گزارش «وطن امروز» از نقض تمام حقوق بینالملل در ماجرای بازداشت
دیپلمات ایرانی در آلمان و انفعال عجیب وزارت امور خارجه

محسنهاشمی:

نتوانستیم
انتظاراتمردمتهران
رابرآوردهکنیم

پاسپورت پیشکش
اعتبارگذرنامه سبزهم رفت
صفحه 5

د ش ه5شهر و  5 397ذی حجه 27 439وست  2 8س لدهم شم

يتره ي مروز

بعد از علی ربیعی ،مسعود کرباسیان وزیر امور
اقتصادی و دارایی نیز در آستانه طرح سؤال
از رئیسجمهور ،با رأی عدم اعتماد نمایندگان
در جلسه استیضاح برکنار شد

دومینقربانی
روحانی

صفحه 4

 6 252ص حه

 79س ل و273روزگذشت

و ن

الدت س دتدهم ن شو یش

سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و سی مین شست خبری ا صحاب رسا ه عالم کرد

صفحه 2

6

■ چگو ه فق ن ر ح یو رد هر نشد د
یادآور

دوشنبه  5شهریور 1397

یادداشتیک

میراث ناقصالخلقه خان!

گزارش
یادآور

صادق فرامرزی

«به من بگویید دیکتاتور!» این عبارت مشهوری است
که س��یدضیاءالدین طباطبایی ،نخس��تین نخس��توزیر
رضاش��اه پهلوی فردای کودتای  3اسفند در گفتوگویی
که با احمدشاه قاجار داش��ته ،به زبان آورده است .فارغ از
آینده پرفرازونشیب این نخستوزیر ناکام و میزان اشراف
یا عدم اشراف او به بار معنایی منفی واژه دیکتاتور میتوان
این عبارت را به عنوان ش��اهبیتی از منش و روش آغازین
حکوم��ت پهلوی فرض کرد؛ فرضی ک��ه مبنای آن بیش
از ش��کل دیکتاتوری آن حکومت
اش��اره ب��ه ماهی��ت تقلی��دی و
نس��خه رونویسی ش��ده توسعه و
مدرنیزاس��یونی دارد ک��ه بعدها
توسط رضاخان پیگیری شد.
صرفنظ��ر از تم��ام بحثه��ا
پیرامون بازشناس��ی ش��خصیت
رضاخ��ان میت��وان ب��ا بررس��ی
عملک��رد وی قضاوت��ی معقول از
دوره زمامداری او داشت ،به عبارت
دیگر به جای آنکه با پیشفرضی
مثبت یا منفی نسبت به شخصیت
وی در جس��توجوی یافت��ن
دالیلی برای اثبات صحت قضاوت
شخصیمان باش��یم ،میتوانیم با
نگاهی کالن به مجموعه اقدامات انجام شده از جانب وی
در پایان به س��طحی از ش��ناخت شخصیت او دست پیدا
کنیم .در تعریف یک خطی موافقان «اس��تالین» از دوره
زمامداری او زیاد گفته میشود که «استالین شوروی را با
گاوآه��ن تحویل گرفت و با بمب اتم تحویل داد» ،هرچند
ک��ه محتوای لفظ��ی این عبارت تقریبا صحیح اس��ت اما
نمیتواند مبنای قضاوتی جامع درباره مجموعه عملکرد را
به مخاطب تحویل دهد ،زیرا محدود کردن مجوعه عملکرد
به یک اقدام مثبت یا منفی خود به خود زمینهس��از یک
تقلیلگرایی و س��طحینگری خواهد بود .مثال رضاخان و
