگيرى 
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پايگاه سيا و سفارت اياالت متّحد در ناتوان ساختن نخست وزيرى مصّدق ادا

و ميزان همكارى آن ها را با دربار و گروه هاى رودر رو با مصّدق مى توان 
پى برد. گلچينى از اين تلگراف ها چنين اند:

«20 مارس 1952 [29 اسفند 1330] - ... هرآينه نخست وزير ايران، 
مصّدق، ترور شود و يا از  كار  كناره گيرد، جانشين احتمالى او ابراهيم 
حكيمى  [حكيم الملك] خواهد بود ... سناتور حكيمى  با شاه بسيار نزديك 

است.»
در تلگراف 19 اوت 1952/ 28 مرداد 1331، يك ماه پس از رويدادهاى 
كودتاى  يك  باره ى  در  رسانه ها  در  چه  آن  كه  شده  گزارش  تير،  سى 
برنامه ريزى شده به رهبرى سرلشكر ارفع و ارنست پرون آمده، داستانى 
ساختگى از سوى جبهه ى مّلى براى پاكسازى مخالفان در ارتش است. در 
همان گزارش آمده كه «برخى از افسران به كودتا برانگيخته شده اند» و پس 
از سه بند بلند  كه سياه شده اند، افزوده شده كه «بنا بر داورى [نام سياه شده]، 

گارد سلطنتى تهران همچنان زير فرمان شاه است.»
«12 مارس 1953[21 اسفند 1331] - ... شايعاتى در تهران جارى است 
كه سفارت آمريكا با پرداخت ده ميليون ريال، برابر با 125 هزار دالر، 
تظاهرات شاه دوستانه ى 28 فوريه و 1 مارس [9 و 10 اسفند] را هزينه 

كرده است.»
(شماره ى 9-118102  فروردين 1332  مارس 11/1953  گزارش 31 
بايگانى)، برپايه ى آگاهى هاى يكى از ماموران ايرانى سيا كه نامش آشكار 
نيست، گردآورى شده و گواهى است براين كه برنامه ريزى براى يك 

كودتاى نظامى، ماه ها پيش از 28 مرداد در جريان بوده است:
«نمايندگان مخالف مصّدق در مجلس و گروهى از افسران بازنشسته، 
برنامه ى يك كودتا را ريخته اند كه بنا است در دو تا سه هفته ى آينده 
به انجام رسد. نام برجسته ترين برنامه ريزان كودتا چنين است: [سياه] ... 
هرآينه ى كودتا پيروز بشود،  ژنرال زاهدى نخست وزير و ژنرال [عبّاس] 
گرَزن رييس ستاد خواهند شد. گروهى كه كودتا را برنامه ريزى كرده اند، 
مى گويند كه سفارت اياالت متّحد در تهران از اين كار «پشتيبانى كامل» 
مى كند. [دونام سياه شده] مى گويند [ سياه] كودتا در حدود بيست روز 
ديگر روى خواهد داد و [نام دو يكان نظامى سياه شده] احتماالً و يكى از 
يكان هاى موتوريزه درآن درگيرخواهند بود. در روز 18 مارس [27 اسفند 
1331] ... [نام سياه شده] يكى از پشتيبانان زاهدى گفت: كه كار ما پايان 

نيافته، ما پيش از تابستان در قدرت خواهيم بود.» 
گزارش 16 آوريل 1953/ 27 فروردين 1332، جزئيات كودتاى يادشده 
در گزارش پيشين را همراه با پيشينه ى پروژه ى بركنارى مصّدق زير پوشش 

شبه قانونى و از راه فرمان شاه، آشكار مى سازد:  
«يك نماينده ى دربار [حسين عالء] كوشيده است كه پشتيبانى مّال كاشانى 
[رييس مجلس] را از برنامه زير براى بركنارى مصّدق كه به نظر مى رسد 
شاه آن را پذيرفته باشد، به دست آورد: 1) كاشانى نامه اى به شاه نوشته و به 
او يادآور مى شود كه با توجه به بى قانونى چيره بر تهران و تهديد نمايندگان 
مجلس، مجلس توانايى انجام كار را ندارد. 2) همزمان با آن، همان نماينده ى 
دربار، شاه را برخواهد انگيخت كه فرمانى [در متن گزارش سيا به همين 
شكل Firman آمده و در گزارش ويلبر و ديگر اسناد سيا نيز همين گونه 
است] صادر كند كه با بهره گرفتن از نامه ى كاشانى، مصّدق را بركنار و ژنرال 

زاهدى را به «فرماندار امنيت عمومى» برخواهد گزيد تا امنيت را برقرار كند 
و مجلس بتواند نخست وزير شايسته و توانايى را در يك فضاى به دور از 

خشونت برگزيند.»
همين گزارش آشكار مى سازد كه برنامه ى هماهنگ شده ى مأموران و 
همكاران  ايرانى سيا با پايگاه سيا، چنين بوده كه هرآينه شاه به نوشتن فرمان 
تن در ندهد، نمايندگان مخالف با خروج از مجلس، آن را از حّد نصاب 

بياندازند و زمينه را براى انحالل مجلس فراهم سازند.
گزارش 30 آوريل 1953/ 10 ارديبهشت 1332، به پيوند ميان افسران 

بازنشسته و در سوداى كودتا، با آيت اهللا كاشانى اشاره دارد: 
«[نام سياه شده] مدعى شد از  فاصله كودتايى كه براى روزهاى آينده 
برنامه ريزى شده آگاهى دارد. او گفت كه رهبران مخالفين [نام هاى سياه 
شده] و گروهى از افسران بازنشسته  به نام هاى [سياه شده]اند كه جملگى از 

پشتيبانى مّال كاشانى برخورداراند.»
برپايه ى گزارشى از پايگاه سيا كه در آن، نام گزارش دهندگان نزديك به 
پايگاه سياه شده است، بيش از دوماه پيش از كودتا، آشكار بوده كه نخست 

وزير آينده ى ايران سرلشكر فضل اهللا زاهدى خواهد بود:
«10 ژوئن 1953 [20 خرداد 1332] - .... ژنرال زاهدى با توانايى بازگشته 
است ... شايعه اى كه گسترش يافته  اين است كه  اياالت متّحد و بريتانيا 
مّال  زاهدى اند...  نخست وزيرى  هوادار  هماهنگى،  با  متحد)  (پادشاهى 
كاشانى پول  كالنى از شاه و خارجيان براى پشتيبانى از زاهدى دريافت 

كرده است.»
اين اسناد  دستچين شده كه بخش بسيار  كوچكى از گزارش هاى پايگاه 
سيا در تهران اند، بر كوشا بودن شبكه ى گسترده ى خبرچينى مأموران ايرانى 
پايگاه و نيز كوشش هميشگى مخالفان دولت براى سازمان دادن يك شبه 
كودتاى نظامى گواهى مى دهند. اين گزارش ها براين هم گواهى مى دهند  
كه كسانى از درون دربار، مجلس و ارتش، در پيوند روزانه با پايگاه سيا 
يا مأموران ايرانى اين پايگاه بوده و براى آن ها خبرچينى و خبر رسانى 

مى كرده اند.  
پ. در بهار سال 1333، بخش تاريخ پژوهى كارهاى زير زمينى سازمان 
سيا، گزارش پنهانى از رويداهايى را كه به براندازى مصّدق انجاميد، فراهم 
كرد. بخش هايى از اين گزارش كه 9 ماه پس از كودتا نوشته شده بود، 46 
سال ديرتر در سال 2000 به روزنامه ى نيويورك تايمز درز كرد و چند 
هفته پس از چاپ گزيده اى از اين گزارش، آن روزنامه همه ى گزارش را 
بر تارنماى اينترنتى خود نهاد. از واكنش آرام و به دور از جنجال سازمان 
سيا و دولت آقاى كلينتون، مى توان دريافت كه آشكار شدن اين تاريخ 
نگارى، از يك پشتيبانى رسمى  برخوردار بوده و متن درز شده به نيويورك 
تايمز، پيشتر از سوى سيا، شست وشو و پاكيزه شده است. اين نوشتار 
كه با سرنامه ى سرنگونى مصّدق، نخست وزير ايران فراهم شد و اينك با 
نام گزارش ويلبر شناخته مى شود، به خامه ى ُدنالد ويلبر است كه فراهم 

سازنده ى اصلى طرح كودتا يا پروژه ى تى.پى.آژاكس مى باشد. 
گازيوروسكى كه با ويلير ديدار و گفتگو كرده، درباره ى او چنين مى نويسد:
«ويلبر، معمار و باستان شناسى بود كه در دهه ى 1930 به صورت گسترده 
درايران و ديگر كشورهاى خاورميانه فعاليت و طى جنگ جهانى دوم، در دفتر 
خدمات استراتژيك كه سلف سازمان سيا محسوب مى شد، خدمت كرده بود. 
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وى پس از جنگ جهانى از دانشگاه پرينستون دكترا گرفت و با تخصصى 
كه درعمليّات جنگ روانى در خاورميانه و شرق آسيا داشت، به صورت پاره 
وقت براى سيا كار مى كرد. وى دراين ِسَمت بارها به  ايران سفركرد و از ژانويه 
تا ژوئيه ى سال 1952 [دى ماه 1330 تا تيرماه 1331] در ايران استقرار يافت و 

به مديريّت عمليّات عمده ى سياسى پايگاه سيا پرداخت.»
آقاى مير فطروس، گزارش ويلبر را «معتبر ترين سندى» مى داند كه 
«پرتوى تازه و دقيقى بر جريانات منجر به 28 مرداد 32  افكنده است».

آقاى مير فطروس كه گويا سال ها در كارهاى پنهانى و پروژه هاى براندازى 
پيراهن پاره كرده است، پس از در كنارهم چيدن 9  «ناتوانى» در پروژه اى 

كه ويلبر، يكى از دو نويسنده ى آن بود، چنين داورى مى كند:
«طرح سازمان سيا، بيشتر به  يك طرح كودكانه  يا خيال پردازانه شبيه بود تا 
يك طرح كودتا. و به همين جهت شكست آن محتوم و مقّدر بود و گويا [از 
همان گويا هاى سد بار گفته شده!] با آگاهى از اين موانع و مشكالت بود كه 
مسئولين طرح، با توجه به انحالل مجلس توّسط مصّدق، سرانجام پيشنهاد 

شاه – مبنى بر بركنارى مصّدق از طريق قانونى – را پذيرفتند.» 
شگفت اين است كه گزارش ويلبر، در باره ى «پيروزى» پروژه ى آژاكس 
است و نه كودكانه بودن و شكست آن! ويلبر، پيروزى اين پروژه را به 
سيا گزارش كرده و در پايان، در بخش «درس هاى آموخته شده از تى پى 
آژاكس»، 18 برگ را به بهره گيرى از پروژه ى پيروز كودتا در سازماندهى  
برنامه هاى آينده مى پردازد. ويلبر مى نويسد كه گرفتن فرمان هاى «قانونى» از 

شاه، تنها بخشى از برنامه بود و كودتا، بدون آن ها برنامه ريزى شده بود و 
پيش مى رفت و «پس از ارزيابى از شاه، چنين نتيجه گرفتيم كه او همچون 
يك نماد مى تواند براى برانگيختن بخش مهّمى از پرسنل نظامى برجسته، 

به كار گرفته شود».  
ويلبر به برنامه اى كه فراهم ساخته چنان باورمند بود، كه در زندگى 
نامه اش مى نويسد، برجسته ترين دليل شكست پروژه ى «خليج خوك ها» 
براى براندازى فيدل كاسترو در كوبا، بى مهرى برنامه ريزان آن پروژه به 

درس هاى براندازى مصّدق بود. 
«من تا آن جا كه مى توانستم، قوياً پافشارى كردم كه پيروزى پروژه بر اين 
پايه بنا شده كه ما چنان فضا و شرايطى را در تهران پديدار سازيم كه مردم 
را به گزينش ميان پادشاهى كه  يك ساختار پذيرفته شده است، با آينده ى 
ناروشنى كه مصّدق نويد مى دهد، وادار سازيم. اگر چنان گزينشى بايسته 
شود، راه پادشاهى برگزيده خواهد شد و چنين هم شد. هرآينه اين تاريخ 
و بخش پيامد ها [در گزارش براندازى مصّدق] از سوى برنامه ريزان خليج 
خوك ها [يا پروژه ى براندازى كاسترو] خوانده شده بود، چنان برنامه اى 

آغاز نمى شد.» 
اّما آقاى ميرفطروس كه از ويلبر آگاه تر است و در پروژه هاى براندازى با 
پيشينه تر، مى نويسد كه گزارش ويلبر بر اين گواهى دارد كه «مسئولين طرح، 
[كه ويلبر و روزولت، از برجسته ترين آن ها بوده اند]، سرانجام پيشنهاد شاه 

مبنى بر بركنارى مصّدق از طريق قانونى را پذيرفتند»!
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محمد امينى در بخشى هاى گوناگونى از كتاب سوادگرى با تاريخ به نقل اسناد به جا مانده از طراحان، 
عوامل، گردانندگان و دست اندركاران كودتاى 28 مرداد مبادرت كرده است كه مطالعه يك به يك اين اسناد 

و روايت ها مى تواند در روشنگرى پيرامون آن واقعه تاريخى نقشى بى بديل بازى كند. 
در ادامه اين مطلب به نقل از متن كتاب سوداگرى با تاريخ كه به همت شركت كتاب در لس آنجلس 
روانه بازار نشر شده است، برخى از اين اسناد را مرور مى كنيم. بديهى است اين مطلب در انتقال مبانى به 
متن كتاب وفادار مانده است، اما به محظورات مطبوعاتى در انتخاب و بازنشر برخى از اين اسناد ابتكار 

عمل داشته است. 
طبيعى است عالقمندان به موضوع مى توانند با خريد و مطالعه كتاب سوداگرى با تاريخ كه در آن محمد 
امينى توانسته است برگ زرين ديگرى بركارنامه افتخار آميز پژوهش هاى تاريخى خود بيافزايد، مجموعه 

كامل ترى را در دسترس داشته باشند.

كودتا يا قيام مّلى؟

كرميت روزولت 
بود.  مرداد   28 كودتاى  در  سيا  كارمند  آورترين  نام  روزولت، 
يادمانده هاى او از رويدادهايى كه زندگى او را دگرگون ساخت، در 
كه  پذيرفت  مى توان  را  اين  است.  آمده  گرد  كودتا  ضّد  نام  با  كتابى 
روزولت در اين كتاب، در باره ى جايگاه خويش در پروژه ى كودتا 
و  گويى  گزافه  خودستايى،  روز،  سه  آن  رويدادهاى  درباره ى  نيز  و 
دروغ پردازى هاى بسيار كرده و بسيارى و از جمله ُدنالد ويلبر، به  اين 

پرداخته اند. 
ديدگاه  روزولت،  بينى هاى  خودبزرگ  به  برخورد  در  ِوريِر  آنتونى 
خود بزرگ بينانه ى بسيارى از دست اندر كاران سازمان هاى اطالعاتى 

بريتانيا را چنين بازگو مى كند:
«اعتبار بازگشت شاه و برافتادن مصّدق، به CIA داده شده است. 
يكى از كاركنان پيشين سيا، كرميت روزلت، حتى مدعى خوانش يك 
هنجارانه اى را از اين رويدادها شده است. راستى اين است كه سيا 
جايگاه اندكى دراين رويدادها داشت، آن هم پس از اين كه واشنگتن 
برآن شد  كه سياست همراهى با بريتانيا براى توانا ساختن شاه وسياست 
رو در رو با بريتانيا براى افزايش سهم اياالت متّحد به چهل درسد نفت 

ايران، تركيب خردمندانه اى از ديپلماسى و بازرگانى بود.»
گزافه گويى و خودستايى هاى روزولت در كتابش به كنار،  بخش هايى 
از  گزارش او از رويدادها، با گزارش ويلبر و يادمانده هاى كسانى مانند 

مايلز كوپلند و ديگران، همخوانى دارد. پرخاش ويلبر به او در شرح 
گفته ى  به  كه  است  ويلبر  به  كافى  امتياز   ندادن  در  نيست،  گزارش 
خودش «طراح اصلى برنامه ى» كودتا بوده است. ويلبر در همان كتاب، 
يكى از مهم ترين دعاوى روزولت را تأييد مى كند. روزولت در ستايش 
از كارهاى خود، از جمله نوشته است كه امتياز پافشارى در پيشبرد 

پروژه ى كودتا، پس از شكست كودتاى 25 مرداد با او است.
دستگيرى  كودتا،  برنامه ى  شدن  آشكار  از  پس  كه  مى دانيم  اينك 
نصيرى و باتمانقليچ و فرار شاه به بغداد، ستاد سيا دستور پايان دادن 
به برنامه ى كودتا را به قبرس فرستاد. كسانى مانند آقايان ميرفطروس 
و اردشير زاهدى، از اين دستور ستاد سيا بهره بردارى بسيار كرده اند 
تا با انكار ماه ها برنامه ريزى هاى پنهانى، رويدادهاى 28 مرداد را قيام 
خودجوش مردم جلوه دهند. ويلبر كه در گزارش خود، ديركرد در 
فرستادن پيام از قبرس به تهران را يكى از داليل زنده ماندن پروژه ى 
كودتا برشمرده، در زندگى نامه اش، اين امتياز را به روزولت مى دهد  كه 

او و همكارانش در تهران، پروژه ى كودتا را زنده نگهداشتند: 
«در نشستى كه من [پس از آگاهى از فروكشيدن مجسمه هاى شاه 
در تهران] در آن شركت داشتم، تصميم گرفته شد كه به پروژه پايان 
دهيم. اين پيام به كيم [روزولت] در تهران رسيد. در حالى كه موج 
ما  اصلى  مأموران  نگرفت.  گوش  به  را  ما  پيام  روزولت  برمى گشت، 
هزاران نسخه از فرمان شاه را پخش كرده بودند، برگه هاى تبليغاتى 
ما مانند ِسيلى تهران را در برگرفته بود، برگه هاى زيرزمينى رو شدند 
و هجوم به دفترها و چاپخانه هاى حزب توده باال گرفت. در روز 28 
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مرداد، اوباش وفادار در جنوب شهر گردآمدند و...»
يك  براندازى  به  كه  رويدادهايى  از  دهه ها  گذشت  از  پس  اينك 
بهره  با  مى كوشند  كسانى  انجاميد،  مردم  و  مجلس  برگزيده ى  دولت 
گيرى از خودستايى هاى روزولت در كتابى كه پس از پايان پادشاهى 
محّمد رضاشاه به چاپ رسيده، جايگاه سازمان سيا و وابستگانش را 
در سازمان دادن كودتا، اندك جلوه دهند. داستان سرايى و خودستايى 
آن هايى كه گمان مى كنند از كسانى كه دست اندركار پروژه ى براندازى 
و  روزولت  خودستايى هاى  از   دارند،  آگاهى  بيشتر  بوده اند،  مصّدق 
مانند او نكوهيده تر است. شگفت اين است كه كسى مانند وودهاوس، 
فرمانده ى پايگاه MI6  در تهران نيز، روزولت را به پاس زنده نگه 
داشتن پروژه ى كودتا مى ستايد و مى نويسد كه «من ترديد دارم كه بدون 
روزولت براى هدايت كارها»، پروژه ى كودتا مى توانست به انجام رسد.

«اين را كه روزولت چگونه توانست ورق را برگرداند، خود او به 
درازا گفته است. او ترتيبى داد تا پيكره ى فرمان هاى شاه به رسانه ها 
برسد. از راه  يك جفت «برادران» او و ما، او نيروهاى مسلح و لشكر 

هميشه آماده ى اوباش خيابانى را به پشتيبانى از شاه برانگيخت.» 
چون  كسانى  كه  كارى  پاس  به  روزولت،  كه  است  اين  راستى 
گرفت.  ارزنده  پاداشى  نداده،  انجام  مى گويند  زاهدى  و  ميرفطروس 
افزون بر بلندپايه شدن او در سازمان سيا و گرفتن نشان امنيت مّلى از 
آيزنهاور، شركت هاى نفتى و سازندگان جنگ افزار، او را پس از كناره 
گيرى از سيا به كار گرفتند و پاداش كوشش هاى او را نيك پرداختند. 
در دهه ى 1960، در همان زمانى كه دولت ايران ساليانه 160,000 دالر 
به گروه مشورتى «داونز و روزولت» براى رايزنى در خريد جنگ افزار 
مى پرداخت، حق رايزنى «داون و روزولت» از شركت نورتروپ براى 

فروش جنگ افزار به  ايران، به ساليانه 75,000 دالر رسيد.
پرده  خود،  شفاهى  خاطرات  از  بخشى  در  توفانيان،  حسن  ارتشبد 
جمله  از  و  برمى دارد  روزولت  كرميت  با  شاه  نزديك  پيوند  روى  از 
جنگ  شركت  يك  مدير  و  روزولت  با  شاه،  دستور  به  مى نويسد كه 
بوده،  داللش  روزولت  كه  شركت  آن  از  و  كرده  ديدار  افزارسازى 

موشك هاى  هاوك خريده است.
«يك روز شاه به من تلفن كرد، گفت: روزولت را مى شناسى؟ گفتم 
نيروى  خاتمى [فرمانده ى   [ على  [ارتشبد  حاال  شنيده ام.  را  اسمش 
هوايى] هم قبًال به من تلفن كرده بود... [شاه] گفت: اين اآلن به تو تلفن 
مى كند، وقت به او بده بيايد پهلويت. گفتم خيلى خوب. ما تلفن را كه 
گذاشتيم زمين، ديديم او [روزولت] تلفن كرد. گفت: مى خواهم بيايم. 
 Hawk و Raytheon  گفتم، شب بيا منزل. كيم روزولت با پرزيدنت
آمدند منزل من. آمدند منزل من و نشستند. يك خورده صحبت كرديم 
و اين ها. [روزولت] گفت: اعليحضرت امروز امر فرمودند كه [شما] 

اين قدر گردان Hawk بخريد.»
به  نامه اى  در  َكُرل  جرج   ،(1345 مرداد   5)  1966 ژوييه ى   27 در 
هيوبرت هامفرى، معاون رييس جمهور، گزارش داد كه شاه در يك ديدار 
سه  ساعته با كرميت روزولت، از اياالت متّحد گله كرده كه آن كشور، 
بهايى به «روابط ويژه» با وى نمى دهد. َكُرل كه در برنامه ى براندازى 

مصّدق از دستياران روزولت بود، نامه را اين گونه آغاز مى كند:

«شما كرميت روزولت را مى شناسيد. او معاون شركت نفت ُگلف 
است. او همچنين رييس مؤسسه ى خاور ميانه است. هيچ آمريكايى، به 

اندازه ى او شاه را نمى شناسد.»
پيوند روزولت با شاه از يكسو و با سازمان سيا از ديگر سو، به پايه اى 
بود كه سال ها پس از كناره گيرى از آن نهاد، هنگامى كه او  در آغاز 
ارديبهشت سال 1352، از سوى يكى از مشتريانش، از ايران بازديد و 
با شاه و تنى چند از بزرگان سياست واقتصاد  كشور ديدار كرد، ريچارد 
هلمز، رييس سازمان سيا، گزارش سفر او و ديدارش را باشاه براى 
مّلى،  امنيّت  امور  در  نيكسون  جمهور  رييس  رايزن  كيسينجر،  هنرى 

فرستاد.
«در هفته ى پايانى آوريل 1972، آقاى كرميت روزولت براى معامله 
با دولت ايران به نمايندگى از سوى يكى از وابستگان بازرگانى اش، در 
تهران بود. آقاى روزولت با شاه كه او از بيست سال پيش [اين بخش 
هنوز محرمانه است] با وى پيوندها نزديك شخصى دارد، ديدار كرد.»

ناگفته پيدا است بخشى كه به دليل محرمانه بودن، در گزارش آزاد 
شده نيامده، اشاره اى به زمينه ى «پيوند نزديك شخصى» شاه و روزولت 
در مرداد 1332 دارد. هلمز، پس از گزارش گفت وگوهاى روزولت با 
شاه به كيسينجر كه آماده ى پذيرايى از شاه بوده، مى افزايد  كه «روزولت 
گفت كه مقامات بلند پايه ى آگاهى كه او با آن ها ديدار كرده، بيمناك اند 
كه شاه توجه كافى به گرفتارى هاى داخلى ندارد». شاه در پاسخ به 
را  روزولت  شد،  نوشته  ضد كودتا  انتشار  از  پس  سال  يك  كه  تاريخ 

دوست خود مى خواند.  
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ايران  اشغال  از  پس  سال  دو  از  وى   
سال  هفت  براى  دوم،  جهانى  جنگ  در 
ايران  ژاندارمرى  بازسازى  سرپرست 
با  او  رايزنى  نخست  سال هاى  در  و  بود 
همراهى  را  او  ويلبر  ُدنالد  ژاندارمرى، 
و  ايران  انجمن  شوارتسكف،  مى كرد. 
ابتهاج،  ابوالحسن  پشتيبانى  با  را  آمريكا 
عيسى صديق و على پاشا صالح، باز سازى 
كرد و آن ها همراه با ويلبر و چند تن از 
كاركنان سفارت، عضو هيئت مديره ى آن 
بودند. سرپرستى ژاندارمرى كه با همكارى 

شهربانى و ارتش همراه بود و كارهاى ديگرى كه شوراتسكف در آن ها 
درگيرى داشت، به نزديكى او با شاه و بسيارى از بلند پايه ترين نخبگان 
سياسى و نظامى  ايران انجاميد. اياالت متّحد، در ماه هاى پايانى پيش از 
كودتا، از اين پيوندهاى او، براى برانگيختن شاه به پشتيبانى از نخست 

وزيرى زاهدى و كودتا در براندازى مصّدق، بهره جست.
شوراتسكف، يكى از مهم ترين پيوندهاى ميان سازمان سيا و پنتاگون 
بود. اگرچه شوارتسكف مى گفت كه سفر او به ايران در آن روزهاى 
پرآشوب، بخشى از ديدار از دوستان ديرين درايران بوده، زمان سنجى 
سفر او انبوهى از اسناد و به ويژه چاپ گزارش ويلبر در سال 2000، جاى 
گفتگو به جاى ننهاد  كه او از سوى سيا و با همكارى وزارت دفاع اياالت 
متّحد راهى ايران شده تا از پيوند و دوستى با شاه براى همراه كردن او 
با پروژه ى آژاكس بهره بگيرد. اگرچه اريك پوالرد مدعى است كه او 
رساننده ى يك مليون دالر پول سازمان سيا براى كودتا به تهران بوده، 
برخى شوراتسكف را كه كمترين بد گمانى را بر مى انگيخت، رساننده ى 

آن چمدان اسكناس مى دانند.
«در اين زمان، ژنرال شوارتسكف، با گذرنامه ى ديپلماتيك و چند 

چمدان بزرگ، در ايران پديدار شد...»   

