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نکته به نکته مو به مو

بیژن خلیلی

پرونده این شماره ایرانشهر در مورد مردان دوم سیاسی تاریخ معاصر ایران 
است البته باید توجه داشت که این مردان دوم در زمان هایی، خود مردان اول 
سیاست بوده اند و در دوران هایی پس از انقالب مشروطه که هنوز قانون اساسی 
ملعبه دست مردان اول قرار نگرفته بود هم قانونا و هم عمال حرف اول را 

می زدند. 
بنابراین تفاوت های ماهوی بین این افراد وجود دارد و به طور قطع نمی توان 
آنان را با هم در یک کاسه گذاشت. دکتر مصدق چنان استقالل عملی در 
چارچوب قانون اساسی دارد  که بانی و باعث ملی شدن صنعت نفت ایران 
می شود و با شیر پیر انگلیس به مقابله بر می خیزد و مرد سال مجله تایم می گردد.
و در برابر آن، امیر عباس هویدا را نیز داریم که 13 سال بر اریکه قدرت با 
عنوان مرد دوم بوده است ولی از خود هیچ استقالل عملی نداشته، چنانچه خود 

می گوید: "ما فقط مرد اول داریم و پس از آن هم هیچ کس را نداریم."
در همین رابطه بسیار اهمیت دارد که به یاد داشته باشیم نباید این مردان دوم 
را که در لحظه ای در تاریخ مناسبات شان با مرد اول، مورد بی مهری قرار گرفتند 
مظلوم تصور کنیم و در ضمیر خودآگاه و یا ضمیر ناخود آگاه مان آنها را از همه 
گناهان شان به ویژه گناهان اجتماعی شان  که به پایمال کردن و پایمال شدن 

حقوق انسانی انجامیده،  تبرئه کنیم. 

برای مثال ملموس نگاه کنیم به مقاله آقای محمد سهیمی با عنوان "آقای نیکفر، 
چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟ " در گویا نیوز: 

"رژیم کشتار" آقای نیکفر، آیت اهلّل خمینی، اسداهلل الجوردی سعید امامی، 
و سعید مرتضوی و اعضای حزب موتلفه را در کنار آیت اهلل سید محمود 
عالیی طالقانی، آیت اهلل حسینعلی منتظری، آقایان مهندس مهدی بازرگان، 
داریوش فروهر، مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی، دکتر یداهلل 
سحابی و مهندس عزت اهلل سحابی، سید محمد خاتمی، عبداهلل نوری، 
مهندس میر حسین موسوی، مهدی کروبی، دکتر سعید حجاریان، مصطفی 
تاج زاده، بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، دکتر عبدالکریم سروش و صدها 

تن دیگر می نشاند."
برای آن که بتوانیم تفاوت طیف نخست را با طیف دوم بسنجیم سه فراز از 
کتاب خاطرات آقای منتظری در سه دوره زندگی او را استخراج می کنیم و این 

جا می آوریم:  
* آیت اهلل حسینعلی منتظری) در دوران پهلوی دوم(: مخالفت با الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتی در سال -1340 فقط بدلیل آن که یکی از مواد آن 
حذف قید سوگند به قرآن مجید برای نمایندگان و به جای آن سوگند به کتاب 
آسمانی است و یکی دیگر از مواد آن حذف قید ذکوریت بوده یعنی مخالفت با 

ملی مذهبی هایی که دغدغه 
ملی ندارند
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نکته به نکته مو به مو
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تاریخ:...............................................فرم تقاضای اشتراک

برای اشتراک، فرم فوق را تکمیل نموده و به همراه چک به آدرس مجله ارسال فرمایید و یا با دفتر مجله تماس بگیرید

حضور زنان به عنوان نماینده ) ص 103 و -104 خاطرات آیت اهلل حسینعلی 
منتظری ، چاپ شرکت کتاب 2001 میالدی(  

*آیت اهلل حسینعلی منتظری) در زمانی که بر سریر قدرت است (: ایشان 
کسی است که اصل والیت فقیه را در قانون اساسی جمهوری اسالمی گنجانیده  
و به تصویب آن در مجلس خبرگان کمک نموده است )صفحه 254 همان منبع( 
*آیت اهلل حسینعلی منتظری) در زمانی که مغضوب شده است(: رد 

تقاضای مالقات گالیندوپل)نماینده سازمان ملل( 
س: بعد از تضییقاتی که نسبت به بیت حضرتعالی صورت گرفت گویا 
از مجامع بین المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هیاتی برای 
رسیدگی به مساله حقوق بشر به سرپرستی گالیندوپل به ایران آمده بودند و از 
جمله تقاضای مالقات با حضرتعالی را داشتند و حضرتعالی حاضر نشدید با آنها 

مالقات کنید، بفرمایید انگیزه حضرتعالی از رد این مالقات چه بود؟
ج: بله اگر گالیندوپل می آمد اینجا من حرف های زیادی برای گفتن داشتم، 
برای اینکه در این شرایط هم نسبت به من فشار هست هم نسبت به مردم. 
ولی من دیدم اگر اینها بیایند و ما بخواهیم همه حرف ها را بزنیم باالخره یک 
مقدار پرده دری می شود، باید اصل این انقالب باقی بماند و جوری نشود که از 
صحبت های ما علیه اصل انقالب بهره برداری بشود، و اگر هم انسان بخواهد 
پیش آنها مسائل را نگوید و مسامحه کند آن هم درست نیست. برای اینکه آنها 
منعکس می کنند که فالنی هم چیزی برای گفتن نداشت و معنای این حرف 
این بود که هیچ اشکالی وجود ندارد و در ایران حقوق انسان ها حفظ می شود و 
آزادی هم هست. باالخره برای من دوران امر بین محذورین بود، از  طرف اگر 
می خواستم چیزی نگویم این معنا تثبیت می شد که همه چیز در ایران درست 
است و اگر می خواستم بگویم پرده دری بود و دلمان نمی خواست که به اصل 
انقالب و اصل نظام اسالمی و کشور ضربه بخورد. روی این اصل من مالقات 
با آنها را نپذیرفتم. البته از آن طرف هم معلوم نیست که آنها صددرصد مدافع 
حقوق انسان ها باشند. آنان شعارهای آزادی و حقوق انسان ها را سر می دهند 

ولی بسا پشت پرده ایادی ای هست که به همین بهانه می خواهند اصل اسالم 
و کشوری را که به اسم اسالم است زیر سئوال ببرند و بگویند اسالم با حقوق 
انسان ها مخالفت دارد، اینها بسا در این مایه ها هم باشند. )صفحه  406 همان 

منبع(
***

باید توجه کنیم که آقای منتظری حتی در زمانی که مغضوب است و می داند 
و پذیرفته است که بر او و بر ایرانیان ستم رفته است،  می گوید اصل انقالب و 
اصل نظام اسالمی نباید ضربه بخورد. نتیجه  ای که می توان گرفت این است که 
یا آقای منتظری آگاهانه بر این موضوع پا می فشارد و با همه فجایعی که انقالب 
ضد ملی ولی اسالمی برای ایرانیان به بارآورده است هم چنان بر نگاهداری 
آن اصرار دارد و یا ناآگاه است در هر دو صورت آگاه یا نا آگاه نتیجه کار این 
شخص در اجتماع با طیف دیگری که آقای سهیمی آن ها را از یکدیگر مجزا 
کرده اند یکی است و هم چنان حضور آنان و یا باورهای آنان بربستر جامعه چند 

قومی و چند مذهبی ایران خطرناک اند.
نکته دیگری که درمورد آقای سهیمی باید توجه داشت آن است که ضمن این 
که ایشان خود را به صراحت ملی – مذهبی اعالم می کنند، افراد نامبرده در باال 
را نیز در همین زمره به حساب می آورند  ) این جا ملی به مفهوم ملیت ایرانی 
و مذهبی نیز مفهوم شیعه اثنی عشری دارد( یعنی ایشان از طیف سیاستمدارانی 
هستند که فقط بخشی از ملت ایران را  که شیعه باور هستند  نمایندگی می کنند و 
نه کس دیگری را و نه باور دیگری را. آنان هم چنان که آقای منتظری می گویند، 

نظام  اسالمی)شیعه مذهب(  را اصل اساسی مملکت می دانند والغیر.   
در نهایت نه طیف نخست نه طیف دوم و نه هیچ طیف دیگری برآمده از 
انقالب ضد ملی ولی اسالمی و نه مردان اول و نه مردان دوم و نه مردان آخر 
بر آمده از آن در راستای منافع ملی ایران نیستند و ادعای آنان جز سراب وعده 

دیگری به ملت ایران نمی دهد.
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پرونده 

»نظام سیاسی ایران در سی و چند سال گذشته 
جمهوری اسالمی بوده است. هم اصول مردم 
ساالری را در خود دارد و هم متضمن دین 
و ایمان مردم است. یعنی در یک کلمه دنیا و 

آخرت همه ما را خریده است.«
تعجب نکنید! من هم با شما هم عقیده ام اما 
ذکر این نقل قول از امام جمعه موقت تهران 
کاظم صدیقی را الزم می بینم تا ببینیم آیا به 
راستی جمهوری اسالمی ضامن مردمساالری 
و دینداری یک ملت بوده است یا نه؟ البته من 
کارشناس امور مذهبی نیستم و حفظ دین و ایمان مردم در جمهوری 
اسالمی را واگذار می کنم به آنان که بیشتر از دین می دانند، اگرچه همه مان 
می دانیم ارزش قسم حضرت عباس از سی سال پیش تا حاال حتی از 

ارزش پول ملی)ریال( هم سقوط بیشتری داشته است.
اما وقتی پای مردمساالری در میان باشد می توانم به خود اجازه دهم تا 

نظراتم را به رشته تحریر در آورم.
برای شروع بد نیست سری به قانون اساسی جمهوری اسالمی بزنیم 
و ببینیم رییس جمهور با تعریف این قانون کیست. در اصل 113 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی چنین نوشته شده است:
»اصل  یکصد و سیزدهم: پس  از مقام  رهبری  رئیس  جمهور عالیترین  
مقام  رسمی  کشور است  و مسئولیت  اجرای  قانون  اساسی  و ریاست  قوه  
مجریه  را جز در اموری  که  مستقیماً به  رهبری  مربوط می  شود، بر عهده  

دارد.«
قبل از بازنویسی این قانون در سال 1368 خورشیدی متن همین اصل 

چنین بود:
»اصل  یکصد و سیزدهم : پس  از مقام  رهبری  رئیس  جمهور عالیترین مقام  

ریاست جمهوری اسالمی ایران 
مقامی برای تحقیر اراده یک ملت
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پرونده 

رسمی  کشور است  و مسئولیت  اجرای  قانون  اساسی  و تنظیم  روابط قوای  
سه گانه  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموری  که  مستقیما به  رهبری  

مربوط می شود، بر عهده  دارد.«
در همین نخستین اشاره به مقام ریاست جمهوری اسالمی دو نکته مهم 
نهفته است. ابتدا آنکه منتخب ملت در رده ای پایین تر منتخب خبرگان 
جا می گیرد. پس نخستین اصل مردمساالری که برابری همگان و برابری 
رای همه است زیر سوال می رود. نکته دوم آنکه حتی در حوزه قوه زیر 
نظر خود نیز تام االختیار نیست و محدوده وظایف او تا آنجاست که امور 
مربوط به رهبری تعیین می کند. پس آنکه مردم برای این مقام بر می گزینند 
اگر پس از عبور از هفت خوان نظارت ها و تقلب ها، همان باشد که مردم 
خواسته بودند باز هم در پیشگاه رهبر، مدیری از رده میانی تلقی می شود که 

تا هر اندازه که بخواهد اجازه دارد در کار او مداخله نماید.
حال نکته جالب تر آنکه در مقایسه همین اصل 113 با نسخه قبل از 
اصالح آن می بینیم آنچه به عنوان تنظیم روابط سه قوه جزو وظایف 
رییس جمهور برشمرده می شد از او سلب شده و به مقام رهبری واگذار 
گردیده است. معنای این تغییر به ظاهر جزئی، وقتی بهتر آشکار می شود 
که بدانیم تعیین رییس قوه قضاییه از وظایف شخص رهبر است و این 
بدان معناست که نظام قضایی ایران خود را در پیشگاه ملتی که باید حکم 
این سیستم قضایی را گردن نهد، پاسخگو نمی داند و رییس جمهور که 
نماینده مردم و منتخب آنهاست حق تنظیم روابط این سیستم با دیگر 
قوای کشور را نداشته و عمال قوه قضاییه بخشی از بیت رهبری تلقی 

می شود.
تا همین جای کار کافیست که بدانیم نقشی که قانون اساسی جمهوری 
اسالمی به باالترین مقام یک نظام مردم ساالر می دهد کمتر آن است که 

بتوان وی را نماینده حقیقی مردم آن کشور تلقی کرد.
اما کار به همین جا پایان نیافته است. اصل 133 قانون با صراحت 
انتخاب وزرای کابینه را از حقوق رییس جمهور منتخب مردم قلمداد 

می کند و می گوید:
»اصل  یکصد و سی و سوم: وزراء توسط رئیس  جمهور تعیین  و برای  
گرفتن  رای  اعتماد به  مجلس  معرفی  می شوند. با تغییر مجلس ، گرفتن  رای  
اعتماد جدید برای  وزراء الزم  نیست . تعداد وزیران  و حدود اختیارات  هر 

یک  از آنان  را قانون  معین  می کند.«
اما بر هیچ کس در سیستم اداری و اجرایی ایران پوشیده نیست که از 
زمان رهبری علی خامنه ای انتخاب 5 وزیر اطالعات،کشور، دفاع، امور 
خارجه و فرهنگ نه با شخص ریس جمهور که به دستور رهبری انجام 
می گیرد و این روال در همه این ادوار صورت گرفته است. در این روند 
یا شخص رهبری مستقیما کسی را به رییس جمهور اعالم می کند مانند 
حیدر مصلحی که وزیر اطالعات دولت دوم احمدی نژاد بود و یا رییس 
جمهور پس از کسب اجازه از رهبر فردی را به مجلس برای گرفتن رای 
اعتماد معرفی می کند. این وزرا علی الرغم آنکه عضوی از کابینه دولت به 
ریاست رییس جمهور هستند اما در نهایت بسیاری از سر نخ های اجرایی 
خود را نه از نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور که از چند ساختمان 
آن طرف تر در همین خیابان)بیت رهبری( دریافت می کنند. معنای چنین 
رفتاری باز هم محدود شدن خواسته مردم که در رای به رییس جمهور 

محقق شده است، در اداره کشور است.
قانون اساسی  اندازه در مقایسه تطبیقی  تا آن  این دست  از  مواردی 
جمهوری اسالمی و روش های اجرایی در اداره کشور زیاد است که در 
این مقاله کوتاه نمی گنجد. اما تا همین جای کار کامال مشخص است که 

اراده ملت در مقابل اراده رهبر پشیزی ارزش ندارد.
حال اجازه بدهید دمی به مجلس شورای اسالمی در میدان بهارستان 
و  می کشد  یدک  را  ملت  خانه  لقب  خود  با  که  جایی  برویم.  تهران 

روزگاری نماد مشروطه خواهی و استبداد ستیزی مردم ایران بود.
اگر از هر نماینده ای در مجلس بپرسید تا چه زمانی از رییس جمهور 
قانونی کشور حمایت و پشتیبانی می کند؟ بی تردید همه آنها ابتدا می گویند:
»تا زمانی که در خط والیت قدم بردارد و سرباز رهبری باشد« و بعد 
برای خالی نبودن عریضه دو سه موضوع اجرای قانون اساسی یا صیانت 

از تمایت ارضی کشور و... را هم به آن اضافه می کنند.
این جمالت را کارمندان بیت رهبری به زبان نمی آورند بلکه نمایندگانی 
می گویند که خود به واسطه رای مردم مشروعیت نشستن بر کرسی های 
پارلمان یک کشور و تدوین قوانین یک نظام سیاسی را باید کسب کنند.
حتی آنها هم به ولی نعمت خود یعنی مردمی که با رای آنها به وکالت 
می رسند خیانت کرده و به جای نمایندگی آنها تالش می کنند از یک 

دیگر در تملق گویی رهبر سبقت جویند.
مجلس، رییس جمهور را نه به واسطه پشتوانه رای مردمی اش که به 
واسطه مطیع بودن در برابر رهبر اندازه می زند و همین است که احمدی 
نژاد در خالل سال های 1384 تا 1389 محبوب نماینگان است و در 
نه  و  انتخابات  در  تقلب  نه  آنها.  مغضوب   1392 تا  سال های 1389 
اعتراض میلیون ها ایرانی که فقط سرکشی او از دستور رهبری او را عزیز 

و ذلیل نماینگان مجلس می کند.
اگر قبول کنیم که طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی رییس جمهور 
مرد دوم حقوقی ایران محسوب می شود باید باور داشته باشیم که او حتی 
از اداره و کنترل اقتصاد کشور هم ناتوان است. در سیستمی که نیمی از 
نهادهای بزرگ مالی یا وابسته به سپاه تحت فرماندهی شخص رهبر 
هستند و یا متعلق به بنیاد هایی که مستقیما زیر نظر رهبر اداره می شوند 
طبیعی است تیم اقتصادی دولت نه مدیران اقتصاد کشور که تدارکچیان 
رتق و فتق امور برای سیستم اقتصادی وابسته به شخص رهبرند و رییس 
جمهور به عنوان نماینده ملت هیچ کاره ای که قرار است مدافع حقوق 

مردم باشد.
تدوینگران قانون اساسی و ساختارسازان سیستم حکومت در جمهوری 
اسالمی در حقیقت مقام ریاست جمهوری را در قالب قبایی برازنده 
یک مترسک دوخته اند که بیش از آن که متضمن پاسداری از حقوق 
شهروندی و منافع ملی مردم ایران باشد، نشانه بارزی از تحقیر مردم در 

ساختار سیاسی قدرت در ایران است.
بی تردید در پاسخ به ادعای امام جمعه تهران که جمهوری اسالمی را 

حافظ آخرت  و دنیای مردم تلقی می کند همین یک جمله کافی که:
»حاج آقای صدیقی، جمهوری اسالمی نه تنها حافظ دنیای ما نبود که 
آن را به باد هم داد... آخرت مان را هم اگر اینگونه نگه می دارد بدا به حال 

ما که نه دنیا را داشته ایم و نه آخرتی خواهیم داشت.«
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مجید محمدی
 )جامعه شناس(

در طول دوران 35 ساله ی جمهوری اسالمی و در دوران رهبری خمینی و 
خامنه ای دو چهره در قد و قامت خمینی و خامنه ای مطرح بودند: حسینعلی 
منتظری که والیت فقیه را به پیش نویس قانون اساسی تنظیم شده توسط 
ملی- مذهبی ها الصاق کرد و بعد خود رسما به ریاست مجلس خبرگان 
تدوین قانون اساسی، امامت نماز جمعه  تهران )پس از فوت طالقانی( و مقام 
قائم مقامی رهبری رسید و هاشمی رفسنجانی که با نطق خود در مجلس 
خبرگان خامنه ای را به رهبری رساند هم دو دوره رئیس جمهور، بعد رئیس 
مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از ائمه ی 
جمعه ی تهران بود. محمود طالقانی اولین امام جمعه  تهران نیز چهره ای در 
حد مردان دوم بود اما مرگ زودرس وی امکان مانوورهای سیاسی را از 

وی گرفت. 
منتظری درست پیش از مرگ خمینی از قائم مقامی رهبری عزل شد و 
در دوران خامنه ای پنج سال در حصر خانگی قرار گرفت و رفسنجانی پس 
از بروز جنبش سبز از همه ی مقامات خود بجز ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت عزل شد. افول قدرت وی تا حدی بود که حتی نمی توانست 

)و هنوز هم نمی تواند( بدون دخالت و مزاحمت لباس شخصی ها یک 
سخنرانی خود را در سطح کشور به پایان برساند. 

اکنون پرسش این است که این مردان دوم که چنین نقش های کلیدی ای 
در دوران خمینی و خامنه ای داشتند و خمینی و خامنه ای سخنان بسیار 
ستایش انگیزی در باب آنها )قبل از به حاشیه بردن آنها( دارند چرا از 
سریر قدرت پایین کشیده و مغضوب واقع شدند تا حدی که  برخی از 
اعضای خانواده و اطرافیان منتظری اعدام )مهدی هاشمی برادر داماد وی( 
و زندانی )سعید منتظری پسر وی( شدند و اعضای خانواده ی رفسنجانی 
نیز بعضا محاکمه شده )فائزه ی هاشمی و حسین مرعشی برادر همسر وی 
( و خواهند شد )فاطمه و مهدی هاشمی( و برای برخی از آنها حکم زندان 
بریده شد )فائزه  هاشمی به مدت شش ماه و حسین مرعشی به مدت یک 

سال(.   

منحنی، گستره و ابعاد قدرت
قدرت در دولت های معاصر یک پدیده  متغیر، چند ضلعی و چند پایه 

مردان دوم جمهوری اسالمی: 
موثر اما محذوف
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پرونده 

است. هیچ رهبری خواه در دول دمکراتیک و خواه در نظام های اقتدارگرا 
در طول دوره ی رهبری خود از یک میزان مشخص قدرت برخوردار 
نیست بلکه با تحول ایام میزان و گستره  قدرت او تغییر می کند. همچنین 
پیچیدگی قدرت در دولت های معاصر اقتضا دارد که رهبران سیاسی با 
تیمی از افراد کار کنند و به افرادی خاص در حلقه  پیرامون خویش بیش از 
دیگران اعتماد کنند. همین امر موجب قدرت گیری برخی از افراد می شود 
موضوعی که چندان خوشایند رهبران مستبد نیست. در دولت های معاصر 
امکان حضور یک نفر در راس هرم قدرت و بقیه در کف هرم وجود ندارد. 
رهبران مستبد به حلقه ای از افراد قابل اعتماد که نخواهند قدرت آنها را 

چالش کنند نیاز دارند.  
دو رهبر جمهوری اسالمی تا کنون منحنی های قدرت متفاوتی را تجربه 
کرده اند. خمینی در ابتدای رهبری خود در اوج قدرت بود و تا سال 58 بعد 
از حذف ملی- مذهبی ها سهمی از قدرت برای غیر وفاداران به وی باقی 
نمانده بود اما با تنازع قدرت میان گروه های سیاسی، حذف ها و کشتارها در 
اوایل دهه ی شصت و شکست های دوران جنگ و کشتار سال 67 قدرت 
او رو به افول رفت. هنگامی که قدرت رهبران فرهمند رو به افول می رود 
آنها بیشتر احساس شکنندگی داشته و به تصفیه می پردازند )مثل رابطه  لنین 

و تروتسکی(. 
خامنه ای برعکس در ابتدای رهبری بسیاری از مراکز حساس قدرت را در 
اختیار نداشت و امور عمال در دست هاشمی رفسنجانی بود اما او به تدریج 
رقبای خود را با اتکا بر قدرت های قانونی و نیز ارتباط محکم با نیروهای 
امنیتی و نظامی و باج دادن به روحانیون قم یکی یکی حذف کرد. خامنه ای 
در ابتدای دوران احمدی نژاد قدرت خود را تحکیم کرده و تقریبا دیگر 
کسی را در برابرخویش نمی دید. اما قدرت وی پس از بروز جنبش سبز با 
ریزش نیروهای وفادار به حکومت به شدت افول کرد. احمدی نژاد نیز در 
دو سال آخر دولتش دیگر فرد دست بوس سال 84 نبود اما خامنه ای وی 

را با اتکا بر قوه ی قضاییه و وزارت اطالعات کنترل کرد.

تقسیم ناگزیر قدرت
نظام استبدادی توسط استبداد خواهان با در نظر گرفتن یک مرکز فرا 
نظارت، فرا قانون، و غیر پاسخگو )حامل فره الهی یا نائب امام زمان( 
خلق می شود تا نزدیکان به قدرت از مزایای این نظام برخوردار شوند اما 
حلقه  پیرامون آن مرکز سیال است. افراد نزدیک به حلقه نمی توانند به طور 
تضمینی از سهم خود در قدرت مطمئن باشند باالخص اگر خصوصیات 
جاه طلبانه داشته باشند و مرکز قدرت از آنها احساس خطر کند. کسانی که 
طرفدار نظام شاهنشاهی مطلقه )غیر مشروطه( یا والیت فقیه هستند و آن 
را مدل مناسبی برای ایران معرفی می کنند در واقع می خواهند قدرت را در 

یکجا مستقر کرده و خود از آن بهره برداری کنند. 
سر سخت ترین مدافعان قدرت مطلقه در جمهوری اسالمی حلقه  وفاداران 
به ولی فقیه هستند یعنی کسانی که در دوره ای معضوب آن قرار می گیرند، 
از منتظری تا کروبی و موسوی و رفسنجانی تا عبداهلل نوری و موسوی 
خویینی ها و صدها مقام جمهوری اسالمی که بازداشت و اعدام شده  )قطب 
زاده( یا به خارج از کشور گریخته اند )بنی صدر، عطا مهاجرانی و برخی 
نمایندگان مجلس ششم(. اینها می خواستند با نزدیکی به مرکز قدرت سهم 

بیشتری از منابع کمیاب قدرت ببرند اما اعتماد  ولی فقیه و وفاداران به او از 
آنها به تدریج سلب شد.  

مردان شماره ی 2، پلکان قدرت
رهبران جمهوری اسالمی برای باال رفتن از نردبان قدرت به مردان شماره  
دو احتیاج دارند اما برای تحکیم قدرت آنها را مانعی بر سر کار خود 
می بینند و پله ها را یکی یکی می شکنند تا در نهایت خود در باالی هرم تنها 
بمانند. منتظری و طالقانی )اگر زود به دلیل مرگ از صحنه خارج نمی شد( 
مردان شماره  2 خمینی بودند و نقشی کلیدی در تحکیم قدرت وی در 
چارچوب های قانونی داشتند. اما هنگامی که منتظری رهبری خمینی را 
به چالش گرفت باید حذف می شد چون اعتبار و اقتدار سیاسی اش را از 

خمینی اخذ نمی کرد. 
بدون رفسنجانی علی خامنه ای نمی توانست پله های قدرت را یکی 
یکی طی کند اما خامنه ای توانست در فقط یک دهه نیروی انتظامی 
)سیف اللهی(، اطالعات )فالحیان(، سپاه )محسن رضایی( و رادیو و 
تلویزیون )محمد هاشمی( را که همه زیر نفوذ و تحت کنترل نزدیکان 
رفسنجانی بودند از چنگش بیرون آورد. در دوره  دوم ریاست جمهوری 
رفسنجانی تنها وزرای اقتصادی وزرای رفسنجانی بودند و بقیه بیشتر 
وزیر خامنه ای بودند تا وزیر رفسنجانی. دوم خرداد یک سکته در روند 
یکدست کردن قدرت خامنه ای بود )تحت تاثیر فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و شرایط پایان جنگ میان ایران و عراق و زندگی خواهی مردم 
پس از یک دهه حاکمیت فرهنگ مرگ( اما خامنه ای و نیروهای امنیتی 
و نظامی اش توانستند جنبش اصالحات و نمایندگان آن در حاکمیت را 
سرکوب کنند و با روی کار آوردن احمدی نژاد کار را از نظر خویش 

یکسره سازند. 

پارادکس قدرت مطلقه
مردان شماره  2 در نظام های استبدادی تمرکز قدرت را به چالش نمی کشند 
با این امید که روزی خود در آن جایگاه قرار گیرند اما غافل اند از این که 
این تمرکز قدرت که قرار است بالقوه به کار جاه طلبی آنها یا اجرای احکام 
الهی بر اساس ایدئولوژی اسالمگرایی بیاید بالفعل به زندان یا طناب دار 
آنان تبدیل می شود. آنها چون این قدرت مطلقه را پذیرفته اند حتی منطقا 
نمی توانند از بالیی که بر سر خود آنها می آید شکایت کنند. از این حیث 
صرف قرار گرفتن در حلقه  مردان شماره  دو در نظام های استبدادی مثل 
جمهوری اسالمی و بعد تصفیه  آنها ایشان را در صف قربانیان این نظام ها، 

طرفدار اصالحات یا قهرمانان سیاسی قرار نمی دهد. 
رفسنجانی علی رغم فشارهای وارده بر وی هنوز یکی از باورمندان 
جدی جمهوری اسالمی است و از همه  جنایات این رژیم دفاع می کند. 
اما منتظری با انتقاد از کشتار در زندان ها خود را در صف منتقدان قرار داد 
گرچه هرگز تمرکز قدرت در مقام والیت فقیه را که سرچشمه  همه  فسادها 
و جنایات رژیم است مورد انتقاد قرار نداد. از این جهت نمی توان منتظری 
را برگشته از نظام تلقی کرد بلکه او صرفا با یکی از سیاست های رژیم در 
برخورد با زندانیان سیاسی مخالف بود اما در حکومت روحانیت و اجرای 

احکام قساوتمندانه ی شرع تردیدی نداشت.
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پرونده 

یاران قربانی برای حفظ قدرت 
خمینی و خامنه ای

مهدی بازرگان از نخستین قربانیان جمهوری اسالمی است. مردی که در 
مقام نخست وزیر دولت موقت برآمده از انقالب نقش به سزایی در احیای 

ساختار اداره کشور پس از انقالب دارد.
مذهبی  خانواده ای  در  مشروطه،  انقالب  سال های  در  بازرگان  مهدی 
آذربایجانی زاده شد. پدرش، حاج عباسقلی آقا تجارتی تبریزی، پس از چندی 
در تهران مقیم شد و به عنوان یکی از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح 
گردید. وی تحصیالت ابتدایی را در مدرسه سلطانیه تهران و متوسطه را در 
دارالمعلمین مرکزی به پایان رساند و سپس در سال 1306 در میان نخستین 
گروه محصالن ممتاز اعزامی دولت پهلوی قرار گرفت و به کشور فرانسه 
رفت. او در مدرسه حرفه و فن شهر پاریس در رشته ترمودینامیک و نساجی 
تحصیل کرد و پس از هفت سال در سال 1313 به ایران بازگشت. مهدی 
بازرگان جزو نخستین گروه از فارغ التحصیالنی است که در تاریخ ایران زیر 

عنوان بورسیه به تحصیل در کشور دیگری پرداخته است.
وی پس از کودتای 28 مرداد ریاست شرکت آب و فاضالب تهران را بر 
عهده گرفت و موفق شد نخستین شبکه لوله کشی آب را در تهران احداث 
کند. او همچنین در این سال ها به همراه پیشوایان مذهبی مانند سید رضا 
زنجانی، سید ابوالفضل زنجانی و سید محمود طالقانی در تأسیس نهضت 
مقاومت ملی نقشی مهم داشت. در سال 1334 و درپی شناسایی چاپخانه 
مخفی نهضت مقاومت ملی توسط فرمانداری نظامی تهران، همراه چندی 
دیگر از سران نهضت دستگیر شد و به زندان افتاد. مهندس بازرگان از هیات 

موسسین جبهه ملی دوم )جبهه ملی ایران( بودند. جبهه ملی دوم در روز 23 
تیرماه 1339 توسط یک هیأت مؤسس 35 نفری از جمله سید باقر کاظمی، 
اللهیار صالح، غالمحسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، دکتر سجادی، دکتر 
مهدی آذر، اصغر پارسا، ادیب برومند، مهدی بازرگان، کاظم حسیبی، احمد 
زیرک زاده و آیت اهلل محمود طالقانی تشکیل شد و روز سی ام تیرماه 1339 
اعالمیه تشکیل جبهه ملی دوم )جبهه ملی ایران( به طور گسترده انتشار یافت.
مهندس بازرگان در سال های 1342 و 1343 به اتهام اقدام بر ضدامنیت 
کشور، ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت های گستاخانه به مقام شامخ 
سلطنت در دادگاه نظامی پس از 31 جلسه محکوم شناخته شد و دادگاه رای 
به 10 سال زندان برای او داد. او پس از دوره کوتاهی در زندان قصر به زندان 
برازجان در استان بوشهر تبعید شد و در سال 1346، پس از پنج سال زندان 
و تبعید آزاد شد و فعالیتهای علمی، مذهبی و اجتماعی خود را از سر گرفت.
وی در جریان انقالب 1357 تالش زیادی برای تغییر حکومت به صورتی 

مهدی بازرگان

توجه:
توالی معرفی برخی افراد در این پرونده نمایانگر یکسان بودن تاثیر و جایگاه آنها در تاریخ ایران نیست و 

مقایسه شخصیتی مانند امیر کبیر و... با عوامل جمهوری اسالمی، قصد این پرونده نبوده است. 

 مقدمه ؛
در دو صفحه قبل در مطلبی به قلم آقای مجید محمدی  زوایای هویت مردان دوم در جمهوری اسالمی 
شگافته شد، برای درک بهتر موضوع در ادامه این مطلب به زندگی برخی از این چهره ها اشاره خواهیم کرد 
و طبیعی است که صفحات بعد به مرور تنی چند از چهره های دوم در تاریخ معاصر و به قبل ایران زمین 

را  معرفی خواهیم نمود.
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آرام و با همه پرسی داشت و حتی شاپور بختیار از طریق وی )به علت سابقه 
آشنایی در جبهه ملی( و مهندس عباس امیر انتظام حاضر به نوشتن استعفا نامه 
شد و متن آن به تایید سید محمد حسینی بهشتی و سید محمود طالقانی رسید 
و قرار شد که شخصاً با روح اهلل خمینی دیدار کند اما در نهایت قضیه بی نتیجه 
ماند. سرانجام با پیروزی انقالب، خمینی حکم نخست وزیری دولت موقت 

را به نام بازرگان صادر کرد. 
اگرچه از همان ابتدای امر تضادهای جدی در دیدگاه نخست وزیر موقت 
و حلقه نزدیگان رهبر انقالب مشهود بود،  اما او به مدت 9 ماه )275 روز( 

سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت. 
پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان در 13 آبان 1358 هیات 
دولت به ریاست مهندس بازرگان تشکیل جلسه داد وبرای بار سوم استعفا 
نمود و از سوی جریان حاکم تالش شد تا استعفای وی در نتیجه اشغال 

سفارت آمریکا وانمود شود.
بازرگان بعد از استعفا از نخست وزیری در دوره اول مجلس شورای 
اسالمی به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. و این آخرین مسئولیت رسمی 
بود که نخستین مرد دوم انقالب ایران به عهده داشت. جریان حاکم و 
شخص خمینی که دیگر بازرگان را مهره ای سوخته می دیدند پس از آن روند 
فعالیت های سیاسی او را محدود کردند و نتیجه آنکه او تا پایان عمر خود در 
تمام دوره های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام کرد اما همواره 

از سوی حاکمیت رد صالحیت  شد.
سال های بعد همواره برای او با سکوت و عدم مشارکت در فعالیت های 
مدنی همراه بود و هرگز نتوانست به جرگه قدرت و سیاست بازگردد. بسیاری 
از نزدیکانش و اعضای هیئت دولت موقت بعد ها به عنوان عناصر نامطلوب 

برای رژیم اسالمی شناخته و از سر راه حاکمان کنار گذاشته شدند.
مهدی بازرگان در 30 دی 1373 خورشیدی در ضمن سفر درمانی در ژنو 
درگذشت و بعد از انتقال پیکر او به تهران، در قم دفن شد. بنا به وصیت 
بازرگان، پیکرش در مقبره بیات در کنار والدین و برخی از اقوامش به خاک 

سپرده شد.

روزگاری نه چندان دور از صدور فرمان عزل او از ریاست جمهوری، 
خمینی بنی صدر را فرزند معنوی خود می خواند و اعتقاد داشت خدا به جای 
مصطفی، ابوالحسن را به او داده است. همین پشتیانی باعث شد تا بنی صدر 
جوان لقب نخستین رییس جمهور ایران را برای همیشه تاریخ یدک بکشد. 
اما او نیز خیلی زود به مهره ای سوخته در نظام قدرت خمینی مبدل می شود 
و در حالی که تاثیر چشمگیری در به قدرت رسیدن خمینی دارد، مغضوب 

او قرار گیرد.
بنی صدر در روستای باغچه از توابع شهرستان کبوترآهنگ استان همدان به 
دنیا آمد. پدرش نصراهلل بنی صدر، از روحانیون با نفوذ همدان بود که با روح اهلل 
خمینی نیز ارتباط دوستانه ای داشت.  او در دانشگاه تهران، در رشته های اقتصاد 
و حقوق اسالمی تحصیل کرد و چهار سال در موسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی فعالیت نمود و بعدها به فرانسه مهاجرت کرد و در پاریس اقامت 

گزید.
بنی صدر در دهه هفتاد میالدی و سال های پیش از پیروزی انقالب، به 
عنوان یک ناسیونالیست اسالمی پرشور و انقالبی با ایراد سخنرانی و چاپ 
و انتشار مقاالت و کتب تالیفی خود، به مبارزه با حکومت شاه می پرداخت. 
به عقیده هاشمی رفسنجانی، در طی این سالها بنی صدر که نزدیکی بیشتری 
با جبهه ملی احساس می کرد و خود را تئوریسین انقالب می دانست همواره 
درگیر رقابت با صادق قطب زاده )که او نیز در پاریس اقامت داشت( بود. 
قطب زاده نزدیکی فکری بیشتری با نهضت آزادی ایران داشت و به همین 
لحاظ بیشتر مورد تائید مبارزین اسالمی بود. در سال 1357 و اندکی پیش از 
پیروزی انقالب، با ورود خمینی به پاریس، او جزء معدود کسانی بود که در 
فرودگاه پاریس به استقبال او آمد و سپس به جمع همراهان او پیوست. پس 
از ناآرامی ها و آشوبهای داخلی که سبب خروج شاه از ایران شد، این دو در 

تاریخ 12 بهمن سال 1357 با پرواز ایرفرانس به کشور بازگشتند.
بعد از پیروزی انقالب 1357 خمینی که عهده دار کنترل کشور بود، دولت 
موقت را به کار گمارد و بنی صدر را ابتدا در ماه تیر 58 به معاونت وزارت 
اقتصاد و دارایی و سپس در ماه آبان به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب 
کرد. بنی صدر همچنین از ابتدای بهار 1358 به عضویت شورای انقالب در 
آمد و تا خاتمه دوره عملکرد شورای انقالب در تیر 1359 به عضویت خود 
در این شورا ادامه داد. عمده فعالیت های این شورا به صورت مخفی صورت 
می گرفت. با بروز بحران گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، به 
یکی از تصمیم گیرندگان و مخالفین اصلی آن تبدیل شد. رقابت وی با قطب 

زاده، باعث شد حل این بحران 444 روز به طول بینجامد.
مدتی بعد از استعفای دولت موقت مهدی بازرگان، او با حمایت جامعه 
روحانیت مبارز برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد و در پنجم بهمن 
ماه 1358 با به دست آوردن یازده میلیون رای)76 درصد آرا( به عنوان اولین 

رئیس جمهور تاریخ ایران انتخاب گشت.
بنی صدر پس از احراز پست ریاست جمهوری، اهدافی چون دوباره سازی 
مراکز قدرت، از دور خارج کردن تدریجی سپاه پاسداران، دادگاه های انقالب 

و کمیته ها و ادغام آنها در سایر سازمان های دولتی، کاستن نفوذ روحانیون و 
همچنین ایجاد طرحی برای توسعه اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار 
داد بود. بر خالف خواست حزب جمهوری اسالمی، خمینی به بنی صدر 
اجازه داد تا پیش از تشکیل مجلس، در ماه بهمن 1358 و با  ادای سوگند، 

ابوالحسن بنی صدر
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حکم ریاست جمهوری خویش را دریافت کند. او همچنین یک ماه پس از 
پیروزی در انتخابات، با حکم خمینی به ریاست شورای انقالب که هیات 
سیاست گذار و نظریه پرداز ایران محسوب می شد، منصوب گشت. خمینی 
همچنین به منظور تثبیت موقعیت او، سمت فرماندهی کل قوا را نیز به او 
محول کرد. با اینحال کوشش بنی صدر در جهت متمرکزتر کردن قدرت در 
دست خویش و مسئله وجود مراکز چندگانه قدرت، او را مانند نخست وزیر 
پیشین مهدی بازرگان، در رویارویی با روحانیون حزب جمهوری اسالمی 
چون علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داد که می کوشیدند تا 
او را  عاملی تشریفاتی و بی نفوذ جلوه دهند. این منازعات، بر فضای سیاسی 
کشور در دوران ریاست جمهوری او تاثیر بسیار نهاد. بنی صدر در انحالل 
دادگاه های انقالب، سپاه پاسداران و کمیته ها و همچنین تحت کنترل درآوردن 
قوه قضائیه و رادیو و تلویزیون شکست خورد. خمینی شخصاً، مقام ریاست 
دیوان عالی کشور را به محمد بهشتی و دادستانی کل را به موسوی اردبیلی که 

از اعضای بلندپایه حزب جمهوری اسالمی بودند، محول نموده بود.
چندی بعد و پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
این مجلس که اکثریت آن ها را اعضای حزب جمهوری اسالمی تشکیل 
می دادند، کاندیداهای بنی صدر را برای احراز پست نخست وزیری نپذیرفت 
این کشمکش حدود یک ماه ادامه یافت و حتی نخست وزیری مصطفی 
میرسلیم از اعضای حزب جمهوری نیز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. 
حزب جمهوری، محمدعلی رجایی را معرفی نمود و بر آن پافشاری می کرد.
بنی صدر سرانجام از روی اکراه و تحت فشارها، رجایی را که مورد تایید او 
نبود در مرداد 1359 به سمت نخست وزیری دولت خویش انتخاب کرد. 
مدتی بعد و با عدم پذیرش نامزدهای منتخب رجایی برای کابینه دولت توسط 

بنی صدر، روابط این دو به تیرگی گرایید.
در اواخر ماه شهریور همان سال، عراق به خاک ایران یورش برد که آتش 
جنگی هشت ساله بین این دو کشور را برافروخت. او در ابتدای جنگ به 
سیاست هایی معتقد بود که موجب مخالفت حزب جمهوری اسالمی و 
مجلس و روحانیونی که پیشتر از او حمایت کرده بودند، شد. حزب، روزنامه 

جمهوری اسالمی را منتشر می کرد و بنی صدر شروع به انتشار روزنامه 
انقالب اسالمی نمود.

