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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

پرونده اين شماره ايرانشهر در مورد مردان دوم سياسى تاريخ معاصر ايران 
است البته بايد توجه داشت كه اين مردان دوم در زمان هايى، خود مردان اول 
سياست بوده اند و در دوران هايى پس از انقالب مشروطه كه هنوز قانون اساسى 
ملعبه دست مردان اول قرار نگرفته بود هم قانونا و هم عمال حرف اول را 

مى زدند. 
بنابراين تفاوت هاى ماهوى بين اين افراد وجود دارد و به طور قطع نمى توان 
آنان را با هم در يك كاسه گذاشت. دكتر مصدق چنان استقالل عملى در 
چارچوب قانون اساسى دارد  كه بانى و باعث ملى شدن صنعت نفت ايران 
مى شود و با شير پير انگليس به مقابله بر مى خيزد و مرد سال مجله تايم مى گردد.
و در برابر آن، امير عباس هويدا را نيز داريم كه 13 سال بر اريكه قدرت با 
عنوان مرد دوم بوده است ولى از خود هيچ استقالل عملى نداشته، چنانچه خود 

مى گويد: "ما فقط مرد اول داريم و پس از آن هم هيچ كس را نداريم."
در همين رابطه بسيار اهميت دارد كه به ياد داشته باشيم نبايد اين مردان دوم 
را كه در لحظه اى در تاريخ مناسبات شان با مرد اول، مورد بى مهرى قرار گرفتند 
مظلوم تصور كنيم و در ضمير خودآگاه و يا ضمير ناخود آگاه مان آنها را از همه 
گناهان شان به ويژه گناهان اجتماعى شان  كه به پايمال كردن و پايمال شدن 

حقوق انسانى انجاميده،  تبرئه كنيم. 

براى مثال ملموس نگاه كنيم به مقاله آقاى محمد سهيمى با عنوان "آقاى نيكفر، 
چه كسى خشونت را شروع كرد و چرا؟ " در گويا نيوز: 

"رژيم كشتار" آقاى نيكفر، آيت اّهللا خمينى، اسداهللا الجوردى سعيد امامى، 
و سعيد مرتضوى و اعضاى حزب موتلفه را در كنار آيت اهللا سيد محمود 
عاليى طالقانى، آيت اهللا حسينعلى منتظرى، آقايان مهندس مهدى بازرگان، 
داريوش فروهر، مهندس عبدالعلى بازرگان، دكتر ابراهيم يزدى، دكتر يداهللا 
سحابى و مهندس عزت اهللا سحابى، سيد محمد خاتمى، عبداهللا نورى، 
مهندس مير حسين موسوى، مهدى كروبى، دكتر سعيد حجاريان، مصطفى 
تاج زاده، بهزاد نبوى، ابوالفضل قديانى، دكتر عبدالكريم سروش و صدها 

تن ديگر مى نشاند."
براى آن كه بتوانيم تفاوت طيف نخست را با طيف دوم بسنجيم سه فراز از 
كتاب خاطرات آقاى منتظرى در سه دوره زندگى او را استخراج مى كنيم و اين 

جا مى آوريم:  
* آيت اهللا حسينعلى منتظرى( در دوران پهلوى دوم): مخالفت با اليحه 
انجمن هاى ايالتى و واليتى در سال -1340 فقط بدليل آن كه يكى از مواد آن 
حذف قيد سوگند به قرآن مجيد براى نمايندگان و به جاى آن سوگند به كتاب 
آسمانى است و يكى ديگر از مواد آن حذف قيد ذكوريت بوده يعنى مخالفت با 

ملى مذهبى هايى كه دغدغه ملى 
ندارند
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نكته به نكته مو به مو
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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

حضور زنان به عنوان نماينده ( ص 103 و -104 خاطرات آيت اهللا حسينعلى 
منتظرى ، چاپ شركت كتاب 2001 ميالدى)  

*آيت اهللا حسينعلى منتظرى( در زمانى كه بر سرير قدرت است ): ايشان 
كسى است كه اصل واليت فقيه را در قانون اساسى جمهورى اسالمى گنجانيده  
و به تصويب آن در مجلس خبرگان كمك نموده است (صفحه 254 همان منبع) 
*آيت اهللا حسينعلى منتظرى( در زمانى كه مغضوب شده است): رد 

تقاضاى مالقات گاليندوپل(نماينده سازمان ملل) 
س: بعد از تضييقاتى كه نسبت به بيت حضرتعالى صورت گرفت گويا 
از مجامع بين المللى از جمله كميسيون حقوق بشر سازمان ملل هياتى براى 
رسيدگى به مساله حقوق بشر به سرپرستى گاليندوپل به ايران آمده بودند و از 
جمله تقاضاى مالقات با حضرتعالى را داشتند و حضرتعالى حاضر نشديد با آنها 

مالقات كنيد، بفرماييد انگيزه حضرتعالى از رد اين مالقات چه بود؟
ج: بله اگر گاليندوپل مى آمد اينجا من حرف هاى زيادى براى گفتن داشتم، 
براى اينكه در اين شرايط هم نسبت به من فشار هست هم نسبت به مردم. 
ولى من ديدم اگر اينها بيايند و ما بخواهيم همه حرف ها را بزنيم باالخره يك 
مقدار پرده درى مى شود، بايد اصل اين انقالب باقى بماند و جورى نشود كه از 
صحبت هاى ما عليه اصل انقالب بهره بردارى بشود، و اگر هم انسان بخواهد 
پيش آنها مسائل را نگويد و مسامحه كند آن هم درست نيست. براى اينكه آنها 
منعكس مى كنند كه فالنى هم چيزى براى گفتن نداشت و معناى اين حرف 
اين بود كه هيچ اشكالى وجود ندارد و در ايران حقوق انسان ها حفظ مى شود و 
آزادى هم هست. باالخره براى من دوران امر بين محذورين بود، از  طرف اگر 
مى خواستم چيزى نگويم اين معنا تثبيت مى شد كه همه چيز در ايران درست 
است و اگر مى خواستم بگويم پرده درى بود و دلمان نمى خواست كه به اصل 
انقالب و اصل نظام اسالمى و كشور ضربه بخورد. روى اين اصل من مالقات 
با آنها را نپذيرفتم. البته از آن طرف هم معلوم نيست كه آنها صددرصد مدافع 
حقوق انسان ها باشند. آنان شعارهاى آزادى و حقوق انسان ها را سر مى دهند 

ولى بسا پشت پرده ايادى اى هست كه به همين بهانه مى خواهند اصل اسالم 
و كشورى را كه به اسم اسالم است زير سئوال ببرند و بگويند اسالم با حقوق 
انسان ها مخالفت دارد، اينها بسا در اين مايه ها هم باشند. (صفحه  406 همان 

منبع)
***

بايد توجه كنيم كه آقاى منتظرى حتى در زمانى كه مغضوب است و مى داند 
و پذيرفته است كه بر او و بر ايرانيان ستم رفته است،  مى گويد اصل انقالب و 
اصل نظام اسالمى نبايد ضربه بخورد. نتيجه  اى كه مى توان گرفت اين است كه 
يا آقاى منتظرى آگاهانه بر اين موضوع پا مى فشارد و با همه فجايعى كه انقالب 
ضد ملى ولى اسالمى براى ايرانيان به بارآورده است هم چنان بر نگاهدارى 
آن اصرار دارد و يا ناآگاه است در هر دو صورت آگاه يا نا آگاه نتيجه كار اين 
شخص در اجتماع با طيف ديگرى كه آقاى سهيمى آن ها را از يكديگر مجزا 
كرده اند يكى است و هم چنان حضور آنان و يا باورهاى آنان بربستر جامعه چند 

قومى و چند مذهبى ايران خطرناك اند.
نكته ديگرى كه درمورد آقاى سهيمى بايد توجه داشت آن است كه ضمن اين 
كه ايشان خود را به صراحت ملى – مذهبى اعالم مى كنند، افراد نامبرده در باال 
را نيز در همين زمره به حساب مى آورند  ( اين جا ملى به مفهوم مليت ايرانى 
و مذهبى نيز مفهوم شيعه اثنى عشرى دارد) يعنى ايشان از طيف سياستمدارانى 
هستند كه فقط بخشى از ملت ايران را  كه شيعه باور هستند  نمايندگى مى كنند و 
نه كس ديگرى را و نه باور ديگرى را. آنان هم چنان كه آقاى منتظرى مى گويند، 

نظام  اسالمى(شيعه مذهب)  را اصل اساسى مملكت مى دانند والغير.   
در نهايت نه طيف نخست نه طيف دوم و نه هيچ طيف ديگرى برآمده از 
انقالب ضد ملى ولى اسالمى و نه مردان اول و نه مردان دوم و نه مردان آخر 
بر آمده از آن در راستاى منافع ملى ايران نيستند و ادعاى آنان جز سراب وعده 

ديگرى به ملت ايران نمى دهد.
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پرونده 

«نظام سياسى ايران در سى و چند سال گذشته 
جمهورى اسالمى بوده است. هم اصول مردم 
ساالرى را در خود دارد و هم متضمن دين 
و ايمان مردم است. يعنى در يك كلمه دنيا و 

آخرت همه ما را خريده است.»
تعجب نكنيد! من هم با شما هم عقيده ام اما 
ذكر اين نقل قول از امام جمعه موقت تهران 
كاظم صديقى را الزم مى بينم تا ببينيم آيا به 
راستى جمهورى اسالمى ضامن مردمساالرى 
و ديندارى يك ملت بوده است يا نه؟ البته من 
كارشناس امور مذهبى نيستم و حفظ دين و ايمان مردم در جمهورى 
اسالمى را واگذار مى كنم به آنان كه بيشتر از دين مى دانند، اگرچه همه مان 
مى دانيم ارزش قسم حضرت عباس از سى سال پيش تا حاال حتى از 

ارزش پول ملى(ريال) هم سقوط بيشترى داشته است.
اما وقتى پاى مردمساالرى در ميان باشد مى توانم به خود اجازه دهم تا 

نظراتم را به رشته تحرير در آورم.
براى شروع بد نيست سرى به قانون اساسى جمهورى اسالمى بزنيم 
و ببينيم رييس جمهور با تعريف اين قانون كيست. در اصل 113 قانون 

اساسى جمهورى اسالمى چنين نوشته شده است:
«اصل  يكصد و سيزدهم: پس  از مقام  رهبرى  رئيس  جمهور عاليترين  
مقام  رسمى  كشور است  و مسئوليت  اجراى  قانون  اساسى  و رياست  قوه  
مجريه  را جز در امورى  كه  مستقيماً به  رهبرى  مربوط مى  شود، بر عهده  

دارد.»
قبل از بازنويسى اين قانون در سال 1368 خورشيدى متن همين اصل 

چنين بود:
«اصل  يكصد و سيزدهم : پس  از مقام  رهبرى  رئيس  جمهور عاليترين مقام  

رياست جمهورى اسالمى ايران 
مقامى براى تحقير اراده يك ملت
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پرونده 
رسمى  كشور است  و مسئوليت  اجراى  قانون  اساسى  و تنظيم  روابط قواى  
سه گانه  و رياست  قوه  مجريه  را جز در امورى  كه  مستقيما به  رهبرى  

مربوط مى شود، بر عهده  دارد.»
در همين نخستين اشاره به مقام رياست جمهورى اسالمى دو نكته مهم 
نهفته است. ابتدا آنكه منتخب ملت در رده اى پايين تر منتخب خبرگان 
جا مى گيرد. پس نخستين اصل مردمساالرى كه برابرى همگان و برابرى 
راى همه است زير سوال مى رود. نكته دوم آنكه حتى در حوزه قوه زير 
نظر خود نيز تام االختيار نيست و محدوده وظايف او تا آنجاست كه امور 
مربوط به رهبرى تعيين مى كند. پس آنكه مردم براى اين مقام بر مى گزينند 
اگر پس از عبور از هفت خوان نظارت ها و تقلب ها، همان باشد كه مردم 
خواسته بودند باز هم در پيشگاه رهبر، مديرى از رده ميانى تلقى مى شود كه 

تا هر اندازه كه بخواهد اجازه دارد در كار او مداخله نمايد.
حال نكته جالب تر آنكه در مقايسه همين اصل 113 با نسخه قبل از 
اصالح آن مى بينيم آنچه به عنوان تنظيم روابط سه قوه جزو وظايف 
رييس جمهور برشمرده مى شد از او سلب شده و به مقام رهبرى واگذار 
گرديده است. معناى اين تغيير به ظاهر جزئى، وقتى بهتر آشكار مى شود 
كه بدانيم تعيين رييس قوه قضاييه از وظايف شخص رهبر است و اين 
بدان معناست كه نظام قضايى ايران خود را در پيشگاه ملتى كه بايد حكم 
اين سيستم قضايى را گردن نهد، پاسخگو نمى داند و رييس جمهور كه 
نماينده مردم و منتخب آنهاست حق تنظيم روابط اين سيستم با ديگر 
قواى كشور را نداشته و عمال قوه قضاييه بخشى از بيت رهبرى تلقى 

مى شود.
تا همين جاى كار كافيست كه بدانيم نقشى كه قانون اساسى جمهورى 
اسالمى به باالترين مقام يك نظام مردم ساالر مى دهد كمتر آن است كه 

بتوان وى را نماينده حقيقى مردم آن كشور تلقى كرد.
اما كار به همين جا پايان نيافته است. اصل 133 قانون با صراحت 
انتخاب وزراى كابينه را از حقوق رييس جمهور منتخب مردم قلمداد 

مى كند و مى گويد:
«اصل  يكصد و سى و سوم: وزراء توسط رئيس  جمهور تعيين  و براى  
گرفتن  راى  اعتماد به  مجلس  معرفى  مى شوند. با تغيير مجلس ، گرفتن  راى  
اعتماد جديد براى  وزراء الزم  نيست . تعداد وزيران  و حدود اختيارات  هر 

يك  از آنان  را قانون  معين  مى كند.»
اما بر هيچ كس در سيستم ادارى و اجرايى ايران پوشيده نيست كه از 
زمان رهبرى على خامنه اى انتخاب 5 وزير اطالعات،كشور، دفاع، امور 
خارجه و فرهنگ نه با شخص ريس جمهور كه به دستور رهبرى انجام 
مى گيرد و اين روال در همه اين ادوار صورت گرفته است. در اين روند 
يا شخص رهبرى مستقيما كسى را به رييس جمهور اعالم مى كند مانند 
حيدر مصلحى كه وزير اطالعات دولت دوم احمدى نژاد بود و يا رييس 
جمهور پس از كسب اجازه از رهبر فردى را به مجلس براى گرفتن راى 
اعتماد معرفى مى كند. اين وزرا على الرغم آنكه عضوى از كابينه دولت به 
رياست رييس جمهور هستند اما در نهايت بسيارى از سر نخ هاى اجرايى 
خود را نه از نهاد رياست جمهورى در خيابان پاستور كه از چند ساختمان 
آن طرف تر در همين خيابان(بيت رهبرى) دريافت مى كنند. معناى چنين 
رفتارى باز هم محدود شدن خواسته مردم كه در راى به رييس جمهور 

محقق شده است، در اداره كشور است.
اساسى  قانون  تطبيقى  مقايسه  در  اندازه  آن  تا  دست  اين  از  مواردى 
جمهورى اسالمى و روش هاى اجرايى در اداره كشور زياد است كه در 
اين مقاله كوتاه نمى گنجد. اما تا همين جاى كار كامال مشخص است كه 

اراده ملت در مقابل اراده رهبر پشيزى ارزش ندارد.
حال اجازه بدهيد دمى به مجلس شوراى اسالمى در ميدان بهارستان 
و  مى كشد  يدك  را  ملت  خانه  لقب  خود  با  كه  جايى  برويم.  تهران 

روزگارى نماد مشروطه خواهى و استبداد ستيزى مردم ايران بود.
اگر از هر نماينده اى در مجلس بپرسيد تا چه زمانى از رييس جمهور 
قانونى كشور حمايت و پشتيبانى مى كند؟ بى ترديد همه آنها ابتدا مى گويند:

«تا زمانى كه در خط واليت قدم بردارد و سرباز رهبرى باشد» و بعد 
براى خالى نبودن عريضه دو سه موضوع اجراى قانون اساسى يا صيانت 

از تمايت ارضى كشور و... را هم به آن اضافه مى كنند.
اين جمالت را كارمندان بيت رهبرى به زبان نمى آورند بلكه نمايندگانى 
مى گويند كه خود به واسطه راى مردم مشروعيت نشستن بر كرسى هاى 
پارلمان يك كشور و تدوين قوانين يك نظام سياسى را بايد كسب كنند.

حتى آنها هم به ولى نعمت خود يعنى مردمى كه با راى آنها به وكالت 
مى رسند خيانت كرده و به جاى نمايندگى آنها تالش مى كنند از يك 

ديگر در تملق گويى رهبر سبقت جويند.
مجلس، رييس جمهور را نه به واسطه پشتوانه راى مردمى اش كه به 
واسطه مطيع بودن در برابر رهبر اندازه مى زند و همين است كه احمدى 
نژاد در خالل سال هاى 1384 تا 1389 محبوب نماينگان است و در 
نه  و  انتخابات  در  تقلب  نه  آنها.  مغضوب  تا 1392  سال هاى 1389 
اعتراض ميليون ها ايرانى كه فقط سركشى او از دستور رهبرى او را عزيز 

و ذليل نماينگان مجلس مى كند.
اگر قبول كنيم كه طبق قانون اساسى جمهورى اسالمى رييس جمهور 
مرد دوم حقوقى ايران محسوب مى شود بايد باور داشته باشيم كه او حتى 
از اداره و كنترل اقتصاد كشور هم ناتوان است. در سيستمى كه نيمى از 
نهادهاى بزرگ مالى يا وابسته به سپاه تحت فرماندهى شخص رهبر 
هستند و يا متعلق به بنياد هايى كه مستقيما زير نظر رهبر اداره مى شوند 
طبيعى است تيم اقتصادى دولت نه مديران اقتصاد كشور كه تداركچيان 
رتق و فتق امور براى سيستم اقتصادى وابسته به شخص رهبرند و رييس 
جمهور به عنوان نماينده ملت هيچ كاره اى كه قرار است مدافع حقوق 

مردم باشد.
تدوينگران قانون اساسى و ساختارسازان سيستم حكومت در جمهورى 
اسالمى در حقيقت مقام رياست جمهورى را در قالب قبايى برازنده 
يك مترسك دوخته اند كه بيش از آن كه متضمن پاسدارى از حقوق 
شهروندى و منافع ملى مردم ايران باشد، نشانه بارزى از تحقير مردم در 

ساختار سياسى قدرت در ايران است.
بى ترديد در پاسخ به ادعاى امام جمعه تهران كه جمهورى اسالمى را 

حافظ آخرت  و دنياى مردم تلقى مى كند همين يك جمله كافى كه:
«حاج آقاى صديقى، جمهورى اسالمى نه تنها حافظ دنياى ما نبود كه 
آن را به باد هم داد... آخرت مان را هم اگر اينگونه نگه مى دارد بدا به حال 

ما كه نه دنيا را داشته ايم و نه آخرتى خواهيم داشت.»
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پرونده 

مجيد محمدى
 (جامعه شناس)

در طول دوران 35 ساله ى جمهورى اسالمى و در دوران رهبرى خمينى و 
خامنه اى دو چهره در قد و قامت خمينى و خامنه اى مطرح بودند: حسينعلى 
منتظرى كه واليت فقيه را به پيش نويس قانون اساسى تنظيم شده توسط 
ملى- مذهبى ها الصاق كرد و بعد خود رسما به رياست مجلس خبرگان 
تدوين قانون اساسى، امامت نماز جمعه  تهران (پس از فوت طالقانى) و مقام 
قائم مقامى رهبرى رسيد و هاشمى رفسنجانى كه با نطق خود در مجلس 
خبرگان خامنه اى را به رهبرى رساند هم دو دوره رئيس جمهور، بعد رئيس 
مجلس خبرگان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و يكى از ائمه ى 
جمعه ى تهران بود. محمود طالقانى اولين امام جمعه  تهران نيز چهره اى در 
حد مردان دوم بود اما مرگ زودرس وى امكان مانوورهاى سياسى را از 

وى گرفت. 
منتظرى درست پيش از مرگ خمينى از قائم مقامى رهبرى عزل شد و 
در دوران خامنه اى پنج سال در حصر خانگى قرار گرفت و رفسنجانى پس 
از بروز جنبش سبز از همه ى مقامات خود بجز رياست مجمع تشخيص 
مصلحت عزل شد. افول قدرت وى تا حدى بود كه حتى نمى توانست 

(و هنوز هم نمى تواند) بدون دخالت و مزاحمت لباس شخصى ها يك 
سخنرانى خود را در سطح كشور به پايان برساند. 

اكنون پرسش اين است كه اين مردان دوم كه چنين نقش هاى كليدى اى 
در دوران خمينى و خامنه اى داشتند و خمينى و خامنه اى سخنان بسيار 
ستايش انگيزى در باب آنها (قبل از به حاشيه بردن آنها) دارند چرا از 
سرير قدرت پايين كشيده و مغضوب واقع شدند تا حدى كه  برخى از 
اعضاى خانواده و اطرافيان منتظرى اعدام (مهدى هاشمى برادر داماد وى) 
و زندانى (سعيد منتظرى پسر وى) شدند و اعضاى خانواده ى رفسنجانى 
نيز بعضا محاكمه شده (فائزه ى هاشمى و حسين مرعشى برادر همسر وى 
) و خواهند شد (فاطمه و مهدى هاشمى) و براى برخى از آنها حكم زندان 
بريده شد (فائزه  هاشمى به مدت شش ماه و حسين مرعشى به مدت يك 

سال).   

منحنى، گستره و ابعاد قدرت
قدرت در دولت هاى معاصر يك پديده  متغير، چند ضلعى و چند پايه 

مردان دوم جمهورى اسالمى: 
موثر اما محذوف
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پرونده 
است. هيچ رهبرى خواه در دول دمكراتيك و خواه در نظام هاى اقتدارگرا 
در طول دوره ى رهبرى خود از يك ميزان مشخص قدرت برخوردار 
نيست بلكه با تحول ايام ميزان و گستره  قدرت او تغيير مى كند. همچنين 
پيچيدگى قدرت در دولت هاى معاصر اقتضا دارد كه رهبران سياسى با 
تيمى از افراد كار كنند و به افرادى خاص در حلقه  پيرامون خويش بيش از 
ديگران اعتماد كنند. همين امر موجب قدرت گيرى برخى از افراد مى شود 
موضوعى كه چندان خوشايند رهبران مستبد نيست. در دولت هاى معاصر 
امكان حضور يك نفر در راس هرم قدرت و بقيه در كف هرم وجود ندارد. 
رهبران مستبد به حلقه اى از افراد قابل اعتماد كه نخواهند قدرت آنها را 

چالش كنند نياز دارند.  
دو رهبر جمهورى اسالمى تا كنون منحنى هاى قدرت متفاوتى را تجربه 
كرده اند. خمينى در ابتداى رهبرى خود در اوج قدرت بود و تا سال 58 بعد 
از حذف ملى- مذهبى ها سهمى از قدرت براى غير وفاداران به وى باقى 
نمانده بود اما با تنازع قدرت ميان گروه هاى سياسى، حذف ها و كشتارها در 
اوايل دهه ى شصت و شكست هاى دوران جنگ و كشتار سال 67 قدرت 
او رو به افول رفت. هنگامى كه قدرت رهبران فرهمند رو به افول مى رود 
آنها بيشتر احساس شكنندگى داشته و به تصفيه مى پردازند (مثل رابطه  لنين 

و تروتسكى). 
خامنه اى برعكس در ابتداى رهبرى بسيارى از مراكز حساس قدرت را در 
اختيار نداشت و امور عمال در دست هاشمى رفسنجانى بود اما او به تدريج 
رقباى خود را با اتكا بر قدرت هاى قانونى و نيز ارتباط محكم با نيروهاى 
امنيتى و نظامى و باج دادن به روحانيون قم يكى يكى حذف كرد. خامنه اى 
در ابتداى دوران احمدى نژاد قدرت خود را تحكيم كرده و تقريبا ديگر 
كسى را در برابرخويش نمى ديد. اما قدرت وى پس از بروز جنبش سبز با 
ريزش نيروهاى وفادار به حكومت به شدت افول كرد. احمدى نژاد نيز در 
دو سال آخر دولتش ديگر فرد دست بوس سال 84 نبود اما خامنه اى وى 

را با اتكا بر قوه ى قضاييه و وزارت اطالعات كنترل كرد.

تقسيم ناگزير قدرت
نظام استبدادى توسط استبداد خواهان با در نظر گرفتن يك مركز فرا 
نظارت، فرا قانون، و غير پاسخگو (حامل فره الهى يا نائب امام زمان) 
خلق مى شود تا نزديكان به قدرت از مزاياى اين نظام برخوردار شوند اما 
حلقه  پيرامون آن مركز سيال است. افراد نزديك به حلقه نمى توانند به طور 
تضمينى از سهم خود در قدرت مطمئن باشند باالخص اگر خصوصيات 
جاه طلبانه داشته باشند و مركز قدرت از آنها احساس خطر كند. كسانى كه 
طرفدار نظام شاهنشاهى مطلقه (غير مشروطه) يا واليت فقيه هستند و آن 
را مدل مناسبى براى ايران معرفى مى كنند در واقع مى خواهند قدرت را در 

يكجا مستقر كرده و خود از آن بهره بردارى كنند. 
سر سخت ترين مدافعان قدرت مطلقه در جمهورى اسالمى حلقه  وفاداران 
به ولى فقيه هستند يعنى كسانى كه در دوره اى معضوب آن قرار مى گيرند، 
از منتظرى تا كروبى و موسوى و رفسنجانى تا عبداهللا نورى و موسوى 
خويينى ها و صدها مقام جمهورى اسالمى كه بازداشت و اعدام شده  (قطب 
زاده) يا به خارج از كشور گريخته اند (بنى صدر، عطا مهاجرانى و برخى 
نمايندگان مجلس ششم). اينها مى خواستند با نزديكى به مركز قدرت سهم 

بيشترى از منابع كمياب قدرت ببرند اما اعتماد  ولى فقيه و وفاداران به او از 
آنها به تدريج سلب شد.  

مردان شماره ى 2، پلكان قدرت
رهبران جمهورى اسالمى براى باال رفتن از نردبان قدرت به مردان شماره  
دو احتياج دارند اما براى تحكيم قدرت آنها را مانعى بر سر كار خود 
مى بينند و پله ها را يكى يكى مى شكنند تا در نهايت خود در باالى هرم تنها 
بمانند. منتظرى و طالقانى (اگر زود به دليل مرگ از صحنه خارج نمى شد) 
مردان شماره  2 خمينى بودند و نقشى كليدى در تحكيم قدرت وى در 
چارچوب هاى قانونى داشتند. اما هنگامى كه منتظرى رهبرى خمينى را 
به چالش گرفت بايد حذف مى شد چون اعتبار و اقتدار سياسى اش را از 

خمينى اخذ نمى كرد. 
بدون رفسنجانى على خامنه اى نمى توانست پله هاى قدرت را يكى 
يكى طى كند اما خامنه اى توانست در فقط يك دهه نيروى انتظامى 
(سيف اللهى)، اطالعات (فالحيان)، سپاه (محسن رضايى) و راديو و 
تلويزيون (محمد هاشمى) را كه همه زير نفوذ و تحت كنترل نزديكان 
رفسنجانى بودند از چنگش بيرون آورد. در دوره  دوم رياست جمهورى 
رفسنجانى تنها وزراى اقتصادى وزراى رفسنجانى بودند و بقيه بيشتر 
وزير خامنه اى بودند تا وزير رفسنجانى. دوم خرداد يك سكته در روند 
يكدست كردن قدرت خامنه اى بود (تحت تاثير فروپاشى اتحاد جماهير 
شوروى و شرايط پايان جنگ ميان ايران و عراق و زندگى خواهى مردم 
پس از يك دهه حاكميت فرهنگ مرگ) اما خامنه اى و نيروهاى امنيتى 
و نظامى اش توانستند جنبش اصالحات و نمايندگان آن در حاكميت را 
سركوب كنند و با روى كار آوردن احمدى نژاد كار را از نظر خويش 

يكسره سازند. 

پارادكس قدرت مطلقه
مردان شماره  2 در نظام هاى استبدادى تمركز قدرت را به چالش نمى كشند 
با اين اميد كه روزى خود در آن جايگاه قرار گيرند اما غافل اند از اين كه 
اين تمركز قدرت كه قرار است بالقوه به كار جاه طلبى آنها يا اجراى احكام 
الهى بر اساس ايدئولوژى اسالمگرايى بيايد بالفعل به زندان يا طناب دار 
آنان تبديل مى شود. آنها چون اين قدرت مطلقه را پذيرفته اند حتى منطقا 
نمى توانند از باليى كه بر سر خود آنها مى آيد شكايت كنند. از اين حيث 
صرف قرار گرفتن در حلقه  مردان شماره  دو در نظام هاى استبدادى مثل 
جمهورى اسالمى و بعد تصفيه  آنها ايشان را در صف قربانيان اين نظام ها، 

طرفدار اصالحات يا قهرمانان سياسى قرار نمى دهد. 
رفسنجانى على رغم فشارهاى وارده بر وى هنوز يكى از باورمندان 
جدى جمهورى اسالمى است و از همه  جنايات اين رژيم دفاع مى كند. 
اما منتظرى با انتقاد از كشتار در زندان ها خود را در صف منتقدان قرار داد 
گرچه هرگز تمركز قدرت در مقام واليت فقيه را كه سرچشمه  همه  فسادها 
و جنايات رژيم است مورد انتقاد قرار نداد. از اين جهت نمى توان منتظرى 
را برگشته از نظام تلقى كرد بلكه او صرفا با يكى از سياست هاى رژيم در 
برخورد با زندانيان سياسى مخالف بود اما در حكومت روحانيت و اجراى 

احكام قساوتمندانه ى شرع ترديدى نداشت.
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پرونده 

ياران قربانى براى حفظ 
قدرت خمينى و خامنه اى

مهدى بازرگان از نخستين قربانيان جمهورى اسالمى است. مردى كه در 
مقام نخست وزير دولت موقت برآمده از انقالب نقش به سزايى در احياى 

ساختار اداره كشور پس از انقالب دارد.
مذهبى  خانواده اى  در  مشروطه،  انقالب  سال هاى  در  بازرگان  مهدى 
آذربايجانى زاده شد. پدرش، حاج عباسقلى آقا تجارتى تبريزى، پس از چندى 
در تهران مقيم شد و به عنوان يكى از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح 
گرديد. وى تحصيالت ابتدايى را در مدرسه سلطانيه تهران و متوسطه را در 
دارالمعلمين مركزى به پايان رساند و سپس در سال 1306 در ميان نخستين 
گروه محصالن ممتاز اعزامى دولت پهلوى قرار گرفت و به كشور فرانسه 
رفت. او در مدرسه حرفه و فن شهر پاريس در رشته ترموديناميك و نساجى 
تحصيل كرد و پس از هفت سال در سال 1313 به ايران بازگشت. مهدى 
بازرگان جزو نخستين گروه از فارغ التحصيالنى است كه در تاريخ ايران زير 

عنوان بورسيه به تحصيل در كشور ديگرى پرداخته است.
وى پس از كودتاى 28 مرداد رياست شركت آب و فاضالب تهران را بر 
عهده گرفت و موفق شد نخستين شبكه لوله كشى آب را در تهران احداث 
كند. او همچنين در اين سال ها به همراه پيشوايان مذهبى مانند سيد رضا 
زنجانى، سيد ابوالفضل زنجانى و سيد محمود طالقانى در تأسيس نهضت 
مقاومت ملى نقشى مهم داشت. در سال 1334 و درپى شناسايى چاپخانه 
مخفى نهضت مقاومت ملى توسط فرماندارى نظامى تهران، همراه چندى 
ديگر از سران نهضت دستگير شد و به زندان افتاد. مهندس بازرگان از هيات 

موسسين جبهه ملى دوم (جبهه ملى ايران) بودند. جبهه ملى دوم در روز 23 
تيرماه 1339 توسط يك هيأت مؤسس 35 نفرى از جمله سيد باقر كاظمى، 
اللهيار صالح، غالمحسين صديقى، دكتر كريم سنجابى، دكتر سجادى، دكتر 
مهدى آذر، اصغر پارسا، اديب برومند، مهدى بازرگان، كاظم حسيبى، احمد 
زيرك زاده و آيت اهللا محمود طالقانى تشكيل شد و روز سى ام تيرماه 1339 
اعالميه تشكيل جبهه ملى دوم (جبهه ملى ايران) به طور گسترده انتشار يافت.

مهندس بازرگان در سال هاى 1342 و 1343 به اتهام اقدام بر ضدامنيت 
كشور، ضديت با سلطنت مشروطه و اهانت هاى گستاخانه به مقام شامخ 
سلطنت در دادگاه نظامى پس از 31 جلسه محكوم شناخته شد و دادگاه راى 
به 10 سال زندان براى او داد. او پس از دوره كوتاهى در زندان قصر به زندان 
برازجان در استان بوشهر تبعيد شد و در سال 1346، پس از پنج سال زندان 
و تبعيد آزاد شد و فعاليتهاى علمى، مذهبى و اجتماعى خود را از سر گرفت.

وى در جريان انقالب 1357 تالش زيادى براى تغيير حكومت به صورتى 

مهدى بازرگان

توجه:
توالى معرفى برخى افراد در اين پرونده نمايانگر يكسان بودن تاثير و جايگاه آنها در تاريخ ايران نيست و 

مقايسه شخصيتى مانند امير كبير و... با عوامل جمهورى اسالمى، قصد اين پرونده نبوده است. 

 مقدمه ؛
در دو صفحه قبل در مطلبى به قلم آقاى مجيد محمدى  زواياى هويت مردان دوم در جمهورى اسالمى 
شگافته شد، براى درك بهتر موضوع در ادامه اين مطلب به زندگى برخى از اين چهره ها اشاره خواهيم كرد 
و طبيعى است كه صفحات بعد به مرور تنى چند از چهره هاى دوم در تاريخ معاصر و به قبل ايران زمين 

را  معرفى خواهيم نمود.
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آرام و با همه پرسى داشت و حتى شاپور بختيار از طريق وى (به علت سابقه 
آشنايى در جبهه ملى) و مهندس عباس امير انتظام حاضر به نوشتن استعفا نامه 
شد و متن آن به تاييد سيد محمد حسينى بهشتى و سيد محمود طالقانى رسيد 
و قرار شد كه شخصاً با روح اهللا خمينى ديدار كند اما در نهايت قضيه بى نتيجه 
ماند. سرانجام با پيروزى انقالب، خمينى حكم نخست وزيرى دولت موقت 

را به نام بازرگان صادر كرد. 
اگرچه از همان ابتداى امر تضادهاى جدى در ديدگاه نخست وزير موقت 
و حلقه نزديگان رهبر انقالب مشهود بود،  اما او به مدت 9 ماه (275 روز) 

سمت نخست وزيرى موقت را بر عهده داشت. 
پس از اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان در 13 آبان 1358 هيات 
دولت به رياست مهندس بازرگان تشكيل جلسه داد وبراى بار سوم استعفا 
نمود و از سوى جريان حاكم تالش شد تا استعفاى وى در نتيجه اشغال 

سفارت آمريكا وانمود شود.
بازرگان بعد از استعفا از نخست وزيرى در دوره اول مجلس شوراى 
اسالمى به نمايندگى مردم تهران انتخاب شد. و اين آخرين مسئوليت رسمى 
بود كه نخستين مرد دوم انقالب ايران به عهده داشت. جريان حاكم و 
شخص خمينى كه ديگر بازرگان را مهره اى سوخته مى ديدند پس از آن روند 
فعاليت هاى سياسى او را محدود كردند و نتيجه آنكه او تا پايان عمر خود در 
تمام دوره هاى انتخابات رياست جمهورى و مجلس ثبت نام كرد اما همواره 

از سوى حاكميت رد صالحيت  شد.
سال هاى بعد همواره براى او با سكوت و عدم مشاركت در فعاليت هاى 
مدنى همراه بود و هرگز نتوانست به جرگه قدرت و سياست بازگردد. بسيارى 
از نزديكانش و اعضاى هيئت دولت موقت بعد ها به عنوان عناصر نامطلوب 

براى رژيم اسالمى شناخته و از سر راه حاكمان كنار گذاشته شدند.
مهدى بازرگان در 30 دى 1373 خورشيدى در ضمن سفر درمانى در ژنو 
درگذشت و بعد از انتقال پيكر او به تهران، در قم دفن شد. بنا به وصيت 
بازرگان، پيكرش در مقبره بيات در كنار والدين و برخى از اقوامش به خاك 

سپرده شد.