بررسی دوره حکمرانی وی نیز از این قاعده مستثنا نیست
و محدود کردن زاویه دید نسبت به آن دوره بر مبنای یک
یا چند عملکرد خاص صرفا افق دید آدمی را برای تحلیل
کلیت آن دوره محدود میکند.
طرفداران یا الاق��ل آنها که به مجموعه دوره حکومت
رضاخان نگاهی مثبت دارند ،وی را پدر «ایران مدرن» لقب
میدهند و در اثبات سخن خود به مجموعه نهادسازیهای
بروکراتیک ،رونق یافتن نس��بی صنعت نوین ،بسترسازی
ارتباطات گسترده جهانی ،سامان دادن به مساله بهداشت،
تاس��یس مدارس متعدد و دانشگاه تهران و مواردی از این
دست استناد میکنند و چنین نتیجه میگیرند که رضاخان
بهرغم داشتن مشی دیکتاتوری که الزمه به سامان رساندن
ای��ران در آن برهه بوده اس��ت(!) کش��ورمان را وارد دوره
نوینی از تاریخ کرد و برای نخستینبار برنامه مدرنیزاسیون
را پیاده کرد .آنها غالبا با مقایس��ه دوران دیکتاتوری وی با
حکومته��ای مطلقه دوره گ��ذار در اروپای غربی چنین
ادعا میکنند که برخورد او نیز با س��نت و مذهب مش��ابه
برخورد آن حکام با نهاد کلیسا و نظام ارزشی آن بهعنوان
سدراهی در برابر موج مدرنیته بوده است .در سوی دیگر نیز
مخالفان یا الاقل آنها که به مجموعه دوره حکومت رضاخان
نگاهی منفی دارند با یادآور شدن مصادیق متعدد از جمله
ضررهای جبرانناپذیر وی به عشایر ،اقدامات هویتزدای
او در مبارزه علی��ه مذهب اکثریت جامعه ،تصاحب بیش
از  2هزار روس��تا و به مالکیت خود درآوردن آنها ،سرکوب
شدید سیاسی ،زدن ضربه نهایی به دستاوردهای مشروطه
و ...به محکوم کردن دوره زمامداری وی میپردازند و دوره
حکومت وی را جزو بدترین ادوار تاریخ به شمار میآورند.
واقعیت امر آن است که همانقدر که استالین شوروی
را ب��ا گاوآهن تحویل گرفته بود و با بمب اتم تحویل داده
ب��ود ،بخش عمدهای از مصادیقی ک��ه در تایید یا رد دوره
حکمرانی رضاخان به آنها استناد میشود ،صحت دارد اما
هیچکدام از این مصادیق بدون داشتن نگاهی کل به جزء
ما را به نتیجه مورد نظر درباره دوره حکمرانی او نمیرساند.
رضاخان در بس��تر بیدولتی و عدم ثبات سالهای پایانی
قرن  13هجری به قدرت رسید و در جامعهای که بیدولتی
و ع��دم ثبات اجتماعی آن را به بحران نکش��اند ،هیچگاه
فردی مانند رضاخان موقعیت و بستر رسیدن به قدرت را
به دست نمیآورد .رضاخان مولود این فضا بود و مهمترین
کاروی��ژه خود را نی��ز گذار از این بیدولتی و رس��یدن به
یک ثبات نسبی میجست اما برای رسیدن به همه اینها
مسیری عکس را طی کرد که اثرات بلندمدت آن تا سالیان