در نهم ماه آبان، بنی صدر طی نامه ای رسمی به خمینی، وزیران کابینه نخست 
وزیر را که بی کفایت خطاب کرده بود، تهدیدی بزرگ تر از تجاوز عراق به 
خاک کشور خواند. وی همچنین در این نامه از نادیده گرفتن هشدارهایش 
درمورد وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و پافشاری هایش مبنی بر نیاز به 
سازماندهی مجدد نیروهای مسلح، گله کرد. این نامه و همچنین مخالفت های 
او در گروگان گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران، خشم مجلس وقت را 
بر انگیخت.  بنی صدر در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و 
از وجود شکنجه در زندان های ایران خبر داد. این سخنرانی باعث جنجال های 
زیادی در فضای سیاسی ایران شد. او در ماه های آغازین سال 1360 دیگر 
از حمایت خمینی برخوردار نبود. در اوایل خردادماه، خمینی بدون نام بردن 
از بنی صدر، او را تقبیح کرد و شخصی خواند که خویش را باالتر از قانون 
میبیند و به تصویبات مجلس بی اعتنا است. چند روز بعد روزنامه انقالب 
اسالمی توقیف شد و خمینی بنی صدر را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار 
کرد. همزمان نیروهای حزب  اللهی به خیابان ها آمده و خواستار اعدام بنی 

صدر شدند.
در 31 خرداد1360 مجلس با اکثریت 177 نفر در مقابل 12 رای ممتنع و 
یک رای مخالف رأی بر عدم کفایت بنی صدر داد. عزت اهلل سحابی با برکناری 
بنی صدر مخالفت کرد و علیه علی خامنه ای از مخالفان بنی صدر در مجلس 
سخنرانی کرد. اما در حقیقت رای به برکناری بنی صدر از چند روز قبل 
آماده شده بود و سرانجام حکم مجلس یک روز بعد به امضای خمینی که از 

همراهی بنی صدر با مجاهدین خلق برآشفته بود، رسید. 
حاال دیگر فرزند معنوی خمینی هم به مرد دومی بدل شده بود که استمرار 
بقای او در قدرت منافع حاکمیت را به خطر می انداخت، از همین رو پس از 

برکناری چاره ای جز خروج از ایران برای او باقی نمی ماند.
ابوالحسن بنی صدر در طول این سال ها در فرانسه اقامت داشته است و 

همواره بر مواضع خود در مقابله با والیت فقیه پافشاری کرده است.
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برای آنها که وقایع منجر به وقوع انقالب در ایران را دنبال می کنند صادق 
قطب زاده اسم غریبه ای نیست. در حالی که برای نسل های بعدی که پس از 

انقالب در ایران به دنیا آمده اند او چهره ای غریبه و غبار آلود دارد.
او هم از همراهان خمینی در پاریس و پس از آن از چهره های مهم جا افتادن 
خمینی در قدرت بود که خیلی زود به سرنوشت مشترک مردان دوم در ایران 

گرفتار شد.
می گویند متولد زمستان 1315 بوده است. در دارالفنون تحصیالت مقدماتی 
را به آخر رسانده. خیلی زود به اپوزیسیون حکومت پهلوی بدل گشته. به 
سلک مصّدقــیون در آمده و بارها صابون زندان به تنش خورده. ناچار در 
اواخر دهه سی به امریکا مهاجرت می کند و رهبری انجمن اسالمی دانشجویان 

را بر عهده می گیرد.
 در جشنی که حکومت پهلوی در واشنگتن ترتیب داده، قطب زاده بر 
گوش سفیر ایران »اردشیر زاهدی« سیلی می زند و از امریکا دیپورت می شود. 

مدت ها سرگردان دنیا بود تا باالخره در کانادا رحل اقامت می گزیند. 
قطب  است.  نجف  ساکن  نشده است،  امام!!!  هنوز  که  اهلل  روح  سید 
کسی  می رود.  او  دیدن  به  دالر  از  مملّو  چمدان های  با  مدام  زاده 
از  مبارزه  هزینه های  می آورد.  کجا  از  را  پول ها  این  قطب زاده  نمی داند 
اعتراض  پول ها  این  به  خمینی«  مصطفی  »سید  می شود.  تأمین  راه   این 
می کند. حتی در یکی از دیدارها، با قطب زاده درگیری فیزیکی پیدا می کند. اما 
خمینی، جانب قطب زاده را می گیرد، حتی بر سر دو پسر خود فریاد می زند 
که : »صادق، بیش از شما فرزند من است.« این مسأله سبب ساز کینه عمیق 

فرزندان خمینی نسبت به قطب زاده می گردد.
 در دوره اقامت در پاریس هم، خمینی بدون مشورت با قطب زاده و ابراهیم 
یزدی حتی آب هم نمی خورد. در پرواز ایرفرانس در تاریخ 12 بهمن ماه 
1357، قطب زاده تنها کسی ست که اجازه می یابد در طول سفر پر التهاب، در 
کنار خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت اهلل می پرسد 
که بعد از پانزده سال قدم بر خاک میهن می نهد، خمینی جواب غیر مسؤالنه 
»هیچی« را می دهد که قطب زاده در مقام مترجم، با دستپاچگی سعی در رفع و 
رجوع این جواب نابخردانه می کند. اما این موضوع از چشمان تیزبین رسانه ها 

مخفی نمی ماند.
خمینی همواره معتقد بود که مهمترین رکن هر حکومت، رادیو و تلویریون 
آنست. به همین دلیل قطب زاده که بیشترین وثوق را به او دارد، بر مسند 
ریاست اداره رادیو تلویزیون انقالب می گمارد. نظرات ضّد و نقیضی در 
مورد عملکرد او در این سمت وجود دارد. اما گروه های تندرو و متعصب 
مذهبی، برنامه های تلویزیون قطب زاده را مخرب تر از برنامه های تلویزیون 

طاغوت می دانند. 
در روز 13 آبان ماه 1358 دانشجویان موسوم به پیرو خط امام، سفارت 
امریکا را به اشغال خود در می آورند. بحران جهانی باال می گیرد. ایران کانون 
توجه دنیا می گردد. تردیدی نیست که قطب زاده برای آزادی گروگان ها و 
استرداد شاه، تالش زیادی انجام داد. مقامات امریکایی هم حساب خاصی 

روی قطب زاده باز کرده اند. چون می دانند که او عالوه بر وزیر امور 
خارجه، امین خمینی نیز هست. قطب زاده با هماهنگی خمینی، مالقات های 
محرمانه ای با مقامات امریکایی دارد. بعدها مقامات جمهوری اسالمی، همین 

گفتگوها را سند خیانت قطب زاده معرفی کردند.
 حزب جمهوری اسالمی در حال به دست گرفتن کامل قدرت و پاکسازی 
حکومت است. بسیاری پاکسازی های اول انقالب را به بهشتی نسبت می 
دهند. هر آن کس که با این حزب یا اصل والیت فقیه مخالف است، به تیر 
غیب گرفتار می آید. از طالقانی تا مطهری ، قرنی ، مفتّح ، … همه به دست 

این فرقه حذف می شوند.
 گفتگو های تلفنی قطب زاده شنود می شوند. قطب زاده توسط قدوسی 
)دادستان کّل انقالب( دستگیر می شود. انقالب از مسیر خود خارج شده. 
همه کسانی که روزی دل خوشی از قطب زاده نداشتند )مثل بازرگان ، بنی 
صدر ، دکتر سامی و …( به حمایت از او بر می خیزند. چون به خوبی واقفند 
که انقالب به کجا می رود. به خاطر تالش این افراد و مقاالت فراوان که در 
روزنامه ها چاپ می کنند، حکومت ناگزیر به آزادی قطب زاده می شود. اما 

این تازه آغاز ماجراست.
 مّدتی می گذرد. ناگهان در روز 17 فروردین ماه سال 1361 خبر دستگیری 
قطب زاده به جرم کودتا علیه جمهوری اسالمی و ترور خمینی، دنیا را به 
حیرت وا می دارد. این دیگر جرمی نیست که بشود از آن به آسانی گذشت. 
اعالم می شود که کودتاگران با دفن مقدار زیادی مواد منفجره در اطراف منزل 

خمینی در جماران، قصد توطئه به جان ایشان را داشته اند.
 سید احمد خمینی در زندان به مالقات قطب زاده می رود و از او می خواهد که 
استغفار نامه ای که از قبل تنظیم شده را امضاء کرده و از آقای خمینی طلب 
مغفرت کند. قطب زاده بر می آشوبد و می گوید : کسی که باید عذر خواهی 
کند، خود خمینی ست نه من. باالخره قطب زاده بر روی صفحهء تلویزیون 
ظاهر می شود و اعتراف مي کند. اما مهم ترین نکته این که نامی از آیت اهلّل 
»سید کاظم شریعتمداری« به میان می آورد که همین مسأله موجب نابودی این 
مرجع می گردد. بسیاری بر این باور هستند که آقای خمینی با این عمل مرجع 
اعال زمان خود را از دور خارج ساخت تا خود به تنهایی در قدرت بماند. 
فراموش نکنیم که آیت اهلل شریعتمداری در سال 1342 درجه مرجعیّت را به 
خمینی اعطا کرد تا جان او را در برابر حکومت وقت نجات دهد. اما بعدها 

خود قربانی این تصمیم شد. 

صادق قطب زاده
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روزنامه های آن روز برای تأکید بر فساد اخالقی قطب زاده، نوشتند: قطب ادا
زاده در حالی که با معشوقه فرنگی خود در منزلش بود، دستگیر شد.

در واقع این دختر، نامزد قطب زاده بود. نامش »کرول جروم« ، اهل کشور 
کانادا و خبرنگار شبکه سی بی سی بود. او بعدها کتابی در مورد قطب زاده 
نوشت به نام “مردی در آینه”. خودش چنین می گوید: »صادق می دانست 
که به سراغش خواهند آمد. به او گفتم: من و دوستانم تو را از کشور خارج 
خواهیم کرد. اما او جواب داد: نه. این انقالب کابوسی بود که من برای این 
ملت رقم زدم. من مقصر هستم. می مانم و با سرنوشتم روبرو می شوم. وقتی 
که سوار ماشین شد که برود، هرگز نمي دانستم که دیگر او را نخواهم دید. باور 

نمی کردم که آقای خمینی پسر خود را خواهد کشت.«
قطب زاده فوراً اعدام یا عفو نشد. او پنج ماه در زندان اوین )به زندانبانی 
اسداهلّل الجوردی( روز های پر محنتی را سپری کرد. دادگاه او در مرداد همان 
سال تشکیل شد و بعد از 20 روز محاکمه، سرانجام در سحرگاه روز بیست 

و چهارم شهریور ماه سال 1361 به جوخه اعدام سپرده شد.
گروهی بر این باورند که او هرگز اعدام نشد. بلکه جایی در همین نزدیکی 
مخفی شده. به هر روی کتاب فرزند خوش قد و باالی انقالب اسالمی این 

گونه بسته شد وبار دیگر یک مرد دوم برای بقای خمینی به زیر کشیده شد.

بی هیچ تردیدی لقب مرد دوم در جمهوری اسالمی برای نزدیک به یک 
دهه از آن مردی بود که نظام ایدئولوژیک جمهوری اسالمی برخواسته از 
آرا و عقاید اوست. آنچه به عنوان والیت فقیه در ساختار سیاسی ایران پس 
از انقالب جا گرفت شارحی مهم تر از حسینعلی منتظری ندارد. ایده ای که 
منتظری آنرا جان داد، خمینی نخستین دارنده این لقب شد و منتظری آزادی، 
جان و حتی مشروعیت خود را در احیا و سپس مبارزه با انحراف آن هزینه 

کرد.
او در سال 1301 در نجف آباد  به دنیا آمد پدرش حاج علی، کشاورز ساده ای 
بود که در کنار کار روزانه اش با کتاب و کتابخانه دمساز، و معلم اخالق و 
مدرس قرآن بود. منتظری از هفت سالگی آموختن را با ادبیات فارسی و 
سپس صرف و نحو عربی آغاز کرد، و در سن 12 سالگی به حوزه علمیه 
اصفهان وارد شده و در سن 19 سالگی اصفهان را برای ادامه تحصیل ترک 

کرد و به قم وارد شد.
منتظری از شاگردان برجسته آیت اهلل بروجردی و روح اهلل خمینی و نماینده 
تام االختیار وی در ایران بود. او به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی سال ها در 
زندان به سر برد. ساواک در خارج از زندان نیز همیشه او را تحت نظر داشته 
و در زمان برگزاری جشن های تاجگذاری به عنوان راهکاری جدید تصمیم 
به تبعید وی به مسجد سلیمان گرفت، که این تبعید سه ماه به طول انجامید. 
پس از آن در مسجد سلیمان به منتظری ابالغ کردند که نباید به قم برود، ولی 
او به قم مراجعت نمود و با وجود ممانعت شدید ساواک عده زیادی از علما، 
اساتید و طالب حوزه علمیه با او دیدار کردند؛ تا اینکه از ناحیه ساواک او را 
به نجف آباد منتقل نموده و در آنجا تحت مراقبت شدید قرار دادند. پس از آن 
نیز به خلخال و سقر تبعید شد و سرانجام در تیرماه 1354 به زندان اوین افتاد 

و پس از گذراندن حدود سه سال ونیم از دوران محکومیت به همراه آیت اهلل 
طالقانی در هشتم آبان 1357 از زندان آزاد شد.

میزان مقبولیت و محوریت منتظری در مبارزه و انقالب تا آنجا بود که 
خمینی در زمان تبعید، او را به عنوان نماینده تام االختیار خویش در ایران 
منصوب کرد و در نامه ای از وی خواست که بر جریانات بیت او در قم 
اشراف داشته باشد؛ و درباره او با تعابیری همچون »فقیه عالیقدر«، »مجاهد 
بزرگوار«، »حاصل عمر من«، »ذخیره انقالب« و »برج بلند اسالم« یاد می کرد 
و حیثیت او را »واجب المراعات« دانسته و پس از پیروزی انقالب بسیاری 
از مسائل فقهی و سیاسی مربوط به قوه قضائیه و وزارتخانه ها را به او ارجاع 
می داد. در پائیز سال 1357 زمانی که روح اهلل خمینی در نوفل لوشاتو در 
پاریس به سر می برد، حسین علی منتظری به پاریس سفر کرد و در خصوص 
جنبش انقالب و شکل گیری حکومت اسالمی در ایران با خمینی مشورت 

نموده و دستورها و نظرات وی را دریافت کرد.
 او پس از پیروزی انقالب به ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی رسید 
و اصل والیت فقیه به پیشنهاد او وارد قانون اساسی ایران شد. منتظری که در 
سال 1364 از سوی مجلس خبرگان رهبری به قائم مقامی ولی فقیه انتخاب 
شده بود، در فروردین 1368 از مقام خود استعفا داد. اختالف اصلی وی با 

خمینی بر سر مسائل حقوق بشری به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 
1367 بود. پس از بروز اختالفات و نیز به دلیل اعتراض آگاهانه و عامدانه 
منتظری به اعدام زندانیان سیاسی )تابستان 1367( خمینی نوشت: »شما پس 
از این وکیل من نمی باشید.« منتظری نیز با نوشتن نامه ای خطاب به خمینی 
نسبت به اعدام های گسترده و شکنجه های جنسی در زندان های ایران اعتراض 

کرد. منتظری در قسمت هایی از این نامه می گوید:
»آیا میدانید که جنایاتی در زندان های جمهوری اسالمی بنام اسالم در حال 
وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا میدانید که 
تعداد زیادی از زندانی ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده اند؟ 
آیا میدانید که در زندان مشهد, حدود 25 دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود. 
مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می دانید که در برخی زندان های 

جمهوری اسالمی دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می گیرند.«
خمینی در آخرین سال های زندگی خود به میزانی از قدرت دست یافته بود 
که دیگر نیازی به همراهان قدیم خود نداشته باشد. به همین دلیل با عزل و 
یا به عبارتی دیگر قبول استعفای منتظری خود را در آخرین ماه های زندگی 

حسینعلی منتظری
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پرونده 

اکبر  رفسنجانی

صاحب بالمنازع قدرت سیاسی در ایران قلمداد می کند و اگرچه هنوز نزدیک 
به بیست سال تا مرگ منتظری فاصله است، مطالب درباره او در کتاب های 
درسی حذف شده، خیابان هایی که به نام او بود تغییر نام داده و در رسانه های 

دولتی او را  »شیخ ساده لوح« می نامند.
 منتظری در دو دهه پایانی عمر خود به انتقاد از سیاست های دولت ادامه داد 
و پس از انتقادی شدید از شاگرد سابقش سید علی خامنه ای در سال 1376، 
شش سال را در حبس خانگی بسر برد، منتظری که از مدافعان حکومت دینی 
و از مهمترین شارحان نظریه والیت فقیه بود در عین حال از جدی ترین 

منتقدان حکومت ایران به شمار می رفت. 
مهمترین اعتراضات او شامل وضعیت زندانیان، رابطه  پنهانی با آمریکا، ادامه  
جنگ با عراق پس از آزادی خرمشهر، استقراض خارجی، رعایت حقوق 
بشر و دخالت حکومت در حوزه های علمیه می شد و پس از اعتراضات 
خیابانی پس از انتخابات 1388 به صف مخالفان پیوست و سرانجام نیز در 
انزوای کامل در دیماه همان سال درگذشت. با اینکه او از بنیانگذاران حکومت 
اسالمی در ایران است اما مانند بسیاری دیگر از مردان دوم در هرم قدرت 
قربانی بقای حکومتی شد که برای ادامه حیات نیازمند چهره قدسی شخص 

اول مملکت است.

اگر اکبر هاشمی رفسنجانی نبود، ممکن است بسیاری از رویدادهای سه دهه 
اخیر بدون حضور او به وقوع می پیوست، اما بی تردید اکنون علی خامنه ای 

رهبر ایران نبود.
هاشمی که یکی از نزدیکترین حلقه های قدرت در دوران زمامداری خمینی 
است و پس از مرگ او نیز برای نزدیک به دو دهه مرد شماره دوم قدرت در 
ایران به شمار می رفت هم سرنوشتی مشابه با دیگر مردان دوم در ایران دارد. 
اگرچه او هنوز در ظاهر در هرم قدرت جا دارد اما بی تردید او هم قربانی 
ساختار سیاه حکومت استبدادی است که خود در ساختن آن به صورت 

چشمگیر کوشیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سوم شهریور 1313 در روستای بهرمان شهرستان 
رفسنجان و در خانواده ای نسبتا ثروتمند به دنیا آمد. پدرش با اندکی تحصیالت 
حوزوی از باغ داران و تاجران پسته بهرمان از توابع بخش نوق رفسنجان بود. 
در سن 5 سالگی تحصیل را از مکتبخانه ای در نوق آغاز نمود. در سن 14 
سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت. اساتید وی در حوزه 
علمیه قم سید حسین طباطبایی بروجردی، روح اهلل خمینی، سید محمد محقق 
داماد، محمدرضا گلپایگانی، سید محمدکاظم شریعتمداری، عبدالکریم حائری 
یزدی، شهاب الدین نجفی مرعشی، محمدحسین طباطبائی و حسین علی 
منتظری بوده اند. در آنجا تحت اثر تعلیمات روح اهلل خمینی به سیاست روی 
آورد و به مخالفت با حکومت محمدرضا شاه و انقالب سفید او پرداخت. با 
تبعید روح اهلل خمینی، نقش هاشمی در مبارزه با شاه و نمایندگی خمینی در 
داخل کشور پررنگ تر شد. با وجود نگرش ضد غربی انقالبیون، او سفرهای 

زیادی از ژاپن در شرق تا 20 ایالت از ایاالت متحده در غرب نمود.
پس از انقالب رفسنجانی از بازیگران اصلی صحنه سیاست در ایران است و 

در بسیاری از رخداد های این دوران نقش اصلی دارد. او برای سالیان متمادی 
در مصدر امور در ایران قرار دارد و مناسبی چون ریاست جمهوری، ریاست 
مجلس، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندهی کل قوا، جانشینی 
فرماندهی کل قوای مسلح و ... را در کارنامه اش داشته است. رفسنجانی را 
هواداران جمهوری اسالمی برای سال ها از ستون های اصلی انقالب لقب 
داده بودند و مخالفان جمهوری اسالمی معتقدند که رد پای او  در همه جنایات 
این رژیم استبدادی در همه زمینه ها به روشنی پیداست. باید گفت این هر دو 
رای در حقیقت دو روی سکه ای هستند که به نام هاشمی رفسنجانی در تاریخ 

معاصر سرزمین مظلوم ایران ضرب شده است.
با مرگ خمینی در خرداد 1368 و در حالی که رژیم مالیان با خال رهبری 
روبرو بود، او با ایفای نقشی موثر، موفق به انتخاب علی خامنه ای به رهبری 
جمهوری اسالمی  می شود در حالی که رهبر جدید شایسته هیچیک از 
پیش شرط های دیده شده برای رهبر در قانون اساسی مصوب خبرگان همین 
رژیم نیست. پاداش او برای این کار نزدیک به 16 سال مشارکت در قدرت 
با خامنه ای است. هشت سال از این دوران با ریاست مستقیم او بر قوه مجریه 
رقم می خورد و در هشت سال بعد هم انتخاب محمد خاتمی که به او نزدیک 

است راه او را اداره کشور باز نگه می دارد.

اما خامنه ای هم به همان راهی می رود که سلفش خمینی پیموده است. او 
که در این سال ها قدرت را قبضه کرده است در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1384 هاشمی را که ستون انقالب برشمرده می شود در مقابل یک چهره 
ناشناخته و گمنام)محمود احمدی نژاد( بازنده می کند تا او را تحقیر کرده و به 
آرامی از صحنه سیاست محو کند. این رویداد در طول هشت سال ریاست 
جمهوری احمدی نژاد با اشاره خامنه ای ادامه دارد و در مناظره های انتخاباتی 
سال 1388 با فاش کردن برخی چپاول های صورت گرفته توسط هاشمی و 

فرزندانش به وسیله احمدی نژاد به اوج می رسد. 
خامنه ای متصور است که کار هاشمی تمام شده است، اما گردن کشی 
احمدی نژاد در مقابل خامنه ای و شرایط ملتهب داخلی و بین المللی موجب 
می شود تا چرخه حذف هاشمی از صحنه قدرت کامل نشود. اگرچه تا همین 
جای کار، کافیست تا سرنوشت مرد  دومی که اگر نبود خامنه ای رهبر 

نمی شد را بتوان تعیین شده تلقی کرد.
 فراموش نکنیم صاحبان قدرت دوبار می میرند، بار نخست وقتی از قدرت 

برکنار می شوند و بار دوم وقتی اجل شان فرا می رسد.
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پرونده

مردان دوم عصر پهلوی

او آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران شد و در حالی این مسئولیت را 
قبول کرد که خود بهتر از همگان می دانست امیدی به بهبود اوضاع نیست و 
مردم هیجان زده که حاال بی هیچ اطالع درستی از شرایط حکومت آینده در 

خیابان ها بر علیه رژیم شاه شعار می دهند کنترل شدنی نیستند.
دکتر بختیار قمار بزرگی را پذیرفت به این امید که بتواند آینده ایران را نجات 
دهد اما دست تقدیر حوادث دردناکی را برای آخرین مرد دوم پهلوی ها 
رقم زده بود. مردی که بخش عمده ای از عمر خود را صرف مبارزه مذدنی با 

رژیمی کرده بود که حاال نخست وزیری اش را قبول می کرد. 
شاپور بختیار در سال 1293 در جنوب غربی ایران و از پدری به نام 
محمدرضا )معروف به سردار فاتح( و مادری به نام نازبیگم به دنیا آمد. 
خانواده او از طوایف ایل بختیاری بودند. پدربزرگ مادری بختیار، نجف قلی 

صمصام السلطنه، دو بار در 1912 و 1918 به نخست وزیری رسیده بود.
شاپور بختیار تحصیالت دوره ابتدایی را در شهرکرد گذراند و تحصیالت 
متوسطه را ابتدا در اصفهان و سپس در بیروت پایتخت لبنان به پایان رساند. 
او مدرک دیپلم دبیرستان خود را در بیروت و از مدرسه  فرانسوی بیروت 

دریافت کرد.
وی در 1936 به فرانسه رفت و در 1939 دکترای خود را در زمینه علوم 
سیاسی از دانشگاه سوربن دریافت کرد. او در ضمن دو مدرک لیسانس در 
زمینه های حقوق و فلسفه نیز دریافت کرده بود. با شروع جنگ جهانی دوم 
او به ارتش آزادی بخش فرانسه به رهبری ژنرال دوگل پیوست و به مبارزه با 

نازیسم و رژیم هیتلر مشغول شد. در واقع او تنها ایرانی است که این شناسنامه 
پر افتخار را در کارنامه درخشان خود دارد.

در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، بختیار که عضو حزب ایران شده 
بود به طرفداری از مصدق برخاست و در سال 1953 در دولت کوتاه محمد 

مصدق، بختیار معاون وزارت کار شد.
پس از بازگشت محمد رضا شاه پهلوی در پی کودتای 28 مرداد، بختیار به 
منتقدان شاه پیوست و به همین علت چند بار به زندان افتاد. بختیار در جبهه 
ملی دوم نیز فعال بود. در بهمن 1342 همراه با دیگر رهبران جبهه ملی به 

زندان افتاد.
در خرداد 1356 سه تن از سران جبهه ملی یعنی کریم سنجابی، داریوش 
فروهر و شاپور بختیار نامه ای به شاه نوشته و از او خواستند که برای نجات 
کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. 
در اواخر سال 1978 و اوج گیری انقالب ایران، شاه دستور آزادی بختیار 

شاپور بختیار

توجه:
توالی معرفی برخی افراد در این پرونده نمایانگر یکسان بودن تاثیر و جایگاه آنها در تاریخ ایران نیست و 

مقایسه شخصیتی مانند امیر کبیر و... با عوامل جمهوری اسالمی، قصد این پرونده نبوده است. 

 مقدمه ؛
در دوره 57 ساله سلطنت خاندان پهلوی مردان نامداری در مقام مرد دوم ایران ایستاده اند، اگرچه در 
دوران رضا شاه فهرست مردان دوم به سید ضیا طباطبایی و تیمورتاش خالصه می شود، اما در عصر 
پادشاهی محمدرضا شاه بسیاری از نخست وزیران ایران در جایگاه مرد دوم می ایستند که در سه گروه 
مجزا قابل تقسیم بندی هستند، گروه نخستکسانی که گوش به فرمان شاه هستند اما در نهایت قربانی بقای 
سلطنت می شوند، مانند هویدا، منصور، اعلم و اقبال. گروه دوم نخست وزیرانی که اگرچه شخصیت مستقل 
در سیاست ایران دارند اما همواره با شاه همگکاری می کنند مانند قوام، زاهدی و رزم آرا و گروه سوم دو 
نخست وزیر ایران که روبروی شاه می ایستند و هدفی جز حفظ ایران و منافع ملی کشور خود ندارند. این 

دو دکتر محمد مصدق و دکتر شاپور بختیار هستند.
در این بخش نگاهی اجمالی به زندگی برخی از مردان دوم در عصر پهلوی داریم.
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از زندان را صادر کرد و از وی در دیداری خصوصی در کاخ نیاوران تهران 
خواست که مقام نخست وزیری ایران را قبول کند. بختیار با شاه توافق کرد که 
برای کابینه اش از مجلس سنا رای بگیرد، شاه از کشور خارج شود، ساواک 
منحل شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند و شرایط آزادی مطبوعات فراهم شود. 
سرانجام بختیار برای »آرام کردن اوضاع« و جلوگیری از اوج گرفتن انقالب 
ایران مقام نخست وزیری را قبول کرد و خود را »مرغ طوفان« نامید. بختیار 
علیرغم مخالفت جبهه ملی ایران این پست را قبول کرد و به همین علت از 
جبهه ملی کناره گیری کرد. 37 روز بعد از آغاز نخست وزیری اش در روز 
22 بهمن ارتش اعالم بی طرفی کرد و انقالبی ها تمام مراکز و اداره های دولتی 
را به دست گرفتند و سرانجام شاپور بختیار، پس از مدتی مخفیانه زیستن، در 

میانه فروردین سال 1358 به فرانسه سفر کرد.
بالفاصله پس از ورود به فرانسه، وی نهضت مقاومت ملی ایران را بنیان 
گذاشت و به مخالفت صریح با جمهوری اسالمی و خمینی پرداخت. در 
تابستان 1359 تیمی به رهبری انیس نقاش اقدام به ترور وی کردند که با 
هوشیاری محافظان بختیار ناموفق بود. ماجرای عناد جمهوری اسالمی با 
دکتر بختیار به اینجا ختم نشد و در نهایت در تاریخ 15 مرداد 1370 برابر 
6 اوت 1991، شاپور بختیار و منشی وی سروش کتیبه در خانه مسکونی 
بختیار در حومه پاریس به قتل رسیدند. ترور توسط گروهی سه نفره به نام های 
فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد و با دستور مسئولین وقت 

جمهوری اسالمی انجام شد.
دکتر بختیار نخستین کسی بود که به صدای پای استبداد دینی که در راه 
بود هشدار داد. او جان و همه اعتبار سیاسی خود را قربانی بقای ایران کرد 
تا آزادی اندیشه و بیان و آبادانی از این سرزمین رخت نبندد، اما افسوس که 
مردم هیجان زده زمستان 57 دستاوردهای دولت کوتاه او را نادیده گرفتند و به 
دست خود، خود را در دام استبداد سیاه دینی کردند که در سی و پنج سال بعد 
از آن روزها همچنان  همین مردم را قربانی رژیم دیکتاتوری خود کرده است.

نوشتن از دکتر مصدق در مقام مرد دوم در تاریخ ایران کار ساده ای نیست. 
چرا که بسیاری او را قهرمان ملی همه ادوار تاریخ ایران می دانند و بر هیچ 
کس پوشیده نیست که تالش های او برای احیای حقوق و منافع ملی ایران 
تا چه اندازه با ارزش بوده است. بی شک تالش او برای احیای حقوق مردم 
ایران برگ زرینی از وطن دوستی این مرد در تاریخ سرزمین ماست، اگرچه 
طرفداران نظام پادشاهی همواره این عملکرد او را نکوهش کرده اند و آنرا از 
سر زیاده خواهی او در کسب قدرت قلمداد نموده اند. اما آنچه در پس همه 
این تعریف ها و انتقادات مشخص است اینکه او در مقام مرد دوم ایران در 
دوره ای حساس تاثیری فراموش نشدنی در تاریخ آن مرز و بوم از خود به 

جا گذاشت.
دکتر محمد مصدق در بهار سال 1261 شمسی در یک خانواده اشرافی 
و بانفوذ دیوانی در دوره قاجاریه، در محله سنگلج در تهران به دنیا آمد. 
پدرش میرزا هدایت اهلل آشتیانی  وزیر دفتر ناصرالدین شاه از خاندان مستوفیان 
آشتیانی )میرزا محسن آشتیانی، جد اعالی خاندان آشتیانی( از ایل بختیاری بود 

و مادرش شاهزاده نجم السلطنه نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب السلطنه 
ایران بود. به عبارتی مادرش دخترعموی ناصرالدین شاه، دختر شاهزاده فیروز 

میرزا نصرت الدوله بود.
این ارتباط فامیلی موجب می شود تا او در دوران سلطنت مظفرالدین شاه 
قاجار به مستوفی گری خراسان منسوب  شود. او علی رغم احساس رضایت 
در سال های نخستین این مسؤولیت، به کسب دانسته ها بیش از آنچه در 
مکتب خانه های فراگیر درس داده می شد، گرایش داشت و در این میان 
ماجرای گله مندی یک ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش 
برقرار شده و از تأدیه رسوم معمول خودداری می کرد... ” بهانه ای به دست 
امین السلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی 
درونی خود را نسبت به مصدق که می اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط 
دارد، اشکار ساخته و تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ 
نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و 
روانه مدرسه تازه تأسیس شده  علوم سیاسی آن دوره گردید. ولی به علت 
ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعه خصوصی پرداخت 
و از اساتیدی مانند شادروان شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان 
یغابری، میرزاغالمحسین خان رهنما و میرزا جوادخان قریب )دیپلم مدرسه 

سیاسی و ناظم مدرسه آلمانی( بهره برد.
مصدق برای رها کردن کارش دو دلیل بر می شمرد: یکی این بودکه از 
مسؤولیت کاری که داشتم خود را رها کنم تا بهتر بتوانم تحصیل کنم و دیگر 
اینکه چون تبلیغات علیه مستوفیان روز به روز بیشتر می شد. من خود را از 
جرگه آنان خارج نمایم و علت فراوانی تبلیغات این بود که بعد از مشروطه 
این اندیشه در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیالت نو 
است؛ کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را به چهره های 

جدید بسپارند.
برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست 

می داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. مصدق شغل 
مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا 
مستوفی کردستان و ساوه بود. عبداهلل مستوفی می نویسد »مصدق به مناسبت 
خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان 
را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید«.
سال 1280 خورشیدی، مصدق که در آن زمان 19 سال داشت زهرا دختر 

محمد مصدق
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میر سید زین العابدین ظهیراالسالم سومین امام جمعه تهران را به همسری ادا
اختیار کرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدین 
شاه بود که لقب ضیاالسلطنه را داشت و پس از مرگ وی این لقب به دخترش 
زهرا که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این دو 64 سال تا پایان زندگانی 
ایشان ادامه یافت. این زوج دو پسر به نام های احمد و غالمحسین و سه دختر 

به نام های منصوره و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند.
مصدق  در سال 1287 خورشیدی برای ادامه تحصیالت خود به فرانسه 
رفت و پس از پایان یافتن تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس 
رفت و به دریافت درجه دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. 
موضوع پایان نامه دکترای وی ارث در احکام اسالمی بود. اواولین ایرانی است 

که دررشته حقوق دارای مدرک دکترا می باشد.
مصدق در سال 1293خورشیدی به ایران بازگشت و به تدریس در مدرسه 
علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری 
همچون کاپیتوالسیون و ایران، دستور در محاکم حقوقی، شرکت های سهامی 

در اروپا پرداخت.
یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات 
درآمد. و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات 
)جانشین دیوان محاسبات( از طرف مجلس سوم به مدت 2 سال انتخاب شد.

 بازگشت دکتر مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. او با 
سوابقی که در امور مالیه و مستوفی گری خراسان داشت به خدمت در وزارت 
مالیه دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه های مختلف این سمت را نگه 

داشت.
در حکومت صمصام السلطنه به علت اختالف با وزیر وقت مالیه )مشار 
الملک( از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم 

وثوق الدوله به اروپا رفت.
در این دوران قرارداد 1919 به امضای وثوق الدوله رسید و مخالفت گسترده 
آزادی خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه ها 
و مقاله هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. اندکی بعد مشیرالدوله که به 
جای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت 

عدلیه)دادگستری( به ایران دعوت کرد.
در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب 
درخواست محترمین فارس عریضه ای به تهران برد و در تهران به والیگری 
)استانداری( فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند 1299 در این مقام 
ماند. پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقاالت و سخنرانی در میان رجال 

به مخالفت با این کودتا پرداخت.
دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی 
گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ایل بختیاری پناه برد و تا 

پایان سقوط کابینه سید ضیا مهمان خوانین بختیاری باقی ماند.
با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و مأمور 
تشکیل کابینه شد و دکتر مصدق را به وزارت مالیه )دارائی( انتخاب کرد.
با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق 
خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان 
از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت 

مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.

در خرداد ماه 1302 دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه 
انتخاب شد و با خواسته انگلیسی ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای 

ایجاد پلیس جنوب خرج کرده اند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر 

مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
در سال 1302 مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد. 
دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران 
انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از 
اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خالصه استدالل او این 
بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در 
نظر گرفته اکتفا می کند و کشور از خدمات او محروم می شود، یا تبدیل به 
یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت. با انقراض 
پادشاهی خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی 

رسید.
با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضاشاه دکتر مصدق به علت ادامه 
مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانه نشین شد و تا سال 1319 در خانه 
شخصی اش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشگاه منع شد. در اواخر 
سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه با کمک ارنست 
پرون )دوست ولیعهد( آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور 
به سکوت شد. در سال 1320 پس از اشغال ایران به وسیله نیروهای شوروی 
و بریتانیا، رضا شاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر 

مصدق از احمدآباد به تهران برگشت .
دکتر مصدق پس از شهریور 20 و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره 14 
مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در 
این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، 
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او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت 

تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می شد.
در انتخابات دوره 15 مجلس با مداخالت قوام السلطنه )نخست وزیر( و شاه 

و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد.
در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال 1933 
دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه ای و با تصویب مجلس تنفیذ 
کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، 
خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این الیحه، 
مقصود انگلیسی ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به سر رسید. در 1328 
دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی )مدیر روزنامه ستاره(، دکتر محمدحسن 
کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی )مدیر 
روزنامه اقدام(، عمیدی نوری )مدیر روزنامه داد(،دکتر سید علی شایگان، 
شمس الدین امیرعالئی، سید محمود نریمان، ارسالن خلعتبری، ابوالحسن 
حائری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جاللی نایینی )مدیر 
روزنامه کشور( و دکتر حسین فاطمی، )هنگام کودتای 28 مرداد از این گروه 
فقط 3 یا 4 نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند و یا آشکارا علیه جنبش 
ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند( اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران 
کردند. گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 1320 سبب گسترش 
مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق 
در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به »نهضت ملی شدن نفت« معروف 

شد، هدایت می کرد.
در انتخابات مجلس شانزدهم 1328 از همان آغاز سپهبد حاجیعلی رزم آرا، 
رئیس ستاد ارتش تالش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. 
مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده 
و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این 
انتخابات با پیروزی رزم آرا )که بعداً با رای همین مجلس به نخست وزیری 
رسید( به پایان رسید. ولی با پشتیبانی سرلشکر فضل اهلل زاهدی )رقیب دیرینه 
رزم آرا( در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزم آرا را 
دشمن درجه یک خود می دید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده 
و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق با 

کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند.
در سال 1329 اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست 
وزیر رزم آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. و 

نتیجه آن در نهایت تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود.
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین 
عالء که بعد از رزم آرا نخست وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه 
یک سیاستمدار قدیمی و آنگلوفیل به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد 
نخست وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی نماینده طرفدار دربار در حین 
مذاکرات به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری می نماید که برخالف دفعات 
پیش این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت 
نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. سرانجام دولت دکتر مصدق در مورخ 
15 اردیبهشت 1330 توانست از میان 102 نفر عده حاضر با کسب 99 رای 

موافق رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
دکتر مصدق بالفاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی ها 
را در دستور کار قرار داد و حسین مکی و مهدی بازرگان را به این منظور 

به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا 
شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، 
دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به 
نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک 
شرکت تجاری است و نه منازعه ای میان دو دولت که در صالحیت شورای 
امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه الهه رفت تا در آنجا 
به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین المللی که در 
راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا 
را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. 
وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رییس سابق مجلس سنای 
بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. 
دکتر حسین علی آباد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار 
همراهی می کرد. نطق های دفاعیه ایران در این دادگاه توسط دکتر مصدق ایراد 

شد.
انتخابات دوره هفدهم مجلس با درگیری همراه بوده و به تشنج کشیده شد. 
کار بجایی رسید که پس از انتخاب 80 نماینده، دکتر مصدق به دلیل دخالت 
ارتش و دربار با وجود دستورعدم دخالت ارتش مجبور شد دستور توقف 

انتخابات حوزه های باقی مانده را صادر کرد.
بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده ای از بسیاری از شهرهای بزرگ 
مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخشهایی از مازندران و 
کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی 55 نماینده خالی مانده 
بود. مصدق بعد از بازگشت از الهه به تهران، در 19 تیر از مجلس شورای 
ملی تقاضای رای اعتماد کرد و با 52 رأی موافق، 3 مخالف و 10 رای ممتنع 

مأمور تشکیل کابینه شد.
باآغاز به کار دور جدید مجلس در تیرماه 1331 مصدق از شاه درخواست 
کرد تا وزیر جنگ را او برگزیند و پیشنهاد کرد که خود او همزمان وزارت 
جنگ را نیز بر عهده بگیرد. شاه در جواب دکتر مصدق که در خواست 
وزارت جنگ را کرده بود می گوید: پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم 

و از این مملکت بروم؟!
اما مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و دکتر مصدق در 25 
تیرماه 1331 از مقام خود استعفا کرد. این استعفا به وقایع سی تیر منجر شد و 
در پی تظاهرات در 30 تیر 1331 که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به 
دلیل عدم پذیرش انحالل مجلس از سوی شاه استعفا کرد و دکتر مصدق با 
رای تمایل مجلس )61 رای از 64 نماینده( بار دیگر به نخست وزیری ایران 

رسید. 
این دوره از نخست ویزی دکتر مصدق به رویارویی او با شاه انجامید تا 
آنجا که در پی حوادت ماه های بعد، سرانجام در 23 مردادماه 1332 بنا بر نقشه 
سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم 
جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست وزیری تیمسار زاهدی را امضا می کند. 
رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می شود تا با محاصره خانه 
نخست وزیر فرمان را به وی ابالغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی 
از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای دکتر مصدق می کنند. در همین 
زمان گروه هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تالش به قطع 
ان می نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این 
عدتوطئه باخبر می شود. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابالغ فرمان 
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شاه و دستگیری دکتر مصدق به درب منزل مصدق امده بود توسط نیروهای 
نگهبان نخست وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر 

و نیروهایش خلع سالح و بازداشت می شوند.
در فردای این روز مصدق در بیانیه ای از کشف و خنثی سازی یک کودتا 
علیه دولت خبر می دهد. ولی هیچ اشاره ای به ماجرای فرمان شاه نمی کند. در 
این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می شود. حسین 
فاطمی به سفارتخانه های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می دهد که 
با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر 
تشنج هایی ایجاد می کنند. در روز 26 مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب 
توده و جبهه ملی میتینگ هایی پرشور بر ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ 
جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی 
و صالح به بی سابقه ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در 
سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری 
از اغتشاش اعضای حزب توده، مامورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، 

مجسمه های شاه و رضاشاه را از میدان های شهر پایین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز 26 و 27 مرداد به رهبری توده ای ها 
مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می دهد که با هرگونه تظاهراتی 
له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به 
تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتالف کند، 

آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی شناسد. 
در روز کودتای 28 مرداد 1332 حرکت دیگری بر ضد دولت انجام شد 
که این بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب »ضدکودتا« نوشته 
مامور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون 
و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آنها را به خیابان ها 
کشانید. در این عملیات ماشین های مستشاران امریکایی  با انتقال نفرات گارد 

شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به منزل دکتر مصدق و پرداخت 
دالر به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. 