روزگارى نه چندان دور از صدور فرمان عزل او از رياست جمهورى، 
خمينى بنى صدر را فرزند معنوى خود مى خواند و اعتقاد داشت خدا به جاى 
مصطفى، ابوالحسن را به او داده است. همين پشتيانى باعث شد تا بنى صدر 
جوان لقب نخستين رييس جمهور ايران را براى هميشه تاريخ يدك بكشد. 
اما او نيز خيلى زود به مهره اى سوخته در نظام قدرت خمينى مبدل مى شود 
و در حالى كه تاثير چشمگيرى در به قدرت رسيدن خمينى دارد، مغضوب 

او قرار گيرد.
بنى صدر در روستاى باغچه از توابع شهرستان كبوترآهنگ استان همدان به 
دنيا آمد. پدرش نصراهللا بنى صدر، از روحانيون با نفوذ همدان بود كه با روح اهللا 
خمينى نيز ارتباط دوستانه اى داشت.  او در دانشگاه تهران، در رشته هاى اقتصاد 
و حقوق اسالمى تحصيل كرد و چهار سال در موسسه مطالعات و تحقيقات 
اجتماعى فعاليت نمود و بعدها به فرانسه مهاجرت كرد و در پاريس اقامت 

گزيد.
بنى صدر در دهه هفتاد ميالدى و سال هاى پيش از پيروزى انقالب، به 
عنوان يك ناسيوناليست اسالمى پرشور و انقالبى با ايراد سخنرانى و چاپ 
و انتشار مقاالت و كتب تاليفى خود، به مبارزه با حكومت شاه مى پرداخت. 
به عقيده هاشمى رفسنجانى، در طى اين سالها بنى صدر كه نزديكى بيشترى 
با جبهه ملى احساس مى كرد و خود را تئوريسين انقالب مى دانست همواره 
درگير رقابت با صادق قطب زاده (كه او نيز در پاريس اقامت داشت) بود. 
قطب زاده نزديكى فكرى بيشترى با نهضت آزادى ايران داشت و به همين 
لحاظ بيشتر مورد تائيد مبارزين اسالمى بود. در سال 1357 و اندكى پيش از 
پيروزى انقالب، با ورود خمينى به پاريس، او جزء معدود كسانى بود كه در 
فرودگاه پاريس به استقبال او آمد و سپس به جمع همراهان او پيوست. پس 
از ناآرامى ها و آشوبهاى داخلى كه سبب خروج شاه از ايران شد، اين دو در 

تاريخ 12 بهمن سال 1357 با پرواز ايرفرانس به كشور بازگشتند.
بعد از پيروزى انقالب 1357 خمينى كه عهده دار كنترل كشور بود، دولت 
موقت را به كار گمارد و بنى صدر را ابتدا در ماه تير 58 به معاونت وزارت 
اقتصاد و دارايى و سپس در ماه آبان به سمت وزير اقتصاد و دارايى منصوب 
كرد. بنى صدر همچنين از ابتداى بهار 1358 به عضويت شوراى انقالب در 
آمد و تا خاتمه دوره عملكرد شوراى انقالب در تير 1359 به عضويت خود 
در اين شورا ادامه داد. عمده فعاليت هاى اين شورا به صورت مخفى صورت 
مى گرفت. با بروز بحران گروگانگيرى كاركنان سفارت آمريكا در تهران، به 
يكى از تصميم گيرندگان و مخالفين اصلى آن تبديل شد. رقابت وى با قطب 

زاده، باعث شد حل اين بحران 444 روز به طول بينجامد.
مدتى بعد از استعفاى دولت موقت مهدى بازرگان، او با حمايت جامعه 
روحانيت مبارز براى انتخابات رياست جمهورى كانديد شد و در پنجم بهمن 
ماه 1358 با به دست آوردن يازده ميليون راى(76 درصد آرا) به عنوان اولين 

رئيس جمهور تاريخ ايران انتخاب گشت.
بنى صدر پس از احراز پست رياست جمهورى، اهدافى چون دوباره سازى 
مراكز قدرت، از دور خارج كردن تدريجى سپاه پاسداران، دادگاه هاى انقالب 

و كميته ها و ادغام آنها در ساير سازمان هاى دولتى، كاستن نفوذ روحانيون و 
همچنين ايجاد طرحى براى توسعه اقتصادى كشور را در دستور كار خود قرار 
داد بود. بر خالف خواست حزب جمهورى اسالمى، خمينى به بنى صدر 
اجازه داد تا پيش از تشكيل مجلس، در ماه بهمن 1358 و با  اداى سوگند، 

ابوالحسن بنى صدر

C  Copyright 2014 Ketab Corp.1111 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره15، جدول ايرانشهر شماره 65، همراه با نهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، فوريه 2104



پرونده 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا

حكم رياست جمهورى خويش را دريافت كند. او همچنين يك ماه پس از 
پيروزى در انتخابات، با حكم خمينى به رياست شوراى انقالب كه هيات 
سياست گذار و نظريه پرداز ايران محسوب مى شد، منصوب گشت. خمينى 
همچنين به منظور تثبيت موقعيت او، سمت فرماندهى كل قوا را نيز به او 
محول كرد. با اينحال كوشش بنى صدر در جهت متمركزتر كردن قدرت در 
دست خويش و مسئله وجود مراكز چندگانه قدرت، او را مانند نخست وزير 
پيشين مهدى بازرگان، در رويارويى با روحانيون حزب جمهورى اسالمى 
چون على خامنه اى و على اكبر هاشمى رفسنجانى قرار داد كه مى كوشيدند تا 
او را  عاملى تشريفاتى و بى نفوذ جلوه دهند. اين منازعات، بر فضاى سياسى 
كشور در دوران رياست جمهورى او تاثير بسيار نهاد. بنى صدر در انحالل 
دادگاه هاى انقالب، سپاه پاسداران و كميته ها و همچنين تحت كنترل درآوردن 
قوه قضائيه و راديو و تلويزيون شكست خورد. خمينى شخصاً، مقام رياست 
ديوان عالى كشور را به محمد بهشتى و دادستانى كل را به موسوى اردبيلى كه 

از اعضاى بلندپايه حزب جمهورى اسالمى بودند، محول نموده بود.
چندى بعد و پس از برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى، نمايندگان 
اين مجلس كه اكثريت آن ها را اعضاى حزب جمهورى اسالمى تشكيل 
مى دادند، كانديداهاى بنى صدر را براى احراز پست نخست وزيرى نپذيرفت 
اين كشمكش حدود يك ماه ادامه يافت و حتى نخست وزيرى مصطفى 
ميرسليم از اعضاى حزب جمهورى نيز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. 
حزب جمهورى، محمدعلى رجايى را معرفى نمود و بر آن پافشارى مى كرد.

بنى صدر سرانجام از روى اكراه و تحت فشارها، رجايى را كه مورد تاييد او 
نبود در مرداد 1359 به سمت نخست وزيرى دولت خويش انتخاب كرد. 
مدتى بعد و با عدم پذيرش نامزدهاى منتخب رجايى براى كابينه دولت توسط 

بنى صدر، روابط اين دو به تيرگى گراييد.
در اواخر ماه شهريور همان سال، عراق به خاك ايران يورش برد كه آتش 
جنگى هشت ساله بين اين دو كشور را برافروخت. او در ابتداى جنگ به 
سياست هايى معتقد بود كه موجب مخالفت حزب جمهورى اسالمى و 
مجلس و روحانيونى كه پيشتر از او حمايت كرده بودند، شد. حزب، روزنامه 

جمهورى اسالمى را منتشر مى كرد و بنى صدر شروع به انتشار روزنامه 
انقالب اسالمى نمود.

در نهم ماه آبان، بنى صدر طى نامه اى رسمى به خمينى، وزيران كابينه نخست 
وزير را كه بى كفايت خطاب كرده بود، تهديدى بزرگ تر از تجاوز عراق به 
خاك كشور خواند. وى همچنين در اين نامه از ناديده گرفتن هشدارهايش 
درمورد وخيم تر شدن اوضاع اقتصادى و پافشارى هايش مبنى بر نياز به 
سازماندهى مجدد نيروهاى مسلح، گله كرد. اين نامه و همچنين مخالفت هاى 
او در گروگان گيرى اعضاى سفارت آمريكا در تهران، خشم مجلس وقت را 
بر انگيخت.  بنى صدر در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران سخنرانى كرد و 
از وجود شكنجه در زندان هاى ايران خبر داد. اين سخنرانى باعث جنجال هاى 
زيادى در فضاى سياسى ايران شد. او در ماه هاى آغازين سال 1360 ديگر 
از حمايت خمينى برخوردار نبود. در اوايل خردادماه، خمينى بدون نام بردن 
از بنى صدر، او را تقبيح كرد و شخصى خواند كه خويش را باالتر از قانون 
ميبيند و به تصويبات مجلس بى اعتنا است. چند روز بعد روزنامه انقالب 
اسالمى توقيف شد و خمينى بنى صدر را از سمت فرماندهى كل قوا بركنار 
كرد. همزمان نيروهاى حزب  اللهى به خيابان ها آمده و خواستار اعدام بنى 

صدر شدند.
در 31 خرداد1360 مجلس با اكثريت 177 نفر در مقابل 12 راى ممتنع و 
يك راى مخالف رأى بر عدم كفايت بنى صدر داد. عزت اهللا سحابى با بركنارى 
بنى صدر مخالفت كرد و عليه على خامنه اى از مخالفان بنى صدر در مجلس 
سخنرانى كرد. اما در حقيقت راى به بركنارى بنى صدر از چند روز قبل 
آماده شده بود و سرانجام حكم مجلس يك روز بعد به امضاى خمينى كه از 

همراهى بنى صدر با مجاهدين خلق برآشفته بود، رسيد. 
حاال ديگر فرزند معنوى خمينى هم به مرد دومى بدل شده بود كه استمرار 
بقاى او در قدرت منافع حاكميت را به خطر مى انداخت، از همين رو پس از 

بركنارى چاره اى جز خروج از ايران براى او باقى نمى ماند.
ابوالحسن بنى صدر در طول اين سال ها در فرانسه اقامت داشته است و 

همواره بر مواضع خود در مقابله با واليت فقيه پافشارى كرده است.
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براى آنها كه وقايع منجر به وقوع انقالب در ايران را دنبال مى كنند صادق 
قطب زاده اسم غريبه اى نيست. در حالى كه براى نسل هاى بعدى كه پس از 

انقالب در ايران به دنيا آمده اند او چهره اى غريبه و غبار آلود دارد.
او هم از همراهان خمينى در پاريس و پس از آن از چهره هاى مهم جا افتادن 
خمينى در قدرت بود كه خيلى زود به سرنوشت مشترك مردان دوم در ايران 

گرفتار شد.
مى گويند متولد زمستان 1315 بوده است. در دارالفنون تحصيالت مقدماتى 
را به آخر رسانده. خيلى زود به اپوزيسيون حكومت پهلوى بدل گشته. به 
سلك مصّدقــيون در آمده و بارها صابون زندان به تنش خورده. ناچار در 
اواخر دهه سى به امريكا مهاجرت مى كند و رهبرى انجمن اسالمى دانشجويان 

را بر عهده مى گيرد.
 در جشنى كه حكومت پهلوى در واشنگتن ترتيب داده، قطب زاده بر 
گوش سفير ايران «اردشير زاهدى» سيلى مى زند و از امريكا ديپورت مى شود. 

مدت ها سرگردان دنيا بود تا باالخره در كانادا رحل اقامت مى گزيند. 
قطب  است.  نجف  ساكن  نشده است،  امام!!!  هنوز  كه  اهللا  روح  سيد 
كسى  مى رود.  او  ديدن  به  دالر  از  مملّو  چمدان هاى  با  مدام  زاده 
از  مبارزه  هزينه هاى  مى آورد.  كجا  از  را  پول ها  اين  قطب زاده  نمى داند 
اعتراض  پول ها  اين  به  خمينى»  مصطفى  «سيد  مى شود.  تأمين  راه  اين 
مى كند. حتى در يكى از ديدارها، با قطب زاده درگيرى فيزيكى پيدا مى كند. اما 
خمينى، جانب قطب زاده را مى گيرد، حتى بر سر دو پسر خود فرياد مى زند 
كه : «صادق، بيش از شما فرزند من است.» اين مسأله سبب ساز كينه عميق 

فرزندان خمينى نسبت به قطب زاده مى گردد.
 در دوره اقامت در پاريس هم، خمينى بدون مشورت با قطب زاده و ابراهيم 
يزدى حتى آب هم نمى خورد. در پرواز ايرفرانس در تاريخ 12 بهمن ماه 
1357، قطب زاده تنها كسى ست كه اجازه مى يابد در طول سفر پر التهاب، در 
كنار خمينى بنشيند. حتى زمانى كه خبرنگارى از احساس آيت اهللا مى پرسد 
كه بعد از پانزده سال قدم بر خاك ميهن مى نهد، خمينى جواب غير مسؤالنه 
«هيچى» را مى دهد كه قطب زاده در مقام مترجم، با دستپاچگى سعى در رفع و 
رجوع اين جواب نابخردانه مى كند. اما اين موضوع از چشمان تيزبين رسانه ها 

مخفى نمى ماند.
خمينى همواره معتقد بود كه مهمترين ركن هر حكومت، راديو و تلويريون 
آنست. به همين دليل قطب زاده كه بيشترين وثوق را به او دارد، بر مسند 
رياست اداره راديو تلويزيون انقالب مى گمارد. نظرات ضّد و نقيضى در 
مورد عملكرد او در اين سمت وجود دارد. اما گروه هاى تندرو و متعصب 
مذهبى، برنامه هاى تلويزيون قطب زاده را مخرب تر از برنامه هاى تلويزيون 

طاغوت مى دانند. 
در روز 13 آبان ماه 1358 دانشجويان موسوم به پيرو خط امام، سفارت 
امريكا را به اشغال خود در مى آورند. بحران جهانى باال مى گيرد. ايران كانون 
توجه دنيا مى گردد. ترديدى نيست كه قطب زاده براى آزادى گروگان ها و 
استرداد شاه، تالش زيادى انجام داد. مقامات امريكايى هم حساب خاصى 

روى قطب زاده باز كرده اند. چون مى دانند كه او عالوه بر وزير امور 
خارجه، امين خمينى نيز هست. قطب زاده با هماهنگى خمينى، مالقات هاى 
محرمانه اى با مقامات امريكايى دارد. بعدها مقامات جمهورى اسالمى، همين 

گفتگوها را سند خيانت قطب زاده معرفى كردند.
 حزب جمهورى اسالمى در حال به دست گرفتن كامل قدرت و پاكسازى 
حكومت است. بسيارى پاكسازى هاى اول انقالب را به بهشتى نسبت مى 
دهند. هر آن كس كه با اين حزب يا اصل واليت فقيه مخالف است، به تير 
غيب گرفتار مى آيد. از طالقانى تا مطهرى ، قرنى ، مفتّح ، … همه به دست 

اين فرقه حذف مى شوند.
 گفتگو هاى تلفنى قطب زاده شنود مى شوند. قطب زاده توسط قدوسى 
(دادستان كّل انقالب) دستگير مى شود. انقالب از مسير خود خارج شده. 
همه كسانى كه روزى دل خوشى از قطب زاده نداشتند (مثل بازرگان ، بنى 
صدر ، دكتر سامى و …) به حمايت از او بر مى خيزند. چون به خوبى واقفند 
كه انقالب به كجا مى رود. به خاطر تالش اين افراد و مقاالت فراوان كه در 
روزنامه ها چاپ مى كنند، حكومت ناگزير به آزادى قطب زاده مى شود. اما 

اين تازه آغاز ماجراست.
 مّدتى مى گذرد. ناگهان در روز 17 فروردين ماه سال 1361 خبر دستگيرى 
قطب زاده به جرم كودتا عليه جمهورى اسالمى و ترور خمينى، دنيا را به 
حيرت وا مى دارد. اين ديگر جرمى نيست كه بشود از آن به آسانى گذشت. 
اعالم مى شود كه كودتاگران با دفن مقدار زيادى مواد منفجره در اطراف منزل 

خمينى در جماران، قصد توطئه به جان ايشان را داشته اند.
سيد احمد خمينى در زندان به مالقات قطب زاده مى رود و از او مى خواهد كه 
استغفار نامه اى كه از قبل تنظيم شده را امضاء كرده و از آقاى خمينى طلب 
مغفرت كند. قطب زاده بر مى آشوبد و مى گويد : كسى كه بايد عذر خواهى 
كند، خود خمينى ست نه من. باالخره قطب زاده بر روى صفحهء تلويزيون 
ظاهر مى شود و اعتراف مي كند. اما مهم ترين نكته اين كه نامى از آيت اّهللا 
«سيد كاظم شريعتمدارى» به ميان مى آورد كه همين مسأله موجب نابودى اين 
مرجع مى گردد. بسيارى بر اين باور هستند كه آقاى خمينى با اين عمل مرجع 
اعال زمان خود را از دور خارج ساخت تا خود به تنهايى در قدرت بماند. 
فراموش نكنيم كه آيت اهللا شريعتمدارى در سال 1342 درجه مرجعيّت را به 
خمينى اعطا كرد تا جان او را در برابر حكومت وقت نجات دهد. اما بعدها 

خود قربانى اين تصميم شد. 

صادق قطب زاده
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روزنامه هاى آن روز براى تأكيد بر فساد اخالقى قطب زاده، نوشتند: قطب ادا

زاده در حالى كه با معشوقه فرنگى خود در منزلش بود، دستگير شد.
در واقع اين دختر، نامزد قطب زاده بود. نامش «كرول جروم» ، اهل كشور 
كانادا و خبرنگار شبكه سى بى سى بود. او بعدها كتابى در مورد قطب زاده 
نوشت به نام ”مردى در آينه“. خودش چنين مى گويد: «صادق مى دانست 
كه به سراغش خواهند آمد. به او گفتم: من و دوستانم تو را از كشور خارج 
خواهيم كرد. اما او جواب داد: نه. اين انقالب كابوسى بود كه من براى اين 
ملت رقم زدم. من مقصر هستم. مى مانم و با سرنوشتم روبرو مى شوم. وقتى 
كه سوار ماشين شد كه برود، هرگز نمي دانستم كه ديگر او را نخواهم ديد. باور 

نمى كردم كه آقاى خمينى پسر خود را خواهد كشت.»
قطب زاده فوراً اعدام يا عفو نشد. او پنج ماه در زندان اوين (به زندانبانى 
اسداّهللا الجوردى) روز هاى پر محنتى را سپرى كرد. دادگاه او در مرداد همان 
سال تشكيل شد و بعد از 20 روز محاكمه، سرانجام در سحرگاه روز بيست 

و چهارم شهريور ماه سال 1361 به جوخه اعدام سپرده شد.
گروهى بر اين باورند كه او هرگز اعدام نشد. بلكه جايى در همين نزديكى 
مخفى شده. به هر روى كتاب فرزند خوش قد و باالى انقالب اسالمى اين 

گونه بسته شد وبار ديگر يك مرد دوم براى بقاى خمينى به زير كشيده شد.

بى هيچ ترديدى لقب مرد دوم در جمهورى اسالمى براى نزديك به يك 
دهه از آن مردى بود كه نظام ايدئولوژيك جمهورى اسالمى برخواسته از 
آرا و عقايد اوست. آنچه به عنوان واليت فقيه در ساختار سياسى ايران پس 
از انقالب جا گرفت شارحى مهم تر از حسينعلى منتظرى ندارد. ايده اى كه 
منتظرى آنرا جان داد، خمينى نخستين دارنده اين لقب شد و منتظرى آزادى، 
جان و حتى مشروعيت خود را در احيا و سپس مبارزه با انحراف آن هزينه 

كرد.
او در سال 1301 در نجف آباد  به دنيا آمد پدرش حاج على، كشاورز ساده اى 
بود كه در كنار كار روزانه اش با كتاب و كتابخانه دمساز، و معلم اخالق و 
مدرس قرآن بود. منتظرى از هفت سالگى آموختن را با ادبيات فارسى و 
سپس صرف و نحو عربى آغاز كرد، و در سن 12 سالگى به حوزه علميه 
اصفهان وارد شده و در سن 19 سالگى اصفهان را براى ادامه تحصيل ترك 

كرد و به قم وارد شد.
منتظرى از شاگردان برجسته آيت اهللا بروجردى و روح اهللا خمينى و نماينده 
تام االختيار وى در ايران بود. او به دليل مخالفت با حكومت پهلوى سال ها در 
زندان به سر برد. ساواك در خارج از زندان نيز هميشه او را تحت نظر داشته 
و در زمان برگزارى جشن هاى تاجگذارى به عنوان راهكارى جديد تصميم 
به تبعيد وى به مسجد سليمان گرفت، كه اين تبعيد سه ماه به طول انجاميد. 
پس از آن در مسجد سليمان به منتظرى ابالغ كردند كه نبايد به قم برود، ولى 
او به قم مراجعت نمود و با وجود ممانعت شديد ساواك عده زيادى از علما، 
اساتيد و طالب حوزه علميه با او ديدار كردند؛ تا اينكه از ناحيه ساواك او را 
به نجف آباد منتقل نموده و در آنجا تحت مراقبت شديد قرار دادند. پس از آن 
نيز به خلخال و سقر تبعيد شد و سرانجام در تيرماه 1354 به زندان اوين افتاد 

و پس از گذراندن حدود سه سال ونيم از دوران محكوميت به همراه آيت اهللا 
طالقانى در هشتم آبان 1357 از زندان آزاد شد.

ميزان مقبوليت و محوريت منتظرى در مبارزه و انقالب تا آنجا بود كه 
خمينى در زمان تبعيد، او را به عنوان نماينده تام االختيار خويش در ايران 
منصوب كرد و در نامه اى از وى خواست كه بر جريانات بيت او در قم 
اشراف داشته باشد؛ و درباره او با تعابيرى همچون «فقيه عاليقدر»، «مجاهد 
بزرگوار»، «حاصل عمر من»، «ذخيره انقالب» و «برج بلند اسالم» ياد مى كرد 
و حيثيت او را «واجب المراعات» دانسته و پس از پيروزى انقالب بسيارى 
از مسائل فقهى و سياسى مربوط به قوه قضائيه و وزارتخانه ها را به او ارجاع 
مى داد. در پائيز سال 1357 زمانى كه روح اهللا خمينى در نوفل لوشاتو در 
پاريس به سر مى برد، حسين على منتظرى به پاريس سفر كرد و در خصوص 
جنبش انقالب و شكل گيرى حكومت اسالمى در ايران با خمينى مشورت 

نموده و دستورها و نظرات وى را دريافت كرد.
 او پس از پيروزى انقالب به رياست مجلس خبرگان قانون اساسى رسيد 
و اصل واليت فقيه به پيشنهاد او وارد قانون اساسى ايران شد. منتظرى كه در 
سال 1364 از سوى مجلس خبرگان رهبرى به قائم مقامى ولى فقيه انتخاب 
شده بود، در فروردين 1368 از مقام خود استعفا داد. اختالف اصلى وى با 

خمينى بر سر مسائل حقوق بشرى به ويژه كشتار زندانيان سياسى در شهريور 
1367 بود. پس از بروز اختالفات و نيز به دليل اعتراض آگاهانه و عامدانه 
منتظرى به اعدام زندانيان سياسى (تابستان 1367) خمينى نوشت: «شما پس 
از اين وكيل من نمى باشيد.» منتظرى نيز با نوشتن نامه اى خطاب به خمينى 
نسبت به اعدام هاى گسترده و شكنجه هاى جنسى در زندان هاى ايران اعتراض 

كرد. منتظرى در قسمت هايى از اين نامه مى گويد:
«آيا ميدانيد كه جناياتى در زندان هاى جمهورى اسالمى بنام اسالم در حال 
وقوعند كه شبيه آن در رژيم منحوس شاه هرگز ديده نشد؟ آيا ميدانيد كه 
تعداد زيادى از زندانى ها تحت شكنجه توسط بازجويانشان كشته شده اند؟ 
آيا ميدانيد كه در زندان مشهد, حدود 25 دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود. 
مجبور به درآوردن تخمدان يا رحم شدند؟ آيا مى دانيد كه در برخى زندان هاى 

جمهورى اسالمى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار مى گيرند.»
خمينى در آخرين سال هاى زندگى خود به ميزانى از قدرت دست يافته بود 
كه ديگر نيازى به همراهان قديم خود نداشته باشد. به همين دليل با عزل و 
يا به عبارتى ديگر قبول استعفاى منتظرى خود را در آخرين ماه هاى زندگى 

حسينعلى منتظرى
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اكبر  رفسنجانى

صاحب بالمنازع قدرت سياسى در ايران قلمداد مى كند و اگرچه هنوز نزديك 
به بيست سال تا مرگ منتظرى فاصله است، مطالب درباره او در كتاب هاى 
درسى حذف شده، خيابان هايى كه به نام او بود تغيير نام داده و در رسانه هاى 

دولتى او را  «شيخ ساده لوح» مى نامند.
 منتظرى در دو دهه پايانى عمر خود به انتقاد از سياست هاى دولت ادامه داد 
و پس از انتقادى شديد از شاگرد سابقش سيد على خامنه اى در سال 1376، 
شش سال را در حبس خانگى بسر برد، منتظرى كه از مدافعان حكومت دينى 
و از مهمترين شارحان نظريه واليت فقيه بود در عين حال از جدى ترين 

منتقدان حكومت ايران به شمار مى رفت. 
مهمترين اعتراضات او شامل وضعيت زندانيان، رابطه  پنهانى با آمريكا، ادامه  
جنگ با عراق پس از آزادى خرمشهر، استقراض خارجى، رعايت حقوق 
بشر و دخالت حكومت در حوزه هاى علميه مى شد و پس از اعتراضات 
خيابانى پس از انتخابات 1388 به صف مخالفان پيوست و سرانجام نيز در 
انزواى كامل در ديماه همان سال درگذشت. با اينكه او از بنيانگذاران حكومت 
اسالمى در ايران است اما مانند بسيارى ديگر از مردان دوم در هرم قدرت 
قربانى بقاى حكومتى شد كه براى ادامه حيات نيازمند چهره قدسى شخص 

اول مملكت است.

اگر اكبر هاشمى رفسنجانى نبود، ممكن است بسيارى از رويدادهاى سه دهه 
اخير بدون حضور او به وقوع مى پيوست، اما بى ترديد اكنون على خامنه اى 

رهبر ايران نبود.
هاشمى كه يكى از نزديكترين حلقه هاى قدرت در دوران زمامدارى خمينى 
است و پس از مرگ او نيز براى نزديك به دو دهه مرد شماره دوم قدرت در 
ايران به شمار مى رفت هم سرنوشتى مشابه با ديگر مردان دوم در ايران دارد. 
اگرچه او هنوز در ظاهر در هرم قدرت جا دارد اما بى ترديد او هم قربانى 
ساختار سياه حكومت استبدادى است كه خود در ساختن آن به صورت 

چشمگير كوشيده است.
اكبر هاشمى رفسنجانى در سوم شهريور 1313 در روستاى بهرمان شهرستان 
رفسنجان و در خانواده اى نسبتا ثروتمند به دنيا آمد. پدرش با اندكى تحصيالت 
حوزوى از باغ داران و تاجران پسته بهرمان از توابع بخش نوق رفسنجان بود. 
در سن 5 سالگى تحصيل را از مكتبخانه اى در نوق آغاز نمود. در سن 14 
سالگى به قم رفت و به تحصيل علوم دينى پرداخت. اساتيد وى در حوزه 
علميه قم سيد حسين طباطبايى بروجردى، روح اهللا خمينى، سيد محمد محقق 
داماد، محمدرضا گلپايگانى، سيد محمدكاظم شريعتمدارى، عبدالكريم حائرى 
يزدى، شهاب الدين نجفى مرعشى، محمدحسين طباطبائى و حسين على 
منتظرى بوده اند. در آنجا تحت اثر تعليمات روح اهللا خمينى به سياست روى 
آورد و به مخالفت با حكومت محمدرضا شاه و انقالب سفيد او پرداخت. با 
تبعيد روح اهللا خمينى، نقش هاشمى در مبارزه با شاه و نمايندگى خمينى در 
داخل كشور پررنگ تر شد. با وجود نگرش ضد غربى انقالبيون، او سفرهاى 

زيادى از ژاپن در شرق تا 20 ايالت از اياالت متحده در غرب نمود.
پس از انقالب رفسنجانى از بازيگران اصلى صحنه سياست در ايران است و 

در بسيارى از رخداد هاى اين دوران نقش اصلى دارد. او براى ساليان متمادى 
در مصدر امور در ايران قرار دارد و مناسبى چون رياست جمهورى، رياست 
مجلس، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، فرماندهى كل قوا، جانشينى 
فرماندهى كل قواى مسلح و ... را در كارنامه اش داشته است. رفسنجانى را 
هواداران جمهورى اسالمى براى سال ها از ستون هاى اصلى انقالب لقب 
داده بودند و مخالفان جمهورى اسالمى معتقدند كه رد پاى او  در همه جنايات 
اين رژيم استبدادى در همه زمينه ها به روشنى پيداست. بايد گفت اين هر دو 
راى در حقيقت دو روى سكه اى هستند كه به نام هاشمى رفسنجانى در تاريخ 

معاصر سرزمين مظلوم ايران ضرب شده است.
با مرگ خمينى در خرداد 1368 و در حالى كه رژيم ماليان با خال رهبرى 
روبرو بود، او با ايفاى نقشى موثر، موفق به انتخاب على خامنه اى به رهبرى 
جمهورى اسالمى  مى شود در حالى كه رهبر جديد شايسته هيچيك از 
پيش شرط هاى ديده شده براى رهبر در قانون اساسى مصوب خبرگان همين 
رژيم نيست. پاداش او براى اين كار نزديك به 16 سال مشاركت در قدرت 
با خامنه اى است. هشت سال از اين دوران با رياست مستقيم او بر قوه مجريه 
رقم مى خورد و در هشت سال بعد هم انتخاب محمد خاتمى كه به او نزديك 

است راه او را اداره كشور باز نگه مى دارد.

اما خامنه اى هم به همان راهى مى رود كه سلفش خمينى پيموده است. او 
كه در اين سال ها قدرت را قبضه كرده است در انتخابات رياست جمهورى 
سال 1384 هاشمى را كه ستون انقالب برشمرده مى شود در مقابل يك چهره 
ناشناخته و گمنام(محمود احمدى نژاد) بازنده مى كند تا او را تحقير كرده و به 
آرامى از صحنه سياست محو كند. اين رويداد در طول هشت سال رياست 
جمهورى احمدى نژاد با اشاره خامنه اى ادامه دارد و در مناظره هاى انتخاباتى 
سال 1388 با فاش كردن برخى چپاول هاى صورت گرفته توسط هاشمى و 

فرزندانش به وسيله احمدى نژاد به اوج مى رسد. 
خامنه اى متصور است كه كار هاشمى تمام شده است، اما گردن كشى 
احمدى نژاد در مقابل خامنه اى و شرايط ملتهب داخلى و بين المللى موجب 
مى شود تا چرخه حذف هاشمى از صحنه قدرت كامل نشود. اگرچه تا همين 
جاى كار، كافيست تا سرنوشت مرد  دومى كه اگر نبود خامنه اى رهبر 

نمى شد را بتوان تعيين شده تلقى كرد.
 فراموش نكنيم صاحبان قدرت دوبار مى ميرند، بار نخست وقتى از قدرت 

بركنار مى شوند و بار دوم وقتى اجل شان فرا مى رسد.
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مردان دوم عصر پهلوى

او آخرين نخست وزير نظام پادشاهى ايران شد و در حالى اين مسئوليت را 
قبول كرد كه خود بهتر از همگان مى دانست اميدى به بهبود اوضاع نيست و 
مردم هيجان زده كه حاال بى هيچ اطالع درستى از شرايط حكومت آينده در 

خيابان ها بر عليه رژيم شاه شعار مى دهند كنترل شدنى نيستند.
دكتر بختيار قمار بزرگى را پذيرفت به اين اميد كه بتواند آينده ايران را نجات 
دهد اما دست تقدير حوادث دردناكى را براى آخرين مرد دوم پهلوى ها 
رقم زده بود. مردى كه بخش عمده اى از عمر خود را صرف مبارزه مذدنى با 

رژيمى كرده بود كه حاال نخست وزيرى اش را قبول مى كرد. 
شاپور بختيار در سال 1293 در جنوب غربى ايران و از پدرى به نام 
محمدرضا (معروف به سردار فاتح) و مادرى به نام نازبيگم به دنيا آمد. 
خانواده او از طوايف ايل بختيارى بودند. پدربزرگ مادرى بختيار، نجف قلى 

صمصام السلطنه، دو بار در 1912 و 1918 به نخست وزيرى رسيده بود.
شاپور بختيار تحصيالت دوره ابتدايى را در شهركرد گذراند و تحصيالت 
متوسطه را ابتدا در اصفهان و سپس در بيروت پايتخت لبنان به پايان رساند. 
او مدرك ديپلم دبيرستان خود را در بيروت و از مدرسه  فرانسوى بيروت 

دريافت كرد.
وى در 1936 به فرانسه رفت و در 1939 دكتراى خود را در زمينه علوم 
سياسى از دانشگاه سوربن دريافت كرد. او در ضمن دو مدرك ليسانس در 
زمينه هاى حقوق و فلسفه نيز دريافت كرده بود. با شروع جنگ جهانى دوم 
او به ارتش آزادى بخش فرانسه به رهبرى ژنرال دوگل پيوست و به مبارزه با 

نازيسم و رژيم هيتلر مشغول شد. در واقع او تنها ايرانى است كه اين شناسنامه 
پر افتخار را در كارنامه درخشان خود دارد.