جرج َكُرل
 

َكُرل يا «كارول»، كه كرميت روزولت در كتابش از او با نام ساختگى «تواناَمرد» 
(Peter Strongman) ياد مى كند، از خبرگان سازمان سيا در برانگيزى 
شورش هاى خيابانى بود. كِنِت الو، خبرنگار نيويورك تايمز كه در آن هنگام 
درايران بود و در همين بخش به او پرداخته ام، مى نويسد  كه َكُرل، در آموختن 
فن و روش گرفتن خيابان از راه زور، از آموزگاران برجسته ى سيا به شمار 
مى آمد. خبرنگار نيويورك تايمز كه خود نيز از بازيگران كم ارزش كودتا بود، 

دار و دسته هاى خيابانى 28 مرداد را «دسته هاى آقاى َكُرل» مى خواند. 
الو مى افزايد كه َكُرل، از رفتار خود دارانه ى سازمان سيا در كره خشمگين و 
برانگيخته بود و برآن بود كه در تهران از تكرار چنان خويشتن دارى هايى در 

برانگيختن خشونت، پرهيز كند.
ويلبر در گزارش سيا مى نويسد  كه در ماه هاى آوريل و مِه (فروردين و 
ارديبهشت)، «جرج َكُرل در واشنگتن بررسى مقّدماتى گروه را براى فراهم 
آوردن يك طرح نظامى آغاز كرد». او سپس از 6 نفر كه «شاخه ى عمليّات 

ويژه را تشكيل مى دادند» نام مى بََرد.
«آقاى جرج َكُرل (نامزد شغل معاونت FI  در تهران) در روز 29 مِه (8 
خرداد) به موقع وارد نيكوزيا شد تا پس از تكميل پيش نويس طرح، واكنش ها 
و پيشنهادهاى ستاد را مورد رسيدگى قرار دهد... اين پيش نويس [پس از 
ويرايش برپايه ى پيشنهادهاى ستاد]، در يكم ژوئن 1953 (11 خرداد 1332) 

به ستاد تلگراف شد.»
َكُرل، در 30 تيرماه 1332، از لندن به تهران پرواز كرد و با سرهنگ عبّاس 
فرزانگان، وابسته ى نظامى پيشين ايران در واشنگتن و رايزن و مترجم سيا 
در پروژه ى T. P. BEDAMN   كه «در فهرست حقوق بگيران سيا قرار 
داشت»، به برنامه ريزى نهايى بخش نظامى كودتا پرداخت. از ميان گزارش ها، 
دو افسر كه از «دوستان ديرين فرزانگان بودند»، براى برنامه ريزى نظامى كودتا 
برگزيده شدند. اين دو، يكى سرتيپ نادر باتمانقليچ و ديگرى سرهنگ حسن 
اخوى بودند. از اين پس و تا پايان كودتا، َكُرل در كانون برنامه ريزى نظامى بود 
و گزارش ديدارهاى سرهنگ اخوى را با شاه دريافت مى كرد و آگاهى هاى 

سازمان دهى نظامى را از همان راه به شاه مى رساند.
اردشير زاهدى، در بخشى از داستان سرايى پيرامون روزهاى پايانى زمام دارى 
مصّدق، از نشستى در منزل سيف السلطنه ى افشار ياد مى كند  كه اشاره ى به آن 

در اين جا بى مورد نيست.
جلسه ... بيش از شش ساعت طول كشيد. در آن جا پدرم دو نامه نوشت، 
يكى براى سرهنگ تيمور بختيار [فرمانده ى تيپ زرهى كرمانشاه] و يكى 
براى سرهنگ اميرقلى ضرغام [معاون لشكر اصفهان] كه قرار شد آن نامه ها 
را همراه با عكس فرمان اعليحضرت به آن دو نفر در كرمانشاه و اصفهان 
برسانيم. [سرهنگ عبّاس] فرزانگان مأمور رفتن به كرمانشاه و مالقات با تيمور 

بختيار شد... من داوطلب شدم كه بروم اصفهان.» 
زاهدى اگرچه در باره ى سفر فرزانگان به كرمانشاه درست مى گويد، بخشى 
از راستى را درباره ى سفر خود به اصفهان پنهان مى كند و در باره ى «جواز» 
مسافرت هم آشكارا به داستان سرايى مى پردازد و مى نويسد «ساعت يك و 
نيم شب راه افتادم به طرف اصفهان. جواز عبورى هم داشتم كه مال چند روز 

پيش بود و تاريخش را عوض كرده بودم». ويلبر، گزارش ديگرى از اين سفر 
زاهدى به اصفهان مى دهد:

«زاهدى و  َكُرل [كارول نوشته شده] هم با درخواستى همانند [آن چه 
فرزانگان به كرمانشاه برده بود] به اصفهان و به نزد تيمسار ضرغام گسيل 
شدند. اين پيام رسانان با بهره جويى از امكانات و تسهيالت پايگاه، مجّهز به 
برگه هاى شناسايى و نيز برگه هاى عبور شدند  كه در هنگام بازرسى قابل ارايه 

بود.»
پس از كودتا، َكُرل پيوندهاى سازمان سيا را با افسران درگير در كودتا حفظ 
كرد و دوستى او با سرلشكر فرهاد دادستان كه پيش از كودتا آغاز شده بود، 
پس از اين كه دادستان به فرماندارى نظامى تهران برگزيده شد، استوارتر  
گرديد. ده سال پس از كودتا، َكُرل، به دستيارى هيوبرت هامفرى، معاون 

رييس جمهور جانسون رسيد.
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نقد و نظر

جوزف كارل گودوين
گودوين، يك ماه پيش از كودتا، به جاى گويران در رهبرى پايگاه 
سيا نشست. او در دوران جنگ و چند سالى پس از آن، در پوشش 
زيسته  آذربايجان  در  جمله  از  و  ايران  در  پرس  اسوشيتد  خبرنگار 
مى پرداخت.  سرخ  ارتش  درباره ى  گزارش دهى  به  به ويژه  و  بود 
روزنامه هاى اياالت متّحد، ده ها گزارش او را درباره پيشروى ارتش 
سرخ و چيرگى اتحاد شوروى بر بخش هاى شمالى ايران، بارها به 

چاپ رساندند. 
گودوين بار ديگر در دوران نخست وزيرى مصّدق به  ايران بازگشت. 
از زندگى نامه ى شست و شو شده ى اردشير زاهدى نيز پيدا است كه 
اگرچه پيوستن رسمى گودوين به سازمان سيا تا سال 1966 آشكار 
برجسته ترين  از  يكى  سفارت،  رسانه اى  رايزن  پوشش  در  او  نشده، 
كاركنان سيا در ايران بوده است. اردشير زاهدى فاش مى كند كه در بهار 
1332، اريك پوالرد به او پيغام داده كه در پاسخ به درخواست ديدار 
پنهانى با يك كادر سياسى سفارت، با جو گودوين ديدار خواهد  كرد.

از يادداشت هاى روزنامه نگار ديگرى از نيويورك تايمز به نام كِنِت 
الو، كه خواسته و ناخواسته با سيا همكارى مى كرده، پيدا است كه 
سفارت،  در  رسانه اى  رايزنى  سپس  و  آسوشيتد پرس  گزارش گرى 
پوششى براى گودوين بوده است. الو، در آن يادداشت ها مدعى شده  
كه «نخستين آگاهى من از پيوند ميان هواداران شاه با اياالت متّحد»، 
كه  بود  تلفنى  از  «پس  مرداد،   25 روز  در  كودتا  از  پيش  روز  سه 
من در پارك هتل از جو گودوين، يكى از آدم هاى سيا در سفارت 
گفت وگويى  دادن  ترتيب  براى  الو  به  گودوين  كردم».تلفن  دريافت 
ميان او با فضل اهللا زاهدى، در بامداد پس از شكست كودتاى نخست، 
در خانه ى يكى از كارمندان سفارت به نام فرد زيمرمن بود. الو و 
ديدار  آن  به  شوايند،  دان  نام  به  آسوشيتد پرس  از  ديگرى  خبرنگار 
رفته و به جاى فضل اهللا زاهدى، با فرزند او، اردشير، ديدار كرده و 

پيكره ى فرمان نخست وزيرى زاهدى را نيز ديده اند. 
«زاهدى جوان، فرمانى را با دستينه ى شاهى كه در فرار بود نشان داد  
كه در آن، زاهدى پدر، به نخست وزيرى برگزيده شده بود. هر يك 
از حاضران، شمارى از كپى فرمان را برداشتند. الو، نسخه هاى خود 
را به پارك هتل برد و به مدير هتل سپرد. برنامه  اين بود كه فرمان به 

ديگر روزنامه ها برسد.» 
كننده  شركت  آمريكايى  خبرنگار  دو  از  يكى  كه  الو  كِنِت  اگرچه 
مارك  پژوهش گر،  نيز  و  بوده  زاهدى  اردشير  با  مصاحبه  آن  در 
گازيوروسكى، نوشته  اند  كه ديدار با اردشير زاهدى در خانه ى يكى 
يك  از  زاهدى  اردشير  يافته،  انجام  شميران  در  سفارت  كاركنان  از 
و  ماشين  تغيير  تهران،  خيابان هاى  در  رانندگى  دراماتيك  ماجراى 
سرانجام ديدار در يكى از تپه هاى ولنجك ياد مى كند و مى نويسد كه 
خبرنگار  مازندى،  يوسف  و  اسوشيتدپرس  خبرنگار  رايين،  پرويز 
رويتر را در آن جا ديدار كرده است و نامى از دو خبرنگار آمريكايى 

نمى برد.

لوى هندرُسن 
اياالت  سفير كارآزموده ى  هندرُسن، 
متّحد درايران در دوران نخست وزيرى 
شده ى  قيچى  گزينه ى   بود.  مصّدق 
واشنگتن،  به  تهران  از  او  تلگراف هاى 
بارها از سوى آقاى ميرفطروس و ديگران، 
براى به كرسى نشاندن داورى هاى شان 
تلگراف هاى  است.  شده  گرفته  كار  به 
او گواهى بر اين است كه سفير اياالت 
متّحد، با حسين عالء، وزير دربار و ديگر  
كسانى كه پروتوكل ديپلماسى و قوانين 
ايران، ايشان را  از ديدار پنهانى با سفير 

يك كشور خارجى بركنار مى داشته، ديدار و درباره ى پنهانى ترين رمز و 
رازهاى سياست ايران، با آن ها گفت وگو مى كرده است. شايد در انديشه ى 
فرومايه ى كسانى كه گمان مى كنند، نشست وبرخاست هاى پنهانى و در 
خارجى،  كاركنان دولت ايران با وابستگان يك دولت  پس پرده ميان 
كارى پسنديده و پذيرفته است، اين ديدارهاى گاه روزانه ى وزير دربار 
با سفير اياالت متّحد، پرسش برانگيز نباشد. اما هرآينه در اياالت متّحد، 
رييس دفتر رييس جمهور، گفت وگوهاى روزانه ى پنهانى با سفير چين 
يا روسيه و حتّى كانادا مى داشت، اينك به جرم جاسوسى يا خيانت به 
كشورش در زندان به سر مى برد. شوربختا كه در كشور ما، گزارش دهى 
به سفير اياالت متّحد و بريتانيا، كارى پسنديده در ميان نخبگان سياسى 
به شمار مى آمده و بسيارى از ايشان، چنين رفتار فرومايه اى را، بخشى از 

كار روزانه ى خويش مى پنداشته اند.
ويراستار يادمانده هاى هندرُسن كه نيازى نمى ديده در هنگام فراهم 
ساختن كتاب، از «خط رسمى» سياست خارجى اياالت متّحد پيروى 
كند، در پيش گفتار درباره ى زندگى هندرُسن، كه بى گمان با آگاهى او 

نوشته شده، مى نويسد:
«او در سال 1951 براى برخورد به گرفتارى هاى شكننده ى برخاسته از 
اختالف ايران و انگليس، به سفارت در تهران برگزيده شد و اين شغل را 

در دوران كودتاى توانا شده از سوى سيا در دست داشت...»
ناگفته پيدا است كه جرج باير، ويراستار كتاب، با پژوهش هاى موّرخ 
ميرفطروس آشنا نبوده تا دريابد  كه رويدادهاى مرداد 1332، «كودتاى 
توانا شده از سوى سيا» نبوده و خيزش خودجوش مردم شاه دوست براى 

بازگرداندن محّمد رضاشاه از ُرم بوده است.
افزون براين، اسناد، يادمانده هاى ديگر دست اندركاران و نوشتارهاى 
پژوهش گران، گواه براين است كه هندرُسن، يكى از شركت كنندگان 
در نشست نهايى در دفتر جان فاستر دالِس، وزير امورخارجه، در 17 
ژوئن 1953 (27 خرداد 1332) براى آغاز رسمى كودتا بوده است. افزون 
كنندگان در اين نشست، كرميت  بر دالِس و هندرُسن، ديگر شركت 
روزولت، سرپرست پروژه ى آژاكس، والتر بيِدل اسميت، هنرى بايُرد، 

چارلز ويلُسن، وزير دفاع و آلن دالِس، رييس سازمان سيا بودند.
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پرونده 

آيت اهللا سيد محمود طالقانى: «نهضت دكتر مصدق دنياى خاورميانه 
را تكان داد، دنبالش مصر انقالب شد، الجزاير انقالب شد، ولى ما 
محكوم شديم. در مصر و مكه نماينده هاى الجزاير و ديگران مى آمدند 
و مى گفتند: ما دنبال نهضت شما حركت كرديم. اين تاريخ گذشته 

ماست. اين تاريخ نهضت هاى ماست».(65)
 مقدمه؛ ملى شدن صنعت نفت ايران در اواسط سده ى بيستم(1951)
آن چنان ضربه هولناكى بر پيكره امپرياليسم بريتانيا وارد ساخت كه آن 
را ناگزير به طراحى كودتاى 28 مرداد براى رهايى از پيامدهاى خطرناك 
اين مسأله نمود، چرا كه انگليسى ها بر اين امر واقف بودند كه تحوالت 
سياسى و اجتماعى ايران، همواره دير يا زود از مرزهاى ايران فراتر رفته 

و حركت هاى مشابهى را در منطقه به راه مى اندازد.
    اكنون پس از گذشت نيم سده از آن حادثه، كتاب ها، مقاالت و 
سمينارهاى بسيارى از ابعاد گوناگون به بررسى و تحليل جنبش ملى نفت 
ايران و كودتاى 28مرداد پرداخته اند، اما در زمينه تأثيرات خارجى جنبش 

ملى ايران، كم كارى محسوسى ديده مى شود…
نخست وزيرى دكترمصدق (7ارديبهشت1330تا28مرداد1332)؛ 
و  ملى  جبهه  فشار  واسطه  به  پرتنش  اى  دوره  پى  در  مصدق  دكتر 
افكار عمومى براى ملى كردن صنعت نفت به نخست وزيرى انتخاب 
شد و نخستين برنامه كارى وى اجرايى كردن قانون ملى شدن نفت 
ايران مصوب 24اسفند مجلس شوراى ملى و 29اسفند 1329مجلس 

سنا بود…
  تهديدات انگليس و دغدغه هاى آمريكا ؛ با شكل گيرى جنبش 
ملى نفت ايران، مقامات انگليسى به شدت نگران به خطر افتادن منافع 
استعمارى خود در سراسر دنيا شدند، چرا كه پيش بينى مى كردند دير يا 
زود حركت استعمار ستيز ملت ايران امواج طوفنده اى را در ميان ساير 
ملت هاى محروم برانگيزد. نگرانى انگليس از خالل اظهارات «امانوئل 
شين» وزير دفاع حكومت كارگرى انگليس، يكى از شواهد اين امر است: 
«اگر به ايران اجازه داده شود كه در اين مبارزه پيروز شود، مصر و 
ساير كشورهاى خاورميانه تشويق خواهند شد از آن پيروى كنند، 

اقدام بعدى ممكن است ملى كردن كانال سوئز باشد». (2) 
راه  از  ايران  ملى  جنبش  با  مقابله  در  انگليس  محرك  نگرانى ها  اين 
اقدامات مختلفى بود كه همگى ناكام ماند؛ تهديد نظامى ، تحريم اقتصادى، 
توسل به ستون پنجم، استمداد از آمريكا، شكايت به مجامع بين المللى و 

تحريم نفتى از جمله اقدامات خصمانه انگليس دربرابر ايران بود.
  ايستادگى ايران در برابر تهديدات نظامى انگليس، با شگفتى از سوى 
ساير ملل دنيا تعقيب مى شد و محافل و مطبوعات بسيارى، زبان به 
خارجى  تهديدات  مقابل  در  ايرانيان  پايدارى  و  استقامت  از  ستايش 
گشودند. از جمله روزنامه «نشنال هرالد» چاپ «لنكهو»در شماره 27مه 
1951سرمقاله اى با نام «نفت ايران» منتشر نمود و با اشاره به مندرجات 
روزنامه «دولتمردان جديد و ملت ها» نوشت:                             

خالصه مقاله ؛

 تأثيرات 
خارجى 

جنبش ملى 
نفت ايران 

على فرهمند 
منبع: فصلنامه تاريخ روابط خارجى
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پرونده 
«طرف انگلستان در قضيه نفت ايران چند نفر شيخ نيستند كه تسليم 
قدرت نمايى او شده و دست نشاندگى او را در ازاء قرارداد پرخير و 
بركتى، بپذيرند، بلكه انگلستان امروز در ايران با يك تحول ملى مواجه 
است. قدرت نمايى در اينجا ممكن است كه كار را خيلى بدتر سازد 
و به قول سياستمداران ايران، بعيد نيست كه منتهى به جنگ سوم 
گردد. جاى خوشبختى است كه مى شنويم اولياى دولت انگلستان از 

توسل به قدرت نظامى صرف نظر كرده اند». (6)  
  ... به نگرانى انگليس از الگوبردارى ساير ملل خاورميانه از جنبش 
ايران - از جمله نگرانى از ملى شدن كانال سوئز- اشاره كرديم، اين در 
حالى است كه دغدغه هاى ديگر انگليس از مسأله ملى شدن نفت ايران 
به تبعات فاجعه آميز اين امر از لحاظ اقتصادى، اجتماعى و نظامى نيز 
برمى گردد. از لحاظ اقتصادى با توجه به تملك 51 درصد سهام شركت 
نفت از سوى دولت انگليس و قطع درآمدهاى ناشى از آن در شرايط 
دشوار اقتصادى، ضربه اى سنگين بر اقتصاد انگليس وارد مى ساخت. اين 
مسأله به دنبال خود تبعات اجتماعى را نيز در پى مى آورد، چرا كه موجب 

سنگين تر شدن ماليات ها، افزايش قيمت 
مسائلى  و  بودجه  كسرى  سوخت، 
مى شد كه فشار آن بر جامعه انگليس 
بدون شك فشارهاى اجتماعى را نيز از 
پايين به باال موجب مى شد و سرانجام با 
از دست رفتن نفت ايران، نيروى دريايى 
انگليس مجبور به جايگزين كردن آن با 
نفت ساير كشورها براى تأمين سوخت 
زيردريايى ها و ناوگان جنگى خود بود. 
جنگ  عمليات  و  انگليس  ايران، 
روز  آن  مطبوعات  ...بررسى  ؛  روانى 
جهان، بيانگر پتانسيل عظيم جنبش ملى 
ايران از يك سو و سردرگمى  و هراس 
بريتانيا  دولت  يعنى  آن  مقابل  طرف 

از سوى ديگر مى باشد. چنان كه هفته نامه «شورش»به نقل از «ديلى 
هرالد»(ارگان حزب كارگرى انگليس)در اين رابطه نوشت: «هر ماه و 
شايد هر هفته يك خبر جديد از پيروزى ايران و شكست انگلستان در 
قضيه نفت، در جهان منتشر مى گردد و با حدوث هر يك از خبرهاى 

مزبور، ملت انگليس يك قدم به عقب بر  مى گردد». (9)
...» نوشت:  انگليس  كاران  محافظه  نگرانى  «اكونوميست»درباره   ...

چنانچه اين جنبش آتشين ملى روبه ازدياد گذارد، خطر بزرگى به 
وجود خواهد آورد؛ احساسات ملى با سرعت هر چه تمام تر در 
خاورميانه منتشر مى شود. اختالفات حاصله بين ايران و شركت نفت، 
اختالفات داخلى نبوده و انتظار مى رود پاره اى از دول خاورى نيز 

در اين باره به ايران تأسى كنند».  (10)
... اقدام ديگر دولت ايران در عمليات جنگ روانى كه ضربه حيثيتى 
سنگينى به انگليس وارد ساخت؛ صدور اعالميه قطع روابط سياسى ايران 
با انگلستان بود كه در مهرماه 1331به وسيله «دكتر حسين فاطمى» وزير 
امور خارجه دولت مصدق، اعالم شد و بازتاب گسترده اى در مطبوعات 

خاورميانه پيدا كرد. چند ماه پيش از آن (در 21دى1330) دولت ايران 
در يادداشتى به سفارت انگليس بر لزوم تعطيلى تمام كنسولگرى هاى 
انگلستان در سراسر ايران تا مهلت سى ام دى، تأكيد كرده بود. در پى 
سرور  و  جشن  به  مردم  ايران،  در  انگليس  هاى  كنسولگرى  تعطيلى 
پليس  كه  بود  داشته  اعالم  مردم  اجتماع  در  مكى  حسين  و  پرداخته 
موظف شده است به محض برخورد با پرچم انگليس برفراز هر يك 
از ساختمان هاى كنسولگرى انگليس، فوراً آن را به پايين كشيده و پاره 

كند.(20)
ساير  بر  ايران  ملى  جنبش  تأثيرگذارى  داليل  از  يكى  شك  بدون 
حكومت هاى منطقه و حركت هاى بعدى و پشتيبانى ساير ملل از جنبش 
ايران، عالوه بر حقانيت آن، به اقدامات بى وقفه ايران در پاسخ گويى به 
تبليغات دروغين دشمن در عرصه جنگ روانى باز مى گردد، چرا كه در 
صورت بى تحركى دولت ايران در برابر تبليغات مخرب، انگليس موفق 
مى شد سررشته افكار عمومى دنيا را به دست خود گرفته و به هر سو 
كه مى خواهد بكشاند و حتى جنبش ايران را يك حركت آنارشيستى 

معرفى كند. 
پشتيبانى از جنبش ملى ايران ؛

گرفته  صورت  ...روشنگرى هاى 
و  ايران  رويارويى  ماهيت  درباره 
انگليس و اثبات حقانيت ايران و زياده 
افتادن  راه  به  منجر  انگليس،  خواهى 
سوى  از  مختلف  حمايت هاى  سيل 
و  مدنى  مختلف  نهادهاى  و  محافل 
مردمى از جنبش ايران در بيشتر نقاط 
دنيا شده بود كه بيانگر پيروزى ايران 
بر انگليس در عمليات جنگ روانى 

مى باشد.
آن  از  مانده  جا  به  اسناد  بين  در   ...
زمان، موارد بسيارى از پشتيبانى هاى 
مدنى مختلف در سراسر دنيا از جنبش ملى ايران به چشم مى خورد... اين 
موج برخاسته در حمايت از ايران، حاكى از مقبوليت دكترين(نامكتوب 
وعملى)جنبش ملى نفت ايران مى باشد و وقتى انديشه اى مقبوليت يافت، 
آن گاه بايد منتظر حركت هايى بود كه براى تحقق آن انديشه پديدار 
مى شود و اين نكته اى است كه در مورد تأثيرات جنبش ملى ايران در 

منطقه خاورميانه صدق مى كند. 
تأثيرات جنبش ملى نفت ايران در خاورميانه ؛ ... تحوالت ايران 
همواره حالتى پيشرو نسبت به تحوالت مشابه در ساير نقاط آسيا داشته 
است و ايرانيان پيشگام حركت هاى بسيارى در طول تاريخ كهن خود 
كليد  را  ايران  شوروى  كمونيست هاى  كه  بود  دليل  همين  به  بوده اند. 
انقالب كمونيستى در جهانى مى شناختند. ايران نخستين كشور آسيايى 
بود كه يك سده پيش با انقالب مشروطه، وارد مرحله نوينى در حيات 

سياسى خود شد. 
.... اين گونه بود كه يك هفته پس از اخراج باقى مانده كارشناسان 
مصر  بين  قرارداد 1936  الغاء  اليحه  مصر  دولت  آبادان،  از  عدانگليسى 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا

C  Copyright 2013 Ketab Corp.2727 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره9، جدول ايرانشهر شماره 53، همراه با چهارمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست2013



داستان طنز

وانگليس را به مجلس برد و دولت عراق نغمه بازنگرى در قرارداد1930 
بين انگليس و عراق را سرداد. به فاصله چندماه پس از شروع به كار 
حكومت  سرنگونى  به  موفق  عبدالناصر»  «جمال  مصدق،  دكتر  دولت 
«فاروق»گشته و در جريان «ملى شدن كانال سوئز»در 1956در سخنرانى 
افتتاحيه به تجليل از نقش دكتر مصدق به عنوان «پيشگام ملى كردن» در 

كشورهاى جهان سوم پرداخت.(29)
    ملل محروم منطقه وقتى به چشم خود مى ديدند چگونه يك ملت 
آسيايى موفق شد با دست خالى و در سايه اتحاد، يك قدرت امپرياليستى 
تا دندان مسلح را در تمام دادگاه هاى بين المللى شكست داده و به زانو 
درآورد، در اين انديشه فرو رفتند كه چرا ما نتوانيم همين كار را انجام 
دهيم؟ و اين تأثير ذهنى جنبش ملى ايران برساير ملت هاى منطقه بود. 
آنان به مقايسه دولتمردان محافظه كار و اغلب نااليق خود، با رهبران 
مصمم و انقالبى دولت ملى ايران پرداخته و نتيجه اين قياس، چيزى 
جزء رويارويى ملت ها با حكومت هاى حاكم، از جمله در مصر و عراق 
نبود. اين مسأله به همراه فراخوان مستقيم رهبران جنبش ملى ايران از 
كشورهاى منطقه براى خيزش در راه احقاق حقوق خود، تأثيرات عينى 
جبنش ملت ايران در خارج از مرزهاى كشور را تشكيل مى داد. در اين 
مبحث نخست تأثيرات ذهنى و سپس تأثيرات عينى جنبش ملى ايران را 

مورد بررسى قرار خواهيم داد. 
الف)تأثيرات ذهنى جنبش ملى ايران بر ملت هاى خاورميانه؛

جنبش ملى ايران، درس هاى آموزنده بسيارى به ملل منطقه آموخت و 
آنان را به تفكر واداشت و به سمت تغيير وضع موجود سوق داد. 