محمد مصدق را پس از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و 
با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون »تالش برای برهم زدن اساس 
سلطنت« و »کودتا علیه قانون اساسی« به سه سال حبس مجرد )انفرادی( 
محکوم شد. دکتر مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در 

احمد آباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود.
سرانجام در چهاردهم اسفند 1345 دکتر مصدق دیده از جهان فروبست. او 
وصیت کرده بود او را کنار کشته شدگان 30 تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی 
با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاق های خانه اش در احمدآباد به 

خاک سپرده شد. 
محمد مصدق در روزهای اخر عمر خود درباره حوادث سال 32 می گوید:

کمونیسم را بهانه کرده اند که نفت ما را 100 سال دیگر هم غارت کنند. 
دادگاه نظامی مرا به سه سال حبس مجرد محکوم کرد که در زندان لشکر 2 
زرهی آن را تحمل کردم. روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت به 
جای این که آزاد شوم به احمدآباد تبعید شدم و عده ای سرباز و گروهبان مأمور 
حفاظت من شدند. اکنون که سال 1339 خورشیدی هنوز تمام نشده مواظب 
من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمی دهند بدون اسکورت به خارج 
]قلعه[ بروم در این قلعه مانده ام و با این وضعیت می سازم تا عمرم به سر آید 

و از این زندگی خالصی یابم.
دکتر مصدق اینک بی هیچ تردیدی یکی از قهرمانان ملی ایران است که تمام 
آنچه در توان داشت را برای سربلندی ایران و حفظ منافع ملی ملتی که در بند 

استعمار بود هزینه کرد.
پایان ساکت او در خاموش خانه احمد آباد هرگز از شکوه آنچه برای ایران 

کرد نکاست و همواره موجب افتخار ملت ایران بوده است.
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اگر بگوییم رضا شاه دوستی بهتر از تیمورتاش نداشته است پر بیراه نگفته ایم 
و اگر بگوییم تیمورتاش دشمنی بدتر از رضا شاه باز هم پا در راه اغراق 
ننهاده ایم. تیمورتاش سمبل تمام نمای یک مرد دوم در تاریخ معاصر ایران 
قلمداد می شود. مردی مقدتر که یک سلسله پادشاهی را به ثبات می رساند و 

پاداشش را با اتهام خیانت و اعدام باز می ستاند.
عبدالحسین پسر کریم داد نردینی بجنوردی، از زمین داران بزرگ خراسان بود 
و در بجنورد زاده شد. پدرش او را در 13 سالگی برای آموزش به عشق آباد 
فرستاد. پس از آموختن زبان روسی وی راهی سن پترزبورگ شد و در 
آموزشگاه جنگی نیکالئف به پی گیری آموخته هایش پرداخت. وی در این 
زمان با نام خان نردینسکی شناخته می شد. به زودی فرانسوی را نیز آموخت 

و در جایگاه ترجمان در 24 سالگی در وزارت امور خارجه به کار پرداخت.
در جریان انقالب مشروطه به مشروطه خواهان پیوست. او که جز تسلط 
بر روسی و فرانسوی، با زبان های انگلیسی و ترکی نیز آشنایی داشت، شیفته 

ادبیات فارسی نیز بود.
وی دو بار ازدواج نمود. نخست با سرورالسلطنه دختر خازن الملک ازدواج 
کرد و صاحب یک دختر به نام ایران و سه پسر به نام های منوچهر، مهرپور و 
هوشنگ گردید و بار دیگر در سال 1300 همسر دومی هم به نام تاتیانا )اهل 
ارمنستان( اختیار کرد و از وی نیز صاحب 2 دختر شد که پس از فوت پدر 

راهی آمریکا شدند.
وی از طرف مردم خراسان در دومین دوره مجلس شورای ملی نماینده 
بود. با بسته شدن مجلس او به فرماندهی نیروهای نظامی خراسان برگزیده 
شد. وی در دوره های آینده مجلس نیز تا مجلس ششم نماینده بود. در زمان 
میان دو مجلس سوم و چهارم او حاکم گیالن شد و به نبرد با نیروهای میرزا 
کوچک خان جنگلی پرداخت و گروهی را از جمله دکتر حشمت را به دار 

آویخت و سرانجام برکنارشد.
در روند کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی بازداشت و به قم تبعیدشد 
و تا بر سر کار آمدن احمد قوام هم در تبعید ماند. در دوره چهارم مجلس 
در کنار سید حسن مدرس و سید محمد تدین حزب اصالح طلبان را پدید 
آوردند. او در زمان عقد قرارداد 1919 از مخالفان سرسخت آن پیمان بود. وی 
در دولت مشیرالدوله وزیر عدلیه شد. در 1301 والی کرمان و بلوچستان شد. 
در کابینه سردارسپه )رضاشاه پهلوی آینده( به وزارت تجارت و فوائد عامه 
رسید. او از کسانی بود که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی ها کوشش 
بسیارکرد. او به رضاشاه بسیار نزدیک شد و پس از پادشاهی نخستین شاه 

پهلوی در 25 آذر 1304 وزیر دربار شد.
در 1305 به حل اختالف های میان شوروی و ایران پرداخت. او از این پس 
نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. وی از همراهان محمدرضا 

شاه پهلوی -که آن زمان ولیعهد بود- در سفر به سوئیس برای آموزش بود.
در باره علت برکناری و سرنوشت بعدی تیمورتاش دیدگاه های متفاوتی 
بیان شده است ظاهراً مجموعه عواملی سبب قتل تیمورتاش شده است. از 
جمله این عوامل دخالت بیش از حد او در امور سیاسی کشور و فزونی 
قدرتش بود که وی از حد مستخدم شاه خارج کرده و مایه بدبینی و سوءظن 

تیمورتاش

شاه شده بود. تیمورتاش خود دسیسه افرادی چون محمدحسین آیرم رئیس 
شهربانی وقت، تقی زاده  و نواب را زمینه ساز سقوطش ذکر کرده است. 
نگرانی رضاشاه از آینده فرزندش که ولیعهد و جانشین او محسوب می شد 
از دیگر دالیل دور کردن تیمورتاش از صحنه قدرت به شمار می رود زیرا 
رضاشاه می پنداشت تیمورتاش قدرتمند مجال حضور به ولیعهد سیزده ساله 

را نخواهد داد و خود جانشین پهلوی می شود .
در مرداد ماه سال 1305 تیمورتاش به عنوان نماینده فوق العاده ایران برای 
انعقاد قرارداد تجاری و رفع اختالفات موجود با دولت شوروی راهی مسکو 
شد ولی از این سفر سیاسی موفقیتی کسب نشد. درسال 1308 در پی بروز 
اختالفات بین شرکت نفت انگلیس و ایران، سرجان کدمن، مدیرکل شرکت، 
پیشنهاد تمدید قرارداد دارسی را مطرح کرد. رضاشاه که از ابتدای سلطنت 
خود درصدد افزایش سهم ایران از نفت بود تیمورتاش را به انگلستان فرستاد. 
در این سفر که در سال 1310 انجام شد تیمورتاش به گفتگو با سرجان 
سایمون وزیر امور خارجه انگلیس و سایر مقامات دولتی پرداخت که از این 
مذاکرات نیز نتیجه مثبتی عاید نگردید. وی در راه بازگشت از سفر از طریق 
روسیه، در مسکو با چند تن از مقامات رسمی مسکو از جمله ُوُرشیلف، وزیر 

جنگ شوروی دیدار و مذاکره محرمانه نمود.
انگلیسی ها که می دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش 
قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای 
زیر سلطه انگلستان مطالبی را در مورد پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش 
مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است. سرانجام 
در آذرماه سال 1311 به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم 

به جاسوسی گردید.
وی در 1311 به ناگهان بازداشت و از وزارت دربار کنارگذاشته شد. او 
را به جرم رشوه خواری در دو دادگاه جداگانه به سه و پنج سال زندان و 
پرداخت جریمه محکوم کردند. او در در مهرماه سال 1312 در زندان قصر به 
دست پزشک احمدی کشته شد و جنازه وی بدون تشریفات درامامزاده عبداهلل 
شهرری به خاک سپرده شد و و خانواده اش تا زمان کناره گیری رضاشاه در 

کاشمر خراسان تبعید بودند.
تیمورتاش را می توان نمونه بارزی از مردان ذی نفوذ در و سهیم در قدرت 
در تاریخ معاصر ایران دانست و سرنوشت او را در خصوص بسیاری دیگر 
از همترازان او در تاریخ این سرزمین مشاهد کرد. اگرچه او فقط یکی از 

نمونه هایی است که شایسته لقب مرد دوم قلمداد می شود.
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او در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران، نقشی حساس تر را در این 
سرزمین به عهده می گیرد که به تغییر حکومت در ایران و انقراض سلسله 
قاجار  می انجامد. شاید همین حساسیت مضاعف و تاثیر تاریخ ساز است که 
او را در مظان برخی اتهامات قرار می دهد و شاید حضور او در مقام مرد دومی 
تاریخ ساز و البته تا حدودی راز آلود است که او را به چهره ای خاکستری در 
تاریخ معاصر این کشور مبدل می کند. به هر روی انکار تاثیر سید ضیا در تغییر 
تاریخ معاصر ایران همان اندازه نا ممکن است که انکار روشنایی روز در پناه 
خورشید. اگرچه هنوز این سوال در ذهن تاریخ باقی است که او مرد اول 

کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی بود یا مرد دوم آن؟ 
شاید پاسخ بسیاری از سواالت در باره سید ضیا را به توان در کتابی با 
عنوان »مرد اول یا دوم کودتا« به قلم دکتر صدرالدین الهی پیدا کرد. این کتاب 
منحصر به فرد مجموعه ای از مصاحبه های دکتر الهی با سید ضیا در دهه 1340 
خورشیدی است که همزمان با سانسور هایی در مجله تهران مصور چاپ شد. 
اما نزدیک به نیم قرن بعد بار دیگر در سال 2011 میالدی مجموعه کامل و 
بدون سانسور آن به همت شرکت کتاب در لس آنجلس روانه بازار نشر شد.

سید ضیاالدین طباطبائی در سال 1346 در خانه خود که االن زندان اوین 
است به دکتر الهی گفت »می گویند من انگلوفیل هستم، درست است تکذیب 
هم ندارد اما من انگلواالغ نیستم، از کسی اطاعت ندارم، انگلیسی ها را از 

همسایه شمالی برای ایران بهتر می دانم. اما فیل هستم«.
کودتای سوم اسفند 1299 را چنان که از اسناد بر می آید تنها دو تن به 
سرانجام رساندند. یکی تدارکش را دید و مقدماتش را فراهم آورد که سید 
ضیاالدین طباطبائی بود و دیگری رضاخان میرپنج یا شصت تیر بود که بدون 

حضور او این ماجرا شکل نمی گرفت. 
او افسر قزاقخانه و گمنام بود. با همین کودتا در تهران صاحب نام گشت 
و سردار سپه شد و در اعالمیه ای خود را تنها عامل کودتا خواند. اما سید 
ضیاالدین که بیست و پنج سالی بعد از رضاشاه زنده بود، مجال یافت تا بگوید 
که هیچ کس را جز خودش در کار کودتا دخیل نمی داند. در روایت وی از 

کودتا، رضا خان یک شخص »ترسو و به شدت پولدوست« بود.
رابطه سید ضیاالدین طباطبائی و رضاخان کوتاه مدت و کمرنگ بود. هیچ گاه 
دوستانه نشد و سرانجام هم سردار سپه، سید را به تبعید فرستاد. اما رابطه سید 
با جانشین رضاخان – محمدرضا شاه پهلوی – دوستانه بود و حتی زمانی 
عنوان مشاور وی را داشت، و در دوران وی سه بار به نخست وزیری نزدیک 

شد اما هر بار، پهلوی دوم از قبول وی به این سمت سرباز زد.
از  بعد  از سال های  اجتماع،  به عرصه  طباطبائی  ورود سید ضیاالدین 
مشروطیت و در شیراز اتفاق افتاد. آنجا با وجود لباس روحانی در مدرسه 
آلیانس، فرانسه می خواند و در عین حال یک دستگاه نمایش فیلم های صامت 
خریده بود و در سالنی که اجاره کرده بود، هفته ای دو شب فیلم نمایش می داد.
با مخالفت پدر سنتی اش، سینما را کنار گذاشت و به روزنامه نگاری رو 
آورده و روزنامه اسالم را منتشر کرد که انقالبی بود و تند. روزنامه اش صدای 
اسالم را در آورد و توقیف شد، و با اولین سوء قصد به جانش با لباس مبدل 
به تهران، مرکز سیاست، گریخت. البته طبع پر شورش همین را می خواست.

سید ضیا طباطبایی

وقتی مجلس به توپ بسته شد افتخارش این بود که به خانه مستبدین بمب 
می انداخت، از همین رو حکم قتلش صادر شد. خواست به سفارت انگلیس 
پناه برد پذیرفته نشد. قصد سفارت عثمانی کرد آنجا هم متحصنین تهدیدش 
کردند. ناگزیر به سفارت اتریش رفت و شش ماه در آنجا ماند، تا در معیت 

پلیس سفارت به محکمه رفت و همه چیز را انکار کرد.
با فرار محمد علی شاه از کشور روزنامه شرق را منتشر کرد. باالی آن نوشت 
»این روزنامه طرفدار استقالل ایران و آیینه حقیقت نمای ایرانیان است«.   همان 
جا برای اولین بار از سوسیالیسم و کمونیسم نوشت. روزنامه نگاری بی پروا 
و انقالبی بود. چنان کرد که با سومین شماره، دولت تصمیم به توقیف شرق 

گرفت. سید ضیا زود دست به کار انتشار روزنامه برق شد.
در کتاب فرزند انقالب ایران، سندی هست که نشان می دهد حسینعلی خان 
نواب و سلیمان میرزا اسکندری، دو وزیر کابینه؛ شبانه به مطبعه پارسیان رفتند 
تا سید ضیا را راضی کنند که   همان شرق را منتشر کند و کمی هم از تندی علیه 
دولت احتیاط کند. از همین رو دولت تصمیم می گیرد او را تشویق به سفر به 
خارج کند و پولش را هم بدهد. در مهر و آبان سال 1288 صد گونه شکایت 

از روزنامه شرق در دفتر وزارت داخله زمان ثبت است.
دو سال و چند ماه در فرانسه ماند و چنان نفوذی به هم زده بود که عالالسطنه 
سیاستمدار سالخورده، که برای تهنیت تاجگداری ژرژ پنجم به لندن می رفت، 

به اصرار او را نیز به عنوان نماینده جراید پایتخت همراه کرد.
او به تهران برگشت و برق را منتشر کرد. اسناد نشان می دهد در این دوره 
هم نوشته هایش انقالبی است. در فهرست نشریات ایرانی، در شروع جنگ 
جهانی اول، تنها یک روزانه هست و آن هم رعد به مدیریت سید ضیا الدین 

طباطبائی است که هنوز سی سالش نشده بود.
مصاحبه های سید ضیا در این دوران در مطبوعات زمان درخشان بود. چنین 
عملی مرسوم نبود، چنان که در شروع جنگ با سفیر روسیه مصاحبه جذابی 
برپا داشت و در آن به عنوان مدعی حقوق ملت ایران ظاهر شد.   همان زمان با 
اشغال تبریز توسط قشون روس سرمقاله ای نوشت »ای ایران به کجا می روی، 

فرزندت را تنها و شرمگین گذاشته ای«.
اما با گذر ایام و جنگ، بین سید ضیا و ملیون احساساتی مانند مدرس و نظام 
السلطنه اختالف نظر پیدا شد. ملیون جدا شدند و سرانجام با حمایت احمد 
شاه، راه مهاجرت و اتحاد با آلمان را برگزیدند. اما روزنامه رعد و روزنامه 
عصر جدید، به مدیریت رکن الدین پارسا و سردبیری متین السلطنه ثقفی، 

هوادار اتحاد با متفقین، روس و انگلیس، بودند.
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فضا چنان سخت شد که کمیته مجازات کسی فرستاد و متین السلطنه را به 
قتل رساند. اما سید نترسید. در پایان عمر به خنده می گفت »من سید بودم، تیر 
به من خیلی کارگر نبود. جز اینکه با منشی زاده و ابوالفتح خان روسای کمیته 

مجازات دوست بودم«.
در این زمان سید ضیا چنان با وثوق الدوله رئیس دولت نزدیک بود که خود 
را از صحنه خطر به دور اندازد. حکم گرفت که برای بررسی وضع ایرانیان 
مقیم باکو برود. سر از پتروگراد در آورد و شاهد انقالب کبیر روسیه شد و 
نرسیده ادعا کرد که با امپراتور تزار نیکالی دوم دیدار کرده و راز دل و سوز و 
گداز و ناله های ایرانی را به او بازنموده است. ادعائی که هرگز ثابت نشد. در 
کتاب سید ضیاالدین طباطبائی، سیاستمدار دو چهره آمده: »تزار روسیه کسی 
نبود که حتی در روزهای سختی به این آسانی به هر کس اجازه مالقات دهد 

و سفره دل بگشاید«.
از دیگر ادعاهای سید ضیا این بود که »مرحله به مرحله انقالب را از نظر 
گذراندم و در محله کارگران به منظور خود که دیدن لنین باشد موفق شدم، 
در حالی که مشغول نطق بود و افراد را به آزادی و حریت و احقاق حق 

تحریک می کرد«.
هر چه بود در جریان این سفر دریافت که یکی از دو امپراتوری متالشی 
شد. حکیم الهی در کتاب زندگینامه سید ضیاالدین ادعا کرده که »این مسافرت 
چنان همتی در سید ایجاد نمود و چنان آتشی در وجود او انداخت که یکه و 

تنها تصمیم به نجات ایران گرفت و موفق گشت«.
در میان گزارش هایی که سید ضیا درباره سفر خود به روسیه داده، یک نکته 
قطعی است که در تلگرافی به معین الوزرا )حسین عال که بعد ها وزیر و دو 
بار نخست وزیر ایران شد( از وی خواست غفلت را کنار نهد، نمایندگان دو 
مجلس قبلی را گرد آورده و تلگرافی بنویسند و ضمن اشاره به مظالم تزار ها 

پیروزی انقالب و تشکیل مجلس ملی را تبریک بگویند و چنین هم شد.
سید ضیاالدین طباطبائی از روسیه که برگشت، سرمقاله های رعد نشان 
می دهد، که کس دیگری شده بود. از انقالب می نوشت و آن را نوید می داد. 
تحت تاثیر شعارهای کمونیست ها می نوشت: » ای مفت خورهای تن پرور. 
به مرگ فقرا دلخوش نشوید و از شنیدن آهنگ ضجه و استغاثه آنان متنبه 
گردید... ای پدران مهربان ملت. ای طرفداران زنجیر. ای پیشوایان امت.  ای 

راهبران جمعیت عالئم مهر و محبت شما چیست«.
در فضای آن زمان که تراشه های انقالب اکتبر روسیه به همه اطراف از جمله 
ایران رسیده و صد ها بلکه هزاران تن از شاهزادگان و بزرگان و ثروتمندان 
امپراتوری به ایران گریخته بودند، ارتش سفید به یاری بریتانیا قصد کمک 
به مخالفان کمونیسم تجهیز شده، اما در عین حال خبر می رسد که جنگ به 
شدت لندن را فقیر کرده و قرارداد 1919 هم با مخالفت مردم و ملیون ایرانی 

اجرا نشده مانده است.
این در زمانی است که نصرت الدوله، وزیر خارجه جوان وثوق الدوله و 
فرزند فرمانفرما، در اروپا دارد نغمه های مخالف احمد شاه ساز می کند و خیال 
کودتا دارد. آیا سید ضیا که از قدیم با فرمانفرما دشمن بود این را می دانست 
که بخشی از نیروی قزاق در همدان مانده بودند و ساالر لشکر معاون وزارت 
جنگ ]فرزند دوم فرمانفرما[ خرجشان را می داد تا نصرت الدوله با گرفتن اذن 

کودتا از لندن وارد شود.
سید ضیا در مصاحبه با دکتر الهی در پاسخ این سئوال می خند: »همه چیز را 

می دانستم. می دانستم نصرت الدوله چه ماشینی خریده، هنوز در بین کاغد هایم 
نامه فروغی را دارم که خبر داد... مصمم بودم کاری بکنم. آدمی که مصمم 

است باید فکر همه کار را بکند«.
نصرت الدوله با اندیشه کودتا در سر و با اتومبیلی که با پول پدرش فرمانفرما 
خریده بود آرام آرام راه برف زده از شمال ایران به رشت و قزوین و تهران را 
می پیمود، که سید ضیا در دومین دور گفتگویش با ژنرال آیرون ساید، افسر 
انگلیسی که از جانب لندن مامور جمع آوری نیروهای آن کشور از جنوب 
روسیه بود، تهدید کرد که اگر انگلیس نجنبد انقالب جور دیگری می شود. و 

با پاسخی که شنید در صدد جذب یک نظامی مصمم برآمد.
نظامیان صاحب نام و درس خوانده مانند کلنل ریاضی و امیر موثق حاضر 
نشدند علیه نظام موجود کاری کنند. سید ضیا یکی دیگر را برگزید. رضا خان؛ 
کسی که سید ضیا برایش یک درجه ترفیع گرفت و در یک عصر در جنگل 

به دیدار ژنرال آیرون سایدش برد.
ژنرال آیرون ساید داشت از ایران می رفت، دیپلمات های سنگین وزن 
انگلیسی هم در یخبندان تهران زمینگیر شده بودند و مشغول مذاکره برای 
تعیین دولت جدید، که از ترکیب سید ضیا و رضاخان خبر از حرکت آتریاد، 

یک قشون سرباز، همدان به سوی تهران رسید.
احمد شاه شایعه را شنید. وزیر همایون را با پنج هزار تومان پاداش فرستاد، 
گول این شایعه را خورده بود که قزاق های گرسنه برای کسب حقوق عقب 
افتاده می آیند. به دستور سید که شب هم در اردوگاه خوابیده بود هم فرستادگان 
شاه را دستگیر کردند هم پول را گرفتند و هم صاحب ماشین مجلل دربار 

شدند و با آن خود را صبح سوم اسفند 1299 به تهران رساندند.
فقط در دروازه یوسف آباد یک دسته نظامی به سرگردکی یک افسر مصمم، 
حاجعلی رزم آرا، مقاومتی کرد و تیری انداخت و گرنه قزاق ها که لیموزین 
مصادره را در میان داشتند از خیابان های برف پوش تهران گذشتند و به محل 
دیوان حرب رفتند. پیاده شدند و مطابق نقشه ای که سید در جیب داشت 
شروع به بازداشت بزرگان و سرمایه داران کردند. از صاحب نامان – به جز 

شاه و برادرش – هیچ کس مصون نماند.
دو روز بعد سید ضیاالدین که عبا و عمامه را کنار نهاده بود از احمد شاه 
حکم نخست وزیری به استقالل گرفت و برای رضا خان فرمان سردار سپهی. 
حاال دیگر به نوشتن سرمقاله نبود. قلمی که مقاالت آتشین می نوشت اینک 
اعالمیه های دولت انشا می کرد و برای استانداران صاحب نام پیام ها می فرستاد 

و خبر می داد که صاحب عنان است و حکمران بااستقالل.
تاریخ ورق خورد. تهران زیر کرسی بود. احمد شاه که احواالت این 
کودتاچیان را از نورمن، کاردار سفارت بریتانیا پرس و جو کرده بود، همین 
اندازه که هنوز در کاخ بود و حکم را هم او توشیح کرده بود رضایت داشت. 
ادعا شده است که حاضر شده بود لقب عالی اتابک اعظم یا ظل السلطان را به 

او بدهد، سید خود قبول نکرد.
سید ضیا از نخستین دیدار خود با شاه گفت: »ترسیده بود. به او گفتم 
ما آمده ایم که بلشویک ها بر سرتان نریزند. من در پتروگراد دیدم چه کار 
می کنند با شاهان. از ترسش با دست اشاره کرد که نگو. خطا کردم خطایم 
این بود که همه چیز را با رضاخان شریک شدم. همه راز ها را به او گفتم. فکر 
نمی کردم این شاه راحت طلب برای دفع من با قزاق دست به یکی می کند. 
عدفکر نمی کردم گور خودش را می کند. وگرنه از   همان اول پیدا بود که رضاخان 
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چه می خواست. احمد شاه نفهمید و تاج و تختش را آسان داد. در حالی که 
من تاج و تخت او را نمی خواستم. می خواستم قدرت داشته باشم. نظرم به 

کاخ و تاج نبود«.
هر چه بود دولت کودتا، به ریاست سید ضیا فقط صد روز ماند. شاه که 
روحیه خود را با رسیدن بهار بازیافته بود، هم به حمایت سید حسن مدرس 
دلگرم شده بود، هم به پشتیبانی فرمانفرما و دیگر رجال زندانی و در تبعید مانند 

احمد قوام السلطنه و عبدالحسین تیمورتاش و محمد مصدق.
سید ضیا می گوید که رضا خان وزیر جنگ را فراخوانده و نارضایتی خود 
را از سید ضیا به او می گوید. پاسخ یک سالم نظامی محکم بود: »امر بفرمائید 
همین االن اعدامش می کنم«. شاه با دستپاچگی فریاد زد »اعدام نه نه... برود 

فرنگ برود به هر جا«.
»وقتی نماینده سردار سپه بدون وقت قبلی وارد کاخ بادگیر شد فهمیدم 
خبری شده است. وقتی گفت به فرمان اعلیحضرت اتومبیل آماده است زیر 
لب فحشی دادم، خدایار خان دستش به اسلحه اش رفت خیال کرد سردار 
سپه را می گویم در حالی که مقصودم کسی بود که نفهمید چه بر سر خود 
آورده، خودش تاج را دو دستی تحویل کسی داد که هرگز جلو من ننشست. 

از من می ترسید«.
با رفتن سید ضیا از ایران، و رسیدن وی به لبنان و فلسطین، او برای بیست 
و پنج سال از صحنه سیاسی کشور دور شد، اما رضاخان یک سال و نیم بعد 
خود را به نخست وزیری رساند و پنج سال بعد سلسله قاجار را منقرض کرد. 
شش سال بعد از آن هم شاه شد، و فرزند هفت ساله خود را هم ولیعهد کرد. 

حادثه ای که کسی گمانش را نداشت.
کسی که برنده این کودتا شد و بعد ها خود را تنها عامل آن اعالم داشت 

هنگام ترور ناصرالدین شاه محافظ نوه های او بود. هنگام توپ بستن مجلس 
توسط محمد علی شاه، ارباب جمعی فوج سوادکوه بود، که در باغشاه بودند.   
همان جا که میرزا جهانگیرخان مدیر روزنامه صوراسرافیل به دار آویخته شد 

و اگر سید ضیا الدین هم نمی گریخت به   همان سرنوشت دچار می شد.
بیست و سه سال بعد از تبعید، سید ضیا که در فلسطین از شرایط بهره ها برده 
و ثروت اندوخته بود، منتظر ماند تا پسر   همان نصرت الدوله رقیبش )مظفر 
فیروز( به سراغش آید و از وی دعوت به بازگشت به کشور کند. در آنجا 
برای نخستین بار سید ضیا نه مصاحبه گر که مصاحبه شونده بود. مظفر که از 
تندروی و شیطنت هیچ کم از جوانی سید نداشت از وی پرسید خیاالتتان 

برای وطن چیست.
در تهران نوه فرمانفرما همه چیز را آماده کرده بود: روزنامه ای با نام رعد 
امروز، کرسی نمایندگی مجلس از یزد، تدارک یک حزب و همه این ها برای 
یک کار. مظفر فیروز، که پدرش- نصرت الدوله- را رضا شاه کشته بود، اینک 
قصد انتقام گرفتن از فرزند او را داشت. اما سید ضیا در زمان پختگی خیال 
چنین ماجراجوئی نداشت، پس زمانی که محمدرضا شاه برایش دعوت 

فرستاد به کاخ رفت و در برابر فرزند رضا شاه تعظیم کرد.
سهم وی از قدرت، با همه تمایلی که بدان داشت، در 25 سالی که پس از 
بازگشت زنده ماند، حاشیه نشینی بود. ماند با خاطرات صد روز صدارتی که 

تاریخ ایران را دگرگون کرد.
اگرچه تا آخرین روز خود را مرد نخست کودتا می دانست اما اجازه 
داد تاریخ او را مرد دوم قلمداد کند و نخواست سرنوشتی را برای خود 
رقم بزند که برای بسیاری دیگر از مردان صاحب قدرت با رنگ خون 

رقم خورده بود.
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پرونده 

مردان دوم قاجاریه

میرزا تقی فراهانی در سال 1186 در روستای هزاوه )از توابع اراک( متولد 
شد. پدر وی کربالیی قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود. مادر امیر 
نیز فاطمه نام داشت و عمری طوالنی داشت و مرگ هر دو فرزندش محمد 
تقی و محمد حسن را دید. وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی 

توانست سمت منشی گری قائم مقام را به دست آورد.
امیرکبیر دو بار ازدواج کرد. ازدواج اول وی با »جان جان خانم« دختر 
حاج شهبازخان )عموی امیرکبیر( بود. به نوشته دکتر پوالک، امیر در زمان 
صدارت خود از این زن جدا شده و »جان جان خانم« حدود سال 1248 در 
آذربایجان درگذشت. دومین همسر امیر، یگانه خواهر تنی ناصرالدین شاه بود 
که »ملک زاده خانم« نام داشت و به عزت الدوله ملقب بود که در 26 بهمن 
1227 خورشیدی با وی ازدواج کرد. او دختر محمد شاه و مهد علیا بود. او 
در شانزده سالگی به عقد ازدواج امیر در آمد. امیر در این هنگام حدود چهل 
و سه ساله بوده است. این ازدواج ظاهراً به خواست و اشاره ناصرالدین شاه 
صورت گرفته است. این معنا از نامه ای که امیر به پادشاه نوشته است بر می آید: 
از اول بر خود قبله عالم معلوم است که نمی خواستم در این شهر صاحب 
خانه و عیان شوم. بعد، به حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما، این 

عمل را اقدام کردم.
نخستین ماموریت سیاسی میرزا تقی خان این بود که پس از قتل گریبایدوف 
در ایران، از جانب دستگاه دولتی ایران ماموریت یافت تا برای عذرخواهی 
به عنوان منشی همراه خسرو میرزا به نزد تزار روسیه برود. وی در این سفر 

در سال 1244 هجری قمری حدود 22 سال داشت. ماموریت دوم وی یک 
ماموریت تشریفاتی بود که در زمانی که وزیر نظام آذربایجان بود به همراه 
ناصر الدین میرزای ولیعهد به ایروان رفت تا با تزار روس که به این شهر آمده 
بود دیدار داشته باشد. نخستین ماموریت سیاسی مهم امیر ریاست هیات 
نمایندگی ایران در کنفرانس ارزنه الروم در سال 1259 برای حل اختالفات 

مرزی با دولت عثمانی بود که این ماموریت دو سال به طول انجامید.
محمد شاه در شب شنبه چهارم سپتامبر 1848 میالدی فوت کرد. کاردار 
سفارت انگلیس با فرستادن پیکی این خبر را به ناصر الدین میرزا در تبریز 
رساند. میرزا فضل اهلل نصیرالملک پیشکار ناصر الدین شاه در مهیا نمودن 
مقدمات حرکت شاه به تهران درماند و میرزا تقی خان مامور به این کار شد.

میرزا تقی با استقراض سی هزار تومان از یک تاجر تبریزی و تدارک نیروی 
نظامی کافی همراه شاه راهی تهران شد. شاه پس از شش هفته به تهران رسید. 
میرزا تقی خان برای حفظ شأن شاه جوان از آمدن چند تن از دوستان نزدیک 

امیر کبیر

توجه:
توالی معرفی برخی افراد در این پرونده نمایانگر یکسان بودن تاثیر و جایگاه آنها در تاریخ ایران نیست و 

مقایسه شخصیتی مانند امیر کبیر و... با عوامل جمهوری اسالمی، قصد این پرونده نبوده است. 

 مقدمه :
سلسله پادشاهی قاجاریه دودمانی بودند که از حدود سال 117۴ تا 130۴ برای130 سال بر ایران فرمان 
راندند. اگرچه یادگار هایی مانند عهدنامه های ترکمن چای و گلستان، جدایی بخش های وسیعی از خاک 
ایران از این کشور وانعقاد قرارداد های استعماری با دول روس و انگلیس، چهره ای متزلزل، نا الیق و منحط 
از این دودمان در تاریخ ایران ترسیم می کند. اما نمی توان منکر آن شد که چهره های با ارزشی چون قائم 
مقام فراهانی، امیر کبیر و اتابک اعظم نیز در همین دوره تاریخی منشاء اتفاقاتی فرخنده برای ایران در دوره 
تاجداری پادشاهان قجر هستند. نگاه به زندگی دو چهره برجسته این دوران که بی تردید مردان دوم قدرت 
ایران در عصر خود هستند نشان می دهد که سرنوشتی تاریخی مردان دوم در این دوران هم به مانند دوران 

قبل و بعد بی تغییر بوده است.
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شاه به تهران جلوگیری کرد و دلیل وی این بود که این افراد با ناصر الدین 
میرزا از کودکی مانوس بوده اند و احترام مقام جدید وی را رعایت نخواهند 
کرد. در این مدت مهد علیا در تهران مشغول هماهنگی با سفارت انگلیس 
برای به قدرت رساندن افراد مورد نظرش بود و میرزا آقا خان نوری که به قم 
تبعید شده بود را به تهران فراخواند. میرزا نصراهلل صدر الممالک که خود را 
نامزد اصلی صدارت می دانست در منزل حاجی میرزا آقاسی منزل کرده بود 
و مشغول دسیسه چینی علیه میرزا تقی خان بود. اما شاه که به تهران رسید 
بالفاصله میرزا تقی خان را به مقام صدارت برگزید و لقب امیر کبیر را به وی 

اعطا کرد.
مدرسه دارالفنون در زمان صدارت امیرکبیر، در هفت شعبه تأسیس شد و 
اولین مدرسه جدید ایران بود. شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان دارالفنون 
بودند. در دارالفنون اصول علمی جدید و دانش های مهندسی، پزشکی و فنون 
به جوانان آموزش داده می شد و بسیاری از معلم های آن از اروپا و به ویژه 

از کشورهایی چون اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به کار گرفته شده بودند. 
اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 
در 18 بهمن 1229 خورشیدی )برابر با 7 فوریه 1851 میالدی( و به کوشش 
امیرکبیر منتشر شد. به دستور امیرکبیر اشتراک این روزنامه برای هر یک از 
افرادی که از دستگاه دولتی بیش از 200 تومان حقوق می گرفتند اجباری بود. 
در این روزنامه، اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به دربار، عزل و نصب ها، 

اعطای مقام ها، نشان ها و امتیازات چاپ می شد.
ساالر والی خراسان که طرفدار تجزیه طلبی و جدایی خاک خراسان از ایران 
بود، در زمان ناصرالدین شاه شورش کرد. امیرکبیر، سپاهیانی را به خراسان 

فرستاد. سرانجام، امیر دستور داد که ساالر و همراهانش کشته شوند.
امیرکبیر، دستگاه وزارت امور خارجه را توسعه داد. تأسیس سفارت خانه های 
دائمی در لندن و سن پترزبورگ، ایجاد کنسولگری در بمبئی، عثمانی و قفقاز؛ 
تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و تنظیم دفتر اسناد سیاسی از کارهای 
اوست. امیرکبیر در زمینه سیاست خارجی، سیاست معروف به »سیاست 
موازنه منفی« را در پیش گرفت؛ که بر اساس آن می گفت نه به روس امتیاز 

می دهیم، نه به انگلیس و نه به هیج قدرت خارجی دیگر.
برکشیدن  و  آن ها  تسلیحات  و  ارتشیان  دروس  و  مشق  امیرکبیر،  
صاحب منصبان بی طرف و نهادن شغل و سمت در مقابل افراد و حذف 
مشاغل بی فایده در نظام سازمانی را پایه گذاری کرد. رسم بخشیدن مناصب 
بی شغل را برانداخت و معیار ترفیع صاحب منصبان، شایستگی ایشان گشت. 
او برای تامین باروت ارتش تعدادی کارگاه تولید باروت در کشور ایجاد 
کرد از جمله در برغان و روستای ورده او چند بار برای سرکشی به این 
کارگاه ها به این نقاط سفر کرد. مهمات سازی در زمان او رشد کرد و توپریزی 
و باروتسازی تبریز دوباره رونق گرفت. وضع لباس ارتش مرتب و منظم شد. 