در جريان ملى شدن صنعت نفت ايران، بختيار كه عضو حزب ايران شده 
بود به طرفدارى از مصدق برخاست و در سال 1953 در دولت كوتاه محمد 

مصدق، بختيار معاون وزارت كار شد.
پس از بازگشت محمد رضا شاه پهلوى در پى كودتاى 28 مرداد، بختيار به 
منتقدان شاه پيوست و به همين علت چند بار به زندان افتاد. بختيار در جبهه 
ملى دوم نيز فعال بود. در بهمن 1342 همراه با ديگر رهبران جبهه ملى به 

زندان افتاد.
در خرداد 1356 سه تن از سران جبهه ملى يعنى كريم سنجابى، داريوش 
فروهر و شاپور بختيار نامه اى به شاه نوشته و از او خواستند كه براى نجات 
كشور به حكومت استبدادى پايان داده، به اصول مشروطيت تمكين كند. 
در اواخر سال 1978 و اوج گيرى انقالب ايران، شاه دستور آزادى بختيار 

شاپور بختيار

توجه:
توالى معرفى برخى افراد در اين پرونده نمايانگر يكسان بودن تاثير و جايگاه آنها در تاريخ ايران نيست و 

مقايسه شخصيتى مانند امير كبير و... با عوامل جمهورى اسالمى، قصد اين پرونده نبوده است. 

 مقدمه ؛
در دوره 57 ساله سلطنت خاندان پهلوى مردان نامدارى در مقام مرد دوم ايران ايستاده اند، اگرچه در 
دوران رضا شاه فهرست مردان دوم به سيد ضيا طباطبايى و تيمورتاش خالصه مى شود، اما در عصر 
پادشاهى محمدرضا شاه بسيارى از نخست وزيران ايران در جايگاه مرد دوم مى ايستند كه در سه گروه 
مجزا قابل تقسيم بندى هستند، گروه نخستكسانى كه گوش به فرمان شاه هستند اما در نهايت قربانى بقاى 
سلطنت مى شوند، مانند هويدا، منصور، اعلم و اقبال. گروه دوم نخست وزيرانى كه اگرچه شخصيت مستقل 
در سياست ايران دارند اما همواره با شاه همگكارى مى كنند مانند قوام، زاهدى و رزم آرا و گروه سوم دو 
نخست وزير ايران كه روبروى شاه مى ايستند و هدفى جز حفظ ايران و منافع ملى كشور خود ندارند. اين 

دو دكتر محمد مصدق و دكتر شاپور بختيار هستند.
در اين بخش نگاهى اجمالى به زندگى برخى از مردان دوم در عصر پهلوى داريم.
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از زندان را صادر كرد و از وى در ديدارى خصوصى در كاخ نياوران تهران 
خواست كه مقام نخست وزيرى ايران را قبول كند. بختيار با شاه توافق كرد كه 
براى كابينه اش از مجلس سنا راى بگيرد، شاه از كشور خارج شود، ساواك 
منحل شود، زندانيان سياسى آزاد شوند و شرايط آزادى مطبوعات فراهم شود. 
سرانجام بختيار براى «آرام كردن اوضاع» و جلوگيرى از اوج گرفتن انقالب 
ايران مقام نخست وزيرى را قبول كرد و خود را «مرغ طوفان» ناميد. بختيار 
عليرغم مخالفت جبهه ملى ايران اين پست را قبول كرد و به همين علت از 
جبهه ملى كناره گيرى كرد. 37 روز بعد از آغاز نخست وزيرى اش در روز 
22 بهمن ارتش اعالم بى طرفى كرد و انقالبى ها تمام مراكز و اداره هاى دولتى 
را به دست گرفتند و سرانجام شاپور بختيار، پس از مدتى مخفيانه زيستن، در 

ميانه فروردين سال 1358 به فرانسه سفر كرد.
بالفاصله پس از ورود به فرانسه، وى نهضت مقاومت ملى ايران را بنيان 
گذاشت و به مخالفت صريح با جمهورى اسالمى و خمينى پرداخت. در 
تابستان 1359 تيمى به رهبرى انيس نقاش اقدام به ترور وى كردند كه با 
هوشيارى محافظان بختيار ناموفق بود. ماجراى عناد جمهورى اسالمى با 
دكتر بختيار به اينجا ختم نشد و در نهايت در تاريخ 15 مرداد 1370 برابر 
6 اوت 1991، شاپور بختيار و منشى وى سروش كتيبه در خانه مسكونى 
بختيار در حومه پاريس به قتل رسيدند. ترور توسط گروهى سه نفره به نام هاى 
فريدون بويراحمدى، محمد آزادى و على وكيلى راد و با دستور مسئولين وقت 

جمهورى اسالمى انجام شد.
دكتر بختيار نخستين كسى بود كه به صداى پاى استبداد دينى كه در راه 
بود هشدار داد. او جان و همه اعتبار سياسى خود را قربانى بقاى ايران كرد 
تا آزادى انديشه و بيان و آبادانى از اين سرزمين رخت نبندد، اما افسوس كه 
مردم هيجان زده زمستان 57 دستاوردهاى دولت كوتاه او را ناديده گرفتند و به 
دست خود، خود را در دام استبداد سياه دينى كردند كه در سى و پنج سال بعد 
از آن روزها همچنان  همين مردم را قربانى رژيم ديكتاتورى خود كرده است.

نوشتن از دكتر مصدق در مقام مرد دوم در تاريخ ايران كار ساده اى نيست. 
چرا كه بسيارى او را قهرمان ملى همه ادوار تاريخ ايران مى دانند و بر هيچ 
كس پوشيده نيست كه تالش هاى او براى احياى حقوق و منافع ملى ايران 
تا چه اندازه با ارزش بوده است. بى شك تالش او براى احياى حقوق مردم 
ايران برگ زرينى از وطن دوستى اين مرد در تاريخ سرزمين ماست، اگرچه 
طرفداران نظام پادشاهى همواره اين عملكرد او را نكوهش كرده اند و آنرا از 
سر زياده خواهى او در كسب قدرت قلمداد نموده اند. اما آنچه در پس همه 
اين تعريف ها و انتقادات مشخص است اينكه او در مقام مرد دوم ايران در 
دوره اى حساس تاثيرى فراموش نشدنى در تاريخ آن مرز و بوم از خود به 

جا گذاشت.
دكتر محمد مصدق در بهار سال 1261 شمسى در يك خانواده اشرافى 
و بانفوذ ديوانى در دوره قاجاريه، در محله سنگلج در تهران به دنيا آمد. 
پدرش ميرزا هدايت اهللا آشتيانى  وزير دفتر ناصرالدين شاه از خاندان مستوفيان 
آشتيانى (ميرزا محسن آشتيانى، جد اعالى خاندان آشتيانى) از ايل بختيارى بود 

و مادرش شاهزاده نجم السلطنه نوه عباس ميرزا وليعهد قاجار و نايب السلطنه 
ايران بود. به عبارتى مادرش دخترعموى ناصرالدين شاه، دختر شاهزاده فيروز 

ميرزا نصرت الدوله بود.
اين ارتباط فاميلى موجب مى شود تا او در دوران سلطنت مظفرالدين شاه 
قاجار به مستوفى گرى خراسان منسوب  شود. او على رغم احساس رضايت 
در سال هاى نخستين اين مسؤوليت، به كسب دانسته ها بيش از آنچه در 
مكتب خانه هاى فراگير درس داده مى شد، گرايش داشت و در اين ميان 
ماجراى گله مندى يك ارباب رجوع كه به گفته مصدق ”حقوقى در حقش 
برقرار شده و از تأديه رسوم معمول خوددارى مى كرد... “ بهانه اى به دست 
امين السلطان اتابك اعظم صدراعظم دوران ناصرى و مظفرى داد تا ناراحتى 
درونى خود را نسبت به مصدق كه مى انديشيد با مخالفان صدراعظم ارتباط 
دارد، اشكار ساخته و تصميم به بركنارى او بگيرد، كارى كه در عمل رخ 
نداد. اين جريان منجر به اين شد كه مصدق در خانه گوشه نشينى كند و 
روانه مدرسه تازه تأسيس شده  علوم سياسى آن دوره گرديد. ولى به علت 
ممنوعيت تحصيل مستخدمين دولت، در خانه به مطالعه خصوصى پرداخت 
و از اساتيدى مانند شادروان شيخ محمدعلى كاشانى، ميرزا عبدالرزاق خان 
يغابرى، ميرزاغالمحسين خان رهنما و ميرزا جوادخان قريب (ديپلم مدرسه 

سياسى و ناظم مدرسه آلمانى) بهره برد.
مصدق براى رها كردن كارش دو دليل بر مى شمرد: يكى اين بودكه از 
مسؤوليت كارى كه داشتم خود را رها كنم تا بهتر بتوانم تحصيل كنم و ديگر 
اينكه چون تبليغات عليه مستوفيان روز به روز بيشتر مى شد. من خود را از 
جرگه آنان خارج نمايم و علت فراوانى تبليغات اين بود كه بعد از مشروطه 
اين انديشه در جامعه قوت گرفت كه تجديد رژيم مستلزم تشكيالت نو 
است؛ كارمندان پيشين بايد از كار خارج شوند و جاى خود را به چهره هاى 

جديد بسپارند.
براى شغل مستوفى شرايط مساعد نبود و ديگر اعتبار خود را از دست 

مى داد. مصدق بر آن شد كه در راه سياست قدم بگذارد. مصدق شغل 
مستوفى خراسان را نزد آقا ميرزا رضا گركانى به امانت گذاشت. آقا ميرزا 
مستوفى كردستان و ساوه بود. عبداهللا مستوفى مى نويسد «مصدق به مناسبت 
خصوصيتى كه با برادرم آقا ميرزا داشت به تقاضاى خود مصدق، كار خراسان 
را هم ضميمه ساير كارهاى آقا ميرزا گشت و فرمان و احكام آن صادر گرديد».
سال 1280 خورشيدى، مصدق كه در آن زمان 19 سال داشت زهرا دختر 

محمد مصدق
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پرونده 
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مه ا
مير سيد زين العابدين ظهيراالسالم سومين امام جمعه تهران را به همسرى ادا

اختيار كرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدين 
شاه بود كه لقب ضياالسلطنه را داشت و پس از مرگ وى اين لقب به دخترش 
زهرا كه همسر مصدق بود داده شد. ازدواج اين دو 64 سال تا پايان زندگانى 
ايشان ادامه يافت. اين زوج دو پسر به نام هاى احمد و غالمحسين و سه دختر 

به نام هاى منصوره و ضيااشرف و خديجه به دنيا آوردند.
مصدق  در سال 1287 خورشيدى براى ادامه تحصيالت خود به فرانسه 
رفت و پس از پايان يافتن تحصيل در مدرسه علوم سياسى پاريس به سويس 
رفت و به دريافت درجه دكترى در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. 
موضوع پايان نامه دكتراى وى ارث در احكام اسالمى بود. اواولين ايرانى است 

كه دررشته حقوق داراى مدرك دكترا مى باشد.
مصدق در سال 1293خورشيدى به ايران بازگشت و به تدريس در مدرسه 
علوم سياسى تهران پرداخت. در همين زمان هم به تأليف و نشر آثارى 
همچون كاپيتوالسيون و ايران، دستور در محاكم حقوقى، شركت هاى سهامى 

در اروپا پرداخت.
يك سال بعد براى مدتى به عضويت حزب اعتدال و سپس حزب دموكرات 
درآمد. و در آبان ماه همين سال به عضويت كميسيون تطبيق حوالجات 
(جانشين ديوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت 2 سال انتخاب شد.

 بازگشت دكتر مصدق به ايران با آغاز جنگ جهانى اول مصادف بود. او با 
سوابقى كه در امور ماليه و مستوفى گرى خراسان داشت به خدمت در وزارت 
ماليه دعوت شد. نزديك چهارده ماه در كابينه هاى مختلف اين سمت را نگه 

داشت.
در حكومت صمصام السلطنه به علت اختالف با وزير وقت ماليه (مشار 
الملك) از معاونت وزارت ماليه استعفا داد و هنگام تشكيل كابينه دوم 

وثوق الدوله به اروپا رفت.
در اين دوران قرارداد 1919 به امضاى وثوق الدوله رسيد و مخالفت گسترده 
آزادى خواهان ايرانى با آن شروع شد. دكتر مصدق نيز در اروپا به انتشار نامه ها 
و مقاله هائى در مخالفت با اين قرارداد اقدام كرد. اندكى بعد مشيرالدوله كه به 
جاى وثوق الدوله به نخست وزيرى انتخاب شد، او را براى تصدى وزارت 

عدليه(دادگسترى) به ايران دعوت كرد.
در بازگشت به ايران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شيراز بر حسب 
درخواست محترمين فارس عريضه اى به تهران برد و در تهران به واليگرى 
(استاندارى) فارس منصوب شد و تا كودتاى سوم اسفند 1299 در اين مقام 
ماند. پس از كودتاى سوم اسفند با نگارش مقاالت و سخنرانى در ميان رجال 

به مخالفت با اين كودتا پرداخت.
دكتر مصدق دولت كودتا را به رسميت نشناخت و از مقام خود مستعفى 
گشت و براى مصون ماندن از تعرض كودتاچيان به ايل بختيارى پناه برد و تا 

پايان سقوط كابينه سيد ضيا مهمان خوانين بختيارى باقى ماند.
با سقوط كابينه سيد ضياء، قوام السلطنه به نخست وزيرى رسيد و مأمور 
تشكيل كابينه شد و دكتر مصدق را به وزارت ماليه (دارائى) انتخاب كرد.

با سقوط دولت قوام السلطنه و روى كار آمدن دوباره مشيرالدوله از مصدق 
خواسته شد كه والى آذربايجان شود. بخاطر سرپيچى فرمانده قشون آذربايجان 
از دستورهايش بدستور رضاخان سردار سپه، وزير جنگ وقت، از اين سمت 

مستعفى گشت و به تهران مراجعت كرد.

در خرداد ماه 1302 دكتر مصدق در كابينه مشيرالدوله به سمت وزير خارجه 
انتخاب شد و با خواسته انگليسى ها براى دو ميليون ليره كه مدعى بودند براى 

ايجاد پليس جنوب خرج كرده اند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفاى مشيرالدوله، سردار سپه به نخست وزيرى رسيد و دكتر 

مصدق از همكارى با او خوددارى كرد.
در سال 1302 مصدق كتاب حقوق پارلمانى در ايران و اروپا را تأليف كرد. 
دكتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شوراى ملى به وكالت مردم تهران 
انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاريه در مجلس، او از 
اندك نمايندگانى بود كه با اين طرح مخالفت كرد. خالصه استدالل او اين 
بود كه سردارسپه پس از اين يا به موقعيتى كه قانون اساسى براى پادشاه در 
نظر گرفته اكتفا مى كند و كشور از خدمات او محروم مى شود، يا تبديل به 
يك حاكم مستبد خواهد شد و مشروطيت زير سوال خواهد رفت. با انقراض 
پادشاهى خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزير وقت به شاهى 

رسيد.
با پايان مجلس ششم و آغاز پادشاهى رضاشاه دكتر مصدق به علت ادامه 
مخالفت با دستگاه حاكمه رضاشاه خانه نشين شد و تا سال 1319 در خانه 
شخصى اش زير نظر بود و حتى از تدريس در دانشگاه منع شد. در اواخر 
سلطنت رضاشاه پهلوى به زندان افتاد ولى پس از چند ماه با كمك ارنست 
پرون (دوست وليعهد) آزاد شد و زير نظر در ملك خود در احمد آباد مجبور 
به سكوت شد. در سال 1320 پس از اشغال ايران به وسيله نيروهاى شوروى 
و بريتانيا، رضا شاه از پادشاهى بركنار و به آفريقاى جنوبى تبعيد شد و دكتر 

مصدق از احمدآباد به تهران برگشت .
دكتر مصدق پس از شهريور 20 و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره 14 
مجلس بار ديگر در مقام وكيل اول تهران به نمايندگى مجلس انتخاب شد. در 
اين مجلس براى مقابله با فشار شوروى براى گرفتن امتياز نفت شمال ايران، 
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پرونده 
او طرحى قانونى را به تصويب رساند كه دولت از مذاكره در مورد امتياز نفت 

تا زمانى كه نيروهاى خارجى در ايران هستند منع مى شد.
در انتخابات دوره 15 مجلس با مداخالت قوام السلطنه (نخست وزير) و شاه 

و ارتش، دكتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد.
در اين دوره هدف عوامل وابسته به بريتانيا اين بود كه قرارداد سال 1933 
دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه اى و با تصويب مجلس تنفيذ 
كنند. بر اثر فشار افكار عمومى و همچنين مساعى اقليت چهارنفره مجلس، 
خصوصاً سخنرانى چندين روزه حسين مكى در مخالفت با اين اليحه، 
مقصود انگليسى ها تأمين نشد و عمر مجلس پانزدهم به سر رسيد. در 1328 
دكتر مصدق و يارانش احمد ملكى (مدير روزنامه ستاره)، دكتر محمدحسن 
كاويانى، دكتر كريم سنجابى، مهندس احمد زيرك زاده، عباس خليلى (مدير 
روزنامه اقدام)، عميدى نورى (مدير روزنامه داد)،دكتر سيد على شايگان، 
شمس الدين اميرعالئى، سيد محمود نريمان، ارسالن خلعتبرى، ابوالحسن 
حائرى زاده، حسين مكى، مظفر بقائى، عبدالقدير آزاد، جاللى نايينى (مدير 
روزنامه كشور) و دكتر حسين فاطمى، (هنگام كودتاى 28 مرداد از اين گروه 
فقط 3 يا 4 نفر با مصدق بودند. بقيه يا كنار رفتند و يا آشكارا عليه جنبش 
ملى ايران قيام كردند و به كودتا پيوستند) اقدام به پايه گذارى جبهه ملى ايران 
كردند. گسترش فعاليت هاى سياسى پس از شهريور 1320 سبب گسترش 
مبارزات مردم و به ويژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دكتر مصدق 
در مجلس و بيرون از آن اين جنبش را كه به «نهضت ملى شدن نفت» معروف 

شد، هدايت مى كرد.
در انتخابات مجلس شانزدهم 1328 از همان آغاز سپهبد حاجيعلى رزم آرا، 
رئيس ستاد ارتش تالش كرد تا نيروهاى نزديك به خود را به مجلس بفرستد. 
مصدق و يارانش در جبهه ملى براى رويارويى با تقلب، به دربار متحصن شده 
و از شاه درخواست كردند تا جلوى دخالت ارتش در سياست را بگيرد. اين 
انتخابات با پيروزى رزم آرا (كه بعداً با راى همين مجلس به نخست وزيرى 
رسيد) به پايان رسيد. ولى با پشتيبانى سرلشكر فضل اهللا زاهدى (رقيب ديرينه 
رزم آرا) در مقام رئيس شهربانى و حمايت ضمنى شاه كه آنزمان رزم آرا را 
دشمن درجه يك خود مى ديد، صندوقهاى ساختگى آراء تهران باطل شده 
و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقليت جبهه ملى به رهبرى دكتر مصدق با 

كسب هشت كرسى از دوازده كرسى تهران به مجلس راه يافتند.
در سال 1329 اقليت مجلس به شديدترين شكل به رويارويى با نخست 
وزير رزم آرا كه قصد مصالحه با انگليس در جريان نفت را داشت، پرداخت. و 

نتيجه آن در نهايت تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت ايران بود.
با امضاى قانون ملى شدن نفت از سوى شاه و رسميت يافتن آن، حسين 
عالء كه بعد از رزم آرا نخست وزير شده بود، استعفا كرد. در اين زمان شاه 
يك سياستمدار قديمى و آنگلوفيل به نام سيد ضياءالدين طباطبائى را نامزد 
نخست وزيرى نمود. اما در مجلس جمال امامى نماينده طرفدار دربار در حين 
مذاكرات به دكتر مصدق پيشنهاد نخست وزيرى مى نمايد كه برخالف دفعات 
پيش اين بار پذيرفت. به اين شرط كه در همان جلسه قانون خلع يد از شركت 
نفت ايران و انگليس به تصويب برسد. سرانجام دولت دكتر مصدق در مورخ 
15 ارديبهشت 1330 توانست از ميان 102 نفر عده حاضر با كسب 99 راى 

موافق راى اعتماد مجلس را كسب نمايد.
دكتر مصدق بالفاصله پس از نخست وزيرى اجراى خلع يد از انگليسى ها 
را در دستور كار قرار داد و حسين مكى و مهدى بازرگان را به اين منظور 

به آبادان فرستاد. بيرون راندن شركت انگليسى باعث اعتراض دولت بريتانيا 
شد. با شكايت دولت انگليس از دولت ايران در شوراى امنيت سازمان ملل، 
دكتر مصدق عازم نيويورك شد و به دفاع از حقوق ايران پرداخت. نتيجه به 
نفع ايران شد و شوراى امنيت ادله ايران كه اين منازعه بين دولت ايران و يك 
شركت تجارى است و نه منازعه اى ميان دو دولت كه در صالحيت شوراى 
امنيت باشد، را پذيرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه الهه رفت تا در آنجا 
به شكايت شركت انگليسى پاسخ دهد. در آنجا نيز دادگاه بين المللى كه در 
راس آن يك قاضى انگليسى به نام سر آرنولد مك ناير بود شكايت بريتانيا 
را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ايران به پيروزى دست يافت. 
وكالت ايران در اين پرونده را دكتر هانرى رولن رييس سابق مجلس سناى 
بلژيك بر عهده گرفت و براى اين كار از دولت ايران دستمزدى دريافت نكرد. 
دكتر حسين على آباد از دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز وى را در اين كار 
همراهى مى كرد. نطق هاى دفاعيه ايران در اين دادگاه توسط دكتر مصدق ايراد 

شد.
انتخابات دوره هفدهم مجلس با درگيرى همراه بوده و به تشنج كشيده شد. 
كار بجايى رسيد كه پس از انتخاب 80 نماينده، دكتر مصدق به دليل دخالت 
ارتش و دربار با وجود دستورعدم دخالت ارتش مجبور شد دستور توقف 

انتخابات حوزه هاى باقى مانده را صادر كرد.
بدين ترتيب، در مجلس هفدهم، نماينده اى از بسيارى از شهرهاى بزرگ 
مانند شيراز و اصفهان و مشهد و كل خوزستان و بخشهايى از مازندران و 
كردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و كرسى 55 نماينده خالى مانده 
بود. مصدق بعد از بازگشت از الهه به تهران، در 19 تير از مجلس شوراى 
ملى تقاضاى راى اعتماد كرد و با 52 رأى موافق، 3 مخالف و 10 راى ممتنع 

مأمور تشكيل كابينه شد.
باآغاز به كار دور جديد مجلس در تيرماه 1331 مصدق از شاه درخواست 
كرد تا وزير جنگ را او برگزيند و پيشنهاد كرد كه خود او همزمان وزارت 
جنگ را نيز بر عهده بگيرد. شاه در جواب دكتر مصدق كه در خواست 
وزارت جنگ را كرده بود مى گويد: پس بفرماييد كه من چمدان خود را ببندم 

و از اين مملكت بروم؟!
اما مذاكرات مصدق و شاه در اين مورد به جايى نرسيد و دكتر مصدق در 25 
تيرماه 1331 از مقام خود استعفا كرد. اين استعفا به وقايع سى تير منجر شد و 
در پى تظاهرات در 30 تير 1331 كه به كشته شدن چند نفر انجاميد، قوام به 
دليل عدم پذيرش انحالل مجلس از سوى شاه استعفا كرد و دكتر مصدق با 
راى تمايل مجلس (61 راى از 64 نماينده) بار ديگر به نخست وزيرى ايران 

رسيد. 
اين دوره از نخست ويزى دكتر مصدق به رويارويى او با شاه انجاميد تا 
آنجا كه در پى حوادت ماه هاى بعد، سرانجام در 23 مردادماه 1332 بنا بر نقشه 
سيا موسوم به تى پى آژاكس براى براندازى دولت مصدق، شاه طى دو حكم 
جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست وزيرى تيمسار زاهدى را امضا مى كند. 
رئيس گارد شاهنشاهى، سرهنگ نصيرى موظف مى شود تا با محاصره خانه 
نخست وزير فرمان را به وى ابالغ و او را دستگير كند. همچنين نيروهايى 
از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزراى دكتر مصدق مى كنند. در همين 
زمان گروه هايى از نظاميان اقدام به اشغال مركز تلفن بازار و تالش به قطع 
ان مى نمايند. مصدق از طريق شبكه افسران حزب توده و كيانورى از اين 
عدتوطئه باخبر مى شود. سرهنگ نصيرى نيز كه در نيمه شب براى ابالغ فرمان 
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شاه و دستگيرى دكتر مصدق به درب منزل مصدق امده بود توسط نيروهاى 
نگهبان نخست وزيرى به سرپرستى سرهنگ ممتاز و سروان فشاركى دستگير 

و نيروهايش خلع سالح و بازداشت مى شوند.
در فرداى اين روز مصدق در بيانيه اى از كشف و خنثى سازى يك كودتا 
عليه دولت خبر مى دهد. ولى هيچ اشاره اى به ماجراى فرمان شاه نمى كند. در 
اين روز خبر خروج شاه از ايران و ورودش به بغداد منتشر مى شود. حسين 
فاطمى به سفارتخانه هاى ايران از جمله سفير ايران در بغداد دستور مى دهد كه 
با شاه مقابله كنند. از اين روز نيروهاى حزب توده با حضور در سطح شهر 
تشنج هايى ايجاد مى كنند. در روز 26 مرداد هر دو گروه مهم يعنى حزب 
توده و جبهه ملى ميتينگ هايى پرشور بر ضد شاه برگزار كردند. در ميتينگ 
جبهه ملى در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، ياران او همچون فاطمى 
و صالح به بى سابقه ترين شكل ممكن به شاه تاختند. همچنين فاطمى در 
سرمقاله باختر امروز، شاه را به خيانت متهم كرد. در اين روز براى جلوگيرى 
از اغتشاش اعضاى حزب توده، مامورين دولتى و طرفداران جبهه ملى، 

مجسمه هاى شاه و رضاشاه را از ميدان هاى شهر پايين كشيدند.
با توجه به اغتشاشات پيش آمده در روز 26 و 27 مرداد به رهبرى توده اى ها 
مصدق به تيمسار مدبر رياست شهربانى دستور مى دهد كه با هرگونه تظاهراتى 
له يا عليه دولت يا شاه را مقابله نمايد. در اين روز هندرسون سفير آمريكا به 
تهران بازگشت و به مصدق اولتيماتوم داد كه اگر با حزب توده ائتالف كند، 

آمريكا دولت وى را به رسميت نمى شناسد. 
در روز كودتاى 28 مرداد 1332 حركت ديگرى بر ضد دولت انجام شد 
كه اين بار باعث سرنگونى دولت مصدق گشت. بنابر كتاب «ضدكودتا» نوشته 
مامور سيا كيم روزولت، او در اين روز با خريدن فتواى برخى از روحانيون 
و همچنين دادن پول به ارتشيان، ولگردان و اوباش تهران آنها را به خيابان ها 
كشانيد. در اين عمليات ماشين هاى مستشاران امريكايى  با انتقال نفرات گارد 

شاهنشاهى و ارتشيان تحت حمايت خود به منزل دكتر مصدق و پرداخت 
دالر به افراد فعال در كودتا باعث پيشروى اين كودتا گرديدند. 

محمد مصدق را پس از كودتاى 28 مرداد در دادگاه نظامى محاكمه و 
با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلى چون «تالش براى برهم زدن اساس 
سلطنت» و «كودتا عليه قانون اساسى» به سه سال حبس مجرد (انفرادى) 
محكوم شد. دكتر مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملك خود در 

احمد آباد رفته و تا پايان زندگى زير نظارت شديد دولت بود.
سرانجام در چهاردهم اسفند 1345 دكتر مصدق ديده از جهان فروبست. او 
وصيت كرده بود او را كنار كشته شدگان 30 تير در ابن بابويه دفن كنند، ولى 
با مخالفت شاه چنين نشد و او در يكى از اتاق هاى خانه اش در احمدآباد به 

خاك سپرده شد. 
محمد مصدق در روزهاى اخر عمر خود درباره حوادث سال 32 مى گويد:
كمونيسم را بهانه كرده اند كه نفت ما را 100 سال ديگر هم غارت كنند. 
دادگاه نظامى مرا به سه سال حبس مجرد محكوم كرد كه در زندان لشكر 2 
زرهى آن را تحمل كردم. روز 12 مرداد 1335 كه مدت آن خاتمه يافت به 
جاى اين كه آزاد شوم به احمدآباد تبعيد شدم و عده اى سرباز و گروهبان مأمور 
حفاظت من شدند. اكنون كه سال 1339 خورشيدى هنوز تمام نشده مواظب 
من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمى دهند بدون اسكورت به خارج 
[قلعه] بروم در اين قلعه مانده ام و با اين وضعيت مى سازم تا عمرم به سر آيد 

و از اين زندگى خالصى يابم.
دكتر مصدق اينك بى هيچ ترديدى يكى از قهرمانان ملى ايران است كه تمام 
آنچه در توان داشت را براى سربلندى ايران و حفظ منافع ملى ملتى كه در بند 

استعمار بود هزينه كرد.
پايان ساكت او در خاموش خانه احمد آباد هرگز از شكوه آنچه براى ايران 

كرد نكاست و همواره موجب افتخار ملت ايران بوده است.
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اگر بگوييم رضا شاه دوستى بهتر از تيمورتاش نداشته است پر بيراه نگفته ايم 
و اگر بگوييم تيمورتاش دشمنى بدتر از رضا شاه باز هم پا در راه اغراق 
ننهاده ايم. تيمورتاش سمبل تمام نماى يك مرد دوم در تاريخ معاصر ايران 
قلمداد مى شود. مردى مقدتر كه يك سلسله پادشاهى را به ثبات مى رساند و 

پاداشش را با اتهام خيانت و اعدام باز مى ستاند.
عبدالحسين پسر كريم داد نردينى بجنوردى، از زمين داران بزرگ خراسان بود 
و در بجنورد زاده شد. پدرش او را در 13 سالگى براى آموزش به عشق آباد 
فرستاد. پس از آموختن زبان روسى وى راهى سن پترزبورگ شد و در 
آموزشگاه جنگى نيكالئف به پى گيرى آموخته هايش پرداخت. وى در اين 
زمان با نام خان نردينسكى شناخته مى شد. به زودى فرانسوى را نيز آموخت 

و در جايگاه ترجمان در 24 سالگى در وزارت امور خارجه به كار پرداخت.
در جريان انقالب مشروطه به مشروطه خواهان پيوست. او كه جز تسلط 
بر روسى و فرانسوى، با زبان هاى انگليسى و تركى نيز آشنايى داشت، شيفته 

ادبيات فارسى نيز بود.
وى دو بار ازدواج نمود. نخست با سرورالسلطنه دختر خازن الملك ازدواج 
كرد و صاحب يك دختر به نام ايران و سه پسر به نام هاى منوچهر، مهرپور و 
هوشنگ گرديد و بار ديگر در سال 1300 همسر دومى هم به نام تاتيانا (اهل 
ارمنستان) اختيار كرد و از وى نيز صاحب 2 دختر شد كه پس از فوت پدر 

راهى آمريكا شدند.
وى از طرف مردم خراسان در دومين دوره مجلس شوراى ملى نماينده 
بود. با بسته شدن مجلس او به فرماندهى نيروهاى نظامى خراسان برگزيده 
شد. وى در دوره هاى آينده مجلس نيز تا مجلس ششم نماينده بود. در زمان 
ميان دو مجلس سوم و چهارم او حاكم گيالن شد و به نبرد با نيروهاى ميرزا 
كوچك خان جنگلى پرداخت و گروهى را از جمله دكتر حشمت را به دار 

آويخت و سرانجام بركنارشد.
در روند كودتاى 1299 سيد ضياءالدين طباطبايى بازداشت و به قم تبعيدشد 
و تا بر سر كار آمدن احمد قوام هم در تبعيد ماند. در دوره چهارم مجلس 
در كنار سيد حسن مدرس و سيد محمد تدين حزب اصالح طلبان را پديد 
آوردند. او در زمان عقد قرارداد 1919 از مخالفان سرسخت آن پيمان بود. وى 
در دولت مشيرالدوله وزير عدليه شد. در 1301 والى كرمان و بلوچستان شد. 
در كابينه سردارسپه (رضاشاه پهلوى آينده) به وزارت تجارت و فوائد عامه 
رسيد. او از كسانى بود كه در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوى ها كوشش 
بسياركرد. او به رضاشاه بسيار نزديك شد و پس از پادشاهى نخستين شاه 

پهلوى در 25 آذر 1304 وزير دربار شد.
در 1305 به حل اختالف هاى ميان شوروى و ايران پرداخت. او از اين پس 
نقش مهمى را در سياست خارجى ايران بازى كرد. وى از همراهان محمدرضا 

شاه پهلوى -كه آن زمان وليعهد بود- در سفر به سوئيس براى آموزش بود.
در باره علت بركنارى و سرنوشت بعدى تيمورتاش ديدگاه هاى متفاوتى 
بيان شده است ظاهراً مجموعه عواملى سبب قتل تيمورتاش شده است. از 
جمله اين عوامل دخالت بيش از حد او در امور سياسى كشور و فزونى 
قدرتش بود كه وى از حد مستخدم شاه خارج كرده و مايه بدبينى و سوءظن 

تيمورتاش

شاه شده بود. تيمورتاش خود دسيسه افرادى چون محمدحسين آيرم رئيس 
شهربانى وقت، تقى زاده  و نواب را زمينه ساز سقوطش ذكر كرده است. 
نگرانى رضاشاه از آينده فرزندش كه وليعهد و جانشين او محسوب مى شد 
از ديگر داليل دور كردن تيمورتاش از صحنه قدرت به شمار مى رود زيرا 
رضاشاه مى پنداشت تيمورتاش قدرتمند مجال حضور به وليعهد سيزده ساله 

را نخواهد داد و خود جانشين پهلوى مى شود .
در مرداد ماه سال 1305 تيمورتاش به عنوان نماينده فوق العاده ايران براى 
انعقاد قرارداد تجارى و رفع اختالفات موجود با دولت شوروى راهى مسكو 
شد ولى از اين سفر سياسى موفقيتى كسب نشد. درسال 1308 در پى بروز 
اختالفات بين شركت نفت انگليس و ايران، سرجان كدمن، مديركل شركت، 
پيشنهاد تمديد قرارداد دارسى را مطرح كرد. رضاشاه كه از ابتداى سلطنت 
خود درصدد افزايش سهم ايران از نفت بود تيمورتاش را به انگلستان فرستاد. 
در اين سفر كه در سال 1310 انجام شد تيمورتاش به گفتگو با سرجان 
سايمون وزير امور خارجه انگليس و ساير مقامات دولتى پرداخت كه از اين 
مذاكرات نيز نتيجه مثبتى عايد نگرديد. وى در راه بازگشت از سفر از طريق 
روسيه، در مسكو با چند تن از مقامات رسمى مسكو از جمله ُوُرشيلف، وزير 

جنگ شوروى ديدار و مذاكره محرمانه نمود.
انگليسى ها كه مى دانستند رجال ايران و حتى رضاشاه زير نفوذ تيمورتاش 
قرار دارند سعى در نابودى وى كردند. مطبوعات انگليس و ساير كشورهاى 
زير سلطه انگلستان مطالبى را در مورد پيشرفت ايران و جانشينى تيمورتاش 
مطرح كردند و شايع شد كه كيف محتوى اسناد مهم مفقود شده است. سرانجام 
در آذرماه سال 1311 به دستور رضاشاه قرارداد دارسى لغو و تيمورتاش متهم 

به جاسوسى گرديد.
وى در 1311 به ناگهان بازداشت و از وزارت دربار كنارگذاشته شد. او 
را به جرم رشوه خوارى در دو دادگاه جداگانه به سه و پنج سال زندان و 
پرداخت جريمه محكوم كردند. او در در مهرماه سال 1312 در زندان قصر به 
دست پزشك احمدى كشته شد و جنازه وى بدون تشريفات درامامزاده عبداهللا 
شهررى به خاك سپرده شد و و خانواده اش تا زمان كناره گيرى رضاشاه در 

كاشمر خراسان تبعيد بودند.
تيمورتاش را مى توان نمونه بارزى از مردان ذى نفوذ در و سهيم در قدرت 
در تاريخ معاصر ايران دانست و سرنوشت او را در خصوص بسيارى ديگر 
از همترازان او در تاريخ اين سرزمين مشاهد كرد. اگرچه او فقط يكى از 

نمونه هايى است كه شايسته لقب مرد دوم قلمداد مى شود.
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او در يكى از حساس ترين مقاطع تاريخ ايران، نقشى حساس تر را در اين 
سرزمين به عهده مى گيرد كه به تغيير حكومت در ايران و انقراض سلسله 
قاجار  مى انجامد. شايد همين حساسيت مضاعف و تاثير تاريخ ساز است كه 
او را در مظان برخى اتهامات قرار مى دهد و شايد حضور او در مقام مرد دومى 
تاريخ ساز و البته تا حدودى راز آلود است كه او را به چهره اى خاكسترى در 
تاريخ معاصر اين كشور مبدل مى كند. به هر روى انكار تاثير سيد ضيا در تغيير 
تاريخ معاصر ايران همان اندازه نا ممكن است كه انكار روشنايى روز در پناه 
خورشيد. اگرچه هنوز اين سوال در ذهن تاريخ باقى است كه او مرد اول 

كودتاى سوم اسفند 1299 خورشيدى بود يا مرد دوم آن؟ 
شايد پاسخ بسيارى از سواالت در باره سيد ضيا را به توان در كتابى با 
عنوان «مرد اول يا دوم كودتا» به قلم دكتر صدرالدين الهى پيدا كرد. اين كتاب 
منحصر به فرد مجموعه اى از مصاحبه هاى دكتر الهى با سيد ضيا در دهه 1340 
خورشيدى است كه همزمان با سانسور هايى در مجله تهران مصور چاپ شد. 
اما نزديك به نيم قرن بعد بار ديگر در سال 2011 ميالدى مجموعه كامل و 
بدون سانسور آن به همت شركت كتاب در لس آنجلس روانه بازار نشر شد.