... مطبوعات آن دوران آكنده از مطالبى است كه با تأسى از ملت ايران، 
روح سلحشورى را به ملت هاى خود تزريق مى كردند.

...دكترنصراهللا شيفته...: «مفسران و تحليل گران سياسى خاورميانه همواره 
به اين نكته تأكيد داشته و دارند كه قيام ميهن پرستان مصرى، وقايع بعدى 
ديگر  نهضت هاى  برخى  و  سودان  يمن،  ليبى،  الجزاير،  سوريه،  عراق، 

خاورميانه، همگى متأثر از حوادث قيام ملت ايران به رهبرى دكتر مصدق 
بوده است. «آنهايى كه در سال هاى 1332به بعد از اين كشورها ديدن 
كرده اند، به خوبى مى دانند كه تا چه حد نام «مصدق» در ميان نهضت هاى 
ملى اين كشورها مورد احترام و عالقه بوده است». «آنتونى ايدن» وزير 
«نگرانى  نوشته است:  خود  خاطرات  كتاب  در  انگلستان،  وقت  خارجه 
انگلستان از نهضت ملى ايران، بيشتر از آن جهت بود كه اين آتش به 
ديگرنقاط خاورميانه سرايت كند. ما عمًال ديديم كه همين طور هم شد، 
چه جنگ«كانال سوئز» بين مصر و انگلستان و نبرد مصر و اسرائيل ناشى از 

همين احساسات تند ميهنى مصريان عليه خارجيان بود».(36)
ب)تأثيرات عينى جنبش ملى ايران در خاورميانه؛

حركت ها و اقدامات عملى ملل منطقه خاورميانه در برابر استعمار و 
حكام كارگزار آن -كه گاهى با تشويق رهبران جنبش ملى نفت ايران 
شكل گرفت- تأثير عينى جنبش نامبرده در خاورميانه بوده است. اين 
نكته به اين معنى نيست كه دعوت هاى رهبران ايران عامل اصلى بوده 
است، چرا كه بايد عوامل نارضايتى داخلى وجود داشته باشد تا دعوت 
همانا  كه  عوامل  اين  آورد.  در  حركت  به  را  ناراضيان  بتواند  خارجى 
وجود استعمار در اشكال مختلف آن به همراه دنباله داخلى آن به شكل 
حكومت هاى دست نشانده، نارضايتى هاى گسترده اى را به وجود آورده 
بود كه با تحقق جنبش ملى نفت در ايران؛ اوالً ، بيدارى گسترده اى در 
خاورميانه پديد آمد كه در مبحث گذشته مورد بررسى قرا ر گرفت. 
دوماً، الگويى عينى براى حركت با دست خالى و در سايه اتحاد، براى 
ملت هاى با وضعيت مشابه ايران، شد. سوماً، فراخوان، تشويق و پشتيبانى 
رهبران جنبش ملى ايران به صورت يك كاتاليزور(عامل شتاب دهنده)در 
حركت هاى انقالبى ملل مورد اشاره، نقش مؤثرى ايفا كرد.                                         
   سياست خارجى دولت دكتر مصدق مبتنى بر پشتيبانى از ملل محروم 
و زير ستم در مقابل كمونيسم شرق و كاپيتاليسم غرب، الگويى براى 

شكل گيرى «جنبش عدم تعهد» شد.
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داستان طنز
...عراق؛ تصويب قانون ملى شدن نفت ايران، توقع انجام اقدام مشابه 
در عراق را به دنبال خود داشت... اين درست همان مسأله اى بود كه 
انگليس نيز به شدت نگران آن بود... طرح مطالبه ملى شدن نفت عراق 
و مقايسه كفايت زمامداران آن كشور با دولتمردان دولت ملى ايران، به 
شدت مشروعيت حاكمان عراق را زير سؤال برده و آنان را بى اعتبار 
ساخت... به تدريج اخبار ناآرامى هاى عراق كه از مبارزات ملت ايران 

الهام گرفته بود، جاى خود را در صفحات مطبوعات دنيا باز كرد.
... ملّى شدن كانال سوئز؛... اين مسأله را از سه جنبه مورد بررسى 
قرارخواهيم داد: اول: الهام گرفتن مصرى ها از ملى شدن نفت ايران. 
دوم: فراخوان رهبران جنبش ملى ايران براى به پا خاستن مصر براى 
احقاق حقوق ملى خود. سوم: اقدامات عملى دولت ايران در پشتيبانى از 

مبارزات ملت مصر.
2-1. الهام گرفتن مصرى ها از ملى 
پذيرى  تأثير  امكان  ايران:  نفت  شدن 
كردن  ملى  در  ايرانيان  از  مصرى ها 
كانال سوئز، مسأله اى است كه از سوى 
ذهنشان  و  شده  بينى  پيش  انگليسى ها 
اريك  «سر  بود...  ساخته  پريشان  را 
دريك» مدير عامل وقت شركت نفت 
ايران و انگليس، در اشاره به اظهاراتش 
«داوئينگ  ده  شماره  خانه  جلسه  در 
و  كابينه  اعضاى  حضور  در  استريت» 
سه نفره از رؤساى ستاد ارتش گفته بود: 

«من عاجزانه در خواست كردم كه نبايد اجازه بدهيم كه بزرگ ترين 
مايملك بريتانيا در خارج از دستمان برود، بى آنكه كارى در اين باره انجام 
بدهيم. عقيده داشتم كه ملى كردن نفت يك عمل كامًال يك جانبه است 
و در آنجا گفتم كه اگر ما ظرف اين پنج سال كارى در اين مورد انجام 
ندهيم، قطعاً كانال سوئز را از دست خواهيم داد، كه تقريباً تا اين لحظه 

پيش بينى درستى از آب در آمده است».(46)
    همچنين مطبوعات مصرى با صراحت مسأله درس گرفتن از جنبش 
ملى ايران براى مبادرت به ملى كردن كانال سوئز را مورد اشاره قرار داده 

و بر لزوم پيروى از روش ملت ايران تأكيد مى كردند.
 ... كانال سوئز در 26ژوئيه 1956به وسيله دولت مصر، ملى اعالم 
نوشت:  خارجه  وزارت  به  خود  گزارش  در  قاهره  سفارت  و  گرديد 
«روز 24دسامبر 1956مجسمه «فردنان دلسپس»، بانى كانال سوئز، كه 
مدت پنجاه و هشت سال از مدخل كانال سوئز، رفت و آمد كشتى هايى 
را كه از اطراف و اكناف عالم، از اين شاهراه دريايى عبور مى نمودند 
نظاره مى كرد، به دست مردم شهر«پرت سعيد»كه وى را سمبل استعمار 

مى دانستند، منهدم گرديد».(54)
... 3.بحرين: نسيم جنبش ملى نفت ايران، بحرين...را نيز بى نصيب 
نگذارد و منجر به بروز ناآرامى ها و تالطماتى در آنجا گرديد... در زمان 
وقوع جنبش ملى نفت، دولت ايران هنوز استقالل بحرين را به رسميت 
نشناخته و آن را جزء جدا نشدنى خاك ايران مى شناخت. در تاريخ 
10/1/1330يعنى كمتر از دو هفته پس از ملى شدن نفت ايران، «محمود 

صالحى » سفير كبير ايران در بغداد، در گزارشى به وزارت امور خارجه 
اطالع داد كه : «به طورى كه روزنامه اليقظه،چاپ بغداد، در شماره نهم 
فروردين ماه جارى مى نويسد: طبق خبر واصله از بحرين، جبهه ملى 
آنجا نيز ملى شدن نفت را كه امتياز آن به شركت آمريكايى در سال 

1932واگذار شده، مطالبه نموده اند». (57) ... 
... مصدق و جنبش عدم تعهد؛ يكى از تأثيرات خارجى جنبش ملى 
عدم  همچون  اصولى  مبناى  بر  تعهد  عدم  جنبش  گيرى  شكل  ايران، 
تعهد و موازنه منفى در رويارويى با رقابت هاى دو ابرقدرت كمونيسم 
و كاپيتاليسم بود. «عدم تعهد» و «موازنه منفى»، استراتژى مورد تأكيد 
دكتر مصدق، رهبر جنبش ملى ايران،  بود.... در آوريل 1955نمايندگان 
29ملت در «باندونگ» اندونزى گرد آمدند تا براساس اصول عدم تعهد و 
موازنه منفى در جهان قطبى شده قرن 
بيستم، هسته مقاومتى را تشكيل دهند 
كه «جنبش عدم تعهد»نام گرفت... «در 
كشورهاى  نمايندگان  كنفرانس،  اين 
به  مصدق  دكتر  از  كننده،  شركت 
عنوان پيشگام سياست عدم تعهد در 
جهان سوم و مبارزات او با استعمار، 
تجليل به عمل آوردند و در كنفرانس 
در  كه  متعهد  غير  كشورهاى  جنبش 
سپتامبر1961در بلگراد تشكيل گرديد، 
اصول سياست موازنه منفى را كه دكتر 
ملى  نهضت  هاى  سال  در  مصدق 
كردن صنعت نفت در مبارزه با انگلستان اتخاذ و اجرا نموده بود، نصب 

العين سياست خود قرار دادند». (63)                         

 عالقه مندان مى توانند متن كامل مقاله را در فصلنامه تاريخ روابط 
خارجى 1382 شماره 15 يا با مراجعه  به لينك زير در پرتال جامع علوم 

انسانى مطالعه فرمايند : 

پى نوشتها: 
 65. .عليرضا ازغندى، روابط خارجى ايران 1357-1320، تهران:قومس، چاپ اول ،1376،ص30

2.نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق، تهران: انتشارات مصدق، ج2،دفتر سوم، ص167.
6.روزنامه ى االهرام،26مه 1951، اسناد وزارت امور خارجه ، پرونده ى شماره ى 1330-18-19 

ش، قسمت اول .
9.فصلنامه ى تاريخ روابط خارجى، س2،ش3،ص150.

10.اسناد وزارت امور خارجه ى ايران، گزارش مورخه 22/2/1330،به شماره ى 239،نمايندگى 
دولت شاهنشاهى ايران در اسرائيل، پرونده ى شماره ى 19-10-1330ش.

20. اسناد وزارت امور خارجه ى ايران ، نامه ى شماره ى 986، مورخه ى 22خرداد1330، سفارت 
دهلى نو، پرونده ى شماره ى 1-6-1330ش.  

29.پيشين، پرونده ى شماره ى 19-18-1330،قسمت چهارم.
بهار  اول،  تهران: كومش،چاپ  سياسى مصدق،  مبارزات  و  نامه  زندگى  شيفته،  36.دكتر نصراهللا 

1370،ص293.
46.روزنامه ى شورش، س3،ش56، شنبه 8آذر 1331، ص4.

54.اسناد وزارت امور خارجه ى ايران، پيشين، پرونده ى شماره ى 19-18-1330ش، قسمت 
چهارم.

57.پيشين، پرونده ى شماره ى 19-31-1335ش.
63.عليرضا ازغندى، روابط خارجى ايران 1357-1320، تهران:قومس، چاپ اول ،1376،ص31. 

http://www.ensani.ir/fa/content/75163/default.aspx
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت نهم:

راوى: پرويزكاردان
تمبر هاى چاپ شده در دولت دكتر مصدق

حد فاصل 12 ارديبهشت 1330 كه نخستين كابينه دكتر محمد مصدق 
از مجلس شوراى ملى راى اعتماد مى گيرد تا 28 مرداد 1332 كه كابينه 
دوم او از قدرت عزل مى شود، يكى از مهم ترين دوره هاى تاريخى ايران 

است.
دوره اى كه در آن مى شود غرور ملى احيا شده به واسطه ملى شدن صنعت 
نفت و نوعى رونق سياسى را در دوران ركود حاكم بر فضاى پيش و پس 
آن دوره به خوبى ديد و متوجه بود كه جامعه آن روزگار ايران به واسطه 

يك رهبر ملى و مردمى در آستانه رخداد هاى آينده سازى قرار گرفت.
اما همه دستاورد اين دوره ملى شدن صنعت نفت نيست بلكه يكى ديگر 
دستاوردهاى دكتر مصدق كه هميشه ناديده انگاشته شده است. ملى شدن 
صنعت شيالت ايران بود كه متاسفانه على الرغم اهميت آن از ديد عموم 

دورمانده است.
پرداختن به دوران نخست وزيرى دكتر مصدق و تاثير آن بر نشر تمبر 
در ايران شايد بايد به دو قسمت تمبر هاى نفتى و تمبر هاى غير نفتى تقسيم 
كرد. در شماره قبل تمبر هايى را كه بوى نفت مى دادند مرور كرديم و در 
اين شماره به نمونه هايى از تمبر هاى غير نفتى مربوط به دوران دكتر مصدق 

خواهيم پرداخت.
اما پيش از آن دو نكته:

نكته اول:
در ماهى كه پشت سرگذاشتيم تيم واليبال ايران در مقابل 
كوبا قرار گرفت و با اينكه از راهيابى به جام جهانى بازماند 

اما برگى ديگر در روابط دو كشور آفريد.
با اينكه كوبا از متحدان اتحاد جماهير شوروى بوده 
و اينك نيز با تفكرات كمونيستى اداره مى شود اما در 
سال هاى پس از انقالب روابط ايران و كوبا بر اساس 
ايدئولوژى آمريكا ستيزى موجود در ذهن رهبران دو 

كشور مثبت تلقى مى شود.
در همين رابطه تمبر مشتركى بين ايران و كوبا منتشر 
شد كه لقب پهن ترين تمبر دنيارا به خود اختصاص داده 
است. اين تمبر كه 16 سانتيمتر طول دارد و از چاپ 
رنگى برخوردار است در سال هاى اخير به صورت 

مشترك در تهران و هاوانا منتشر شده است.

نكته دوم:
چند شماره پيش هم يادآورى كرديم كه در زمان 
سلطنت قاجاريه و پهلوى هرگز عكس هيچ يك از 
نخست وزيران ايران روى تمبر منتشر نشد و تمبرى كه 
با تصوير دكتر مصدق منتشر شده است مربوط به اسفند 
1358 خورشيدى است. در حقيقت ياد آورى اين نكته 
ضرورى است كه هميشه تمبر ها چند ماه زودتر از موعد 
انتشارشان چاپ شده و در موعد مقرر منتشر مى شوند. 
در دوران دولت موقت مهدى بازرگان تمبر مقابل براى 
يادبود ملى شدن صنعت نفت چاپ شد كه روى آن 
تصوير دكتر مصدق نقش بسته بود. اين تمبر در اسفند 
همان سال منتشر شد و تنها تمبرى است كه روى آن 
تصوير دكتر محمد مصدق نقش بسته است. اگرچه در 

زمان انتشار، دولت بازرگان استعفا كرده بود.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
نخستين زن روى يك تمبر- يك داستان

تمبرايران، در مصر چهره 
در نقاب خاك كشيد

تمبرهاى يادبود چهارم آبان و يازدهم بهمن 1332
قاعده چاپ شدن چندماه جلوترتمبرها كه توضيح داده شد در دوران نخست 
وزيرى دكتر مصدق هم موجب انتشار دو تمبر شد كه على الرغم انتشار در بعد 
از سقوط دولت او، اما طراحى و چاپ آنها در زمان زمامدارى دكتر مصدق 
انجام شده است. يكى تمبر يادبود چهارم آبان 1332كه به تمجيد از ورزش هاى 
باستانى ايران پرداخت و على الرغم آنكه همزمان با تولد شاه منتشر مى شد، بر 
خالف رويه معمول تا پيش از آن فاقد تصوير شاه است و دومى تمبر يادبود 
ملى شدن صنعت شيالت ايران كه در تاريخ يازدهم بهمن 1332 روانه بازار شد.
ملى شدن صنعت شيالت ايران نيز از يادگارهاى دكتر مصدق است كه درباره 
آن متاسفانه كمتر گفته شده است. اين رويداد كه يكى از وقايع مهم تاريخ 
معاصر ايران است كه در روز 12 بهمن ماه سال 1331 خورشيدى و در دوران 
زمامدارى دكتر محمد مصدق، و پس از پايمردى ها و تالش هاى بسيار وى و 

برخى ديگر از رجال سياسى ايران در اين راستا، بوقوع پيوست.
ملى شدن شيالت كه در راستاى سياست موازنه منفى دولت مصدق ارزيابى 
مى شود، به ده ها سال غارت منابع ملى ايران در عرصه شيالت توسط همسايه 
شمالى اين كشور(روسيه تزارى و بعد اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى) 

خاتمه داد.
برخى تاريخ نويسان ملى شدن شيالت را به عنوان بازيابى حاكميت ملى 
ايران بر درياها و مرزهاى آبى اين كشور تلقى مى كنند كه به خصوص در حوزه 
درياى خرز توانست به يكى از ننگين ترين معاهدات بازمانده از دوران قاجاريه 
پايان بخشد. معاهده اى كه حاكميت ملى ايران را در درياى مازندران براى ده ها 

سال بى اعتبار ساخته بود. 

يازدهم تيرماه امسال درست همين دوهفته پيش و يك روز قبل از 
جشن استقالل آمريكا، بيشتر ايرانى هايى كه به سايت ها و شبكه هاى 
خبرى دسترسى دارند، روز خود را با اين خبر آغاز مزدند كه ملكه فوزيه 
نخستين همسر پادشاه فقيد ايران محمدرضا شاه پهلوى چهره در نقاب 

خاك كشيد.
اما شايد از اين ميان كمتر كسى بياد داشته باشد كه ملكه فوزيه نخستين 
زنى است كه تصويرش روى تمبر در ايران منتشر شد. آن هم در زمانى 
كه به عنوان همسر واليت عهد سلطنت ايران در دوران تاجدارى رضا 

شاه به ايران آمد.
فواد  بنت  فوزيه  و  پهلوى  محمدرضا  ازدواج  مسئله  سال 1317  در 
مطرح گرديد. او زيبايى چشمگيرى داشت كه حتى نظر هاليوود را نيز 
به خود جلب كرده بود. اما بزرگترين مشكل براى اين ازدواج، اصل 
سى و هفتم متمم قانون اساسى آن زمان ايران بود كه بر اساس آن مادر 
وليعهد الزاما بايد ايرانى تبار مى بود. مجلس در اقدامى بى سابقه نه تنها به 
فوزيه تابعيت ايران داد، بلكه او را ايرانى تبار ناميد تا در آينده فرزند او 
محمدرضا شاه بتواند واليت عهد سلنطت پهلوى شود. اما بازى روزگار 

به گونه اى ديگر رقم خود.
توسط  بالفاصله  خواستگارى  مراسم  تابعيت،  مشكل  شدن  حل  با 
نمايندگان ويژه پيگيرى شد و محمدرضا براى اجراى مراسم عقد كنان 
به مصر رفت. كاخ قبه براى اقامت او وهمراهان در نظر گرفته شد. 
محمدرضا به همراه فوزيه، نازلى (مادر زنش) و هيات همراه در فروردين 
ماه 1318 به تهران بازگشت. تهران سراسر آذين بسته شد و شادمانى 
ازدواج وليعهد عالوه بر در  وديوار شهر به روى تمبر ايران هم رسيد و 
براى نخستين بار در ارديبهشت 1318 خورشيدى عكس يك زن (ملكه 

فوزيه) روى تمبر رسمى ايران منتشر شد.
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يك سبد حكايت

پاكبازمحمود افهمى
يعني  مي بازد.  هدفش  راه  در  دارد  آنچه  هر  كه  كسي  يعني  پاكباز 
كسي كه تا آخرين داشته اش پاي هدفش مي ماند. يعني قماربازي كه 
تا  و  نكرده  ناجوانمردي  بُرد،  خوب  و  نشست  بُرد  دور  روي  چون 
انتهاي بازي پاي بازي مي نشيند و در ميان كار بازي را رها نمي كند. 

به قول حضرت موالنا:
ُخنُك آن قمار بازي كه بباخت هرچه بوَدش  

                                  به نماند هيَچش اِّال هوس قمار ديگر
امروزي ها  قول  به  و  جوانمردي  صبغه هاي  داراي  كه  صفت  اين 
داراي انرژي مثبت است و به كساني اطالق مي شود كه با جوانمردي 
پاي مراد خود ايستاده و اگرچه پاك هرچه دارند مي بازند، اما پا پس 

نمي كشند.
براي  الزم  صفتي  است.  قديم  قماربازان  اصطالحات  از  «پاك باز» 
و  مهتر  واقع  در  قماربازان  امير  مي بود.  قماربازان»  «امير  كه  كسي 
بزرگتر جماعت قمارباز بود كه اگر دعوايي بين اين جماعت بر سر 
نتيجه بازي در مي گرفت، قضاوت پيش او مي بردند و يا اگر طرف 
كه  بود  قماربازان  امير  اين  مي رفت  طفره  باخت  پرداخت  از  بازنده 
و  محرمانه  نشانش  و  نام  مي رساند.  وي  به  و  وصول  را  برنده  حق 
مورد احترام جماعت قمارباز بود. تنها كساني كه در اين سلك بوده 
و امتحان پس داده بودند، نامش را مي دانستند. چه آنكه اگر حكومت 

وي را مي يافت سرش باالي دار بود.
اين رسم بود تا دوره ي قاجار. در زمان اين سلسه ي ضعيف بسياري 
از مناسبت هاي اجتماعي دستخوش تغيير و سستي شد و بسياري از 
منكرات علني گشته و قبح و زشتي خود را از دست دادند. از جمله 
وجود  اظهار  از  ترسي  نيز  قماربازان  امير  طبعًا  قمار.  و  خمر  شرب 
نداشته و حتي كم كم با افتخار خود را مي شناساند. اين روند بعدها 
تسريع شده و اميران به تدريج به تََلِكه بگيران معركه ي قمار تبديل 
از فرد برنده مجلس قمار  شدند (تلكه= حق السهم، پول زوري كه 
گرفته مي شد. حق معركه بپّايي! حق زور!) و هر محله اي، زورگيري 
داشت كه تنها بواسطه زور بازو و سر نَترَسش پولي به زور مي گرفت 
و اصطالحًا «لوطي خور» مي كرد. ديگر از آن پاكبازي گذشته خبري 
اين  اگرچه  و  ماند  خاطره ها  در  گذشته  الت هاي  صفت  اما  نبود. 
صفت خاص افراد قمارباز بود، ولي چون ِصبغه جوانمردي داشت، 
براي افرادي كه در راه آرمانهاي واال نيز از جان گذشتگي مي كردند 

بكار رفت. همچون شهيدان پاكباز.
«اسرارالتوحيد»  در  بياورم.  برايتان  باب  اين  در  حكايتي  نيست  بد 
در شرح احواالت «شيخ ابوسعيد ابوالخير» آمده كه روزي با يارانش 
شدند  نزديك  ديد.  مشغله اي  و  بانگ  دور  از  مي گذشت.  كويي  از 
تا ببيند حال چيست. پرسيدند، گفتند كه امير قماربازان نيشابور را 
مردم يافته و به تمشيّت مي برند تا به دار كشند. شيخ جلو مي رود و 
جوان را مي يابد. از او مي پرسد:«كيستي؟» جوان كه شيخ را شناخته 
مي گويد:«امير قماربازان!» شيخ مي پرسد:« اين اميري به چه يافتي؟» 
پاسخ مي دهد:« به راست باختن و پاك باختن!» شيخ ابوسعيد الخير 
باش!»  امير  و  باز  پاك  و  باز  «راست  كه:  مي كشد  سينه  از  فريادي 
حق،  حضرت  با  عاشقانه  قمار  و  معامله  در  مردم  اي  كه  يعني  و 
راست باز (درست بازي كننده بدون دغل و فريب) پاك باز (بازي 
كردن تا پاي جان و تا هرچه داريد) باشيد تا در بندگي حق، اميرتان 

كنند. 
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يك سبد حكايت

ريشه يابى چند كلمه در زبان فارسى
   1- ميزبان : ميز (مهمان) + بان (پسوند دارندگى) = كسى كه داراى 

مهمان است.
جانور   = پاك)  (مقدس،  سپند   + اهلى)  (جانور  گو  گوسفند:   -2

اهلى پاك
*جز اول (گو) در واژه هاى گوساله و گاو نيز به كار رفته است.  
3 - ميرزا: مير ( مخفف امير ) + زا ( مخفف زاده) = امير زاده

* اين واژه ظاهراً از زمان تيموريان رواج يافته است در عهد قاجار 
هرگاه پيش از نام افراد ذكر مى شد به معناى  « آقا » بود مانند: ميرزا 

جعفر و اگر بعد از نام اشخاص مى آمد دليل بر شاهزادگى بود.
مانند: محمدعلى ميرزا - احمد ميرزا   

4 - كدبانو: كد ( خانه) + بانو = بانوى خانه   
5- آسمان:  آس( سنگ مدور) + مان(پسوند شباهت)= فضاى شبيه 

سنگ آس
* اين تشبيه به اين دليل است كه به زعم قدما آسمان مدور همچون 
سنگ بزرگ آسياب است كه  بر فراز زمين در حال چرخش است.

نيز  خراس  و  آسياب  واژه هاى  در  مى توان  را  واژه  اين  اول  جزء 
مشاهده كرد.

6 - كهكشان: كه ( كاه) + كش (بن مضارع كشيدن)+ ان = جايى 
كه كاه كشيده شده است. 

*اين وجه تسميه به اين سبب است كه درخشش ستاره هاى ريز 
و درشت كهكشان كه همچون خطى درشت بر آسمان است گويى 

راهى است كه بر اثر نقل و انتقال كاه مشخص و نمايان شده است.
7- زمين: زم(سرد) + ين( پسوندنسبى)= سرد شده.