سال باقی ماند که حتی بعضا هنوز هم به چشم میآید.
رضاخان بخش زی��ادی از بیثباتی اجتماعی را از بین
برد و حکومتی نس��بتا باثبات را نیز تاسیس کرد اما آنچه
در این می��ان رخ داد آن بود که او به جای تقویت مفهوم
دولت-ملت (که مدعی ش��کل دادن به آن بود) جامعه را
روزبهروز ضعیف کرد تا دولت در ظاهر امر قوی و مقتدر به
چشم بیاید .در دوران او دانشگاه تهران و مدارس مختلف
تاسیس شد اما ایده محوریاش برای امتداد یافتن قدرت
دولت ،بیاعتبار ک��ردن نخبگان
و راهی بود که از طریق دانش��گاه
شکل و قوام مییافت .او به ظاهر
امر حکومتی ب��ا مختصات مدرن
را تاس��یس کرد ام��ا بهجای آنکه
به تقویت نه��اد حکومت بپردازد
به حکومت شکلی شدیدا شخصی
ش��ده داد و یک پاتریمونیالیسم
(پدرساالری) فاس��د را به جامعه
تحمیل کرد .او ش��عارهای مدرن
را از الب��هالی س��تونهای جراید
روش��نفکری بیرون کش��ید و به
صحن��ه سیاس��تگذاری آورد اما
راه مدرنیزاس��یون را بهجای آنکه
از طریق تقویت نهادهای اجتماعی
طی کند با ش��کلی از باال به پایین پیگیری کرد .او اقتدار
خانها و ایالتی را که ساز جدایی میزدند سرکوب و نابود
کرد اما با تبدیل ک��ردن خود به بزرگترین خان و مالک
کشور فضا را به سمت و سویی برد که کشور بهجای رهایی
از خانس��االری به یک پدرس��االری بزرگ دچار شود .او
س��عی کرد نهاد دولت را از فض��ای قبیلهای به جامانده از
دوران قاجار به ش��کلی شبیه س��لطنت مدرن در آورد اما
برای این کار مجلس را به فرمایش��یترین س��طح ممکن
در طول تاریخ کش��ور رس��اند .او مدعی پیگی��ری پروژه
مدرنیزاسیون بود اما خود دولت را به جهتی خالف تعریف
مدرن کامال شخصیسازی کرد .او به جای آنکه از ظرفیت
س��نت و مذهب برای تقویت مفهوم «ملیگرایی» در برابر
«قومگرایی» اس��تفاده کند ،ملیگرایی را تبدیل به روش
و منش��ی در برابر همه سنتها و ارزشهای مذهبی کرد
ک��ه در دهههای بعد موجب آن ش��د که ایران تا آس��تانه
چندپارگی در آذربایجان و کردستان برود .او بخش عمدهای
از بودجه کش��ور را صرف تاسیس و تقویت ارتش کرد اما
هیچگاه اجازه نداد ارتش در س��اختاری مناسب تبدیل به
یک نهاد غیرفرمایش��ی ش��ود .او راهآهن را به توصیههای
خارجی وارد ایران کرد اما به جای آنکه این راهآهن تبدیل
به مبدأ ارتباطی با جهان شود ،ایران را تبدیل به شاهراهی
استراتژیک برای دخالت نظامی دولتهای متخاصم اروپایی
کرد .او س��عی کرد ای��ران را باالتر از همه مفاهیم قومی و
قبیلهای که هویتبخش مردم آن دوره بود ،تبدیل به تنها
مفهوم هویتبخش کند اما هیچگاه به این نیندیشید که
ملیت ذیل مفهوم استقالل به رسمیت شناخته میشود نه
مخالفت با س��نت .او مجموعه اقدامات زیادی را با نتایجی
متفاوت از آنچه در ظاهر جلوه مینمود پایهگذاری کرد که
اثرات آن در یک مدرنیزاسیون مریض جلوهگر شد.
رضاخان مول��ود فضایی تهدیدآمیز بود که در س��ایه
بیاعتبار ش��دن نهادهای قدرت هرلحظه امکان فروپاشی
وجود داشت اما زمانی که سقوط کرد هنوز هم این تهدید
بر کشور سایه افکنده بود .دستاوردهای متعدد او هیچکدام
موجب عالج ایران در رسیدن به یک حکومت با ثبات که
پشتوانه مردمی مانع از فروپاشی آن شود ،نبود و او در سایه
همان بیگانگی میان دولت و ملت دقیقا در همان شرایطی
که به قدرت رس��یده بود از قدرت س��اقط ش��د .رضاخان
یادگاریهای زیادی را برای ایران به جا گذاشت که همگی
آنها در «ناقصالخلقه» بودن با یکدیگر وجه شباهت داشته
و دارند .او مفاهیم و پدیدههای جدید را دوس��ت داشت و
بیآنکه ماهیت آنها را بشناسد همانند سیدضیاء که دوست
داشت دیکتاتور خطاب شود (بیآنکه بداند دیکتاتور بودن
در ارزشهای مدرن معنایی منفی میدهد) سعی میکرد
در س��ایه هرچیزی که مدرن نامیده میش��ود برای خود
هویتی دس��ت و پا کند .محل تضاد شدن ملیت و دیانت،
نافی یکدیگر معنا شدن سنت و پیشرفت ،نهادسازی بر پایه
اعتبار فرد ،س��رکوب همگانی به بهانه ایجاد ثبات و ده ها
مورد از این دست مهمترین میراث به جا مانده از رضاخان
اس��ت .او فرزندان ناقصالخلقه زیادی را تقدیم کشور کرد
که هرکدام نام یک��ی از پدیدهها و تجربههای مدرن را به
دوش میکشیدند.