سيد ضياالدين طباطبائى در سال 1346 در خانه خود كه االن زندان اوين 
است به دكتر الهى گفت «مى گويند من انگلوفيل هستم، درست است تكذيب 
هم ندارد اما من انگلواالغ نيستم، از كسى اطاعت ندارم، انگليسى ها را از 

همسايه شمالى براى ايران بهتر مى دانم. اما فيل هستم».
كودتاى سوم اسفند 1299 را چنان كه از اسناد بر مى آيد تنها دو تن به 
سرانجام رساندند. يكى تداركش را ديد و مقدماتش را فراهم آورد كه سيد 
ضياالدين طباطبائى بود و ديگرى رضاخان ميرپنج يا شصت تير بود كه بدون 

حضور او اين ماجرا شكل نمى گرفت. 
او افسر قزاقخانه و گمنام بود. با همين كودتا در تهران صاحب نام گشت 
و سردار سپه شد و در اعالميه اى خود را تنها عامل كودتا خواند. اما سيد 
ضياالدين كه بيست و پنج سالى بعد از رضاشاه زنده بود، مجال يافت تا بگويد 
كه هيچ كس را جز خودش در كار كودتا دخيل نمى داند. در روايت وى از 

كودتا، رضا خان يك شخص «ترسو و به شدت پولدوست» بود.
رابطه سيد ضياالدين طباطبائى و رضاخان كوتاه مدت و كمرنگ بود. هيچ گاه 
دوستانه نشد و سرانجام هم سردار سپه، سيد را به تبعيد فرستاد. اما رابطه سيد 
با جانشين رضاخان – محمدرضا شاه پهلوى – دوستانه بود و حتى زمانى 
عنوان مشاور وى را داشت، و در دوران وى سه بار به نخست وزيرى نزديك 

شد اما هر بار، پهلوى دوم از قبول وى به اين سمت سرباز زد.
از  بعد  سال هاى  از  اجتماع،  عرصه  به  طباطبائى  ضياالدين  سيد  ورود 
مشروطيت و در شيراز اتفاق افتاد. آنجا با وجود لباس روحانى در مدرسه 
آليانس، فرانسه مى خواند و در عين حال يك دستگاه نمايش فيلم هاى صامت 
خريده بود و در سالنى كه اجاره كرده بود، هفته اى دو شب فيلم نمايش مى داد.

با مخالفت پدر سنتى اش، سينما را كنار گذاشت و به روزنامه نگارى رو 
آورده و روزنامه اسالم را منتشر كرد كه انقالبى بود و تند. روزنامه اش صداى 
اسالم را در آورد و توقيف شد، و با اولين سوء قصد به جانش با لباس مبدل 
به تهران، مركز سياست، گريخت. البته طبع پر شورش همين را مى خواست.

سيد ضيا طباطبايى

وقتى مجلس به توپ بسته شد افتخارش اين بود كه به خانه مستبدين بمب 
مى انداخت، از همين رو حكم قتلش صادر شد. خواست به سفارت انگليس 
پناه برد پذيرفته نشد. قصد سفارت عثمانى كرد آنجا هم متحصنين تهديدش 
كردند. ناگزير به سفارت اتريش رفت و شش ماه در آنجا ماند، تا در معيت 

پليس سفارت به محكمه رفت و همه چيز را انكار كرد.
با فرار محمد على شاه از كشور روزنامه شرق را منتشر كرد. باالى آن نوشت 
«اين روزنامه طرفدار استقالل ايران و آيينه حقيقت نماى ايرانيان است».   همان 
جا براى اولين بار از سوسياليسم و كمونيسم نوشت. روزنامه نگارى بى پروا 
و انقالبى بود. چنان كرد كه با سومين شماره، دولت تصميم به توقيف شرق 

گرفت. سيد ضيا زود دست به كار انتشار روزنامه برق شد.
در كتاب فرزند انقالب ايران، سندى هست كه نشان مى دهد حسينعلى خان 
نواب و سليمان ميرزا اسكندرى، دو وزير كابينه؛ شبانه به مطبعه پارسيان رفتند 
تا سيد ضيا را راضى كنند كه   همان شرق را منتشر كند و كمى هم از تندى عليه 
دولت احتياط كند. از همين رو دولت تصميم مى گيرد او را تشويق به سفر به 
خارج كند و پولش را هم بدهد. در مهر و آبان سال 1288 صد گونه شكايت 

از روزنامه شرق در دفتر وزارت داخله زمان ثبت است.
دو سال و چند ماه در فرانسه ماند و چنان نفوذى به هم زده بود كه عالالسطنه 
سياستمدار سالخورده، كه براى تهنيت تاجگدارى ژرژ پنجم به لندن مى رفت، 

به اصرار او را نيز به عنوان نماينده جرايد پايتخت همراه كرد.
او به تهران برگشت و برق را منتشر كرد. اسناد نشان مى دهد در اين دوره 
هم نوشته هايش انقالبى است. در فهرست نشريات ايرانى، در شروع جنگ 
جهانى اول، تنها يك روزانه هست و آن هم رعد به مديريت سيد ضيا الدين 

طباطبائى است كه هنوز سى سالش نشده بود.
مصاحبه هاى سيد ضيا در اين دوران در مطبوعات زمان درخشان بود. چنين 
عملى مرسوم نبود، چنان كه در شروع جنگ با سفير روسيه مصاحبه جذابى 
برپا داشت و در آن به عنوان مدعى حقوق ملت ايران ظاهر شد.   همان زمان با 
اشغال تبريز توسط قشون روس سرمقاله اى نوشت «اى ايران به كجا مى روى، 

فرزندت را تنها و شرمگين گذاشته اى».
اما با گذر ايام و جنگ، بين سيد ضيا و مليون احساساتى مانند مدرس و نظام 
السلطنه اختالف نظر پيدا شد. مليون جدا شدند و سرانجام با حمايت احمد 
شاه، راه مهاجرت و اتحاد با آلمان را برگزيدند. اما روزنامه رعد و روزنامه 
عصر جديد، به مديريت ركن الدين پارسا و سردبيرى متين السلطنه ثقفى، 

هوادار اتحاد با متفقين، روس و انگليس، بودند.
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فضا چنان سخت شد كه كميته مجازات كسى فرستاد و متين السلطنه را به 
قتل رساند. اما سيد نترسيد. در پايان عمر به خنده مى گفت «من سيد بودم، تير 
به من خيلى كارگر نبود. جز اينكه با منشى زاده و ابوالفتح خان روساى كميته 

مجازات دوست بودم».
در اين زمان سيد ضيا چنان با وثوق الدوله رئيس دولت نزديك بود كه خود 
را از صحنه خطر به دور اندازد. حكم گرفت كه براى بررسى وضع ايرانيان 
مقيم باكو برود. سر از پتروگراد در آورد و شاهد انقالب كبير روسيه شد و 
نرسيده ادعا كرد كه با امپراتور تزار نيكالى دوم ديدار كرده و راز دل و سوز و 
گداز و ناله هاى ايرانى را به او بازنموده است. ادعائى كه هرگز ثابت نشد. در 
كتاب سيد ضياالدين طباطبائى، سياستمدار دو چهره آمده: «تزار روسيه كسى 
نبود كه حتى در روزهاى سختى به اين آسانى به هر كس اجازه مالقات دهد 

و سفره دل بگشايد».
از ديگر ادعاهاى سيد ضيا اين بود كه «مرحله به مرحله انقالب را از نظر 
گذراندم و در محله كارگران به منظور خود كه ديدن لنين باشد موفق شدم، 
در حالى كه مشغول نطق بود و افراد را به آزادى و حريت و احقاق حق 

تحريك مى كرد».
هر چه بود در جريان اين سفر دريافت كه يكى از دو امپراتورى متالشى 
شد. حكيم الهى در كتاب زندگينامه سيد ضياالدين ادعا كرده كه «اين مسافرت 
چنان همتى در سيد ايجاد نمود و چنان آتشى در وجود او انداخت كه يكه و 

تنها تصميم به نجات ايران گرفت و موفق گشت».
در ميان گزارش هايى كه سيد ضيا درباره سفر خود به روسيه داده، يك نكته 
قطعى است كه در تلگرافى به معين الوزرا (حسين عال كه بعد ها وزير و دو 
بار نخست وزير ايران شد) از وى خواست غفلت را كنار نهد، نمايندگان دو 
مجلس قبلى را گرد آورده و تلگرافى بنويسند و ضمن اشاره به مظالم تزار ها 

پيروزى انقالب و تشكيل مجلس ملى را تبريك بگويند و چنين هم شد.
سيد ضياالدين طباطبائى از روسيه كه برگشت، سرمقاله هاى رعد نشان 
مى دهد، كه كس ديگرى شده بود. از انقالب مى نوشت و آن را نويد مى داد. 
تحت تاثير شعارهاى كمونيست ها مى نوشت: « اى مفت خورهاى تن پرور. 
به مرگ فقرا دلخوش نشويد و از شنيدن آهنگ ضجه و استغاثه آنان متنبه 
گرديد... اى پدران مهربان ملت. اى طرفداران زنجير. اى پيشوايان امت.  اى 

راهبران جمعيت عالئم مهر و محبت شما چيست».
در فضاى آن زمان كه تراشه هاى انقالب اكتبر روسيه به همه اطراف از جمله 
ايران رسيده و صد ها بلكه هزاران تن از شاهزادگان و بزرگان و ثروتمندان 
امپراتورى به ايران گريخته بودند، ارتش سفيد به يارى بريتانيا قصد كمك 
به مخالفان كمونيسم تجهيز شده، اما در عين حال خبر مى رسد كه جنگ به 
شدت لندن را فقير كرده و قرارداد 1919 هم با مخالفت مردم و مليون ايرانى 

اجرا نشده مانده است.
اين در زمانى است كه نصرت الدوله، وزير خارجه جوان وثوق الدوله و 
فرزند فرمانفرما، در اروپا دارد نغمه هاى مخالف احمد شاه ساز مى كند و خيال 
كودتا دارد. آيا سيد ضيا كه از قديم با فرمانفرما دشمن بود اين را مى دانست 
كه بخشى از نيروى قزاق در همدان مانده بودند و ساالر لشكر معاون وزارت 
جنگ [فرزند دوم فرمانفرما] خرجشان را مى داد تا نصرت الدوله با گرفتن اذن 

كودتا از لندن وارد شود.
سيد ضيا در مصاحبه با دكتر الهى در پاسخ اين سئوال مى خند: «همه چيز را 

مى دانستم. مى دانستم نصرت الدوله چه ماشينى خريده، هنوز در بين كاغد هايم 
نامه فروغى را دارم كه خبر داد... مصمم بودم كارى بكنم. آدمى كه مصمم 

است بايد فكر همه كار را بكند».
نصرت الدوله با انديشه كودتا در سر و با اتومبيلى كه با پول پدرش فرمانفرما 
خريده بود آرام آرام راه برف زده از شمال ايران به رشت و قزوين و تهران را 
مى پيمود، كه سيد ضيا در دومين دور گفتگويش با ژنرال آيرون سايد، افسر 
انگليسى كه از جانب لندن مامور جمع آورى نيروهاى آن كشور از جنوب 
روسيه بود، تهديد كرد كه اگر انگليس نجنبد انقالب جور ديگرى مى شود. و 

با پاسخى كه شنيد در صدد جذب يك نظامى مصمم برآمد.
نظاميان صاحب نام و درس خوانده مانند كلنل رياضى و امير موثق حاضر 
نشدند عليه نظام موجود كارى كنند. سيد ضيا يكى ديگر را برگزيد. رضا خان؛ 
كسى كه سيد ضيا برايش يك درجه ترفيع گرفت و در يك عصر در جنگل 

به ديدار ژنرال آيرون سايدش برد.
ژنرال آيرون سايد داشت از ايران مى رفت، ديپلمات هاى سنگين وزن 
انگليسى هم در يخبندان تهران زمينگير شده بودند و مشغول مذاكره براى 
تعيين دولت جديد، كه از تركيب سيد ضيا و رضاخان خبر از حركت آترياد، 

يك قشون سرباز، همدان به سوى تهران رسيد.
احمد شاه شايعه را شنيد. وزير همايون را با پنج هزار تومان پاداش فرستاد، 
گول اين شايعه را خورده بود كه قزاق هاى گرسنه براى كسب حقوق عقب 
افتاده مى آيند. به دستور سيد كه شب هم در اردوگاه خوابيده بود هم فرستادگان 
شاه را دستگير كردند هم پول را گرفتند و هم صاحب ماشين مجلل دربار 

شدند و با آن خود را صبح سوم اسفند 1299 به تهران رساندند.
فقط در دروازه يوسف آباد يك دسته نظامى به سرگردكى يك افسر مصمم، 
حاجعلى رزم آرا، مقاومتى كرد و تيرى انداخت و گرنه قزاق ها كه ليموزين 
مصادره را در ميان داشتند از خيابان هاى برف پوش تهران گذشتند و به محل 
ديوان حرب رفتند. پياده شدند و مطابق نقشه اى كه سيد در جيب داشت 
شروع به بازداشت بزرگان و سرمايه داران كردند. از صاحب نامان – به جز 

شاه و برادرش – هيچ كس مصون نماند.
دو روز بعد سيد ضياالدين كه عبا و عمامه را كنار نهاده بود از احمد شاه 
حكم نخست وزيرى به استقالل گرفت و براى رضا خان فرمان سردار سپهى. 
حاال ديگر به نوشتن سرمقاله نبود. قلمى كه مقاالت آتشين مى نوشت اينك 
اعالميه هاى دولت انشا مى كرد و براى استانداران صاحب نام پيام ها مى فرستاد 

و خبر مى داد كه صاحب عنان است و حكمران بااستقالل.
تاريخ ورق خورد. تهران زير كرسى بود. احمد شاه كه احواالت اين 
كودتاچيان را از نورمن، كاردار سفارت بريتانيا پرس و جو كرده بود، همين 
اندازه كه هنوز در كاخ بود و حكم را هم او توشيح كرده بود رضايت داشت. 
ادعا شده است كه حاضر شده بود لقب عالى اتابك اعظم يا ظل السلطان را به 

او بدهد، سيد خود قبول نكرد.
سيد ضيا از نخستين ديدار خود با شاه گفت: «ترسيده بود. به او گفتم 
ما آمده ايم كه بلشويك ها بر سرتان نريزند. من در پتروگراد ديدم چه كار 
مى كنند با شاهان. از ترسش با دست اشاره كرد كه نگو. خطا كردم خطايم 
اين بود كه همه چيز را با رضاخان شريك شدم. همه راز ها را به او گفتم. فكر 
نمى كردم اين شاه راحت طلب براى دفع من با قزاق دست به يكى مى كند. 
عدفكر نمى كردم گور خودش را مى كند. وگرنه از   همان اول پيدا بود كه رضاخان 
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چه مى خواست. احمد شاه نفهميد و تاج و تختش را آسان داد. در حالى كه 
من تاج و تخت او را نمى خواستم. مى خواستم قدرت داشته باشم. نظرم به 

كاخ و تاج نبود».
هر چه بود دولت كودتا، به رياست سيد ضيا فقط صد روز ماند. شاه كه 
روحيه خود را با رسيدن بهار بازيافته بود، هم به حمايت سيد حسن مدرس 
دلگرم شده بود، هم به پشتيبانى فرمانفرما و ديگر رجال زندانى و در تبعيد مانند 

احمد قوام السلطنه و عبدالحسين تيمورتاش و محمد مصدق.
سيد ضيا مى گويد كه رضا خان وزير جنگ را فراخوانده و نارضايتى خود 
را از سيد ضيا به او مى گويد. پاسخ يك سالم نظامى محكم بود: «امر بفرمائيد 
همين االن اعدامش مى كنم». شاه با دستپاچگى فرياد زد «اعدام نه نه... برود 

فرنگ برود به هر جا».
«وقتى نماينده سردار سپه بدون وقت قبلى وارد كاخ بادگير شد فهميدم 
خبرى شده است. وقتى گفت به فرمان اعليحضرت اتومبيل آماده است زير 
لب فحشى دادم، خدايار خان دستش به اسلحه اش رفت خيال كرد سردار 
سپه را مى گويم در حالى كه مقصودم كسى بود كه نفهميد چه بر سر خود 
آورده، خودش تاج را دو دستى تحويل كسى داد كه هرگز جلو من ننشست. 

از من مى ترسيد».
با رفتن سيد ضيا از ايران، و رسيدن وى به لبنان و فلسطين، او براى بيست 
و پنج سال از صحنه سياسى كشور دور شد، اما رضاخان يك سال و نيم بعد 
خود را به نخست وزيرى رساند و پنج سال بعد سلسله قاجار را منقرض كرد. 
شش سال بعد از آن هم شاه شد، و فرزند هفت ساله خود را هم وليعهد كرد. 

حادثه اى كه كسى گمانش را نداشت.
كسى كه برنده اين كودتا شد و بعد ها خود را تنها عامل آن اعالم داشت 

هنگام ترور ناصرالدين شاه محافظ نوه هاى او بود. هنگام توپ بستن مجلس 
توسط محمد على شاه، ارباب جمعى فوج سوادكوه بود، كه در باغشاه بودند.   
همان جا كه ميرزا جهانگيرخان مدير روزنامه صوراسرافيل به دار آويخته شد 

و اگر سيد ضيا الدين هم نمى گريخت به   همان سرنوشت دچار مى شد.
بيست و سه سال بعد از تبعيد، سيد ضيا كه در فلسطين از شرايط بهره ها برده 
و ثروت اندوخته بود، منتظر ماند تا پسر   همان نصرت الدوله رقيبش (مظفر 
فيروز) به سراغش آيد و از وى دعوت به بازگشت به كشور كند. در آنجا 
براى نخستين بار سيد ضيا نه مصاحبه گر كه مصاحبه شونده بود. مظفر كه از 
تندروى و شيطنت هيچ كم از جوانى سيد نداشت از وى پرسيد خياالتتان 

براى وطن چيست.
در تهران نوه فرمانفرما همه چيز را آماده كرده بود: روزنامه اى با نام رعد 
امروز، كرسى نمايندگى مجلس از يزد، تدارك يك حزب و همه اين ها براى 
يك كار. مظفر فيروز، كه پدرش- نصرت الدوله- را رضا شاه كشته بود، اينك 
قصد انتقام گرفتن از فرزند او را داشت. اما سيد ضيا در زمان پختگى خيال 
چنين ماجراجوئى نداشت، پس زمانى كه محمدرضا شاه برايش دعوت 

فرستاد به كاخ رفت و در برابر فرزند رضا شاه تعظيم كرد.
سهم وى از قدرت، با همه تمايلى كه بدان داشت، در 25 سالى كه پس از 
بازگشت زنده ماند، حاشيه نشينى بود. ماند با خاطرات صد روز صدارتى كه 

تاريخ ايران را دگرگون كرد.
اگرچه تا آخرين روز خود را مرد نخست كودتا مى دانست اما اجازه 
داد تاريخ او را مرد دوم قلمداد كند و نخواست سرنوشتى را براى خود 
رقم بزند كه براى بسيارى ديگر از مردان صاحب قدرت با رنگ خون 

رقم خورده بود.
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پرونده 

مردان دوم قاجاريه

ميرزا تقى فراهانى در سال 1186 در روستاى هزاوه (از توابع اراك) متولد 
شد. پدر وى كرباليى قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانى بود. مادر امير 
نيز فاطمه نام داشت و عمرى طوالنى داشت و مرگ هر دو فرزندش محمد 
تقى و محمد حسن را ديد. وى در خانه قائم مقام تربيت شد و در جوانى 

توانست سمت منشى گرى قائم مقام را به دست آورد.
اميركبير دو بار ازدواج كرد. ازدواج اول وى با «جان جان خانم» دختر 
حاج شهبازخان (عموى اميركبير) بود. به نوشته دكتر پوالك، امير در زمان 
صدارت خود از اين زن جدا شده و «جان جان خانم» حدود سال 1248 در 
آذربايجان درگذشت. دومين همسر امير، يگانه خواهر تنى ناصرالدين شاه بود 
كه «ملك زاده خانم» نام داشت و به عزت الدوله ملقب بود كه در 26 بهمن 
1227 خورشيدى با وى ازدواج كرد. او دختر محمد شاه و مهد عليا بود. او 
در شانزده سالگى به عقد ازدواج امير در آمد. امير در اين هنگام حدود چهل 
و سه ساله بوده است. اين ازدواج ظاهراً به خواست و اشاره ناصرالدين شاه 
صورت گرفته است. اين معنا از نامه اى كه امير به پادشاه نوشته است بر مى آيد: 
از اول بر خود قبله عالم معلوم است كه نمى خواستم در اين شهر صاحب 
خانه و عيان شوم. بعد، به حكم همايون و براى پيشرفت خدمت شما، اين 

عمل را اقدام كردم.
نخستين ماموريت سياسى ميرزا تقى خان اين بود كه پس از قتل گريبايدوف 
در ايران، از جانب دستگاه دولتى ايران ماموريت يافت تا براى عذرخواهى 
به عنوان منشى همراه خسرو ميرزا به نزد تزار روسيه برود. وى در اين سفر 

در سال 1244 هجرى قمرى حدود 22 سال داشت. ماموريت دوم وى يك 
ماموريت تشريفاتى بود كه در زمانى كه وزير نظام آذربايجان بود به همراه 
ناصر الدين ميرزاى وليعهد به ايروان رفت تا با تزار روس كه به اين شهر آمده 
بود ديدار داشته باشد. نخستين ماموريت سياسى مهم امير رياست هيات 
نمايندگى ايران در كنفرانس ارزنه الروم در سال 1259 براى حل اختالفات 

مرزى با دولت عثمانى بود كه اين ماموريت دو سال به طول انجاميد.
محمد شاه در شب شنبه چهارم سپتامبر 1848 ميالدى فوت كرد. كاردار 
سفارت انگليس با فرستادن پيكى اين خبر را به ناصر الدين ميرزا در تبريز 
رساند. ميرزا فضل اهللا نصيرالملك پيشكار ناصر الدين شاه در مهيا نمودن 
مقدمات حركت شاه به تهران درماند و ميرزا تقى خان مامور به اين كار شد.

ميرزا تقى با استقراض سى هزار تومان از يك تاجر تبريزى و تدارك نيروى 
نظامى كافى همراه شاه راهى تهران شد. شاه پس از شش هفته به تهران رسيد. 
ميرزا تقى خان براى حفظ شأن شاه جوان از آمدن چند تن از دوستان نزديك 

امير كبير

توجه:
توالى معرفى برخى افراد در اين پرونده نمايانگر يكسان بودن تاثير و جايگاه آنها در تاريخ ايران نيست و 

مقايسه شخصيتى مانند امير كبير و... با عوامل جمهورى اسالمى، قصد اين پرونده نبوده است. 

 مقدمه :
سلسله پادشاهى قاجاريه دودمانى بودند كه از حدود سال 1174 تا 1304 براى130 سال بر ايران فرمان 
راندند. اگرچه يادگار هايى مانند عهدنامه هاى تركمن چاى و گلستان، جدايى بخش هاى وسيعى از خاك 
ايران از اين كشور وانعقاد قرارداد هاى استعمارى با دول روس و انگليس، چهره اى متزلزل، نا اليق و منحط 
از اين دودمان در تاريخ ايران ترسيم مى كند. اما نمى توان منكر آن شد كه چهره هاى با ارزشى چون قائم 
مقام فراهانى، امير كبير و اتابك اعظم نيز در همين دوره تاريخى منشاء اتفاقاتى فرخنده براى ايران در دوره 
تاجدارى پادشاهان قجر هستند. نگاه به زندگى دو چهره برجسته اين دوران كه بى ترديد مردان دوم قدرت 
ايران در عصر خود هستند نشان مى دهد كه سرنوشتى تاريخى مردان دوم در اين دوران هم به مانند دوران 

قبل و بعد بى تغيير بوده است.
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شاه به تهران جلوگيرى كرد و دليل وى اين بود كه اين افراد با ناصر الدين 
ميرزا از كودكى مانوس بوده اند و احترام مقام جديد وى را رعايت نخواهند 
كرد. در اين مدت مهد عليا در تهران مشغول هماهنگى با سفارت انگليس 
براى به قدرت رساندن افراد مورد نظرش بود و ميرزا آقا خان نورى كه به قم 
تبعيد شده بود را به تهران فراخواند. ميرزا نصراهللا صدر الممالك كه خود را 
نامزد اصلى صدارت مى دانست در منزل حاجى ميرزا آقاسى منزل كرده بود 
و مشغول دسيسه چينى عليه ميرزا تقى خان بود. اما شاه كه به تهران رسيد 
بالفاصله ميرزا تقى خان را به مقام صدارت برگزيد و لقب امير كبير را به وى 

اعطا كرد.
مدرسه دارالفنون در زمان صدارت اميركبير، در هفت شعبه تأسيس شد و 
اولين مدرسه جديد ايران بود. شاهزادگان قاجار نخستين دانشجويان دارالفنون 
بودند. در دارالفنون اصول علمى جديد و دانش هاى مهندسى، پزشكى و فنون 
به جوانان آموزش داده مى شد و بسيارى از معلم هاى آن از اروپا و به ويژه 

از كشورهايى چون اتريش، اسپانيا، ايتاليا و فرانسه به كار گرفته شده بودند. 
اولين شماره روزنامه وقايع اتفاقيه در سال سوم سلطنت ناصرالدين شاه قاجار 
در 18 بهمن 1229 خورشيدى (برابر با 7 فوريه 1851 ميالدى) و به كوشش 
اميركبير منتشر شد. به دستور اميركبير اشتراك اين روزنامه براى هر يك از 
افرادى كه از دستگاه دولتى بيش از 200 تومان حقوق مى گرفتند اجبارى بود. 
در اين روزنامه، اخبار داخلى شامل خبرهاى مربوط به دربار، عزل و نصب ها، 

اعطاى مقام ها، نشان ها و امتيازات چاپ مى شد.
ساالر والى خراسان كه طرفدار تجزيه طلبى و جدايى خاك خراسان از ايران 
بود، در زمان ناصرالدين شاه شورش كرد. اميركبير، سپاهيانى را به خراسان 

فرستاد. سرانجام، امير دستور داد كه ساالر و همراهانش كشته شوند.
اميركبير، دستگاه وزارت امور خارجه را توسعه داد. تأسيس سفارت خانه هاى 
دائمى در لندن و سن پترزبورگ، ايجاد كنسولگرى در بمبئى، عثمانى و قفقاز؛ 
تربيت كادر براى وزارت امور خارجه و تنظيم دفتر اسناد سياسى از كارهاى 
اوست. اميركبير در زمينه سياست خارجى، سياست معروف به «سياست 
موازنه منفى» را در پيش گرفت؛ كه بر اساس آن مى گفت نه به روس امتياز 

مى دهيم، نه به انگليس و نه به هيج قدرت خارجى ديگر.
بركشيدن  و  آن ها  تسليحات  و  ارتشيان  دروس  و  مشق  اميركبير،  
صاحب منصبان بى طرف و نهادن شغل و سمت در مقابل افراد و حذف 
مشاغل بى فايده در نظام سازمانى را پايه گذارى كرد. رسم بخشيدن مناصب 
بى شغل را برانداخت و معيار ترفيع صاحب منصبان، شايستگى ايشان گشت. 
او براى تامين باروت ارتش تعدادى كارگاه توليد باروت در كشور ايجاد 
كرد از جمله در برغان و روستاى ورده او چند بار براى سركشى به اين 
كارگاه ها به اين نقاط سفر كرد. مهمات سازى در زمان او رشد كرد و توپريزى 
و باروتسازى تبريز دوباره رونق گرفت. وضع لباس ارتش مرتب و منظم شد. 

به دستور وى لباس سربازان از پارچه ايرانى بود.
پس از مرگ محمدشاه در 14 شهريور 1227، اميركبير، كه حدود سى سال 
بزرگتر از شاه جوان بود، با تدارك شش لشكر پياده و سواره و توپخانه شاه را 
با قدرت بر تخت نشانيد. در اين زمان ميرزا تقى خان به مقام امير نظام ارتقا 
يافت كه به معناى فرماندهى كل قواى نظامى كشور بود. ناصرالدين شاه فرداى 
ورود به پايتخت تاجگذارى كرد و در همان شب اميرنظام را به سمت شخص 
اول مملكت و صاحب منصب صدارت منصوب نمود. در تمام طول سلطنت 

قاجار سابقه نداشته است كه تمامى امور ديوانى و نظامى به يك نفر سپرده 
شود. در حقيقت شاه مى ديد كه وزير اعظمى دارد كه از خودش مقتدر تر 
است. طبيعى است كه شاه جوان آرام آرام از جانب قدرت صدر اعظم خود 
احساس خطر مى كند. حضور اميركبير در دربار ناصرالدين شاه همواره مورد 
مخالفت تعدادى از نزديكان شاه از جمله مهد عليا مادر شاه، اعتمادالدوله و 
ميرزا آقاخان نورى قرار داشت؛ چنان كه تالش هاى اين عده سرانجام منجر 
به صدور حكم عزل اميركبير از مقام خود گرديد. برخى از درباريان كه او را 
مخالف منافع خود مى ديدند، تهمت زدند كه اميركبير داعيه سلطنت دارد و 
سرانجام در روز 20 آبان 1230 (دو ماه قبل از روز قتل اميركبير) ناصرالدين 
شاه با ارسال اين دستخط، او را از صدارت عزل كرد. ده روز بعد، اميركبير از 
تمامى مناصب خلع شد و دو روز بعد به عنوان يك زندانى به كاشان فرستاده 
شد. اين تبعيد 40 روز به طول انجاميد. تا اينكه اطرافيان ناصرالدين شاه با 

كوشش فراوان توانستند حكم قتل وى را بگيرند.
صبح آنروز خبر آوردند كه پيكى از تهران خواهد رسيد كه فرمان وزارت 
امير و خلعتى شاه را مى آورد. عزت الدوله البته باز هم نگران بود و خبر را باور 
نداشت. امير اما به حمام رفت. شايد خبر رسيدن خلعت را باور كرده بود. 
على خان فراش كه به باغ فين رسيد چاپار دولتى را در كنار در حمام ديد كه 
منتظر امير بود كه از حمام خارج شود و پاسخ نامه اى را از وى بگيرد. على خان 
فراش دست وى را گرفت و با خود به حمام برد كه وى زن امير را از آمدنش 
مطلع نكند. مامورانش در ديگر حمام را مسدود كردند. امير با حق نعمتى كه 
بر على خان داشت پرسيد شما چرا مامور اينكار شديد. امير خواست عزت 

الدوله را مالقات كند و نزد وى وصيت كند اما على خان نپذيرفت.
سرانجام اميركبير در روز 20 دى 1230 در حمام فين كاشان به قتل رسيد. 
رگ هاى دست و پاهايش را گشودند و پس از مدتى خون ريزى على خان 
فراش به مير غضب اشاره اى كرد. ميرغضب با چكمه به ميان دو كتف امير 
كوبيد. چون امير به زمين در غلطيد دستمالى در گلويش كرد تا جان داد. فراش 
به سرعت برخاست و گفت ديگر كارى نداريم. وى و همراهانش با اسبان تند 

رو به تهران بازگشتند.
كالبد امير را ابتدا در همان كاشان دفن كردند. به روايت ميرزا محمد جعفر 
خان در كتاب مشهور حقايق الخبار ناصرى روز بعد از قتل جسد امير را 
در گورستان «پشت مشهد» كاشان به خاك سپردند. چند ماه بعد، به اصرار 

همسرش عزت الدوله كالبدش را به كربال منتقل كردند.
اگرچه گفته مى شود كه شاه از كرده خود پشيمان شد اما به قول قديمى ها 
آب رفته به جوى باز نمى گردد و مرغ از قفس پريده را به دام نتوان انداخت. 
مرغ جان امير كبير از قفس تن پر كشيد اما يادگارهاى دوره كوتاه صدارت 
او نشان داد كه حضور مردى دانا و وطن دوست حتى در دوره قاجاريه كه 
به واسطه انعقاد قراردادهاى ننگين فاقد ارزشمندى ملت ايران است، مى تواند 
ارزش  و احترام را به مردم و سرزمين ايران بازگرداند. نگاه دورانديشانه امير 
كبير در تاسيس مدارس مدرن، راه اندازى روزنامه، تشكيل و تجهيز قشون 
متجدد و برقرارى ارتباط سازنده و برابر با ساير دول مقتدر هم عصر خود پايه 
گذار ايرانى جديد بود كه اگر در محاق توطعه هاى اندرونى دربار و خواجگان 
حرم ناصرى نمى افتاد مى توانست مسير رشد و سربلندى ايران و ايرانى را با 
سرعتى چشمگير  به انجام رساند. اما افسوس كه گويى تاريخ براى همه مردان 

دوم ايران سرنوشتى مشابه را در دل خود پنهان داشته است. 
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قائم مقام فراهانى
شاه تاجدار قاجار قسم خورده بود خون او را نريزد. پس دستور داد خفه اش 
كنند. مى بينيد كاله شرعى تا تاريخ بوده بين ايرانيان امرى رايج محسوب 

مى شده است.
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى، از سادات فرزند سيدالوزراء ميرزا عيسى، 
از مردم هزاوه از توابع اراك بود. اجداد او صاحب نام بودند و چند تن از آنان 
به خدمات مهم دولتى اشتغال داشتند. او در سال 1158 هجرى قمرى به دنيا 
آمد و زير نظر پدر دانشمند خود تربيت يافت و در تهران كارهاى پدر را انجام 

داد و در آغاز جوانى علوم متداوله را آموخت.
ميرزا ابوالقاسم سپس به تبريز نزد پدرش، كه وزير آذربايجان بود، رفت. 
چندى در دفتر عباس ميرزا وليعهد به نويسندگى اشتغال ورزيد و در سفرهاى 
جنگى با او همراه شد و پس از آنكه پدرش انزوا گزيد، پيشكارى شاهزاده را 
به عهده گرفت. نظم و نظامى را كه پدرش ميرزا بزرگ آغاز كرده بود، تعقيب 
و با كمك مستشاران فرانسوى و انگليسى سپاهيان ايران را منظم كرد و در 

بسيارى از جنگ هاى ايران و روس شركت داشت.
در سال 1200 هجرى شمسى پدرش ميرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و 
بين دو پسرش، ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موسى، بر سر جانشينى پدر نزاع افتاد 
و حاجى ميرزا آقاسى به حمايت ميرزا موسى برخاست، ولى اقدامات او به 
نتيجه نرسيد و سرانجام ميرزا ابوالقاسم به امر فتحعلى شاه به جانشينى پدر با 
تمام امتيازات او نائل آمد و لقب «سيدالوزراء» و «قائم مقام» يافت و به وزارت 
نايب السلطنه وليعهد ايران رسيد و از همين تاريخ بود كه اختالف حاجى 
ميرزا آقاسى و قائم مقام و همچنين اختالف «بزيمكى (خودى)» و «اوزگه 
(بيگانه)» به وجود آمد. قائم مقام كه ذاتاً مردى بينا بود با بعضى از كارهاى 
وليعهد مخالفت مى كرد، پس از يكسال وزارت در اثر تـفقين بدخواهان به 
اتهام دوستى با روسها از كار بركنار شد و سه سال در تبريز به بيكارى گذراند.
اما پس از سه سال معزولى و خانه نشينى، در سال 1204 هجرى قمرى 
دوباره به پيشكارى آذربايجان و وزارت نايب السلطنه منصوب شد. در سال 
1205 هجرى شمسى فتحعلى شاه به آذربايجان رفت و مجلسى از رجال و 
اعيان و روحانيون و سرداران و سران ايالت و عشاير ترتيب داد، تا درباره 
صلح يا ادامه جنگ با روس ها، به مشورت پردازند. در اين مجلس تـقريبا 
عقيده عموم به ادامه جنگ بود. اما قائم مقام بر خالف عقيده همه با مقايسه 
نيروى مالى و نظامى طرفين، اظهار داشت كه ناچار بايد با روس ها از در صلح 
درآمد. اين نظر، كه صحت آن بعدها بر همه ثابت شد، در آن روز همهمه اى 
در مجلس انداخت و جمعى بر وى تاختند و او را به داشتن روابط نهانى با 

روس ها متهم كردند.
پس دوباره از كار بركنار و به خراسان اعزام شد. جنگ با روس ادامه يافت 
و به شكست ايران انجاميد؛ تا در ماه آبان سال 1206 هجرى قمرى برابر با 
نوامبر 1827 ميالدى قواى روس به فرماندهى گراف پاسكوويچ تا تبريز راند. 
شاه قائم مقام را از خراسان خواست و دلجويى كرد و با دستورهاى الزم و 

اختيار نامه عقد صلح به نام وليعهد، به تبريز روانه نمود.
ميرزا ابوالقاسم در كار صلح و عقد معاهده با روس، جديت فراوان كرد و 

در ضمن معاهده، تزار را حامى خانواده عباس ميرزا ساخت و پادشاهى را با 
وجود برادران بزرگ و مقتدر ديگر در فرزندان او مستـقر كرد.