* زمين در آغاز آفرينش گوى آتشينى از گدازه ها بود كه در پى 
اول  جز  گراييد.  خشكى  و  سردى  باران به  بارش  سال  ميليون  چند 
اين واژه را مى توان در كلماتى چون؛ زمهرير(باد سرد)، زمستان نيز 

مشاهده كرد. 
8- البرز : ار( كوه) + برز( بلند) = كوه بلند

پرستش  محل  معناى  به  بغستان  اصل  در  واژه  اين  بيستون:    -9
خدا بود كه تشكيل يافته از دو جزء بغ( خدا) + ستان ( پسوند مكان) 
مى باشد و در سير تحول واجى ابتدا به بيستان(ياى مكسور) و سپس 

به بيستون (ياى مفتوح)و سرانجام به بيستون تغيير يافت.
* ظاهراً چون ايرانيان كوه ها و اماكن بلند را براى مناجات مناسب 

مى ديدند اين كوه بلند را جايگاه نيايش خدا ناميدند.
  10- دبستان : دب( خط) + ستان( پسوند مكان ) = محل آموزش خط 

و كتابت
* جزء اول اين واژه در اصل مشتق از كلمه   dipi  است كه در 
فارسى باستان به معناى خط مى باشد. اين واژه كه به شكل « ديپ» 
در كتيبه هاى هخامنشى آمده است در حقيقت يادگارى از زبان سومر 

مى باشد كه به صورت dub  به معناى لوح و خط بود. بعدها اين 
  tuppu و    duppu صورت   به  و  شد  وارد  اكدى  زبان  به  كلمه 
  dup  ملفوظ و مكتوب شد. سپس با ورود به زبان آرامى به شكل
درآمد و وقتى به زبان فارسى باستان آمد به شكل هاى مختلف: دب، 
در  مى توانيم  را  صورت ها  اين  امروزه  ما  و  يافت  تغيير  ديو  ديب ، 

كلماتى چون: دبير ، ديباچه ، ديبا و ديوان ببينيم.
     11-  دشوار: دش( ضد) + خوار( آسان) = ضد آسان

چون؛  واژهايى  در  دژ  و  دش  صورت  به  را  واژه  اين  اول  *جزء 
دشنام ، دشمن و دژخيم مى توان ديد.

  12- تابستان: تاب( بن مضارع تابيدن) + ستان (پسوند)
13- كوچه: كوى( محله) + چه ( پسوند تصغير)

مضارع  طلب( بن   + نرد )  بازى  دست  داو( هر  14-داوطلب: 
طلبيدن)=  كسى كه خواستار بازى كردن بازى نرد باشد. اين كلمه 

بعدها عموميت يافت.
15- حقه باز: حقه ( جعبه مخصوص نگهدارى اشياى قيمتى كه سر 

باز بود) + باز = فرد متخصص در بازى و جابه جايى حقه ها.
رنگ هاى  با  را  حقه  چند  تردستى  عنوان  به  افرادى  قديم  در   *
مختلف، واژگون بر زمين مى گذاشتند و مهره اى در زير يكى از آنها 
مى نهادند سپس با جابه جايى حقه، مهره را ازحقه اى به حقه ى ديگر 
منتقل مى كردند كه مايه ى شگفتى تماشاگران مى شد. اين واژه بعدها 
فريبكار  و  باز  نيرنگ  واژهاى  با  مترادف  امروزه  و  يافت  منفى  بار 

مى باشد. 
  16- پاسخ: پات(ضد- مقابل) + سخون يا سخن  = جواب سخن

*اين واژه بعدها با كاهش واج در دو جز خود به صورت پاسخ 
درآمد.

  17- كهربا: كاه+ ربا (بن مضارع ربودن)= رباينده كاه 
اگر  كه  است  درختان  از  مترشح  صمغ  نوعى  حقيقت  در  كهربا   *
مى كند  پيدا  الكتريسته  خاصيت  شود  داده  مالش  ابريشمى  پارچه  به 
و ذرات كاه و خرده هاى كاغذ را جذب مى كند. بعد ها كه اديسون 
جريان برق را اختراع كرد اين واژه در زبان عربى به الكتريسته اطالق 
شد. جالب اين جاست در برابر اين كلمه فارسى كه در زبان عربى 

رايج است كلمه عربى(برق) درزبان زبان فارسى به كار مى رود.
  18- زمهرير: زم ( سرما) +  هرير( موجب )= موجب  و دليل سرما 

  19- فردوس:از دو جزء تركيب يافته است: Pairi ( پيرامون ) + 
(Daeza) ( معنى انباشتن و ديواركشيدن )=  درختكارى و گل كارى 

پيرامون ساختمان.
* اصل اين واژه كه به صورت پرديس مى باشد با معرب شدن به 

شكل فردوس در آمد و به زبان عربى راه يافت.
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در قلمرو فرهنگ

آمريكا  در  كه  را  يادداشتي  آن  گشتم  چه  هر 
درباره ي فرم غزل فارسي نوشته بودم پيدا كنم، 
يافت نشد كه نشد. مسلماً آن را با خود به ايران 
آورده ام و پيدا خواهد شد، اما با عجله اي كه در 
اين لحظه هست، بايد از خير پيدا كردنش بگذرم، 
هر وقت پيدا شد آن را در مجله اي يا كتابي نشر 

خواهم داد.
آنچه از آن مقاله، امروز در غياب مراجع و اسناد 
آن، به يادم مانده اين است كه فرم غزل، با همين 
امالي فارسي [ غزل] يعني Ghazal تازه دارد وارد 
فرم هاي مدرن شعر فرنگي مي شود؛ به خصوص 
شعر مدرن آمريكا؛ يعني در آن سال ها كه من آن 
يادداشت را نوشتم (سال هاي 78-1975 هنگام 
اقامت در پرينستون) فرم غزل فارسي داشت به 
صورت يكي از ميدان هاي تجربه ي شعر مدرن 
آمريكا، براي خودش در ميان چهره هاي بسيار 
سرشناس شعر معاصر آمريكا، جا باز مي كرد. 
اين نكته اي است كه ما ايراني ها كمتر به آن توجه 
مي كنيم. يعني غافليم كه از فرم هاي ادبيات مشرق 
زمين، دو فرم خاص دارد جهاني مي شود؛ يعني 
از مرزهاي طبيعي خودش تجاوز مي كند: يكي 
فرم  ديگري  و  ژاپني   (Haiku) هايكوي  فرم 
غزل (Ghazal) فارسي. البته با حذف بعضي 

ويژگي هاي بومي هر كدام.
سيصد سال است كه غزل فارسي، به فرنگي ها 
معرفي شده است و بعضي از صورت هاي آن در 
فرماليست ترين شعراي قرن اخير از نوع آپولينر و 
ديلن توماس، تأثير داشته است كه تحقيق در آن از 

وظايف متخصصان ادبيات تطبيقي است. 
بودم،  كرده  دنبال  يادداشت  آن  در  من  آنچه 
مسأله ي ديگري بود. توجه به پديده ي نوظهوري 
ادبيات  در   (Ghazal)فارسي غزل  فرم  نام  به 
مدرن آمريكايي بود، در شعر شاعراني از نوع جيم 
هريسن (متولد 1937) در همين سال هاي دهه 

هفتاد و هشتاد از قرن بيستم. اولين بار كه ديوان 
 Outlyer and Ghazals شعر او را با عنوان
ديدم، در آن لحظه در نظرم بسيار بديع آمد كه 
به  «غزل»  مقداري  مدرن  و  آمريكايي  شاعري 
را  كتابش  است.  سروده  فارسي  شعر  اسلوب 
خريدم و خواندم. ديدم در مقدمه اش يادداشتي 
هم درباره ي غزل دارد و در آنجا مي گويد: «غزل 
كه  است  فرمي  يعني  است؛  جهاني  فرم  يك 
شاعران ايراني، عرب، اردو زبان، ترك و فرانسوي 
و اسپانيولي و آلماني و ... از آن سود جسته اند و 
يادآور شده بود كه در زبان آلماني گوته و شلگل 

غزل هاي بسياري سروده اند.»
معاصران  بعضي  از  شاعر،  مقدمه،  همين  در 
 (Ghazal) آمريكايي خودش كه به سرودن غزل
در زبان انگليسي روي آورده اند، ياد كرده بود كه 
االن نامشان را به ياد ندارم. يكي از آنها كه به يادم 
مانده، شاعر معروف آمريكايي ادرين ريچ بود كه 
غزل هاي او را، اين شاعر، در مقدمه ي خود مورد 

تحسين قرار داده بود.
اميدوارم روزي من آن مقاله را كه در آمريكا 
نوشته بودم پيدا كنم و در جايي نشر شود، براي 
بسياري از ما ايراني ها تازگي خواهد داشت؛ تازگي 
اينكه چگونه فرم غزل فارسي ما دارد به عنوان يك 
فرم مدرن در ميان آوانگاردترين شعراي آمريكايي 
همين سال ها (متولدان بعد از جنگ جهاني دوم يا 
مقارن جنگ دوم) جاي خود را باز مي كند و از آن 
به عنوان يك «امكان»، يك «ظرف»، و يك «قاب 
و قالب»- كه مي تواند بسياري از حال و هواهاي 
انسان عصر ما را در خود انعكاس دهد- استفاده 
مي كنند و ما داريم در زبان خودمان اين قالبي را كه 
ديوان شمس تبريزي و ديوان حافظ را به بشريت 
ارمغان كرده است مسخره مي كنيم و مي گوييم: 

غزل، شعر روزگار ما نيست!
اتفاقاً بيماري اصلي شعر روزگار ما از همين 

جا شروع مي شود كه خودش نه تنها فرمي- جز 
كار نيما- به وجود نياورده است، بلكه فرم هاي 
و  خيام  نبوغ  محصول  كه  را  شگفت آوري 
فردوسي و حافظ و مولوي و سعدي است، به 
يك سوي نهاده و در فرم بي فرمي، ربع قرني 
است در جا مي زند (چند كار منثور شاملو، آن 
هم به همه ي كارهايش را، استثناء بايد كرد كه در 
بي فرمي ظاهري آنها نوعي فرم، اما نه فرم نهايي، 

وجود دارد.)
به عقيده ي من بن بست شعر معاصر به دست 
كساني خواهد شكست كه يا فرم  تازه اي ابداع 
كنند- كاري كه نيما كرد و شاگردانش آن را كمال 
بخشيدند- يا يكي از فرم هاي تجربه شده ي قديم 
يا جديد را با حال و هواي انسان عصر ما انس 
و الفت مي دهد و در فضاي  آن فرم ها، تجربه هاي 
انسان عصر ما را شكل دهد؛ كاري كه در چند 
مورد، اقبال الهوري كرده است؛ مثالً، همان غزلي 
را كه درباره ي آفرينش انسان و مقام آدمي در 

كائنات سروده است در نظر بگيريم:
ميالد آدم

نعره زد عشق، كه خونين جگري پيدا شد
حسن، لرزيد كه صاحب نظري پيدا شد
فطرت، آشفت كه از خاك جهان مجبور

خودگري، خودشكني، خودنگري پيدا شد
خبري رفت ز گردون، به شبستان ازل

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى شمايل غزل فارسي در 
فرنگ 

بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت نهم:
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در قلمرو فرهنگ
حذر! اي پردگيان! پرده دري پيدا شد

آرزو، بي خبر از خويش، به آغوش حيات
چشم واكرد و جهان دگري پيدا شد

زندگي گفت كه در خاك تپيدم همه عمر
تا ازين گنبد ديرينه دري پيدا شد

 اين بهترين استفاده و خالقانه ترين برداشت از 
فرم غزل فارسي است. نوعي از جهان بيني انسان 
عصر ماست؛ برداشت مردي است كه ماركس و 
انگلس را در كنار مولوي و شيخ شبستري و هگل 
و نيچه و حافظ خوانده و جذب كرده و به هر 
حال، به يك نوع جهان بيني مستقل دست يافته 
است. ما ممكن است اين جهان بيني او را امروز 
نپسنديم، ولي نمي توانيم بگوييم اقبال، جهان بيني 
مستقلي ندارد، يا او را مقلد شعراي كالسيك 

فارسي زبان بدانيم. 
بنابراين، مي توان غزل گفت و غزل را به عنوان 
قاب  يك  و  گسترده  قالب  يك  باز،  فرم   يك 
پذيرفت؛ قابي كه همه نوع تصوير- از منظره 
گرفته تا انواع پرتره ها، در هر سبكي از سبك هاي 
نقاشي- در آن مي تواند جاي بگيرد، آن هم در 
زباني كه مادر همه ي «غزل » هاي جهان است و 
هيچ زباني نمي تواند بگويد براي «غزل» امكاناتي 

بيشتر از زبان فارسي دارد.
اين  دنبال  در  بايد  كه  نكته اي  اولين  اتفاقاً، 
مطلب يادآور شوم همين است كه ممكن است 
خواننده ي ايراني آشنا با زبان هاي فرنگي، اين 
پرسش از ذهنش عبور كند كه چگونه در آن 
زبان ها مي توان «غزل» گفت؟ شك نيست كه در 
زبان هاي فرنگي امكان استفاده از قافيه هاي پياپي به 
اندازه ي زبان فارسي نيست و آوردن رديف- كه 
يكي از عوامل بنيادي فرم غزل فارسي است- در 
آن زبان ها دشوار است، ولي سرايندگان زباني و 
فرهنگي خودشان به تعبير ما خراسانيان «آُمخته» و 
به اصطالح فرنگي «آدابته» كرده اند. در آن غزل ها، 
رديف وجود ندارد، قافيه به شكل قافيه ي شعر 
فارسي نيست. آنها حال و هواي عمومي غزل 
فارسي را و طول مصراع ها و تعداد ابيات را مورد 
نظر داشته اند؛ به خصوص اين نكته ي استقالل 
ابيات را كه ما عيب مي شماريم و سعي مي كنيم 
هر جور شده حافظ را با پس و پيش كردن ابيات 
غزل هايش وحدت موضوعي بدهيم، چيزي كه 
اصالً روح حافظ از آن بي خبر بوده است، آنها 
همين «عيب» استقالل ابيات را «حسن» تلقي 

كرده اند و به عنوان يكي از داليل انتخاب اين فرم 
پذيرفته اند. يادم مي آيد كه يكي از همين شاعران 
مدرن آمريكايي- كه فرم غزل فارسي را كشف 
كرده بود- اين نكته ي استقالل ابيات را سخت 
مهم تلقي كرده بود و آن را يكي از ويژگي ها و به 
اصطالح خصيصه هاي خوب اين فرم دانسته بود.

من اين حرف را به عنوان دفاع از غزل- به آن 
معني احمقانه ي «غزل هاي انجمني»- نمي گويم. 
مي خواهم اين مطلب بسيار ساده را يادآور شوم 
كه ادبيات و هنر، مجموعه اي از فرم هاي خاص اند 
و تحوالت هر يك از اين فرم ها، به معني نفي 
و انكار يا به كنار نهادن ديگر فرم ها نيست. ما 
در شعر سنتي خويش قوالبي داريم و در داخل 
اين قوالب فرم هاي بسياري؛ فرم هاي ضعيف، 
نيرومند، راحت و دشوار. پيدايش قالب شعر آزاد، 
يا عروض نيمايي، به هيچ روي نفي مطلق آن 
قوالب نيست. آن قوالب همچنان مي توانند آبستن 
فرم هاي خالق، براي بعضي از حال و هواهاي 
در  چنان كه  باشند.  آينده  عصرهاي  و  ما  عصر 
دايره ي اوزان آزاد هم فرم هاي بي نهايت وجود 
دارد كه هنوز اندكي از آن بي نهايت مورد استفاده 
خالق نيما و اخوان و فروغ و ديگران قرار گرفته 
غزل  قالب  هم  سنتي  شعر  زمينه ي  در  است. 
مي تواند فرم هاي تازه به خود بگيرد؛ اين بستگي به 
ابتكار شاعر دارد. همان يك غزل فروغ فرخ زاد در 
تولدي ديگر كه آن را در 1338 منتشر كرد و مادر 
اين همه غزل نو شده است، يك اقدام خالقانه بود 
از جانب او كه به شاعران غزل سرا يادآور شد كه 
مي توان در قالب «امشب به قصه  ي دل من گوشي 
مي كني» فرم تازه اي از غزل ايجاد كرد و نمونه اش 
را در همان غزلش نشان داد، با اينكه ديگراني كه 
غزل سايه را به اصطالح استقبال كردند، همان 
فرم هاي آشنا را تكرار كردند. در كار فروغ، قالب 
سنتي بود و فرم تازه. در كار آنها، تقريباً فرم و 
قالب هر دو قديمي بود. اين نكته ي بسيار ظريفي 
است كه مي توان كتاب ها درباره اش نوشت؛ يعني 
نشان داد كه فرم  فالن غزل ديوان شمس، يك فرم 
تازه است با اينكه، به ظاهر، استقبال از فالن غزل 
فرخي و سنايي است و قالب آن مورد استفاده ي 
بسياري از شاعران قبل از مولوي بوده است. وقتي 
يك حال و هواي مناسب، وارد يك قالب- اگرچه 
قالب دست فرسود ديگران- مي شود، خود به خود 
فرم تازه اي ايجاد مي كند. ميزان تازگي فرم به ميزان 

تازگي حال و هوا و جاافتادگي آن حال و هوا در 
آن قالب است؛ به حدي كه گاه آدمي فراموش 
مي كند كه اين فرم تازه، همان قالب مكرر شعر 
انوري يا فرخي است كه به دست مولوي اين گونه 

سرشار از تازگي جلوه مي كند.
بدبختي غزل فارسي در طول تاريخ اين بوده 
است كه حال و هواها تكراري بوده و اگر هم 
حال و هواي تازه اي تجربه مي شده، قالب مناسب 
خود را نمي يافته و همين سبب شده است كه در 
حوزه ي غزل فارسي، فرم هاي تازه كمتر كشف 
شده است. يك مثال ساده ي پيش پا افتاده مي تواند 
اين موضوع «قالب» و «فرم» را روشن كند. شايد 
ده ها- و اگر باقي مانده بود مي توانستيم بگوييم 
صدها- شاعر فارسي زبان در طول هزار سال، اين 
قصيده ي فرخي سيستاني را استقبال كرده اند كه: 

برآمد قيرگون ابري ز روي نيلگون دريا
چو راي عاشقان گردان، چو طبع بي دالن شيدا

يكي گفته است:
برآمد ساجگون ابري ز روي ساجگون دريا

بخار مركز خاكي نقاب قبه ي خضرا   
(معزي، ديوان)

يكي ديگر گفته است:
به گردون تيره ابري بامدادن بر شد از دريا
جواهرخيز و گوهرريز و گوهربيز و گوهرزا

سانت  مثل  ما،  غزل  فرم  كه  مي رسد  نظر  به 
آبستن  است  فرم  يك  سانت  فرنگي هاست. 
فرم هاي بي نهايت يا بهتر است بگويم «يك قالب 
است آبستن بي نهايت فرم ها». در تمام زبان هاي 
اروپايي اين قالب، مورد استفاده ي شاعران بوده 
و هست و خواهد بود و به عنوان گسترده ترين و 
جاودانه ترين و همگاني ترين قوالب شعر ليريك 
فرنگي شناخته شده. از عصر شكسپير و ماقبل 
شكسپير تا همين امروز، اكثر نوابغ شعر اروپايي 
اين قالب را آزموده اند و بسياري از دلپذيرترين 
شعرهاي اين گويندگان، در اين قالب، فرم مناسب 
بزرگ ترين  تا  شكسپير  از  است؛  يافته  را  خود 
شعراي عصر ما، از راپاوند، ييتس، كمينگز، اودن، 
مك نيس، ديلن تماس و روبرت الول و فيليپ 

الركين و ديگران.
شاعران  از  يكي  (ا.بامداد)،  شاملو  احمد 
خوش  را  قوالب  اين  ما،  روزگار  برجسته ي 
نداشته؛ شايد كه چم و خم آن را نيافته و شايد 
هم منظور او محكوم كردن فرم هاي تكراري در 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10مرداد (1 آگست)
1307 خورشيدى (1928 ميالدى) 

زادروز ابراهيم قنبرى مهر، استاد ساخت و مرمت ساز 
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

متولد  نويس،  قصه  آبادى،  دولت  محمود  زادروز 
شهرستان سبزوار. آثار او به اين شرح هستند: اليه هاى 
بابا  آوسنه  سفر،  سپنج (نمايشنامه)،  كارنامه  بيابانى، 
از  عقيل،  عقيل-  سلوچ،  خالى  جاى  گاواره بان،  سبحان، 
خم چنبر، كليدر، روزگار سپرى شده مردم سالخورده، 
اتوبوس، سلوك، آن ماديان سرخ يال، طريق بسمل شدن، 
زواِل كلنل (نوشته شده در سال هاى ابتدايى دهه 1980 
تنگنا،  است)،  نشده  منتشر  فارسى  زبان  به  ميالدى- 
باشبيرو، ققنوس، ناگريزى و گزينش هنرمند، موقعيت 
مردمى  نيز  ما  بلوچ،  ديدار  كنونى،  ادبيات  و  هنر  كلى 
هستيم، هجرت سليمان، مرد، آهوى بخت من گزل، روز و 
شب يوسف، آن ماديان سرخ يال، ته شب، رد، گفت و گزار 

سپنج، نون نوشتن من و آن ِديگران
 شمارى از آثار محمود دولت آبادى در شركت كتاب موجودند 

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
زادروز محمد سرير، آهنگساز، و شاگرد حشمت سنجرى

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
زادروز محمود نيكبخت، منتقد و پژوهشگر

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
 زادروز مسعود لواسانى روزنامه نگار و وبالگ نويس 

1372 خورشيدى (1993 ميالدى)
طنزپرداز،  روزنامه نگار،  خطيبى،  پرويز  درگذشت 

برنامه ساز راديو وتلويزيون، و نمايشنامه نويس
  شركت كتاب كامل ترين نسخه خاطرات او را با عنوان 

«خاطراتى از هنرمندان» منتشر كرده است. 

11مرداد (2 آگست)
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

زادروز محمد زهرى، شاعر
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت هوشنگ شهابى، شاعر، آهنگ ساز، ترانه سرا و مترجم و همسر خانم مهين 
شهابى، هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما در لندن.

13 مرداد (4 آگست)
1285 خورشيدى (1906 ميالدى)

مظفرالدين  توسط  ايران،  در  مشروطيت  صدورفرمان 
شاه پنجمين شاه قاجار

14مرداد (5 آگست)
1285 خورشيدى (1906ميالدى)

سالگرد انقالب مشروطيت 
كتاب  شركت  در  مشروطيت  اساسى  قانون  كتابچه   

موجود است 

1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
زادروز  جالل ستارى، مترجم

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
درگذشت شيخ خزعل، از حاكمان پيشين خوزستان (زاده 1242)

1338 خورشيدى (1959 ميالدى)
درگذشت قمرالملوك وزيرى هنرمندآوازه خوان 

ماهگى  در 18  و  نداشت  پدر  تولد  هنگام  شد.  زاده  قزوين  تاكستان  در  قمرالملوك 
مادرش هم مرد و از اين زمان تحت سرپرستى مادربزرگش كه روضه خوان زنانه 
حرم ناصرالدين شاه بود قرار گرفت. او در جايى گفته است: «من مديون تربيت اوليه 

خودم هستم. چرا كه همان پامنبرى كردن ها به من جرأت خوانندگى داد.»
 در جوانى پس از آشنائـى با استاد مرتضى نى داود با رديف موسيقى ملى آشنا شد 
و راهش را براى كسب تجربيات از استادان ديگر هموار ساخت. كار پيشرفت قمر در 
مدتى كوتاه به آنجا رسيد كه كمپانى «هيز ماسترز ويس» به خاطر ضبط صداى او 
دستگاه صفحه پر كنى به تهران آورد. بعد از آن كمپانى «پوليفون» هم آمد. به گفته 

ساسان سپنتا 200 صفحه از قمر ضبط شده است.
 قمر نخستين كنسرت خود را در سال 1303 برگزار كرد. روز بعد نظميه از او تعهد 
گرفت كه بى حجاب كنسرت ندهد. قمر عوايد كنسرت را به امورخيريه اختصاص داد. 
قمر در سفر خراسان در مشهد كنسرت داد و عوايد آن را صرف آرامگاه فردوسى 
وقتى  خواند.  عارف  از  ترانه هايى  و  داد  كنسرت   1310 سال  در  همدان  در  نمود. 
نيرالدوله والى خراسان چند گلدان نقره به او هديه كرد آن را به عارف پيشكش 
سال 1308  در  بود.  رضاشاه  دستگاه  و  والى  غضب  مورد  عارف  كه  اين  با  نمود. 
به نفع شير و خورشيد سرخ كنسرت داد و عوايد آن به بچه هاى يتيم اختصاص 

داده شد.
را  قمر  صداى   1319 سال  در  ايران  راديو  گشايش   
و  ايرج ميرزا  و  قزوينى  عارف  رساند.  مردم  عموم  به 
تيمورتاش وزير دربار، شيفته او شده بودند. با اينهمه 
قمر از گردآورى زر و سيم پرهيز مى كرد و درآمدهاى 

بزرگ و هداياى گران را به فقرا و محتاجان مى داد.
 قمرالملوك وزيرى در تاريخ 14 مرداد 1338 در شميران، 
در فقر و تنگدستى مطلق به سكته مغزى درگذشت. وى 

در گورستان ظهيرالدوله به خاك سپرده شده است.
كتاب  شركت  به  وابسته  ايران  فيلم  و  مركزموسيقى  در  وزيرى  قمرالملوك  آثار   

موجود است 
1359خورشيدى (1980ميالدى)

زادروز ترانه مكرم، ترانه سرا 
1362خورشيدى (1983ميالدى)

زادروزليال اوتادى، بازيگر سينما و تلويزيون
1378خورشيدى (1999ميالدى)

درگذشت پرويز شاپور، طنزپرداز
1378 خورشيدى (1999ميالدى)

درگذشت  نورالدين كيانورى، دبير كل  حزب توده ايران 
از سال 1357تا سال 1362

كتاب  شركت  در  كيانورى  نورالدين  خاطرات  كتاب    
موجود است 

15مرداد (6 آگست)
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

زادروز عطاءاهللا مهاجرانى، منتقد و محقق، وزير ارشاد در دوران محمد خاتمى، از 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 مرداد تا 9شهريور
August 2013

بهره بردارى و نقل قول از اين 
روزشمار فقط براى همكاران شاغل در 
رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها و 
سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ 
مجاز است.