به دستور وی لباس سربازان از پارچه ایرانی بود.
پس از مرگ محمدشاه در 14 شهریور 1227، امیرکبیر، که حدود سی سال 
بزرگتر از شاه جوان بود، با تدارک شش لشکر پیاده و سواره و توپخانه شاه را 
با قدرت بر تخت نشانید. در این زمان میرزا تقی خان به مقام امیر نظام ارتقا 
یافت که به معنای فرماندهی کل قوای نظامی کشور بود. ناصرالدین شاه فردای 
ورود به پایتخت تاجگذاری کرد و در همان شب امیرنظام را به سمت شخص 
اول مملکت و صاحب منصب صدارت منصوب نمود. در تمام طول سلطنت 

قاجار سابقه نداشته است که تمامی امور دیوانی و نظامی به یک نفر سپرده 
شود. در حقیقت شاه می دید که وزیر اعظمی دارد که از خودش مقتدر تر 
است. طبیعی است که شاه جوان آرام آرام از جانب قدرت صدر اعظم خود 
احساس خطر می کند. حضور امیرکبیر در دربار ناصرالدین شاه همواره مورد 
مخالفت تعدادی از نزدیکان شاه از جمله مهد علیا مادر شاه، اعتمادالدوله و 
میرزا آقاخان نوری قرار داشت؛ چنان که تالش های این عده سرانجام منجر 
به صدور حکم عزل امیرکبیر از مقام خود گردید. برخی از درباریان که او را 
مخالف منافع خود می دیدند، تهمت زدند که امیرکبیر داعیه سلطنت دارد و 
سرانجام در روز 20 آبان 1230 )دو ماه قبل از روز قتل امیرکبیر( ناصرالدین 
شاه با ارسال این دستخط، او را از صدارت عزل کرد. ده روز بعد، امیرکبیر از 
تمامی مناصب خلع شد و دو روز بعد به عنوان یک زندانی به کاشان فرستاده 
شد. این تبعید 40 روز به طول انجامید. تا اینکه اطرافیان ناصرالدین شاه با 

کوشش فراوان توانستند حکم قتل وی را بگیرند.
صبح آنروز خبر آوردند که پیکی از تهران خواهد رسید که فرمان وزارت 
امیر و خلعتی شاه را می آورد. عزت الدوله البته باز هم نگران بود و خبر را باور 
نداشت. امیر اما به حمام رفت. شاید خبر رسیدن خلعت را باور کرده بود. 
علی خان فراش که به باغ فین رسید چاپار دولتی را در کنار در حمام دید که 
منتظر امیر بود که از حمام خارج شود و پاسخ نامه ای را از وی بگیرد. علی خان 
فراش دست وی را گرفت و با خود به حمام برد که وی زن امیر را از آمدنش 
مطلع نکند. مامورانش در دیگر حمام را مسدود کردند. امیر با حق نعمتی که 
بر علی خان داشت پرسید شما چرا مامور اینکار شدید. امیر خواست عزت 

الدوله را مالقات کند و نزد وی وصیت کند اما علی خان نپذیرفت.
سرانجام امیرکبیر در روز 20 دی 1230 در حمام فین کاشان به قتل رسید. 
رگ های دست و پاهایش را گشودند و پس از مدتی خون ریزی علی خان 
فراش به میر غضب اشاره ای کرد. میرغضب با چکمه به میان دو کتف امیر 
کوبید. چون امیر به زمین در غلطید دستمالی در گلویش کرد تا جان داد. فراش 
به سرعت برخاست و گفت دیگر کاری نداریم. وی و همراهانش با اسبان تند 

رو به تهران بازگشتند.
کالبد امیر را ابتدا در همان کاشان دفن کردند. به روایت میرزا محمد جعفر 
خان در کتاب مشهور حقایق الخبار ناصری روز بعد از قتل جسد امیر را 
در گورستان »پشت مشهد« کاشان به خاک سپردند. چند ماه بعد، به اصرار 

همسرش عزت الدوله کالبدش را به کربال منتقل کردند.
اگرچه گفته می شود که شاه از کرده خود پشیمان شد اما به قول قدیمی ها 
آب رفته به جوی باز نمی گردد و مرغ از قفس پریده را به دام نتوان انداخت. 
مرغ جان امیر کبیر از قفس تن پر کشید اما یادگارهای دوره کوتاه صدارت 
او نشان داد که حضور مردی دانا و وطن دوست حتی در دوره قاجاریه که 
به واسطه انعقاد قراردادهای ننگین فاقد ارزشمندی ملت ایران است، می تواند 
ارزش  و احترام را به مردم و سرزمین ایران بازگرداند. نگاه دوراندیشانه امیر 
کبیر در تاسیس مدارس مدرن، راه اندازی روزنامه، تشکیل و تجهیز قشون 
متجدد و برقراری ارتباط سازنده و برابر با سایر دول مقتدر هم عصر خود پایه 
گذار ایرانی جدید بود که اگر در محاق توطعه های اندرونی دربار و خواجگان 
حرم ناصری نمی افتاد می توانست مسیر رشد و سربلندی ایران و ایرانی را با 
سرعتی چشمگیر  به انجام رساند. اما افسوس که گویی تاریخ برای همه مردان 

دوم ایران سرنوشتی مشابه را در دل خود پنهان داشته است. 
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پرونده

قائم مقام فراهانی
شاه تاجدار قاجار قسم خورده بود خون او را نریزد. پس دستور داد خفه اش 
کنند. می بینید کاله شرعی تا تاریخ بوده بین ایرانیان امری رایج محسوب 

می شده است.
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، از سادات فرزند سیدالوزراء میرزا عیسی، 
از مردم هزاوه از توابع اراک بود. اجداد او صاحب نام بودند و چند تن از آنان 
به خدمات مهم دولتی اشتغال داشتند. او در سال 1158 هجری قمری به دنیا 
آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و در تهران کارهای پدر را انجام 

داد و در آغاز جوانی علوم متداوله را آموخت.
میرزا ابوالقاسم سپس به تبریز نزد پدرش، که وزیر آذربایجان بود، رفت. 
چندی در دفتر عباس میرزا ولیعهد به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای 
جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوا گزید، پیشکاری شاهزاده را 
به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود، تعقیب 
و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در 

بسیاری از جنگ های ایران و روس شرکت داشت.
در سال 1200 هجری شمسی پدرش میرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و 
بین دو پسرش، میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سر جانشینی پدر نزاع افتاد 
و حاجی میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به 
نتیجه نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم به امر فتحعلی شاه به جانشینی پدر با 
تمام امتیازات او نائل آمد و لقب »سیدالوزراء« و »قائم مقام« یافت و به وزارت 
نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین تاریخ بود که اختالف حاجی 
میرزا آقاسی و قائم مقام و همچنین اختالف »بزیمکی )خودی(« و »اوزگه 
)بیگانه(« به وجود آمد. قائم مقام که ذاتاً مردی بینا بود با بعضی از کارهای 
ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یکسال وزارت در اثر تـفقین بدخواهان به 
اتهام دوستی با روسها از کار برکنار شد و سه سال در تبریز به بیکاری گذراند.
اما پس از سه سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1204 هجری قمری 
دوباره به پیشکاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد. در سال 
1205 هجری شمسی فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و مجلسی از رجال و 
اعیان و روحانیون و سرداران و سران ایالت و عشایر ترتیب داد، تا درباره 
صلح یا ادامه جنگ با روس ها، به مشورت پردازند. در این مجلس تـقریبا 
عقیده عموم به ادامه جنگ بود. اما قائم مقام بر خالف عقیده همه با مقایسه 
نیروی مالی و نظامی طرفین، اظهار داشت که ناچار باید با روس ها از در صلح 
درآمد. این نظر، که صحت آن بعدها بر همه ثابت شد، در آن روز همهمه ای 
در مجلس انداخت و جمعی بر وی تاختند و او را به داشتن روابط نهانی با 

روس ها متهم کردند.
پس دوباره از کار برکنار و به خراسان اعزام شد. جنگ با روس ادامه یافت 
و به شکست ایران انجامید؛ تا در ماه آبان سال 1206 هجری قمری برابر با 
نوامبر 1827 میالدی قوای روس به فرماندهی گراف پاسکوویچ تا تبریز راند. 
شاه قائم مقام را از خراسان خواست و دلجویی کرد و با دستورهای الزم و 

اختیار نامه عقد صلح به نام ولیعهد، به تبریز روانه نمود.
میرزا ابوالقاسم در کار صلح و عقد معاهده با روس، جدیت فراوان کرد و 

در ضمن معاهده، تزار را حامی خانواده عباس میرزا ساخت و پادشاهی را با 
وجود برادران بزرگ و مقتدر دیگر در فرزندان او مستـقر کرد.

در اوایل سال 1212 هجری شمسی نایب السلطنه برای دفع فتنه یاغیان 
افغانی عازم هرات شد و قائم مقام را نیز همراه برد. عباس میرزا که بیماری 
سل داشت، در مشهد بستری شد و فرزند خود، محمد میرزا، را مامور فتح 
هرات کرد. هرات در محاصره بود که عباس میرزا درگذشت و قائم مقام، که 
جنگ را صالح نمی دانست، با یارمحمدخان افغانی عهدنامه صلح بست و به 
تهران بازگشت. محمد میرزا در ماه صفر سال 1250 هجری قمری به تهران 
وارد شد و در همان ماه جشن ولیعهدی او به جای پدر برپا شد و ولیعهد ایران 

به فرمانروایی آذربایجان و قائم مقام به وزارت او عازم تبریز شدند.
چندی نگذشت که فتحعلی شاه در آبان 1213 در اصفهان درگذشت. این 
خبر به آذربایجان رسید و محمد شاه قصد عزیمت به پایتخت را کرد. روز 14 
شعبان به تهران وارد شد و مجددا تاجگذاری برگزار و قائم مقام را به منصب 
صدارت مشغول مملکتداری شد و ظل السلطان، فرمانفرما، ملک آرا، رکن 
الدوله و سایر اعمام شاه و گردنکشان دیگر را به جای خود نشاند. اما با این 

همه خدمت، دوره صدارتش شاه دیری نپایید.
قائم مقام مردی فوق العاده باهوش و صاحب فکر و عزم ثابت و خالصه 
»یک دیپلمات صحیح و با معنی ایرانی« بود که به واسطه اطالعات و تجارب 
خود، به اوضاع و احوال سیاست همسایگان ایران به خوبی آشنا و به شدت در 
تصمیمات شاه جوان ایران نفوذ داشت و با این حال محال بود از او امتیازاتی 
که به ضرر دولت باشد، به دست آورد. سخت گیری های وی در رابطه با 
انگلستان که به دنبال ایجاد تجارتخانه و اخذ امتیاز از دولت ایران بود باعث 
دشمنی آن ها با وی گردید. سر جان کمپبل سفیر انگلیس با اخذ بودجه و 
خرج آن در جهت بدنام کردن میرزا موفق شد باعث بدبینی مردم و حکومت 
به وی شود. از طرف دیگر میرزا ابوالحسن خان ایلچی که حقوق بگیر انگلیس 
بود و ماهانه 1000 روپیه از آن ها اخذ می کرد اقدام به بدبین کردن شاه و القای 
اینکه قایم مقام با روس ها سر و سر دارد و به دنبال سرنگونی شاه است کرد 
و در حضرت عبدالعظیم بست نشست تا وقتی که شاه قائم مقام را خلع 
کند. شاه در سال دوم سلطنت خود )1835 میالدی( دستور داد او را در باغ 
نگارستان، محل ییالقی خانواده سلطنتی،  زندانیکنند و از آنجا که قسم خورده 
بود خون او را نریزد پس از چند روز چاره جویی، دستور داد او را خفه کنند 
و بدین قرار به زندگانی مردی که از بزرگان ایران آن زمان بود، در سال 1214 

خورشیدی پایان داده شد.
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پرونده

علي اصغر امین السلطان را دومین پسر از یازده فرزند آقا ابراهیم آبدار 
دانسته اند. آقا ابراهیم، آبدارخانه عباس میرزا نایب السلطنه را اداره مي کرد و 
این عنوان روي او ماند، حتي آن زمان که در دربار ناصرالدین شاه ملقب 
به امین السلطان شده بود و زماني که لقبش به علي اصغر خان رسیده بود 
برخي درباریان براي تحقیر، واژة »آبدار« را پسوند نامشان مي کردند. عباس  
میرزا نایب السلطنه به پاس پایمردي هاي الچین خان، زیر بال و پر فرزندانش 
را گرفت. اگر آقا ابراهیم از آبدارباشي به امین السلطاني رسید و یکي از 
دختران قاجار را به او دادند، به سبب شایستگي هاي وي نیز بود.  در مرگ 
نایب السلطنه، وقتي جواهرات قیمتي او را به پسر بزرگش محمدشاه داد، به 
عنوان امانتدار دربار شهرت یافت. اگر آقا ابراهیم کارش را با آبدارباشي دربار 
شروع کرده بود، علي اصغر در پانزده سالگي پیشخدمت مخصوص دربار 
ناصرالدین شاه بود، در بیست و دو سالگي امین الملک شد و پس از مرگ آقا 
ابراهیم لقب امین السلطاني را به ارث برد و در زمان مظفرالدین شاه ملقب به 

»اتابک اعظم« شد. 
دوران او را مي توان دوران قراردادها نامید. او برخالف میرزا آقاخان نوري و 
سپهساالر به یکي از دو قدرت دلبسته نبود، به اقتضاي وقت با هر کدام سري 
داشت. و اگرچه دوست داشت در بازي شطرنج چیره دستش بدانند، اغلب 
برنده دیگري بود، مگر زماني که حریف به مصلحت تظاهر به باختن مي کرد. 
اولین امتیاز او در سفارت انگلیس رقم خورد؛ امتیاز کشتیراني و پس از آن 

امتیاز تأسیس بانک شاهي. 
 وقتي فتواي میرزاي شیرازي رسید و کامران میرزا از بیم جان گریخت آن 
زمان شاه و امین السلطان دانستند که ماجرا از کجا آب مي خورد. » خفتگان 
دلمرده و افسردگان آزرده را چشم و گوشي باز شد و از توده خاکستر آتشي 

برخاست«. تشت رسوایي شاه و امین السلطان روي دایره بود.
با ترور ناصر الدین شاه در شهر ری، امین السلطان جسد ناصرالدین شاه را 
به درایتي براي پنهان کردن قتل شاه به کاخ برلیان برد تا بعد به خاک بسپارد، 
عجالتاً مقدمات جلوس مظفرالدین  میرزا را فراهم  کرد. مظفرالدین میرزا و 
ابوابجمعي اش براي آمدن از تبریز به پایتخت هزینه سفر نداشتند. امین السلطان 
آمدنشان را کارسازي کرد. با آمدن مظفرالدین شاه امین السلطان صدراعظم شد 
اما آن اقتدار گذشته را نداشت، تا یک سال بعد عزل شد و بي سر و صدا به 
قم رفت. علي خان امین الدوله که میانه اي با  امین 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 امین السلطان را از تبعید قم 

فرا خواند.
امین السلطان با قرضة 2/5 میلیون لیره اي آماده بود به آرزوي شاه جامه عمل 
بپوشاند و وي را به فرنگ ببرد. بهرة این قرضه پنج درصد بود. همچنین تمام 
گمرکات )بجز گمرکات جنوب( براي 75 سال در گرو روس ها بود، با عنوان 
»اعتبار براي آباداني کشور«. مظفرالدین شاه به پاس خدمات امین السلطان وي 
را مباهي و مفختر به لقب »اتابک اعظم« کرد اما  هنوز یکسالي از سفر فرنگ 
نگذشته بود که باز خزانه خالي شد. در آن نوبت، قرارداد نفت موسوم به 

دارسي عمالً به انگلستان واگذار شد.

اتابک اعظم

امین السلطان در پي آن بود که امتیاز راه آهن جلفا به قزوین را به روس ها  
بسپارد. مخالفتها در گرفت و چند حکم تکفیر امین السلطان در نجف صادر 
شد. فرمانفرما و عین الدوله، دو داماد شاه، وقت را غنیمت دانستند و بر ضد او 

دست به کار شدند.
اتابک که صالح را بر قرار ندید. قصد سفر کرد، سفر حج. شاه با استعفا و 
سفر او موافقت کرد. سفر از خاک روسیه آغاز شد، از آنجا به چین و ژاپن و 
امریکا و چندي بعد به اروپا عزیمت کرد، سپس راهي مصر شد، از کانال سوئز 
به جده رسید و سرانجام به مکه. پس از انجام مناسک حج به مدینه عزیمت 
کرد سپس راهي شام شد و دمشق؛ و از راه بعلبک و بیروت به بیت المقدس 
رسید. چندي بعد به مصر رفت و به یونان و اسالمبول. این زماني بود که 
عین الدوله درگیر حوادث مشروطه بود. اتابک از شامات به جنوب آفریقا، 

تونس، مراکش و سپس فرانسه رسید یکسالي هم در پاریس ماند. 
فرمان مشروطیت صادر شد و مظفرالدین شاه درگذشت. محمدعلي شاه از 
همان ابتدا اتابک را فرا خوانده بود. جمعي از مشروطه خواهان که در رأس 
آنها تقي زاده و حیدر عمواوغلي بودند آمدن امین السلطان را نمي خواستند. 
تقي زاده در جلسات مجلس گفته بود » امین السلطان لقب او نیست بلکه باید 
گفت خائن السلطان«. با همه اینها امین السلطان بر مصدر امور قرار گرفت. 
ساالرالدوله سر به شورش برداشته را به اشاره اي آرام کرد. فرمانفرما را براي 
جلوگیري از تجاوز عثماني به مرز ارومیه فرستاد. محتشم السلطنه را براي 
رایزني به استانبول روانه کرد. در این بین سید عبداهلل بهبهاني به کمکش آمده 
بود. کارها مثل اینکه داشت به سامان مي شد. در پنجاه سالگي آن قدر پختگي 
داشت که میانه کار را بگیرد؛ دستخطي از شاه گرفت مبني بر اعالم وفاداري 
به قانون. دستخط در مجلس خوانده شد. هنگام بازگشت از مجلس، اتابک و 
سید عبداهلل به صحن مجلس رسیده بودند که خاکستري به هوا برخاست؛ تیر 
از شست و کار از دست رفت. اتابک به تیر عباس آقا صراف تبریزي وابسته 

به جناح تندرو مشروطه بر زمین افتاد.
 او اولین نخست وزیري بود که خونش میدان بهارستان را رنگین کرد. با 
قتل او کارها به سامان نشد و به سبب بحران هاي فزاینده، استبداد سخت تر 

شد و شکل پیچیده تري یافت.
مرگ اتابک مرگ مرد دوم دیگری از تبار مردان ذی نفوذ در قدرت ایران 
بود. اگرچه آنچه او کرد و روشی که برای بقای قدرت خود برگزید با بسیاری 
دیگر از مردان دوم تاریخ متفاوت بود. اما آنچه پر واضح است اینکه کرسی 

قدرت به هر که وفا کرده باشد به مردان دوم وفا نکرده است.
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تاریخ معاصر به روایت تمبر

راوی: پرویزکاردان

یادگار دیدار رهبران
در تاریخ معاصر جهان همواره دیدار های سازنده و مهمی بین رهبران 
از آنها در تاریخ  کشورهای گوناگون صورت پذیرفته است که برخی 
ملت های آن رهبران و برخی حتی در تاریخ جهان تعیین کننده و سرنوشت 

ساز بوده است.
در اصل دیدارهای مهم در سطح مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها 
متضمن هماهنگی ها و مناسبات دیپلماتیکی است که مسئوالن سیاست 
آن  انجام  راه  در  کشور  آن  ملی  منافع  راستای  در  کشور  هر  خارجی 
می کوشند و طبیعی است که در چنین دیدارهایی است که قراردادهای 
مهم، پیمان نامه های الزام آور و تفاهم نامه های مربوط به همکاری های 
متقابل در عالی ترین سطح به امضا رسیده و موجب تقویت روابط دو طرف 
را فراهم می آورد. اگرچه برخی از این دیدارها در نگاه مردم عادی کوچه 
خیابان بیشتر به مهمانی رفتن و دید و بازدید پس دادن پادشاهان، روسای 

جمهور و نخست وزیران شبیه است تا انجام تشریفات دیپلماتیک!
به هر روی، چنین دیدار هایی بخشی از تاریخ معاصر جهان را ساخته است. 
در تاریخ ایران نیز هرگز به اندازه دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی 
چنین دید و بازدید هایی بین پادشاه ایران و مقامات دیگر کشور ها صورت 

نگرفته بود.
اینار نگاهی داریم به تمبرهایی از این دیدارها به یادگار مانده است.

شاید تا پیش از دوران پادشاهی پهلوی دوم تا این اندازه دیدار بین رهبران 
جهان و شاه ایران رخ نداده باشد. دلیل این مسئله را باید در چند نکته 

جست.
نخست اینکه تا قبل از دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی سیستم 
حمل و نقل و وسایل مسافرت تا به این اندازه پیشرفته نشده بود. به ویژه 
آنکه در دوران زمامداری اوست که هواپیما به صورت تجاری و برای 
مقاصد مسافربری به ناوگان حمل و نقل جهان اضافه می شود و در پی این 
رویداد مهم امکان سفرهایی متعدد در زمان های کوتاه برای مقامات کشورها 
میسر می گردد. به گونه ای که آنها می توانستند فقط ظرف چند روز دوری 
از سرزمین خود به دیگر کشورهای جهان و همتایان سیاسی خود سر زده 

و با آنها به مبادله نظر و پیمان بپردازند.
نکته مهم دیگر لزوم احیای مناسبات بین المللی در بعد از جنگ جهانی 
دوم بود که بسیاری از رهبران جهان تنها راه رفع مخاصمات را در ایجاد 
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تاریخ معاصر به روایت تمبر
یک تمبر- یک داستان

ملکه انگلیس در تهران

در میان رهبرانی که از ایران در زمان پادشاهی محمدرضا  شاه دیدار 
دوم  الزابت  ملکه  باشد.  متفاوت  منظری  از  سفر  یک  شاید  کرده اند، 
حکمران بریتانیا در یازدهم اسفند 1339 میهمان پادشاه و ملکه وقت 

ایران است و به همین مناسبت هم تمبر یادبودی منتشر می شود.
تا اینجای ماجرا این دیدار هم مانند دیگر دیدار های رسمی مقامات 
خارجی با پادشاه ایران است. اما مسئله آنجا رنگ و رویی جالب تر به 
خود می گیرد که بدانیم همه رهبرانی که از ایران دیدار کردند و تصویرشان 
روی تمبر رفت بال استثنا از قدرت برکنار شدند و تا چشم از جهان فرو 
بستند... اما ملکه انگلستان همچنان بر تخت قدرت در کشور خود تکیه 
زده است و سرش به زیور تاج سلطنت مزین است. سرنوشتی متفاوت با 

دیگر کسانی که تمبر یادبود دیدارشان از ایران منتشر شد.

همکاری های بین المللی دیده و کوشیدند تا با رونق سیاست خارجی خود 
نقش مهم تری در جهان ومنطقه بازی کنند.

ایران نیز از این گردونه دور نماند و با تقویت ساختار های اقتصادی و 
سیاسی خود به دنبال داشتن دیپلماسی فعال و نقش پر رنگ تر در جهان و 
منطقه بود و بسیاری از دید و باز دید های بین شاه ایران و رهبران جهان به 

همین دلیل شکل گرفته است.
با چنین روندی است که تمبرهایی نیز به همین مناسبات در ایران با 

حضور برخی از این رهبران به دست تبع سپرده می شود.
9 آبان 1335 به مناسبت دیدار شاه و اسکندر میرزا اولین رییس جمهور 
پاکستان تمبر یادبود این دیدار توسط پست دولت شاهنشاهی ایران چاپ 

و منتشر می شود.
24 مهر 1336 دیدار شاه و ملک فیصل پادشاه عراق موضوع تمبر دیگری 

از همین مجموعه است.
16 شهریور 1336 رییس جمهور ایتالیا از تهران دیدار می کند و تمبری به 

این مناسبت منتشر می شود.
17 آبان 1338 ژنرال محمد ایوب خان که با کودتایی بدون خونریزی در 

پاکستان به قدرت رسیده بود از تهران دیدار می کند.
15 تیر 1339 تهران میزبان ملک حسین پادشاه اردن است و تمبری به این 

مناسب چاپ می شود.
14 اردیبهشت 1341 فردریک دوم پادشاه دانمارک مهمان پادشاه ایران 

است و تمبر ویژه این دیدار منتشر می گردد.
11 مهر 1342 در پی دیدار ملکه ژولیا صاحب تاج و تخت هلند از ایران 

تمبری به انتشار می رسد.
24 مهر 1342 و به مناسبت دیدار ژنرال دوگل رییس جمهور فرانسه با 
پادشاه ایران در تهران تمبری منحصر به فرد روانه بازار مراسالت پستی دو 

کشور می شود.
12 شهریور 1343با حضور هیالسیالسی پادشاه حبشه در ایران تمبر ویژه 

دیدار این دو رهبر منتشر می گردد.
26 آبان 1343 تهران میزبان پادشاه بلژیک است و پاکت های پستی، خانه 

تمبری به مناسبت این رویداد. 
17 دیماه 1343 پادشاه نروژ به دیدار شاه ایران آمده و روی تمبر ایران 

جا خوش می کند.

8 مهر 1344 هم رییس جمهوری اتریش مهمان کاخ سعدآباد در تهران 
است و یادبود این دیدار تمبری که در همان زمان منتشر می گردد.

17 آذر 1344 برای نخستین بار یک پادشاه از عربستان سعودی به ایران 
مسافرت می کند و تمبری به این مناسبت منتشر می شود.

در 10 مهر 1345 دیدار پادشاه ایران با جودت سونای رییس جمهور 
ترکیه که یادآور دیدار رضا شاه و آتاترک است، روی تمبر ایران ماندگار 

می شود.
4 اردیبهشت 1346 هوای بهاری تهران پادشاه و ملکه تایلند را به این 
شهر فراخوانده و دیدار دو پادشاه زمینه انتشار تمبری دیگر را رقم می زند.

23 اردیبهشت 1346 هم رییس جمهور رومانی به دیدار شاه ایران می آید 
و در تقویم تمبر ایران برای خود صفحه ای می گشاید.

25 آبان 1347 و پس از آنکه تهران میزبان برژینف صدر هیئت رییسه 
اتحاد جماهیر شوروی است، تمبری به مناسبت دیدار او با شاه ایران منتشر 

می گردد.
لیست این دیدارها شامل موارد دیگری هم هست که به دلیل محدودیت 

این صفحه از اشاره به آنها معذوریم.
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یک سبد حکایت

سربه زیر برف کردن کبک دلیل خاصی دارد که با گمان و تصور عامه در مورد این 
پرندة زیبا و خوش خرام کامالً متفاوت است به همین خاطر در زیر به ریشه یابی آن 

می پردازیم تا اشتباه عامه مردم در رابطه با این ضرب المثل روشن شود. 
کبک پرنده ایست زیبا که تقریباً همه کس این پرنده خوش خرام را می شناسد. 
پرنده ای است از طایفة ماکیان که گوشت لذیذش باعث شده که آن را شکار کنند. 
هم اکنون هشت نوع از این پرنده به وسیلة پرنده شناسان دردنیا شناخته شده است.

کبک در کوهستان و مناطق روباز زندگی می کند و مانندخیلی از پرنده ها روی 
شاخ درختان نمی رود. خوراکش دانه های گیاهی، سبزیجات، برگ درختان و 
حشرات است. کبک ها صبح زود و هنگام غروب آفتاب از شکاف کوه ها خارج 

شده و بدنبال دانه می گردنند و بقیة ساعات روز را در محل امنی بسر می برند. 
 کبک ماده دراواسط بهار در زمین چاله ای به پا می کند و روزی یک تخم 
می گذارد حدودا دوازده تا هجده عدد که این تخمها نخودی رنگ هستند. پس 
ازآن سه هفته روی تخم ها خوابیده تا جوجه هایش سر از تخم درآورند.بد نیست 
بدانید که کبک در قفس هم تخم می کند ولی بر روی تخم نمی خوابد بدین جهت 
برای تربیت و ازدیاد آن باید در منازل چمن تهیه کرد تا کبک در آن تخم بگذارد و 
بعداً تخمها را جمع آوری کرده و زیر مرغ کرچ بگذارند تا جوجة کبک بیرون آید. 

برای کبک از قدیم سه صفت قائل بوده اند که عبارت است از:
خرامیدن ، هنگام خطر سر زیر برف کردن و قهقهه زدن 

کبک به قدری مورد توجه شعرا و ادبا واقع شده که کمتر شاعر یا نویسنده ای را 
می توان جست که از آن سخن به میان نیاورده باشد. : 

قهقهة زدن کبک همان قدقد مخصوصی است که کبک نر و ماده در فصل بهار و 
موقع سرمستی و جفت گیری از حنجره خود خارج می کنند و نویسندگان و شاعران 

آن را به قهقهه یعنی خنده به آواز بلند تعبیر می کنند.
منوچهری دامغانی در باره قهقهه و صدای کبک گفته: 

کبکان بی آزار که بر کوه بلندند..........................بی قهقهه یکبار ندیدم که بخنند
حافظ بزرگ فرموده : 

دیدی آن قهقهة کبک خرامان حافظ ............که ز سرپنجة شاهین قضا غافل بود 
در باره خرامیدن کبک خاقانی شروانی گفته:

خاقانیا خسان که طریق تو می روند..............زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست!
اما در باره سر به زیر برف کردن کبک در میان مردم این طور معروف است در 
فصل زمستان موقعی که زمین پر از برف است به محض اینکه کبک ها در جرگه 
زدن و محاصرة شکارچیان قرارمی گیرند فوراً سرخود را زیر برف فرو می کنند تا 
شکارچیان را نبینند به گمان آنکه چون آنها مردم را نمی بینند پس مردم هم آنها را 
نمی بیند. پس از صید شدن مصون خواهد ماند: »چون صیادان قصد او کنند سر را 
در زیر برف پنهان کنند و چنان پندارد که صیاد او را ندیده و نبیند.« در حالی که این 
فرضیه به کلی غلط است، چرا که اوالً کبک آن درک و شعور را ندارد که دست به 
حیله و نیرنگ بزند. ثانیاً به فرض آنکه دارای چنان هوش و فراست باشد به حکم 
غریزه باید سریعا از محل متواری شود و به راحتی خودش را در اختیار شکار چیان 

قرار ندهند. 
بسیاری از صاحب نظران و شکاچیان که سالها به شکار کبک پرداخته اند متفق 
القول، اظهار داشته اند که این اصطالح به نحوی که درافکارعامه و حتی شاعران 
و نویسندگان جای گرفته به هیچ وجه درست نیست. حقیقت این است که در 
 گذشته، موقعی که برف تازه می بارید شکارچیان جرگه می کردند یعنی در 
منطقه ای که کبک وجود داشت از چهارطرف با رعایت سکوت و آرامش پیش رفته 

و منطقة صید و شکار را از هر طرف محاصره می کردند. در این موقع کبک ها از 
ترس پرواز می کردند . 

یکی از خصوصیات کبک این است که هنگام احساس خطر یک پرش برمی دارد 
سپس فرود آمده و در گام بعدی پاهای خود را بر زمین فشار داده و اوج می گیرد اما 

از شدت وحشت و اضطراب چندمتر دورتر با سر در برف فرود می آید.
پیداست چون زمین مستور از برف بوده این پرنده زیبا و قشنگ به علت سرعت 
زیاد پس از فرود آمدن با سر و گاهی تمام اعضای بدنش در زیر برف فرو می رفت 
و تنها دم و دوپایش خارج از برف باقی می ماند و قدرت خارج شدن از برف و 

پرواز مجدد را از دست می داد. 
در این موقع شکارچیان سر می رسیدند و آنها را زنده می گرفتند. این کار اختصاص 
به شکارچیان ندارد بلکه مردم عادی و روستاییان درکوهستان هنگام ریزش برف که 
کبک ها به جستجوی غذا و دانه در داخل برف به طور دسته جمعی حرکت می 
کردند به صورت جرگه آنها را محاصره کرده و با پرتاب سنگ یا حملة دسته جمعی 
آنها را می پرانیدند و شکار می کردند. کبکها از این حملة ناگهانی وحشت می کردند 
و به همان ترتیب که در باال شرح داده شد پرواز می کردند و چند صدمتر دورتر می 

رفتند و روستاییان آنها را با دست می گرفتند.
----------------------------------------------------

جرگه: محاصره کردن

محمود افهمی

شناسنامه

در این شماره

ما باور داریم آگاهی مقدمه آزادی است برای پشتیبانی از ما، ایرانشهر را مشترک شوید

 مطالب منتشر شده در ایرانشهر نشانگر عقیده و آرای نویسندگان آن است و 
الزاما رای و نظر ایرانشهر محسوب نمی شود.

 مسئولیت صحت محتوای آگهی های منتشر شده در این ماهنامه با صاحبان 
آگهی است و ایرانشهر در این خصوص مسئولیتی ندارد.

 استفاده از مقاالت، طرح ها و ایده های منعکس شده در این مجله فقط با 
اجازه کتبی امکان پذیر است.

 ایرانشهر در حک و ویرایش مطالب وارده مختار است.
 مطالب و تصاویری که برای ما می فرستید مسترد نمی شود.

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
زیر نظر شورای نویسندگان

ناشر: شرکت کتاب
مشاور ارشد بازرگانی: شیدخت حکیم زاده

IRANSHAHR Magazine
Is published by Ketab Corp.

KETAB Corporation
1419 Westwood Blvd,

 Los Angeles, CA 90024. USA
818.908.0808
800.908.0808

Fax: 818.908.1457
www.iranshahrweekly.com

ketab1@ketab.com

ماهنامه فرهنگی، سیاسی، هنری و اجتماعی

      Copyright 2014c

شماره  پانزدهم ،  فوریه 2014

اول فوریه روز ملی و 
بین المللی دریای)خلیج( 
پارس را گرامی می داریم. 

ایرانشهر فرهنگی - شماره 15

4 سر مقاله /بیژن خلیلی:  ملی مذهبی هایی که دغدغه ملی ندارند 
6 پرونده / مهدی آقازمانی: مقامی برای تحقیر اراده یک ملت 
8 پرونده /مجید محمدی: موثر اما محذوف 

10 یاران قربانی برای حفظ قدرت خمینی و خامنه ای 

16 پرونده/ مردان دوم عصر پهلوی 

26 پرونده/مردان دوم قاجاریه 

30 تاریخ معاصر به روایت تمبر/  کاردان: یادگار دیدار رهبران 

32 یک سبد حکایت / مثل کبک سرش را زیر برف می کند  

33 مارال 

34 وب نوشت های مادرانه/ آتوسا راوش 

36 روزشمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران 

36 12 بهمن تا  10 اسفند 

42 مکتوبات فدوی  / حمیدرضا رحیمی     

44 نقد و نظر /  معتمدی: نگاهی به نگرش و دیدگاه های شیخ زنجانی 

46 اقتصاد و بین الملل: چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2014 

50 سفر در آمریکا /مهدی آقازمانی: سفر در آمریکا 

52 گزارش تصویری/ وفا خاتمی: مراسم یادمان حسین یوسف زمانی 

ایرانشهر پزشکی - ضمیمه رایگان نهم
54 درمان افرادی که نمی توانند شیر بنوشند  

56 گوجه فرنگی دنیایی متنوع از مواد ارزشمند  

58 کلسیم: عنصر معجزه آسا  

© Copyright 2014 Ketab Corp.3 مجله فرهنگی- سیاسی ایرانشهر شماره15، جدول ایرانشهر شماره 65، همراه با نهمین ضمیمه پزشکی و سالمت ایرانشهر، فوریه 2104

 مثل کبک سرش را 
زیر برف می کند 

©  Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگی- سیاسی ایرانشهر شماره15، جدول ایرانشهر شماره 65، همراه با نهمین ضمیمه پزشکی و سالمت ایرانشهر، فوریه 322104



داستان کوتاه

زن از روی تشک نیمه خیز شد. فتیله المپا را باال 
کشید، شمد روی صورت نوزاد را کنار زد، عرق 
پیشانیش را با کهنه ای پاک کرد، او را رو به قبله 
گذاشت و شروع کرد به مویه کردن. مرد از ناله زن 
بیدار شد، پرسید » هنوز تب دارد« زن که به خاطر 
بیدار نکردن شوهر در دل مویه می کرد وقتی فهمید 
بیدار است بغض ترکاند، شروع کرد به شیون کردن و 
گفت » نگاه کن از تب دارد میسوزد، بچه ام از دست 

رفت، چشمهایش از حدقه بیرون زده است«. 
بود،  سرخ  خون  مثل  نوزاد  پیشانی  و  صورت 
گونه ها از گرمای تب ُگر گرفته بود و چشم ها بی اختیار در حدقه ها از سویی به 
سوی دیگر می چرخید. مرد از جا برخاست، پاپوش ها و تنبان پشمی به تن کرد، 
نیم تنه پوستین را به شانه انداخت و ساروق ها را به پا کرد. به زن گفت » خوب 
بپوشانش االن می برمش شهر به مریضخانه«. مرد چراغ فانوس را روشن کرد و 
از در اتاق به طرف طویله راه افتاد. اسب که نور بی ِهنگام را دید سری چرخاند و 
با چشمان برق زده در نور، نیم شیهه ای کشید. مرد نمد را گذاشت پشت اسب، 
زین را روی آن با تسمه اش محکم بست، لگام بر دهان زد و او را از طویله بیرون 

کشید سپس اسب را پشت در رها کرد و به داخل اتاق رفت.
سوز سرما یکراست تا مغز استخوان می رفت. روز قبل تا سر شب برف باریده 
بود. آسمان یکسر صاف بود و نیمه مهتاب در دل آن می درخشید. تنها نشان 
زندگی در سرمای بیرون زوزه ُگرگ بود و بخار غلیظ حفره های بینی اسب 
که مثل دود کشی در هوا ناپدید میشد. تا زانوی اسب برف نشسته بود. مرد با 
پوستینی بر تن، شالی بر سر و گردن و بقچه ای که در آن فرزند را پیچیده بود بر 

اسب سوار شد و از حیاط بیرون آمد.
یکدست بر لگام و دست دیگر نگهدار فرزند میان دو پایش به تاخت بطرف 

شهر سرازیر شد. برف سنگین بود و راهِ مال رو مخفی نشسته در زیر آن.
اسب اگر چه می دانست که عنان رهاست و باید به تاخت بتازد ولی به سختی 
گام بر میداشت. چراغ های شهر از سه فرسخی سو سو می زد. مرد این راه را در 
فصل درو به یک ساعت هم رفته بود ولی انگار هزار فرسنگ و هزار ساعت در 
پیش رو بود و طفل نیمه جان بر روی زین در حال احتضار. گاهی می خواست 
بایستد و پوشش نوزاد را باز کند تا ببیند آیا راه رفته بی ثمر بوده یا باید هنوز 
بتازد ولی شهامت پیامد کار را نداشت. چرا که می دانست چه تب پیروز شود چه 
سرما حاصل یکی است و جان تنها جگر گوشه اش و نذر و نیاز سه ساله همسر 
و مادرش بر باد رفته است. شاید با درد خود می توانست کنار بیاید ولی جواب 

همسر را چه می داد و با ضجه های مادر چه باید می کرد.
هیبت سرما و سوز بوران به همه بدن رخنه کرده بود مگر به گوش ها و 
گونه هایش که از گرما می سوخت و از ترس فردای بی فرجام خونش را به 
جوش آورده بود. با دسِت بر افسار به پشت اسب می کوبید و هر چه خشم و 
ترس داشت با نهیب اسم او را فریاد می کرد که » مارال بتاز، مارال تند تر بتاز«. 
مارال انگار نفیر ساالر خود را حس می کرد، در سرازیری ها و جاهای کم برف 
با توان نیمه جان می تازید و دوباره به عمق برف که می رسید با تکاپو هر آنچه از 
جان مانده بود مایه می کرد. سه ساعتی می شد که در راه بودند. چراغ های شهر پر 

نور تر شده بود و مرد می دانست که از کنار کاریز ماروس که بگذرد باید بپیچد 
به چپ و چند دقیقه ای بعد می رسد به جاده اصلی شهر و از آنجا تا مریضخانه 
راه زیادی باقی نیست. کاریز را که رد کرد عمق برف هم مثل شیب کوه کمتر 
شده بود و مارال مثل رخش با سپرِ سینه، افراخته بسوی دشت می تازید. انگار که 
ُکّره اوست که در هجوم گرگ است و او باید هر آنچه در جان دارد برای رهایی 
مایه کند. ولی مارال نمی دانست که هیچ درنده گرسنه ای در چنین سرمایی سر از 
النه بیرون نمی آورد ولی چاله ای نا بهنگام پوشیده از برف برای او از هر درنده ای 
نافرجام تر خواهد بود و اینچنین نیز شد. پای راستش در آن چاله فرو رفت، از 
ته جان شیهه ای دردناک کشید و با سر بر زمین خورد. مرد و فرزند بسان سنگ 
پاره که از فالخنی رها می شود از روی مارال پرتاب شدند. زمین پُر برف اگر چه 
در ابتدا سنگ راه مرد شده بود اینبار از شدت تصادم او و فرزند کاسته بود. از جا 
بلند شد و فرزند را در چند قدمی یافت، الی پوشش او را باز کرد و صدای گریه 
بچه درد عمیق استخوان پا و کمر را از یادش برد. او را در آغوش کشید و بطرف 
مارال رفت. مارال اما بر پهلو افتاده بود نفس های تندش با بخار از دو پّره پهن بینی 

به آسمان تنوره می کشید. 
لگام را بدست گرفت و کشید ولی مارال تکان نمی خورد. جلو رفت و پای راست 
او را دید که از زیر زانو قلم شده بود و با دست تیزی استخوان شکسته را از زیر 
پوست حس می کرد. فریادی بر آورد و چند لحظه ای روی برف چهار زانو نشست. 
فرزند در آغوش و اشک ها سرازیر، جرات نمی کرد به آنچه که باید می کرد بیاندیشد 
ولی می دانست چاره ای ندارد آخر چگونه می توانست. او با مارال بزرگ شده بود. 
درد فرزند را برای چند لحظه ای فراموش کرد، از جا بلند شد، تسمه زین را شل 
کرد، نمد را از پشت اسب در آورد و روی زمین پهن کرد، فرزند را الی آن پیچید 
و از خورجین دشنه را در آورد.  کنار اسب روی  زمین نشست و پیشانی او را 
بوسید. دست چپ را به زیر گلوگاه اسب برد و شاهرگ را پیدا کرد. چشم هایش 
را بست و در یک لحظه ابراهیم وار دشنه را در آن فرو برد. مارال ناله خفیفی کرد 

و خون داغ انگار از قلب مرد بود که فواره می زد. 
نور نقره فام ماه، سپیدی برف، سرخی خون مارال و آتش جان سوار، رنگین 

کمان اندوهی بود نشسته بر دل سرد شب در آن پهن دشت بیکران.
چشمان پُر تاب مارال دیگر نمی درخشید، پلک ها به آهستگی بر روی نگاهش 
به سوار بسته شد. مرد برخاست با پشت دست نم روی گونه ها را پاک کرد، 
طفل پیچیده در نمد را به آغوش کشید و به طرف شهر، بتاز، مارالش را رها کرد.
نیم ساعتی می دوید تا نفس زنان و سر و روی قندیل بسته از یخ به مقصد رسید. 
وارد شد، پرستار مسنی کشیک شب بود، سراسیمگی مرد را که دید نوزاد را از 
او گرفت و به اتاق معاینه برد. پرستار گفت » امشب دکتر نداریم ولی بگذار ببینم 
شاید بتوانم برایش کاری کنم«. نوزاد را روی میز خواباند، پوشش ها را درآورد، 
پس از چند دقیقه معاینه سرمی به پای او وصل کرد و دارویی بداخل سرم تزریق 
نمودو گفت » تبش خیلی باالست این دارو کمکش خواهد کرد به احتمال زیاد 

حصبه دارد تا صبح اگر دوام بیاورد شانس بهبودی زیاد است« 
مرد ناشکیبا روی نیمکت بیرون اتاق نشسته بود، آفتاب که زد پرستار پیش 
آمد و گفت » تبش پایین آمده است نگران نباش خوب می شود، ظهر که شد 

مرخصش میکنم بروید« 
مرد نفس عمیقی کشید و با خود گفت » اسمش را میگذارم مارال«.