در اوايل سال 1212 هجرى شمسى نايب السلطنه براى دفع فتنه ياغيان 
افغانى عازم هرات شد و قائم مقام را نيز همراه برد. عباس ميرزا كه بيمارى 
سل داشت، در مشهد بسترى شد و فرزند خود، محمد ميرزا، را مامور فتح 
هرات كرد. هرات در محاصره بود كه عباس ميرزا درگذشت و قائم مقام، كه 
جنگ را صالح نمى دانست، با يارمحمدخان افغانى عهدنامه صلح بست و به 
تهران بازگشت. محمد ميرزا در ماه صفر سال 1250 هجرى قمرى به تهران 
وارد شد و در همان ماه جشن وليعهدى او به جاى پدر برپا شد و وليعهد ايران 

به فرمانروايى آذربايجان و قائم مقام به وزارت او عازم تبريز شدند.
چندى نگذشت كه فتحعلى شاه در آبان 1213 در اصفهان درگذشت. اين 
خبر به آذربايجان رسيد و محمد شاه قصد عزيمت به پايتخت را كرد. روز 14 
شعبان به تهران وارد شد و مجددا تاجگذارى برگزار و قائم مقام را به منصب 
صدارت مشغول مملكتدارى شد و ظل السلطان، فرمانفرما، ملك آرا، ركن 
الدوله و ساير اعمام شاه و گردنكشان ديگر را به جاى خود نشاند. اما با اين 

همه خدمت، دوره صدارتش شاه ديرى نپاييد.
قائم مقام مردى فوق العاده باهوش و صاحب فكر و عزم ثابت و خالصه 
«يك ديپلمات صحيح و با معنى ايرانى» بود كه به واسطه اطالعات و تجارب 
خود، به اوضاع و احوال سياست همسايگان ايران به خوبى آشنا و به شدت در 
تصميمات شاه جوان ايران نفوذ داشت و با اين حال محال بود از او امتيازاتى 
كه به ضرر دولت باشد، به دست آورد. سخت گيرى هاى وى در رابطه با 
انگلستان كه به دنبال ايجاد تجارتخانه و اخذ امتياز از دولت ايران بود باعث 
دشمنى آن ها با وى گرديد. سر جان كمپبل سفير انگليس با اخذ بودجه و 
خرج آن در جهت بدنام كردن ميرزا موفق شد باعث بدبينى مردم و حكومت 
به وى شود. از طرف ديگر ميرزا ابوالحسن خان ايلچى كه حقوق بگير انگليس 
بود و ماهانه 1000 روپيه از آن ها اخذ مى كرد اقدام به بدبين كردن شاه و القاى 
اينكه قايم مقام با روس ها سر و سر دارد و به دنبال سرنگونى شاه است كرد 
و در حضرت عبدالعظيم بست نشست تا وقتى كه شاه قائم مقام را خلع 
كند. شاه در سال دوم سلطنت خود (1835 ميالدى) دستور داد او را در باغ 
نگارستان، محل ييالقى خانواده سلطنتى،  زندانيكنند و از آنجا كه قسم خورده 
بود خون او را نريزد پس از چند روز چاره جويى، دستور داد او را خفه كنند 
و بدين قرار به زندگانى مردى كه از بزرگان ايران آن زمان بود، در سال 1214 

خورشيدى پايان داده شد.
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پرونده

علي اصغر امين السلطان را دومين پسر از يازده فرزند آقا ابراهيم آبدار 
دانسته اند. آقا ابراهيم، آبدارخانه عباس ميرزا نايب السلطنه را اداره مي كرد و 
اين عنوان روي او ماند، حتي آن زمان كه در دربار ناصرالدين شاه ملقب 
به امين السلطان شده بود و زماني كه لقبش به علي اصغر خان رسيده بود 
برخي درباريان براي تحقير، واژة «آبدار» را پسوند نامشان مي كردند. عباس  
ميرزا نايب السلطنه به پاس پايمردي هاي الچين خان، زير بال و پر فرزندانش 
را گرفت. اگر آقا ابراهيم از آبدارباشي به امين السلطاني رسيد و يكي از 
دختران قاجار را به او دادند، به سبب شايستگي هاي وي نيز بود.  در مرگ 
نايب السلطنه، وقتي جواهرات قيمتي او را به پسر بزرگش محمدشاه داد، به 
عنوان امانتدار دربار شهرت يافت. اگر آقا ابراهيم كارش را با آبدارباشي دربار 
شروع كرده بود، علي اصغر در پانزده سالگي پيشخدمت مخصوص دربار 
ناصرالدين شاه بود، در بيست و دو سالگي امين الملك شد و پس از مرگ آقا 
ابراهيم لقب امين السلطاني را به ارث برد و در زمان مظفرالدين شاه ملقب به 

«اتابك اعظم» شد. 
دوران او را مي توان دوران قراردادها ناميد. او برخالف ميرزا آقاخان نوري و 
سپهساالر به يكي از دو قدرت دلبسته نبود، به اقتضاي وقت با هر كدام سري 
داشت. و اگرچه دوست داشت در بازي شطرنج چيره دستش بدانند، اغلب 
برنده ديگري بود، مگر زماني كه حريف به مصلحت تظاهر به باختن مي كرد. 
اولين امتياز او در سفارت انگليس رقم خورد؛ امتياز كشتيراني و پس از آن 

امتياز تأسيس بانك شاهي. 
 وقتي فتواي ميرزاي شيرازي رسيد و كامران ميرزا از بيم جان گريخت آن 
زمان شاه و امين السلطان دانستند كه ماجرا از كجا آب مي خورد. « خفتگان 
دلمرده و افسردگان آزرده را چشم و گوشي باز شد و از توده خاكستر آتشي 

برخاست». تشت رسوايي شاه و امين السلطان روي دايره بود.
با ترور ناصر الدين شاه در شهر رى، امين السلطان جسد ناصرالدين شاه را 
به درايتي براي پنهان كردن قتل شاه به كاخ برليان برد تا بعد به خاك بسپارد، 
عجالتاً مقدمات جلوس مظفرالدين  ميرزا را فراهم  كرد. مظفرالدين ميرزا و 
ابوابجمعي اش براي آمدن از تبريز به پايتخت هزينه سفر نداشتند. امين السلطان 
آمدنشان را كارسازي كرد. با آمدن مظفرالدين شاه امين السلطان صدراعظم شد 
اما آن اقتدار گذشته را نداشت، تا يك سال بعد عزل شد و بي سر و صدا به 
قم رفت. علي خان امين الدوله كه ميانه اي با  امين السلطان نداشت بر مصدر 
امور قرار گرفت، چندي گذشت نتوانست اوضاع را سر و سامان دهد وامي 
هم نگرفت. شاه در سر هواي سفر فرنگ داشت امين السلطان را از تبعيد قم 

فرا خواند.
امين السلطان با قرضة 2/5 ميليون ليره اي آماده بود به آرزوي شاه جامه عمل 
بپوشاند و وي را به فرنگ ببرد. بهرة اين قرضه پنج درصد بود. همچنين تمام 
گمركات (بجز گمركات جنوب) براي 75 سال در گرو روس ها بود، با عنوان 
«اعتبار براي آباداني كشور». مظفرالدين شاه به پاس خدمات امين السلطان وي 
را مباهي و مفختر به لقب «اتابك اعظم» كرد اما  هنوز يكسالي از سفر فرنگ 
نگذشته بود كه باز خزانه خالي شد. در آن نوبت، قرارداد نفت موسوم به 

دارسي عمالً به انگلستان واگذار شد.

اتابك اعظم

امين السلطان در پي آن بود كه امتياز راه آهن جلفا به قزوين را به روس ها  
بسپارد. مخالفتها در گرفت و چند حكم تكفير امين السلطان در نجف صادر 
شد. فرمانفرما و عين الدوله، دو داماد شاه، وقت را غنيمت دانستند و بر ضد او 

دست به كار شدند.
اتابك كه صالح را بر قرار نديد. قصد سفر كرد، سفر حج. شاه با استعفا و 
سفر او موافقت كرد. سفر از خاك روسيه آغاز شد، از آنجا به چين و ژاپن و 
امريكا و چندي بعد به اروپا عزيمت كرد، سپس راهي مصر شد، از كانال سوئز 
به جده رسيد و سرانجام به مكه. پس از انجام مناسك حج به مدينه عزيمت 
كرد سپس راهي شام شد و دمشق؛ و از راه بعلبك و بيروت به بيت المقدس 
رسيد. چندي بعد به مصر رفت و به يونان و اسالمبول. اين زماني بود كه 
عين الدوله درگير حوادث مشروطه بود. اتابك از شامات به جنوب آفريقا، 

تونس، مراكش و سپس فرانسه رسيد يكسالي هم در پاريس ماند. 
فرمان مشروطيت صادر شد و مظفرالدين شاه درگذشت. محمدعلي شاه از 
همان ابتدا اتابك را فرا خوانده بود. جمعي از مشروطه خواهان كه در رأس 
آنها تقي زاده و حيدر عمواوغلي بودند آمدن امين السلطان را نمي خواستند. 
تقي زاده در جلسات مجلس گفته بود « امين السلطان لقب او نيست بلكه بايد 
گفت خائن السلطان». با همه اينها امين السلطان بر مصدر امور قرار گرفت. 
ساالرالدوله سر به شورش برداشته را به اشاره اي آرام كرد. فرمانفرما را براي 
جلوگيري از تجاوز عثماني به مرز اروميه فرستاد. محتشم السلطنه را براي 
رايزني به استانبول روانه كرد. در اين بين سيد عبداهللا بهبهاني به كمكش آمده 
بود. كارها مثل اينكه داشت به سامان مي شد. در پنجاه سالگي آن قدر پختگي 
داشت كه ميانه كار را بگيرد؛ دستخطي از شاه گرفت مبني بر اعالم وفاداري 
به قانون. دستخط در مجلس خوانده شد. هنگام بازگشت از مجلس، اتابك و 
سيد عبداهللا به صحن مجلس رسيده بودند كه خاكستري به هوا برخاست؛ تير 
از شست و كار از دست رفت. اتابك به تير عباس آقا صراف تبريزي وابسته 

به جناح تندرو مشروطه بر زمين افتاد.
 او اولين نخست وزيري بود كه خونش ميدان بهارستان را رنگين كرد. با 
قتل او كارها به سامان نشد و به سبب بحران هاي فزاينده، استبداد سخت تر 

شد و شكل پيچيده تري يافت.
مرگ اتابك مرگ مرد دوم ديگرى از تبار مردان ذى نفوذ در قدرت ايران 
بود. اگرچه آنچه او كرد و روشى كه براى بقاى قدرت خود برگزيد با بسيارى 
ديگر از مردان دوم تاريخ متفاوت بود. اما آنچه پر واضح است اينكه كرسى 

قدرت به هر كه وفا كرده باشد به مردان دوم وفا نكرده است.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر

راوى: پرويزكاردان

يادگار ديدار رهبران
در تاريخ معاصر جهان همواره ديدار هاى سازنده و مهمى بين رهبران 
تاريخ  در  آنها  از  برخى  كه  است  پذيرفته  صورت  گوناگون  كشورهاى 
ملت هاى آن رهبران و برخى حتى در تاريخ جهان تعيين كننده و سرنوشت 

ساز بوده است.
در اصل ديدارهاى مهم در سطح مقامات عالى رتبه سياسى كشورها 
متضمن هماهنگى ها و مناسبات ديپلماتيكى است كه مسئوالن سياست 
آن  انجام  راه  در  كشور  آن  ملى  منافع  راستاى  در  كشور  هر  خارجى 
مى كوشند و طبيعى است كه در چنين ديدارهايى است كه قراردادهاى 
مهم، پيمان نامه هاى الزام آور و تفاهم نامه هاى مربوط به همكارى هاى 
متقابل در عالى ترين سطح به امضا رسيده و موجب تقويت روابط دو طرف 
را فراهم مى آورد. اگرچه برخى از اين ديدارها در نگاه مردم عادى كوچه 
خيابان بيشتر به مهمانى رفتن و ديد و بازديد پس دادن پادشاهان، روساى 

جمهور و نخست وزيران شبيه است تا انجام تشريفات ديپلماتيك!
به هر روى، چنين ديدار هايى بخشى از تاريخ معاصر جهان را ساخته است. 
در تاريخ ايران نيز هرگز به اندازه دوران پادشاهى محمدرضا شاه پهلوى 
چنين ديد و بازديد هايى بين پادشاه ايران و مقامات ديگر كشور ها صورت 

نگرفته بود.
اينار نگاهى داريم به تمبرهايى از اين ديدارها به يادگار مانده است.

شايد تا پيش از دوران پادشاهى پهلوى دوم تا اين اندازه ديدار بين رهبران 
جهان و شاه ايران رخ نداده باشد. دليل اين مسئله را بايد در چند نكته 

جست.
نخست اينكه تا قبل از دوران پادشاهى محمدرضا شاه پهلوى سيستم 
حمل و نقل و وسايل مسافرت تا به اين اندازه پيشرفته نشده بود. به ويژه 
آنكه در دوران زمامدارى اوست كه هواپيما به صورت تجارى و براى 
مقاصد مسافربرى به ناوگان حمل و نقل جهان اضافه مى شود و در پى اين 
رويداد مهم امكان سفرهايى متعدد در زمان هاى كوتاه براى مقامات كشورها 
ميسر مى گردد. به گونه اى كه آنها مى توانستند فقط ظرف چند روز دورى 
از سرزمين خود به ديگر كشورهاى جهان و همتايان سياسى خود سر زده 

و با آنها به مبادله نظر و پيمان بپردازند.
نكته مهم ديگر لزوم احياى مناسبات بين المللى در بعد از جنگ جهانى 
دوم بود كه بسيارى از رهبران جهان تنها راه رفع مخاصمات را در ايجاد 
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
ملكه انگليس در تهرانيك تمبر- يك داستان

در ميان رهبرانى كه از ايران در زمان پادشاهى محمدرضا  شاه ديدار 
دوم  الزابت  ملكه  باشد.  متفاوت  منظرى  از  سفر  يك  شايد  كرده اند، 
حكمران بريتانيا در يازدهم اسفند 1339 ميهمان پادشاه و ملكه وقت 

ايران است و به همين مناسبت هم تمبر يادبودى منتشر مى شود.
تا اينجاى ماجرا اين ديدار هم مانند ديگر ديدار هاى رسمى مقامات 
خارجى با پادشاه ايران است. اما مسئله آنجا رنگ و رويى جالب تر به 
خود مى گيرد كه بدانيم همه رهبرانى كه از ايران ديدار كردند و تصويرشان 
روى تمبر رفت بال استثنا از قدرت بركنار شدند و تا چشم از جهان فرو 
بستند... اما ملكه انگلستان همچنان بر تخت قدرت در كشور خود تكيه 
زده است و سرش به زيور تاج سلطنت مزين است. سرنوشتى متفاوت با 

ديگر كسانى كه تمبر يادبود ديدارشان از ايران منتشر شد.

همكارى هاى بين المللى ديده و كوشيدند تا با رونق سياست خارجى خود 
نقش مهم ترى در جهان ومنطقه بازى كنند.

ايران نيز از اين گردونه دور نماند و با تقويت ساختار هاى اقتصادى و 
سياسى خود به دنبال داشتن ديپلماسى فعال و نقش پر رنگ تر در جهان و 
منطقه بود و بسيارى از ديد و باز ديد هاى بين شاه ايران و رهبران جهان به 

همين دليل شكل گرفته است.
با چنين روندى است كه تمبرهايى نيز به همين مناسبات در ايران با 

حضور برخى از اين رهبران به دست تبع سپرده مى شود.
9 آبان 1335 به مناسبت ديدار شاه و اسكندر ميرزا اولين رييس جمهور 
پاكستان تمبر يادبود اين ديدار توسط پست دولت شاهنشاهى ايران چاپ 

و منتشر مى شود.
24 مهر 1336 ديدار شاه و ملك فيصل پادشاه عراق موضوع تمبر ديگرى 

از همين مجموعه است.
16 شهريور 1336 رييس جمهور ايتاليا از تهران ديدار مى كند و تمبرى به 

اين مناسبت منتشر مى شود.
17 آبان 1338 ژنرال محمد ايوب خان كه با كودتايى بدون خونريزى در 

پاكستان به قدرت رسيده بود از تهران ديدار مى كند.
15 تير 1339 تهران ميزبان ملك حسين پادشاه اردن است و تمبرى به اين 

مناسب چاپ مى شود.
14 ارديبهشت 1341 فردريك دوم پادشاه دانمارك مهمان پادشاه ايران 

است و تمبر ويژه اين ديدار منتشر مى گردد.
11 مهر 1342 در پى ديدار ملكه ژوليا صاحب تاج و تخت هلند از ايران 

تمبرى به انتشار مى رسد.
24 مهر 1342 و به مناسبت ديدار ژنرال دوگل رييس جمهور فرانسه با 
پادشاه ايران در تهران تمبرى منحصر به فرد روانه بازار مراسالت پستى دو 

كشور مى شود.
12 شهريور 1343با حضور هيالسيالسى پادشاه حبشه در ايران تمبر ويژه 

ديدار اين دو رهبر منتشر مى گردد.
26 آبان 1343 تهران ميزبان پادشاه بلژيك است و پاكت هاى پستى، خانه 

تمبرى به مناسبت اين رويداد. 
17 ديماه 1343 پادشاه نروژ به ديدار شاه ايران آمده و روى تمبر ايران 

جا خوش مى كند.

8 مهر 1344 هم رييس جمهورى اتريش مهمان كاخ سعدآباد در تهران 
است و يادبود اين ديدار تمبرى كه در همان زمان منتشر مى گردد.

17 آذر 1344 براى نخستين بار يك پادشاه از عربستان سعودى به ايران 
مسافرت مى كند و تمبرى به اين مناسبت منتشر مى شود.

در 10 مهر 1345 ديدار پادشاه ايران با جودت سوناى رييس جمهور 
تركيه كه يادآور ديدار رضا شاه و آتاترك است، روى تمبر ايران ماندگار 

مى شود.
4 ارديبهشت 1346 هواى بهارى تهران پادشاه و ملكه تايلند را به اين 
شهر فراخوانده و ديدار دو پادشاه زمينه انتشار تمبرى ديگر را رقم مى زند.

23 ارديبهشت 1346 هم رييس جمهور رومانى به ديدار شاه ايران مى آيد 
و در تقويم تمبر ايران براى خود صفحه اى مى گشايد.

25 آبان 1347 و پس از آنكه تهران ميزبان برژينف صدر هيئت رييسه 
اتحاد جماهير شوروى است، تمبرى به مناسبت ديدار او با شاه ايران منتشر 

مى گردد.
ليست اين ديدارها شامل موارد ديگرى هم هست كه به دليل محدوديت 

اين صفحه از اشاره به آنها معذوريم.
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يك سبد حكايت

سربه زير برف كردن كبك دليل خاصى دارد كه با گمان و تصور عامه در مورد اين 
پرندة زيبا و خوش خرام كامالً متفاوت است به همين خاطر در زير به ريشه يابى آن 

مى پردازيم تا اشتباه عامه مردم در رابطه با اين ضرب المثل روشن شود. 
كبك پرنده ايست زيبا كه تقريباً همه كس اين پرنده خوش خرام را مى شناسد. 
پرنده اى است از طايفة ماكيان كه گوشت لذيذش باعث شده كه آن را شكار كنند. 
هم اكنون هشت نوع از اين پرنده به وسيلة پرنده شناسان دردنيا شناخته شده است.

كبك در كوهستان و مناطق روباز زندگى مى كند و مانندخيلى از پرنده ها روى 
شاخ درختان نمى رود. خوراكش دانه هاى گياهى، سبزيجات، برگ درختان و 
حشرات است. كبك ها صبح زود و هنگام غروب آفتاب از شكاف كوه ها خارج 

شده و بدنبال دانه مى گردنند و بقية ساعات روز را در محل امنى بسر مى برند. 
كبك ماده دراواسط بهار در زمين چاله اى به پا مى كند و روزى يك تخم 
مى گذارد حدودا دوازده تا هجده عدد كه اين تخمها نخودى رنگ هستند. پس 
ازآن سه هفته روى تخم ها خوابيده تا جوجه هايش سر از تخم درآورند.بد نيست 
بدانيد كه كبك در قفس هم تخم مى كند ولى بر روى تخم نمى خوابد بدين جهت 
براى تربيت و ازدياد آن بايد در منازل چمن تهيه كرد تا كبك در آن تخم بگذارد و 
بعداً تخمها را جمع آورى كرده و زير مرغ كرچ بگذارند تا جوجة كبك بيرون آيد. 

براى كبك از قديم سه صفت قائل بوده اند كه عبارت است از:
خراميدن ، هنگام خطر سر زير برف كردن و قهقهه زدن 

كبك به قدرى مورد توجه شعرا و ادبا واقع شده كه كمتر شاعر يا نويسنده اى را 
مى توان جست كه از آن سخن به ميان نياورده باشد. : 

قهقهة زدن كبك همان قدقد مخصوصى است كه كبك نر و ماده در فصل بهار و 
موقع سرمستى و جفت گيرى از حنجره خود خارج مى كنند و نويسندگان و شاعران 

آن را به قهقهه يعنى خنده به آواز بلند تعبير مى كنند.
منوچهرى دامغانى در باره قهقهه و صداى كبك گفته: 

كبكان بى آزار كه بر كوه بلندند..........................بى قهقهه يكبار نديدم كه بخنند
حافظ بزرگ فرموده : 

ديدى آن قهقهة كبك خرامان حافظ ............كه ز سرپنجة شاهين قضا غافل بود 
در باره خراميدن كبك خاقانى شروانى گفته:

خاقانيا خسان كه طريق تو مى روند..............زاغند و زاغ را روش كبك آرزوست!
اما در باره سر به زير برف كردن كبك در ميان مردم اين طور معروف است در 
فصل زمستان موقعى كه زمين پر از برف است به محض اينكه كبك ها در جرگه 
زدن و محاصرة شكارچيان قرارمى گيرند فوراً سرخود را زير برف فرو مى كنند تا 
شكارچيان را نبينند به گمان آنكه چون آنها مردم را نمى بينند پس مردم هم آنها را 
نمى بيند. پس از صيد شدن مصون خواهد ماند: «چون صيادان قصد او كنند سر را 
در زير برف پنهان كنند و چنان پندارد كه صياد او را نديده و نبيند.» در حالى كه اين 
فرضيه به كلى غلط است، چرا كه اوالً كبك آن درك و شعور را ندارد كه دست به 
حيله و نيرنگ بزند. ثانياً به فرض آنكه داراى چنان هوش و فراست باشد به حكم 
غريزه بايد سريعا از محل متوارى شود و به راحتى خودش را در اختيار شكار چيان 

قرار ندهند. 
بسيارى از صاحب نظران و شكاچيان كه سالها به شكار كبك پرداخته اند متفق 
القول، اظهار داشته اند كه اين اصطالح به نحوى كه درافكارعامه و حتى شاعران 
و نويسندگان جاى گرفته به هيچ وجه درست نيست. حقيقت اين است كه در 
گذشته، موقعى كه برف تازه مى باريد شكارچيان جرگه مى كردند يعنى در 
منطقه اى كه كبك وجود داشت از چهارطرف با رعايت سكوت و آرامش پيش رفته 

و منطقة صيد و شكار را از هر طرف محاصره مى كردند. در اين موقع كبك ها از 
ترس پرواز مى كردند . 

يكى از خصوصيات كبك اين است كه هنگام احساس خطر يك پرش برمى دارد 
سپس فرود آمده و در گام بعدى پاهاى خود را بر زمين فشار داده و اوج مى گيرد اما 

از شدت وحشت و اضطراب چندمتر دورتر با سر در برف فرود مى آيد.
پيداست چون زمين مستور از برف بوده اين پرنده زيبا و قشنگ به علت سرعت 
زياد پس از فرود آمدن با سر و گاهى تمام اعضاى بدنش در زير برف فرو مى رفت 
و تنها دم و دوپايش خارج از برف باقى مى ماند و قدرت خارج شدن از برف و 

پرواز مجدد را از دست مى داد. 
در اين موقع شكارچيان سر مى رسيدند و آنها را زنده مى گرفتند. اين كار اختصاص 
به شكارچيان ندارد بلكه مردم عادى و روستاييان دركوهستان هنگام ريزش برف كه 
كبك ها به جستجوى غذا و دانه در داخل برف به طور دسته جمعى حركت مى 
كردند به صورت جرگه آنها را محاصره كرده و با پرتاب سنگ يا حملة دسته جمعى 
آنها را مى پرانيدند و شكار مى كردند. كبكها از اين حملة ناگهانى وحشت مى كردند 
و به همان ترتيب كه در باال شرح داده شد پرواز مى كردند و چند صدمتر دورتر مى 

رفتند و روستاييان آنها را با دست مى گرفتند.
----------------------------------------------------

جرگه: محاصره كردن

محمود افهمى

مثل كبك سرش را 
زير برف مى كند 
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داستان كوتاه

زن از روى تشك نيمه خيز شد. فتيله المپا را باال 
كشيد، شمد روى صورت نوزاد را كنار زد، عرق 
پيشانيش را با كهنه اى پاك كرد، او را رو به قبله 
گذاشت و شروع كرد به مويه كردن. مرد از ناله زن 
بيدار شد، پرسيد « هنوز تب دارد» زن كه به خاطر 
بيدار نكردن شوهر در دل مويه مى كرد وقتى فهميد 
بيدار است بغض تركاند، شروع كرد به شيون كردن و 
گفت « نگاه كن از تب دارد ميسوزد، بچه ام از دست 

رفت، چشمهايش از حدقه بيرون زده است». 
بود،  سرخ  خون  مثل  نوزاد  پيشانى  و  صورت 
گونه ها از گرماى تب ُگر گرفته بود و چشم ها بى اختيار در حدقه ها از سويى به 
سوى ديگر مى چرخيد. مرد از جا برخاست، پاپوش ها و تنبان پشمى به تن كرد، 
نيم تنه پوستين را به شانه انداخت و ساروق ها را به پا كرد. به زن گفت « خوب 
بپوشانش االن مى برمش شهر به مريضخانه». مرد چراغ فانوس را روشن كرد و 
از در اتاق به طرف طويله راه افتاد. اسب كه نور بى ِهنگام را ديد سرى چرخاند و 
با چشمان برق زده در نور، نيم شيهه اى كشيد. مرد نمد را گذاشت پشت اسب، 
زين را روى آن با تسمه اش محكم بست، لگام بر دهان زد و او را از طويله بيرون 

كشيد سپس اسب را پشت در رها كرد و به داخل اتاق رفت.
سوز سرما يكراست تا مغز استخوان مى رفت. روز قبل تا سر شب برف باريده 
بود. آسمان يكسر صاف بود و نيمه مهتاب در دل آن مى درخشيد. تنها نشان 
زندگى در سرماى بيرون زوزه ُگرگ بود و بخار غليظ حفره هاى بينى اسب 
كه مثل دود كشى در هوا ناپديد ميشد. تا زانوى اسب برف نشسته بود. مرد با 
پوستينى بر تن، شالى بر سر و گردن و بقچه اى كه در آن فرزند را پيچيده بود بر 

اسب سوار شد و از حياط بيرون آمد.
يكدست بر لگام و دست ديگر نگهدار فرزند ميان دو پايش به تاخت بطرف 

شهر سرازير شد. برف سنگين بود و راهِ مال رو مخفى نشسته در زير آن.
اسب اگر چه مى دانست كه عنان رهاست و بايد به تاخت بتازد ولى به سختى 
گام بر ميداشت. چراغ هاى شهر از سه فرسخى سو سو مى زد. مرد اين راه را در 
فصل درو به يك ساعت هم رفته بود ولى انگار هزار فرسنگ و هزار ساعت در 
پيش رو بود و طفل نيمه جان بر روى زين در حال احتضار. گاهى مى خواست 
بايستد و پوشش نوزاد را باز كند تا ببيند آيا راه رفته بى ثمر بوده يا بايد هنوز 
بتازد ولى شهامت پيامد كار را نداشت. چرا كه مى دانست چه تب پيروز شود چه 
سرما حاصل يكى است و جان تنها جگر گوشه اش و نذر و نياز سه ساله همسر 
و مادرش بر باد رفته است. شايد با درد خود مى توانست كنار بيايد ولى جواب 

همسر را چه مى داد و با ضجه هاى مادر چه بايد مى كرد.
هيبت سرما و سوز بوران به همه بدن رخنه كرده بود مگر به گوش ها و 
گونه هايش كه از گرما مى سوخت و از ترس فرداى بى فرجام خونش را به 
جوش آورده بود. با دسِت بر افسار به پشت اسب مى كوبيد و هر چه خشم و 
ترس داشت با نهيب اسم او را فرياد مى كرد كه « مارال بتاز، مارال تند تر بتاز». 
مارال انگار نفير ساالر خود را حس مى كرد، در سرازيرى ها و جاهاى كم برف 
با توان نيمه جان مى تازيد و دوباره به عمق برف كه مى رسيد با تكاپو هر آنچه از 
جان مانده بود مايه مى كرد. سه ساعتى مى شد كه در راه بودند. چراغ هاى شهر پر 

نور تر شده بود و مرد مى دانست كه از كنار كاريز ماروس كه بگذرد بايد بپيچد 
به چپ و چند دقيقه اى بعد مى رسد به جاده اصلى شهر و از آنجا تا مريضخانه 
راه زيادى باقى نيست. كاريز را كه رد كرد عمق برف هم مثل شيب كوه كمتر 
شده بود و مارال مثل رخش با سپرِ سينه، افراخته بسوى دشت مى تازيد. انگار كه 
ُكّره اوست كه در هجوم گرگ است و او بايد هر آنچه در جان دارد براى رهايى 
مايه كند. ولى مارال نمى دانست كه هيچ درنده گرسنه اى در چنين سرمايى سر از 
النه بيرون نمى آورد ولى چاله اى نا بهنگام پوشيده از برف براى او از هر درنده اى 
نافرجام تر خواهد بود و اينچنين نيز شد. پاى راستش در آن چاله فرو رفت، از 
ته جان شيهه اى دردناك كشيد و با سر بر زمين خورد. مرد و فرزند بسان سنگ 
پاره كه از فالخنى رها مى شود از روى مارال پرتاب شدند. زمين پُر برف اگر چه 
در ابتدا سنگ راه مرد شده بود اينبار از شدت تصادم او و فرزند كاسته بود. از جا 
بلند شد و فرزند را در چند قدمى يافت، الى پوشش او را باز كرد و صداى گريه 
بچه درد عميق استخوان پا و كمر را از يادش برد. او را در آغوش كشيد و بطرف 
مارال رفت. مارال اما بر پهلو افتاده بود نفس هاى تندش با بخار از دو پّره پهن بينى 

به آسمان تنوره مى كشيد. 
لگام را بدست گرفت و كشيد ولى مارال تكان نمى خورد. جلو رفت و پاى راست 
او را ديد كه از زير زانو قلم شده بود و با دست تيزى استخوان شكسته را از زير 
پوست حس مى كرد. فريادى بر آورد و چند لحظه اى روى برف چهار زانو نشست. 
فرزند در آغوش و اشك ها سرازير، جرات نمى كرد به آنچه كه بايد مى كرد بيانديشد 
ولى مى دانست چاره اى ندارد آخر چگونه مى توانست. او با مارال بزرگ شده بود. 
درد فرزند را براى چند لحظه اى فراموش كرد، از جا بلند شد، تسمه زين را شل 
كرد، نمد را از پشت اسب در آورد و روى زمين پهن كرد، فرزند را الى آن پيچيد 
و از خورجين دشنه را در آورد.  كنار اسب روى  زمين نشست و پيشانى او را 
بوسيد. دست چپ را به زير گلوگاه اسب برد و شاهرگ را پيدا كرد. چشم هايش 
را بست و در يك لحظه ابراهيم وار دشنه را در آن فرو برد. مارال ناله خفيفى كرد 

و خون داغ انگار از قلب مرد بود كه فواره مى زد. 
نور نقره فام ماه، سپيدى برف، سرخى خون مارال و آتش جان سوار، رنگين 

كمان اندوهى بود نشسته بر دل سرد شب در آن پهن دشت بيكران.
چشمان پُر تاب مارال ديگر نمى درخشيد، پلك ها به آهستگى بر روى نگاهش 
به سوار بسته شد. مرد برخاست با پشت دست نم روى گونه ها را پاك كرد، 
طفل پيچيده در نمد را به آغوش كشيد و به طرف شهر، بتاز، مارالش را رها كرد.
نيم ساعتى مى دويد تا نفس زنان و سر و روى قنديل بسته از يخ به مقصد رسيد. 
وارد شد، پرستار مسنى كشيك شب بود، سراسيمگى مرد را كه ديد نوزاد را از 
او گرفت و به اتاق معاينه برد. پرستار گفت « امشب دكتر نداريم ولى بگذار ببينم 
شايد بتوانم برايش كارى كنم». نوزاد را روى ميز خواباند، پوشش ها را درآورد، 
پس از چند دقيقه معاينه سرمى به پاى او وصل كرد و دارويى بداخل سرم تزريق 
نمودو گفت « تبش خيلى باالست اين دارو كمكش خواهد كرد به احتمال زياد 

حصبه دارد تا صبح اگر دوام بياورد شانس بهبودى زياد است» 
مرد ناشكيبا روى نيمكت بيرون اتاق نشسته بود، آفتاب كه زد پرستار پيش 
آمد و گفت « تبش پايين آمده است نگران نباش خوب مى شود، ظهر كه شد 

مرخصش ميكنم برويد» 
مرد نفس عميقى كشيد و با خود گفت « اسمش را ميگذارم مارال».