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
كشور  از  خارج  به  سبز  جنبش  سركوب  و  سال 1388 

گريخته است.
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز بيژن الهى، شاعر
1371 خورشيدى (1992 ميالدى)

ترور و قتل فريدون فرخزاد، شاعر، بازيگر، و خواننده
خخنياگر در خون - در شناخت و بزرگداشت فريدون   
فرخ زاد از انتشارت شركت كتاب به نگارش ميرزا عسگرى 

مانى منتشر شده است.
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت حسين پناهى شاعر و بازيگر تئاتر و سينما و 
تلويزيون،  در تهران

 
16مرداد (7 آگست)

1349 خورشيدى (1970 ميالدى)
 ترور و قتل تيمور بختيار، اولين رئيس ساواك در حكومت پهلوى، در كشور عراق 

1370 خورشيدى (1991 ميالدى)
دوران  در  ايران  نخست وزير  آخرين  بختيار،  شاپور  دكتر  فجيع  قتل  و  ترور 
محمد رضاشاه پهلوى و سروش كتيبه، منشى مخصوص شاپور بختيار و از اعضاى 

جبهه ملى توسط مامورين جمهورى اسالمى در پاريس 
 

17مرداد (8 آگست)
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز اسداهللا ملك، آهنگساز و نوازنده  ويلون
 

18مرداد (9 آگست)
1362 خورشيدى(1983 ميالدى)

درگذشت امين اهللا آندره حسين آهنگساز ايرانى،  ساكن فرانسه
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)
درگذشت رعدى آذرخشى، شاعر

19مرداد (10 آگست)
1294 خورشيدى (1915 ميالدى)

قواى نظامى انگليس وارد بوشهر شد و ژاندارم هاى ايرانى را خلع سالح كرد
1313 خورشيد (1934 ميالدى) 

مؤسسه خبرى «آژانس پارس» افتتاح شد
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ايرانى در 85 سالگى براثر سكته قلبى در جنوب 
فرانسه.

بهجت صدر در سال 1303 درشهر اراك زاده شد. وى نخستين زن ايرانى است كه 
نقاشى آبستره،كوالژ، و چينه چينى را برگزيد و سبك هاى مختلفى را در نقاشى 

تجربه كرد. 

20مرداد (11 آگست)
1297 خورشيدى (1918 ميالدى)

امضاى موافقت نامه بين ميرزاكوچك خان و انگليس ها و آزادِى انگليس ها در عبور از 
گيالن براى رسيدن به قفقاز

21مرداد (12 آگست)
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

نام شهر «ترشيز» به «كاشمر» تبديل شد
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

زادروز الناز حبيبى، بازيگر 

22مرداد (13 آگست)
1289 خورشيدى (1910 ميالدى)

خبر نخستين «كنگره ى آموزشى مدارس دخترانه ايران» درروزنامه  تايمز چاپ شد
1301 خورشيدى (1922 ميالدى)

نام «بانك  و  شد  داده  تحويل  ايران  دارايى  وزارت  به  روس،   بانك «استقراضى» 

ايران» بر آن نهاده شد
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز ساسان سپنتا، موسيقى شناس و مؤلف
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

زادروز سيامك گلشيرى، نويسنده و مترجم
 آثار سيامك گلشيرى در شركت كتاب موجود است 

 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
پرنگ،  نوذر  به  مشهور  حاج آخوندى  تقى  درگذشت  
غزلس را و شاعر بلندپايه معاصردر سن 69 سالگى در 

تهران.
وى در 20 اسفند 1316 در تهران متولد شد و دو كتاب 

ماندگار  و  معروف  آثار  از   (1382) باد»  سوى  و«آن   (1365) درويشان»  «فرصت 
اوست و منظومه «ساقى نامه» وى مشهوراست.

على  كنار  در  زهرا  بهشت  گورستان  هنرمندان  قطعه  در  پيكرش  او،  وصيت  طبق 
تجويدى به خاك سپرده شد.

نوذر پرنگ در سال 1385 به مدت 6 ماه با شركت كتاب در لوس آنجلس همكارى 
داشت. 

 كتاب شعر با عنوان «آن سوى باد «نوذر پرنگ» در شركت كتاب موجود است 

23مرداد (14 آگست)
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

اعالميه   وحيدرعمواوغلى،  جنگلى  ميرزاكوچك خان  امضاى  با  ايران  انقالب  كميته  
تشكيل حكومت جمهورى شوروى را در رشت منتشر كرد

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
دولت ايران، دولت نجد و حجاز (عربستان سعودى) را به رسميت شناخت

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
زادروز على حاتمى، كارگردان و فيلمنامه نويس ايرانى

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
زادروز بابك بيات، آهنگساز

1376 خورشيدى (1997 ميالدى)
درگذشت  ناصر فرهنگ فر، نوازنده تنبك

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت مهرداد فخيمى، فيلمبردار صاحب نام سينماى ايران بر اثر بيمارى. وى 
اولين كار خود را با فيلم «غريبه و مه» از بهرام بيضايى شروع كرد. وى تحصيالت 
او  كه  فيلم هايى  از  بود.  رسانيده  اتمام  به  آلمان  در  فيلمبردارى  رشته  در  خودرا 
فيلمبردارى آن را برعهده داشته مى توان به «مسافران»، «كمال الملك»،«هزاردستان»، 

«ناخدا خورشيد» و... را نام برد.

24مرداد (15 آگست)
1337خورشيدى ( ميالدى 1958)

زادروز  حميد متبسم، آهنگساز و نوازنده ى تار و سه تار
1386خورشيدى ( ميالدى 2007)

درگذشت الهه (بهار غالمحسين)، بر اثر سرطان در سن 73 سالگى در بيمارستان 
عارف،  شيدا،  از  تصنيف هايي  خواندن  با  را  خود  كار  او  تهران.  در  پارسيان 

درويش خان و على تقى وزيرى آغاز نمود.
 

25مرداد (16 آگست) 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

محمود نامجو، ركورد وزنه بردارى جهان را شكست و «آقاى دنيا» لقب گرفت
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

در اثر تظاهرات ضد حكومت شاه، محمد رضا  شاه پهلوى همراه با خانواده ايران 
را ترك كرد.

1351 خورشيدى (1972 ميالدى)
زادروز لونا شاد - گوينده تلويزيون صداى آمريكا و بازيگر سينما

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
زادروز  رضا صادقى - خواننده موسيقى پاپ 

1373 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت  احمد فرديد (احمد مهينى يزدى) - فيلسوف معاصر كه مورخين معتقدند 

كه لفظ «غرب زدگى» را او نخستين بار به كار برد.
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1383 خورشيدى (2004 ميالدى)ادا

قتل عاطفه رجبى سهاله (زاده 1366مشهد- اعدام شده در 25 مرداد 1383نكا) دختر 
دانش آموز 16 ساله اى بود كه توسط دادگاه به اتهام جريجه دار كردن عفت عمومى 
توسط قاضى حاج رضايى (رييس دادگسترى نكا) به اعدام محكوم شد. حكم اعدام 
او توسط ديوان عالى كشور در يك هفته تاييد شد. قاضى حاج رضايى طناب دار را 

شخصاً به گردن وى انداخت و او را در ميدان شهر نكا بدار آويخت.

26مرداد (17 آگست)
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)

زادروز على عبدالمالكى ، خواننده، آهنگساز، ترانه سرا و تنظيم كننده  

27مرداد (18 آگست)
1319خورشيدى (1940 ميالدى)

كمال الملك نقاش معاصر در سن 93 سالگى در نيشابور درگذشت 
1337 خورشيدى (1958ميالدى)

زادروز حسام الدين سراج، هنرمند آواز وآهنگساز
  آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود 

است 
1340خورشيدى (1961 ميالدى)
زادروز على رضا پنجه اى، شاعر
1355 خورشيدى (1976ميالدى)
سازمان تربيت بدنى منحل شد

1381 خورشيدى (2002ميالدى)
درگذشت جواد حديدى، نويسنده و پژوهشگر و عضو دائمى فرهنگستان ايران

1386 خورشيدى (2007ميالدى)
او  ايران.  مدرن  روزنامه نگاران  اول  نسل  بازمانده  آخرين  شهيدى،  احمد  درگذشت 

خبرنگارى را از سال 1313 آغاز كرد.
1389 خورشيدى (2010ميالدى)

روابط  كارشناسان  و  روزنامه نگاران  از  وى  تهران.  در  برزين  مسعود  درگذشت 
عمومى دوران پهلوى دوم بود. وى در دولت شاپور بختيار، آخرين دولت حكومت 

پهلوى، مدتى رياست راديو و تلويزيون ملى را به عهده 
فرح  دفتر  عمومى  روابط  مسئوول  آن  از  قبل  و  داشت 
بود.  آبادان  در  نفت  شركت  عمومى  روابط  و  پهلوى 
و  نويسندگان  سنديكاى  بنيانگذاران  از  همچنين  وى 

خبرنگاران ايران محسوب مي شد.

28مرداد (19 آگست)
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

زادروزمسعود بهنود؛ نويسنده وروزنامه نگار ايرانى
  آثار مكتوب مسعود بهنود در شركت كتاب موجود 

است 
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

موفقيت سازمان سياى آمريكا در كودتا بر عليه دولت 
محمد مصدق

رسيدن  ثمر  به  چگونگى  و  چرايى  به  بردن  پى  براى   
كودتاى 28 مرداد، كتاب سوداگرى با تاريخ نوشته ى محمد 
امينى در پاسخ به آسيب شناسى يك شكست نوشته على 
ميرفطروس – جلد يكم از انتشارات شركت كتاب را مطالعه 

بفرماييد 
1351 خورشيدى (1973ميالدى)

با  خورد  و  زد  در  سياهكل،  شبكه ى  عضو  زبيرم،  احمد 
مأموران انتظامى كشته شد

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
شدند.  كشيده  آتش  به  شهر  اين  ركس  سينما  در  آبادان  مردم  از  نفر   400 حدود 
آخوندها دولت را متهم كردند، اما پس از انقالب معلوم شد كه به دستور شخص 
روح اهللا خمينى اين كار انجام شده و رهبر كنونى نظام، سيدعلى خامنه اى نيز در 

اين جنايت دست داشته است.
1385 خورشيدى (2006ميالدى)

درگذشت شعبان جعفرى پس از مدتى بيمارى در شهر لوس آنجلس امريكا.

29 مرداد (20 آگست)
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

زادروز عارف عارفك يا، خواننده و هنرمند 
1321 خورشيدى (1942ميالدى)

وارد  تهران»  در «كنفرانس  شركت  براى  نخست وزيرانگلستان  چرچيل،  وينستون 
تهران شد

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
فرمان تشكيل فرهنگستان صادر شد.

1387 خورشيدى (2008ميالدى)
درگذشت تورج نگهبان، شاعر و ترانه سراى با ذوق ايرانى در بيمارستان تارزاناى 

لوس آنجلس. وى متولد هفتم ارديبهشت سال 1311 در اهواز بود. 
1390 خورشيدى (2011ميالدى)

درگذشت رضا بديعى، كارگردان ايرانى هاليوود در بيمارستان يوسى ال اى در شهر 
لوس آنجلس در سن 81سالگى. وى به «پدرخوانده تلويزيون آمريكا» نيز شهرت 

داشت.

30 مرداد (21 آگست)
1308 خورشيدى (1929ميالدى)
زادروز نجف دريابندرى، مترجم
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

تعيين نام خانوادگى براى عموم اجبارى شد
1336 خورشيدى (1957ميالدى)

كنگره  فرهنگيان كشور گشايش يافت

31 مرداد (22 آگست)
1332 خورشيدى (1953ميالدى)

بازگشت محمد رضا شاه پهلوى به ايران 
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

دانشسراى عالى به دانشگاه تربيت معلم تغيير نام داد
1353 خورشيدى (1974ميالدى)

جمعيت كل كشور به 32ميليون و 300 هزار و 810 نفر برآورد شد
1388 خورشيدى (2009ميالدى)

درگذشت سيد بزرگ محمودى (متولد 1318) مشهور به دكتر محمودى، همسر ايرانى 
بتى محمودى خالق رمان بدون دخترم هرگز 

 ا شهريور (23 آگست)
1296 خورشيدى (1917 ميالدى)

تشكيل كميته  ايالتى حزب دمكرات در تبريز
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

و  پژوهنده  اديب،  محجوب-  جعفر  محمد  دكتر  زادروز 
استاددانشگاه تهران

آآثار زنده ياد دكتر محجوب در شركت كتاب موجودند 
1307 خورشيدى (1928ميالدى)

تهران  از  پاريس  در  ايران  مختار  وزير  عالء،  حسين 
دستور گرفت كه پانزده نفر معلم براى مدارس متوسطه  

ايران استخدام كند
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

انتشار روزنامه ى «ايران آزاد» به مديريت ضياءالواعظين
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

زادروز محمد زنگنه - نقاش و مدرس نگارگرى
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

دانشگاه جنگ تأسيس شد 
1327 خورشيدى (1948ميالدى)

زادروز بيژن كارگر مقدم، داستان نويس برون مرزى
1333 خورشيدى (1958ميالدى)

زادروز  گوهر خيرانديش، بازيگر 
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

سه كنگره از سوى كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانى درشهرهاى مختلف 
امريكا برگزارشد
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محصلين  جهانى  كنفدراسيون  دانشجويى  جنبش  كتاب   
از  شوكت  حميد  نوشته  جلدى)   2) ايرانى  دانشجويان  و 
انتشارات شركت كتاب بهترين ماخذ و مرجع براى مطالعه 
بروى اين جنبش دانشجويى و تاثير آن بر تحوالت ايران در 

دوران سلسله پهلوى و سقوط آن مى باشد
1356خورشيدى (1977ميالدى)

يك گروه 13 نفرى از دانشجويان ايرانى با شعار مخالفت 
با استبداد ، سفارت ايران در الهه را اشغال كردند

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
درگذشت محمدپروين گنابادى- نويسنده و پژوهنده

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
درگذشت دكتر پرويز ناتل خانلرى- پژوهشگر، نويسنده، 

شاعر و روزنامه نگار.
  آثار دكتر پرويز ناتل خانلرى در شركت كتاب موجود 

است، ديوان حافظ دو جلدى از زمره تاليفات اوست
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

و  سينما  پيشكسوت  بازيگر  شهابى،  مهين  درگذشت 
تلويزيون ايران كه مدتها به دليل ابتال به تومور مغزى در 

بيمارستان پارس تهران بسترى بود.

2 شهريور (24 آگست)
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

انتشار روزنامه  «طوفان» به مديريت محمد فرخى يزدى وسردبيرى موسوى زاده 
يزدى در تهران

1327 خورشيدى (1948ميالدى)
نشريه  عمومى  رياست  نيابت  به  روزنامه ى«اقدام»  مدير  خليلى  عباس  انتخاب 

«اتحاد اسالم»
3 شهريور (25 آگست)

1313خورشيدى (1934ميالدى)
زادروز آخوند اكبر هاشمى َبهرمانى (هاشمى رفسنجانى)، از اعضاى شوراى انقالب 
اسالمى، شريك جرم در به قتل رساندن محافظان شاه فقيد، رييس مجلس شوراى 
تشخيص  مجلس  رييس  و  رهبرى  خبرگان  مجلس  رييس  جمهور،  رييس  اسالمى، 
آيرس  بونئوس  در  يهوديان  مركز  انفجار  اصلى  متهمان  از  يكى  و  نظام  مصلحت 

آرژانتين و تحت تعقيب پليس بين الملل   
1317 خورشيدى (1938ميالدى)

درگذشت نصراهللا خان مين باشيان، موسيقيدان
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)
اشغال ايران توسط قواى متفقين 
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

در پى رد اعتبارنامه و توقيف روزنامه «آژير»، سيدجعفر پيشه ورى وارد تبريز شد 
و با صدور بيانيه يى، خودمختارى آذربايجان را اعالم كرد

1332 خورشيدى (1953ميالدى)
ايران  توده ى  حزب  به  وابسته  جوانان»  «سازمان  و  صلح»  «خانه ى  شبكه ى  دو 

كشف و متالشى شد
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

رئيس  نخستين  و  سياستمدار  و  پژوهنده  اديب،   - حكمت  على اصغر  درگذشت 
دانشگاه تهران

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
قتل پيروز دوانى، ناشر و فعال سياسى، به وسيله ى قاتالن «قتل هاى زنجيره اى»

4 شهريور (26 آگست)
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

زادروز محمد اسماعيلى، نوازنده تنبك 
1315 خورشيدى (1936ميالدى)

زادروز مرتضى مميز، طراح گرافيك (درگذشت  1384)
1317 خورشيدى (1938ميالدى)
گشايش راه آهن سراسرى ايران
 1339خورشيدى (1960ميالدى)

زادروز اكبر عبدى، بازيگر سينما و تلويزيون 

1346 خورشيدى (1967ميالدى)
درگذشت سيدفخرالدين شادمان- نويسنده و حقوقدان

1350 خورشيدى (1971ميالدى)
و  فارسى  ادبيات  استاد  فياض،  على اكبر  درگذشت 

مصحح تاريخ بيهقى 
  كتاب تاريخ بيهقى تصحيح شادروان فياض در شركت 

كتاب موجود است 
1358 خورشيدى (1979ميالدى)

ترور حاج مهدى عراقى و فرزندش حسام توسط گروه 
فرقان

1359 خورشيدى (1980ميالدى)
صدور حكم نخست وزيرى رجائى توسط بنى صدر

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
درگذشت مهدى اخوان ثالث، شاعر

معاصر  برجسته  شاعر  اين  ثالث  اخوان  مهدى  آثار    
ايران در شركت كتاب موجود است 

1376 خورشيدى (1997ميالدى)
درگذشت بيژن نجدى -نويسنده و شاعر گيالنى

1388 خورشيدى (2009ميالدى)
درگذشت همايون صنعتى، بنيانگذار انتشارات فرانكلين 

درتهران.

5 شهريور (27 آگست)
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

زادروز غالمرضا تختى - قهرمان كشتى ايران و جهان
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

مجله  «فروغ بانوان» به مديريت عاليه حجتى منتشر شد
1339 خورشيدى (1960ميالدى)

كناره گيرى دكتر منوچهر اقبال از نخست وزيرى
شريف امامى به فرمان شاه نخست وزير شد

1342 خورشيدى (1963ميالدى)
تشكيل كنگره «نهضت آزادزنان و آزاد مردان» توسط دولت

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
انتخاب خانم فرخ رو پارسا به عنوان اولين وزير زن در ايران

1357 خورشيدى (1978)
سقوط دولت جمشيد آموزگار و روى كار آمدن دولت شريف امامى

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
درگذشت فرهاد گركانى - نويسنده در لوس آنجلس

درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنايع و معادن و رياست هيأت مديره بانك 
اعتبارات، در فرانسه - متولد سال 1291

1386 خورشيدى (1997ميالدى)
درگذشت ماركو گريگوريان، نقاش, هنرشناس و بازيگر ايرانى - ارمنى

6 شهريور (28 آگست)
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

درگذشت ميرزا حسنخان مستوفى الممالك-اديب و سياستمدار
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

مسلحانه   برخوردهاى  اوج گيرى  تهران،  در  آمريكايى  مستشاران  از  تن  سه  ترور 
گروه هاى چريكى با نيروهاى انتظامى

1364 خورشيدى (1985ميالدى)
درگذشت دكتر عباس آريانپور كاشانى - نويسنده و مترجم دركاليفرنيا - آمريكا 

1373 خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت كمال الدين مستجاب الدعوه برنامه ساز راديو 

كمال الدين مستجاب الدعوه در سال 1324 فعاليت خود را در راديو آغاز كرد.
در سال 1327 سرپرست نمايش هاى راديو شد و در سال 1334 عهده دار برنامه 
طى  وى  گرفت.  قرار  راديو  گويندگان  زمره  در  نيز  آن  از  پس  و  گرديد  «بانوان» 
سفرهاى زيادى كه به خارج از كشور داشت به مطالعه پيرامون راديو پرداخت و در 
سال 1338 به رياست اداره انتشارات و راديو شهرستان ها منصوب گرديد. در سال 
1345 جمعيت «همبستگان ادب و هنر» را كه يك تشكل هنرى – صنفى بود، تشكيل 
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او با همكارى خانم فروزنده اربابى  هر روز صبح جمعه با برنامه شما و راديو به 
به  راديو  برنامه هاى  پرطرفدارترين  از  سال ها  براى  كه  مى آمد  ايرانيان  هاى  خانه 
شمار مى رفت. يكى از بخش هاى اصلى برنامه شما و راديو مسابقه هوش بود كه 
توسط شادروان مستجاب الدعوه به نحو بسيار زيبايى ارائه مى شد كه هنوز پس 

از گذشت قريب به 4 دهه در ذهن شنوندگان آن حك شده است.
بليط هاى بخت آزمايى كه دولت ها در همه جاى جهان براى كارهاى عام المنفعه 
از آن بهره مى برند، در ايران پيش از انقالب نيز مرسوم بود. برنامه پخش زنده 
راديويى آن توسط شادروان مستجاب الدعوه به نحو بى نظير و جالبى اجرا مى شد

و توانسته بود به انجام اين امر خير به بهترين نحوى يارى برساند.
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

درگذشت ارتشبد حسن طوفانيان معاون وزارت جنگ در آخرين سال هاى سلطنت 
خاندان پهلوى در آمريكا.

1389 خورشيدى (2010ميالدى)
درگذشت على بهزادى، روزنامه نگار پيشكسوت ايرانى،در سن 85سالگى

7 شهريور (29 آگست)
1288 خورشيدى (1909ميالدى)

انتخاب محمدحسين ميرزا (برادر 9 ساله  سلطان احمدشاه) به وليعهدى
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

درگذشت سيدمحمدرضا مساوات، نماينده  مجلس و مدير روزنامه «مساوات»
1344 خورشيدى (1965ميالدى)

درگذشت موسى معروفى، موسيقيدان
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

گشايش «جشن هنر» شيراز
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

پان ايرانيست  حزب  جمله  از  سياسى  حزب   14 سياسى،  باز  فضاى  اعالم  پى  در 
(پزشكپور)، حزب زحمتكشان (بقايى)، جبهه ملى و... اعالم موجوديت كردند

جبهه ى ملى طى اعالميه يى خواستار اجراى12 مورد اصالح فورى از جمله انحالل 
ساواك و آزادى قلم و بيان شد

1384 خورشيدى (2005ميالدى)
درگذشت داوود رمزى، روزنامه نگار، شاعر و نويسنده در لوس آنجلس

8 شهريور (30 آگست)
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

شدن  كشته  و  خلق  مجاهدين  سازمان  به وسيله  ايران  نخست وزيرى  دفتر  انفجار 
محمدعلى رجايى و محمدجواد باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير جمهورى اسالمى 

1368 خورشيدى (1989ميالدى)
درگذشت منوچهر محجوبى، نويسنده و روزنامه نگار درانگلستان.

1383 خورشيدى (2004)
درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده- در سن 80 سالگى درتهران 

9 شهريور (31 آگست)
1347 خورشيدى (1968)

درگذشت صمد بهرنگى، نويسنده ( زاده 2 تير 1318)
  آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

1385خورشيدى (2006 ميالدى)
محقق  اولين  و  فيزيك  ممتاز  و  برجسته  استاد  جناب،  كمال الدين  دكتر  درگذشت 

فيزيك هسته اى ايران در سن 98سالگى.
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شعر و ادب

          
بانوى من ،

سرزمين من  ،  د ستان توست
دستان من ،    سرزمين كيست ؟

 
بانوى من......

دگر باره برخيز...... خندان و شادان....
وبنگر به سواحل بكر آب ها يت

كه اكنون انباشته از .......خونا ب  و فاضالب
ونظر كن  به بيكرانه هاى شيار شده و سوخته ى

جلگه و د شت ،
زمين و خاك ......

 آسمان و هواى آلوده ات
 وبدان هم اكنون در نيمه ى  پايانى راه ....
               با تارهاى سپيد.... هميشه عاشق

ايستاده ام هنوز....
         در انتظار امواج سهمگين حضور تو...... 

                      بگو...طوفان نجا ت بخش ما كجاست؟
*** 

سرزمين من....
جاودانه افراخته با ش

در قامتى به بلنداى آسما ن
و برخيز....بسراى ، بخوان ، فرياد سركن
و با تالطم جان و امواجت ، پاسخم  بگوى

آرام   جام  كدام  ى   كناره  در  من  جان  و  شعر  امواج 
ميگيرند

كنده ى  كبود خاكم
آبگينه ى  كدامين چشم  كنده و نگاه خونين است 

و يا آشيانه ى  كدامين لبان بهم دوخته...؟
ويا مدفن خاكستر كدام اسيران سوخته ......؟
 در افق هاى سياه و موشك باران شده جهان

راه  رهائى فانوس ها كجا ست.......؟
  

آه ....بانوى سرزمين من
          بانوى سر  زمين ها و آب ها

 
اكنون بگوى با من

آن افسون بهشت ساحرانه موعود
چه زمان با افسانه ى  سيب ها در آميخت...؟

و خاك پاك و تا بناك زادگاهم را...
 در اعماق خرافات قرون ...مدفون كرد.....؟

 
و اكنون چگونه مى توانم   در غياب خاك گمشده ام 

 دشت د ستان تو 
روياى پرواز  نيلى و آرامش آبى را

كه از ياد نوعروسان ارغوانى جهان رفته است
 از نو ......تجربه و دوباره نظاره كنم.......؟

 
حواى من.......افراشته با ش
از پگاه.............تا شامگا ه

تا شايد....من نام وخاك گمشده ام  را بيابم
و بتوانم لحظه اى فراموش كنم

سوگ دلگرفته ى  نسيم را

در دشت هاى سوخته ى  تو
تهى از ترنم مهر

و جنون گدازه آتش هاى خفته و بناگاه رها شده را
بر فراز قله ها يت

 اما ، خالى از حماسه خشم و خروش 
 

كه در افسردگى تو....
رود ، سرود بودن را...
ديگر زمزمه نمى كند 

 
 خاك خوب من

دگر باره ...قد برافراز....... رخ برافروز
بخرام .......بخند.........بسراى

وپاسخم  بگوى......؟
با سرانگشت شاخه ها يت

تا كدام كرانه ى  شور و شعر را ميتوانم گشود....؟
قلب تو..... اين تنها خانه ى  من

دگر باره.........در كدامين بهار جاودان خواهد شكفت....؟
و آن غمزه هاى غرور بى پايان تو

چه زمان از نو شعله برخواهد كشيد.....؟
  

آه .....سرزمين من....
بانوى امواج  در فراز و فرود

سرزمين روزها و روياهاى من
 

دگر باره ..... متولد شو.....
و از عشق.... از نو شعله ور شو

در گستره ى  كرشمه ى  خلقت  و زايش
و خاستگاه پر شور سرايش

و جان و جهان را....
جملگى به ترانه و ترنم ابدى بسپار.....