مارال
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وب نوشت های مادرانه

آتوسا راوش

فضای سوم زنانگی
وب نوشته های مادرانه همان درد ودل های مادرانۀ خودمان است در دنیای دیجیتال. جنس خاص خودش را دارد. 
هم سیاست درش هست هم تدبیر منزل هم بچه داری کمی هم روشنفکری. دغدغه های زنانه با واگویه های مدرن 

و امروزین با دردسرهای قدیمی یک جا جمع می شوند.بیان تجربه های زنانگی در فضایی متفاوت و البته مشترک.
وب نوشته های مادرانه یادداشت های روزانۀ یک زن ایرانی است در یک وبالگ شخصی. زن ایرانی که اگر چه 
سالها درس خوانده و دانش آموخته لیکن فضای سیاسی حاکم در ایران از یک طرف و حس و عرق مادری از طرف 
دیگر دست به دست هم دادند تا او را در فضای خانه جای دهند. این جایگزینی اما سرنوشت محتوم نیست، نوشته 
های وبالگ او حاکی از بیان تالش ها و تجارب زنانه است برای ایجاد فضایی سوم فضایی متفاوت از تحمیالت بیرونی 

و تعهدات درونی، تجاربی  مشترک با فضای بیرون و نقش های درون.
با سپاس از شرکت کتاب و آقای بیژن خلیلی که امکان چاپ این تجربۀ متفاوت را فراهم نمودند. 

پست سوم

پخت حلیم و علم شریف 
اخالق
                                               

حضرت  اخالق  عمدتا  و  اخالق  علم  در  مانده  یادم  که  جایي  تا 
آن  از  حاصل  نتیجه  با  یا  و  آن  انجام  نیت  با  یا  را  امور  ارسطویي 
مي سنجند به عبارتي عده اي را عقیده بر آن است که اخالقي بودن یا 
نبودن امري بسته به نتیجه عمل است، صرف نظر از نیت فاعل به طور 
مثال اگر شما با نیت خیري از آن طرف خیابان بدو بدو براي رد کردن 
پیرزني به این طرف خیابان آمدید و دستش را گرفتید و خواستید از 
خیابان ردش کنید و در حین انجام این عمل سراپا اخالقي پاي آن 
بر روي جوي هاي شهر  که  استانداردي  نرده هاي سوپر  در  بدبخت 
نصب شده فرورفت و قوزک پایش شکست، بي بروبرگرد شما مقصر 
هستید و پیرزن فلک زده حق دارد یک پکیچ فحش نثارتان کند، زیرا 

مهم نتیجه عمل بوده و نه نیت خیرتان.
قوزک  حالت  این  در  که  است  برآن  عقیده  نیز  را  دیگر  عده اي   
شکسته پیرزن اصال اهمیتي ندارد، شما خیالتان جمع باشد یکي از آن 
حساب هاي پر مالت ثواب برایتان باز شده و شما مي توانید علیرغم 
فحش و نفرین و آه و ناله پیرزن بدبخت با خیال راحت و دل شاد 

ازحساب باز شده شب را راحت سر به بالین بگذارید.
حکایت آشپزي براي جماعت مذکر شکم پرست بدون شک و در 
اول سنجیده  نوع  از  با همان مالک اخالقي  تاریخ خانه داري  طول 
براي  که شما  نیست  مهم  این جماعت  براي  یعني  مي شود،  و  شده 
پختن یک غذا چقدر در آشپزخانه سر پا ایستاده اید چند دفعه دستتان 
سوخته یا چقدر ظرف کثیف شده، تنها براي این جماعت مهم این 
است که غذا خوشمزه و باب و میل باشد ما بقي ماجرا حاشیه است. 
اگر بي احتیاطي کردید و شمه اي از سختي کار گفتید اداي شق القمر 

درآوردن است.
همین ماجرا در مورد اصرار شما به ایجاد نو آوري و خالقیت در 
امر خطیر آشپزي نیز صادق مي باشد ، یعني فکر نکنید مي توانید با 

با کلي پرس و جو و جمع آوري  به یک کتاب آشپزي و  مراجعه 
اطالعات از گوشه و کنار و به نیت خیر حذف برنج از رژیم غذایي 
براي جلوگیري از شکم پرکني و پوکي استخوان، دست به ابتکار و 

نوآوري در امر مقدس آشپزي بزنید.
این تجربه را از حلیمي که چندی قبل به حساب خودم براي تقویت 
این حلیم  بودم مي گویم  حافظه و رشد استخوان هاي  بچه ها پخته 
ترکیبي بود از نخود و آرد کلي گوشت و کره ، گوشت کوب و یک 
به  نزدیک  و  کوبیدن  دقیه  پنج  و  چهل  به  نزدیک  و  فوالدي   مچ 

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

وقتي غذا به طبع جماعت مذکر خوش نیاید.  
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وب نوشت های مادرانه
پست چهارم

بازی های کامپیوتری
دوستي گله مي کرد که چرا اینقدر دیر به دیر پست مي نویسم،  این 
پر  از  یکي  تابستان  من  نظر  به  برمي گردد  تابستان  فصل  به  موضوع 
دردسرترین فصل هاي خداوند است، در این فصل براي من بالیي مثل 
سونامي یا تسونامي یا توهمین مایه ها  نازل مي شود. چه به برکت بازار 
بي درو پیکري که ما در این مملکت داریم، انواع و اقسام بازي هاي 
کامپیوتري هر روزه مخاطبان بزرگ و کوچک خود را مورد هجوم قرار 
مي دهد و تو اگر خیلي هنر کني و بتواني در مقابل صد تاي آنها مقاومت 
کني در مقابل صدویکمي و صدو دومي و یا بازي هاي قرضي مطمئنان 
نمي تواني تاب بیاوري و باالخره مجبور مي شوي براي عقده اي بار نیامدن 
بچه ها به چند تاي آنها رضایت دهي، و رضایت دادن همان و ترکاندن 

کامپیوتر و بي کاله ماندن سر خودم همان. 
هر وقت که تو حس و حال پست نوشتن قرار مي گیرم یا باید پي یک 
جر و بحث بیهوده در باره اولویت و ضروت استفاده من یا بچه ها از 
کامپیوتر را به تن بمالم و در مقابل اعتراض آنها بگویم که کار واجب 
دارم و آنها نیز دلیل بیاورند که آخر وبالگ نویسي هم شد کار واجب و 
من هم بگویم بازی هاي کامپیوتري وقت تلف کردن است و آخرش هم 
هیچ چیز عایدتان نمي شود و آنها هم بگویند این بازي ها هیجان انگیز 
است، و وبالگ نویسي تو کسل کننده، و من هم بگویم این هیجان به 
درد عمه تان مي خورد و آنها هم بگویند این وبالگ نویسي تو حتي به 
درد عمه ات هم نمي خورد ، و خالصه کلي اره کشي و تیشه دهي، و یا 
اینکه طبق معمول بي خیالش شوم و منتظر بمانم تا آنها اگر کامپیوتر را 
نترکانده باشند آخر سر فرصتي به من برسد، که در آن حالت دیگر  حس 

و حالي براي وبالگ نویسي برایم باقي نمانده.

پست پنجم

به همین راحتي؟
دلم مي خواست هر دو روز همایش را که درباره مشروطیت و چشم 
اندازهاي آینده آن بود را با خیال راحت مي رفتم و مي نشستم بدون هیچ 
دغدغه اي به سخنراني ها گوش مي دادم، اما این گونه نشد، روز اول که 
صبح ساعت ده رسیدم زیرا مجبور بودم حتما ناهار بچه ها را حاضر 
کنم، شب قبل را تخم مرغ خورده بودند ودلم راضي نمي شد ظهر را هم 
با غذاي تکراري سر کنند بنابراین صبح اول وقت در تدارک ناهار شدم 
مي باید صبر مي کردم تا ناهار پخته شود بعد زیر گاز را خاموش کنم تا 
بتوانم با خیال راحت منزل را ترک کنم، هنوز بچه ها خواب بودند که 
از خانه زدم بیرون یک نامه بلند و باال برایشان نوشتم که شامل خوردن 
صبحانه دست نزدن به گاز و دعوا نکردن با یکدیگر و خالصه کلي 
سفارش و توصیه بود، تازه اولین سخنراني که من موفق به شنیدن آن 
شده بودم  به نیمه  نرسیده بود که تلفن همراهم شروع به زنگ زدن 

کرد، سوال و جواب،  کجایي؟ کي مي آیي؟ اجازه داریم کامپیوتر بازي 
کنیم؟ سینا من رو مسخره مي کنه، حامد من رو مي زنه، ما خوراک دوست 
نداریم مي تونیم تخم مرغ درست کنیم، مي تونیم بریم خونه آرمین و 

امین؟ مي تونیم بریم سي دي امیر حسین رو پس بدهیم؟ و...
 داشتم کالفه مي شدم از خیر ناهار همایش گذشتم پیش خودم فکر 
کردم ما بین ساعت ناهار همایش مي روم کمي اوضاع را جفت و جور 
مي کنم و دوباره براي جلسه بعداز ظهر برمي گردم، که البته رفتن همان و 
برنگشتن همان. در طول شب همان روز هم چند بار عناوین سخنرانان و 
سخنراني هاي روز دوم همایش را  با خودم مرورکردم ساعات سخنراني ها 
را با ساعات و وقت خودم بررسي کردم که چگونه صبح در عین بردن 
بچه ها به کالس بتوانم به سخنراني ها برسم و دوباره بتوانم آنان را از 
کالس به خانه برگردانم هر چي با ساعات خودم و ساعات سخنراني ها 
سر و کله زدم و ور رفتم نشد نمي توانستم از کاشانک به  ولنجک بروم 
و سپس از ولنجک به قلهک بروم در هر کالس یک تا یک ساعت و نیم 
منتظر بمانم و بعد هم توقع داشته باشم به همایش هم برسم. فکر کردم 
اگر بچه ها یک روز به کالس نروند چه مي شود، نتوانستم خودم را راضي 
کنم به خاطر خودم آنها را از کالس هایشان باز دارم، هر چند مسلما اگر 
آنها مي فهمیدند بي شک از خوشحالي بال در مي آوردند، اما من نتوانستم 
خودم را براي این کار که اسم اش را خود خواهي گذاشته بودم راضي 
کنم، به راحتي از خیر همایش گذشتم همانطور که به راحتي از خیر خیلي 
از خواسته هاي خودم در طول دوراني که مفتخر به عنوان مادري شده 
بودم مي گذشتم.  اصال این گذشت یک عادت شده، از خیر تفریحات و 
خوشي ها معمول که هیچ،  چون آنها را توام با لذت فردي و خودخواهي 
فردي مي دانستم از خیر لذات معنوي هم به راحتي مي گذشتم از خیر 
رفتن به یک همایش یا سمینار علمي وادبي که تنها خبرش را در روزنامه 
مي خواندم و یا بسیاري مراسم دیگر که روحم براي رفتن به آنجا پر مي 
زد از خیر همه شان به راحتي مي گذرم و خم به ابرو نمي آورم براي 
اینکه بچه ها در خانه تنها نباشند و اتفاقي نیفتد که خدایي نکرده خودم را 

تا آخر عمر سرزنش کنم.
خوب که نگاه مي کنم مي بینم این گذشتن ها تنها در حوزه عمومي 
از  جزئي  گذشتن ها  این  هم  حوزه خصوصي  در  نیست  من  زندگي 
زندگي ام شده گذشتن از خواب از خوراک از دیدن برنامه هاي دل خواهم 
با ساعاتي که با کارتون یا فوتبال تداعي دارد، تهیه غذا و خوردن ته 
مانده هاي آن به عنوان آخرین نفر و معموال در تنهایي چرا که اول باید 
مطمئن بشوم که براي بچه ها کم نیاید و سر سفره همه چیز مهیا و کامل 
باشد. این گذشتن ها کار را به جایي رسانده  که خرج کردن براي خودم 
را گناهي کبیره مي دانم و براي بچه ها عین ثواب. تازگي ها این فکر به 
سرم زده که آیا در نظام حقوقي و یا نظام اجتماعي چنین رابطه اي به چه 
صورت تعریف و بیان مي شود و آیا اصال براي نظام اجتماعي و حقوقي 
ما به چنین رابطه اي فکر شده و یا اینکه به محض مادر شدن باید از خیر 
همه چي به نفع دیگري یا دیگران گذشت آیا نمي توان رابطه را به گونه اي 
دیگر تعریف کرد؟ آیا اصال مي توان براین رابطه تحلیلي داشت و آن را به 
نقد کشید آیا به فکر کسي یا مادري خطور کرده که با خود بگوید بابا این 

چه وضعشه نمي شه طور دیگري هم بود و مادر هم بود؟
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روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران

12 بهمن )1 فوریه(
1332 خورشیدی )1954 میالدی( 

انتقاد شدید آیت اهلل کاشانی از انتخابات مجلس و دولت زاهدی
1346 خورشیدی )1968 میالدی(

هرمز قریب به ریاست تشریفات شاهنشاهی منصوب شد
1357 خورشیدی )1979 میالدی(

باز گشت خمینی بعد از 15 سال تبعید به ایران 

 13 بهمن )2 فوریه(
1284 خورشیدی )1906 میالدی(

زادروز  بزرگ علوی - نویسنده در تهران
 کلیه کتابهای زنده یاد بزرگ علوی در شرکت کتاب 

موجودند
1351 خورشیدی )1973 میالدی(

 زادروز  علیرضا قربانی، خواننده
 آثار علیرضا قربانی در شرکت کتاب موجودند 

1356 خورشیدی )1978 میالدی(
محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای یك دیدار رسمی 

عازم هندوستان شدند
1385 خورشیدی )2007 میالدی(

پارسی(  صدیقی  )فرامرز  یاحقی  پرویز  درگذشت 
نوازنده مشهور و بینظیر ویولن در منزل مسکونی 

خود در تهران
از 18  یاحقی متولد سال 1314 در تهران بود. وی 
با  را  خود  همکاری  پیرنیا  داود  دعوت  به  سالگی 
امید دل من  نام  به  با ساختن آهنگی  برنامه گلها، 

کجایی، با صدای بنان، آغاز کرد. 
یاحقی یکی از بهترین تکنوازان برنامه گلها وسازنده 
صدای  با  که  بود  موسیقی  زیبای  اثر  صدها 

خوانندگان نام آور موسیقی ایرانی اجرا شده بود.
وی در سالهای اخیر چندین اثر تکنوازی و همنوازی از جمله راز و نیاز  و 

طوبی را منتشر کرده بود.
 آثار پرویز یاحقی در شرکت کتاب موجودند  

14 بهمن )3 فوریه(
 1327 خورشیدی )1949 میالدی(

تظاهرات شدید دانشجویان در تهران برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانك 
شاهی

1351خورشیدی )1973 میالدی(
درگذشت سپهبد مرتضی یزدان پناه - سناتور، رییس بازرسی شاهنشاهی و 

رییس شورای عالی بانك سپه
1357 خورشیدی )1979 میالدی(

انتشار اولین کتاب درباره بحران ایران تحت عنوان »ایران برضد شاه« در 

پاریس. نویسنده ی این کتاب: احمد فاروقی از نویسندگان روزنامه لوموند 
1374 خورشیدی )1996 میالدی(

درگذشت سیاوش کسرایی - شاعر معاصر در وین 
)اتریش(

 آثار سیاوش کسرایی و آثاری که بر اساس اشعار 
او از سوی باقی هنرمندان آفریده شده اند در شرکت 

کتاب موجودند.
1381 خورشیدی )2003 میالدی(

درگذشت پروفسور یحیی عدل استاد جراحی و پایه 
گذار جراحی نوین در ایران

15 بهمن )4 فوریه(
1309 خورشیدی )1931 میالدی(

زادروز محمدعلی فردین ، بازیگر و کارگردان ایرانی
1313 خورشیدی )1935 میالدی(

نصب سنگ اول بنای دانشگاه تهران بدست رضاشاه در اراضی جاللیه
1313 خورشیدی )1935 میالدی(

زادروز علی نصیریان، بازیگر ایرانی 
1327 خورشیدی )1949 میالدی(

محمدرضا شاه در محوطه دانشکده حقوق مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. 
ضارب، ناصر فخرآرایی عضو حزب توده ایران بود 

که با شلیك گلوله از طرف گارد محافظ کشته شد
 کتابی در این زمینه با عنوان 5 گلوله برای شاه در 

شرکت کتاب موجود است 
1338 خورشیدی )1960 میالدی(

آغاز بهره برداری کارخانه قند فریمان
1339 خورشیدی )1961 میالدی(

و  استاد   - تونی  فاضل  محمدحسین  درگذشت 
دانشمند معاصر

1357 خورشیدی )1979 میالدی(
آیت اهلل خمینی، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان 

رییس دولت موقت معرفی کرد.
و  از مسائل  برخی  در  کرد  اعالم  بختیار  شاپور 

اصول نه با شاه سازش می کنم نه با خمینی.
دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی بخاطر نوشتن 

مقاله علیه ارتش دستگیر و بازداشت شد.

16 بهمن )5 فوریه(
 1312 خورشیدی )1934 میالدی(

ساز  برنامه  پژوهشگر،  فرهی،  فرهنگ  زادروز 
رادیو و تلویزیون، و ژورنالیست

 باران نور ، مجموعه چهار سی دی – شعر و 
کتاب  ایشان در شرکت  اجرای  و  با صدا   – ترانه 

روزشمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران
12 بهمن تا  10 اسفند
February 2014

بهره برداری و نقل قول از این 
روزشمار فقط برای همکاران شاغل در 
رسانه ها)جراید، رادیوها، تلویزیون ها و 
سایت های خبری و تحلیلی(با ذکر ماخذ 
مجاز است.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران
موجود است

1332 خورشیدی )1954 میالدی(
درگذشت ادیب السلطنه حسین سمیعی »عطا« - شاعر و سیاستمدار

1366 خورشیدی )1988( 
درگذشت ابراهیم فخرایی- نویسنده و مورخ

1387 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت حسن زارع، طنزپرداز سرشناس ایران در اثر بیماری، در سن 80 
سالگی در استکهلم. وی حقوقدان و قاضی دادگاه بود و نویسندگی طنز را 
از حدود 60 سال پیش با روزنامه توفیق آغاز کرد. از او چهار کتاب با عنوان 

لبخند منتشر شده است.

17 بهمن )6 فوریه(
1353 خورشیدی )1975 میالدی(

خواب  از  باید  آبی ها  چشم  گفت:  آمریکا  تلویزیون  با  مصاحبه  در  شاه 
خودپسندی بیدار شوند. من پدرخوانده اسرائیل نیستم.

1357 خورشیدی )1979 میالدی(
ژنرال هایزر فرستاده ویژه آمریکا، ایران را ترك کرد.

  خاطرات ژنرال هایزر ترجمه به فارسی در شرکت کتاب موجود است 
1354 خورشیدی  )1976 میالدی(

رحیم علی خرم مقاطعه کار معروف به اتهام تصرف 22 هزار متر زمین، تحت 
تعقیب قرار گرفت.

1366 خورشیدی  )1988 میالدی(
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان 

خمینی
1389 خورشیدی  )2011 میالدی(

مجلس  ریاست  از  رفسنجانی  هاشمی  برکناری 
خبرگان

 کتابهای خاطرات هاشمی رفسنجانی در شرکت 
کتاب موجود است 

18 بهمن )7 فوریه(
1229 خورشیدی )1851 میالدی(

انتشار نخستین شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران. این روزنامه به 
کوشش امیرکبیر منتشر شد.

1305 خورشیدی )1927 میالدی(
انتخاب میرزاحسین خان پیرنیا )مؤتمن الملك( به ریاست مجلس شورای ملی

1307 خورشیدی )1929 میالدی(
قانون منع خرید و فروش برده در خاك ایران و آزادی بردگان به هنگام ورود 

به ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
1327 خورشیدی )1949 میالدی(

درگذشت قاسم صوراسرافیل - رجل آزادیخواه
1328 خورشیدی )1950 میالدی(

زادروز فائقه آتشین »گوگوش«- خواننده معاصر
  کلیه آثار خانم گوگوش در مرکز موسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است.
1357 خورشیدی )1979 میالدی(

روح اهلل خمینی گفت شاه در دادگستری محاکمه 
می شود.

19 بهمن )8 فوریه(
1347 خورشیدی )1969 میالدی(

زادروز شیوا رز، بازیگر آمریکایی فیلمهای تلویزیونی و سینمایی )دختر 
پرویز قریب افشار(

1349 خورشیدی )1971 میالدی(
تأسیس مدرسه عالی علوم قضایی و اداری در قم

1349 خورشیدی )1971 میالدی(
حمله به پاسگاه سیاهکل در شهر سیاهکل توسط چریك های فدایی خلق

1353 خورشیدی )1975 میالدی(
محمدرضا شاه گفت هیچ کشوری قدرت حمله به ایران را ندارد.

1355 خورشیدی )1977 میالدی(
کشته شدن ارتشبد فضائل تدین فرمانده نیروهای هوایی در سانحه هوایی 

در تپه های لویزان
1357 خورشیدی )1979 میالدی(

شاپور بختیار گفت، در مقابل هیتلر، رضاشاه، و محمدرضا شاه ایستادگی 
کردم، در مقابل خمینی و بازرگان هم مقاومت خواهم کرد.

1360 خورشیدی )1982 میالدی(
سازمان  تیمی  خانه  یك  در  خیابانی  موسی  و  ربیعی  اشرف  شدن  کشته 

مجاهدین خلق در تهران به دست پاسداران
1382 خورشیدی )2004 میالدی(

شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلستان برای دیدار از شهر زلزله زده ی بم، به عنوان 
نخستین شخصیت سیاسی انگلستان بعد از انقالب 57، به ایران سفر کرد.

20 بهمن )9 فوریه(
1264 خورشیدی )1886 میالدی(

زادروز ابراهیم پورداوود - ادیب، شاعر و  پژوهشگر نامدار در رشت
1308 خورشیدی )1930 میالدی(

درگذشت مهرداد اوستا، شاعر و  ادیب معاصر
1355 خورشیدی )1977 میالدی(

انتصاب سپهبد ربیعی به فرماندهی نیروی هوایی
1357 خورشیدی )1979 میالدی(

تظاهرات طرفداران بختیار در امجدیه 

21 بهمن )10 فوریه(
 1311 خورشیدی )1932 میالدی(

زادروز  فرامرز پایور، موسیقیدان، نوازنده ی سنتور، مدرس، و مؤلف 
 آثار استاد پایور به صورت کتاب و سی دی در 

شرکت کتاب موجود است 
1315 خورشیدی )1937 میالدی(

از  یکی  و  مالیه  وزیر  داور-  علی اکبر  خودکشی 
پایه های اساسی سلطنت رضاشاه پهلوی

1334 خورشیدی )1956 میالدی(
درگذشت عباس اقبال آشتیانی- استاد دانشگاه، 
مستشار فرهنگی، مترجم، نویسنده و ناشر مجله 

پرارزش »یادگار«
 کتاب تاریخ ایران باستان و شاهنامه به تصحیح 

ایشان در شرکت کتاب موجود است.
1335 خورشیدی )1957 میالدی(

زادروز فرخنده آقایی، قصه نویس
1349 خورشیدی )1971 میالدی(

درگذشت عزت اهلل نوید- بازیگر تئاتر و تلویزیون
1357 خورشیدی )1979 میالدی(

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

در تهران و اکثر شهرهای ایران جنگ مسلحانه برای ساقط کردن رژیم پهلوی 
عدآغاز شد.
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1382 خورشیدی )2003 میالدی(ادا
هواپیمای ایرانی به مقصد شارجه که از کیش پرواز می کرد در نزدیکی فرودگاه 

شارجه سقوط کرد و 46 کشته به جای گذاشت. 
1390 خورشیدی )2012 میالدی(

درگذشت پرویز رجبي تاریخ دان، مترجم و نویسنده 
در سن 72 سالگي در اثر بیماري سرطان در منزلش. 
امامقلي،  در روستاي  اردیبهشت 1318  در 27  وي 

حدود 40 کیلومتري قوچان، به دنیا آمد.
 آثار ایشان بویژه مجموعه 5 جلدی کتاب ایشان 
با عنوان »سده های گمشده« در شرکت کتاب موجود 

است 
22 بهمن )11 فوریه(

1326 خورشیدی )1948 میالدی(
در  امروز  مرد  روزنامه  مدیر  مسعود-  محمد  قتل 

خیابان اکباتان تهران
1357 خورشیدی )1979 میالدی(
تهران صحنه جنگی خونین شد

کالنتری ها، پاسگاه های ژاندارمری و قرارگاه های پلیس در تصرف افراد مسلح 
قرار گرفت.

ستاد ژاندارمری در میدان 24 اسفند سقوط کرد و بدست مردم افتاد.
ساعت 10/30  شب شورای عالی ارتش باشرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ و 

غالب فرماندهان تشکیل جلسه داد و بدنبال آن اعالم بی طرفی کرد.
شهربانی کل کشور سقوط کرد.

زندان قصر توسط نیروهای مسلح گشوده شد و زندانیان فرار کردند. هژبر 
یزدانی و محرمعلی خرم جزء زندانیانی بودند که فرار کردند. 

زندان و پادگان جمشیدیه تصرف شد و عده ای از زندانیان رژیم متواری شدند 
و عده ای از زندانیان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام شدند. 
دستگیرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصیری، سپهبد صدری، غالمرضا 
و  آزمون  منوچهر  دکتر  االسالم زاده،  دکتر شیخ  نیك پی، منصور روحانی، 

ساالرجاف
امیرعباس هویدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال یافت.

صدا و سیمای ایران به دست مردم تصرف شد.
»صدای انقالب« در روی صفحه تلویزیون نقش بست و بدین ترتیب رژیم 

2500 ساله شاهنشاهی و آخرین سلسله سلطنتی ایران سقوط کرد.
1384 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت تیمسار دکتر احمد مدنی دبیرکل جبهه ملی ایران، اولین وزیر دفاع 
دولت موقت انقالب، و یکی ازشیفتگان راه آزادی ایران به علت ابتالء به بیماری 

سرطان در دنور امریکا.
1387 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت منوچهر احترامی، طنزنویس برجسته ایرانی بر اثر عارضه قلبی در 
سن 67 سالگی در تهران.

23 بهمن )12 فوریه(
1324 خورشیدی )1946 میالدی(

و  موسیقیدان   - ظلی  میرزا  رضاقلی  درگذشت 
آوازخوان 

1348 خورشیدی )1970 میالدی(
ریاست  به  مقتدرمژدهی  نصراهلل  دکتر  انتصاب 

دانشکده پزشکی تهران
24 بهمن )13 فوریه(

1345 خورشیدی )1967 میالدی(
درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر

بدون  فرخزاد  فروغ  یاد  زنده  اشعار  مجموعه   
سانسور چاپ خارج از ایران در شرکت کتاب موجود 

است.
1346 خورشیدی )1968 میالدی(

انتخاب دکتر مجتهدی به ریاست دانشگاه ملی ایران
 خاطرات دکتر مجتهدی )پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به کوشش 

حبیب الجوردی( در شرکت کتاب موجود است
1375 خورشیدی )1997 میالدی(

درگذشت مهدی مفتاح، موسیقیدان، مدرس و مؤلف

25 بهمن )14 فوریه(
1332 خورشیدی )1954 میالدی(

زادروز قشنگ کامکار، نوازنده و مدرس سه تار
 آثار گروه کامکارها در شرکت کتاب موجودند

1356 خورشیدی )1978 میالدی(
استاد  و  شاعر   - مزارعی  فخرالدین  درگذشت 

دانشگاه
1367 خورشیدی )1989 میالدی(

صدور فتوای روحاهلل خمینی مبنی بر ارتداد سلمان 
رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی

1387 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت ناصر آهنییان آهنگساز قدیمی، که آهنگ های زیادی خصوصا برای 
آغاسی و خانم سوسن و... ساختند و همچنین برادر هنرمند فقید افشین بودند 

بر اثر سکته مغزی در ایران.
1389 خورشیدی )2011 میالدی(

اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

26 بهمن )15 فوریه(
1311 خورشیدی )1933 میالدی(

درگذشت حاج حسین آقا امین الضرب - نماینده مجلس و رییس اتاق تجارت
1335 خورشیدی )1957 میالدی(

زادروز شهریار مندنی پور، شاعر، منتقد ادبی، و سردبیر نشریه ی ادبی/هنرِی 
»عصر پنجشنبه«در تهران

1340 خورشیدی )1962 میالدی(
درگذشت سیدعلی نصر - بنیانگذار تئاتر در ایران، در سن 66 سالگی

1357 خورشیدی )1979 میالدی(
تیرباران: سرلشکر منوچهر خسروداد، فرمانده هوانیروز، سرلشکر رضا ناجی 
)سرلشکر(، فرماندار نظامی اصفهان، ارتشبد نعمت اهلل نصیری، سومین رئیس 

ساواك وسپهبد مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران
 1358 خورشیدی )1980 میالدی(

سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی
1368 خورشیدی )1990 میالدی(

زادروز نسیم خسروی هنرمند ونویسنده در کرمانشاه 
1386 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بیماری در 
بیمارستانی در لوس آنجلس.

عبری  دانشگاه  ممتاز  استاد  نتصر  پروفسور 
درکشور  ایران شناسی  مرکز  مبتکر   اورشلیم، 
بنیان گذار بخش فارسی رادیو اسرائیل،  اسرائیل، 
دارنده مدارك متعدد از دانشگاه های آمریکا، مؤلف 
کتب معتبر درباره ایران و یهودیان ایران و مورد 

احترام در جوامع علمی جهان  بوده اند.
که  کتاب ها  این   - جلدی   3 پادیاوند  کتاب های   
سردبیری  با  و  دانشوران«  جامعه  »بنیاد  همت  به 
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شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسی و انگلیسی در لوس آنجلس منتشر شده، 
پژوهش هایی است در تاریخ و فرهنگ یهودیان ایرانی، که به محدوده ی جغرافیایی 
کنونی کشور ایران منحصر نیست، و شامل تمام سرزمین هاییاست که در قلمرو  

فرهنگ ایرانی بوده است – موجود در شرکت کتاب
 یادنامه پروفسور امنون نتصر)همراه با سی دی(- موجود در شرکت کتاب 

 کتاب اندیشه ها، خاطره ها و نامه ها )مجموعه ای از مقاالت پروفسور امنون 
نتصر( جلد اول از انتشارات شرکت کتاب

27 بهمن )16 فوریه(
1343 خورشیدی )1965 میالدی(

عزیمت محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای معاینات پزشکی و استراحت به 
اتریش

1344 خورشیدی )1966 میالدی(
درگذشت اسماعیل امیرخیزی - نویسنده و از مجاهدین نهضت مشروطیت

1349 خورشیدی )1971 میالدی(
پرویز راجی به سمت سفیر ایران در بریتانیای کبیر منصوب شد. 

 یادداشتها و خاطرات پرویز راجی با عنوان »خاطرات آخرین سفیر شاه در 
لندن« چاپ نخست در سال 1983 بزودی در شرکت کتاب 

1325 خورشیدی )1947 میالدی(
زادروز غزاله علیزاده، نویسنده

 آثار غزاله علیزاده در شرکت کتاب 
1339 خورشیدی )1961 میالدی(

درگذشت مهوش خواننده 
1371 خورشیدی )1993 میالدی(

درگذشت پرویز اوصیاء، شاعر، بازیگر، و خواننده 
1381 خورشیدی )2003 میالدی(

نویس  فیلمنامه  و  کارگردان  بازیگر،  ژیان،  رضا 
سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی

28 بهمن )17 فوریه(
1281 میالدی )1903 میالدی(

زادروز صادق هدایت - نویسنده معاصر
  کتاب های صادق هدایت چاپ پیش و پس از انقالب 

در شرکت کتاب موجود است.
1297 میالدی )1919 میالدی(

دوران  در  وزیر  نخست  هویدا  امیرعباس  زادروز 
پهلوی

 کتاب معمای هویدا چاپ آمریکا نوشته دکتر عباس 
میالنی در شرکت کتاب موجود است.

1300 خورشیدی )1922 میالدی(
والی  مشیرالدوله،  طرف  از  مصدق  محمد  دکتر 

آذربایجان شد.
1324 خورشیدی)1945 میالدی(

زادروز شهرنوش پارسی پور، نویسنده
  کتاب های شهرنوش پارسی پور چاپ خارج از 

ایران در شرکت کتاب موجود است 
1349 خورشیدی)1971 میالدی(

زادروز آرش حجازی، نویسنده، مترجم
  کتاب های پائولو کولیو با ترجمه آرش حجازی در شرکت کتاب موجود است.

1374 خورشیدی )1996میالدی(
درگذشت محمدجعفر محجوب - نویسنده و پژوهشگر معاصر

 کتاب های دیوان ایرج میرزا و صد خطابه)از انتشارات شرکت کتاب(- ادبیات 

عامیانه ی ایران، خاکستر هستی با مقدمه بزرگ علوی، کلیات عبید زاکانی سی 
قصه از شاهنامه )آفرین فردوسی(داستان های شاهنامه ی فردوسی )16 سی دی( 

داستانی از شاهنامه ی فردوسی: رستم و سهراب )6 
سی دی( ، حافظ )4 سی دی(، مثنوی مولوی.  )2 سی 

دی( در شرکت کتاب موجود است
1375 خورشیدی )1997 میالدی(

درگذشت بزرگ علوی - نویسنده معاصر
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت عماد خراسانی -شاعر و غزلسرای معاصر
موجود  کتاب  در شرکت  خراسانی  عماد  دیوان   

است .
29 بهمن )18فوریه(

1352 خورشیدی )1974 میالدی(
اعدام خسرو گلسرخی شاعر و نویسندهمارکسیست 
 تالیفات: ای سرزمین من، بیشه بیدار و خسته تر از 

همیشه)مجموعه آثار( در شرکت کتاب موجود است. 
1379 خورشیدی )2000 میالدی(

در  معاصر  برجسته  نادرنادرپور شاعر  درگذشت 
لس آنجلس

 شرکت کتاب مجموعه کامل اشعار نادرپور را در 
دو جلد در بیش از 1600 صفحه منتشر کرده است.

30 بهمن )19 فوریه(
1328خورشیدی )1950 میالدی( 

زاد روز محمد شیری، بازیگر سینما 
 نقش آفرینی در  فیلم های، حلقههای ازدواج )1388(،تالفی )1386(،شبی در 
)1382(،باالتر  باد  در  )1384(،شمعی  )1386(،دم صبح  )1386(،ملودی  تهران 
از خطر )1375(،آخرین مهلت )1368(،دخترم سحر )1368(،سامان )1364( و 

سریال شب های برره. 
 برخی از این آثار در شرکت کتاب موجود است. 

1329 خورشیدی )1951 میالدی(
زادروز شهرام ناظری- خواننده معاصر موسیقی 

سنتی در کرمانشاه
 مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب 
مجموعه کامل سی دی های اصل شهرام ناظری را در 

اختیار دارد.
1338 خورشیدی )1960 میالدی(

سفر محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان
1341 خورشیدی )1963 میالدی(

درگذشت حسین خیرخواه - بازیگر تئاتر در برلین
1356 خورشیدی )1978 میالدی(

سپهبد اسکندر آزموده استاندار آذربایجان برکنار شد و ارتشبد جعفر شفقت 
قائم مقام ستاد بزرگ به استانداری آذربایجان منصوب شد.

1387 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت فاطمه مورموزنیا معروف به مهری مهرنیا، بازیگر با سابقه تلویزیون 
و تاتر و سینمای ایران در سن 82 سالگی در بیمارستان باهر تهران. وی متولد 
اثر سینمایی  از 40  1306 در آالشت سوادکوه مازندران بود. وی در بیش 
حضور داشته است. از جمله: کاله قرمزی و پسرخاله، شازده احتجاب، ازدواج 

به سبك ایرانی، اتوبوس، روسری آبی، مادر و....

1 اسفند )20فوریه(
1313 خورشیدی )1935 میالدی( 

زادروز  اسماعیل فصیح، نویسنده
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  آثار او شامل: تالیفات: استادان داستان، اسیر زمان، باده کهن، بازگشت به در ادا
خونگاه، پناه بر حافظ، تراژدی/کمدی پارس، تلخ کام، داستان جاوید، درد سیاوش، 
دل کور، زمستان 62، شراب خام، شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابی چنین هایل 
و الله برافروخت و ترجمه ها: بازی ها، خودشناسی با روش یونگ، رستم نامه، 

وضعیت آخر و ماندن در وضعیت آخر –موجود در شرکت کتاب 
1337 خورشیدی )1959 میالدی( 

آخرین »تجلیل« از قمرالملوك وزیری در رادیو تهران برگزار شد
  صدای قمر در مجموعه ای با عنوان از قمر تا .....در مرکز موسیقی و فیلم ایران 

وابسته به شرکت کتاب موجود است.

2 اسفند )21 فوریه(
1299 خورشیدی )1921 میالدی(

قوای قزاق به فرماندهی میرپنج رضاخان، در شاه آباد تهران اردو زد.
1303 خورشیدی )1925 میالدی(

با  که  جمهوریت،  اعالم  برای  ملی،  شورای  مجلس  علنی  جلسه ی  تشکیل 
اعتراض شدید روحانیون علیه جمهوریت و سردار 

سپه، مواجه شد.
1308 خورشیدی )1930 میالدی(

درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاریس – فرانسه 

3 اسفند )22 فوریه(
1299 خورشیدی )1921 میالدی(

کودتای میرپنج رضاخان پهلوی،  صدور اعالمیه  
»حکم می کنم...« حاکی بر فرمان برقراری حکومت 

نظامی، از سوی  میرپنج رضاخان 
  شرکت کتاب، کتابی با عنوان »سید ضیا« مرد اول یا دوم کودتا از دکتر 

صدرالدین الهی به مناسبت نودمین سال کودتا منتشر کرده است. 
1330 خورشیدی )1952 میالدی(

زاد روز مجید نفیسی، شاعر و پژوهشگر
  آثار مجید نفیسی، شاعر مقیم آمریکا در شرکت کتاب موجود است.

1350 خورشیدی )1972 میالدی(
درگذشت ابوالحسن خان اقبال آذرقزوینی )اقبال السلطان( هنرمند  آواز ایران

1387خورشیدی )2009 میالدی(
تحصن دراویش گنابادی، در اعتراض به تخریب محل اجتماعشان در اصفهان، 

مقابل مجلس شورای اسالمی، در میدان بهارستان تهران. 

4 اسفند )23 فوریه(
1294 خورشیدی )1916 میالدی(

قشون روس کرمانشاه را تصرف کرد
1299 خورشیدی )1921 میالدی(

میرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه قاجار 
به منصب سرداری و لقب سردارسپه، منصوب شد.