مارال
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وب نوشت هاى مادرانه

آتوسا راوش

فضاى سوم زنانگى
وب نوشته هاى مادرانه همان درد ودل هاى مادرانة خودمان است در دنياى ديجيتال. جنس خاص خودش را دارد. 
هم سياست درش هست هم تدبير منزل هم بچه دارى كمى هم روشنفكرى. دغدغه هاى زنانه با واگويه هاى مدرن 

و امروزين با دردسرهاى قديمى يك جا جمع مى شوند.بيان تجربه هاى زنانگى در فضايى متفاوت و البته مشترك.
وب نوشته هاى مادرانه يادداشت هاى روزانة يك زن ايرانى است در يك وبالگ شخصى. زن ايرانى كه اگر چه 
سالها درس خوانده و دانش آموخته ليكن فضاى سياسى حاكم در ايران از يك طرف و حس و عرق مادرى از طرف 
ديگر دست به دست هم دادند تا او را در فضاى خانه جاى دهند. اين جايگزينى اما سرنوشت محتوم نيست، نوشته 
هاى وبالگ او حاكى از بيان تالش ها و تجارب زنانه است براى ايجاد فضايى سوم فضايى متفاوت از تحميالت بيرونى 

و تعهدات درونى، تجاربى  مشترك با فضاى بيرون و نقش هاى درون.
با سپاس از شركت كتاب و آقاى بيژن خليلى كه امكان چاپ اين تجربة متفاوت را فراهم نمودند. 

پست سوم

پخت حليم و علم شريف 
اخالق
                                               

حضرت  اخالق  عمدتا  و  اخالق  علم  در  مانده  يادم  كه  جايي  تا 
آن  از  حاصل  نتيجه  با  يا  و  آن  انجام  نيت  با  يا  را  امور  ارسطويي 
مي سنجند به عبارتي عده اي را عقيده بر آن است كه اخالقي بودن يا 
نبودن امري بسته به نتيجه عمل است، صرف نظر از نيت فاعل به طور 
مثال اگر شما با نيت خيري از آن طرف خيابان بدو بدو براي رد كردن 
پيرزني به اين طرف خيابان آمديد و دستش را گرفتيد و خواستيد از 
خيابان ردش كنيد و در حين انجام اين عمل سراپا اخالقي پاي آن 
شهر  جوي هاي  روي  بر  كه  استانداردي  سوپر  نرده هاي  در  بدبخت 
نصب شده فرورفت و قوزك پايش شكست، بي بروبرگرد شما مقصر 
هستيد و پيرزن فلك زده حق دارد يك پكيچ فحش نثارتان كند، زيرا 

مهم نتيجه عمل بوده و نه نيت خيرتان.
قوزك  حالت  اين  در  كه  است  برآن  عقيده  نيز  را  ديگر  عده اي   
شكسته پيرزن اصال اهميتي ندارد، شما خيالتان جمع باشد يكي از آن 
حساب هاي پر مالت ثواب برايتان باز شده و شما مي توانيد عليرغم 
فحش و نفرين و آه و ناله پيرزن بدبخت با خيال راحت و دل شاد 

ازحساب باز شده شب را راحت سر به بالين بگذاريد.
حكايت آشپزي براي جماعت مذكر شكم پرست بدون شك و در 
سنجيده  اول  نوع  از  اخالقي  مالك  همان  با  داري  خانه  تاريخ  طول 
براي  شما  كه  نيست  مهم  جماعت  اين  براي  يعني  مي شود،  و  شده 
پختن يك غذا چقدر در آشپزخانه سر پا ايستاده ايد چند دفعه دستتان 
سوخته يا چقدر ظرف كثيف شده، تنها براي اين جماعت مهم اين 
است كه غذا خوشمزه و باب و ميل باشد ما بقي ماجرا حاشيه است. 
اگر بي احتياطي كرديد و شمه اي از سختي كار گفتيد اداي شق القمر 

درآوردن است.
همين ماجرا در مورد اصرار شما به ايجاد نو آوري و خالقيت در 
امر خطير آشپزي نيز صادق مي باشد ، يعني فكر نكنيد مي توانيد با 

آوري  جمع  و  جو  و  پرس  كلي  با  و  آشپزي  كتاب  يك  به  مراجعه 
اطالعات از گوشه و كنار و به نيت خير حذف برنج از رژيم غذايي 
براي جلوگيري از شكم پركني و پوكي استخوان، دست به ابتكار و 

نوآوري در امر مقدس آشپزي بزنيد.
اين تجربه را از حليمي كه چندى قبل به حساب خودم براي تقويت 
حليم  اين  مي گويم  بودم  پخته  بچه ها  استخوان هاي   رشد  و  حافظه 
تركيبي بود از نخود و آرد كلي گوشت و كره ، گوشت كوب و يك 
به  نزديك  و  كوبيدن  دقيه  پنج  و  چهل  به  نزديك  و  فوالدي   مچ 

دوساعت هم زدن.
نمي ارزد،  نخودي  اولش  نوع  از  مردانه  اخالق  علم  در  اينها  همه 

وقتي غذا به طبع جماعت مذكر خوش نيايد.  
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وب نوشت هاى مادرانه
پست چهارم

بازى هاى كامپيوترى
دوستي گله مي كرد كه چرا اينقدر دير به دير پست مي نويسم،  اين 
پر  از  يكي  تابستان  من  نظر  به  برمي گردد  تابستان  فصل  به  موضوع 
دردسرترين فصل هاي خداوند است، در اين فصل براي من باليي مثل 
سونامي يا تسونامي يا توهمين مايه ها  نازل مي شود. چه به بركت بازار 
بي درو پيكري كه ما در اين مملكت داريم، انواع و اقسام بازي هاي 
كامپيوتري هر روزه مخاطبان بزرگ و كوچك خود را مورد هجوم قرار 
مي دهد و تو اگر خيلي هنر كني و بتواني در مقابل صد تاي آنها مقاومت 
كني در مقابل صدويكمي و صدو دومي و يا بازي هاي قرضي مطمئنان 
نمي تواني تاب بياوري و باالخره مجبور مي شوي براي عقده اي بار نيامدن 
بچه ها به چند تاي آنها رضايت دهي، و رضايت دادن همان و تركاندن 

كامپيوتر و بي كاله ماندن سر خودم همان. 
هر وقت كه تو حس و حال پست نوشتن قرار مي گيرم يا بايد پي يك 
جر و بحث بيهوده در باره اولويت و ضروت استفاده من يا بچه ها از 
كامپيوتر را به تن بمالم و در مقابل اعتراض آنها بگويم كه كار واجب 
دارم و آنها نيز دليل بياورند كه آخر وبالگ نويسي هم شد كار واجب و 
من هم بگويم بازى هاي كامپيوتري وقت تلف كردن است و آخرش هم 
هيچ چيز عايدتان نمي شود و آنها هم بگويند اين بازي ها هيجان انگيز 
است، و وبالگ نويسي تو كسل كننده، و من هم بگويم اين هيجان به 
درد عمه تان مي خورد و آنها هم بگويند اين وبالگ نويسي تو حتي به 
درد عمه ات هم نمي خورد ، و خالصه كلي اره كشي و تيشه دهي، و يا 
اينكه طبق معمول بي خيالش شوم و منتظر بمانم تا آنها اگر كامپيوتر را 
نتركانده باشند آخر سر فرصتي به من برسد، كه در آن حالت ديگر  حس 

و حالي براي وبالگ نويسي برايم باقي نمانده.

پست پنجم

به همين راحتي؟
دلم مي خواست هر دو روز همايش را كه درباره مشروطيت و چشم 
اندازهاي آينده آن بود را با خيال راحت مي رفتم و مي نشستم بدون هيچ 
دغدغه اي به سخنراني ها گوش مي دادم، اما اين گونه نشد، روز اول كه 
صبح ساعت ده رسيدم زيرا مجبور بودم حتما ناهار بچه ها را حاضر 
كنم، شب قبل را تخم مرغ خورده بودند ودلم راضي نمي شد ظهر را هم 
با غذاي تكراري سر كنند بنابراين صبح اول وقت در تدارك ناهار شدم 
مي بايد صبر مي كردم تا ناهار پخته شود بعد زير گاز را خاموش كنم تا 
بتوانم با خيال راحت منزل را ترك كنم، هنوز بچه ها خواب بودند كه 
از خانه زدم بيرون يك نامه بلند و باال برايشان نوشتم كه شامل خوردن 
صبحانه دست نزدن به گاز و دعوا نكردن با يكديگر و خالصه كلي 
سفارش و توصيه بود، تازه اولين سخنراني كه من موفق به شنيدن آن 
شده بودم  به نيمه  نرسيده بود كه تلفن همراهم شروع به زنگ زدن 

كرد، سوال و جواب،  كجايي؟ كي مي آيي؟ اجازه داريم كامپيوتر بازي 
كنيم؟ سينا من رو مسخره مي كنه، حامد من رو مي زنه، ما خوراك دوست 
نداريم مي تونيم تخم مرغ درست كنيم، مي تونيم بريم خونه آرمين و 

امين؟ مي تونيم بريم سي دي امير حسين رو پس بدهيم؟ و...
 داشتم كالفه مي شدم از خير ناهار همايش گذشتم پيش خودم فكر 
كردم ما بين ساعت ناهار همايش مي روم كمي اوضاع را جفت و جور 
مي كنم و دوباره براي جلسه بعداز ظهر برمي گردم، كه البته رفتن همان و 
برنگشتن همان. در طول شب همان روز هم چند بار عناوين سخنرانان و 
سخنراني هاي روز دوم همايش را  با خودم مروركردم ساعات سخنراني ها 
را با ساعات و وقت خودم بررسي كردم كه چگونه صبح در عين بردن 
بچه ها به كالس بتوانم به سخنراني ها برسم و دوباره بتوانم آنان را از 
كالس به خانه برگردانم هر چي با ساعات خودم و ساعات سخنراني ها 
سر و كله زدم و ور رفتم نشد نمي توانستم از كاشانك به  ولنجك بروم 
و سپس از ولنجك به قلهك بروم در هر كالس يك تا يك ساعت و نيم 
منتظر بمانم و بعد هم توقع داشته باشم به همايش هم برسم. فكر كردم 
اگر بچه ها يك روز به كالس نروند چه مي شود، نتوانستم خودم را راضي 
كنم به خاطر خودم آنها را از كالس هايشان باز دارم، هر چند مسلما اگر 
آنها مي فهميدند بي شك از خوشحالي بال در مي آوردند، اما من نتوانستم 
خودم را براي اين كار كه اسم اش را خود خواهي گذاشته بودم راضي 
كنم، به راحتي از خير همايش گذشتم همانطور كه به راحتي از خير خيلي 
از خواسته هاي خودم در طول دوراني كه مفتخر به عنوان مادري شده 
بودم مي گذشتم.  اصال اين گذشت يك عادت شده، از خير تفريحات و 
خوشي ها معمول كه هيچ،  چون آنها را توام با لذت فردي و خودخواهي 
فردي مي دانستم از خير لذات معنوي هم به راحتي مي گذشتم از خير 
رفتن به يك همايش يا سمينار علمي وادبي كه تنها خبرش را در روزنامه 
مي خواندم و يا بسياري مراسم ديگر كه روحم براي رفتن به آنجا پر مي 
زد از خير همه شان به راحتي مي گذرم و خم به ابرو نمي آورم براي 
اينكه بچه ها در خانه تنها نباشند و اتفاقي نيفتد كه خدايي نكرده خودم را 

تا آخر عمر سرزنش كنم.
خوب كه نگاه مي كنم مي بينم اين گذشتن ها تنها در حوزه عمومي 
از  جزئي  گذشتن ها  اين  هم  خصوصي  حوزه  در  نيست  من  زندگي 
زندگي ام شده گذشتن از خواب از خوراك از ديدن برنامه هاي دل خواهم 
با ساعاتي كه با كارتون يا فوتبال تداعي دارد، تهيه غذا و خوردن ته 
مانده هاي آن به عنوان آخرين نفر و معموال در تنهايي چرا كه اول بايد 
مطمئن بشوم كه براي بچه ها كم نيايد و سر سفره همه چيز مهيا و كامل 
باشد. اين گذشتن ها كار را به جايي رسانده  كه خرج كردن براي خودم 
را گناهي كبيره مي دانم و براي بچه ها عين ثواب. تازگي ها اين فكر به 
سرم زده كه آيا در نظام حقوقي و يا نظام اجتماعي چنين رابطه اي به چه 
صورت تعريف و بيان مي شود و آيا اصال براي نظام اجتماعي و حقوقي 
ما به چنين رابطه اي فكر شده و يا اينكه به محض مادر شدن بايد از خير 
همه چي به نفع ديگري يا ديگران گذشت آيا نمي توان رابطه را به گونه اي 
ديگر تعريف كرد؟ آيا اصال مي توان براين رابطه تحليلي داشت و آن را به 
نقد كشيد آيا به فكر كسي يا مادري خطور كرده كه با خود بگويد بابا اين 

چه وضعشه نمي شه طور ديگري هم بود و مادر هم بود؟
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12 بهمن (1 فوريه)
1332 خورشيدى (1954 ميالدى) 

انتقاد شديد آيت اهللا كاشانى از انتخابات مجلس و دولت زاهدى
1346 خورشيدى (1968 ميالدى)

هرمز قريب به رياست تشريفات شاهنشاهى منصوب شد
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

باز گشت خمينى بعد از 15 سال تبعيد به ايران 

 13 بهمن (2 فوريه)
1284 خورشيدى (1906 ميالدى)

زادروز  بزرگ علوى - نويسنده در تهران
 كليه كتابهاى زنده ياد بزرگ علوى در شركت كتاب 

موجودند
1351 خورشيدى (1973 ميالدى)

 زادروز  عليرضا قربانى، خواننده
 آثار عليرضا قربانى در شركت كتاب موجودند 

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى يك ديدار رسمى 

عازم هندوستان شدند
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

پارسى)  صديقى  (فرامرز  ياحقى  پرويز  درگذشت 
نوازنده مشهور و بينظير ويولن در منزل مسكونى 

خود در تهران
از 18  وى  بود.  تهران  در  سال 1314  متولد  ياحقى 
با  را  خود  همكارى  پيرنيا  داود  دعوت  به  سالگى 
من  دل  اميد  نام  به  آهنگى  ساختن  با  گلها،  برنامه 

كجايى، با صداى بنان، آغاز كرد. 
ياحقى يكى از بهترين تكنوازان برنامه گلها وسازنده 
صداى  با  كه  بود  موسيقى  زيباى  اثر  صدها 

خوانندگان نام آور موسيقى ايرانى اجرا شده بود.
وى در سالهاى اخير چندين اثر تكنوازى و همنوازى از جمله راز و نياز  و 

طوبى را منتشر كرده بود.
 آثار پرويز ياحقى در شركت كتاب موجودند  

14 بهمن (3 فوريه)
 1327 خورشيدى (1949 ميالدى)

تظاهرات شديد دانشجويان در تهران براى الغاى قرارداد نفت و تعطيل بانك 
شاهى

1351خورشيدى (1973 ميالدى)
درگذشت سپهبد مرتضى يزدان پناه - سناتور، رييس بازرسى شاهنشاهى و 

رييس شوراى عالى بانك سپه
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

انتشار اولين كتاب درباره بحران ايران تحت عنوان «ايران برضد شاه» در 

پاريس. نويسنده ى اين كتاب: احمد فاروقى از نويسندگان روزنامه لوموند 
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت سياوش كسرايى - شاعر معاصر در وين 
(اتريش)

 آثار سياوش كسرايى و آثارى كه بر اساس اشعار 
)

او از سوى باقى هنرمندان آفريده شده اند در شركت 
كتاب موجودند.

1381 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت پروفسور يحيى عدل استاد جراحى و پايه 

گذار جراحى نوين در ايران

15 بهمن (4 فوريه)
1309 خورشيدى (1931 ميالدى)

زادروز محمدعلى فردين ، بازيگر و كارگردان ايرانى
1313 خورشيدى (1935 ميالدى)

نصب سنگ اول بناى دانشگاه تهران بدست رضاشاه در اراضى جالليه
1313 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز على نصيريان، بازيگر ايرانى 
1327 خورشيدى (1949 ميالدى)

محمدرضا شاه در محوطه دانشكده حقوق مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. 
ضارب، ناصر فخرآرايى عضو حزب توده ايران بود 

كه با شليك گلوله از طرف گارد محافظ كشته شد
 كتابى در اين زمينه با عنوان 5 گلوله براى شاه در 

شركت كتاب موجود است 
1338 خورشيدى (1960 ميالدى)

آغاز بهره بردارى كارخانه قند فريمان
1339 خورشيدى (1961 ميالدى)

و  استاد   - تونى  فاضل  محمدحسين  درگذشت 
دانشمند معاصر

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
آيت اهللا خمينى، مهندس مهدى بازرگان را به عنوان 

رييس دولت موقت معرفى كرد.
و  مسائل  از  برخى  در  كرد  اعالم  بختيار  شاپور 

اصول نه با شاه سازش مى كنم نه با خمينى.
دكتر على اصغر حاج سيدجوادى بخاطر نوشتن 

مقاله عليه ارتش دستگير و بازداشت شد.

16 بهمن (5 فوريه)
 1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

ساز  برنامه  پژوهشگر،  فرهى،  فرهنگ  زادروز 
راديو و تلويزيون، و ژورناليست

 باران نور ، مجموعه چهار سى دى – شعر و 
كتاب  شركت  در  ايشان  اجراى  و  صدا  با   – ترانه 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
12 بهمن تا  10 اسفند
February 2014

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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موجود است

1332 خورشيدى (1954 ميالدى)
درگذشت اديب السلطنه حسين سميعى «عطا» - شاعر و سياستمدار

1366 خورشيدى (1988) 
درگذشت ابراهيم فخرايى- نويسنده و مورخ

1387 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت حسن زارع، طنزپرداز سرشناس ايران در اثر بيمارى، در سن 80 
سالگى در استكهلم. وى حقوقدان و قاضى دادگاه بود و نويسندگى طنز را 
از حدود 60 سال پيش با روزنامه توفيق آغاز كرد. از او چهار كتاب با عنوان 

لبخند منتشر شده است.

17 بهمن (6 فوريه)
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

خواب  از  بايد  آبى ها  چشم  گفت:  آمريكا  تلويزيون  با  مصاحبه  در  شاه 
خودپسندى بيدار شوند. من پدرخوانده اسرائيل نيستم.

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
ژنرال هايزر فرستاده ويژه آمريكا، ايران را ترك كرد.

  خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در شركت كتاب موجود است 
1354 خورشيدى  (1976 ميالدى)

رحيم على خرم مقاطعه كار معروف به اتهام تصرف 22 هزار متر زمين، تحت 
تعقيب قرار گرفت.

1366 خورشيدى  (1988 ميالدى)
تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان 

خمينى
1389 خورشيدى  (2011 ميالدى)

مجلس  رياست  از  رفسنجانى  هاشمى  بركنارى 
خبرگان

 كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت 
كتاب موجود است 

18 بهمن (7 فوريه)
1229 خورشيدى (1851 ميالدى)

انتشار نخستين شماره از روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران. اين روزنامه به 
كوشش اميركبير منتشر شد.

1305 خورشيدى (1927 ميالدى)
انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك) به رياست مجلس شوراى ملى

1307 خورشيدى (1929 ميالدى)
قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادى بردگان به هنگام ورود 

به ايران به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
1327 خورشيدى (1949 ميالدى)

درگذشت قاسم صوراسرافيل - رجل آزاديخواه
1328 خورشيدى (1950 ميالدى)

زادروز فائقه آتشين «گوگوش»- خواننده معاصر
  كليه آثار خانم گوگوش در مركز موسيقى و فيلم 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است.
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

محاكمه  دادگسترى  در  شاه  گفت  خمينى  روح اهللا 
مى شود.

19 بهمن (8 فوريه)
1347 خورشيدى (1969 ميالدى)

سينمايى (دختر  و  تلويزيونى  فيلمهاى  آمريكايى  بازيگر  رز،  شيوا  زادروز 
پرويز قريب افشار)

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى در قم

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
حمله به پاسگاه سياهكل در شهر سياهكل توسط چريك هاى فدايى خلق

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
محمدرضا شاه گفت هيچ كشورى قدرت حمله به ايران را ندارد.

1355 خورشيدى (1977 ميالدى)
كشته شدن ارتشبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى هوايى در سانحه هوايى 

در تپه هاى لويزان
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

شاپور بختيار گفت، در مقابل هيتلر، رضاشاه، و محمدرضا شاه ايستادگى 
كردم، در مقابل خمينى و بازرگان هم مقاومت خواهم كرد.

1360 خورشيدى (1982 ميالدى)
سازمان  تيمى  خانه  يك  در  خيابانى  موسى  و  ربيعى  اشرف  شدن  كشته 

مجاهدين خلق در تهران به دست پاسداران
1382 خورشيدى (2004 ميالدى)

شاهزاده چارلز، وليعهد انگلستان براى ديدار از شهر زلزله زده ى بم، به عنوان 
نخستين شخصيت سياسى انگلستان بعد از انقالب 57، به ايران سفر كرد.

20 بهمن (9 فوريه)
1264 خورشيدى (1886 ميالدى)

زادروز ابراهيم پورداوود - اديب، شاعر و  پژوهشگر نامدار در رشت
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

درگذشت مهرداد اوستا، شاعر و  اديب معاصر
1355 خورشيدى (1977 ميالدى)

انتصاب سپهبد ربيعى به فرماندهى نيروى هوايى
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

تظاهرات طرفداران بختيار در امجديه 

21 بهمن (10 فوريه)
 1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

زادروز  فرامرز پايور، موسيقيدان، نوازنده ى سنتور، مدرس، و مؤلف 
 آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در 

شركت كتاب موجود است 
1315 خورشيدى (1937 ميالدى)

از  يكى  و  ماليه  وزير  داور-  على اكبر  خودكشى 
پايه هاى اساسى سلطنت رضاشاه پهلوى

1334 خورشيدى (1956 ميالدى)
درگذشت عباس اقبال آشتيانى- استاد دانشگاه، 
مستشار فرهنگى، مترجم، نويسنده و ناشر مجله 

پرارزش «يادگار»
 كتاب تاريخ ايران باستان و شاهنامه به تصحيح 

ايشان در شركت كتاب موجود است.
1335 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز فرخنده آقايى، قصه نويس
1349 خورشيدى (1971 ميالدى)

درگذشت عزت اهللا نويد- بازيگر تئاتر و تلويزيون
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

ساعت 4/30  از  را  تهران  در  مرور  و  عبور  حومه  و  تهران  نظامى  فرماندار 
بعدازظهر تا 5 بامداد ممنوع اعالم كرد.

در تهران و اكثر شهرهاى ايران جنگ مسلحانه براى ساقط كردن رژيم پهلوى 
عدآغاز شد.

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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1382 خورشيدى (2003 ميالدى)ادا

هواپيماى ايرانى به مقصد شارجه كه از كيش پرواز مى كرد در نزديكى فرودگاه 
شارجه سقوط كرد و 46 كشته به جاى گذاشت. 

1390 خورشيدى (2012 ميالدى)
درگذشت پرويز رجبي تاريخ دان، مترجم و نويسنده 
در سن 72 سالگي در اثر بيماري سرطان در منزلش. 
امامقلي،  روستاي  در  ارديبهشت 1318  در 27  وي 

حدود 40 كيلومتري قوچان، به دنيا آمد.
 آثار ايشان بويژه مجموعه 5 جلدى كتاب ايشان 
با عنوان «سده هاى گمشده» در شركت كتاب موجود 

است 
22 بهمن (11 فوريه)

1326 خورشيدى (1948 ميالدى)
در  امروز  مرد  روزنامه  مدير  مسعود-  محمد  قتل 

خيابان اكباتان تهران
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
تهران صحنه جنگى خونين شد

كالنترى ها، پاسگاه هاى ژاندارمرى و قرارگاه هاى پليس در تصرف افراد مسلح 
قرار گرفت.

ستاد ژاندارمرى در ميدان 24 اسفند سقوط كرد و بدست مردم افتاد.
ساعت 10/30  شب شوراى عالى ارتش باشركت رئيس ستاد، وزير جنگ و 

غالب فرماندهان تشكيل جلسه داد و بدنبال آن اعالم بى طرفى كرد.
شهربانى كل كشور سقوط كرد.

زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد و زندانيان فرار كردند. هژبر 
يزدانى و محرمعلى خرم جزء زندانيانى بودند كه فرار كردند. 

زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده اى از زندانيان رژيم متوارى شدند 
و عده اى از زندانيان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام شدند. 
دستگيرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصيرى، سپهبد صدرى، غالمرضا 
و  آزمون  منوچهر  دكتر  االسالم زاده،  شيخ  دكتر  روحانى،  منصور  نيك پى، 

ساالرجاف
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال يافت.

صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
«صداى انقالب» در روى صفحه تلويزيون نقش بست و بدين ترتيب رژيم 

2500 ساله شاهنشاهى و آخرين سلسله سلطنتى ايران سقوط كرد.
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل جبهه ملى ايران، اولين وزير دفاع 
دولت موقت انقالب، و يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء به بيمارى 

سرطان در دنور امريكا.
1387 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت منوچهر احترامى، طنزنويس برجسته ايرانى بر اثر عارضه قلبى در 
سن 67 سالگى در تهران.

23 بهمن (12 فوريه)
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

و  موسيقيدان   - ظلى  ميرزا  رضاقلى  درگذشت 
آوازخوان 

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
رياست  به  مقتدرمژدهى  نصراهللا  دكتر  انتصاب 

دانشكده پزشكى تهران
24 بهمن (13 فوريه)

1345 خورشيدى (1967 ميالدى)
درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر

بدون  فرخزاد  فروغ  ياد  زنده  اشعار  مجموعه   
سانسور چاپ خارج از ايران در شركت كتاب موجود 

است.
1346 خورشيدى (1968 ميالدى)

انتخاب دكتر مجتهدى به رياست دانشگاه ملى ايران
 خاطرات دكتر مجتهدى (پروژه تاريخ شفاهى دانشگاه هاروارد به كوشش 

حبيب الجوردى) در شركت كتاب موجود است
1375 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت مهدى مفتاح، موسيقيدان، مدرس و مؤلف

25 بهمن (14 فوريه)
1332 خورشيدى (1954 ميالدى)

زادروز قشنگ كامكار، نوازنده و مدرس سه تار
 آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
استاد  و  شاعر   - مزارعى  فخرالدين  درگذشت 

دانشگاه
1367 خورشيدى (1989 ميالدى)

صدور فتواى روحاهللا خمينى مبنى بر ارتداد سلمان 
رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى

1387 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى، كه آهنگ هاى زيادى خصوصا براى 
آغاسى و خانم سوسن و... ساختند و همچنين برادر هنرمند فقيد افشين بودند 

بر اثر سكته مغزى در ايران.
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

26 بهمن (15 فوريه)
1311 خورشيدى (1933 ميالدى)

درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب - نماينده مجلس و رييس اتاق تجارت
1335 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز شهريار مندنى پور، شاعر، منتقد ادبى، و سردبير نشريه ى ادبى/هنرِى 
«عصر پنجشنبه»در تهران

1340 خورشيدى (1962 ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر - بنيانگذار تئاتر در ايران، در سن 66 سالگى

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
تيرباران: سرلشكر منوچهر خسروداد، فرمانده هوانيروز، سرلشكر رضا ناجى 
(سرلشكر)، فرماندار نظامى اصفهان، ارتشبد نعمت اهللا نصيرى، سومين رئيس 

ساواك وسپهبد مهدى رحيمى، فرماندار نظامى تهران
 1358 خورشيدى (1980 ميالدى)
سميرا مخملباف، كارگردان ايرانى

1368 خورشيدى (1990 ميالدى)
زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در كرمانشاه 

1386 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بيمارى در 

بيمارستانى در لوس آنجلس.
عبرى  دانشگاه  ممتاز  استاد  نتصر  پروفسور 
دركشور  ايران شناسى  مركز  مبتكر   اورشليم، 
اسرائيل،  راديو  فارسى  بخش  بنيان گذار  اسرائيل، 
دارنده مدارك متعدد از دانشگاه هاى آمريكا، مؤلف 
كتب معتبر درباره ايران و يهوديان ايران و مورد 

احترام در جوامع علمى جهان  بوده اند.
كه  كتاب ها  اين   - جلدى   3 پادياوند  كتاب هاى   
سردبيرى  با  و  دانشوران»  جامعه  «بنياد  همت  به 
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شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسى و انگليسى در لوس آنجلس منتشر شده، 
پژوهش هايى است در تاريخ و فرهنگ يهوديان ايرانى، كه به محدوده ى جغرافيايى 
كنونى كشور ايران منحصر نيست، و شامل تمام سرزمين هايىاست كه در قلمرو  

فرهنگ ايرانى بوده است – موجود در شركت كتاب
 يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى دى)- موجود در شركت كتاب 

 كتاب انديشه ها، خاطره ها و نامه ها (مجموعه اى از مقاالت پروفسور امنون 
نتصر) جلد اول از انتشارات شركت كتاب

27 بهمن (16 فوريه)
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى معاينات پزشكى و استراحت به 
اتريش

1344 خورشيدى (1966 ميالدى)
درگذشت اسماعيل اميرخيزى - نويسنده و از مجاهدين نهضت مشروطيت

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى كبير منصوب شد. 

 يادداشتها و خاطرات پرويز راجى با عنوان «خاطرات آخرين سفير شاه در 
لندن» چاپ نخست در سال 1983 بزودى در شركت كتاب 

1325 خورشيدى (1947 ميالدى)
زادروز غزاله عليزاده، نويسنده

 آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب 
1339 خورشيدى (1961 ميالدى)

درگذشت مهوش خواننده 
1371 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت پرويز اوصياء، شاعر، بازيگر، و خواننده 
1381 خورشيدى (2003 ميالدى)

نويس  فيلمنامه  و  كارگردان  بازيگر،  ژيان،  رضا 
سينما، تلويزيون و تئاتر ايرانى

28 بهمن (17 فوريه)
1281 ميالدى (1903 ميالدى)

زادروز صادق هدايت - نويسنده معاصر
  كتاب هاى صادق هدايت چاپ پيش و پس از انقالب 

در شركت كتاب موجود است.
1297 ميالدى (1919 ميالدى)

دوران  در  وزير  نخست  هويدا  اميرعباس  زادروز 
پهلوى

 كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر عباس 
ميالنى در شركت كتاب موجود است.

1300 خورشيدى (1922 ميالدى)
والى  مشيرالدوله،  طرف  از  مصدق  محمد  دكتر 

آذربايجان شد.
1324 خورشيدى(1945 ميالدى)

زادروز شهرنوش پارسى پور، نويسنده
  كتاب هاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج از 

ايران در شركت كتاب موجود است 
1349 خورشيدى(1971 ميالدى)

زادروز آرش حجازى، نويسنده، مترجم
  كتاب هاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى در شركت كتاب موجود است.

1374 خورشيدى (1996ميالدى)
درگذشت محمدجعفر محجوب - نويسنده و پژوهشگر معاصر

 كتاب هاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از انتشارات شركت كتاب)- ادبيات 

عاميانه ى ايران، خاكستر هستى با مقدمه بزرگ علوى، كليات عبيد زاكانى سى 
قصه از شاهنامه (آفرين فردوسى)داستان هاى شاهنامه ى فردوسى (16 سى دى) 

داستانى از شاهنامه ى فردوسى: رستم و سهراب (6 
سى دى) ، حافظ (4 سى دى)، مثنوى مولوى.  (2 سى 

دى) در شركت كتاب موجود است
1375 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت بزرگ علوى - نويسنده معاصر
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى معاصر
موجود  كتاب  شركت  در  خراسانى  عماد  ديوان   

است .
29 بهمن (18فوريه)

1352 خورشيدى (1974 ميالدى)
اعدام خسرو گلسرخى شاعر و نويسندهماركسيست 
 تاليفات: اى سرزمين من، بيشه بيدار و خسته تر از 

هميشه(مجموعه آثار) در شركت كتاب موجود است. 
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

در  معاصر  برجسته  شاعر  نادرنادرپور  درگذشت 
لس آنجلس

 شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور را در 
دو جلد در بيش از 1600 صفحه منتشر كرده است.

30 بهمن (19 فوريه)
1328خورشيدى (1950 ميالدى) 

زاد روز محمد شيرى، بازيگر سينما 
 نقش آفرينى در  فيلم هاى، حلقههاى ازدواج (1388)،تالفى (1386)،شبى در 
(1382)،باالتر  باد  در  (1384)،شمعى  صبح  (1386)،دم  (1386)،ملودى  تهران 
و  سحر (1368)،سامان (1364)  مهلت (1368)،دخترم  خطر (1375)،آخرين  از 

سريال شب هاى برره. 
 برخى از اين آثار در شركت كتاب موجود است. 