 
و باور كن.... تا هنوز و تا هميشه

       با تارهاى سپيد عاشق
در انتظار اوجت ،  عشقت .... ايستاده ام
و سرزمين قلب و عشق من از آن توست

 
و آنگاه ... باز گوى  بامن.....

                          د ستان من ..........
                             سرزمين كيست ......؟

 

 سرزمين من ، ....بانوى من
                                                                          در سا لگرد تبعيد اجبارى

 

ناله مرغ اسير

ناله ى مرغ اسير اين همه بهر وطن است
مسلك مرغ گرفتار قفس هم چو من است

همت از باد سحر ميطلبم گر ببرد
خبر از من به رفيقى كه به طرف چمن است

فكرى اى هم وطنان در ره آزادى خويش
 بنمايد كه هركس نكند مثل من است

خانه اى كو شود از دست اجانب آباد 
زاشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است

جامه اى كو نشود غرقه به خون بهر وطن 
بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است

آن كسى را كه در اين ملك سليمان كرديم
ملت امروز يقين كرد كه او اهرمن است

عارف قزوينى
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نقد و نظر
قالب غزل است؛ كار كساني كه مي توان به جاي 
ديوان آنها ديوان سعدي يا صائب را خواند و هيچ 
كم نياورد، بلكه مقداري هم زيادي آورد. اما از 
شاعران برجسته ي اين روزگار، بسياري ديگر اين 
قالب را براي فرم بخشيدن به بعضي از لحظه ها 
و حال و هواهاي روحي خود مناسب يافته اند. 
مگر مثنوي هاي فروغ به جرم مثنوي بودن بايد 
فراموش شود؟ ما اين قوالب را داشته ايم و داريم. 
در بعضي از لحظه ها هم مي توان از آنها استفاده 
كرد و بعضي از لحظه ها و حال و هواها را در 
آن به مناسب ترين فرم رسانيد و اين حرف ها، به 
هيچ وجه، نفي كار نيما يا حتي كوشش شاملو در 
راه ايجاد نمونه هايي از شعر منثور نيست. شعر 
منثور بامداد (فقط و فقط شعر منثور او، آن هم 
بعضي نمونه هاي كارهاي ساليان اخيرش) يك 
تجربه ي تازه است يا در حقيقت احياي مجدد 
و  است  قديم  فارسي  نثر  ديرينه ي  سنت  يك 
ادامه ي راه شاعران عظيمي از نوع بايزيد بسطامي 
و ابوالحسن خرقاني كه مي تواند بعضي از حال 
و هواهاي انسان عصر ما را شكل دهد و اين 
به هيچ وجه به معني نفي و انكار آن همه قوالب 
عظيم شعر فارسي نيست. شعر منثور احياي يك 
قالب هزار و دويست ساله است كه شاهكارهاي 
حيرت آور امثال بايزيد بسطامي در آن ثبت شده 

است. حق داشت بيدل كه گفت:
اي تجديد آشناي آثار قديم!

هر طرز نوي كه مي طرازي، كهن است. 
شك نيست كه همه ي حرف ها را در قالب 
قصيده نمي توان گفت، اما بعضي حرف ها را 
مي توان گفت («دماونديه» و «كيهان اعظم» از 
بهار) و شك نيست كه همه ي حرف ها را در 
قالب غزل نمي توان گفت، ولي بعضي حرف ها 
را گويا هنوز مي توان گفت (بعضي غزل هاي 
شهريار، سايه و سيمين و چند نوپرداز ديگر). 
نمي توان  مثنوي  قالب  در  را  حرف ها  همه ي 
گفت  مي توان  را  بعضي ها  حتماً  ولي  گفت، 
و  فروغ  از  مثنوي  چند  و  خانلري  («عقاب» 
شعر «دريچه ها» از اخوان ثالث). شك نيست 
كه همه ي حرف ها را به عالي ترين شكلش در 
قالب آزاد نيمايي نمي توان گفت، اما بسياري از 
عالي ترين تجارب روحي انسان عصر ما، در اين 
قالب، فرم نهايي خود را يافته است (بعضي از 

كارهاي كوتاه نيما، و مقداري از شعرهاي اخوان 
و فروغ و آتشي و سپهري و خوبي و بسياري 
ديگر) و بايد اضافه كنم و تأكيد كنم (و اصل 
قضيه هم همين جاست) كه شك نيست كه 
همه ي نيازهاي روحي انسان عصر ما نمي تواند 
و نخواهد توانست كه در قالب بي قالبي شعر 
منثور، شكل «نهايي» خود را بگيرد، اما بعضي از 
اين تجربه ها در نمونه هايي از شعر منثور شاملو 
(و فقط شاملو) شكل «مناسب» خود را گرفته 
است («يله بر ناز كاري چمن رها شده باشي» و 
«قيلوله ي ناگزير»). بزرگ ترين اشتباه اين جاست 
كه ما در اين مملكت، هميشه از آن طرف بام 
مي افتيم و با يك مويز گرميمان مي كند و با يك 
غوره سردي. ترديدي ندارم كه اگر نابغه اي پيدا 
شود و ده تا قصيده ي درخشان بگويد مشروط 
بر اينكه واقعاً بخشي از تجربه هاي روحي انسان 
عصر ما را در قالب قصيده، فرم دهد، همه ي 
شعرا- آنها كه قدرتش را داشته باشند- يك شبه، 
ترك تمام اساليب معهود مي كنند و قصيده سرا 
مي شوند و اگر الزم شد قافيه ي دال و ذال را 
هم رعايت مي كنند. همين حكم، در مورد غزل 
و ديگر قالب ها نيز حاكم است، اما حقيقت امر، 
چيز ديگري است؛ حقيقت امر اين است كه 
همه ي اين قالب هاي موجود، الزم و مطلوب 
تجربه هاي  از  نوع  يك  در  كدام  هر  و  است 
نشان  را  خود  ظرفيت  مي تواند  انسان  روحي 

دهد، ما بايد از تمام ظرفيت ها استفاده كنيم. 
االن، در اين لحظه ي تاريخي، قسمت اعظم 
استعدادهاي جوان ما در قالب بي قالبي، در فرم 
بي فرمي، در شكل بي شكلي، و در مجموعه اي 
بي نظام،  و  بي موسيقي  پريشان  سطرهاي  از 
مشق بطالت مي كنند و بزرگ ترين كشفي كه 
كرده اند اين است كه مدار خانوادگي كلمات را 
دگرگون كنند و در يك جدول قابل پيش بيني، 
به خلق استعاره ها و مجازهاي تصادفي بپردازند 
و اين را هم همين جا بگويم كه اين بيماري در 
غزل جوانان هم شيوعي آشكار دارد. انتخاب 
و  انتزاعي  و  تجريدي  كلمات  از  رديف هايي 
قافيه هاي غيرحسي، جدول ضربي ساخته است 
براي ايجاد مجموعه ي بي شماري از غزل هاي 
بي رمق سست ناتندرست كه كوچك ترين لذت 
عاطفي و حسي به خواننده نمي دهد، ولي اگر 

به لحاط نو بودن مجازها (فقط نو بودن، و نه 
زيبا بودن) بررسي شود هر يك غزل اين آقايان 
به اندازه ي تمام ديوان حافظ، استعاره  تازه دارد. 
اين هم بيماري عمده ي غزل جوان ايران كه 
در اين ربع قرن اخير از درون تجربه ي «غزل» 
فروغ فرخ زاد بيرون آمده، و در دوران پس از 
انقالب شيوع بيشتر يافته است؛ در صورتي كه 
كار فروغ، در آن زمان كوششي اصيل بود براي 
دايره اي  اين  و  غزل  زبان  از  بخشي  كردن  نو 
است كه مي تواند انواع نوآوري ها در آن انجام 
شود،  ولي از ميان هزاران هزار كوششي كه 
مي توان در ايجاد فرم هاي تازه در قلمرو غزل 
ضرب  جدول  فقط  جوانان  اين  كرد،  فارسي 
رديف هاي  از  برخاسته  تجريدي  استعاره هاي 
تجريدي را آموخته اند. ابونراس شاعر ايراني، 
شيئًا  «َحفِْظَت  است:  گفته  مواردي  چنين  در 
و غابَْت َعنَك اَشياء». كاري كه اين خانم ها و 
آقايان مي كنند بازگشتي است به سبك هندي 
افراطي قرن دوازدهم و كارهاي امثال ظهوري 
از  بسياري  مواد  كه  تفاوت  اين  با  ترشيزي، 
مجازهاي  و  نو  شعر  از  را  خود  استعاره هاي 
نوع  از  نوپردازي  شعراي  توسط  شده  آزموده 
فروغ و سپهري و شاملو مي گيرند، يا از واژگان 
مربوط به تحوالت زندگي در عصر ما كلماتي 
را از مدار خود خارج مي كنند. به همين دليل، 
از ميان اين همه غزل نو، كمتر غزلي با رمق 
و استوار مي توان يافت كه زمينه اي عاطفي و 
تجربي داشته باشد و شايد هم اين مشابهت و 
بازگشت داليل جامعه شناسانه و تاريخي داشته 

باشد. 
شعرها  اين گونه  ضعف  نقطه ي  بزرگ ترين 
وظيفه ي  از  گويندگانش  كه  جاست  همين  در 
اصلي شعر- كه ثبت تجربه هاي روحي انسان و 
تصوير عواطف بشري است- غافل اند و خيال 
مي كنند اهميت ديوان شمس تبريزي با ديوان 
حافظ به خاطر استعاره ها و مجازهاي موجود 
شمس  ديوان  تمام  صورتي كه  در  آنهاست؛  در 
اندازه ي  به  هم،  روي  بر  حافظ،  ديوان  تمام  و 
ديوان ظهوري ترشيزي استعاره ي تازه  ندارد. اگر 
استعاره  مي توانست شاعر بيافريند، كامپيوترهاي 

زبان شناسان، بزرگ ترين شعرا مي شدند.
رديف  با  مي گويد  غزلي  مي آيد  كسي  وقتي 
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نقد و نظر
و  بگيريم)  الفباء  حرف  اولين  (از  مثالً،  «آرزو» 
قافيه ي «سراب» (از دومين حرف الفبا) باالخره 
رديف،  و  قافيه ها  برخورد  ضرب  جدول  اين 
قبيل  از  تصادفي  استعاره هاي  از  مجموعه اي 
«سراب آرزو» و «ماهتاب آرزو» و «شراب آرزو» 
را در پي دارد كه شاعر، كوچك ترين انديشه اي 
در باب آنها نداشته است. البته تا اين مقدار هر چه 
باشد تا حدي قابل تحمل است اما بعد مي رسيم 
به «خضاب آرزو» و «طناب آرزو» و بر همين 
قياس. تازه اقبال ياري كرد كه كلمات انتخاب 
شده ي قافيه ي خيلي انتزاعي نبود وگرنه رسواتر 

از اين مي شد.
در قديم، جدول ضرب استعاره هاي تصادفي 
از برخورد قافيه و رديف، در تنگناي وزن هاي 
عروضي سنتي به وجود مي آمد. حاال كه جوانان 
رعايت  هم  را  نيمايي  وزن   حتي  وزن،  غالباً 
نمي كنند، هر كلمه اي برحسب تصادف مي تواند 
در كنار هر كلمه اي قرار گيرد؛ بنابراين، جدول 
ضرب استعاره هاي تصادفي بي نهايت شده است 
و غالب اين آقايان خيال مي كنند كه شاخ غول را 
شكسته اند كه مثالً فرموده اند «تا طلوع انگور چند 
فرسخ راه است». باور كنيد بي هيچ گونه انتخاب 
و قصد قبلي من اين چند سطر را از يك داستان 
كوتاه- كه يك جوان نوشته و االن روي ميز من 
قرار دارد- نقل مي كنم و بعد چند تا كلمه اش را 
عوض مي كنم تا مثالي باشد براي كار اين آقايان:

[سطربندي عبارات به گونه ي «شعر منثور» از 
من است]

از خستگي به درون [خانه] مي روم
دكمه هاي [پيرهنم] را باز مي كنم

[پالتوم] را از [ميخ جالباسي] مي آويزم
هواي [اتاق] [بسيار] گرم است

پرده هاي [توري سفيد] را از پنجره ي [رو به 
حياط] به يك سوي مي زنم و در هواي [عصر] 

نفس تازه مي كنم
حاال يك بار، كلمات خاصي را در اين عبارات 
از  كلماتي  و  مي كنيم  خارج  خودشان  مدار  از 

مداري ديگر وارد مدار آنها مي كنيم:
از خستگي به درون [شقايق] مي روم

دكمه هاي [صبرم] را باز مي كنم
[عاطفه ام] را از [لحظه ها] مي آويزم

هواي [عشق] [فرسنگ ها] گرم است

پرده هاي [دلواپسي سبز] را از پنجره ي [رو به 
جدال] به يك سوي مي زنم در هواي [هويت 

تو] نفس تازه مي كنم
اين رقم اول جدول بود، حاال مي رسيم به رقم 
دوم كه عوض كردن فعل هاست. در مرحله ي اول 
جابه جايي و تغييرات مداري كلمات در حوزه ي 
اسم ها و قيدها بود، حاال مي رسيم به تغيير مدار 

افعال:
از خستگي به درون خانه [پاشيده مي شوم]

دكمه هاي پيراهنم را [مي رهانم]
پالتوم را از ميخ جالباسي [مي ترسانم]

هواي اطاق، بسيار [خسته] است
پرده هاي توري سفيد را [در] پنجره ي رو به 

حياط [مي رقصانم]
و در هواي عصر، [مي بارم]

تا حوصله تان سر نرفته، يك بار ديگر «شعر»ي 
مي سازيم از تركيب مجموعه ي تغييرات مداري 

كلمات. هم اسم ها و هم فعل ها بدين  گونه اند:
از خستگي به درون شقايق پاشيده مي شوم

دكمه هاي صبرم را مي رهانم
عاطفه ام را از لحظه ها مي ترسانم

هواي عشق فرسنگ ها خسته است
پرده هاي دلواپسي سبز را در پنجره ي رو به 

جدال، مي رقصانم 
و در هواي هويت تو مي بارم.

محصول اين جدول تصادفات را با تغييرات 
مداري كلمات مالحظه مي فرماييد؛ شعري است 
از نوع غالب شعرهاي چاپ شده در مجالت 
«معني دارتر».  و  «شعرتر»  آنها  از  بسياري  از  و 
اگر بگويم بخش عظيمي از شعرهاي سهراب 
سپهري محصول چنين عملي است همگان مرا 
به بي رحمي و بي شعوري و حسادت و هر عيب 
ديگري متهم خواهند كرد، ولي خواهش مي كنم 
يك بار شعرهاي «ما هيچ ما نگاه» را فقط از اين 
ديدگاه بررسي كنيد، خواهيد ديد كه چيزي نيست 
جز تغيير مدار خانواده ي كلمات. گاهي هم خيلي 

زيباست، اگر گفته بود:
بزرگ بود و از اهالي تجريش بود

شعر نبود، ولي وقتي گفته است:
بزرگ بود و از اهالي امروز بود

شعر شده است و شعري زيبا. يكي از بهترين 
خانوادگي  مدار  ولي  است،  سپهري  شعرهاي 

«اهالي» [مكان] را به «اهالي» [زمان] عوض كرده 
است. حاال شما اين جدول را مي توانيد گسترش 
دهيد و بگوييد: «از اهالي نوروز بود/ از اهالي بهار 
بود/ از اهالي صبح بود/ و... استعاره هايي است 
تازه؛ برخالف اهالي تجريش و اهالي شيراز و 
اهالي تبريز كه در آنجا كلمه در مدار قاموسي خود 
قرار دارد. هر چه هست، شعر او به لحاظ تكنيك، 
«شعر زبان شناسي» است و محصول تغييرات در 

مدار خانوادگي كلمات.
مي بينيد كه اگر در گذشته يا در غزل جوانان 
امروز، جدول ضرب را تنگناي قافيه و رديف 
ديگر،  حاال  مي كرد،  ايجاد  وزن،  تنگناي  و 
كوچك ترين تنگنايي وجود ندارد. كافي است 
خانوادگي  مدار  زبان شناسي،  موازين  براساس 
كنيد:  تركيب  هي  و  بشناسيد  قبالً  را  كلمات 
با  را  ساعت]  و  ثانيه  دقيقه،  [لحظه،  خانواده  ي 
خانواده ي [ميخ، چكش، زنجير و ..] قاطي كنيد و 
استعاره هايي از نوع ميخ لحظه ها/ چكش دقيقه ها/ 
زنجير لحظه و ... الي غيرالنهايه. ميليون ها استعاره 
و مجاز از اين دست بيافرينيد، ولي سرانجام يك 
ميليارد استعاره ي بديع و نوآيين كه ساختيد ارزش 
شعر  اين  اندازه ي  به  هم  روي  بر  آنها،  همگي 

بي استعاره و بي مجاز حافظ نخواهد بود كه: 
حاليا مصلحت وقت در آن مي بينم

كه كشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم
مي بينيد كه نبوغ چيزي است كه جدول ندارد و 
قابل پيش بيني نيست. ما آدم هاي معمولي، بعد از 
انديشه ي بسيار، گوشه اي از هزاران گوشه ي كار 
نوابغ را براي خودمان كشف مي كنيم، و تصور 
مي كنيم تمام قضيه در همان نقطه است و كيمياي 

كار را آموخته ايم.
سعي مي كنيم آ ن گوشه را، به صورت جدول 
ضرب تا بي نهايت ادامه دهيم و حاصلش همين 
مطبوعات  در  مدرن موجود  شعرهاي منثور و 
و  استعاره ها  از  انباشته  غزل هايي  نيز  و  است 
مجازه هاي نوآيين كه صدهزارش به يك مصرع 
حافظ نمي ارزد. گاهي آدم هاي بيمارگونه اي از نوع 
خودمان هم پيدا مي شوند و به اين كشكول هاي 
موزون و ناموزون استعاره هاي جدولي و تصادفي، 
نام «شعر مدرن» يا «غزل نو» و «غزل نيمايي» 
مي دهند؛ حال آن كه نو بودن و نيمايي بودن، هيچ 
ربطي به اين استعاره هاي لوس و جدولي ندارد. 
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نقد كتاب

ما  كوچك  شهر  در  مي گفت:  مادرم 
خوب  و  نمي ديدن  زيادي  چيز  نيازمندان 
آرزويي هم نداشتند و معتقد بود كه فقراي 
كه  زيرا  هستند،  بدبخت ترين ها  از  تهران 
بسيار خواستني مي بينند و داشتن نمي توانند.

حكايت امروز ما با شركت كتاب گنجينه اي 
اين چنين مملو و گسترده كه هر چه حريص 
باشي و ولع بيشتر داشته باشي براي خواندن، 
بيشتر سهم مي آوري با زندگي به قول آقاي 
با  و  لوس آنجلس نشيني  پرحجم  ناظريان، 
و  است  دل انگيز  برش  يك  زمان»  بر  «گذري  كتاب  و  وقت،  تنگي 
با  كه  اشتهاءبرانگيز  و  حيرت برانگيز  مجموعه  اين  از  وسوسه انگيز 
بضاعت كم و فرصت كوتاه چند ساعته شانس خواندنش را داشتم، 
به فرم كتاب خواني خود آقاي ناظريان، نگاهي به فهرست، خاتمه، 
وسط و باالخره براي دست گرمي دست چين كردم چندين نفري را 

كه دوست دارم.
نه  و  تاريخ نگاري  نه  است،  خاطره نويسي   نه  زمان  بر  گذري 
سياست بازي. اما انتخاب شدگان و برگزيدگان آقاي ناظريان در اين 
مجموعه خاطراتي را زنده مي كنند به طول عمري كه ما با عليرضا 
نويسنده  قول  به  طوفان.  از  بعد  و  طوفان  از  قبل  گذرانديم.  ميبدي 

را  واژه ها  بنشاند  كي  را  گوهري  هر  مي داند  كه  است  زرگري   او 
خط  يك  با  فقط  و  آميخته  شعر  به  را  سياست  امروز  و  مي شناسد 

اهميت كتاب، رسانه و خبررساني را به ياد ما مي آورد.
شعله باريك يك كبريت بر هم مي زند   

 اقتدار مطلق يك شام ظلمت خيز را 
آغازگر  شعله هاي  اولين  از  كمي  بگوييم  بايد  اولين  نگوييم  اگر 

پاسداري از فرهنگ و زبان و ادبيات فارسي، شركت كتاب است. 
آقاي ناظريان تاريخ را از منظر چشم استاد صدرالدين الهي به ما 
و  اجتماع  ساحر،  قلم  با  ماهر  بازي  طناب  چون  كه  مي كند  عرضه 
بدون  يادداشت هاي  در  مي زند.  گرده  هم  به  را  ادبيات  و  سياست 
تاريخ از جرم و جنايت و بيدادگري مي گويد كه امروزه در مملكت 
ما بدون تاريخ است و هر روزي در آن سال هاي دور او چونان معلم 
عشق ما را عاشقي مي آموخت يعني فكر كردن به او يعني خواستن او. 
اما امروز در اين سال هاي دوري و دلگيري در گوش جانمان گفت 
عشق يعني نترسيدن، عشق يعني جرأت باال رفتن از ديوار زندگي، و 

دوباره زندگي كردن.
و  گزنده  قلمي  چاشني  و  گيرنده  و  عميق  طنزي  با  پهلوان  عباس 
از  يكي  قلم  پهلوان  اين  باطل  ُمهر  با  مقاله  هر  در  كوبنده  كلماتي 
جالدان زمان و ابلهان دوران، زنده به گور مي شوند. عباس پهلوان در 
فردوسي امروز تازه تر از هواي تازه از عشق گمشده در ديار بي كسي 

گذرى بر «گذرى بر زمان»
مهندس سيروس معتمدى را از شركت هاى ساختمانى «جاب» و 
«مسا، شايگان و پيروز» مى شناسم كه از مديران و صاحبان آن بود 
و من به عنوان مهندس راه و ساختمان در يكى از كارگاه هاى اين 
شركت در آبادان مشغول به كار بودم. نوروز 1354 خورشيدى 
ايشان براى سركشى به كارگاه آمده بودند و جمله اى به من گفتند 
كسى  «با  بوده است:  من  زندگى  راه  فرا  هميشه  پس  آن  از  كه 
معاشرت كن كه يكى از اين دو خصيصه را داشته باشد. يا با علم 

باشد و يا بامعرفت و اگر هردو را داشت نور اال نور.»
خانم گالويز معتمدى - همسر ايشان- از آن دسته است كه هر دو 

خصلت را با هم يدك مى كشد.
شروع همكارى ايرانشهر را با ايشان به فال نيك مى گيرم.

الزم به يادآوريست، نوشتار حاضر، متن سخنرانى خانم معتمدى 
در جلسه رونمايى از كتاب گذرى بر زمان است كه عينا منتشر 

مى شود.
 بيژن خليلى
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نقد كتاب
مي نويسد. در اين شهر بي رفيق، بي ترحم، استادان سخن با شمشير 
با  و  مي پرورند  افسانه اي  هم،  از  را  قلبي  مي شكافند.  قلم  فوالدين 
سالمي كه دنباله ي آن دشنه اي است در كتف و گلوله اي از غيب بر 

پيشاني. 
 «گذري بر زمان» نه شعر است و نه موسيقي و نه نقاشي،  اما كامران 
خاوراني را مي بيني كه به خورشيد موالنا راه يافته است. از اقيانوس 
خروشان  موج  اين  بي انتهاي  دنياي  در  داشته  جرعه هاي  او  وجود 

غوطه مي خورد و در هر نفس كشيدن به اوج مي آيد.
آثارش  جان بخش  و  تند  رنگ هاي  با  و  مي خروشد  و  مي چرخد 
راهي مي گشايد و راهي جنگل مرموز عرفان به دنياي شگفت انگيز و 

جادويي تاريخ تمدن جهان.
 و شعر فروغ را مي بيني با خانه سياه  است و سرنوشتي تيره تر از 
سياهي آثار استثنايي او در همان زمان كوتاه، سه زاده شعر مدرن ايران 

كه ما را از جهان زيباي شعر به دنياي زشت واقعيت ها مي  كشاند:
در سرزمين قد كوتاهان، معيارهاي سنجش هميشه بر مدار ِصفر َسفر 
كرده است. و در همين راستاي شعر نوين ايران مي گويد: با درگذشت 
نادرپور يك سلحشور بزرگ تاريخ معاصر ايران از ميان ما رفت. ولي 
اگر جسم او و حضور پر غنيمت او را از دست داده ايم آثار او چون يك 
سپاهي جسور از فرهنگ و ادب ما پاسداري مي كند و دل مي بنديم به 
كلماتش كه مي گويد: آه اي ديار دور، اي كاخ زرنگار، اي آشيان كهنه 

مرغ يك روز ناگهان مي بينم مي بينم آفتا ب ترا در برابرم
آقاي ناظريان مي گويد به هر اندازه كه لغت بدانيم مي  توانيم تفكر 
فرهنگي خود را گسترش دهيم و ايرج گرگين كه همه ي عمر خود 
راديو،  مختلف  رسانه هاي  مديريت  با  بود  فرهنگي  جستجو گر  يك 
از  بيش  طي  كرد  كمك  ايرانيان  فرهنگي  رشد  به  مجله  و  تلويزيون 

نيم قرن.
 و از سال هاي زندگي با ثابت ايماني مي گويد: او جز آنكه آقاي 
بيان  با  كه  ايران  كالسيك  شاعران  اشعار  خواندن  با  بود  خبر  مطلق 
زيبا و دلچسب و صداي قدرتمند اجرا كرد كاري به ياد ماندني به 
پرونده ي درخشان خود افزود، صدايي پايدار و نامدار براي بيش از 

هفتاد ميليون ايراني در سراسر جهان.
ذهني  بسته  بندهاي  گشاينده ي  را  هالكويي  دكتر  ناظريان  آقاي 
مردماني معرفي مي كند كه قرن ها در خود فرو رفته و درها را به روي 
مردماني  بودند.  زده  آن  بر  محكمي  قفل هاي  و  بسته  خويش  ضمير 
كه فشارهاي ناشي از تحميل سنت هاي دين و فرهنگ را به روح و 
جسم و قلب جامعه ي بسته خود تحمل كرده اند تا آنجا كه به خشم 
او  اگر  مي گويد  است.  شده  منجر  ديگران  و  خود  عليه  خشونت  و 
آمريكايي بود برايش يك مركز و يا حتي يك كليسا مي ساختند. من 
مي گويم اگر او امروز ادعاي رهبري كند، بي شك مردم او را به پايه ي 
امام و تا حد خدايي مي رسانند (كه البته امروز هم به همان چشم به 

او نگاه مي كنند)
كوچك  خدايان  شاعران  نوشتيم  زماني  مي گويد  ناظريان  آقاي  و 
هستند و زماني ديگر نوشتم روانشناسان تعميرگاه انسان هاي فرسوده، 

حال دكتر دانش فروغي شعر درماني نوشته، روان شناس شاعر.