1337خورشیدی )1959 میالدی(
خوانندهی  و  سینما  بازیگر  فروهر،  لیال  زادروز 

ایرانی، مقیم کالیفرنیای جنوبی از سال 1988
  آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است 

1348 خورشیدی )1970 میالدی(
اعتراض دانشجویان و اعتصاب کارگران تهران در 
برابر افزایش بلیط اتوبوس، دستور محمدرضاشاه 

پهلوی برای رسیدگی به موضوع، و برگشت بهای بلیط به میزانی که قبالً بود.
1352 خورشیدی )1974میالدی(

با طرح »تحصیل رایگان« به فرمان محمدرضاشاه پهلوی، مدارس »ملی« در 
سراسر ایران منحل شد.

1388خورشیدی )2010 میالدی( 
ثبت جهانی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل 

   شرکت کتاب وب سایتی با نشانی :  
www.IranianNewYear.com

راه اندازی کرده است که از چندین ماه پیش از فراررسیدن نوروز، سال تحویل 
را اعالم می کند. 

1388خورشیدی )2010 میالدی( 
دستگیری  عبدالمجید ریگی مشهور به عبدالمالك ریگی زاده ، رهبر پیشین 
گروهی بنیادگرا و سنیمذهب به نام جنداهلل بود؛ گروهی که در منطقه سیستان 
و بلوچستان به مبارزه مسّلحانه با حکومت فاشیستی شیعه مذهب جمهوری 

اسالمی ایران می پردازد.

5 اسفند )24 فوریه(
روز زن در ایران باستان.

1305 خورشیدی )1927 میالدی(
آرش  شاعرکتاب های  کسرایی،  سیاوش  زادروز  
سیاوش-منتخب  خون  از  سرخ،  مهره  کمانگیر، 

سیزده دفتر شعر، گزینه اشعار سیاوش کسرایی، 
   مجموعه اشعار سیاوش کسرایی )از آوا تا هواي 

آفتاب(در کتابفروشی شرکت کتاب موجود است 
1330 خورشیدی )1952 میالدی(

ساعت 12 و 17 دقیقه، بزرگ ترین کسوف تاریخ )تا 
آن زمان(، آسماِن  تهران را تاریك کرد.

1345خورشیدی )1967 میالدی(
زاد روز حسین مرتضاییان آبکنار، داستان نویس، در تهران

1358خورشیدی )1980 میالدی(
درگذشت پرویز فنیزاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون او در این فیلم ها 
نقش آفرینی کرده است: اعدامی، سرخ پوستها، قدغن باغ بلور جمعه،  بوف 
کور، گوزنها، تنگسیر،  قربون هر چی خوشگله،  رگبار ، گاو ، خشت و آینه 

و سریال های تلویزیونی دایی جان ناپلئون، سلطان 
صاحبقران 

    اکثریت این آثار در خانه موسیقی و فیلم ایران 
وابسته به شرکت کتاب موجود است. 

1375 خورشیدی )1997 میالدی(
نشریه  سردبیر  و  ناشر  زاده،  زال  ابراهیم  قتل 
»معیار«، )از سری قتل های زنجیره ای- به دستور 

خامنه ای و مصباح یزدی(
کتاب  قتل های زنجیره ای شرکت  با  رابطه     در 
کتابی با عنوان قتل فروهرها به کوشش حزب مرز 

پرگهر منتشر کرده است.
1384 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت دکتر عزالدین کاظمی از صاحب منصبان وزارت خارجه، نایب نخست 
وزیر و وزیر دارایی در دوران صدارت دکتر محمد مصدق در تهران.

1385 خورشیدی )2007 میالدی(
علت  به  تهران  در  معاصر،  نقاش  هنرمند  اسپهبد،  علیرضا  درگذشت 
از  وی  بود.  تهران  در   1330 آذرماه  متولد  وی  قلبی.  سکته  عارضه ی 
نقاشان پیشرو و مترقی ایران بود و از تبار نقاشانی که مدرنیزم را در 
بر  بود. عالوه  کرده  ارائه  ایران  اجتماعی  مسائل  و  ایرانی  فرهنگ  متن 
تابلوهای متعدد کتابی نیز به عنوان طراحی و نقاشی علیرضا اسپهبد 

از وی برجا مانده است.
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6 اسفند )24 فوریه(
1323 خورشیدی )1945 میالدی(

تشکیل انجمن دوستداران موسیقی ملی به سرپرستی روح اهلل خالقی
1331 خورشیدی )1953 میالدی(

درگذشت قاسم غنی، دیپلمات، پژوهشگر و مترجم، در امریکا 
7 اسفند )25 فوریه(

1318 خورشیدی )1940 میالدی(
زادروز  علی پاشایی، منتقد، مترجم، پژوهشگر

1318خورشیدی )1940 میالدی(
زادروز بهمن رجبی، نوازنده تنبك و مولف موسیقی 

ایرانی. 
   کتاب آموزش تنبک بهمن رجبی در شرکت کتاب 

موجود است. 
1325 خورشیدی )1947 میالدی(

زادروز  هوشنگ کامکار، آهنگساز
1334 خورشیدی )1956 میالدی(

درگذشت علی اکبر دهخدا، )1257 - 1334( نویسنده 
و پژوهشگر

    لغت نامه کامل دهخدا چاپ پیش از انقالب و بعد از 
انقالب به صورت کتاب و سی دی و هم چنین خالصه 

شده آن در دو جلد در شرکت کتاب موجود است.
1352 خورشیدی )1974 میالدی(

درگذشت حسین تهرانی، پایه گذار تکنیك علمی تنبك 
    کتاب آموزش تنبک شادروان حسین تهرانی در 

شرکت کتاب موجود است. 
1366خورشیدی )1988 میالدی(

درگذشت مهری آهی، نخستین زن استاد زبان و ادبیات روسی در ایران
8 اسفند )26 فوریه(

1304 خورشیدی )1926میالدی(
زادروز امیرحسین آریان پور، پژوهشگر و مترجم در تهران

1341 خورشیدی )1963 میالدی(
زنان ایرانی برای نخستین بار حق رأی و حق انتخاب شدن گرفتند.

1350 خورشیدی )1972 میالدی(
زادروز مازیار جبرانی بازیگر سینما و استند آپ کمدی

1354 خورشیدی )1976 میالدی(
درگذشت مجید وفادار، موسیقیدان

1364 خورشیدی )1986 میالدی(
درگذشت غالمحسین بنان، هنرمند آواز. وی خواننده 
ایرانی است که از سالهای 1321 تا دهه 50 در زمینه 
موسیقی ملی ایران فعالیت داشت. او عضو شورای 
موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران 

و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بودهاست.
مرکز  در  بنان  شادروان  سی دی های  مجموعه    
موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود 

است. 
1381 خورشیدی )2003 میالدی(

در  نقاش معاصر  بهنام هنرمند  درگذشت مسعود 
شهر نیس فرانسه

9اسفند )27 فوریه(
1328 خورشیدی )1950 میالدی(

نخستین شماره  نشریه ی »زهره ی ایران« به صاحب امتیازی منصوره اتابکی 

به چاپ رسید.
1370 خورشیدی )1992 میالدی(

درگذشت  تقی ظهوری، بازیگر تئاتر و سینما  
1382 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت مهدی پورسعید - از مدیران مؤسسه کیهان )پیش از انقالب(

10 اسفند  )28 فوریه(
1308 خورشیدی )1930 میالدی(

زادروز نصرت رحمانی شاعر در تهران 
1317 خورشیدی )1939 میالدی(

شاهزاده محمدرضا پهلوی ولیعهد وقت ایران برای ازدواج با فوزیه، خواهر 
ملك فاروق پادشاه مصر، به این کشور سفر کرد. 

1318خورشیدی )1940 میالدی(
سرشماری در شهر تهران، برای انجام درست آن، مردم شهر از خروج از خانه ها 

منع شدند. جمعیت تهران بر طبق این سرشماری 540 هزار نفر اعالم شد. 
1343 خورشیدی )1965 میالدی(

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

1374 خورشیدی )1996 میالدی(
درگذشت یونس دردشتی، هنرمند آواز

بهره برداری و نقل قول از این روزشمار فقط برای 

همکاران شاغل در رسانه ها)جراید، رادیوها، 

تلویزیون ها و سایت های خبری و 
تحلیلی(با ذکر ماخذ مجاز است.
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طنز نوشته ای از: 
حمیدرضا رحیمی
 www.hazl.com مکتوبات فدوی     

خالی بندی     
گاه پیش می آید 
برای  آدمی،  که 
توضیح و ترجمه 
اهالی  به  واژه ای 
به  دیگر،  زبان 
که  آنگاه  ویژه 
مذکور،  واژه 
حالت  حامل 
چگونگی  و 
خاصی نیز باشد، 
در می ماند. یکی 
واژه گان ،  این  از 
و  معروف  واژه  
»خالی  مألوف 

دچار  خاص،  دراین مورد  و  داشت  شانس  البته  فدوی  که  بندی« ست ! 
مشکلی نشد و حتا، برایش به تجربه نیز ثابت شد !....

ماجرا از اینقرار است که وی که هنوز در سفراست،یک هفته ای هم 
مهمان دانشگاهی درکالیفرنیای شمالی بود . پروفسور Tom Gage که این 
دعوت به اهتمام او صورت گرفته بود، از فدوی خواست که اندکی پیشتر، 
تعدادی از آثارش را درعرصه های مبتالبه! مانند )شعر مدرن- طنز سیاسی- 
خوشنویسی( در اختیار کتابخانه دانشگاه بگذارد، تا درطی هفته ی مذکور، 

در دسترس شرکت کنندگان باشد....
فدوی که در این سوی ایالت از این نظرچندان آهی دربساط نداشت، 
بناگزیردست بدامن دوستان در جنوب کالیفرنیا  شد و از آنان خواست که 
تعدادی از آثارو کتاب هایش از  طریق پست روانه کنند،که البته انجام شد و 

گفتند که منتظرکارتنی به وزن 25 پاوند باشد...
باری- پستچی گرامی سرانجام رسید لکن کارتن بسیارسبک وزنی را به 
فدوی تحویل داد !. کارتنی که، کاماًل خالی بود!.وُ طرفه اینکه،محموله باز،و 

البته با دقت ، اما خالی!، دوباره بسته بندی  شده بود !..
بعنوان مشق شب،پیدا کنید قیافه ی فدوی را ،هنگام  تحویل بسته ی 

مذکور!...
باری- فدوی فکر می کند که این، نزدیکترین معنی ملموس،به  واژه ی 
معروف و مألوف » خالی بندی« است !؛ تا نظرخوانندگان محترم ضد انقالب 

چه باشد ...

سرایت   
ایران سابق به اهتمام اعلیحضرت العظما سید علی)ع( خامنه ای،خلداهلل 
ملکه و سلطنة و توابع سببی و نسبی کثراهلل امثالهم، تا کنون به همه گونه 
صفاتی متصف شده بود و ملت ورجاوند در داخل و خارج نیز، لذتش را 
برده و می برند !..لکن تاکنون در نقش میکرب در ممالک دیگر،ایفای نقش 

نکرده بود که آن نیز که مدتی نایاب بود، بحمداهلل والمنة رسید !.
مالحظه کنید :

رضا ضراب، بابک زنجانی و کاملیا جمشیدی سه ایرانی هستند که 
در ترکیه در جهت دور زدن تحریم های ایران فعال بوده اند. آن ها با 
رشوه دهی به وزیران کابینه ترکیه بزرگترین رسوایی  و فساد مالی را در 

این کشور باعث شدند./دویچه وله
و در ادامه:

رسانه های ترکیه گزارش داده اند که رضا ضراب در انتقال غیرقانونی 
حدود 35 میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داشته است و ظفر 
چاغالیان، وزیر اقتصاد ترکیه، 50 میلیون دالر از رضا ضراب رشوه گرفته 

تا در پول شویی و قاچاق طال به او کمک کند.
اتهام د یگر ضراب این است که با تاسیس 11 شرکت صوری، عملیات 

پولشویی گسترد ه ای را به مقصد ایران مد یریت و هد ایت کرد ه است.
تبریکات فدوی را بپذیرید !..
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آزمون هوش
 
فدوی آتش به مال اش زده است !؛

با پاسخ دادن به یک پرسش ساده که در پی می آید، هوش خود رایگان 
بیازمایید :                                                                  

پرسش:
ظاهر خودرو مهمتر است یا ایمنی!؟ / الف تیتر

همه  پاسخ های خوانندگان محترم ضد انقالب، طبق معمول نادرست 
بود؛و آن جایزه ی نفیس دوباره ماند روی دست فدوی ! و اما :

پاسخ درست :
هیچکدام ، فقط رعایت حجاب در داخل آن !

کاسه ی داغ تر از آش   
درست است که مملکت بحمداهلل والمنة اسالمی ست، لکن این بدان معنا 

نیست که ما،کاتولیک تر از پاپ نداریم  ! اینهم سند منگوله دارش ! :
ارک  مبارک رمضان در مسجد  ماه  مناجات  برنامه  حاج منصور* در 
در حالي که اوصاف دروغگویان را تشریح مي کرد، با اشاره به گزارشي 
که احمدي نژاد از عملکرد هشت ساله اش ارائه کرده است، گفت: چرا 

نمي گویي که براي دین مردم چه کرده اي؟
چرا گزارش نمي دهي که در این 8 سال براي استقرار حجاب اسالمي 
چه فعالیتي انجام داده اي؟حاج منصور همچنین ادامه داد: چند بار تا کنون 
به مسئول پلیس کشور راجع به امر به معروف و نهي از منکر و برخورد با 
اراذل و اوباش تذکر داده اند؟ نه گذاشتند پلیس کارش را بکند، نه خودشان 

اقدامي کردند.
شیعه آنالین که ناقل این ویروس است، برای این مطلب،تیتر »آخرین تیر 

حاج منصور به احمدی نژاد« را برگزیده است.!
*   حاج منصور ارضي مداح مشهوري که بعد از ایراد صحبت هایي 
درباره مشایي به دادگاه رفته و بعد در نهایت به جریمه نقدي محکوم 
شد، این مداح که پیش تر از حامیان احمدي نژاد به شمار مي رفت، در 

دولت دهم جزو منتقدان تند وي شد / همانجا

شاخه ای ازشجره ی طیّبه ی جنتی 
فدوی در مرورخبرهای جراید شریفه ی دارالخرافه، خبری را دید که آنرا 
به منظور آشنائی بیشتر با احوال  آیت اهلل پینوکیو)جنتی- م(عیناً نقل می کند: 
حسین جنتی الدانی، فرزند آیت اهلل احمد جنتی عضو سازمان مجاهدین 
خلق)منافقین( بود که در روز 23 خرداد سال 1361 در خانه تیمی خود بر 
اثر درگیری با نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران کشته شد. روایت دیگری 
در مورد حسین جنتی وجود دارد که از دستگیری و محاکمه و نهایتا اعدام 

وی حکایت می کند .
به گزارش انتخاب به نقل از پارسینه، همسر حسین جنتی، فاطمه سروری 
که در سال 1359 با حسین ازدواج کرده بود، بعدها در سال 1367 در 
عملیات مرصاد کشته می شود. حاصل ازدواج حسین و فاطمه فرزندی بود 

به نام عاصف . 
ادامه خبر اما حاکی ست که عاصف خدا را شکر، برای پیوستن به لقاءاهلل، 

راه نزدیکتری را به شرح زیربرگزیده است :
عاصف، نوه آیت اهلل جنتی بعد از مرگ پدر و مادرش نزد پدربزرگ خود 
زندگی می کرد. تا اینکه  بعدها در سال 1375 در سن 18 سالگی در حالی 
که مشغول امر به معروف و نهی از منکر بوده در یک حادثه رانندگی فوت 

می کند!
فدوی البته،هر چه کوشید نتوانست بین گودرز و شقایق)جمع شقیقه- م( 
یعنی "مشغول امر بمعروف بودن " و "حادثه ی رانندگی " رابطه ای ولو 
آبکی برقرار کند ، تا اینکه برادران عربستانی ،با عملیاتی مشابه، " گره از کار 

فروبسته" فدوی گشودند:
دومین قربانی نیروهای موسوم به "امر به معروف و نهی از منکر " سعودی، 
که در جریان یک ماجرای تعقیب و گریز مجروح شده بود، بر اثر شدت 

جراحات درگذشت./ پارسینه
 به گزارش العالم، در این حادثه برادر این جوان نیز در جا کشته شده بود . 
این نخستین بار نیست که شهروندان عربستانی در جریان تعقیب و فرار 
از دست نیروهای امر به معروف سعودی، کشته می شوند . تنها تفاوتی در 

این میان این است که در عربستان :
در پی جنجالی شدن این موضوع،  شماری از نیروهای امر به معروف 
سعودی دستگیر شدند. خانواده این دو برادر با رد پیشنهاد میانجیگری بین 

آنان و هیات، قصاص عامالن این قتل را خواستار شدند. 
لکن در جامعه ی شکوهمند اسالمی ما :

هم اینک در ضلع شمالی میدان انقالب، خیابانی به نام عاصف جنتی 
نامگذاری شده است!..

فدوی هم به نوبه ی خود، برای ادای احترام به این راننده ی انتحاری، نام 
ایشان را ، به آمار قربانیان فضولی درکارو زندگی مردم )امر بمعروف و نهی 

از منکر- م( اضافه می کند !..
زیاده اشکی نیست !..

علی اهلل التکالن و هُوالُمستعان فی جمع امور
کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی
تا درودی دیگر، بدرود 
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میان درباریان و علما اختالف شدیدي است و 
در مقابل دولتیان و حکام جز روحانیان نفوذ و 
ایشان هم  قدرت  نیست.  دیگري موجود  اقتدار 
تحریک و به جنبش درآوردن مردم است به اسم 
دین و شریعت. آنان براي نفع شخصي و براي 
محکم کردن اقتدارشان و مطیع کردن دولتیان در 
هر امري که اتفاق مي افتد قیام نموده، هیاهو کرده 
بعد وجهي گرفته خاموش شده اند. کاش اختالف 
آنها در سر ترتیب و طرز اداره ي مملکت و نفع 
ملت و بقاي استقالل ایران بود،  خیر، بر سر این 
قطعًا  که  را  بدبخت  رعیت  این مشت  که  است 
مأکول هم هستند دولتیان بیشتر بخورند یا مالها مردم بیچاره و درمانده 
ایران در همه ي این سال ها بین دو سنگ آسیا گرفتار آمده اند. آن ها گاه با 
هم ساخته خون مردم را در شیشه کرده اند و گاه با هم به جنگ افتاده مردم 
را خرد کرده اند و جانشان را درآورده اند. شیخ زنجاني مي گوید: من یکي از 
نوابغ زمان خود بودم، به نقطه ي اعالي طلبگي رسیدم. او همه ي عمر یک 
روحاني بااخالق و مرد خدا باقي ماند. معتقد بود که همه ي ادیان اساس 
توحید و تعقل اند، با دقت در حقایق ثابتیه ي آنها یقین مي شود که مبنای 
ترقي و تکامل در جهان با قوانین اولیه ي ادیان گذاشته شده است. مي گوید 
پایه گذاران ادیان از جانب خداوند مقرر فرمودند که بشر در حقوق بشریت 
دنیا را یکجا  تمام نعمت  آدم فریبان جهان که  اما مردمان مکار و  برابرند. 
و بدون زحمت براي خود مي خواهند، از دین تنها نامي باقي گذارده اند. 
فرهنگ  همه چیز خشک شد،  رسید  اعراب  پاي  که  جا  هر  مي گوید:  او 
رفت  بین  از  آنها  همه ي  هویت  همچنین  و  بود  منطقه  در  که  رنگارنگي 

دین شان اسالم شد و زبان شان عربي.
شیخ زنجاني از حامیان تعلیم و تربیت و از طرفداران مشروطه بود و در 
اولین دوره ي انتخابات از زنجان به مجلس شوراي عالي راه یافت. او چنان 
بي پرده از عوام فریبي دیني سخن مي گوید که من براي نوشتن و بازگو 
کردن خاطرات این شیخ پیشرو، باید خود سانسوري مي کردم، مطالب را 
باید مي کوبیدم و باید نرم مي کردم تا بشود آن را تکرا کرده بدان پرداخت. 
او با صراحت مي گوید من در مدارس دیني خیلي کم ماندم که در معاشرت 

با دیگر مالیان اخالقم فاسد شده باشد. 
و  ایراني شرم آور  زوار  و  ایرانیان  به  نسبت  را  اعراب  رفتار  و  افکار  او 
ننگین توصیف مي کند، هر کس به عتبات رفته مي داند که در انظار اعراب 
ایراني از تمام بشر خوارتر و ذلیل تر است. در بحث و مجادله اولیه یکي از 

مالیان عرب به او مي گوید:
ایراني در قدیم مالک نصف جهان و بزرگترین دولت عالمیان بود و هیچ 
دولت دیگري تفوق بر ایراني نداشت. اعراب را داخل آدم و جزو انسان 
نمي شمرد. یک قوم وحشي پراکنده، بي علم و بي کمال،  آب گندیده  نوش 
زبون، چنان دولت ِ  قوم  این  اسالم،  برکت  از  ناگاه  به  که  پشمینه پوش،  و 
کردند.  تصرف  را  شما  مملکت  برافکند.  را  شوکت  با  پرقدرِت  باشکوه ِ 
بزرگان شما را اسیر و غالم کردند و در حالي که مال شما را بر شما حرام 

حالل  را  شما  عفت  و  مباح  را  شما  خون  مي شمردند،  حالل  خود  بر  و 
مي دانستند. هر کس بود چنین قوم قاهِر غالبي را ابدي دشمن خود شمرده 
موقِع فرصت انتقام مي جست. اما شما در عوض با کماِل انتحار قبول کردید 
که ما موالي شما باشیم. به خاک ملک ما سجده مي کنید و براي بیماران 
و  ذخائر  که  ندارند  این قدر شعور  و  مي آیند  بزرگان شما  مي جویید.  شفا 
دنیاپرست  نفایس شما این جا به دست بدترین مردمان و اشرار مفتخوارِ 
رسیده تلف مي شود. هزاران نفوس آدم فریب و آدم  آزادر میلیون ها مال 
شما را به عیش و خوشگذراني خود خرج کرده و به اسم خادم و طلبه 

بیکار مي گردند. 
ما  به دست  با کمال خضوع  آوردید  به دست  افتخار کردید که هر چه 
بدهید تا ما خورده و شما را گرسنه گذاشته و کوچک کنیم. هر چه خود 
نقض  و  داشته  دشمن  دورانداخته،  را  همه  افتخار  و  معنویت  از  داشتید 
شمردید. افتخارات قدیم و باستاني خود را انکار کردید. آبا و اجداد خود 
شما  به دست  قدرت  باز  که  نگذشت  این قدر  حتي  شناختید.  دوزخي  را 
افتاد و علوم و کماالت بر شما رخ گشاد. چون فطرتًا و وارثًا قابل بودید. 
ترقیات کردید، اما دالوران، علما و بزرگان شما براي سلطنت و قدرت ما 
خدمت کردند. همه ي تألیفات،  تضنیفات و اختراعات شما در دنیا امروز به 
نام ماست ما را بزرگ شمردید و گفتید کشندگان و پست کنندگان ما. خدا 

و جانشینان خداوندند. 
در بررسي اوضاع سیاسي ایران مي گوید:

به واسطه ي موازنه ي سیاست و رقابت بین گروه ها، مالیان در ایران ریشه 
انداخته و استحکام سلطنت آنها مسلم به نظر مي رسید، حتي بعضي غیر 
انقالبي  ایران سبب  از آنها را شایسته نمي دانند. چنین است که در داخل 
هواي  سر  در  که  هست  همتي  بلند  بزرگ،   مرد  یک  نه  نیست،  موجود 
احیاء و استقالل ایران داشته باشد و نه حزب و گروهي منو رالفکر در فکر 
اصالح احوال و اوضاع است، هر شخصي و یا جمعي هم در این خیاالت 
باشد خوف آدم کشان نظام مانند، هیوالي مهیب مانع بروز و پرورش افکار 
آزادي خواهانه مي شود، از ارتش و پلیس و ژاندارم واقعي هم خبري نیست. 
اپوزیسیون در خارج هم به نام وطن پرستي و در باطن براي جاه طلبي هاي 
این  رفته اند،  بین  از  و  فرسوده  خودشان  بین  جنگ هاي  در  خود،  حزب 
اینکه دو  انداخته مانند  تنبلي و نومیدي  واقعیت ها مردم را به یک حالت 
روز عمر و فراقت را براي عیاشي و خوشگذراني موقتي غنیمت شمرده و 

فقط در فکر زندگاني شخصي و آینده خود است.
اگر شما هم دچار اشتباه شده اید حق دارید، انگار که این مطالب مربوط 
به امروز است و اوضاع داخل و خارج ایران و از نسل من و شما مي گوید. 
اما نه شیخ زنجاني چیزي در حدود یک قرن پیش خاطرات خود را نوشته، 
او از انقالب مشروطه و بیداري ملت و تالش پیشگامان آزادي در ایران 

چنین مي گوید: 
آغاز  ناگهاني  و  بي مقدمه  بهم خوردگي  و  انقالب  که  مي رسد  نظر  به 
مي شود، اما چنین نیست غیر از مالیاِن مردم خوار و ستمکاران طماع دیگران 
این اوضاع را زیانکار و غیرقابل دوام دیده همه اندیشه مي کنند باید چاره 
بشود. کسي نمي داند چاره چیست، براي خالصي از این حال و برضد این 

نگاهی به نگرش و دیدگاه های شیخ زنجانی
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وضع هر نقطه روشن و جرقه اي از امید که پیدا شد باید آن را استقبال و 
تقویت کرد. اکثریت بي خبر از بطون امور و نادان به حقایق، لکن از بدبختي 
به ستوه آمده فقط امنیت و رفاهیت و رهایي از این ستم مردم آزاران را 
مي  خواهند. تحت حکم هر کسي و هر قوم که باشند. اما فقط یک قسمت 
خیالي کم از مردمان از اینکه زمامداران، یک ملت قدیمي و یک مملکت 
آتش  مي کنند،  پر  را  کیسه ي خود  و  مي فروشند  نفع شخصي  به  را  قدیم 
گرفته آرزوي آن روز را مي کشند که ایرانیان هم مانند ملل متمدنه، دست 
این خصماء انسانیت و آدم فریبان را از سرخود و حکمراني ملک خود کوتاه 
کنند. بالجمله این طرفداران آزادي منتظر فرصت و رسیدن وقت بیداري 
ملت مي باشند. مملکت را مرکزي مي خواهند که در آن چماق زن، کلفت 
گردن و بیکاره ي مفتخوار به آنها حکم نگرداند، در چنین حال آرام ظاهري 
و در نومیدي و نارضایي یک فکر مشترک در اغلب مردم تولید مي شود و 
به ناگاه یک غلیان و هیجان در افکار عمومي پیدا شد، مانند اینکه صدهزار 
نهایت  با  هولناک،  رعدهاي  با  اما  بودند.  خواب  همه  دشت ِ  یک  در  نفر 
شدت که گویا کوه ها را بهم ریخت، همه را سراسیمه از خواب برخیزانید، 
چشم ها پر از خواب و نیمه بیدار، سرها پرشور به هر سو دوان شده، فریاد و 
غوغاها و ناله ها بلند شد، مردم نگرانند به کدام سوي مي روند و به کجا باید 
بروند. علما و مقتدران، حکام و مأمورین غرق در وحشت و ذلت، ضعفا و 
مظلومین چون شیر خشمگین در غرش، در چنین حالي فرمان مشروطیت 

صادر شد، انتخابات به عمل آمد و مجلس شوراي  ملی منعقد گشت.
کاش 30 سال پیش خوانده بودیم اسناد و نوشته هاي باقیمانده از دوراني 
به  پیگیر  تالشي  با  پیش  سال   130 از  است،  ایرانیان  بیداري  نشانگر  که 
سوي آگاهي گام برداشته ایم، پیشرو بودیم و زودتر  از همه ي مردم آسیا و 
آفریقا مشروطه راه انداخته ایم با نهضت مشروطیت صاحب قانون اساسی 
از عرش قدرت  را  نماینده ي آخرت  دنیا و آخوند  مالک  پادشاه  شده ایم، 
پایین کشیده ایم، اما 34 سال پیش مردم دنیا با شگفتي دیدند که ما این بار 

را جانشین سلطان مطلقه کردیم آن هم دم  قوانین اسالمي  فقیه مطلقه و 
بزنگاه دروازه ي تمدن بزرگ، فقیه مطلقه را رهبر کردیم که از قانون اساسي 
مشروطیت سایه اي هم باقي نگذاشت به عالمت شیر و خورشیدش، هم ابقا 
نکرد، ملتي که براي رسیدن به آزادي و دموکراسي و حکومت قانون بارها 

بپا خواسته و قیام کرده است. 
اما هر بار غیرت و همت و خون ریخته  شده ي دالوران به هدر رفته و 
عجبا که همیشه در آخر کار بازي را در جنگ با آخوند بد به آخوند خوب 

باخته است.
شیخ زنجاني مي گوید: من با کتاب و جراید آشنا شدم، ملتفت یک علم 
دیگر یعني محبت وطن، تربیت و آزادي اوالد وطن شدم، دانستم بدبختي 
ما از بي علمي است و مالهاي نادان ما به حمایت استبداد، این ملت را کور 
و کرد کرده و یک قوم قدیم با تمدن را در تاریکي جهل و ناداني، زنداني 
ابدي کرده اند. انگلیسي ها که زیانکارترین و دشمن ترین ِ استقالل ممالکند با 
پرداخت مبالغ هنگفت و دادن امتیازات فراوان به مراکز مذهبي و مالیان آنها 
را خریده در کار ملک و ملت دخالت مي کنند و در پیش پاي مشروطه و 
قوانین ترقي خوانانه اش سنگ مي اندازند. آنها مي دانند اگر ملت ایران بیدار 
و هوشیار شده معني آزادي و استقالل را فهمیده و پا به جاده ي آزادي و 
ترقي بنهند، ملک و منافع خود را نه به روس و نه به انگلیس و نه به هیچ 
بیگانه و شاه جبار و مالي خیانتکار نخواهد  داد. شاعر بلندآوازه ي دوره ي 

مشروطیت عارف قزویني مي سراید: 
کار با شیخ حریفان به مدارا نشود 
نشود یکسره تا یکسره رسوا نشود

هشدار  ما  به  پیش  قرن ها  آزادي،  راه  پیشگامان  که  بشنویم  و  بخوانیم 
داده اند، گرفتار و درگیر بازي آخوند خوب و آخوند بد نشویم که باز بازي 

را به آنها خواهیم باخت. 
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چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2014

و  کارشناسان  میالدي  نو  آغاز سال  در  همواره 
نهادهاي معتبر اقتصادي از جمله صندوق بین المللی 
پول )IMF( با انتشار برآوردهاي گوناگون، چشم انداز 
اقتصادي در نقاط مختلف جهان و خصوصاً در مورد 
کشورهایي که در »اقتصاد جهاني« اثرگذارتر مي باشند  

را ترسیم و پیش بیني مي کنند.
به طور کلي آنچه که مجموعه اقتصاد جهاني لقب 
 )GDP( گرفته ترکیبي است از تمامي تولید اقتصادي
همه کشورهاي جهان، اما در این میان برخي مناطق و 
کشورها به دلیل توان تولیدي نیرومندتر خود بیش از 

سایر کشورها در اقتصاد جهاني تأثیرگذار هستند.
به طور مشخص مي توان گفت آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیاي شرقي سه قطب 
اصلي اقتصادي را در جهان تشکیل مي دهند. البته در سال هاي اخیر چندین کشور در 
حال رشد نیز به عنوان بازارهاي اقتصادي نوظهور )Emerging Markets( مورد 
توجه قرار گرفته اند. کشورهایي مانند: برزیل، روسیه، هند، ترکیه، چین، کره جنوبي، 

مالزي ، تایلند، اندونزی، لهستان، اوکراین و آفریقای جنوبی.
صندوق بین المللی پول در گزارش تحلیلی خود چشم انداز تحوالت احتمالی 

سال 2014 را ترسیم می کند.
***

آمریکا- پس از گذشت 5 سال دشوار که توام با رکود اقتصادي و نوعي 
روند آهسته و پردردسر بازسازي تدریجي بود، باالخره نشانه هاي امیدبخشي در 
چشم انداز اقتصادي آمریکا پدیدار گشته. این کشور هنوز هم مهمترین قدرت 
اقتصادي جهان مي باشد و با تولید ناخالص داخلي )GDP( معادل 16 تریلیون 
دالر نقش تعیین کننده اي در اقتصاد بین المللي دارد. اما در سال 2008 پس از یک 
دوره طوالني ریخت و پاش هاي مالي و ضعف نظارت هاي دولتي، تعداد زیادي 
از موسسات بانکي و مالي که خصوصاً در بخش امالک و مستغالت و اعطاي 
وام هاي ملکي فعال بودند دچار بحران شدیدي شدند و چندین بانک عظیم و 
موسسات سرمایه گذاري سقوط کردند. در آن زمان آمریکا دچار رکود اقتصادي 
شدید )Recession( گردید که این وضعیت در سال هاي 2009- 2008 ادامه 

یافت. 

دولت فدرال و بانک مرکزي، به عنوان دو مجري اصلي سیاست هاي مالي و پولي، 
اقدامات حمایتي گسترده اي را براي کمک به راه اندازي مجدد چرخ هاي اقتصادي 
انجام دادند. این اقدامات یک نوع سیاست انبساطي بود و شامل اعطاي کمک هاي 
هنگفت مالي به موسسات  و کارخانجات، پرداخت بیمه هاي بیکاري، کاهش شدید 
نرخ بهره،  تزریق حجم عظیمي نقدینگي به گردونه اقتصاد، کمک هاي اضطراري به 
بانک هاي بزرگ و خالصه حمایت همه جانبه از نهادهاي بزرگ مالي بود، تا اقتصاد 

بحران زده نیم دهه گذشته بتواند التیام یابد و مجدداً به رشد و شکوفایي برسد.
این اقدامات یک مسیر طوالني و پر فراز و نشیب را طي کرد که 5 سال ادامه 
داشت. اما باالخره در سال 2013 نشانه هاي امیدبخشي از رشد پایدار آشکار گشت.
آمارهاي منتشره طي هفته هاي پایاني سال گذشته حاکیت از بهبود وضعیت اشتغال 
داشت تا آنجا که نرخ بیکاري که در اوج بحران اخیر به مرز 10درصد رسیده بود  اکنون 
به کمتر از7 درصد تنزل یافته است. حجم فعالیت هاي صنعتي، میزان ساخت و ساز 
امالک، رونق بازار مستغالت، همه و همه سمت و سوي مثبتی داشته. روند بهبودي 
نشانه هاي اقتصادي تا آنجا آشکار گشته که حتي بانک مرکزي اعالم داشت برنامه 

تزریق نقدینگي را کاهش خواهد داد زیرا فضاي کسب و کار و اقتصاد بهبود یافته.
به طور کلي برآورد مي شود میانگین رشد اقتصادي آمریکا که سال گذشته حدود 

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

اروپا -  اتحادیه مالي و سیاسي اروپا سه سال دشوار را به دلیل بحران بدهي  هاي 
سنگین کشورهاي جنوبي - یونان، ایتالیا، اسپانیا -  تجربه کرد و حتي برخي ناظران 

احتمال لغو و انحالل حوزه پول مشترک )یورو( در اروپا را مطرح مي کردند.
اما باالخره در سال 2013 اروپایي ها نیز طرح هایي مشابه اقدامات قبلي دولت 
آمریکا را تکرار کردند و به نظر مي رسد وخیم ترین دوره بحران مالي اروپا سپري 
شده باشد. تخمین کلي براي اروپا در سال جدید ادامه یک رشد ضعیف و محدود 

اقتصادي بین یک تا دو درصد است.
***

چین- سرزمین کهن امپراطوران که پرجمعیت ترین ملت جهان را در خود جای 
داده طی دو دهه اخیر سریعاً از اقتصاد کمونیستی فاصله گرفته و اکنون به عنوان 
دومین قدرت اقتصادی جهان پس از امریکا  وزنه مهمی در عرصه اقتصاد و سیاست 

به شمار می رود.
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اما چین که چندین سال رشد اقتصادی بی نظیری بین 10 تا 12درصد را تجربه 

کرد، طی دو سال اخیر شاهد کاهش سرعت این رشد اقتصادی بوده است.
میزان رشد اقتصادی چین در سال گذشته حدود 8درصد بود و انتظار می رود در 

سال جدید نیز رقمی در همین حدود را تکرار کند.
اما چین امسال و از این پس با چالش های تازه ای روبروست. تمام روند رشد و 
گسترش اقتصاد چین بر اساس »کارگر ارزان« بنا شده و این کشور تنها از طریق 
تولید و صادرات کاالهای مصرفی بسیار ارزان با تکنولوژی اندک و محدود صنعتی 
کسب درآمد می کند. حال آن که ادامه چنین روندی با وجود رقیبان جدید و 
کارگران ارزان در ویتنام، بنگالدش و امریکای التین شاید از این پس میسر نباشد. 
چین نیازمند تغییرات ساختارهای داخلی است تا بتواند از اقتصاد رو به رشد جهان 

سومی به مرحله اقتصاد پیشرفته توسعه یافته برسد.
***

ژاپن- در آسیای شرقی به مدت نیم قرن ژاپن قدرت اول اقتصادی بود تا آن که 
در دهه 90 میالدی، با ظهور چین در اقتصاد جهانی آفتاب اقتصاد ژاپن رو به افول 
رفت. ژاپن حدود 22 سال پیش وارد یک دوره رکود اقتصادی )Recesion( شد 
که تا همین اواخر کم و بیش ادامه داشت و طوالنی ترین و بدترین مورد  ضعف 

اقتصادی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی بود.
دو سال پیش شینزو  آبه، سیاستمدار محافظه کار راستگرا با شعار بازسازی بنیادی 
کشور و اقتصاد در انتخابات پیروز شد. او در مقام نخست وزیری برنامه های 
اصالحات گسترده به همراه سیاست انبساط شدید پولی و مالی را آغاز کرد که 

پیامدهای آن کم و بیش مثبت بوده.
ژاپن در سال گذشته از حالت رشد منفی خارج شد و یک رشد مثبت 2درصدی 
را تجربه کرد. پیش بینی صندوق  بین المللی پول برای سال جدید افزایش این روند 
مثبت رشد اقتصادی است. اما ژاپن نیز نیازمند اصالحات در ساختارهای خود و 
خصوصاً فراهم کردن زمینه رقابت بیشتر و کاهش از قدرت کارتل های انحصاری 
بزرگ، صدور اجازه واردات بیشتر، توجه به معضل جمعیت سالخورده و کمبود 
شمار کارگران و مصرف کنندگان جوان است، که این مسئله هم ابعاد اجتماعی و 

هم اقتصادی دارد.
***

بازارهای نوظهور- پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد روند تجارت و 
گردونه اقتصاد جهانی رونق تازه ای گرفت و چندین کشورسابقاً ضعیف کوشیدند 
از این روند تازه بهره برداری کنند. این کشورها را اصطالحا بازارهای نوظهور لقب 
دادند که مهمترین آن ها برزیل، هند، روسیه، چین، کره جنوبی، مالزی، آفریقای 

جنوبی و ترکیه می باشند.
این کشورها پس از چند سال که رشد سریعی را تجربه کردند اکنون با مشکالتی 
مواجه شده اند زیرا در دوران رکود کشورهای غربی، شرکت ها و بانک های بزرگ 
چندصد میلیارد دالر برای کسب سود بیشتر در این کشورها سرمایه گزاری کردند. 
اما اکنون که بحران مالی امریکا و اروپا تدریجا رو به بهبود می رود، همان موسسات 
مالی سرمایه های خود را از کشورهای نوظهور خارج کرده و تدریجا به امریکا و 
اروپا باز می گردانند که این مسئله نوعی کمبود جذب سرمایه را برای این کشورها 
پدید آورده است. کشورهای یاد شده احتماال سال دشواری را در 2014 تجربه 

خواهند کرد. 
***

به طور کلي در سال 2014 کارشناسان اقتصادی امیدهاي بیشتري براي آمریکا در 
مقایسه با سایر قدرت هاي جهاني دارند. 

وضعیت فساد مالی در جهان

در میان 177 کشور اصلی جهان امروز، افغانستان، کره شمالی و سومالی دچار 
بیشترین میزان فساد مالی هستند. این آمار و اطالعات نتیجه بررسی تخصصی 
موسسه شفافیت جهانی )Transparency International( می باشد که هر 
سال با تحلیل و تحقیق در وضعیت اقتصادی، ساختار دستگاه قضایی، آمارها و 
شاخص های گوناگون، میزان کلی سالمت مالی و یا فساد اقتصادی را در کشورهای 

جهان ترسیم می کند.
در گزارش امسال پاکیزه ترین کشورهای جهان، همچون سال های گذشته، عمدتا 

کشورهای اروپای شمالی )اسکاندیناوی( هستند.
دانمارک، فنالند، نروژ، سوئد، هلند درصدر این جدول، بعنوان کشورهای دارای 
کمترین میزان فساد مالی قرار دارند. همچنین نیوزیلند، سنگاپور، سویس، استرالیا و 
کانادا نیز دیگر کشورهای صدر جدول  و پاکیزه به شمار می روند. در این رده بندی 
ایران در پایین جدول و مقام 144 جزو کشورهای دارای فساد مالی باال جای گرفته. 