1329 خورشيدى (1951 ميالدى)
موسيقى  معاصر  خواننده  ناظرى-  شهرام  زادروز 

سنتى در كرمانشاه
 مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 
مجموعه كامل سى دى هاى اصل شهرام ناظرى را در 

اختيار دارد.
1338 خورشيدى (1960 ميالدى)

سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

درگذشت حسين خيرخواه - بازيگر تئاتر در برلين
1356 خورشيدى (1978 ميالدى)

سپهبد اسكندر آزموده استاندار آذربايجان بركنار شد و ارتشبد جعفر شفقت 
قائم مقام ستاد بزرگ به استاندارى آذربايجان منصوب شد.

1387 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت فاطمه مورموزنيا معروف به مهرى مهرنيا، بازيگر با سابقه تلويزيون 
و تاتر و سينماى ايران در سن 82 سالگى در بيمارستان باهر تهران. وى متولد 
سينمايى  اثر  از 40  بيش  در  وى  بود.  مازندران  سوادكوه  آالشت  در   1306
حضور داشته است. از جمله: كاله قرمزى و پسرخاله، شازده احتجاب، ازدواج 

به سبك ايرانى، اتوبوس، روسرى آبى، مادر و....

1 اسفند (20فوريه)
1313 خورشيدى (1935 ميالدى) 

زادروز  اسماعيل فصيح، نويسنده
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  آثار او شامل: تاليفات: استادان داستان، اسير زمان، باده كهن، بازگشت به در ادا

خونگاه، پناه بر حافظ، تراژدى/كمدى پارس، تلخ كام، داستان جاويد، درد سياوش، 
دل كور، زمستان 62، شراب خام، شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابى چنين هايل 
و الله برافروخت و ترجمه ها: بازى ها، خودشناسى با روش يونگ، رستم نامه، 

وضعيت آخر و ماندن در وضعيت آخر –موجود در شركت كتاب 
1337 خورشيدى (1959 ميالدى) 

آخرين «تجليل» از قمرالملوك وزيرى در راديو تهران برگزار شد
  صداى قمر در مجموعه اى با عنوان از قمر تا .....در مركز موسيقى و فيلم ايران 

وابسته به شركت كتاب موجود است.

2 اسفند (21 فوريه)
1299 خورشيدى (1921 ميالدى)

قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان، در شاه آباد تهران اردو زد.
1303 خورشيدى (1925 ميالدى)

با  كه  جمهوريت،  اعالم  براى  ملى،  شوراى  مجلس  علنى  جلسه ى  تشكيل 
اعتراض شديد روحانيون عليه جمهوريت و سردار 

سپه، مواجه شد.
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاريس – فرانسه 

3 اسفند (22 فوريه)
1299 خورشيدى (1921 ميالدى)

اعالميه   صدور  پهلوى،   رضاخان  ميرپنج  كودتاى 
«حكم مى كنم...» حاكى بر فرمان برقرارى حكومت 

نظامى، از سوى  ميرپنج رضاخان 
  شركت كتاب، كتابى با عنوان «سيد ضيا» مرد اول يا دوم كودتا از دكتر 

صدرالدين الهى به مناسبت نودمين سال كودتا منتشر كرده است. 
1330 خورشيدى (1952 ميالدى)

زاد روز مجيد نفيسى، شاعر و پژوهشگر
  آثار مجيد نفيسى، شاعر مقيم آمريكا در شركت كتاب موجود است.

1350 خورشيدى (1972 ميالدى)
درگذشت ابوالحسن خان اقبال آذرقزوينى (اقبال السلطان) هنرمند  آواز ايران

1387خورشيدى (2009 ميالدى)
تحصن دراويش گنابادى، در اعتراض به تخريب محل اجتماعشان در اصفهان، 

مقابل مجلس شوراى اسالمى، در ميدان بهارستان تهران. 

4 اسفند (23 فوريه)
1294 خورشيدى (1916 ميالدى)

قشون روس كرمانشاه را تصرف كرد
1299 خورشيدى (1921 ميالدى)

ميرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه قاجار 
به منصب سردارى و لقب سردارسپه، منصوب شد.

1337خورشيدى (1959 ميالدى)
خوانندهى  و  سينما  بازيگر  فروهر،  ليال  زادروز 

ايرانى، مقيم كاليفرنياى جنوبى از سال 1988
  آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است 

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
اعتراض دانشجويان و اعتصاب كارگران تهران در 
برابر افزايش بليط اتوبوس، دستور محمدرضاشاه 

پهلوى براى رسيدگى به موضوع، و برگشت بهاى بليط به ميزانى كه قبالً بود.
1352 خورشيدى (1974ميالدى)

با طرح «تحصيل رايگان» به فرمان محمدرضاشاه پهلوى، مدارس «ملى» در 
سراسر ايران منحل شد.

1388خورشيدى (2010 ميالدى) 
ثبت جهانى نوروز در مجمع عمومى سازمان ملل 

   شركت كتاب وب سايتى با نشانى :  
www.IranianNewYear.com

راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش از فراررسيدن نوروز، سال تحويل 
را اعالم مى كند. 

1388خورشيدى (2010 ميالدى) 
دستگيرى  عبدالمجيد ريگى مشهور به عبدالمالك ريگى زاده ، رهبر پيشين 
گروهى بنيادگرا و سنيمذهب به نام جنداهللا بود؛ گروهى كه در منطقه سيستان 
و بلوچستان به مبارزه مسّلحانه با حكومت فاشيستى شيعه مذهب جمهورى 

اسالمى ايران مى پردازد.

5 اسفند (24 فوريه)
روز زن در ايران باستان.

1305 خورشيدى (1927 ميالدى)
آرش  شاعركتاب هاى  كسرايى،  سياوش  زادروز  
سياوش-منتخب  خون  از  سرخ،  مهره  كمانگير، 

سيزده دفتر شعر، گزينه اشعار سياوش كسرايى، 
   مجموعه اشعار سياوش كسرايى (از آوا تا هواي 

آفتاب)در كتابفروشى شركت كتاب موجود است 
1330 خورشيدى (1952 ميالدى)

ساعت 12 و 17 دقيقه، بزرگ ترين كسوف تاريخ (تا 
آن زمان)، آسماِن  تهران را تاريك كرد.

1345خورشيدى (1967 ميالدى)
زاد روز حسين مرتضاييان آبكنار، داستان نويس، در تهران

1358خورشيدى (1980 ميالدى)
درگذشت پرويز فنيزاده، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون او در اين فيلم ها 
نقش آفرينى كرده است: اعدامى، سرخ پوستها، قدغن باغ بلور جمعه،  بوف 
كور، گوزنها، تنگسير،  قربون هر چى خوشگله،  رگبار ، گاو ، خشت و آينه 

و سريال هاى تلويزيونى دايى جان ناپلئون، سلطان 
صاحبقران 

    اكثريت اين آثار در خانه موسيقى و فيلم ايران 
وابسته به شركت كتاب موجود است. 

1375 خورشيدى (1997 ميالدى)
نشريه  سردبير  و  ناشر  زاده،  زال  ابراهيم  قتل 
«معيار»، (از سرى قتل هاى زنجيره اى- به دستور 

خامنه اى و مصباح يزدى)
كتاب  شركت  زنجيره اى  قتل هاى  با  رابطه  در     
كتابى با عنوان قتل فروهرها به كوشش حزب مرز 

پرگهر منتشر كرده است.
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت دكتر عزالدين كاظمى از صاحب منصبان وزارت خارجه، نايب نخست 
وزير و وزير دارايى در دوران صدارت دكتر محمد مصدق در تهران.

1385 خورشيدى (2007 ميالدى)
علت  به  تهران  در  معاصر،  نقاش  هنرمند  اسپهبد،  عليرضا  درگذشت 
از  وى  بود.  تهران  در   1330 آذرماه  متولد  وى  قلبى.  سكته  عارضه ى 
نقاشان پيشرو و مترقى ايران بود و از تبار نقاشانى كه مدرنيزم را در 
بر  عالوه  بود.  كرده  ارائه  ايران  اجتماعى  مسائل  و  ايرانى  فرهنگ  متن 
اسپهبد  عليرضا  نقاشى  و  طراحى  عنوان  به  نيز  كتابى  متعدد  تابلوهاى 

از وى برجا مانده است.
C  Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره15، جدول ايرانشهر شماره 65، همراه با نهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، فوريه 40402104



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

6 اسفند (24 فوريه)
1323 خورشيدى (1945 ميالدى)

تشكيل انجمن دوستداران موسيقى ملى به سرپرستى روح اهللا خالقى
1331 خورشيدى (1953 ميالدى)

درگذشت قاسم غنى، ديپلمات، پژوهشگر و مترجم، در امريكا 
7 اسفند (25 فوريه)

1318 خورشيدى (1940 ميالدى)
زادروز  على پاشايى، منتقد، مترجم، پژوهشگر

1318خورشيدى (1940 ميالدى)
زادروز بهمن رجبى، نوازنده تنبك و مولف موسيقى 

ايرانى. 
   كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت كتاب 

موجود است. 
1325 خورشيدى (1947 ميالدى)

زادروز  هوشنگ كامكار، آهنگساز
1334 خورشيدى (1956 ميالدى)

درگذشت على اكبر دهخدا، (1257 - 1334) نويسنده 
و پژوهشگر

    لغت نامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب و بعد از 
انقالب به صورت كتاب و سى دى و هم چنين خالصه 

شده آن در دو جلد در شركت كتاب موجود است.
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

درگذشت حسين تهرانى، پايه گذار تكنيك علمى تنبك 
    كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى در 

شركت كتاب موجود است. 
1366خورشيدى (1988 ميالدى)

درگذشت مهرى آهى، نخستين زن استاد زبان و ادبيات روسى در ايران
8 اسفند (26 فوريه)

1304 خورشيدى (1926ميالدى)
زادروز اميرحسين آريان پور، پژوهشگر و مترجم در تهران

1341 خورشيدى (1963 ميالدى)
زنان ايرانى براى نخستين بار حق رأى و حق انتخاب شدن گرفتند.

1350 خورشيدى (1972 ميالدى)
زادروز مازيار جبرانى بازيگر سينما و استند آپ كمدى

1354 خورشيدى (1976 ميالدى)
درگذشت مجيد وفادار، موسيقيدان

1364 خورشيدى (1986 ميالدى)
درگذشت غالمحسين بنان، هنرمند آواز. وى خواننده 
ايرانى است كه از سالهاى 1321 تا دهه 50 در زمينه 
موسيقى ملى ايران فعاليت داشت. او عضو شوراى 
موسيقى راديو، استاد آواز هنرستان موسيقى تهران 

و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران بودهاست.
مركز  در  بنان  شادروان  سى دى هاى  مجموعه    
موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود 

است. 
1381 خورشيدى (2003 ميالدى)

در  معاصر  نقاش  هنرمند  بهنام  مسعود  درگذشت 
شهر نيس فرانسه

9اسفند (27 فوريه)
1328 خورشيدى (1950 ميالدى)

نخستين شماره  نشريه ى «زهره ى ايران» به صاحب امتيازى منصوره اتابكى 

به چاپ رسيد.
1370 خورشيدى (1992 ميالدى)

درگذشت  تقى ظهورى، بازيگر تئاتر و سينما  
1382 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت مهدى پورسعيد - از مديران مؤسسه كيهان (پيش از انقالب)

10 اسفند  (28 فوريه)
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران 
1317 خورشيدى (1939 ميالدى)

شاهزاده محمدرضا پهلوى وليعهد وقت ايران براى ازدواج با فوزيه، خواهر 
ملك فاروق پادشاه مصر، به اين كشور سفر كرد. 

1318خورشيدى (1940 ميالدى)
سرشمارى در شهر تهران، براى انجام درست آن، مردم شهر از خروج از خانه ها 

منع شدند. جمعيت تهران بر طبق اين سرشمارى 540 هزار نفر اعالم شد. 
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

هجدهمين اجالس كميسيون مقام زن، وابسته به سازمان ملل متحد، با حضور 
21 تن از زنان فعال جهان، به مدت 20 روز در تهران برگزار شد. 

1374 خورشيدى (1996 ميالدى)
درگذشت يونس دردشتى، هنرمند آواز

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.

ب
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مكتوبات فدوى

طنز نوشته اى از: 
حميدرضا رحيمى
 www.hazl.com

مكتوبات فدوى     
خالى بندى     

گاه پيش مى آيد 
براى  آدمى،  كه 
توضيح و ترجمه 
اهالى  به  واژه اى 
به  ديگر،  زبان 
كه  آنگاه  ويژه 
مذكور،  واژه 
حالت  حامل 
چگونگى  و 
خاصى نيز باشد، 
در مى ماند. يكى 
واژه گان ،  اين  از 
و  معروف  واژه  
«خالى  مألوف 

دچار  خاص،  دراين مورد  و  داشت  شانس  البته  فدوى  كه  بندى» ست ! 
مشكلى نشد و حتا، برايش به تجربه نيز ثابت شد !....

ماجرا از اينقرار است كه وى كه هنوز در سفراست،يك هفته اى هم 
مهمان دانشگاهى دركاليفرنياى شمالى بود . پروفسور Tom Gage كه 
اين دعوت به اهتمام او صورت گرفته بود، از فدوى خواست كه اندكى 
پيشتر، تعدادى از آثارش را درعرصه هاى مبتالبه! مانند (شعر مدرن- طنز 
سياسى- خوشنويسى) در اختيار كتابخانه دانشگاه بگذارد، تا درطى هفته ى 

مذكور، در دسترس شركت كنندگان باشد....
فدوى كه در اين سوى ايالت از اين نظرچندان آهى دربساط نداشت، 
بناگزيردست بدامن دوستان در جنوب كاليفرنيا  شد و از آنان خواست كه 
تعدادى از آثارو كتاب هايش از  طريق پست روانه كنند،كه البته انجام شد و 

گفتند كه منتظركارتنى به وزن 25 پاوند باشد...
بارى- پستچى گرامى سرانجام رسيد لكن كارتن بسيارسبك وزنى را به 
فدوى تحويل داد !. كارتنى كه، كامًال خالى بود!.وُ طرفه اينكه،محموله باز،و 

البته با دقت ، اما خالى!، دوباره بسته بندى  شده بود !..
بعنوان مشق شب،پيدا كنيد قيافه ى فدوى را ،هنگام  تحويل بسته ى 

مذكور!...
بارى- فدوى فكر مى كند كه اين، نزديكترين معنى ملموس،به  واژه ى 
معروف و مألوف « خالى بندى» است !؛ تا نظرخوانندگان محترم ضد انقالب 

چه باشد ...

سرايت   
ايران سابق به اهتمام اعليحضرت العظما سيد على(ع) خامنه اى،خلداهللا 
ملكه و سلطنة و توابع سببى و نسبى كثراهللا امثالهم، تا كنون به همه گونه 
صفاتى متصف شده بود و ملت ورجاوند در داخل و خارج نيز، لذتش را 
برده و مى برند !..لكن تاكنون در نقش ميكرب در ممالك ديگر،ايفاى نقش 

نكرده بود كه آن نيز كه مدتى ناياب بود، بحمداهللا والمنة رسيد !.
مالحظه كنيد :

رضا ضراب، بابك زنجانى و كامليا جمشيدى سه ايرانى هستند كه 
در تركيه در جهت دور زدن تحريم هاى ايران فعال بوده اند. آن ها با 
رشوه دهى به وزيران كابينه تركيه بزرگترين رسوايى  و فساد مالى را در 

اين كشور باعث شدند./دويچه وله
و در ادامه:

رسانه هاى تركيه گزارش داده اند كه رضا ضراب در انتقال غيرقانونى 
حدود 35 ميليارد يورو از ايران به آن كشور نقش داشته است و ظفر 
چاغاليان، وزير اقتصاد تركيه، 50 ميليون دالر از رضا ضراب رشوه گرفته 

تا در پول شويى و قاچاق طال به او كمك كند.
اتهام د يگر ضراب اين است كه با تاسيس 11 شركت صورى، عمليات 

پولشويى گسترد ه اى را به مقصد ايران مد يريت و هد ايت كرد ه است.
تبريكات فدوى را بپذيريد !..
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مكتوبات فدوى

آزمون هوش
 
فدوى آتش به مال اش زده است !؛

با پاسخ دادن به يك پرسش ساده كه در پى مى آيد، هوش خود رايگان 
بيازماييد :                                                                  

پرسش:
ظاهر خودرو مهمتر است يا ايمنى!؟ / الف تيتر

همه  پاسخ هاى خوانندگان محترم ضد انقالب، طبق معمول نادرست 
بود؛و آن جايزه ى نفيس دوباره ماند روى دست فدوى ! و اما :

پاسخ درست :
هيچكدام ، فقط رعايت حجاب در داخل آن !

كاسه ى داغ تر از آش   
درست است كه مملكت بحمداهللا والمنة اسالمى ست، لكن اين بدان معنا 

نيست كه ما،كاتوليك تر از پاپ نداريم  ! اينهم سند منگوله دارش ! :
ارك  مسجد  در  رمضان  مبارك  ماه  مناجات  برنامه  در  منصور*  حاج 
در حالي كه اوصاف دروغگويان را تشريح مي كرد، با اشاره به گزارشي 
كه احمدي نژاد از عملكرد هشت ساله اش ارائه كرده است، گفت: چرا 

نمي گويي كه براي دين مردم چه كرده اي؟
چرا گزارش نمي دهي كه در اين 8 سال براي استقرار حجاب اسالمي 
چه فعاليتي انجام داده اي؟حاج منصور همچنين ادامه داد: چند بار تا كنون 
به مسئول پليس كشور راجع به امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با 
اراذل و اوباش تذكر داده اند؟ نه گذاشتند پليس كارش را بكند، نه خودشان 

اقدامي كردند.
شيعه آنالين كه ناقل اين ويروس است، براى اين مطلب،تيتر «آخرين تير 

حاج منصور به احمدى نژاد» را برگزيده است.!
*   حاج منصور ارضي مداح مشهوري كه بعد از ايراد صحبت هايي 
درباره مشايي به دادگاه رفته و بعد در نهايت به جريمه نقدي محكوم 
شد، اين مداح كه پيش تر از حاميان احمدي نژاد به شمار مي رفت، در 

دولت دهم جزو منتقدان تند وي شد / همانجا

شاخه اى ازشجره ى طيّبه ى جنتى 
فدوى در مرورخبرهاى جرايد شريفه ى دارالخرافه، خبرى را ديد كه آنرا 
به منظور آشنائى بيشتر با احوال  آيت اهللا پينوكيو(جنتى- م)عيناً نقل مى كند: 
حسين جنتى الدانى، فرزند آيت اهللا احمد جنتى عضو سازمان مجاهدين 
خلق(منافقين) بود كه در روز 23 خرداد سال 1361 در خانه تيمى خود بر 
اثر درگيرى با نيروهاى امنيتى و سپاه پاسداران كشته شد. روايت ديگرى 
در مورد حسين جنتى وجود دارد كه از دستگيرى و محاكمه و نهايتا اعدام 

وى حكايت مى كند .
به گزارش انتخاب به نقل از پارسينه، همسر حسين جنتى، فاطمه سرورى 
كه در سال 1359 با حسين ازدواج كرده بود، بعدها در سال 1367 در 
عمليات مرصاد كشته مى شود. حاصل ازدواج حسين و فاطمه فرزندى بود 

به نام عاصف . 
ادامه خبر اما حاكى ست كه عاصف خدا را شكر، براى پيوستن به لقاءاهللا، 

راه نزديكترى را به شرح زيربرگزيده است :
عاصف، نوه آيت اهللا جنتى بعد از مرگ پدر و مادرش نزد پدربزرگ خود 
زندگى مى كرد. تا اينكه  بعدها در سال 1375 در سن 18 سالگى در حالى 
كه مشغول امر به معروف و نهى از منكر بوده در يك حادثه رانندگى فوت 

مى كند!
فدوى البته،هر چه كوشيد نتوانست بين گودرز و شقايق(جمع شقيقه- م) 
يعنى "مشغول امر بمعروف بودن " و "حادثه ى رانندگى " رابطه اى ولو 
آبكى برقرار كند ، تا اينكه برادران عربستانى ،با عملياتى مشابه، " گره از كار 

فروبسته" فدوى گشودند:
دومين قربانى نيروهاى موسوم به "امر به معروف و نهى از منكر " سعودى، 
كه در جريان يك ماجراى تعقيب و گريز مجروح شده بود، بر اثر شدت 

جراحات درگذشت./ پارسينه
 به گزارش العالم، در اين حادثه برادر اين جوان نيز در جا كشته شده بود . 
اين نخستين بار نيست كه شهروندان عربستانى در جريان تعقيب و فرار 
از دست نيروهاى امر به معروف سعودى، كشته مى شوند . تنها تفاوتى در 

اين ميان اين است كه در عربستان :
در پى جنجالى شدن اين موضوع،  شمارى از نيروهاى امر به معروف 
سعودى دستگير شدند. خانواده اين دو برادر با رد پيشنهاد ميانجيگرى بين 

آنان و هيات، قصاص عامالن اين قتل را خواستار شدند. 
لكن در جامعه ى شكوهمند اسالمى ما :

هم اينك در ضلع شمالى ميدان انقالب، خيابانى به نام عاصف جنتى 
نامگذارى شده است!..

فدوى هم به نوبه ى خود، براى اداى احترام به اين راننده ى انتحارى، نام 
ايشان را ، به آمار قربانيان فضولى دركارو زندگى مردم (امر بمعروف و نهى 

از منكر- م) اضافه مى كند !..
زياده اشكى نيست !..

على اهللا التكالن و هُوالُمستعان فى جمع امور
كتبةالفقير كمتر از قطمير - فدوى

تا درودى ديگر، بدرود 
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ميان درباريان و علما اختالف شديدي است و 
در مقابل دولتيان و حكام جز روحانيان نفوذ و 
هم  ايشان  قدرت  نيست.  موجود  ديگري  اقتدار 
تحريك و به جنبش درآوردن مردم است به اسم 
دين و شريعت. آنان براي نفع شخصي و براي 
محكم كردن اقتدارشان و مطيع كردن دولتيان در 
هر امري كه اتفاق مي افتد قيام نموده، هياهو كرده 
بعد وجهي گرفته خاموش شده اند. كاش اختالف 
آنها در سر ترتيب و طرز اداره ي مملكت و نفع 
ملت و بقاي استقالل ايران بود،  خير، بر سر اين 
قطعًا  كه  را  بدبخت  رعيت  مشت  اين  كه  است 
مأكول هم هستند دولتيان بيشتر بخورند يا مالها مردم بيچاره و درمانده 
ايران در همه ي اين سال ها بين دو سنگ آسيا گرفتار آمده اند. آن ها گاه با 
هم ساخته خون مردم را در شيشه كرده اند و گاه با هم به جنگ افتاده مردم 
را خرد كرده اند و جانشان را درآورده اند. شيخ زنجاني مي گويد: من يكي از 
نوابغ زمان خود بودم، به نقطه ي اعالي طلبگي رسيدم. او همه ي عمر يك 
روحاني بااخالق و مرد خدا باقي ماند. معتقد بود كه همه ي اديان اساس 
توحيد و تعقل اند، با دقت در حقايق ثابتيه ي آنها يقين مي شود كه مبناى 
ترقي و تكامل در جهان با قوانين اوليه ي اديان گذاشته شده است. مي گويد 
پايه گذاران اديان از جانب خداوند مقرر فرمودند كه بشر در حقوق بشريت 
يكجا  را  دنيا  نعمت  تمام  كه  جهان  آدم فريبان  و  مكار  مردمان  اما  برابرند. 
و بدون زحمت براي خود مي خواهند، از دين تنها نامي باقي گذارده اند. 
فرهنگ  شد،  خشك  چيز  همه  رسيد  اعراب  پاي  كه  جا  هر  مي گويد:  او 
رفت  بين  از  آنها  همه ي  هويت  همچنين  و  بود  منطقه  در  كه  رنگارنگي 

دين شان اسالم شد و زبان شان عربي.
شيخ زنجاني از حاميان تعليم و تربيت و از طرفداران مشروطه بود و در 
اولين دوره ي انتخابات از زنجان به مجلس شوراي عالي راه يافت. او چنان 
بي پرده از عوام فريبي ديني سخن مي گويد كه من براي نوشتن و بازگو 
كردن خاطرات اين شيخ پيشرو، بايد خود سانسوري مي كردم، مطالب را 
بايد مي كوبيدم و بايد نرم مي كردم تا بشود آن را تكرا كرده بدان پرداخت. 
او با صراحت مي گويد من در مدارس ديني خيلي كم ماندم كه در معاشرت 

با ديگر ماليان اخالقم فاسد شده باشد. 
و  شرم آور  ايراني  زوار  و  ايرانيان  به  نسبت  را  اعراب  رفتار  و  افكار  او 
ننگين توصيف مي كند، هر كس به عتبات رفته مي داند كه در انظار اعراب 
ايراني از تمام بشر خوارتر و ذليل تر است. در بحث و مجادله اوليه يكي از 

ماليان عرب به او مي گويد:
ايراني در قديم مالك نصف جهان و بزرگترين دولت عالميان بود و هيچ 
دولت ديگري تفوق بر ايراني نداشت. اعراب را داخل آدم و جزو انسان 
نمي شمرد. يك قوم وحشي پراكنده، بي علم و بي كمال،  آب گنديده  نوش 
دولت ِ  چنان  زبون،  قوم  اين  اسالم،  بركت  از  ناگاه  به  كه  پشمينه پوش،  و 
كردند.  تصرف  را  شما  مملكت  برافكند.  را  شوكت  با  پرقدرِت  باشكوه ِ 
بزرگان شما را اسير و غالم كردند و در حالي كه مال شما را بر شما حرام 

حالل  را  شما  عفت  و  مباح  را  شما  خون  مي شمردند،  حالل  خود  بر  و 
مي دانستند. هر كس بود چنين قوم قاهِر غالبي را ابدي دشمن خود شمرده 
موقِع فرصت انتقام مي جست. اما شما در عوض با كماِل انتحار قبول كرديد 
كه ما موالي شما باشيم. به خاك ملك ما سجده مي كنيد و براي بيماران 
و  ذخائر  كه  ندارند  شعور  اين قدر  و  مي آيند  شما  بزرگان  مي جوييد.  شفا 
دنياپرست  نفايس شما اين جا به دست بدترين مردمان و اشرار مفتخوارِ 
رسيده تلف مي شود. هزاران نفوس آدم فريب و آدم  آزادر ميليون ها مال 
شما را به عيش و خوشگذراني خود خرج كرده و به اسم خادم و طلبه 

بيكار مي گردند. 
ما  دست  به  خضوع  كمال  با  آورديد  دست  به  چه  هر  كه  كرديد  افتخار 
بدهيد تا ما خورده و شما را گرسنه گذاشته و كوچك كنيم. هر چه خود 
نقض  و  داشته  دشمن  دورانداخته،  را  همه  افتخار  و  معنويت  از  داشتيد 
شمرديد. افتخارات قديم و باستاني خود را انكار كرديد. آبا و اجداد خود 
شما  دست  به  قدرت  باز  كه  نگذشت  اين قدر  حتي  شناختيد.  دوزخي  را 
افتاد و علوم و كماالت بر شما رخ گشاد. چون فطرتًا و وارثًا قابل بوديد. 
ترقيات كرديد، اما دالوران، علما و بزرگان شما براي سلطنت و قدرت ما 
خدمت كردند. همه ي تأليفات،  تضنيفات و اختراعات شما در دنيا امروز به 
نام ماست ما را بزرگ شمرديد و گفتيد كشندگان و پست كنندگان ما. خدا 

و جانشينان خداوندند. 
در بررسي اوضاع سياسي ايران مي گويد:

به واسطه ي موازنه ي سياست و رقابت بين گروه ها، ماليان در ايران ريشه 
انداخته و استحكام سلطنت آنها مسلم به نظر مي رسيد، حتي بعضي غير 
از آنها را شايسته نمي دانند. چنين است كه در داخل ايران سبب انقالبي 
هواي  سر  در  كه  هست  همتي  بلند  بزرگ،   مرد  يك  نه  نيست،  موجود 
احياء و استقالل ايران داشته باشد و نه حزب و گروهي منو رالفكر در فكر 
اصالح احوال و اوضاع است، هر شخصي و يا جمعي هم در اين خياالت 
باشد خوف آدم كشان نظام مانند، هيوالي مهيب مانع بروز و پرورش افكار 
آزادي خواهانه مي شود، از ارتش و پليس و ژاندارم واقعي هم خبري نيست. 
اپوزيسيون در خارج هم به نام وطن پرستي و در باطن براي جاه طلبي هاي 
اين  رفته اند،  بين  از  و  فرسوده  خودشان  بين  جنگ هاي  در  خود،  حزب 
واقعيت ها مردم را به يك حالت تنبلي و نوميدي انداخته مانند اينكه دو 
روز عمر و فراقت را براي عياشي و خوشگذراني موقتي غنيمت شمرده و 

فقط در فكر زندگاني شخصي و آينده خود است.
اگر شما هم دچار اشتباه شده ايد حق داريد، انگار كه اين مطالب مربوط 
به امروز است و اوضاع داخل و خارج ايران و از نسل من و شما مي گويد. 
اما نه شيخ زنجاني چيزي در حدود يك قرن پيش خاطرات خود را نوشته، 
او از انقالب مشروطه و بيداري ملت و تالش پيشگامان آزادي در ايران 

چنين مي گويد: 
آغاز  ناگهاني  و  بي مقدمه  بهم خوردگي  و  انقالب  كه  مي رسد  نظر  به 
مي شود، اما چنين نيست غير از مالياِن مردم خوار و ستمكاران طماع ديگران 
اين اوضاع را زيانكار و غيرقابل دوام ديده همه انديشه مي كنند بايد چاره 
بشود. كسي نمي داند چاره چيست، براي خالصي از اين حال و برضد اين 

نگاهى به نگرش و ديدگاه هاى شيخ زنجانى
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وضع هر نقطه روشن و جرقه اي از اميد كه پيدا شد بايد آن را استقبال و 
تقويت كرد. اكثريت بي خبر از بطون امور و نادان به حقايق، لكن از بدبختي 
به ستوه آمده فقط امنيت و رفاهيت و رهايي از اين ستم مردم آزاران را 
مي  خواهند. تحت حكم هر كسي و هر قوم كه باشند. اما فقط يك قسمت 
خيالي كم از مردمان از اينكه زمامداران، يك ملت قديمي و يك مملكت 
آتش  مي كنند،  پر  را  خود  كيسه ي  و  مي فروشند  شخصي  نفع  به  را  قديم 
گرفته آرزوي آن روز را مي كشند كه ايرانيان هم مانند ملل متمدنه، دست 
اين خصماء انسانيت و آدم فريبان را از سرخود و حكمراني ملك خود كوتاه 
كنند. بالجمله اين طرفداران آزادي منتظر فرصت و رسيدن وقت بيداري 
ملت مي باشند. مملكت را مركزي مي خواهند كه در آن چماق زن، كلفت 
گردن و بيكاره ي مفتخوار به آنها حكم نگرداند، در چنين حال آرام ظاهري 
و در نوميدي و نارضايي يك فكر مشترك در اغلب مردم توليد مي شود و 
به ناگاه يك غليان و هيجان در افكار عمومي پيدا شد، مانند اينكه صدهزار 
نهايت  با  هولناك،  رعدهاي  با  اما  بودند.  خواب  همه  دشت ِ  يك  در  نفر 
شدت كه گويا كوه ها را بهم ريخت، همه را سراسيمه از خواب برخيزانيد، 
چشم ها پر از خواب و نيمه بيدار، سرها پرشور به هر سو دوان شده، فرياد و 
غوغاها و ناله ها بلند شد، مردم نگرانند به كدام سوي مي روند و به كجا بايد 
بروند. علما و مقتدران، حكام و مأمورين غرق در وحشت و ذلت، ضعفا و 
مظلومين چون شير خشمگين در غرش، در چنين حالي فرمان مشروطيت 

صادر شد، انتخابات به عمل آمد و مجلس شوراي  ملى منعقد گشت.
كاش 30 سال پيش خوانده بوديم اسناد و نوشته هاي باقيمانده از دوراني 
به  پيگير  تالشي  با  پيش  سال   130 از  است،  ايرانيان  بيداري  نشانگر  كه 
سوي آگاهي گام برداشته ايم، پيشرو بوديم و زودتر  از همه ي مردم آسيا و 
آفريقا مشروطه راه انداخته ايم با نهضت مشروطيت صاحب قانون اساسى 
قدرت  عرش  از  را  آخرت  نماينده ي  آخوند  و  دنيا  مالك  پادشاه  شده ايم، 
پايين كشيده ايم، اما 34 سال پيش مردم دنيا با شگفتي ديدند كه ما اين بار 

دم  هم  آن  كرديم  مطلقه  سلطان  جانشين  را  اسالمي  قوانين  و  مطلقه  فقيه 
بزنگاه دروازه ي تمدن بزرگ، فقيه مطلقه را رهبر كرديم كه از قانون اساسي 
مشروطيت سايه اي هم باقي نگذاشت به عالمت شير و خورشيدش، هم ابقا 
نكرد، ملتي كه براي رسيدن به آزادي و دموكراسي و حكومت قانون بارها 

بپا خواسته و قيام كرده است. 
اما هر بار غيرت و همت و خون ريخته  شده ي دالوران به هدر رفته و 
عجبا كه هميشه در آخر كار بازي را در جنگ با آخوند بد به آخوند خوب 

باخته است.
شيخ زنجاني مي گويد: من با كتاب و جرايد آشنا شدم، ملتفت يك علم 
ديگر يعني محبت وطن، تربيت و آزادي اوالد وطن شدم، دانستم بدبختي 
ما از بي علمي است و مالهاي نادان ما به حمايت استبداد، اين ملت را كور 
و كرد كرده و يك قوم قديم با تمدن را در تاريكي جهل و ناداني، زنداني 
ابدي كرده اند. انگليسي ها كه زيانكارترين و دشمن ترين ِ استقالل ممالكند با 
پرداخت مبالغ هنگفت و دادن امتيازات فراوان به مراكز مذهبي و ماليان آنها 
را خريده در كار ملك و ملت دخالت مي كنند و در پيش پاي مشروطه و 
قوانين ترقي خوانانه اش سنگ مي اندازند. آنها مي دانند اگر ملت ايران بيدار 
و هوشيار شده معني آزادي و استقالل را فهميده و پا به جاده ي آزادي و 
ترقي بنهند، ملك و منافع خود را نه به روس و نه به انگليس و نه به هيچ 
بيگانه و شاه جبار و مالي خيانتكار نخواهد  داد. شاعر بلندآوازه ي دوره ي 

مشروطيت عارف قزويني مي سرايد: 
كار با شيخ حريفان به مدارا نشود 
نشود يكسره تا يكسره رسوا نشود

هشدار  ما  به  پيش  قرن ها  آزادي،  راه  پيشگامان  كه  بشنويم  و  بخوانيم 
داده اند، گرفتار و درگير بازي آخوند خوب و آخوند بد نشويم كه باز بازي 

را به آنها خواهيم باخت. 
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اقتصاد و بين الملل

چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 20142014

و  كارشناسان  ميالدي  نو  سال  آغاز  در  همواره 
نهادهاي معتبر اقتصادي از جمله صندوق بين المللى 
پول (IMF) با انتشار برآوردهاي گوناگون، چشم انداز 
اقتصادي در نقاط مختلف جهان و خصوصاً در مورد 
كشورهايي كه در «اقتصاد جهاني» اثرگذارتر مي باشند  

را ترسيم و پيش بيني مي كنند.
به طور كلي آنچه كه مجموعه اقتصاد جهاني لقب 
 (GDP) گرفته تركيبي است از تمامي توليد اقتصادي
همه كشورهاي جهان، اما در اين ميان برخي مناطق و 
كشورها به دليل توان توليدي نيرومندتر خود بيش از 

ساير كشورها در اقتصاد جهاني تأثيرگذار هستند.
به طور مشخص مي توان گفت آمريكا، اتحاديه اروپا و آسياي شرقي سه قطب 
اصلي اقتصادي را در جهان تشكيل مي دهند. البته در سال هاي اخير چندين كشور در 
حال رشد نيز به عنوان بازارهاي اقتصادي نوظهور (Emerging Markets) مورد 
توجه قرار گرفته اند. كشورهايي مانند: برزيل، روسيه، هند، تركيه، چين، كره جنوبي، 

مالزي ، تايلند، اندونزى، لهستان، اوكراين و آفريقاى جنوبى.
صندوق بين المللى پول در گزارش تحليلى خود چشم انداز تحوالت احتمالى 

سال 2014 را ترسيم مى كند.
***

آمريكا- پس از گذشت 5 سال دشوار كه توام با ركود اقتصادي و نوعي 
روند آهسته و پردردسر بازسازي تدريجي بود، باالخره نشانه هاي اميدبخشي در 
چشم انداز اقتصادي آمريكا پديدار گشته. اين كشور هنوز هم مهمترين قدرت 
اقتصادي جهان مي باشد و با توليد ناخالص داخلي (GDP) معادل 16 تريليون 
دالر نقش تعيين كننده اي در اقتصاد بين المللي دارد. اما در سال 2008 پس از يك 
دوره طوالني ريخت و پاش هاي مالي و ضعف نظارت هاي دولتي، تعداد زيادي 
از موسسات بانكي و مالي كه خصوصاً در بخش امالك و مستغالت و اعطاي 
وام هاي ملكي فعال بودند دچار بحران شديدي شدند و چندين بانك عظيم و 
موسسات سرمايه گذاري سقوط كردند. در آن زمان آمريكا دچار ركود اقتصادي 
شديد (Recession) گرديد كه اين وضعيت در سال هاي 2009- 2008 ادامه 

يافت. 