اعجوبه  يك  كمالي،  ساسان  براي  گذاشته ام  را  مقاله  آخرين  و 
بسياري  دائمي.  كندوكاوچي  آگاه،   روزنامه نگاري  روزنامه نگاري، 

بامداد خود را با برنامه هاي او آغاز مي كنند از جمله خود بنده.
سرم برود 6 صبح در كافه اي گوشى به گوش به او گوش مي كنم و 

خدا نكند كه روى كامپيوتر بنويسد راديو670 روي اير نيست.
آقاي ناظريان در مورد اين دوست و همكار صبحگاهي خود مي گويد 
او اشتهاي خوب دارد براي غذاي خوب، و اشتهاي تمام نشدني دارد 
براي يادگيري. بخوانيد كه چه كاره كه نيست، انتقاد داني كه هميشه 
به كمترين هاي مالي قانع بوده و با رضايت و آسودگي گذران كرده، 
خلبان و نظامي سفت و سختي كه انضباط و نظم مطلق را در افكار 
و عقايدش و در اخالقش مي بيني، پوينده يك راه مستقيم بدون دور 
زدن و راست و چپ رفتن. از شماره گذاري شاهراه ها گرفته تا احاطه 
بر همه جغرافياي ايران و جهان و ستاره شناسي و شناخت كهكشان 
ساسان  خانم(همسر  مينو  دست  دم  كه  هم  را  باغباني  و  كامپيوتر  تا 
معني  درست  و  مي خواند  درست  بسيار  را  شعر  گرفته.  فرا  كمالى) 
هم  عميقي  فرهنگي  بينش  به  سياسي  دانش  از  صرف نظر  و  مي كند 
مجهز است و خوب هم شنيده ايد كه مخالف و موافق ناچارند اتحاد 

كنند كه او يك دانشنامه ي بسيار حاضر جواب است.
سخن كوتاه او مطلب براي گفتن بسيار دارد من كم مي آموزم چون 
هميشه مي توانم از او بياموزم و باالخره اين كه كتاب در گذر زمان 
يك كتاب اخالق است. حتمًا در حين خواندن تماشاي عكس هاي 
ناياب ديدني و كلكسيون استثنايي نقاشي هاي ايشان را از ياد نبريد. 
من يك بار گستاخي كردم و به دكتر الهي گفتم از همه خدمتگزاران 
ايران ياد كرده ايد جز نظاميان، پاكدامانان تهي دستي كه وقتي كاله از 
سر برمي داشتند و واكسيل هاي طاليي خود را به ميخي مي آويختند 
با  است.  رفته  شلوار هاي شان  و  كت  آستين هاي  سر  كه  مي ديدي 
آن  كه  نسترن  شاخه هاي  از  نرم تر  داشتند  دلي  هيبت آور  اندام هاي 
دل هاي گرم را در زير سينه هاي پر مدال نشان گلوله هاي دستار بر 
سران كردند. شخصيت هاي امروز هم گستاخي كرده و مي گويم شما 
برده ايد.  نام  دنيا  استثناهاي  و  ايران  و  جهان  تاريخ  بزرگان  همه  از 
مقاله ي فوق العاده داريد كه مصدق يكي از شخصيت هاي نادر تاريخ 
معاصر ايران است. اي كاش مقاله اي هم داشتيد كه رضاشاه يكتامرد 
تاريخي معاصر ايران و شايد خاورميانه است. به راستي باورم تنها 
نامي كه مي تواند همه ي گروه هاي سياسي و ملي گراي ما را به يك 

نقطه اتحاد برساند نام اوست.
ياد مي كنيم از فريدون مشيري:

ما كه مى خواستيم خلق  جهان                        
دوست باشند  جاودان  با  هم

شور بختى نگر كه در همه عمر                    
خود  نبوديم  مهربان  با  هم

گر  رسيد  آن دمى كه  آدميان                   
دوست گشتند وهم زبان با هم

آن زمان با  گذشت  ياد  كنيد                    
ياد  نوميد  رفتگان  با  هم 
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اقتصاد و بين الملل

اين ماه (مرداد1392 خورشيدى) شصتمين سالگرد كودتاى 28 مرداد رقم 
مى خورد و در حالى كه بيش از نيم قرن از تحوالت دهه  30 خورشيدى 
در  سياسى  شديد  اختالفات  عامل  و  دليل  همچنان  وقايع  اين  مى گذرد 
حافظه تاريخى و فرهنگ سياسى كشور ماست. بحث بر سر ماجراى شاه و 
مصدق هنوز هم پس از گذشت اين همه سال هاى طوالنى موضوعى بسيار 
حساس و موجب تحريك احساسات شديد طرفداران دو جريان سياسى 

سلطنت طلب و ملى گرايى است.
گفتگو بر سر تحوالت سال هاى 32-1330 منجر به نوعى جدل  غالباً 
اساس  بر  خردمندانه  برآورد  و  تحليل  تا  مى شود  احساساتى  برخورد  و 

واقع بينى هاى تاريخى.
اين  ما  بدبختى  باعث  مى گويند:  سلطنت طلبان  كه  مى شنويم  بسيار 
خدمات  و  بودند  متنفر  شاه  از  اصوالً  كه  هستند  ملى نماها  و  مصدقى ها 
پهلوى ها را در پيشرفت ايران ناديده گرفتند. 28 مرداد كودتا نبود، بلكه 
قيام مردمى بود، زيرا دولت مصدق به بن بست رسيده بود و در محاصره 
اقتصادى قرار داشت. مردم از ضعف و بى برنامگى او خسته بودند و با 
آغوش باز از عامالن سرنگونى مصدق حمايت كردند. تازه همين مليون و 
عناصر جبهه ملى بودند كه بعداً به خاطر نفرت از شاه متحد خمينى شدند و 

موجب خلق هيواليى به اسم جمهورى اسالمى گرديدند.
و اما پيروان مصدق مى گويند: او يك رهبر ملى بود كه كار بزرگى در 
تاريخ ايران انجام داد و با ملى كردن صنعت نفت از طريق يك مبارزه سياسى 
قانونى، كامًال مسالمت آميز و پرهيز از خشونت با توسل به مراجع بين المللى 
دست استعمار را از سرمايه ملى ايرانيان كوتاه كرد. شاه اگر به جاى اين همه 
وابستگى به امريكا و انگليس با ملت خود همراهى مى كرد دچار خشم و 
مخالفت مردم نمى شد. همكارى او با يك كودتاى نظامى و عمل غيرقانونى 

موجب  بعدى  سركوبى هاى  و  ملت  منتخب  نخست وزير  بركنارى  براى 
انسداد سياسى و ايجاد خفقان و فضاى انفجار آميز دركشور شد كه همين 

امر زمينه انفجار سياسى و اجتماعى ايران سال 57 را فراهم ساخت.
***

اين نگارنده به عنوان يك جمهورى خواه طرفدار سكوالر دمكراسى البته 
مصدق را يكى از مهم ترين قهرمانان ملى ايران قلمداد مى كنم كه ارزش 
سياسى و معنوى اقدامات او در تأمين منافع ملى و مبارزات ضد استعمارى 
نه تنها جايگاه رفيع ملى بلكه ارزش و اعتبار جهانى دارد. اما بالفاصله بايد 
تاكيد كنم آن ها كه از مصدق بت ساخته اند و او را به عنوان انسان بى عيب 
و نقص تا حد پرستش تمجيد مى كنند و اين كه مثًال ظهور خمينى با آن 
انديشه هاى ضد ايرانى را ناشى از پيامدهاى كودتاى 28 مرداد مى دانند نه 
دقت در تحليل سياسى و تاريخى دارند و نه واقع بينى سياسى براى نسل 

امروز ملت ايران.
تبديل كردن شخصيت واال و مقام تاريخى مصدق به چماقى براى كوبيدن 
سلطنت طلبان و مثًال انتقام گرفتن از رضا پهلوى، اين واقعيت آشكار را 
ناديده مى گيرد كه در هر حال بخش مهمى از شهروندان ايرانى به هر دليلى 
طرفدار نظريه سلطنت هستند كه اين حق طبيعى آن ها در يك فرهنگ 
سياسى دمكراسى است و تازه اين چنين سوءاستفاده افراطى و ابزارى از 
شخصيت تاريخى مصدق هيچ خدمتى به آرمان هاى درخشان او كه اتحاد و 
سربلندى ملت ايران بود نمى كند بلكه بر عكس چهره سياسى و تاريخ ساز 

او را خدشه دار مى سازد.
در سوى ديگر نيز جريان هاى افراطى سلطنت طلبان كه با كتمان واقعيات 
تاريخى دائماً رگبار اتهامات را متوجه پيروان مصدق مى سازند و آن چنان 
در ديدگاه هاى خود گرفتار تعصب شده اند كه حتى رضا پهلوى را نيز 

تقصير شاه بود يا مصدق؟تقصير شاه بود يا مصدق؟
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اقتصاد و بين الملل
«غيرخودى» مى نامند، متوجه نيستند كه مردم ايران، خصوصاً نسل جوان، 
از افراط گرايى و فردپرستى از همه نوع ملى گرايى، سلطنتى، مذهبى و يا 
هر مدل ديگر آن خسته شده اند. جمهورى اسالمى اوج انديشه تعصب 
سياسى و فردپرستى كور به شمار مى رود و دستاوردهاى فاجعه بار آن را 
يك ملت 34 سال با جان و تن خود لمس كرده. اكنون تنها راه نجات ايران 
و ايرانى رويكردى بر اساس خردورزى، دمكراسى واقعى، مبانى حقوق بشر 
و فرهنگ سياسى شهروندى نوين و تجدد خواهى است و نه شيوه هاى 

پرتعصب،  سراسر احساسى و خشم آلود.
* * *

من  پدر  نسل  شديم.  متولد  مصدق  دوران  از  پس  من  هم نسالن  و  من 
با نام هايى مثل مصدق، شاه، زاهدى، دكتر حسين فاطمى، كاشانى، خليل 
ملكى، حزب توده، فدائيان اسالم، جبهه ملى، آشنا و از نزديك در بطن 
تحوالت آن دوران بودند. به همين خاطر اين نسل كه دوران بازنشستگى و 

كهولت را مى گذراند همچنان اسير بحث قديمى شاه و مصدق است.
من و هم نسالن من پس از دهه 30 متولد شديم و ارتباط ما با شاه و مصدق 
از طريق نقل قول ها و يا كتاب هاى تاريخ بود. آن چيزى كه نسل ما ديد 
انقالب بود و خمينى و بازرگان، بختيار، مجاهدين و چريك ها و كمى بعد 
انواع و اقسام آخوندهاى رنگارنگ در چهارچوب فاجعه اى كه جمهورى 

اسالمى نام دارد.
و اما امروز نسل ديگرى جامعه جوان ايران را شكل مى دهند كه از لحاظ 
سنى فرزندان نسل ما هستند. آن ها دو يا سه نسل با ايرانيان سال هاى 30 

فاصله دارند.
عقيدتى  و  عاطفى  ارتباط  و  نمى شناسند  را  مصدق  و  شاه  اصوالً  آن ها 
چندانى با چهره هاى سياسى 60 سال پيش احساس نمى كنند. جوان امروز 
بيشتر نگران سرنوشت خود در يك كشور بحران زده با اقتصادى ورشكسته، 
حكومتى ظالم و دروغگو، آينده اى مبهم و جامعه اى سردرگم است. براى 
آن ها دعواى شاه و مصدق كليد حل مشكالت امروز 75 ميليون ايرانى 

نيست.
شايد تحليل عاقالنه تر پيرامون تاريخ اخير ايران آن باشد كه عامل اصلى 
بروز فاجعه اى به نام رژيم مذهبى نه شاه بود و نه مصدق. واليت فقيه را 
خمينى بنا نهاد و عالقه روحانيت شيعه به كسب قدرت يك واقعيت تاريخى 
است كه متأسفانه با فرهنگ و جامعه ايران  قرن ها پيوند خورده بود. از دوران 
صفويه و حتى قبل از آن روحانيون و آخوندها همواره در كنار مراكز قدرت 
و حكومت حضور نيرومندى داشتند و بعدها نيز در دوره مشروطه بخشى 
از روحانيون، مثل شيخ فضل اهللا، آشكارا به دنبال مشروعه و حكومت دينى 

بودند.
پيروان شاه و مصدق و حتى گروه هاى چپ و كمونيست ها به جاى اين 
همه زد و خورد فكرى و قلمى و تبليغاتى عليه يكديگر، اگر بپذيرند كه 
مى توانند  آنگاه  الغير،  و  است  آخوندى  حكومت  ايران  مردم  امروز  درد 
راه هاى موثرى براى حل و فصل مشكالت امروز بيابند. وقت براى تصويه 

حساب هاى 60 سال پيش مدت هاست كه سپرى شده است.
موجب و عامل فاجعه ايران امروز نه شاه است و نه مصدق، بلكه مقصر 
اصلى خمينى بود و انديشه هايش. انديشه اى كه هم دشمن شاه بود و هم 

دشمن مصدق.

در سرآغاز تيرماه دو جنايتكار مشهور ناقض حقوق بشر در دو كشور 
مختلف دو سرنوشت متفاوت يافتند.

در همان روزي كه اعالم شد دادگاه نمايشي و فرمايشي در جمهوري 
اسالمي سعيد مرتضوي را از اتهام مسئوليت در قتل سه تن از زندانيان 
بازداشتگاه كهريزك تبرئه كرده، خبر ديگري مي گفت حسن حابره،  ديكتاتور 
سابق چاد و جنايتكار معروف جنگي در كشور همسايه (سنگال) دستگير 

شده و قرار است او را براي محاكمه قضايي به چاد استرداد كنند.
در  شكنجه  و  قتل  اقدامات  به  فقط  البته  مرتضوي  قاضي  جنايت هاي 
كهريزك محدود نمي شود و او سابقه درخشاني در خدمت به رژيم اسالمي 
جالد  گوناگون  نشريه   120 توقيف  خاطر  به  را  او  قبًال  چنانكه  داشته، 
مطبوعات لقب داده بودند و البته نقش او را در قتل زهرا كاظمي خبرنگار 

عكاس نبايد فراموش كرد.
جريان  در  ميالدي   90 و   80 دهه هاي  در  چاد  ديكتاتور  حابره  حسن 

سركوب مخالفان مرتكب جنايات متعدد و موجب كشتار هزاران نفر شد.
گرچه عامالن كشتار و جنايت در جمهوري اسالمي تاكنون هرگز در 
برابر دادگاه واقعي قرار نگرفته اند، ولي كسي چه مي داند شايد روزي در 
آينده باالخره فرشته عدالت بتواند گريبان جنايتكاران بي شمار اين رژيم را 
نيز بگيرد و از آنها بپرسد چرا اين  همه هموطنان خود و انسان هاي بي گناه 

را كشتيد؟

سرنوشت سعيد سرنوشت سعيد 
مرتضوي و حسن مرتضوي و حسن 

حابره!!حابره!!
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در طول قرن بيستم تنها قدرت بزرگ اقتصادى 
در آسياى شرقى كشور صنعتى و پيشرفته ژاپن بود 
ولى قرن بيست و يكم با خود يك بازيگر نيرومند 
ديگر در اين منطقه پرجمعيت جهان به همراه آورد 
و اكنون اين كشور چين است كه حتى روياى تبديل 
شدن به ابرقدرت جهانى را در سردارد. ولى گرچه 
كشور پهناور چين از لحاظ قدرت اقتصادى از ژاپن 
پيشى گرفته، اما تحوالت يك سال اخير اين احتمال 
را پديد آورده كه بار ديگر اقتصاد ژاپن قدرت گذشته 
خود را باز يابد و متقابالً چين كه يك قدرت نوظهور 

مى باشد، اين بار شايد به سوى ركود و كاهش رشد اقتصادى برود.
* * *

ـ كشور كهن و پرجمعيت ژاپن كه منتشكل از  سرزمين آفتاب هميشه تابان 
چهار جزيره در سواحل شرقى قاره آسيا مى باشد، پس از شكست در جنگ 
جهانى دوم و اشغال آن توسط امريكا دچار تحوالت بنيادين در عرصه سياست 
و اقتصاد شد. ژاپنى ها مردمى بسيار سخت كوش و پركار هستند، نسبت به جامعه 

و كشورشان بسيار متعهد مى باشند و با 
غرور و افتخار سرزمين خود را كشور 
آفتاب هميشه تابان لقب داده اند. همين 
سخت كوشى  و  همكارى  روحيه 
موجب شد كه ژاپنى ها از يك كشور 
ويران كه با چند  جنگ زده و كامالً 
ميليون تلفات انسانى در سال 1945به 
يك سرزمين سوخته تبديل شده بود، 
ظرف فقط سه دهه يك قدرت عظيم 

اقتصادى بسازند كه نهايتاً به مهم ترين رقيب تجارى امريكا مبدل گرديد و به 
عنوان دومين قدرت اقتصادى جهان مى رفت كه در مسابقه ثروت و پيشرفت 
حتى از امريكا نيز سبقت بگيرد. اما از آن جا كه ساختار اقتصادى هر كشورى يك 
مجموعه پويا (ديناميك) و دائماً رو به تحول است كه نيازمند اجراى اصالحات 
و تغييرات دائمى است، ژاپن نيز به رغم پيشرفت هاى فراوان نياز داشت كه برخى 
امور ساختارى را در اقتصاد خود اصالح كند، اما دولت هاى گوناگون همواره به 
دالئل سياسى از اين كار پرهيز كردند. مهم ترين اشكال بارز در مجموعه اقتصاد 
ژاپن وابستگى بيش از حد آن به بخش صادرات بود و اين كشور كه تمام ثروت 
خود را از طريق صدور كاالهاى صنعتى كسب كرده بطور كلى مانع از انجام 
واردات كاال مى شد و بخش داخلى اقتصاد بسيار بسته، انحصارى و در كنترل 
كارتل هاى بزرگ قرار داشت كه اين امر مجموعه اقتصاد داخلى را انعطاف ناپذير 

ساخته بود.
سيستم اقتصادى ژاپن مانند ساير كشورهاى سرمايه دارى هميشه دوره هاى 
متناوب رشد (Growth) و ركود (Recession) را هر از چند سالى تجربه 
مى كرد تا آن كه در اوائل دهه 90 مجدداً دچار ركود شد. بروز حالت ركود 

اقتصادى محدود و كوتاه مدت در اقتصاد سرمايه دارى (كاپيتاليسم) يك روند 
عادى و حتى الزم است اما اگر ركود بيش از حد طوالنى باشد آن گاه جنبه 

خطرناك و بحرانى مى يابد.
ركود اقتصادى كه در سال 1992 در ژاپن آغاز گرديد به دليل عدم انجام 
اصالحات مورد نياز چنان طوالنى و گسترده شد كه هنوز هم كم و بيش ادامه 
دارد، يعنى مهم ترين كشور صنعتى و پيشرفته آسيا حدود 20 سال در ورطه ركود 
و ضعف اقتصادى گرفتار بوده تا آن كه شينزو آبه نخست وزير  جديد با يك طرح 

گسترده و همه جانبه در صحنه سياست ظهور كرد.
آبه كه يك سياستمدار جوان و پرانرژى به شمار مى رود با نوعى شهامت و 
اراده سياسى اعالم كرد تمامى توصيه هاى اقتصاددانان را براى انجام اصالحات به 
اجرا خواهد گذاشت. كارشناسان همواره مى گفتند كه در شرايط ركود اقتصادى 
هم وزارت دارايى به عنوان مجرى سياست مالى (Fiscal Policy) و هم بانك 
مركزى در مقام سكاندار سياست پولى (Monetary Policy) بايد با تمام قوا 
برنامه تزريق نقدينگى را تا زمان راه اندازى رشد و شكوفايى مجدد ادامه دهند. 
به قول معروف در شرايط بروز آهستگى دولت بايد در بازار اقتصاد پول بريزد تا 

كسب و كار رونق تازه اى بيابد.
اما اين دو نهاد اقتصادى طى دو دهه 
اخير همواره چنين اقداماتى را به طور 
كوتاه مدت و محدود انجام مى دادند، 
زيرا نگران بروز تورم بودند، حال آن 
كه تورم هيچ گاه در اقتصاد ژاپن آشكار 

نشد.
عنصر سوم مورد نياز براى رفع بحران 
اقتصادى ژاپن لزوم تغيير ساختارهاى 

انحصارى (Monopoly) بود.
بر خالف امريكا و اروپا كه شركت هاى بزرگ فقط در يك زمينه، مثالً امور 
كامپيوتر يا اتومبيل سازى يا ذوب آهن، بانكدارى، امور شيميايى و... تمركز دارند، 
در ژاپن كارتل هاى عظيم صنعتى، مانند ميتسوبيشى، در چندين زمينه گوناگون 
از اتومبيل سازى و الكترونيك گرفته تا امور شيميايى و توليد انرژى كنترل 

«انحصارى» دارند.
اين امر موجب شده كه بخش اقتصاد خارجى و صادرات بسيار نيرومند شود 
ولى در عرصه داخلى وضعيت بسيار انعطاف ناپذير، محدود و كم رشد باقى 
بماند. در نتيجه اگر صادرات كاال به هر دليلى محدود شود -مثالً به خاطر ضعف 
اقتصاد جهانى و كاهش تقاضا- آنگاه كل اقتصاد ژاپن دچار مشكل مى شود، حال 
آن كه در امريكا و يا اروپا ميزان مصرف و تقاضا در بخش داخلى نيرومند است 

و مى تواند ضعف صادرات را به ميزان زيادى جبران كند.
شنيزوآبه به محض تشكيل دولت جديد در هر سه زمينه، سياست مالى، 
سياست پولى و اصالحات ساختارى، برنامه هاى گسترده اى آغاز كرد كه اكنون 

پس از چند ماه آثار اميدبخش آن ظهور كرده است.
آخرين گزارش هاى اقتصادى نشان مى دهد كه روند افزايش بيكارى متوقف 

ژاپن قوى تر - چين ضعيف تر!
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اقتصاد و بين الملل
شده و اكنون با يك جهت گيرى معكوس درصد بيكارى رو به كاهش است. 
ميزان رشد اقتصادى كه سابقاً در حدود صفر بود، گرچه همچنان نازل است، اما 
جهت گيرى آن به سوى افزايش مى رود. بازارهاى سهام ژاپن نيز رونق و جهش 

تازه اى يافته اند.
آبه همچنين با لوايح قانونى جديد در پارلمان به جنگ كارتل هاى عظيم صنعتى 
و مالى رفته و مى گويد كنترل انحصارى آن ها بر عرصه اقتصاد كشور بايد تغيير 
كند و درصدد تصويب قوانين جديد براى ايجاد تغييرات ساختارى در كل اقتصاد 

ملى مى باشد.
مجموعه اين تحوالت مثبت موجب شده كه برخى ناظران و تحليل گران سخن 

از طلوع دوباره آفتاب اقتصادى ژاپن برانند.
***

ـ در حالى كه ژاپن پس از چند تالش   موانع و چالش ها در اقتصاد چين 
نافرجام براى پايان دادن به ركود طوالنى خود، باالخره نشانه هاى اوليه تجديد 
حيات اقتصادى را مشاهده مى كند، روند تحوالت در چين چندان اميدبخش 
نيست و حتى نگرانى هايى در پرجمعيت ترين كشور جهان نسبت به اوضاع 

اقتصادى پديدار شده است.
رهبران چين با كنار گذاشتن اكثر مبانى اقتصاد كمونيستى اكنون يك دوره انتقالى 
را رهبرى مى كنند و اين كشور صرفاً با اتكا به كارگران بسيار ارزان به يك كارگاه 

بزرگ براى توليد كاالهاى مصرفى ارزان با تكنولوژى پايين تبديل شده است.
اما اكنون حزب حاكم كمونيست بر سر يك دو راهى حساس اقتصادى قرار 
گرفته. از يكسو سياست صادرات كاالى ارزان قيمت توسط كارگران ارزان، 
دشوارتر از گذشته است زيرا سطح دستمزدها در چين نيز افزايش يافته و كارگران 
به ارزانى گذشته نيستند. همچنين بحران اقتصاد جهانى اصوالً ميزان تقاضا براى 

واردات از چين را كاهش داده است.
از سوى ديگر ميزان فساد مالى تشديد شده و اعمال نفوذ مقامات دولتى و 
روساى محلى حزب كمونيست موجب شده كه يك اقليت كوچك سريعًا 
ثروتمند شوند، در حالى كه چند صد ميليون كارگر و كشاورز چينى همچنان 
با درآمدهاى اندك در طبقه فقير قرار دارند. تشديد اختالف طبقاتى و تبعيض 
مالى گسترده در چين هم اكنون يك عامل مهم در بروز و گسترش نارضايتى 

سياسى است.
عالوه بر اين انبوهى از پروژه هاى عظيم ساختمانى و شهرسازى در بسيارى 
موارد بدون توجه به مبانى اقتصادى به اجرا گذاشته شد و شمار زيادى از بانك ها 
و موسسات دولتى و خصوصى چين كه در اين پروژه هاى چند صد ميليارد 
دالرى شركت كردند اكنون در آستانه ورشكستگى قرار دارند. به تمام اين مسائل 
نيز بايد خبرهاى اخير را اضافه كرد كه ميزان رشد اقتصادى به سمتى مى رود كه 
كمتر از 8 درصد است و اين امر مى تواند براى رهبران پكن نگران كننده باشد. 
حزب حاكم سال هاست كه از اقتصاد كمونيستى فاصله گرفته، اما ايجاد يك 
اقتصاد كاپيتاليستى به جاى سيستم قبلى كار چندان ساده اى نيست و چالش هاى 
پيچيده اى به همراه دارد. اگر حاكمان كنونى نتوانند با ادامه رشد اقتصادى گسترده 
براى چند صد ميليون تن نيروى كار زمينه اشتغال الزم را فراهم كنند، مشكالت 
حزب كمونيست فقط محدود به اقتصاد نخواهد بود و آن ها در كشورى با 
جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليون شهروند در مقابل خود با مردمى ناراضى و 
خشمگين مواجه خواهند شد كه خواسته هاى آن ها هم اقتصادى و هم سياسى 

خواهد بود.