عراق در مکان 171، ترکیه 53، افغانستان 175 و عربستان 63 می باشند.
روسیه نیز با رتبه 127 جزو کشورهای دارای فساد زیاد قلمداد می شود. امریکا در 

جایگاه 19 موقعیت نسبتا خوب تا متوسط دارد.
شفافیت  سازمان 
جهانی که مقر آن در 
سال  از  است  آلمان 
صورت  به   1998
غیرانتفاعی  نهاد  یک 
تحقیقاتی تاسیس شد و 
در گزارش ساالنه خود 
موضوعاتی را بررسی 
می کند مانند: فضای باز 

سیاسی واقتصادی، میزان پاسخگو بودن نهادهای حکومتی در برابر مردم، موارد 
آشکار و پنهان ارتشا و رشوه خواری در ادارات، استقالل یا وابستگی قوه قضائیه، 
موارد فساد قانونی و تخلفات دستگاه قضایی، میزان آزادی عمل مطبوعات و 

رسانه ها در نظارت و پیگیری تخلفات مقامات و ادارات دولتی.
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سازمان »شفافیت جهانی« درروزهای پایانی ماه دسامبر، گزارش ساالنه خود 
در مورد وضعیت فساد مالی در کشورهای مختلف را منتشر ساخت و این نکته 
همزمان شد با ماجرای پرجنجال دستگیری بابک زنجانی و پرونده کالهبرداری 

چند میلیارد دالری او.
در گزارش آماری و تخصصی سازمان شفافیت جهانی متاسفانه ایران بار دیگر در 
زمره کشورهای گرفتار فساد مالی شدید جای گرفته و در میان 177 کشور جهان 

در قعر جدول و در مکان 144 قرار دارد.
مسئله سوءاستفاده و فساد مالی گسترده در جمهوری اسالمی از زمان دولت 
رفسنجانی و همزمان با سیاست او برای آزاد سازی اقتصادی آغاز شد و اولین پرونده 
جنجالی مربوط به برادر محسن رفیقدوست بود. این پرونده پرجنجال مالی و سیاسی 
به دادگاه رفت و در نهایت شریک تجاری رفیقدوست، فردی به نام فاضل خداداد 

اعالم شد و مرتضی رفیقدوست حکم حبس ابد گرفت. 
ولی بعدها آشکار شد که او را آزاد کردند!

ماجراهای گوناگون فساد و سوءاستفاده های کالن 
مالی در دوره خاتمی افزایش یافت و سپس در دولت 

احمدی نژاد به اوج خود رسید.
در سال های ریاست جمهوری خاتمی که مطبوعات 
اندکی آزادی فعالیت یافتند، گزارش های مختلفی از 
وجود شبکه های مافیایی متشکل از آخوندها و یا اقوام 
و نزدیکان آن ها و آقازاده ها منتشر شد. سخن از مافیای 
کاالهای مختلف مطرح بود. مافیای شکر، مافیای دارو، 
لوازم یدکی خودرو، مافیای  مافیای فوتبال، مافیای 

تجارت خارجی...
مثال گفته می شد واعظ طبسی در راس بنیاد رضوی 
یک امپراتوری مالی عظیم در خراسان به راه انداخته که 
تمام قراردادها و پروژه های بزرگ تجاری و مالی در 
آن استان تحت نظر او می باشد و ثروث بنیاد رضوی 
را بین چند صدمیلیون تا یک میلیارد دالر برآورد 
می کردند. و یا این که برادران عسگراوالدی کنترل 

انحصاری معامالت بزرگ را هم در بازار تهران و هم در تجارت خارجی در 
اختیار دارند. چند آخوند سرشناس و اقوام آن ها  انحصار واردات شکر را داشتند 
و لقب مافیای شکر را گرفتند. خانواده رفسنجانی کنترل انحصاری بر واردات 
دارو، اتومبیل، ایجاد شرکت های هواپمایی، چند قرارداد نفتی )استات اویل( و البته 

صادرات پسته داشتند.
حتی ماجرای متهم کردن سران حکومت به فساد مالی تا آن جا پیش رفت که 
احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی سال 88 آشکارا در برنامه تلویزیون گفت خانواده 

ماجرای بابک زنجانی :
جدیدترین حلقه از زنجیره فساد مالی

رفسنجانی مرتکب سوءاستفاده های مالی شده!
به این ترتیب خود جناح های حکومتی دائما اعالم می کنند که سایر جناح ها آلوده 

به دزدی و فساد مالی هستند.
***

نگاهی به چند ماجرای پرجنجال فساد مالی ابعاد سوءاستفاده های کالن درون رژیم 
اسالمی را آشکارتر می سازد:

- مرتضی رفیقدوست، برادر محسن رفیقدوست فرمانده سابق سپاه پاسداران، به اتهام 
کالهبرداری بانکی 120 میلیارد تومانی  )معادل یک میلیارد دالر( در سال های پایانی 
دولت رفسنجانی محاکمه شد. اما حکم حبس او هیچگاه بطور جدی اجرا نگردید. خود 

محسن رفیقدوست نیز برای یک دهه امپراتوری مالی بنیاد مستضعفان را اداره می کرد.
اتهام سوءاستفاده های مالی، رانت خواری و تخلفات  - شهرام جزایری به 
گوناگون محاکمه شد ولی سرنوشت پرونده او در دادگاه 
نامعلوم ماند. رسانه های خبری داخل کشور نوشتند او که در 
آغاز یک شیرینی فروش خرده پا بود، نهایتا به ثروت چند 

صد میلیون دالری رسید.
از  یکی  مدیرعامل  سال ها  که  خاوری  محمدرضا   -
قدیمی ترین بانک های بزرگ کشور، یعنی بانک ملی، بود 
پس از افشای ماجرای کالهبرداری 2 میلیارد دالری!! به 
کانادا گریخت و هنوز هم مقیم تورنتو می باشد. بعدا اعالم 
شد یک شبکه کالهبرداری مالی با خاوری همکاری داشتند 
و حدود 20 تن محاکمه و 5 نفر محکوم به اعدام شدند که 

پرونده آن ها مراحل تجدید نظر قضایی را می گذراند.
- و باالخره ماجرای جنجالی بابک زنجانی که با این که چند 
سال گزارش های مربوط به اقدامات مالی او منتشر می شد، 
اکنون ظاهراً به دلیل رقابت های جناحی، ابعاد فعالیت هایش 
افشا شده و او را دستگیر کردند. او متهم است که فقط در 
یک  مورد 2 میلیارد دالر نفت صادراتی ایران را به خریداران 
خارجی فروخته و پول آن را به وزارت نفت باز نگردانده 
است. به نوشته مطبوعات ترکیه زنجانی و شریک او، رضا 
ضراب، ده ها میلیارد دالر درآمدهای ارزی ایران را از طریق ترکیه »پولشویی« کردند. 

برخی گزارش ها رقم کل معامالت پنهانی او را تا 87 میلیارد دالر تخمین زده اند!!
این ها فقط چند نمونه »آشکار« از سوءاسفتاده های چند میلیارد دالری در حکومت 
جمهوری اسالمی است و البته هنوز مشخص نیست چه میزان قرارداد و معامالت 

عظیم دیگر بطور »پنهانی« جریان دارد که شاید بعدها ابعاد آن مشخص شود.
با چنین وضعیتی جای تعجب ندارد که در گزارش سازمان معتبر »شفافیت 

جهانی« نام ایران در زمره کشورهای گرفتار فساد شدید مالی قرار می گیرد.
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اقتصاد و بین الملل

کالشنیکف  ُمرد

در پي اعالم خبر درگذشت میخاییل کالشنیکف،  مراسم مفصلي براي یادبود 
او در روسیه برگذار شد و به این ترتیب پرونده زندگي یکي از مشهورترین 

مخترعین نظامي جهان بسته شد.
کالشنیکف که در 94 سالگي فوت کرد از ایام جواني وارد ارتش شوروي سابق 
شد و در جریان جنگ جهاني دوم شاهد ضعف صنعتي و تسلیحاتي کشورش 
در برابر ارتش نیرومند آلمان نازي بود. او بعدها براساس تجربیات نظامي اش در 

صدد ساختن سالحي برآمد که در عین کیفیت باال، ساده و کم هزینه هم باشد.
سالحي که او اختراع کرد در واقع یک تیربار سبک بود که در اکثر کشورها با 
 AK-47 نام مسلسل کالشنیکف شناخته مي شود ولي در کشورهاي غربي آن را

نام گذاري کرده اند.
سادگي و هزینه ارزان تولید این تیربار آن را به پرفروش ترین سالح جهان تبدیل 
کرده که گرچه نخست در شوروي سابق به تولید صنعتي رسید، اما هم اکنون در 
چندین کشور دیگر، از جمله چین و کره شمالي نیز تولید مي شود. این اسلحه 
سبک بیشتر در کشورهاي کمونیستي و خصوصاً توسط گروه هاي چریکي بکار 
گرفته شد، تا آنجا که تصویر آن به نوعی سمبل مبارزات چریکي تبدیل گشت. 
سرگرد کالشنیکف چند سال پیش در مصاحبه اي گفته بود: »من این سالح را 
فقط به عنوان وسیله اي براي دفاع از کشورم اختراع کردم ولي اگر اکنون به سالح 

مورد استفاده تروریست  ها تبدیل شده، متأسفم.«

دولت اسالمی ترکیه به رهبری 
اثر  بر  اردوغان  طیب  رجب 
ماجراهای  سلسله  یک  افشای 
جنجالی فساد مالی در برابر بحران 
سیاسی وخیمی قرار گرفته که به 
گفته برخی ناظران حتی می تواند 

منجر به پایان عمر سیاسی دولت کنونی شود. کشف یک شبکه بزرگ تبه کاران 
مالی که میلیون ها دالر رشوه به وزرا و مقامات عالی دولتی پرداخت کرده اند 
موجب دستگیری و برکناری ده ها تن از مقامات و پرسنل پلیس گشته و اردوغان 
حتی مجبور گردید چند تن از وزرای خود را نیز که ظاهرا با این تخلفات 

گسترده مالی مرتبط بودند از کار برکنار سازد.
این رسوایی بزرگ حتی با  تحریم های جهانی علیه جمهوری اسالمی نیز 
مرتبط شده و از دو شهروند ایرانی - بابک زنجانی و رضا ضراب - به عنوان 
سران اصلی یک شبکه بزرگ پول شویی و قاچاق مالی نام برده می شود که یکی 
از آن ها )زنجانی( در ایران و دیگری )ضراب( در ترکیه دستگیر شده اند. این دو 
نفر میلیاردها دالر از پول های دولت ایران را در نقل و انتقال بین ایران و ترکیه و 

کشورهای اروپایی و آسیایی کنترل می کردند.
در این میان نام یکی از متحدان سابق اردوغان که اکنون به رقیب او تبدیل شده 
نیز مطرح گردیده. فتح اهلل گولن یک پیشوای مذهبی 72 ساله است که سال ها 
متحد اردوغان و حزب اسالمی او بود ولی بعداً به امریکا مهاجرت کرد. اخیرا 
او انتقادهای زیادی علیه اردوغان و سیاست هایش مطرح کرده بود. گولن نوعی 
فرقه صوفی و عرفانی اسالمی تشکیل داده و گفته می شود طرفداران زیادی در 
ترکیه دارد. از جمله شماری از پرسنل ارتش و پلیس از او حمایت می کنند. او 
در تعلیمات خود بر مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت تاکید می کند ولی 

در مواردی نیز بر دیدگاه های خشک مذهبی و سنتی دارد.
اکنون اردوغان دوست سابق خود )گولن( را متهم می کند که عامل بروز 

جنجال های کنونی است.
در هر حال حزب اسالمگرای توسعه و عدالت با مهمترین بحران سیاسی 
خود مواجه شده. این حزب که یک دهه کامل بر ترکیه حکومت کرده در آغاز 
راه عملکرد بسیار موفقی داشت و با یک رویه معتدل و میانه رو سیاسی روابط 
خوبی هم با اروپا و امریکا و هم با کشورهای اسالمی داشت. او حتی درصدد 
گسترش مناسبات خود با اسرائیل بود. در زمینه اقتصادی نیز اردوغان و یارانش 
در ابتدای راه شروع خوبی داشتند و دولت او توانست کارنامه مالی عاری از 
آلودگی و فساد دولت های قبلی ارائه کند. اما اکنون ماجرای جنجالی فساد مالی 
بین دولت های آنکارا و تهران اردوغان را در برابر چالش بزرگی قرار داده. برخی 
ناظران می گویند دولت اردوغان به پایان عمر خود رسیده و کارش تمام است. 
اما گروهی دیگر تاکید می کنند که حزب اسالمی عدالت هنوز هم پرطرفدارترین 
گروه سیاسی است و با داشتن اکثریت قاطع در پارلمان توانایی عبور از بحران 

کنونی را دارد.

اسالم گرایان ترکیه؛ پایان راه یا 
چالش زودگذر؟

ریاست »یلین« در بانک مرکزی
باالخره با تصویب کنگره،  خانم ژانت یلین به عنوان اولین زن در تاریخ بانک 

مرکزی آمریکا به ریاست این نهاد مهم مالی برگزیده شد.
یلین 53 ساله اقتصاددان پرسابقه ای است که تاکنون معاونت بانک مرکزی را 
در دوره ریاست بن برنانکی بر عهده داشت. نظرات خانم یلین به دیدگاه های 
برنانکی بسیار نزدیک است. اما برخی منتقدان او می گویند که وی دارای مواضع 
بیش از اندازه مالیم در سیاست های اقتصادی است و به اندازه کافی به خطرات 

ناشی از برنامه های انبساط پولی که می تواند تورم زا باشد- توجه ندارد.
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سفر در آمریکا

نیومکزیکو
ایالت

سرزمین افسونگر لقب چهل و هفتمین ایالتی است که یکصد و دو سال پیش در ششم ژانویه 2014 به ایاالت 
متحده آمریکا پیوست تا بخشی از کشوری یکپارچه باشد که زیر پرچم پرستاره آن رویایی امریکایی جامه عمل به 

خود بپوشد. شعار رسمی این ایالت عبارت مشهور »می رود و می روید« است.

دکتر مهدی آقازمانی

میانه  غرب  جنوب  در  ایالت  این  مربعی  مایل   121589 وسعت 
آریزونا،  ایالت های تگزاس،  با  آمریکا، در همسایگی  متحده  ایاالت 
امروزه  و  مکزیک محصور شده است.  و کشور  کلورادو  اوکالهوما، 
بیش از 2 میلیون شهروند ایاالت متحده آمریکا در آن سکنی دارند 
به گونه ای که پنجمین ایالت پهناور آمریکا در جدول رده بندی پر 
جمعیت ترین ایالت های این کشور در مقام سی و هفتم قرار می گیرد.
را  منطقه  این  اصلی  ساکنان  سرخ پوستان  متمادی،  قرن های  برای 
تشکیل می دادند و آثار گسترده ای از تمدن آن ها همچنان در گوشه و 

کنار این سرزمین وسیع به چشم می خورد.
این   1540 سال  در  اسپانیایی ها  ابتدا  جدید،  تاریخ  دوره  آغار  در 
سرزمین را کشف کرده و آن را به نام شهر مکزیک که مقر اصلی شان 
نو«  »مکزیک  بود  آمریکا(  قاره  در  اسپانیا  )قلمرو  نو  اسپانیای  در 
و  فرانسیسکن  فرقه  مبلغان مسیحی  آغاز،  در  نامیدند.  )نیومکزیکو( 
سپس در سال 1598 مهاجران اسپانیایی بیشتری به این منطقه آمدند. 
ورود اسپانیایی ها با درگیری هایی بین آنها و قبایل مقتدر سرخ پوست 

مستعمره  نخستین  استقرار  از  پس  بود.  همراه  منطقه  این  در  ساکن 
موفق  پوئبلو  سرخ پوستان  خونین،  درگیری های  پی  در  و  نشین ها 
شدند در سال 1680 اسپانیایی ها را شکست داده و از سرزمین های 
اجدادی خود بیرون برانند، اما اسپانیایی ها پس از مدت کمی دوباره 
بر منطقه چیره شدند و توانستند شهرهای متعددی در این منطقه برپا 

کنند.
با وقوع انقالب مکزیک و در پی مبارزات استقالل خواهانه مردم 
استقالل یافته  تازه  کشور  از  جزئی   1821 سال  در  نیومکزیکو  آن، 
مکزیک شد. بازرگانان انگلیسی تبار به مرور از مسیر سنتافه به این 
 1848 سال  در  منطقه  این  مکزیک،  جنگ  درپی  و  رسیدند  منطقه 

ضمیمه ایاالت متحده شد. 
اما دو رویداد مهم سرنوشت این ایالت را برای همیشه تغییر داد. 
نخست سرکوب نظامی قبایل ناواهو و آپاچی و در همان حال، رسیدن 
خط آهن به نیومکزیکو که باعث شد که دامداران و معدنکاران منطقه 
در دهه 1880 دوره رونق و رفاه را تجربه کنند. و کمتر از پنجاه سال 
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سفر در آمریکا

پذیرفته  آمریکا  ایاالت متحده  ایمن جنوبی در  آرام و  بعد سرزمین 
شود.

نیومکزیکو در سال 1912 رسما تبدیل به ایالت شد و با استقرار 
مرکز ساخت اولین بمب هسته ای در لس آالموس طی جنگ جهانی 
آزمایشگاه  استقرار  یافت.  بسیاری  رونق  نیومکزیکو  اقتصاد  دوم، 
ایالت  این  بزرگ  کارفرمایان  از  نیز  امروزه  هسته ای لس آالموس که 
است، آغازی بود برای احداث شمار زیادی پژوهشگاه و آزمایشگاه 
مهم علمی در امتداد رود ریوگرانده که معروف به »راهگذر پژوهشی 
از  بسیاری  که  گفت  باید  تردید  بی  شاید  است.  شده  ریوگرانده« 
دستاورد های علمی در این زمینه چه با کارکرد های نظامی و چه با 
و  اقتصاد  ارکان  مهمترین  از  دوستانه همچنان  بشر  تحقیقات  هدف 
نوآوری های علمی در این ایالت به شمار می رود. روندی که به رونق 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی منجر شده 

است.
هم مرزی با کشور مکزیک این ایالت را در دوره 60 ساله اخیر به 
یکی از گذرگاه های مهم قاچاق انسان و مواد مخدر  از جنوب به 
آمریکا تبدیل کرده است که به رغم تالش های انجام شده همچنان 
بر شدت برخی خشونت ها و جرایم و نیز مهاجرت غیر قانونی به 

آمریکا از طریق این ایالت افزوده است.
این روند موجب شد تا قوانین سختگیرانه ای در سطح ایالت برای 
با  سال  بیست  از  بیش  مدت  برای  که  شود  اعمال  جرایم  با  مقابله 
مخالفت و مبارزه گروه های مدافع حقوق بشر مواجه بوده است. یکی 
که  بود  مکزیکو  نیو  ایالت  در  اعدام  مجازات  قانون  قوانین  این  از 
در  سرانجام  آن  با  مقابله  زمینه  در  فعال  گروه های  تالش  سال ها  با 
تاریخ 21 مارس 2009 میالدی، بیل ریچاردسون فرماندار وقت ایالت 
نیومکزیکو، قانون لغو مجازات اعدام را در این ایالت امضا کرد. به 
ابد  تنها »حبس  ایالت  این  در  ژوئیه 2009،  ماه  آغاز  از  ترتیب  این 

بدون امکان عفو« به عنوان اشد مجازات اجرا می شود.
تالش های گسترده در کمپین ایالت های میزبان مهاجران اسپانیایی 

تبار که عموما از مرز های جنوبی آمریکا به این کشور به صورت غیر 
دستور  به صدور  میالدی  در سال گذشته  می کنند  مهاجرت  قانونی 
اعطای تابعیت موقت به جوانان و نوجوانان اسپانیایی تبار ساکن در 
آمریکا انجامید که تاثیر بسزایی در ادامه تحصیل و فعالیت های شغلی 
این گروه بزرگ مهاجر که بخش عمده ای از جمعیت نیومکزیکو را 

تشکیل می دهند داشته است.
آمار ها نشان می دهد که نزدیک به بیش از نیمی از جمعیت این 

ایالت متشکل از اقلیت های قومی اسپانیایی تبار است.
اگرچه آب و هوای عمومی این ایالت خشک و گرم است اما وجود 
و جذبه های گردشگری  طبیعی  منابع  نظر  از  ملی وسیع،  جنگلهای 
از  برخی  است.  کرده  توجهی  قابل  اهمیت  دارای   را  ایالت  این  نیز 
معروف ترین این جاذبه های ملی عبارتند از: جنگل ملی سانتافه، غار 

لچوگوئیا، جنگل ملی هیال، و پارک ملی حفره های کارلزبد.
آزمایش  مراکز  از  به غیر  دارد.  فراوانی  پژوهشگاه های  نیومکزیکو 
تسلیحاتی، آزمایشگاه ملی لوس آالموس و آزمایشگاه ملی سندیا در 
این ایالت نیز قرار دارند. از امکانات بی نظیر علمی دیگر این ایالت 
پوینت  آپاچی  و رصدخانه  آمریکا  رادیویی  ملی  می توان رصدخانه 
ایالت  این  در  که  برد  نام  را  اسلون(  دیجیتال  آسمانی  )نقشه برداری 
قرار دارند. دو مرکز مهم دانشگاهی این ایالت دانشگاه نیومکزیکو و 

دانشگاه ایالتی نیومکزیکو هستند.
این شهر سومین شهر  آمریکاست.  نیومکزیکو  ایالت  َسنتافه مرکز 

بزرگ ایالت نیومکزیکو است و جمعیت آن 62957 نفر می رسد.
سطح  از  ارتفاع  متر   2132 با  سنتافه  شهر  که  بدانیم  نیست  بد 
نام  است.  آمریکا  متحده  ایاالت  در  ایالت  مرکز  مرتفع ترین  دریا، 
سنتافه )Santa Fé( اسپانیایی و به معنی »ایمان مقدس« است. نام 
این شهر »ال ویال رئال دال سانتافه دسان فرانسیسکو آسیس«   کامل 
 )La Villa Real de la Santa Fé de San Francisco de Asís(
آسیسی«  مقدس  فرانسیس  مقدس  ایمان  پادشاهی  »شهر  که  است 

معنی می دهد.
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گزارش تصویری

مراسم یادمان حسین یوسف زمانی

عکاس: وفا خاتمی

12 ژانویه ای که گذشت به همت رامین و شاهین یوسف زمانی مراسم یادمان  هنرمند 
ارزشمند ایران »حسین یوسف زمانی« در خانه فرهنگ و هنر ایران برگزار شد. در این مراسم 

تنی چند از چهره های فرهنگی به ایراد سخن پرداختند و فرزندان هنرمند آن گرامی به 
همراه گروهی دیگر از نوازندگان به اجرای برنامه پرداختند.

وفا خاتمی گزارشی به روایط تصویر از این مراسم را در اختیار مجله ایرانشهر قرار داده 
است.
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گزارش تصویری

ضمیمه رایگان علمی، بهداشتی

 ضمیمه  علمی،  بهداشتی »ایرانشهر پزشکی«
ایرانشهر است که  بخشی ازنشریه جامع 
رابطه  تا  دارد  مستقل   تالش  به صورت 
زبان جراید  فارسی  بین مخاطبان  بهتری 
متخصصان  و  پزشکان  و  آمریکا  در 
سالمت، تغذیه، دارو و درمان ایجاد نماید.

در صورت تمایل به همکاری با تحریریه 
آگهی  درج  یا  و  پزشکی«  »ایرانشهر 
با  ایرانشهر  نشریه  از  بخش  این  در 
حاصل  تماس   818.9.08.08.08 تلفن  

فرمایید.
ضمیمه نهم. فوریه 2014 - ضمیمه در مجله ایرانشهر
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* رژیم غذایی در افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز:
اگر فردی دچار کمبود یا فقدان آنزیم الکتاز در بدن، باشد، قند موجود 
در شیر )الکتوز( به درستی هضم و جذب نمی شود و فرد دچار دل پیچه 
می شود. الکتاز، آنزیم هضم کننده قند شیر) الکتوز( است. اگر پس از 
سنین کودکی و شیر خوارگی شیر کم مصرف شود یا اصالمصرف نشود، 
آنزیم هضم کننده ی آن کم کم از بین می رود یا مقدار آن در بدن کاهش 
می یابد و در اثر خوردن شیر ، الکتوز موجود در شیر ایجاد نفخ در شکم 

می کند. این عارضه را »عدم تحمل الکتوز« گویند.
* میزان الکتوز مصرفی:

اکثر افرادی که عدم تحمل الکتوز دارند این ظرفیت را دارند، که بتوانند 
روزانه حداقل یک لیوان شیر )240 میلی لیتر که حاوی حدوداً 12 گرم 

قند الکتوز می باشد( را تحمل کنند. در برخی از افراد نیز که مشکل به 
شکل حادتری وجود دارد، حدود یک دوم لیوان شیر )120 میلی لیتر( که 

حاوی حدوداً 6 گرم الکتوز می باشد، قابل تحمل است.
ماست به دلیل این که نیمه جامد است دیرتر از شیر، معده را ترک 

می کند که همین امر به تحمل بهتر ماست نسبت به شیر کمک می کند.
* انوع فرآورده های شیری قابل مصرف :

افرادی که دچار عدم تحمل الکتوز هستند، برخی از فرآورده های 
شیری را بهتر از انواع دیگر می توانند تحمل کنند. )برخی از فرآورده 
های شیری مانند پنیر ، بستنی و ماست نسبت به شیر، حاوی الکتوز کم 

تری هستند.(
1( شیرپرچرب: در شروع درمان، شیر پرچرب، بسیار قابل تحمل تر 

درمان افرادی که نمی توانند شیر 
بنوشند 
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از شیر کم چرب است؛ چرا که چربی موجود در شیر، تخلیه معده را 
به تاخیر انداخته و در نتیجه الکتوز موجود در شیر به تدریج وارد روده 

خواهد شد. 
2( شیرکاکائو: مصرف شیر کاکائو نیز در این افراد بهتر از شیر ساده 
تحمل می شود. کاکائوی اضافه شده به شیر از طریق سه فرآیند می تواند 

باعث تحمل بهتر شیر در این بیماران شود:
- کاکائو،فعالیت آنزیم الکتاز را افزایش می دهد.

- کاکائو، فعالیت باکتری های ایجاد کننده گاز در اثر تخمیر الکتوز را 
مهار می کند.

- کاکائو، تخلیه معده را کند می کند.
3( ماست: ماست به دلیل دارا بودن باکتری های اسید الکتیکی از جمله: 
الکتو باسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس، بهتر از شیر 
در این افراد پذیرفته می شود. با این که ممکن است در هر واحد ماست 
حدود 17 گرم قند الکتوز وجود داشته باشد، ولی به دلیل فعالیت این 
باکتری ها )الکتو باسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس( 
و در نتیجه تولید آنزیم الکتاز توسط این باکتری ها، الکتاز موجود در آن 
به راحتی هضم و جذب می شود. به عالوه ماست، ترشح اسید معده 
را تنظیم کرده، هم چنین منجر به تحریک سلول های روده جهت ترشح 
آنزیم الکتاز می شود. ماست به دلیل این که نیمه جامد است دیرتر از 
شیر، معده را ترک می کند که همین امر نیز به تحمل بهتر ماست نسبت 
به شیر کمک می کند. ماست های میوه ای و یا ماست هایی که حاوی طعم 
دهنده هستند، نسبت به ماست های ساده، کم تر دارای فعالیت الکتازی 

می باشند.
در طول سنین سالمندی که ترشح اسید معده و هم چنین آنزیم ال کتاز 
کاهش می یابد، بهترین منبع جهت تامین کلسیم، ماست است؛ چرا که 
همان طور که ذکر شد، ماست ترشح اسید معده را تنظیم کرده و جذب 

کلسیم را نیز افزایش می دهد.
4( استفاده ازمکمل آنزیمی الکتاز و شیرهای بدون الکتوز: استفاده از 
شیرهایی که الکتوز آن هیدرولیز شده و یا استفاده از مکمل الکتاز در 
افرادی که عدم تحمل الکتوز دارند، می تواند از عوارض گوارشی پیش 
گیری کند. امروزه آنزیم الکتاز را به شکل قرص های خوراکی تهیه 
کرده اند که مصرف آن به همراه شیر و فرآورده های آن باعث هضم و 
جذب بهتر قند الکتوز در لوله ی گوارش خواهد شد. امروزه شیرهایی با 
عنوان شیر بدون الکتوز نیز به بازار آمده است. این قبیل شیرها طی فرایند 
آنزیمی ویژه ای در کارخانه حدود 99/9 درصد الکتوز خود را ازدست 
می دهند. افرادی که از قرص های ال کتاز استفاده می کنند، بهتر است 
آن را به همراه شیر و فرآورده های شیری مصرف کنند. شیرهای بدون 
الکتوز معموالً طعم شیرین تری نسبت به شیرهای معمولی دارند؛ چرا که 
الکتوز این شیرها به گلوکز و گاالکتوز تبدیل شده اند که گلوکز موجود 
در این فرآورده، طعم شیرین به آن می دهد.کودکان و شیرخوارانی که 
به بیماری های عفونی دستگاه گوارش مبتال می شوند، معموالً به دنبال 
آسیب وارد شده به مخاط لوله ی گوارش دچار عدم تحمل الکتوز 
ثانویه می شوند. این قبیل کودکان باید تا مدتی بعد از درمان بیماری، از 

شیرهای بدون الکتوز استفاده کنند. 

تا حد امکان کم چرب 

تا حد امکان کم چرببه دنبال پیشرفت های صنعتی، کارخانه های مواد 
غذایی انواع مختلفی از مواد غذایی که از نظر ترکیبات متفاوتند را تولید 
می کنند. این مواد در محدوده وسیعی از درصد نمک، چربی، شکر و 
افزودنی ها قرار می گیرند. در واقع روش های نوین غنی سازی نیز باعث 
افزایش ارزش غذایی آنها و یا جبران مواد از دست رفته طی پروسه تولید 
می شوند، البته در این میان به مواردی برمی خوریم که مجبور به فراهم آوری 
خانگی محصوالت غذایی هستیم. یکی از این موارد، کم چربی کردن مواد 
غذایی معمول و در دسترس است که در زیر به انواعی از آنها اشاره می کنیم:
الف - شیر: برای کم چربی کردن شیر، ابتدا آن را می جوشانیم، پس از این 
که کمی سرد شد و به اصطالح رویه بست، سطح بسته شده شیر )رویه( 
را برداشته و بعد به همان میزان که از شیر کاهش یافته )خطی که پیش از 
جوشاندن بر کناره های ظرف باقی گذاشته( به آن آب جوشیده شده اضافه 

می کنیم.
ب - تن ماهی: غذاهای شبیه ماهی و یا سایر غذاهای کنسروی که در 
روغن نگهداری می شوند در برخی موارد و برای گروهی از افراد، نیاز به 
کاهش چربی دارند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا روغن موجود 
در قوطی کنسرو را به شکل کامل خالی می کنیم سپس از آب جوش در 
اطراف تن ریخته و آن را نیز خالی می کنیم. بهتر است این کار حداقل 2 

بار انجام شود.
ج-گوشت های چرخ شده: اگر در شرایطی قرار گرفتید که مجبور به استفاده 
از گوشت های چرخ کرده حاوی چربی شدید، بهتر است از مواد غذایی 
جانبی برای کاهش چربی آن استفاده کنید. یکی از بهترین مواد غذایی برای 
دستیابی به این منظور، سویا است. سویا حاوی فیبر باال و فالونوئیدها بوده و 
عالوه بر کاهش چربی گوشت، در کاهش کلسترول خون نیز کارآمد است.

و  خورشت ها  کردن  چربی  کم  برای  آبگوشت ها:  و  خورشت ها  د- 
آبگوشت هایی که قبل از پخت، تدابیر الزم برای استفاده کم از روغن ها در 
آنها اندیشیده نشده است، بهتر است خورشت یا آبگوشت را برای مدتی در 
یخچال بگذارید. با این روش چربی ها در سطح ظرف نمایان می شوند و با 

جدا کردن آنها می توانید درصدی از چربی آن را کاهش دهید.
این راهکارها برای افرادی که از بیماریهای قلبی- عروقی، مشکالت 
تنفسی، کلسترول و تری گلیسرید باال رنج می برند یا بیماران دیابتیک در 
شرایطی که مواد غذایی که چربی در دسترس نیست، می تواند مفید باشد. 
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علمی نام  با  است  گیاهی  فرنگی   گوجه 
سیب  خانواده  از   LYCOPERSICOM ESCULENTUM  
در   TOMATO عمومی  نام  به  که   )SOLANACEAE( زمینی 

جهان مشهور است. 
در  و   SOLANUM LYCOPERSICUM مترادف  نام 
 TOMATO انگلیسی ،TOMATE زبان های فرانسوی و آلمانی
آن  اصلی  قسمت  که  گیاه  این  میوه  می شود.  گفته  طماطم  عربی  و 
است به صورت خام یا پخته در ساالد، انواع سس ها، سوپ و انواع 
موادغذایی به طور وسیع در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. اکثراً 
گوجه فرنگی را در زمانی که به رنگ قرمز است استفاده می کنند و 
کمتر از میوه سبز آن استفاده می شود. مهمترین ترکیبات گوجه فرنگی 

شامل حدود 90 درصد و یا کمی بیشتر آب می باشد و بقیه درصد 
از جمله گلوکز و فروکتوز،  پرتئین، چربی، قندهای مختلف  آن، را 
ویتامین های A، C و K،تیامین ، ریبوفالوین، پانتوتنیک اسید، اسید 
فولیک، ویتامین E، اسید آمینه های ضروری، امالح معدنی از جمله 
کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منزیوم، مس، منگنز، کبالت، روی 
و راسنیک می باشد و به تازگی وجود ید نیز در گوجه فرنگی گزارش 

شده است.
از ترکیبات گوجه  یاد شده که فقط قسمتی  ترکیبات  به  با توجه   
فرنگی راتشکیل می دهند می توان به خواص کم نظیر آن پی برد. به 
همین دلیل در سال های 1980 تا 1990 حدود 6000 مقاله تحقیقاتی 
در مورد تزیه و شناسایی مواد ارزشمند این گیاه به چاپ رسیده است. 

گوجه فرنگی دنیایی متنوع از 
مواد ارزشمند 
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با وجود این که مسلم است هنوز تحقیقات درباره گوجه فرنگی به 
ولی  نشده اند  کشف  آن  عناصر  و  مواد  از  بسیاری  و  نرسیده  پایان 
تحقیقات امروز حاکی از وجود مجموعه ای از عناصر و مواد بسیار 
ارزشمند برای انسان در این گیاه می باشد که کمتر کسی از آن آگاه 
امالح معدنی  ارزش آن واقف نمی باشند.  به  دلیل  به همین  بوده و 
موجود در این گیاه با ارزش وظایف مهمی در بدن ایفا می کند که 
است.  بررسی  درحال  پزشکی  جدید  تحقیقات  در  آنها  از  بسیاری 
گوجه فرنگی در بعضی افراد ایجاد حساسیت می کند که باید به آن 
برای  که  می باشند  روغن  دارای  فرنگی  گوجه  دانه های  کرد.  توجه 
تهیه مارگارین، ساالد و صابون مصرف می شود. در طب سنتی نقاط 
مختلف جهان برای گوجه فرنگی اثراتی در جهت تسکین و بهبود 
امراض چشم، گوش  آنفلوانزا،  بیماری ها نظیر آسم، سرفه،  بعضی 
درد، حصبه، برص و تب زرد قائل می باشند. در مراجع جدید علمی 
خاصیت های ضد میکروب، ضد اسهال، هضم کننده و ادرار آور را 
برای آن ذکر کرده اند. گرچه شباهت هایی بین ترکیبات گوجه فرنگی 
قرمز و سبز )نرسیده( وجود دارد ولی رنگ های گیاهی موجود در 
گوجه فرنگی رسیده )قرمز( در سبز وجود ندارد و ممکن است گاهی 
در گوجه فرنگی سبز، مواد سمی وجود داشته باشد. قابل ذکر است 
که تهیه پروژسترون و تستوسترون که از هورمون های بسیار با اهمیت 
می باشداز مهمترین مواد گوجه فرنگی به نام TOMATIDINE در 
حال مطالعه و تحقیق است. همین جسم خاصیت جالب رسوب دادن 
کلسترول را داشته و دارای خاصیت ضد قارچ می باشد. با توجه به 
ارزش غذایی و اثرات جالب دارویی آن، استفاده روزمره و یا ممتد 
آن در رژیم غذایی توصیه می شود. شاید به همین دلیل است که در 
سالهای اخیر ، آب گوجه فرنگی همراه با آب میوه ها در ظروف بسته 
بندی شده نسبتاً بزرگ به فراوانی در مغازه ها به همراه مواد غذایی با 

ارزش دیگر عرضه و هر روزه از آن استفاده می کنند. 
یکی دیگر از استفاده های با ارزش گوجه فرنگی استفاده از ماسک 
به  که  کسانی  برای  خصوص  به  مورد  این  هاست.  خانم  برای  آن 
گوجه فرنگی حساسیت ندارند مفید است. برای استفاده از این ماسک 
می توان پس از استحمام که منافذ پوست بازتر می باشند یک یا دو 
دقیقه روی  تا 15  برای مدت 20  و  کرده  له  را  تازه  فرنگی  گوجه 

پوست صورت پهن کرده و سپس با آب شستشو داد. 
و  طراوت  در  می تواند  ارزشمند  مواد  داشتن  علت  به  ماسک  این 
از  استفاده  که  کرد  ذکر  باید  البته  شود.  واقع  موثر  پوست  شادابی 
ماسک های میوه ها احتیاج به زمان طوالنی دارد و باید هفته ای دو یا 
سه بار از آنها استفاده کرد چرا که غلظت مواد موثر آنها نسبتاً پایین 
با ماسک های شیمیایی  آنها بطئی است و در مقایسه  اثرات  بوده و 
که غلظت مواد آنها بیش از 20 برابر مواد طبیعی می باشند، احتیاج 
جانبی  عوارض  عوض  در  ولی  دارند  طوالنی  و  مداوم  مصرف  به 

محصوالت شیمیایی را به دنبال ندارد. 
برای  میوه ها  انواع  و  تازه  این که خوردن سبزی های  به  توجه  با 
سالمتی و جلوگیری از چاقی بی رویه خانم ها دارای اهمیت است، 
خوردن گوجه فرنگی به عنوان یک میوه با ارزش در رژیم غذایی 

روزانه یا هفتگی توصیه می شود.  