دولت فدرال و بانك مركزي، به عنوان دو مجري اصلي سياست هاي مالي و پولي، 
اقدامات حمايتي گسترده اي را براي كمك به راه اندازي مجدد چرخ هاي اقتصادي 
انجام دادند. اين اقدامات يك نوع سياست انبساطي بود و شامل اعطاي كمك هاي 
هنگفت مالي به موسسات  و كارخانجات، پرداخت بيمه هاي بيكاري، كاهش شديد 
نرخ بهره،  تزريق حجم عظيمي نقدينگي به گردونه اقتصاد، كمك هاي اضطراري به 
بانك هاي بزرگ و خالصه حمايت همه جانبه از نهادهاي بزرگ مالي بود، تا اقتصاد 

بحران زده نيم دهه گذشته بتواند التيام يابد و مجدداً به رشد و شكوفايي برسد.
اين اقدامات يك مسير طوالني و پر فراز و نشيب را طي كرد كه 5 سال ادامه 
داشت. اما باالخره در سال 2013 نشانه هاي اميدبخشي از رشد پايدار آشكار گشت.

آمارهاي منتشره طي هفته هاي پاياني سال گذشته حاكيت از بهبود وضعيت اشتغال 
داشت تا آنجا كه نرخ بيكاري كه در اوج بحران اخير به مرز 10درصد رسيده بود  اكنون 
به كمتر از7 درصد تنزل يافته است. حجم فعاليت هاي صنعتي، ميزان ساخت و ساز 
امالك، رونق بازار مستغالت، همه و همه سمت و سوي مثبتى داشته. روند بهبودي 
نشانه هاي اقتصادي تا آنجا آشكار گشته كه حتي بانك مركزي اعالم داشت برنامه 

تزريق نقدينگي را كاهش خواهد داد زيرا فضاي كسب و كار و اقتصاد بهبود يافته.
به طور كلي برآورد مي شود ميانگين رشد اقتصادي آمريكا كه سال گذشته حدود 

دو درصد بود،  امسال از مرز 3درصد فراتر رود.
***

اروپا -  اتحاديه مالي و سياسي اروپا سه سال دشوار را به دليل بحران بدهي  هاي 
سنگين كشورهاي جنوبي - يونان، ايتاليا، اسپانيا -  تجربه كرد و حتي برخي ناظران 

احتمال لغو و انحالل حوزه پول مشترك (يورو) در اروپا را مطرح مي كردند.
اما باالخره در سال 2013 اروپايي ها نيز طرح هايي مشابه اقدامات قبلي دولت 
آمريكا را تكرار كردند و به نظر مي رسد وخيم ترين دوره بحران مالي اروپا سپري 
شده باشد. تخمين كلي براي اروپا در سال جديد ادامه يك رشد ضعيف و محدود 

اقتصادي بين يك تا دو درصد است.
***

چين- سرزمين كهن امپراطوران كه پرجمعيت ترين ملت جهان را در خود جاى 
داده طى دو دهه اخير سريعاً از اقتصاد كمونيستى فاصله گرفته و اكنون به عنوان 
دومين قدرت اقتصادى جهان پس از امريكا  وزنه مهمى در عرصه اقتصاد و سياست 

به شمار مى رود.
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اقتصاد و بين الملل
اما چين كه چندين سال رشد اقتصادى بى نظيرى بين 10 تا 12درصد را تجربه 

كرد، طى دو سال اخير شاهد كاهش سرعت اين رشد اقتصادى بوده است.
ميزان رشد اقتصادى چين در سال گذشته حدود 8درصد بود و انتظار مى رود در 

سال جديد نيز رقمى در همين حدود را تكرار كند.
اما چين امسال و از اين پس با چالش هاى تازه اى روبروست. تمام روند رشد و 
گسترش اقتصاد چين بر اساس «كارگر ارزان» بنا شده و اين كشور تنها از طريق 
توليد و صادرات كاالهاى مصرفى بسيار ارزان با تكنولوژى اندك و محدود صنعتى 
كسب درآمد مى كند. حال آن كه ادامه چنين روندى با وجود رقيبان جديد و 
كارگران ارزان در ويتنام، بنگالدش و امريكاى التين شايد از اين پس ميسر نباشد. 
چين نيازمند تغييرات ساختارهاى داخلى است تا بتواند از اقتصاد رو به رشد جهان 

سومى به مرحله اقتصاد پيشرفته توسعه يافته برسد.
***

ژاپن- در آسياى شرقى به مدت نيم قرن ژاپن قدرت اول اقتصادى بود تا آن كه 
در دهه 90 ميالدى، با ظهور چين در اقتصاد جهانى آفتاب اقتصاد ژاپن رو به افول 
رفت. ژاپن حدود 22 سال پيش وارد يك دوره ركود اقتصادى (Recesion) شد 
كه تا همين اواخر كم و بيش ادامه داشت و طوالنى ترين و بدترين مورد  ضعف 

اقتصادى در ميان كشورهاى پيشرفته صنعتى بود.
دو سال پيش شينزو  آبه، سياستمدار محافظه كار راستگرا با شعار بازسازى بنيادى 
كشور و اقتصاد در انتخابات پيروز شد. او در مقام نخست وزيرى برنامه هاى 
اصالحات گسترده به همراه سياست انبساط شديد پولى و مالى را آغاز كرد كه 

پيامدهاى آن كم و بيش مثبت بوده.
ژاپن در سال گذشته از حالت رشد منفى خارج شد و يك رشد مثبت 2درصدى 
را تجربه كرد. پيش بينى صندوق  بين المللى پول براى سال جديد افزايش اين روند 
مثبت رشد اقتصادى است. اما ژاپن نيز نيازمند اصالحات در ساختارهاى خود و 
خصوصاً فراهم كردن زمينه رقابت بيشتر و كاهش از قدرت كارتل هاى انحصارى 
بزرگ، صدور اجازه واردات بيشتر، توجه به معضل جمعيت سالخورده و كمبود 
شمار كارگران و مصرف كنندگان جوان است، كه اين مسئله هم ابعاد اجتماعى و 

هم اقتصادى دارد.
***

بازارهاى نوظهور- پس از فروپاشى شوروى و پايان جنگ سرد روند تجارت و 
گردونه اقتصاد جهانى رونق تازه اى گرفت و چندين كشورسابقاً ضعيف كوشيدند 
از اين روند تازه بهره بردارى كنند. اين كشورها را اصطالحا بازارهاى نوظهور لقب 
دادند كه مهمترين آن ها برزيل، هند، روسيه، چين، كره جنوبى، مالزى، آفريقاى 

جنوبى و تركيه مى باشند.
اين كشورها پس از چند سال كه رشد سريعى را تجربه كردند اكنون با مشكالتى 
مواجه شده اند زيرا در دوران ركود كشورهاى غربى، شركت ها و بانك هاى بزرگ 
چندصد ميليارد دالر براى كسب سود بيشتر در اين كشورها سرمايه گزارى كردند. 
اما اكنون كه بحران مالى امريكا و اروپا تدريجا رو به بهبود مى رود، همان موسسات 
مالى سرمايه هاى خود را از كشورهاى نوظهور خارج كرده و تدريجا به امريكا و 
اروپا باز مى گردانند كه اين مسئله نوعى كمبود جذب سرمايه را براى اين كشورها 
پديد آورده است. كشورهاى ياد شده احتماال سال دشوارى را در 2014 تجربه 

خواهند كرد. 
***

به طور كلي در سال 2014 كارشناسان اقتصادى اميدهاي بيشتري براي آمريكا در 
مقايسه با ساير قدرت هاي جهاني دارند. 

وضعيت فساد مالى در جهان

در ميان 177 كشور اصلى جهان امروز، افغانستان، كره شمالى و سومالى دچار 
بيشترين ميزان فساد مالى هستند. اين آمار و اطالعات نتيجه بررسى تخصصى 
موسسه شفافيت جهانى (Transparency International) مى باشد كه هر 
سال با تحليل و تحقيق در وضعيت اقتصادى، ساختار دستگاه قضايى، آمارها و 
شاخص هاى گوناگون، ميزان كلى سالمت مالى و يا فساد اقتصادى را در كشورهاى 

جهان ترسيم مى كند.
در گزارش امسال پاكيزه ترين كشورهاى جهان، همچون سال هاى گذشته، عمدتا 

كشورهاى اروپاى شمالى (اسكانديناوى) هستند.
دانمارك، فنالند، نروژ، سوئد، هلند درصدر اين جدول، بعنوان كشورهاى داراى 
كمترين ميزان فساد مالى قرار دارند. همچنين نيوزيلند، سنگاپور، سويس، استراليا و 
كانادا نيز ديگر كشورهاى صدر جدول  و پاكيزه به شمار مى روند. در اين رده بندى 
ايران در پايين جدول و مقام 144 جزو كشورهاى داراى فساد مالى باال جاى گرفته. 

عراق در مكان 171، تركيه 53، افغانستان 175 و عربستان 63 مى باشند.
روسيه نيز با رتبه 127 جزو كشورهاى داراى فساد زياد قلمداد مى شود. امريكا در 

جايگاه 19 موقعيت نسبتا خوب تا متوسط دارد.
شفافيت  سازمان 
در  آن  مقر  كه  جهانى 
سال  از  است  آلمان 
صورت  به   1998
غيرانتفاعى  نهاد  يك 
تحقيقاتى تاسيس شد و 
در گزارش ساالنه خود 
موضوعاتى را بررسى 
مى كند مانند: فضاى باز 

سياسى واقتصادى، ميزان پاسخگو بودن نهادهاى حكومتى در برابر مردم، موارد 
آشكار و پنهان ارتشا و رشوه خوارى در ادارات، استقالل يا وابستگى قوه قضائيه، 
موارد فساد قانونى و تخلفات دستگاه قضايى، ميزان آزادى عمل مطبوعات و 

رسانه ها در نظارت و پيگيرى تخلفات مقامات و ادارات دولتى.
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اقتصاد و بين الملل

سازمان «شفافيت جهانى» درروزهاى پايانى ماه دسامبر، گزارش ساالنه خود 
در مورد وضعيت فساد مالى در كشورهاى مختلف را منتشر ساخت و اين نكته 
همزمان شد با ماجراى پرجنجال دستگيرى بابك زنجانى و پرونده كالهبردارى 

چند ميليارد دالرى او.
در گزارش آمارى و تخصصى سازمان شفافيت جهانى متاسفانه ايران بار ديگر در 
زمره كشورهاى گرفتار فساد مالى شديد جاى گرفته و در ميان 177 كشور جهان 

در قعر جدول و در مكان 144 قرار دارد.
مسئله سوءاستفاده و فساد مالى گسترده در جمهورى اسالمى از زمان دولت 
رفسنجانى و همزمان با سياست او براى آزاد سازى اقتصادى آغاز شد و اولين پرونده 
جنجالى مربوط به برادر محسن رفيقدوست بود. اين پرونده پرجنجال مالى و سياسى 
به دادگاه رفت و در نهايت شريك تجارى رفيقدوست، فردى به نام فاضل خداداد 

اعالم شد و مرتضى رفيقدوست حكم حبس ابد گرفت. 
ولى بعدها آشكار شد كه او را آزاد كردند!

ماجراهاى گوناگون فساد و سوءاستفاده هاى كالن 
مالى در دوره خاتمى افزايش يافت و سپس در دولت 

احمدى نژاد به اوج خود رسيد.
در سال هاى رياست جمهورى خاتمى كه مطبوعات 
اندكى آزادى فعاليت يافتند، گزارش هاى مختلفى از 
وجود شبكه هاى مافيايى متشكل از آخوندها و يا اقوام 
و نزديكان آن ها و آقازاده ها منتشر شد. سخن از مافياى 
كاالهاى مختلف مطرح بود. مافياى شكر، مافياى دارو، 
مافياى  خودرو،  يدكى  لوازم  مافياى  فوتبال،  مافياى 

تجارت خارجى...
مثال گفته مى شد واعظ طبسى در راس بنياد رضوى 
يك امپراتورى مالى عظيم در خراسان به راه انداخته كه 
تمام قراردادها و پروژه هاى بزرگ تجارى و مالى در 
آن استان تحت نظر او مى باشد و ثروث بنياد رضوى 
را بين چند صدميليون تا يك ميليارد دالر برآورد 
مى كردند. و يا اين كه برادران عسگراوالدى كنترل 

انحصارى معامالت بزرگ را هم در بازار تهران و هم در تجارت خارجى در 
اختيار دارند. چند آخوند سرشناس و اقوام آن ها  انحصار واردات شكر را داشتند 
و لقب مافياى شكر را گرفتند. خانواده رفسنجانى كنترل انحصارى بر واردات 
دارو، اتومبيل، ايجاد شركت هاى هواپمايى، چند قرارداد نفتى (استات اويل) و البته 

صادرات پسته داشتند.
حتى ماجراى متهم كردن سران حكومت به فساد مالى تا آن جا پيش رفت كه 
احمدى نژاد در مناظره انتخاباتى سال 88 آشكارا در برنامه تلويزيون گفت خانواده 

ماجراى بابك زنجانى :ماجراى بابك زنجانى :
جديدترين حلقه از زنجيره فساد مالىجديدترين حلقه از زنجيره فساد مالى

رفسنجانى مرتكب سوءاستفاده هاى مالى شده!
به اين ترتيب خود جناح هاى حكومتى دائما اعالم مى كنند كه ساير جناح ها آلوده 

به دزدى و فساد مالى هستند.
***

نگاهى به چند ماجراى پرجنجال فساد مالى ابعاد سوءاستفاده هاى كالن درون رژيم 
اسالمى را آشكارتر مى سازد:

- مرتضى رفيقدوست، برادر محسن رفيقدوست فرمانده سابق سپاه پاسداران، به اتهام 
كالهبردارى بانكى 120 ميليارد تومانى  (معادل يك ميليارد دالر) در سال هاى پايانى 
دولت رفسنجانى محاكمه شد. اما حكم حبس او هيچگاه بطور جدى اجرا نگرديد. خود 

محسن رفيقدوست نيز براى يك دهه امپراتورى مالى بنياد مستضعفان را اداره مى كرد.
- شهرام جزايرى به اتهام سوءاستفاده هاى مالى، رانت خوارى و تخلفات 
گوناگون محاكمه شد ولى سرنوشت پرونده او در دادگاه 
نامعلوم ماند. رسانه هاى خبرى داخل كشور نوشتند او كه در 
آغاز يك شيرينى فروش خرده پا بود، نهايتا به ثروت چند 

صد ميليون دالرى رسيد.
از  يكى  مديرعامل  سال ها  كه  خاورى  محمدرضا   -
قديمى ترين بانك هاى بزرگ كشور، يعنى بانك ملى، بود 
پس از افشاى ماجراى كالهبردارى 2 ميليارد دالرى!! به 
كانادا گريخت و هنوز هم مقيم تورنتو مى باشد. بعدا اعالم 
شد يك شبكه كالهبردارى مالى با خاورى همكارى داشتند 
و حدود 20 تن محاكمه و 5 نفر محكوم به اعدام شدند كه 

پرونده آن ها مراحل تجديد نظر قضايى را مى گذراند.
- و باالخره ماجراى جنجالى بابك زنجانى كه با اين كه چند 
سال گزارش هاى مربوط به اقدامات مالى او منتشر مى شد، 
اكنون ظاهراً به دليل رقابت هاى جناحى، ابعاد فعاليت هايش 
افشا شده و او را دستگير كردند. او متهم است كه فقط در 
يك  مورد 2 ميليارد دالر نفت صادراتى ايران را به خريداران 
خارجى فروخته و پول آن را به وزارت نفت باز نگردانده 
است. به نوشته مطبوعات تركيه زنجانى و شريك او، رضا 
ضراب، ده ها ميليارد دالر درآمدهاى ارزى ايران را از طريق تركيه «پولشويى» كردند. 

برخى گزارش ها رقم كل معامالت پنهانى او را تا 87 ميليارد دالر تخمين زده اند!!
اين ها فقط چند نمونه «آشكار» از سوءاسفتاده هاى چند ميليارد دالرى در حكومت 
جمهورى اسالمى است و البته هنوز مشخص نيست چه ميزان قرارداد و معامالت 

عظيم ديگر بطور «پنهانى» جريان دارد كه شايد بعدها ابعاد آن مشخص شود.
با چنين وضعيتى جاى تعجب ندارد كه در گزارش سازمان معتبر «شفافيت 

جهانى» نام ايران در زمره كشورهاى گرفتار فساد شديد مالى قرار مى گيرد.

C  Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره15، جدول ايرانشهر شماره 65، همراه با نهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، فوريه 48482104



اقتصاد و بين الملل

كالشنيكف  ُمرد

در پي اعالم خبر درگذشت ميخاييل كالشنيكف،  مراسم مفصلي براي يادبود 
او در روسيه برگذار شد و به اين ترتيب پرونده زندگي يكي از مشهورترين 

مخترعين نظامي جهان بسته شد.
كالشنيكف كه در 94 سالگي فوت كرد از ايام جواني وارد ارتش شوروي سابق 
شد و در جريان جنگ جهاني دوم شاهد ضعف صنعتي و تسليحاتي كشورش 
در برابر ارتش نيرومند آلمان نازي بود. او بعدها براساس تجربيات نظامي اش در 

صدد ساختن سالحي برآمد كه در عين كيفيت باال، ساده و كم هزينه هم باشد.
سالحي كه او اختراع كرد در واقع يك تيربار سبك بود كه در اكثر كشورها با 
 AK-47 نام مسلسل كالشنيكف شناخته مي شود ولي در كشورهاي غربي آن را

نام گذاري كرده اند.
سادگي و هزينه ارزان توليد اين تيربار آن را به پرفروش ترين سالح جهان تبديل 
كرده كه گرچه نخست در شوروي سابق به توليد صنعتي رسيد، اما هم اكنون در 
چندين كشور ديگر، از جمله چين و كره شمالي نيز توليد مي شود. اين اسلحه 
سبك بيشتر در كشورهاي كمونيستي و خصوصاً توسط گروه هاي چريكي بكار 
گرفته شد، تا آنجا كه تصوير آن به نوعى سمبل مبارزات چريكي تبديل گشت. 
سرگرد كالشنيكف چند سال پيش در مصاحبه اي گفته بود: «من اين سالح را 
فقط به عنوان وسيله اي براي دفاع از كشورم اختراع كردم ولي اگر اكنون به سالح 

مورد استفاده تروريست  ها تبديل شده، متأسفم.»

دولت اسالمى تركيه به رهبرى 
اثر  بر  اردوغان  طيب  رجب 
ماجراهاى  سلسله  يك  افشاى 
جنجالى فساد مالى در برابر بحران 
سياسى وخيمى قرار گرفته كه به 
گفته برخى ناظران حتى مى تواند 

منجر به پايان عمر سياسى دولت كنونى شود. كشف يك شبكه بزرگ تبه كاران 
مالى كه ميليون ها دالر رشوه به وزرا و مقامات عالى دولتى پرداخت كرده اند 
موجب دستگيرى و بركنارى ده ها تن از مقامات و پرسنل پليس گشته و اردوغان 
حتى مجبور گرديد چند تن از وزراى خود را نيز كه ظاهرا با اين تخلفات 

گسترده مالى مرتبط بودند از كار بركنار سازد.
اين رسوايى بزرگ حتى با  تحريم هاى جهانى عليه جمهورى اسالمى نيز 
مرتبط شده و از دو شهروند ايرانى - بابك زنجانى و رضا ضراب - به عنوان 
سران اصلى يك شبكه بزرگ پول شويى و قاچاق مالى نام برده مى شود كه يكى 
از آن ها (زنجانى) در ايران و ديگرى (ضراب) در تركيه دستگير شده اند. اين دو 
نفر ميلياردها دالر از پول هاى دولت ايران را در نقل و انتقال بين ايران و تركيه و 

كشورهاى اروپايى و آسيايى كنترل مى كردند.
در اين ميان نام يكى از متحدان سابق اردوغان كه اكنون به رقيب او تبديل شده 
نيز مطرح گرديده. فتح اهللا گولن يك پيشواى مذهبى 72 ساله است كه سال ها 
متحد اردوغان و حزب اسالمى او بود ولى بعداً به امريكا مهاجرت كرد. اخيرا 
او انتقادهاى زيادى عليه اردوغان و سياست هايش مطرح كرده بود. گولن نوعى 
فرقه صوفى و عرفانى اسالمى تشكيل داده و گفته مى شود طرفداران زيادى در 
تركيه دارد. از جمله شمارى از پرسنل ارتش و پليس از او حمايت مى كنند. او 
در تعليمات خود بر مبارزه مسالمت آميز و پرهيز از خشونت تاكيد مى كند ولى 

در مواردى نيز بر ديدگاه هاى خشك مذهبى و سنتى دارد.
اكنون اردوغان دوست سابق خود (گولن) را متهم مى كند كه عامل بروز 

جنجال هاى كنونى است.
در هر حال حزب اسالمگراى توسعه و عدالت با مهمترين بحران سياسى 
خود مواجه شده. اين حزب كه يك دهه كامل بر تركيه حكومت كرده در آغاز 
راه عملكرد بسيار موفقى داشت و با يك رويه معتدل و ميانه رو سياسى روابط 
خوبى هم با اروپا و امريكا و هم با كشورهاى اسالمى داشت. او حتى درصدد 
گسترش مناسبات خود با اسرائيل بود. در زمينه اقتصادى نيز اردوغان و يارانش 
در ابتداى راه شروع خوبى داشتند و دولت او توانست كارنامه مالى عارى از 
آلودگى و فساد دولت هاى قبلى ارائه كند. اما اكنون ماجراى جنجالى فساد مالى 
بين دولت هاى آنكارا و تهران اردوغان را در برابر چالش بزرگى قرار داده. برخى 
ناظران مى گويند دولت اردوغان به پايان عمر خود رسيده و كارش تمام است. 
اما گروهى ديگر تاكيد مى كنند كه حزب اسالمى عدالت هنوز هم پرطرفدارترين 
گروه سياسى است و با داشتن اكثريت قاطع در پارلمان توانايى عبور از بحران 

كنونى را دارد.

اسالم گرايان تركيه؛ پايان راه يا 
چالش زودگذر؟

رياست «يلين» در بانك مركزى
باالخره با تصويب كنگره،  خانم ژانت يلين به عنوان اولين زن در تاريخ بانك 

مركزى آمريكا به رياست اين نهاد مهم مالى برگزيده شد.
يلين 53 ساله اقتصاددان پرسابقه اى است كه تاكنون معاونت بانك مركزى را 
در دوره رياست بن برنانكى بر عهده داشت. نظرات خانم يلين به ديدگاه هاى 
برنانكى بسيار نزديك است. اما برخى منتقدان او مى گويند كه وى داراى مواضع 
بيش از اندازه ماليم در سياست هاى اقتصادى است و به اندازه كافى به خطرات 

ناشى از برنامه هاى انبساط پولى كه مى تواند تورم زا باشد- توجه ندارد.
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سفر در آمريكا

نيومكزيكونيومكزيكو
ايالت

سرزمين افسونگر لقب چهل و هفتمين ايالتى است كه يكصد و دو سال پيش در ششم ژانويه 2014 به اياالت 
متحده آمريكا پيوست تا بخشى از كشورى يكپارچه باشد كه زير پرچم پرستاره آن رويايى امريكايى جامه عمل به 

خود بپوشد. شعار رسمى اين ايالت عبارت مشهور «مى رود و مى رويد» است.

دكتر مهدى آقازمانى

ميانه  غرب  جنوب  در  ايالت  اين  مربعى  مايل   121589 وسعت 
آريزونا،  تگزاس،  ايالت هاى  با  همسايگى  در  آمريكا،  متحده  اياالت 
امروزه  و  شده است.  محصور  مكزيك  كشور  و  كلورادو  اوكالهوما، 
بيش از 2 ميليون شهروند اياالت متحده آمريكا در آن سكنى دارند 
به گونه اى كه پنجمين ايالت پهناور آمريكا در جدول رده بندى پر 
جمعيت ترين ايالت هاى اين كشور در مقام سى و هفتم قرار مى گيرد.
را  منطقه  اين  اصلى  ساكنان  سرخ پوستان  متمادى،  قرن هاى  براى 
تشكيل مى دادند و آثار گسترده اى از تمدن آن ها همچنان در گوشه و 

كنار اين سرزمين وسيع به چشم مى خورد.
اين   1540 سال  در  اسپانيايى ها  ابتدا  جديد،  تاريخ  دوره  آغار  در 
سرزمين را كشف كرده و آن را به نام شهر مكزيك كه مقر اصلى شان 
نو»  «مكزيك  بود  آمريكا)  قاره  در  اسپانيا  (قلمرو  نو  اسپانياى  در 
و  فرانسيسكن  فرقه  مسيحى  مبلغان  آغاز،  در  ناميدند.  (نيومكزيكو) 
سپس در سال 1598 مهاجران اسپانيايى بيشترى به اين منطقه آمدند. 
ورود اسپانيايى ها با درگيرى هايى بين آنها و قبايل مقتدر سرخ پوست 

مستعمره  نخستين  استقرار  از  پس  بود.  همراه  منطقه  اين  در  ساكن 
موفق  پوئبلو  سرخ پوستان  خونين،  درگيرى هاى  پى  در  و  نشين ها 
شدند در سال 1680 اسپانيايى ها را شكست داده و از سرزمين هاى 
اجدادى خود بيرون برانند، اما اسپانيايى ها پس از مدت كمى دوباره 
بر منطقه چيره شدند و توانستند شهرهاى متعددى در اين منطقه برپا 

كنند.
با وقوع انقالب مكزيك و در پى مبارزات استقالل خواهانه مردم 
استقالل يافته  تازه  كشور  از  جزئى   1821 سال  در  نيومكزيكو  آن، 
مكزيك شد. بازرگانان انگليسى تبار به مرور از مسير سنتافه به اين 
 1848 سال  در  منطقه  اين  مكزيك،  جنگ  درپى  و  رسيدند  منطقه 

ضميمه اياالت متحده شد. 
اما دو رويداد مهم سرنوشت اين ايالت را براى هميشه تغيير داد. 
نخست سركوب نظامى قبايل ناواهو و آپاچى و در همان حال، رسيدن 
خط آهن به نيومكزيكو كه باعث شد كه دامداران و معدنكاران منطقه 
در دهه 1880 دوره رونق و رفاه را تجربه كنند. و كمتر از پنجاه سال 
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سفر در آمريكا

پذيرفته  آمريكا  متحده  اياالت  در  جنوبى  ايمن  و  آرام  سرزمين  بعد 
شود.

نيومكزيكو در سال 1912 رسما تبديل به ايالت شد و با استقرار 
مركز ساخت اولين بمب هسته اى در لس آالموس طى جنگ جهانى 
آزمايشگاه  استقرار  يافت.  بسيارى  رونق  نيومكزيكو  اقتصاد  دوم، 
ايالت  اين  بزرگ  كارفرمايان  از  نيز  امروزه  كه  لس آالموس  هسته اى 
است، آغازى بود براى احداث شمار زيادى پژوهشگاه و آزمايشگاه 
مهم علمى در امتداد رود ريوگرانده كه معروف به «راهگذر پژوهشى 
از  بسيارى  كه  گفت  بايد  ترديد  بى  شايد  است.  شده  ريوگرانده» 
دستاورد هاى علمى در اين زمينه چه با كاركرد هاى نظامى و چه با 
و  اقتصاد  اركان  مهمترين  از  همچنان  دوستانه  بشر  تحقيقات  هدف 
نوآورى هاى علمى در اين ايالت به شمار مى رود. روندى كه به رونق 
دانشگاه ها و موسسات آموزشى، تحقيقاتى و آزمايشگاهى منجر شده 

است.
هم مرزى با كشور مكزيك اين ايالت را در دوره 60 ساله اخير به 
يكى از گذرگاه هاى مهم قاچاق انسان و مواد مخدر  از جنوب به 
آمريكا تبديل كرده است كه به رغم تالش هاى انجام شده همچنان 
بر شدت برخى خشونت ها و جرايم و نيز مهاجرت غير قانونى به 

آمريكا از طريق اين ايالت افزوده است.
اين روند موجب شد تا قوانين سختگيرانه اى در سطح ايالت براى 
با  سال  بيست  از  بيش  مدت  براى  كه  شود  اعمال  جرايم  با  مقابله 
مخالفت و مبارزه گروه هاى مدافع حقوق بشر مواجه بوده است. يكى 
كه  بود  مكزيكو  نيو  ايالت  در  اعدام  مجازات  قانون  قوانين  اين  از 
در  سرانجام  آن  با  مقابله  زمينه  در  فعال  گروه هاى  تالش  سال ها  با 
تاريخ 21 مارس 2009 ميالدى، بيل ريچاردسون فرماندار وقت ايالت 
نيومكزيكو، قانون لغو مجازات اعدام را در اين ايالت امضا كرد. به 
ابد  «حبس  تنها  ايالت  اين  در  ژوئيه 2009،  ماه  آغاز  از  ترتيب  اين 

بدون امكان عفو» به عنوان اشد مجازات اجرا مى شود.
تالش هاى گسترده در كمپين ايالت هاى ميزبان مهاجران اسپانيايى 

تبار كه عموما از مرز هاى جنوبى آمريكا به اين كشور به صورت غير 
دستور  صدور  به  ميالدى  گذشته  سال  در  مى كنند  مهاجرت  قانونى 
اعطاى تابعيت موقت به جوانان و نوجوانان اسپانيايى تبار ساكن در 
آمريكا انجاميد كه تاثير بسزايى در ادامه تحصيل و فعاليت هاى شغلى 
اين گروه بزرگ مهاجر كه بخش عمده اى از جمعيت نيومكزيكو را 

تشكيل مى دهند داشته است.
آمار ها نشان مى دهد كه نزديك به بيش از نيمى از جمعيت اين 

ايالت متشكل از اقليت هاى قومى اسپانيايى تبار است.
اگرچه آب و هواى عمومى اين ايالت خشك و گرم است اما وجود 
گردشگرى  جذبه هاى  و  طبيعى  منابع  نظر  از  وسيع،  ملى  جنگلهاى 
از  برخى  است.  كرده  توجهى  قابل  اهميت  داراى   را  ايالت  اين  نيز 
معروف ترين اين جاذبه هاى ملى عبارتند از: جنگل ملى سانتافه، غار 

لچوگوئيا، جنگل ملى هيال، و پارك ملى حفره هاى كارلزبد.
آزمايش  مراكز  از  غير  به  دارد.  فراوانى  پژوهشگاه هاى  نيومكزيكو 
تسليحاتى، آزمايشگاه ملى لوس آالموس و آزمايشگاه ملى سنديا در 
اين ايالت نيز قرار دارند. از امكانات بى نظير علمى ديگر اين ايالت 
پوينت  آپاچى  رصدخانه  و  آمريكا  راديويى  ملى  رصدخانه  مى توان 
ايالت  اين  در  كه  برد  نام  را  اسلون)  ديجيتال  آسمانى  (نقشه بردارى 
قرار دارند. دو مركز مهم دانشگاهى اين ايالت دانشگاه نيومكزيكو و 

دانشگاه ايالتى نيومكزيكو هستند.
شهر  سومين  شهر  اين  آمريكاست.  نيومكزيكو  ايالت  مركز  َسنتافه 

بزرگ ايالت نيومكزيكو است و جمعيت آن 62957 نفر مى رسد.
بد نيست بدانيم كه شهر سنتافه با 2132 متر ارتفاع از سطح دريا، 
سنتافه  نام  است.  آمريكا  متحده  اياالت  در  ايالت  مركز  مرتفع ترين 
كامل  نام  است.  مقدس»  «ايمان  معنى  به  و  اسپانيايى   (Santa Fé)
آسيس»  فرانسيسكو  دسان  سانتافه  دال  رئال  ويال  «ال  شهر  اين 
 (La Villa Real de la Santa Fé de San Francisco de Asís)
آسيسى»  مقدس  فرانسيس  مقدس  ايمان  پادشاهى  «شهر  كه  است 

معنى مى دهد.
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گزارش تصويرى

مراسم يادمان حسين يوسف زمانى

عكاس: وفا خاتمى

12 ژانويه اى كه گذشت به همت رامين و شاهين يوسف زمانى مراسم يادمان  هنرمند 
ارزشمند ايران «حسين يوسف زمانى» در خانه فرهنگ و هنر ايران برگزار شد. در اين مراسم 

تنى چند از چهره هاى فرهنگى به ايراد سخن پرداختند و فرزندان هنرمند آن گرامى به 
همراه گروهى ديگر از نوازندگان به اجراى برنامه پرداختند.

وفا خاتمى گزارشى به روايط تصوير از اين مراسم را در اختيار مجله ايرانشهر قرار داده 
است.
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