افزايش نرخ بهره و 
پيامدهاي آن

بيان برخي اظهارات محتاطانه و مشروط توسط رئيس كل بانك مركزي آمريكا 
(Federal Reserve) مبني بر احتمال كاهش خريد اوراق قرضه و محدود 
ساختن روند تزريق نقدينگي، موجب بروز واكنش هاي شديد در بازارهاي مالي 
آمريكا و جهان گرديد. طي دو ماه اخير نشانه هايي حاكي از احتمال تغيير جهت 
در سياست هاي 5 سال گذشته بانك مركزي آشكار شده بود و شايعاتي در اين 

زمينه در بازارهاي مالي شنيده مي شد.
بن برنانكي، رئيس بانك مركزي در پايان آخرين اجالس دوره اي هيأت 
مديره اين بانك با لحني بسيار محتاطانه گفت با توجه به ادامه روند بهبود اوضاع 
اقتصادي، مسئولين بانك مركزي در نشست بعدي خود و در صورتي كه نشانه هاي 
نگران كننده اي وجود نداشته باشد، احتمال كاهش ميزان خريد اوراق قرضه را 
بررسي مي كنند و شايد طي يك سال آينده خريد اين اوراق را كامالً متوقف كنند.

اين تغيير سياست بانك مركزي موجب افزايش سريع شاخص بهره هاي 
بانكي در بازارهاي مالي شد. براي نمونه نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولت 
آمريكا (Bond) حدود يك درصد ترقي كرد و در حدود 2/5 درصد قرار 
گرفت. همچنين ميانگين سطح بهره وام مسكن نيز با افزايش يك درصدي براي 

وام هاي 30 ساله به حدود 4/4 درصد رسيد.
احتمال اين تصميم و تغيير سياست پولي از چند هفته پيش مطرح شده بود 
و برنانكي نيز در سخنانش با لحني محتاطانه و با قيد چند اگر و اما، گفت كه 
اين رويكرد جديد ظرف ماه هاي آينده آغاز خواهد شد. اما با اين همه بازارهاي 
مالي واكنش منفي از خود نشان دادند و شاخص هاي سهام در آمريكا و اروپا 

كاهش هاي چند صد واحدي را تجربه كردند.
 (Monetary Policy) پولي  سياست  مجري  عنوان  به  مركزي  بانك 
پس از آغاز بحران شديد سال 2008 در دو زمينه مشخص تالش كرده نرخ 
بهره ها را كاهش دهد و به طور همزمان بر ميزان نقدينگي در ساختار اقتصاد 
كالن بيافزايد. در اين راستا مديران بانك مركزي نخست نرخ رسمي بهره پايه 
(Federal Funds) را به پايين ترين سطح خود در تاريخ يعني كمتر از يك 
چهارم درصد تنزل دادند. اين شاخص بهره دولتي به همراه اوراق قرضه ده ساله 
در واقع مبناي محاسبات براي ساير شاخص  هاي بهره در بازارهاي مالي به شمار 

مي روند.
اقدام دوم بانك مركزي برنامه خريد ماهانه 85 ميليارد دالر اوراق قرضه، اسناد 
اعتباري وام هاي مسكن (MBS) و چند نوع ديگر از اوراق قرضه موجود در 
بازارهاي مالي بود. اين اقدام منجر به تزريق هر ماه 85 ميليارد دالر نقدينگي بيشتر 

به كل اقتصاد آمريكا مي شود.
مجموعه اين اقدامات جنبه موقت دارد و نمي تواند به طور درازمدت ادامه يابد، زيرا 
افزايش «دائمي» حجم نقدينگي منجر به بروز تورم شديد مي شود. اما بانك مركزي 
مي كوشد با اين سياست هاي پولي «انبساطي» بر ضعف اقتصادي كه 5 سال در آمريكا 
ادامه داشته و موجب افزايش شديد سطح بيكاري گرديده غلبه كند.افزايش ناگهاني 
نرخ بهره وام مسكن پيامدهايي در بازار مستغالت داشته و برخي تحليل گران مي گويند 

ممكن است در آينده نزديك دوران بهره هاي نازل رو به پايان برود.
C  Copyright 2013 Ketab Corp.4949 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره9، جدول ايرانشهر شماره 53، همراه با چهارمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست2013



اقتصاد و بين الملل

باالخره پس از يك سال بحران و تنش هاي پياپي 
كه موجب بروز انسداد و بن بست شديد سياسي در 
پرجمعيت ترين كشور جهان عرب شده بود، انقالب 
دوم مردم مصر شكل گرفت و سپس يك كودتاي 
نظامي منجر به بركناري دولت اسالمگراي محمد 
مرسي شد. اما سناريوي پرماجراي تحوالت سرزمين 
اهرام ثالثه هنوز پايان نيافته و اين كشور اكنون در برابر 

يك آينده بسيار مبهم و نگران كننده قرار دارد.
بهار  كه  پياپي  انقالب هاي  موج  سال 2011  در 
عربي لقب گرفت به مصر نيز رسيد و پس از چند 
ماه تظاهرات گسترده مردم ناراضي در قاهره و ساير شهرها، باالخره ارتش مصر 
كه نيروي سياسي و اقتصادي فراواني در اختيار دارد، حسني مبارك را از رياست 

جمهوري بركنار كرد و تحت بازداشت قرار داد.
اما پس از پيروزي انقالب دو سال پيش، اكثر گروه ها و شخصيت هاي سياسي 
در زمينه تشكيل احزاب و جريان هاي منسجم و موثر سياسي ناكام ماندند و 
چندين گروه كوچك در يك حالت نيمه هرج و مرج در جا زدند. تنها حزب 
قديمي، باتجربه و منسجم اخوان المسلمين و چند گروه اسالمگراي ديگر موفق 
به ايجاد يك جبهه متحد سياسى شدند و در انتخابات رياست جمهوري يك 
سال پيش نامزد اصلي آنها، محمد مرسي، با اختالف 2 درصد آراء توانست 
پيروز شود كه در اين راستا اشتباهات مكرر گروه هاي سكوالر عامل اصلي 
شكست آنها بود. در واقع نتايج آراء در انتخابات ژوئن 2012 نشان مي دهد كه 
اگر گروه هاي غيرمذهبي به جاي تحريم اين رأي گيري در آن شركت مي كردند، 

شكست اسالمگرايان تقريباً حتمي بود.
مرسي و متحدانش پس از ورود به كاخ رياست جمهوري همان رويه هميشگي 
اسالمگرايان را كه در ساير كشورها سابقه داشت تكرار كردند و با اقدامات 
انحصارطلبانه در صدد محدود و حذف كردن ساير جريان هاي سياسي برآمدند.

حال آنكه مهمترين جريان هاي فعال در انقالب سال 2011 گروه هاي سكوالر، 
جوانان، دانشجويان، ليبرال ها،  برخي گروه هاي چپ گرا و به طور كلي تشكل هاي 

غيرمذهبي بودند. اما نهايتاً اسالمي ها انقالب را ربودند.
دولت اسالمگراي مرسي طى يك سال حكومت بر مصر عملكردي بسيار 
ضعف و ناكارآمد داشت. ميزان بيكاري ظرف فقط يك سال از 9 درصد به 13 
درصد رسيده و تورم و گراني رو به افزايش بوده است. كاهش و حتي قطع توليد 
برق موجب خاموشي هاي پياپي مي شود. كمبود بنزين و سوخت كامالً مشهود 
است. امتناع توريست هاي خارجي از سفر به مصر موجب تنزل درآمد ارزي و 

سقوط ارزش پول ملي (پاوند) شده است.
به طور كلي وضعيت زندگي عادي شهروندان در مصر ظرف 12 ماه اخير بسيار 
بدتر شده و در كنار بحران وخيم اقتصادي نوعي هرج و مرج اجتماعي، ناامني و 

موارد متعدد قتل و جنايت رو به افزايش است.
نارضايي شديد عمومي و مخالفت و اعتراض گروه هاي سياسي منجر به 
تظاهرات بزرگي شد كه برخالف انتظارات ناظران عمالً جنبه يك انقالب ديگر 

به خود گرفت. طي 5 روز تظاهرات سراسري در قاهره و چند شهر ديگر بيش 
از 20 ميليون نفر به صورت توده هاي عظيم راهپيمايان معترض به خيابان ها آمدند 

و گفتند تا مرسي بركنار نشود در خيابان مي مانند. 
اين تظاهرات 20 ميليون نفري از لحاظ تعداد شركت كنندگان، بزرگترين 

اعتراض و راهپيمايي سياسي تاريخ خاورميانه به شمار مي رود.
در حاليكه مرسي در انتخابات 2011 حدود 13 ميليون رأي كسب كرده بود، 

اكنون 20 ميليون مصري در خيابان يك صدا فرياد مي زدند: ُمرسي برو!
گروه هاي اپوزيسيون خواستار رفراندوم و يا انتخابات زودرس براي تعيين 
صالحيت و مشروعيت دولت مرسي بودند. ولي او همه اين درخواست ها را 
رد كرده و مي گفت به خاطر رأي مردم او تا سال 2016 پرزيدنت قانوني است، 

حال آنكه همه نشانه ها حكايت از مخالفت اكثريت قاطع شهروندان با او دارد.
باالخره ارتش مصر كه همواره مخالف سرسخت اسالمگرايان بوده با استفاده 
از وضعيت بحراني موجود و اعتراضات گسترده براي دومين بار ظرف دو سال 
گذشته روز سوم جوالي دست به مداخله زد و در يك كودتاي توأم با انقالب 

اقدام خلع مرسي و دستگيري او نمود.
رهبران سرشناس اپوزيسيون سكوالر و غيرمذهبي با همكاري ارتش اولين 
اقدامات را براي تشكيل دولت انتقالي توسط غيرنظاميان آغاز كردند وليدر اين 

زمينه دوباره گرفتار اختالفات سياسى شده اند.
اسالمگرايان نيز ساكت ننشستند و با انجام تظاهرات بزرگي كه در دو مورد به 
درگيري و كشته شدن 76 تن انجاميد اخطار كرده اند براي بازپس گيري قدرت 

آماده ي شهادت هستند!
 اين اخطارها و تهديدها مي تواند زمينه بروز برخوردهاي خشونت آميز را فراهم 
كند و سؤال در اين جاست كه مردم مصر پس از دو انقالب پياپي ظرف دو سال 
و يك كودتاي نظامي حاال بايد در انتظار برخوردهاي خونين و حتي جنگ 

داخلي باشد؟
هم اكنون توجه ناظران جهاني متمركز شده به چشم انداز اوضاع نگران كننده 
در كشوري با 85 ميليون نفر جمعيت كه آن را قلب طپنده جهان عرب مي نامند 
و تحوالت آن مي تواند پيامدهايي براي تمام خاورميانه و حتي كل جهان داشته 

باشد.

مصر در ورطه انقالب، كودتا، بحران!
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اقتصاد و بين الملل

با گزينش حسن روحاني و آغاز سياست هايي كه به گفته او براساس «تدبير 
و اميد» خواهد بود، نشانه هاي زمينه سازي سياسي براي عقب نشيني و مصالحه 

جمهوري اسالمي با آمريكا بر سر بحران هسته اي آشكار شده است.
يك نشانه گويا و آشكار در رابطه با تغييرات احتمالي سياست هاي رژيم، 
تغيير لحن خامنه اي در سخنراني اخيرش پيرامون مذاكرات هسته اي بود. او كه 
همواره با سخنان شديد اللحني هشدار مي داد كه در سياست هسته اي حتي ذره اي 
عقب نشيني مجاز نيست و كم و بيش اظهارات احمدي نژاد را تكرار مي كرد، 

طي سخناني گفت كه حل و فصل بن بست 
مذاكرات اتمي كامالً قابل اجراست!! 

گرچه او در سخنراني دو هفته پيش شعارهاي 
كلي رژيم را تكرار كرد كه جهان غرب بايد 
به  را  اسالمي  جمهوري  حقوق  و  مواضع 
رسميت بشناسد ولي بيان اين نكته كه اختالفات 
قابل حل مي باشد به طور اصولي يك تغيير لحن 

براي رهبر حكومت اسالمي بود. 
و  اصول گرا  جريان هاي  ديگر  سوي  از 
افراطي و نشريات وابسته به آنها اخيراً به طور 
به  روحاني  حسن  كه  مي كنند  اصرار  پياپي 
عنوان رئيس جمهور سياست اتمي حتماً ادامه 
يابد و هيچ گونه انعطاف پذيري مجاز نيست. 
اما روحاني در برابر اين شعارهاي تكراري و 
افراطي همچنان سكوت كرده و ظاهراً سرگرم 
گزينش وزراي خود براي تشكيل دولت جديد 

است. وزرايي كه اكثر آنها چهره هاي سرشناس دولت هاي رفسنجاني و خاتمي 
هستند. سكوت معنادار روحاني در برابر اين هشدارهاي پياپي احتماالً به اين 
خاطر است كه او معتقد به اعطاي امتيازاتي به آمريكا مي باشد و در گذشته نيز 
از سوي افراطيون متهم به امتيازدهي از قبل شده. در اين رابطه تاكنون به نام هايي 
مانند بيژن زنگنه، اكبر تركان، علي ربيعي و يونسي اشاره شده كه دو نفر آخر 

مقامات امنيتي دولت اصالحات بودند.
در اين ميان اظهارات برخي چهره هاي سرشناس اصالح طلبان نشان مي دهد كه 
از دولت روحاني نبايد چندان توقعي براي اصالحات و آزادسازي فضاي سياسي 
داشت، بلكه اهداف او بيشتر معطوف به نوعي سازش هر چند هم محدود با 
آمريكا و همچنين سر و سامان دادن به اوضاع بسيار آشفته اقتصادي خواهد بود.
بسياري از اصالح طلبان با خوشحالي زائد الوصفي از پيروزي روحاني به عنوان 
سرآغاز ديگري براي ايجاد گشايش سياسي و كاهش خفقان كنوني سخن 

رانده اند. حتي سيد ابراهيم نبوي به عنوان يكي از نويسندگان حامي جريان دوم 
خرداد با نوعي ذوق زدگي غيرمنتظره و شگفت انگيز در مقاله اي نوشت: آقاي 
روحاني ما به فراخوان شما براي همكاري و آشتي همه جريان ها (حكومتي) 

لبيك مي گوييم. 
اما در همان حال خود خاتمي گفت نبايد از روحاني انتظارات بيش از اندازه 
داشت و به اين ترتيب كوشيد سطح توقعات عمومي خصوصاً در رابطه با 

اصالحات سياسي را كاهش دهد.
روحاني سابقاً نماينده ارشد جمهوري اسالمي 
در مذاكرات اتمي 8 سال پيش بود و با اعطاي 
برخي امتيازات زمينه پيشرفت هاي محدودي 
را در آن گفتگوها فراهم ساخت و همين امر 
موجب عدم ارسال پرونده ايران به سازمان ملل 
و جلوگيري از تحريم هاي شديد عليه ايران در 

سال هاي 1384-1380 شد.
روحاني كه او را شيخ ديپلمات لقب داده اند 
همان  تكرار  صدد  در  نيز  اكنون  احتماالً 
سياست هاست. برخي زمزمه ها در مطبوعات 
غربي به نقل از منابع نزديك به ديپلمات هاي 
آمريكايي به احتمال كاهش ميزان غني سازي 
پروژه  ساختن  محدود  احتماالً  و  اورانيوم 
غني سازي به كمتر از 5 درصد اشاره مي كنند. 
غني سازي اورانيوم فراتر از 5 درصد گام مهمي 
است در جهت نزديك شدن به مرحله توليد 
اورانيوم با مصارف نظامي و مخالفت شديد آمريكا و متحدانش را برانگيخته بود.

سابقه شيخ حسن روحاني و نتيجه مذاكرات قبلي او با غربي ها، سكوت معنادار 
او و عدم پاسخگويي به درخواست هاي افراطيون، تغيير لحن رهبر (خامنه اي)، 
همه و همه نشانه هايي هستند كه جهت گيري هاي احتمالي رياست جمهور جديد 

را اندكي آشكارتر مي سازد.
با توجه به سابقه طوالني روحاني به عنوان يك چهره ثابت در شوراي امنيت 
ملي، به نظر مي رسد كه رويكرد اصلي او معطوف به اعطاي برخي امتيازات به 
آمريكا در مذاكرات اتمي و بهبود اقتصاد داخلي، كاستن از تنش در جناح هاي 
حكومتي از طريق مذاكره و ايجاد نوعي آرامش در ساختار بحران زده رژيم 

اسالمي خواهد بود.
و اما در رابطه با گشايش فضاي سياسي و تكرار ماجراي اصالحات نبايد 

چندان اميدي به شيخ ديپلمات داشت.

نشانه هاي آمادگي جمهوري اسالمي 
براي عقب نشيني و مصالحه با آمريكا !
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سفر در آمريكا

تا تامينسو مينسو
ايالت

72 سال پس از استقالل اياالت متحده آمريكا، سرزمين ده هزار درياچه به عنوان سى و دومين ايالت به اتحاديه 
پيوست تا با لقب ايالت موش صحرايى و با شعار ستاره شمال بخشى از خاك پهناورترين دموكراسى دنيا باشد كه تا 

دكتر مهدى آقازمانىآن زمان(1858ميالدى) تاسيس شده بود. 

مينسوتا (كه در امالى فارسى آن را مينه سوتا هم نوشته اند) سرزمينى 
پهناور در عرض هاى شمالى خاك اياالت متحده آمريكا است كه با 
مساحت 86,939 مايل مربع رتبه دوازدهم جدول پهناورى را در ميان 

ايالت هاى 50 گانه اين كشور تسخير كرده است.
سرپناهى  امريكايى   5,379,000 از  بيش  براى  همچنين  مينسوتا 
سايه سار  در  افتخار  با  آمريكا  شهروند  يك  عنوان  به  تا  ساخته است 
جدول  در  حساب  اين  با  ايالت  اين  كنند.  زندگى  كشور  اين  پرچم 

رتبه بندى جمعيت حائز رتبه 21 است.
ريشه نام اين ايالت را بايد در زبان بوميان سرخ پوست اين منطقه 
در شمال مركزى اياالت متحده آمريكا جستجو كرد كه در گذشته هاى 
دور به اين سرزمين لقب دشت زارهاى پر آب داده بودند. در حقيقت 
مينسوتا از دو كلمه مينه(آب) و سوتا(به رنگ آسمان) تشكيل شده 
مرتبط  مينسوتا  رودخانه  به  را  گذارى  اسم  اين  دليل  برخى  است. 
ديگر  برخى  و  دارد  شهرت  ابرى  آب هاى  رودخانه  به  كه  مى دانند 
اين نامگذارى را متاثر از انعكاس زيبايى آسمان اين ايالت در داخل 

هزاران درياچه اى دانسته اند كه بر پهنه آن گسترده است.
به هر روى اينك ايالت موش صحرايى چه به واسطه درياچه هايش 
خوانده  مينسوتا  به  آن  در  جارى  پر آب  رودخانه  خاطر  به  چه  و 
مى شود و اين اسم گذارى حتى درباره مهم ترين شهر اين ايالت يعنى 
ميناپوليس هم صدق مى كند كه از تركيب واژه مينه(به معنى آب در 
زبان بوميان) و پوليس(به معنى شهر در زبان يونانى) نامگذارى شده 

است.
زمين دانست.  باستانى كره  شناسى  زمين  مى توان موزه  را  مينسوتا 
برخى از قديمى ترين بافت هاى سنگى سطح زمين كه عمر آن به بيش 
به  ايالت  اين  شمالى  خطوط  در  مى گردد  باز  قبل  سال  ميليارد  از 3 
چشم مى خورد كه از دوره هاى آتشفشان هاى بزرگ در پيشينه زمين 
شناسى كره زمين به يادگار مانده كه براى بيش از يك ميليار سال در 
كف آب هاى اقيانوس هاى باستانى محفوظ مانده بوده است و براى 
قرون متمادى نيز زير اليه بزرگى از يخ  در عصر يخبندان به ضخامت 
بيش از 1 كيلومتر مدفون شده است و سرانجام از نزديك به 12 هزار 
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سفر در آمريكا

سيماى  شمال،  سمت  به  يخى  اليه هاى  نشينى  عقب  با  قبل  سال 
بر  شناسى  زمين  پيشينه  همين  ساخته است.  آشكار  را  خود  سنگى 
بستر سنگ هاى آتشفشانى است كه موجب پيدايش 11842 درياچه 
در پهنه اين ايالت شده است كه بى اغراق آن را شايسته لقب سرزمين 

ده هزار درياچه كرده است. 
با اينكه مينسوتا را مى توان صاحب چهار فصل دانست اما هواى 
اين  معمول  حد  از  كوتاه تر  تابستان هاى  و  زمستان ها  در  سرد  غالبا 
ايالت را در زمره ايالت هاى سردسير شمالى قرار داده  و براى رشد و 

توسعه جنگل هاى شمالى مستعد كرده است.
مانند  بومى  حيوانات  براى  مناسبى  زيستگاه  غنى،  اكوسيستم  اين 
كوهان دار  گاوميش  و  جنگل  گوزن  گوزن،  سمور،  موش خرما، 
اخير  دهه هاى  خالل  در  متاسفانه  كه  است  ساخته  فراهم  امريكايى 
اقتصادى  بردارى هاى  بهره  براى  جنگلى  عرصه هاى  كاهش  دليل  به 
و يا كشاورزى آسيب هاى جدى به زيستگاه هاى اين حيوانات وارد 

آمده است.
با اين حال توسعه منابع معدنى و صنعت فلزات از اواسط قرن 18 
موجب رونق بيش از پيش اين منطقه بوده است. به صورتى كه امروزه 
توليدكنندگان  از  و  شده  برشمرده  صنعتى  ايالت هاى  جزو  مينسوتا 
مواد معدنى به ويژه آهن در اياالت متحده آمريكا محسوب مى شود. 
مينسوتا به همين دليل و نيز به دليل وجود مزارع پرورش چوب كه 
زمينه  مى شود،  محسوب  كشور  اين  در  ساختمانى  مواد  اصلى ترين 
رشد و پيدايش طبقه كارگر در مقام اصلى ترين بدنه طبقه متوسط 
اجتماعى در اياالت متحده آمريكا را فراهم آورده است كه در رونق 
اقتصادى اياالت متحده آمريكا در خالل قرن نوزدهم و بيستم ميالدى 

بسيار موثر بوده است.
پس از جنگ جهانى دوم، توسعه صنعتى سريع، رشد فن آورى هاى 
براى   feedlots اتوماسيون  طريق  از  مزارع  بهره ورى  در  جديد 
و  انبوه  توليد  گاو،  و  خوك  پايه  از  گوشتى  فرآودره هاى  پرورش 
باال  و  لبنى،  مزارع  در  شيردوشى  اتوماتيك  دستگاه هاى  بكارگيرى 

مرغ  تخم  و  مرغ  منابع  تامين  فرايند  در  جوجه ها  توليد  سطح  بردن 
توليد آمريكا، كاشت تخصصى تر با هيبريداسيون ذرت و گندم و نيز 
استفاده از ماشين آالت كشاورزى از قبيل تراكتور و كمباين زيربناى 
اقتصادى اين ايالت را متحول كرد. كه اين همه  به عنوان بخشى از 
افزايش  به  توجه  با  نشينى  شهر  شتاب  پر  توسعه  به  سبز"  "انقالب 
و  حمل  ساخت هاى  زير  گسترش  و  جنگ  از  بعد  مسكن  تقاضاى 
نقل مناسب به افزايش تحرك و به نوبه خود رونق مشاغل تخصصى 
 255 داخلى  توليد  با  مينسوتا  امروزه  كه  آنجا  تا  است.  شده  منجر 
ميليارد دالرى به تنهايى معادل كشور جمهورى ايرلند در مناسبات 

اقتصادى جهان سنگينى دارد.
قلب  اما  است  سينت پال  شهر  ايالت  اين  ادارى  پايتخت  اگرچه 
شهر  تاون  دان  در  و  دورتر  كيلومتر   14 فقط  سرزمين  اين  اقتصاد 

ميناپوليس مى تپد.
شازدهمين  مقام  كه  است  نفرى   3,422,000 شهرى  ميناپوليس 
داده  اختصاص  خود  به  را  آمريكا  متحده  اياالت  برزگ  شهر 
آمريكا مركزى  بانك  شعبه   12 از  يكى  بر  عالوه  و  است 

مركزى  دفتر   Federal Reserve Bank of Minneapolis
شركت معظم هواپيمايى نورت وست ايرالينز از شركاى مهم كمپانى 

معروف دلتا اير الين نيز در اين شهر قرار دارد.
ميناپوليس خانه چند دانشگاه معروف در شمال ميانه آمريكا است. 
دانشكده  آوگسبرگ،  كالج  مينسوتا(شهرهاى دوقلو)،  دانشگاه هاى 
طراحى  و  هنر  كالج  كاترين،  سنت  دانشگاه  پيراپزشكى  و  پزشكى 
مينياپوليس و كالج تكنولوژى و ارتباطات مينياپوليس از معروف ترين 
اين موسسات آموزشى هستند كه در ميان دانشجويان خود از تبارهاى 

گوناگون از جمله ايرانيان نيز دانشجو پذيرفته اند.
 (PSOM) مينسوتا  ايرانى  دانشجويان  انجمن  كه  دانشجويان  اين 
را تشكيل داده اند به طور مطلوبى در زمينه معرفى آداب و سنن و 
جشن هاى ايرانى به ديگر اهالى مينسوتا ف عال هستند و هر ساله 

جشن نوروز را با شكوه در اين دانشگاه برگزار مى كنند.
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