مواد غذائی که چهره شما را زیباتر 
می سازد 

مواد غذائی که چهره شما را زیباتر می سازدهمان طور که می گویند، شما 
همان چیزی هستید که میل می کنید، درست غذا خوردن به حفظ یک زندگی 
سالم و در عین حال حفظ چهره ای سالم کمک می کند. وقتی احساس خوبی 
در مورد چیزهائی که میل می کنید دارید و زمانی که موادی که مصرف می کنید 
برای شما مفید است، این شانس را دارید که از چهره ای که می خواهید 
برخوردار باشید. در این جا ده ماده غذائی که نه تنها به شما کمک می کنند 
احساس خوبی را داشته باشید بلکه کمک می کنند چهره ای فوق العاده نیز 

داشته باشید، معرفی می شود.
* آب:

نوشیدن مقادیر کافی آب در هر روز، به پوست کمک می کند که ظاهری 
صاف، نرم، انعطاف پذیر و جوان تر داشته باشد. وقتی بدن را هیدرانه )دارای 
آب( نگه می دارید، ظاهر کلی شما از نظر بافت پوست، مو و ناخن ها بهبود 
می یابد. اگر احساس ورم می کنید، ممکن است به دلیل افزایش میزان سدیم 

بدن شما باشد. افزایش دریافت آب به خروج سدیم از بدن کمک می کند.
:C ویتامین *

ویتامین C به بدن کمک می کند تا با عفونت ها و بیماری ها مبارزه نماید. این 
ویتامین، سیستم ایمنی را تقویت کرده و نیز بهبود بیماری ها را تسریع می کند. 
آیا می دانید که ویتامین C برای ساختن کالژن ضروری است؟ کالژن به 
پوست کمک می کند تا االستیک و در عین حال محکم باقی مانده و در نتیجه 
پوست بدون چروک باقی بماند. مرکبات، توت ها، گوجه فرنگی، گل کلم و 

کلم بروکلی همگی از جمله مواد غنی از ویتامین C هستند.
* چای سبز:

چای سبز غنی از آنتی اکسیدان ها است. همچنین نشان داده شده است که 
مسبب کاهش سطح کلسترول، تقویت عملکرد ایمنی و کاهش ریسک ابتال 
به برخی از انواع سرطان ها می شود. با مصرف چای سبز شما متوجه کاهش 
وزن خود می شوید، در حالی که از کافئین دریافتی خود نیز احساس رضایت 

می کنید.
* سویا:

پروتئین های سویا غنی از آمینواسیدها، ویتامین E و بسیاری از آنتی 
اکسیدان ها هستند. این موارد موجب می شوند که پوست، مرطوب و بدون 

چروک باقی بماند.
*اسیدهای چرب ضروری:

به عنوان   6 امگا  و   3 امگا  مانند   )EFAS( ضروری  چرب  اسیدهای 
چربی های خوب شناخته می شوند به عملکرد سلولی کمک می کنند. مانند 
سایر غذاهای مفید، اسیدهای چرب ضروری به سلول ها کمک می کنند تا 
اعمالشان را به درستی انجام داده و از این رو سبب پاکسازی پوست، جلوگیری 
از ایجاد لک های پوستی، کاهش چروک ها، بهبود و سالمت مو و رشد ناخن 

می گردند.
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کلسیم: عنصر معجزه آسابدن آدمی سرشار از عناصری است که بدون 
آنها زندگی ناممکن است و کلسیم به عنوان یک عنصر حیاتی در این بین 
همیشه خودنمایی کرده است. از این رو در مدح این عنصر معجزه آسا 
چند کلمه ای را برایتان بیان می کنیم تا شاید کمی بیشتر قدر کلسیم بدنتان 

را بدانید.
• کلسیم یعنی استخوان های محکم

 همه ما با واژه پوکی استخوان آشنا هستیم. پوکی استخوان در اصل نازک 
و سست شدن استخوان ها است که طی این بیماری ماده اصلی استخوان 
ها یعنی کلسیم کاهش می یابد و استخوان ها شکننده می شوند. به طوری 

که با یک ضربه جزیی استخوان ها ترک خورده و می شکنند.
تحقیقات نشان داد که اگر بدن از لحاظ جذب کلسیم در سطح مطلوبی 
قرار گیرد، استخوان ها با جذب این کلسیم دریافتی استحکام خود را بازمی 
یابند و شکستگی های حاصل از پوکی استخوان کاهش می یابند. از این 
رو توصیه متخصصان تغذیه بر این است که میزان کلسیم مصرفی برای 
کودکان کمتر از شش ماه 400 میلی گرم در روز، 600 میلی گرم برای 
کودکان شش ماهه تا یک ساله، 800 میلی گرم برای کودکان یک تا 10 
ساله و مردان و زنان 25 سال به باال و 1200 میلی گرم برای افراد 11 تا 24 

ساله و نیز خانم های باردار و شیرده باشد.
یکی از بهترین منابع برای جذب کلسیم مورد نیاز بدن لبنیات است. بهتر 
است بدانید که یک فنجان شیر کم چربی 93/6 میلی گرم کلسیم دارد و 
تقریباً 240 گرم ماست بی چربی 96 میلی گرم کلسیم دارد، بهتر است از 
ماست کم چربی استفاده شود، چرا که هم چربی بدن را باال می برد و هم 
کلسیم کمتری دارد. از دیگر منابعی که از لحاظ کلسیم بسیار غنی هستند، 
می توان کنسرو ماهی ساردین، لوبیا و گل کلم را نام برد که بهتر است از 

آنها در سفره غذایی تان حتماً بهره ببرید.
• کلسیم و بیماری های قلبی

 از دیگر مزیت های کلسیم حفظ سالمتی قلب است. تحقیقات نشان 
داده است که کلسیم با کاستن کلسترول بد خون یعنی LDL باعث حفظ 
سالمتی قلب و عروق می شود و این ارکان را در برابر خطر بیماری های 
کشنده محافظت می کند. هرچقدر کلسترول خون کمتر باشد، سالمت 

بدن و مهمتر از آن قلب و عروق بیشتر حفظ می شود. از این رو با نظارت 
متخصصان تغذیه می توان با مصرف به اندازه کلسیم سالمت قلب و عروق 

را نیز تامین کرد.
• کلسیم و فشارخون

 بحث فشار خون یکی از مهمترین مباحثی است که پس از پوکی 
استخوان در زمینه مصرف کلسیم می توان مطرح کرد. کلسیم برای بیماران 
فشارخونی بسیار اهمیت دارد. چرا که آنها را در برابر ابتال به فشارخون 
باال محافظت می کند. همچنین تحقیقات فراوان نشان داده است مصرف 
اصولی و به اندازه کلسیم در درمان فشارخون باال هم می تواند موثر واقع 
شود. از این رو بسیاری از متخصصان قلب و عروق در درمان بیماران 
فشارخون باال از ترکیبات حاوی کلسیم استفاده می کنند. حتی بسیاری از 
متخصصان این امر در آمریکا در توصیه های غذایی خود در کنار حذف 
نمک اضافی در غذای بیماران فشارخونی استفاده از غذاهای حاوی کلسیم 
باال را به آنها سفارش می کنند. پس بیماران فشارخونی در کنار شعار نمک 
نخورید، جمله کلسیم بخورید را باید اضافه کنند تا درمانشان کامل تر شود.

• کلسیم و زنان باردار
 در دوران بارداری نیاز خانم ها به کلسیم افزایش می یابد، چرا که یک 
خانم باردار عالوه بر نیاز خود باید نیازهای جنین اش را هم تامین کند. 
سرعت بافت سازی در جنین آنچنان سریع است که اگر کوچکترین 
کمبودی در تامین مواد غذایی مورد نیاز جنین پیش بیاید، تاثیرات جبران 
ناپذیری را در پی خواهد داشت. همچنین نقش کلسیم در پیشگیری از ابتال 
به فشارخون در دوران بارداری در خانم های باردار به اثبات رسیده، چرا 
که خانم های باردار در معرض ابتال به فشارخون باال هستند و متخصصان 
زنان و زایمان به خانم هایی که سابقه فشار خون باال را دارند، قرص های 
کلسیم تجویز می کنند تا در بارداری های بعدی مبتال به فشارخون باال 
نشوند. عالوه بر این در خانم هایی که شیرده هستند، مصرف کلسیم می 
تواند غوغا کند، چرا که کلسیم از طریق شیر مادر به جنین انتقال می یابد و 
سبب تکامل سریع تر و کامل تر کودک می شود. از این رو به خانم های 
شیرده هم توصیه می شود زیر نظر پزشک متخصص مصرف کلسیم را از 

یاد نبرند و آن را در برنامه روزانه غذایی شان قرار دهند.  

کلسیم: عنصر معجزه آسا 
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خنده، به دلیل ایجاد فعالیت فیزیکی، کل بدن را تحت تأثیر قرار داده و 
عاملی برای سوخت کالری و کاهش وزن اضافی نیز می باشد.

* خندیدن، ضامن سالمتی و طول عمر
 پژوهش ها نشان می دهند که خندیدن، راهی برای جلوگیری از ابتالء به 

بسیاری از بیماری ها است.
خنده، فشارهای زندگی روزمره را کاهش می دهد و باعث باال رفتن 

کیفیت عملکرد در محیط کار می شود.
خنده، بهترین دارو برای استرس بوده، باعث کاهش هورمون های استرس 
در بدن شده و عکس العمل بدن را به هنگام وقوع فشارهای عصبی تغییر 

می دهد.
* به طور کلی، ما نیاز داریم بیشتر بخندیم

 خندیدن، سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشیده و موجب دریافت سطح 
باالتری از اکسیژن می شود.

خنده، به دلیل ایجاد فعالیت فیزیکی، کل بدن را تحت تأثیر قرار داده و 
عاملی برای سوخت کالری و کاهش وزن اضافی نیز می باشد.

براساس پژوهش های انجام شده، خندیدن در طول روز موجب پیری 
دیررس می شود. بنابراین، دیدن فیلم ها یا خواندن کتاب های کمدی و یا هر 
وسیله ای که سبب خندیدن شما در طول روز می شود، امری بسیار مفید بر 

حفظ سالمتی می باشد.
هم اکنون بیمارستانی ایجاد شده که بیمارهائی با دوره درمان طوالنی و 
سخت، در آنجا بستری هستند و بدون مصرف هیچ گونه دارو، فقط در 

محیط شاد قرار می گیرند تا با افزایش خنده، بر بیماری خود غلبه کنند.
* انواع لبخند

▪ لبخند مؤدبانه
 این لبخند، به طور معمول، هنگام احوالپرسی سریع و یا تصدیق مؤدبانهٔ 
چیزی به کار می رود. هیچ حرکت قابل تشخیصی در چهره دیده نمی شود 

و فقط گوشه های لب به سمت باال حرکت می کنند.
▪ لبخند حقیقی

 این لبخند هنگامی دیده می شود که تغییرهائی در رفتار ایجاد شود که 
نشاندهندهٔ خوشایند بودن یا لذت بردن از چیزی باشد. به همین دلیل، 

حقیقی نامیده می شود؛ زیرا از شادی واقعی به وجود می آید.
▪ لبخند هیجان زده

 این لبخند شامل دو حس است هیجان و شادی ما در این حالت، لبخند 
حقیقی را همراه با عالمت هائی مانند باال بردن ابروها و ایجاد خطوط افقی 

در روی پیشانی مشاهده می کنیم.
* خنده درمانی در خدمت مدیتیشن )تفکر تمرکز( و ریلکسیشن )آرامش(

▪ کاتایوکا= تکنیک خندهٔ بدون دلیل
”خنده درمانی“ یکی از بهترین روش ها مطلوب ضداضطراب در زندگی 

استرس زای امروزی است. این روش، قابل مقایسه با انواع دیگر راه های 
ایجاد آرامش و یا روش داروئی است. در درمان داروئی، شما نیاز دارید 
به صورت فیزیکی، افکار خود را با دنیای فیزیکی اطراف قطع کنید: در 
صورتی که با خندیدن، شما نمی توانید به چیز دیگری فکر کنید یعنی شما 

یا فکر می کنید یا می خندید: هر دو با هم انجام نمی شوند.
در سایر روش های مدیتیشن، نیاز دارید با توان زیاد یتمرکز کنید تا شما را 
از فکرهای ناخواسته دور کند که گفتنش ساده ولی انجامش مشکل است 
بنابراین، خنده درمانی، ساده ترین روش از روش های درمانی است که شما 

را به آرامش سریع می رساند.
▪ خنده و کاربرد آن
 1( کاهش استرس:

ـ سرحال شدن
- پراکندگی عصبانیت و خشونت

 2( ایجاد محیط کاری سالم:
تنظیم تعادل در زندگی روزمره شما

 3( ارتباط مؤثر - خالقیت کاری - کار به صورت لذت بخش
 4 ( مقابله با مجادله و سوءتفاهم، رفع افسردگی، درد و بیماری مزمن و 

کاهش فشار و ناراحتی در مواردی مانند:
ـ مشکل های زندگی زناشوئی،
ـ  مدیریت کالش و آموزش،

ـ  سالمتی،
ـ  روان درمانی،

ـ  غصه و شکست،
ـ  ترس،

ـ  جنایت،
ـ  مراقبت،

ـ  مدیریت رفتار و ...
بنابراین، خنده مناسب و مهم برای موارد زیر است:

آورند،  به دست  را  تعادل خود  و  دوباره خنده  که می خواهند  افرادی 
مجریانی که می خواهند متفاوت بیندیشند. مدیرانی که می خواهند روند کار 
را بدون افزایش استرس دنبال کنند، کارکنانی که دوست دارند از کار خود 
لذت ببرند، شرکت هائی که در تصمیم های مهم، مشتاق تماس های انسانی 

هستند. هر کسی که می خواهد تصمیم مهم بدون برخورد بگیرد.
در حقیقت، خنده، نوعی درمان است که ما را تشویق می کند از پدیدهٔ 
طبیعی فیزیولوژیکی خنده استفاده کنیم تا احساس های دردناک عصبانیت، 

ترس، کسالت و ... در ما کاهش یابند. 

آیا خنده بهترین پزشک است؟ 
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* چه  عواملی  باعث  سریع  تر ظاهر شدن  آثار پیری  در 
پوست  می  شوند؟

 بیشتر تغییراتی  که  تصور می  کنید در نتیجه  پیری  در 
اثر آسیب   بر  به  وجود آمده  اند، احتماالً  افراد  پوست  
به  هر  ایجاد شده اند. درست  است  که   اشعه  خورشید 
حال  با افزایش  سن، تغییراتی  در پوست  پدید می  آید، 
اشعه  خورشید  معرض   در  وقت   هیچ   پوست   اگر  اما 
قرار نگیرد، تا سنین  خیلی  باال، آثار پیری  در آن  مشاهده  
نخواهد شد. مهمترین  کاری  که  برای  جلوگیری  از ایجاد 
چین  و چروک  در پوست، ضعیف  شدن  و تغییر رنگ  
پوست  باید انجام  بدهید، محافظت  از پوست  در برابر 

نور خورشید است.
سیگار کشیدن  هم  موجب  پیری  زود هنگام  پوست  می 
 شود، چون  میزان  جریان  خون  به  پوست  را کاهش  می 
 دهد و در نتیجه  سبب  ایجاد چین  و چروک  می  شود. به  
عالوه، کشیدن  سیگار کاهش  دفاع  طبیعی  بدن  در مقابل  
رادیکال های  آزاد )مواد شیمیایی  خطرناک( را به  همراه  

دارد.
*لکه های  پیری 

 لکه های  پیری  معموالً حدود سی  سالگی  در نواحی  
بیشتر در  بازوها(که   قبیل  گردن، دست  و  )از  باز بدن  
معرض  نور خورشید هستند ظاهر می  شوند؛. اگرچه  
ممکن  است  ظاهر آنها خیلی  شبیه  خال  باشد، اما این  دو 
با هم  تفاوت  زیادی  دارند. خال ها در نتیجه  توارث  پدید 
می  آیند، در حالی  که  لکه  های  پیری  در اثر سال ها قرار 

گرفتن  در معرض  اشعه  خورشید ایجاد می  شوند.
سیگار کشیدن  هم  موجب  پیری  زود هنگام  پوست  می 
 شود، چون  میزان  جریان  خون  به  پوست  را کاهش  می 

 دهد و در نتیجه  سبب  ایجاد چین  و چروک  می  شود. 
درمان های  بسیار زیادی  برای  این  لکه ها وجود دارد. اما پیش  از این  
باید  آنها باشید، حتماً  که  بخواهید به  فکر خرید دارویی  برای  درمان  
با متخصص  پوست  مشورت  کنید تا احتمال  وجود سرطان  پوست  را 
بررسی  و رد کند. بعد از این  که  از سالمت  پوست  خود مطمئن  شدید، 
با پزشکتان  در مورد راه  حل های  موجود مشورت  کنید. به  خاطر داشته  
باشید از هر روشی  که  استفاده  کنید، نتیجه  درمان  به  شدت  این  لکه ها، 
مدتی  که  در معرض  نور خورشید بوده اید و میزان  درمانتان  بستگی  دارد. 
ضروری  است  برای  جلوگیری  از ایجاد لکه های  جدید، در نواحی  باز 
بدن، همیشه  و حتی  در زمستان ، از ضد آفتاب های  مناسب  استفاده  کنید.

▪ علل  ایجاد آکنه  )جوش  غرور(
عوامل  متعددی  در ابتال به  آکنه  مؤثرند؛ از قبیل:

- وراثت: اگر پدر و مادر در زمان  نوجوانی  مبتال به  آکنه  بوده  باشند، به  
احتمال  زیاد فرزندشان  هم  این  گونه  خواهد بود.

- هورمون ها: در طی  دوره  بلوغ ، هورمون های  جنسی  )آندروژن ها( 
فعال  می  شوند و غدد ترشح  کننده  چربی  در پوست  را تحریک  می  کنند. 
در نتیجه  تولید چربی  در پوست  افزایش  می  یابد که  این  امر از عوامل  
مهم  پیدایش  جوش هاست. به عالوه، تغییر در مقدار هورمون ها در دوره  
ماهانه  یا در نتیجه  شروع  یا پایان  مصرف  داروهای  ضد بارداری، ممکن  
است  سبب  پیدایش  یا تشدید این  جوش ها شود )البته  در بعضی  موارد، 
از قرص های  جلوگیری از بارداری  برای  درمان  این  جوش ها استفاده  

»پیر پوستی« چرا؟
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می شود(.
- استرس  )فشار روانی(: اگرچه  فشارهای  روانی  مستقیماً باعث  ایجاد 
آکنه  نمی  شوند، اما بالقوه  می  توانند آکنه  و سایر بیماری های  پوست  را 

تشدید کنند.
* باورهای  نادرست  در مورد آکنه 

 در خالل  چندین  دهه، علل  گوناگونی  برای  آکنه  در نظر گرفته  می شد، 
که  امروزه  با کمک  تحقیقات  علمی، نادرست  بودن  پاره ای  از این  موارد 

مشخص  شده  است. بعضی  از این  باورهای  نادرست  عبارت اند از:
- »مصرف  شکالت، پیتزا، گردو، پسته  و غذاهای  سرخ  کردنی  برای  
همه  افراد ممنوع  است«؛ اما تحقیقات  جدید نشان  می دهند که  حساسیت  
همه  افراد به  آن  چه  می  خورند یکسان  نیست؛ بعضی ها حساسند و 

بعضی  دیگر این  گونه  نیستند.
- »نور خورشید برای  درمان  آکنه  مفید است«؛ گرچه  ممکن  است  
نور خورشید باعث  خشک  شدن  جوش ها شود، اما به  نظر می  رسد که  
ضررهای  تابش  مستقیم  نور خورشید از منافع  آن  بیشتر باشد. تابش  نور 
خورشید به  پوست  )بخصوص  اگر باعث  آفتاب  سوختگی  شود و به  
ویژه  در کسانی  که  پوست  روشن  دارند( ممکن  است  سبب  ایجاد سرطان  

پوست  شود و مسبب  پیری  زودرس  پوست  نیز هست.
- »آکنه  در سی  سالگی  خود به  خود رفع  خواهد شد« اما متأسفانه  
مشاهده می شود که بسیاری  از افراد بزرگسال  تا پنجاه  سالگی  و حتی  

بیشتر، به  آکنه  مبتال هستند.
- »علت  به  وجود آمدن  آکنه ، بهداشت  نامناسب  است« اما باید دانست 

وجود آکنه  به  معنی  تمیز نبودن  پوست  نیست.
- »محلول های  شستشوی  قوی  برای  بهبودی  آکنه  مناسبند«. در صورتی 
که بسیاری  از پزشک ها معتقدند   پوسته  پوسته  شدن  پوست، آکنه  را 

تشدید می  کند.
* توصیه هایی  برای  بهبود آکنه 

- همیشه  صورت  خود را با تمیز کننده های  مالیم  بشویید. از محلول های  
شستشوی  قوی  استفاده نکنید و نیز از تراشیدن  سطح  پوست  پرهیز کنید 
زیرا این  موارد ممکن  است  باعث  تشدید آکنه  شوند. اگر وسوسه  می 
 شوید که  بیش  از حد صورت  خود را تمیز کنید، باید در مقابل  این  
وسوسه  مقاومت  کنید، زیرا ممکن  است  این  کار بیش  از آن  که  مفید 

باشد مضر باشد.
- خانم ها دقت  کنند که  زمان  خواب، حتماً آرایش  صورت  خود را پاک  
کنند. برای  این  کار بهتر است  از آب  و تمیز کننده های  مالیم  استفاده  شود.
- از مواد قابض  و خشک  کننده  استفاده  نکنید. اگر چربی  پوست  را 
بیش  از حد از بین  ببرید، ممکن  است  واکنش  پوست  شما به  صورت  

تولید چربی  حتی  بیشتر از قبل  باشد.
- از ترکاندن  و چالندن  جوش ها خودداری  کنید. این  کار ممکن  است  

باعث  ایجاد جراحت های  دائمی  در پوست  شود.
- هنگام  خرید مواد آرایشی، محصوالت  بدون  چربی  را انتخاب  کنید. 

.noncomedogenic.. :روی  این  محصوالت  نوشته  شده  است
 )noncomedogenic( بدون  چربی آفتاب های   از ضد  - هر روز 

استفاده  کنید. 

نگهداری پوست در فصل سرما 

نگهداری پوست در فصل سرمابا سرد شدن هوا مراجعه افراد به کلینیک 
های پوستی نیز بیشتر می شود. وزش بادهای سرد و خشک در فصول پاییز 
و زمستان و اقامت طوالنی در اتاق هایی که به دلیل گذاشتن وسایل گرمایشی 
گرم و خشک شده از مهمترین دالیل بروز خشکی و چروک زودرس پوست 
است.بهترین و مناسب ترین راه برای جلوگیری از خشک شدن پوست، 
استفاده از کرم های مرطوب کننده مناسب است.کرم های مرطوب کننده با 
ایجاد یک الیه در سطح پوست سرعت دفع آب از اپیدرم را کاهش داده و 
با افزایش قدرت نگهداری آب مانع از خشکی و از بین رفتن شادابی پوست 
می شود.یک مرطوب کننده خوب باید حاوی آب، ترکیبات جذب کننده 
رطوبت و امولسیون های تغذیه کننده پوست باشد. در هنگام خرید توجه 
به روز و شب بودن کرم ها اهمیت ویژه ای دارد. در هنگام روز باید از کرم 
 UV های مرطوب کننده که حاوی ضدآفتاب بوده و پوست را در برابر اشعه
خورشید محافظت نماید، استفاده کرد. در صورت استفاده مستقیم نیز بهتر 

است ضدآفتاب باSPF ?? بر روی پوستتان بمالید.
برای مرطوب کردن پوستتان در شب نیز کرم های حاوی اسید هیدروکسی 
آلفا که جزء الیه بردارهای طبیعی بوده و سلول های مرده پوست را بازسازی 
می کند و موجب بهبود الیه بیرونی پوست می شود، تهیه نمایید.هرگز برای 
مرطوب کردن پوستتان از آب و صابون استفاده نکنید زیرا شست وشوی بیش 
از حد باعث از بین رفتن الیه چربی محافظ پوست شده و روند خشک و 
پوسته پوسته شدن پوست را سرعت می بخشد.به جای استفاده از صابون از 
شیرپاک کن برای تمیز کردن صورتتان استفاده کنید. از بخورهای گیاهی که 
موجب افزایش آب رسانی به پوست می شود، غافل نشوید. گنجاندن مواد 
غذایی حاوی ویتامین A و E نظیر سبزیجات دارای برگ سبز، سیب زمینی، 
هویج، خشکبار، انگور و مرکبات نیز کمک بزرگی به حفظ طراوت و زیبایی 

پوست در فصول سرد می کند  
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آیا آرزو دارید که آرام و خونسرد و خوددار باشید و فرصت کافی برای 
آنچه دلخواه شماست در اختیار داشته باشید؟ اگرچه رسیدن به این هدف 
مشکل به نظر می رسد، اما با کمی تالش و تجدیدنظر در افکار و اعمال 

می توان به آن نزدیک شد. 
*بهتر است راهکارهای پیشنهادی ما را رعایت کنید:

فراموش نکنیددر دنیای شلوغ و پر استرس امروز به دست آوردن تکه 
ای آرمش می تواند غنیمت بزرگی باشد آیا ذاتا همیشه مسوول امور و 

عهده دار نظم و ترتیب هستید؟
* افراد پرکار و فعال اغلب احساس می کنند همه کارها باید تحت 

کنترل آنها باشد، خصوصا مواقعی که هدف خاصی مدنظرشان است.
بنابراین سعی کنید برای یک بار هم این عادت کنترل کردن را رها کنید 

و بگذارید زندگی مسیر خود را بپیماید.
به عنوان مثال بگذارید دیگران برنامه سفر دستجمعی یا پیک نیک را 
سازماندهی کنند و نتیجه حاصله را بدون هیچ اظهارنظری بپذیرید و 
ببینید چه احساسی به شما دست می دهد. این کار ممکن است برای شما 

پردغدغه و برای دیگران شگفت انگیز باشد، ولی آرامشی که برایتان به 
ارمغان می آورد، ارزش دارد.

* مسوولیت های متعدد را نپذیرید
 ـ ممکن است از این که همواره کارهای بسیاری را با هم انجام می 
دهید به خود ببالید، ولی قطعا در عین کار احساس عدم تمرکز، نگرانی 

و خستگی می کنید. 
ـ خانمها اکثرا از این که قادرند چندین کار را همزمان انجام دهند به 

خود می بالند ولیکن در نهایت از این عمل آسیب می بینند.
بنابراین در عهده داری کارها هوشیار باشید؛ یعنی کارها را یک به یک و 
به نوبت انجام دهید. قدر لحظه های عمر خود را بدانید و از انجام کاری 
که عهده دار هستید، لذت ببرید تا پس از این که کار را به نحو احسن 

انجام دادید، احساس موفقیت کنید.
* به موفقیت های خود بها دهید

 همیشه توجه داشته باشید که موفقیت ، پیروزی های بعدی را به دنبال 
می آورد و احساس خود کم بینی را از انسان دور می کند. کافی است تنها 

10 پله تا آرامش 
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به یک چیز که موجب بالندگی شماست و 
یا یک زمینه که در آن موفق بوده اید فکر 
کنید. ارزشمند بودن خود را مورد تایید قرار 

دهید. 
بار که در مسیر کم ارزش پنداشتن  این 
موفقیت  کنید  سعی  گیرد،  می  قرار  خود 
هایتان را مرور و تامل کنید. با این عمل همه 
امور را در دورنمایی مثبت قرار می دهید و 

احساس آرامش خواهید کرد.
* به نیازهایتان اهمیت دهید 

 همیشه به فکر راضی و خوشحال کردن 
دیگران بودن کافی نیست ، کمی هم به فکر 
این  باشید.  نیازهای معقول و مقبول خود 

دلیل بر خودخواهی نیست.
نظرات دیگران گوش دهید،  نقطه  به   *
ولی اگر الزم می دانید برای این که فرصت 
کافی برای پاسخ داشته باشید به آنها بگویید 

برای فکر کردن و تصمیم گرفتن درباره آن موضوع نیاز به زمان دارید. در 
عین حالی که انعطاف پذیر هستید نسبت به احساسات و عواطف خود 

نیز واقع گرا و بی رودربایستی باشید.
این را بدانید که این گونه برخورد با مسائل حتما با موفقیت توام خواهد 
بود. اگر رک بودن شما را به وحشت می اندازد ابتدا از مسائل کوچک 
شروع کنید و بعد به مسائل بزرگتر بپردازید تا بدین وسیله گستره آرامش 

خود را افزایش دهید. 
* از کار خود لذت ببرید

 اگر همواره در حال مسامحه و طفره رفتن از انجام کاری هستید و یا 
احساس می کنید برای انجام کاری تحت فشار هستید، عالمت این است 
که از کاری که انجام می دهید لذت نمی برید. واقعیت امر این است که 
شما به هر حال ناچارید این کار را انجام دهید، پس روی جنبه های لذت 
بخش آن تمرکز کنید؛ مثال حس خوبی که به نظم درآوردن امور می دهد 
و یا مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتن از بابت رسیدن به نتایج مطلوب 

تکیه کنید. 
این دیدگاه مثبت می تواند تنش های درون شما را بزداید و به شما 
فرصت دهد که دریابید چه تغییرات درازمدتی را می توانید ایجاد کنید. 

انعطاف پذیر باشید لزوم یک برنامه روزمره برای تنظیم نیازهای زندگی 
نباید اصرار و اجبار در رعایت آن  بسیار خوب و معقول است ولی 

موجب تنش و اضطراب شما شود.
سختگیری و جدی بودن زیاد سبب می شود فرصتها را از دست بدهید 
و تاکید برای اجرای آن برنامه انرژی خود را بیهوده تلف کنید در مواقعی 
که الزم می دانید روش و تاکتیک خود را تغییر دهید تا در کارهایتان موفق 

تر و در رسیدن به اهدافتان خالق تر شوید.
انعطاف پذیری به شما آرامش بیشتری می دهد چون به شما فرصت 

می دهد حین انجام کار روش خود را انتخاب کنید.
* بین کار و زندگی تعادل برقرار کنید 

باعث  با زندگی خصوصی  اداری  ادغام زندگی کاری و  تداخل و   
اختالالت فیزیکی و عاطفی است برنامه و زمانی را برای توقف کار 
انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. در خانه به کار فکر نکنید و توجه خود 

را به زندگی خانوادگی معطوف دارید.
مواردی پیش می آید که این کار برایتان مقدور نیست ، ولی سعی کنید 

بیشتر موارد این مساله را رعایت کنید.
* عکس العمل هایتان را عوض کنید 

 ممکن است همواره در تغییر شرایط تنش آفرین موفق نباشید، لیکن 
باتغییر دادن دیدگاه خود نسبت به آن می توانید احساسات خود را عوض 

کنید. 
اگر کسی دیر به سر وعده می آید شانه هایتان را به عالمت بی تفاوتی 
باال نیندازید و از وقت آزادی که به دست آورده اید لذت ببرید. اگر کسی 
بی ادب و پرخاشگر است این گونه تلقی کنید که او مبتال به فشار خون 

باال می شود و نه شما. 
* ذهن و روح خود را شاد کنید 

 ذهن و روان خود را با دیدن و شنیدن کارهای هنری ، زیبا و آراسته 
کنید. از نمایشگاه های هنری دیدن کنید و به موسیقی گوش فرا دهید و 

بر زیبایی های یک گل تمرکز کنید.
کاغذ و قلمی را بردارید و منظره زیبایی را نقاشی کنید و یا در پارک قدم 

بزنید و یا در یک کالس هنری ثبت نام کنید. 
* برای آینده برنامه ریزی کنید

 حتما برای خود برنامه های تفریحی تدارک ببینید؛ چرا که چشم انتظار 
بودن برنامه های تفریحی نیز آرام بخش بسیار خوبی است.

فهرستی از برنامه های لذت بخش تهیه کرده و برای انجام آن برنامه 
ریزی کنید؛ مثال برنامه ای برای تهیه بلیت تئاتر و یا قرار مالقات با یک 
دوست و یا خرید کتاب مورد عالقه تان تهیه کنید. با این کارها بالفاصله 

احساس دلپذیری خواهید کرد.  
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مسواک زدن هم نکات ریزی دارد که اگر آنها را بدانید، می توانید بهتر 
بهداشت دهان و دندان هایتان را رعایت کنید. این هم 12 نکته کلیدی برای 

مسواک زدن:
1( ناخنک نزنید: 

قندی در طول روز در یک وعده مصرف شده و از خوردن تدریجی و به 
دفعات مواد قندی و چسبنده مانند شکالت، تافی، آدامس و غیره به طور 
جدی پرهیز شود. هدف اصلی از مسواک زدن، تمیز و پاک کردن سطح 
دندان ها از تمام مواد غذایی و میکروارگانیسم هایی است که اغلب به طور 

طبیعی روی سطوح دندان ها قرار می گیرند.
2( انتخاب مسواک مناسب:

نکته مهم در شروع مسواک زدن این است که مطمئن شویم مسواک مان، 
تمیز و سالم باشد. انتخاب یک مسواک خوب که موهای آن از نایلون 
نرم، ساخته شده باشد بسیار مهم است. نکته قابل ذکر این است که یک 
مسواک را نباید بیش از سه یا چهار ماه مورد استفاده قرار داد زیرا موهای 

آن کج و نامنظم می شود، بنابراین هر موقع که موهای مسواک، خمیده و یا 
نامنظم و از یکدیگر جدا شود یا رنگ آن تغییر کند، در این صورت باید 
حتما مسواک را تعویض کرد. مسواک ها اغلب به صورت نرم، متوسط و 
سخت عرضه می شوند که استفاده از مسواک نرم توصیه می شود و در 
موارد خاص باید با نظر دندانپزشک و با توجه به نوع دندان ها، از مسواک 
مورد نظر استفاده کرد. یادمان باشدکه لزوما مسواک گران و خارجی به 

معنی بهتر بودن آن نیست.
3( حتما خمیردندان الزم نیست: 

اشاره به این نکته الزم است که به یاد داشته باشیم، الزم نیست مسواک زدن 
را حتما با خمیردندان انجام داد زیرا چنانچه خمیردندان در دسترس نباشد 
می توان تنها با آب دندان ها را تمیز کرد. استفاده از خمیردندان حاوی 

فلوراید نیز برای مسواک کردن توصیه می شود.
4( زاویه دهید:

پیش از شروع مسواک، ابتدا دهان را با آب خیس می کنیم تا خمیردندان 

12 کلید مسواک زدن 
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به خوبی کف کند و سپس از دندان های به اصطالح کرسی )آسیاهای 
بزرگ و کوچک( شروع کنید و باید به نحوی مسواک کنید که موهای 
مسواک به صورت مایل و کج و با زاویه 45 درجه روی سطح خارجی 
دندان ها قرار گیرد. در این حالت موهای مسواک روی قسمت وسط دندان 

نیز قرار گرفته و شیارهای موجود روی دندان ها تمیز می شوند.
5( اول سطح زبانی: 

اول سطح زبانی دندان هایتان را مسواک بزنید بعد به سراغ سطح مسواک 
بزنید بعد به سراغ سطح لپی )گونه ایی( دندان ها بروید به این ترتیب سطوح 

داخلی دندان هایتان را قبل از اینکه دستانتان خسته شود، تمیز می کنید.
6( سایش بی سایش:

اغلب ما مسواک را به طور رفت و برگشت و از باال به پایین و یا جلو 
و عقب حرکت می دهیم که در درازمدت موجب می شود تا سایش روی 
دندان ها و در مجاورت لثه ها ایجاد شود و از طرفی لثه ها به مرور زمان 
از روی قسمت پایین دندان ها، کنار رفته و مشکالت حادی را به وجود 
می آورد. باید دقت شود که مسواک را با زاویه ای 45 درجه نسبت به 
محدود طولی دندان روی شیار دندان و لثه قرار داده و قدری به سمت 
پایین فشار دهیم تا موهای مسواک به طور کامل بین لثه و دندان فرو رود. 
سپس مسواک را با حرکت مالیم لرزش می دهیم که این کار سه تا چهار 
بار باید چندبار تکرار شود تا کلیه سطوح غیرقابل دسترسی برای مسواک 

تمیز شود.
7( محل نگهداری مسواک: 

پس از مسواک زدن، مسواک خیس را در جعبه یا محیط سربسته قرار 
ندهید زیرا به اصطالح هوای داخل آن دم کرده و موجب رشد میکروب ها 

می شود.
8( دوبار در روز: 

دندان ها باید پس از هر وعده غذا مسواک شوند و چنانچه این کار مقدور 
نباشد، در این صورت باید حداقل دو بار در روز، شب ها پیش از خواب 

و صبح ها پس از صبحانه دندان ها را مسواک کرد.

9( بین دندان ها فراموش نشود:
اگر تصور می کنید که استفاده از نخ دندان برای بیرون آوردن غذا از بین 
دندان ها است، در این صورت سخت در اشتباه هستید زیرا اگر خرده غذا 
در میان دندان تان هم نباشد، باز باید حداقل یک بار در شبانه روز از نخ 
دندان استفاده کنید. قابل ذکر است که سطح بین دندانی به هیچ وجه با 
مسواک زدن تمیز نمی شود و میکروب ها هستند که عامل پوسیدگی دندان 

بوده و در میان دندان ها استقرار می یابند.
10( ایرانی و خارجی ندارد:

به  خارجی،  دندان  نخ های  از  استفاده  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
معنی کیفیت بهتر نبوده و نخ های دندان عرضه شده در داروخانه ها، از 

استانداردهای مربوطه برخوردار بوده و قابل استفاده هستند.
11( روش استفاده از نخ دندان:

هنگام استفاده از نخ دندان، ابتدا یک تکه به اندازه 25 تا 30 سانتی متر 
را ببرید و دو طرف قسمت بریده شده را به دور انگشت اشاره )سبابه( 
بپیچید. سپس سه انگشت آخر را ببندید و دو دست تان را از یکدیگر دور 
کرده و نخ را با حرکت دادن آن به صورت اره ای ، به آرامی میان فضای 
دندان ها وارد کرده و دقت کافی کنید که فشاردادن نخ موجب زخم شدن 
لثه ها نشود. نخ را به عقب و جلو حرکت دهید و اطمینان حاصل کنید که 
از میان دندان ها عبور کند. برای واردکردن نخ دندان در میان دندان  های 
فک پایین از انگشت اشاره استفاده کنید و برای دندان های فک باال از دو 
انگشت و شست تان استفاده کنید. اگر هنگام استفاده از نخ دندان، رشته 
رشته و یا پاره شود در این صورت امکان دارد که پوسیدگی میان دو دندان 

وجود داشته باشد و یا اینکه در آن قسمت، جرم دندان وجود دارد.
12( فقط نخ دندان:

از نخ های دیگر برای این کار استفاده نکنید زیرا نخ دندان های مخصوص 
برای  در ضمن،  می باشد.  کار  این  برای  استاندارد  و  مصنوعی  نوع  از 
تمیزکردن بین  دندان ها، از اشیای سخت و نوک  تیز مانند سوزن و یا 

سنجاق و غیره استفاده نکنید.  
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انجام تمرین های یوگا با سرعت زیاد، به گونه ای که حرارت بدن را باال 
ببرد و عرقتان را در بیاورد، باعث سوزاندن کالری های اضافی می شود، اما 
چه بسا روش های مالیمتر، کارآیی بیشتری برای کاهش دور کمرتان داشته 
باشند. می پرسید چگونه؟ یوگا، به شیوه ای روحی-روانی باعث تسهیل 

کاهش وزن می شود.
بسیاری از عادت های بد، ریشه روحی-روانی دارند. یوگا، با آموزش 
تمرکز بر درون، شما را از نگرانی های بی مورد رها می کند و انرژیتان را بر 
آنچه واقعا اهمیت دارد، متمرکز می کند. به کمک یوگا، یاد می گیرید که 
علل عدم توجه به سالمتی و انگیزه های پرخوریتان را پیدا کنید. به مرور 
زمان، متوجه نوعی احساس کنترل بر زندگی تان می شوید. مواظب غذایی 

که در دهان می گذارید خواهید بود و از مزه آن لذت می برید.
* چهار حرکت برای شروع

هر چند حرکت های زیر، تمرین کامل یوگا نیستند اما به کمک آنها، 
متوجه منافع یوگا خواهید شد. پیش از شروع، بدنتان را 5 دقیقه گرم کنید. 
هر حرکت را حداقل به اندازه پنج تنفس آرام و یکنواخت نگه دارید. با 
5 شماره، نفس بکشید و با 5 شماره، بیرون دهید. در هر بار دم، ستون 
فقراتتان را صاف و کشیده کنید و با هر بازدم، حرکت را کاملتر نمایید. 
به بدنتان گوش دهید؛ درصورت احساس هر دردی، از شدت حرکت 

بکاهید.
*صندلی

و  بایستید  جفت  پاهای  با  استقامت.  و  هماهنگی  توازن،  آموزش 
بازدم،  با  همزمان  بکشید.  نفس  کنید.  رها  طرفین  در  را  دست هایتان 
زانوهایتان را خم کنید و باسن را مثل هنگام نشستن روی صندلی، عقب 

دهید. دست هایتان را باالی سرتان بکشید. عضالت شکم را برای کمک 
به ستون فقرات، منقبض نمایید. به پاهایتان فشار بیاورید. به اندازه 5 تا 10 

تنفس، مکث کنید و سپس، دوباره به آرامی بایستید.
* خم به جلو نشسته

آرامش ذهن. صاف بنشینید و پاهای تان را دراز کنید. دور پاهای تان، 
یک نوار یا کمربند بی اندازید. از باسن، و نه از کمر، به جلو خم شوید. 
درحالی که شانه ها را پایین داده اید، سعی کنید که سینه را صاف نگه دارید و 
به ساق هایتان برسانید. 5 تا 10 بار نفس بکشید و به آرامی دوباره بنشینید.

* تفکر
رفع فشار بر ستون فقرات. چهارزانو، صاف بنشینید. سرانگشتان تان را 
کمی پشت بدنتان، زمین بگذارید. نفس بکشید و ستون مهره هایتان را 
صاف کنید. همزمان با بازدم، به آرامی به راست بچرخید و دست چپ 
را روی زانوی راست بگذارید. 5 تا 10 بار تنفس کنید. سپس به وضعیت 

شروع بازگردید و این بار، به سمت چپ بچرخید.
* پل

را خم  زانوهایتان  بخوابید و  به پشت  انعطاف.  تقویت  رفع فشار و 
کنید. کف پاهایتان را به زمین بچسبانید و به اندازه عرض باسن باز کنید. 
دستهای تان را در طرفین، به زمین بچسبانید. کف دست ها رو به باال باشند. 
نفس بکشید. همزمان با بازدم، با فشار بر پاشنه ها، باسن و کمرتان را از 
زمین جدا کنید. بازوهای تان را به زمین فشار دهید. 5 تا 10 بار نفس 
بکشید. همزمان با پایین آمدن، نفستان را بیرون دهید. هر بار به اندازه یک 

مهره، به زمین نزدیک شوید.

کاهش وزن با یوگا برای زنان
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