عبدالحسینتیمورتاش

اشاره

حذفپیشازرقابت

خانگزیدهها
دیکتاتورها در کنار همه صفات خود ،به یک ویژگی معروفترند:
«حذف»! حذف است که دیکتاتورها را سرپا نگه میدارد .پلیس
مخفیهای استالین و هیتلر برای حذف مخالفان درجه چندم،
ش�اهدی بر این ادعاس�ت که دیکتاتورها قت�ل را جدیترین
تضمین ب�رای بقای خ�ود میبینن�د و در این مس�یر حتی از
حذف نزدیکان و پیشخدمتان خود به بهانههای مختلف دریغ
نمیکنن�د .در حافظه تاریخی ایرانیان ،صدام یکی از کس�انی
است که به قتل نزدیکان خود (از هراس تصاحب قدرت توسط
آنان) مش�هور شده است .در تاریخ معاصر ایران اما «رضاخان»
کم دست به قتل نزدیکترین نزدیکان خود نزده است .او عالوه
بر مخالفان سیاسی و حتی شاعران و روشنفکران ،کسانی را که
در دایره تصمیمگیری او و برای سالها گوش به فرمان او بودهاند
نیز به قتل رسانده است؛ براحتی.

رن�ج خواندن برخی صفح�ات تاریخ را به جان میخ�ری و تلخیاش را
حوصله میکنی و با دردهایش همراه میش�وی .همه لحظاتش را تصور
میکنی؛ از کاخی به کاخ دیگر ،از مجلسی به مجلس دیگر و از معرکهای
ب�ه معرکهای دیگر ،داالن تاری�خ را زیر و رو میکنی و خ�ود را در میان
همه اتفاقات حاضر میبینی! خود را شاهد همه آنچه بر سر تاریخ آمده
میبینی! اینک تو هستی و تصاویری که از تاریخ در ذهن داری و گاهی
چق�در غصه میخوری اما مگر آب رفته به ج�وی زمان بازمیگردد؟ نه!
بازنمیگردد و تو  2انتخاب داری :خود تجربه تاریخی باش�ی یا از تجربه
تاریخ و آنچه خواندهای بهره ببری!

عبدالحسین تیمورتاش
ملقب به «سردار معززالملک»
و «س��ردار معظم خراسانی»
دولتم��رد ایران��ی دورههای
قاجار و پهلوی بود .در زمان قاجار نماینده مردم در
مجلس شورای ملی بود و یک دوره نیز وزیر عدلیه
شد .او از عوامل داخلی دولت قاجار بود که زمینهها
را برای براندازی سلطنت قاجاریه و روی کار آمدن
پهلوی فراهم میکرد تا آنجا که پس از شکلگیری
پهلوی از مقربین رضاخان بود و نخس��تین «وزیر
دربار» او شد .تیمورتاش نقش مهمی در سیاست
خارجی ایران بازی میکرد و مامور رسیدگی به حل
و فصل اختالفات ایران و روس بود .رضاخان از ترس
قدرتمند شدن تیمورتاش و کنار رفتن محمدرضا از
ولیعهدی او را به جرم رشوهخواری زندانی کرد و در
سال  1312در زندان قصر کشت.

ملتهایی که حافظه تاریخی کوتاهمدتی دارند و از آگاهی تاریخی کمتری
برخوردارند ،به آفت انتخاب اول دچار میشوند و باز سالها بعد وقتی کسی
به صفحه تاریخ ایشان میرسد ،وقتی خود را در میان همه اتفاقات حاضر
میبیند! و خود را ش�اهد همه آنچه بر س�ر تاریخ آمده میبیند! او است و
تصاویری که از تاریخ در ذهن دارد و چقدر غصه میخورد اما مگر آب رفته
به جوی زمان بازمیگردد؟ نه! بازنمی گردد.
ف�راز و فرودهای تاریخی و ماجرای آنچه در ش�هریور  1320اتفاق افتاد ،از
دردناکترین صفحات تاریخ است؛ آنجا که متفقین براحتی ایران را اشغال
میکنند و خانی که  20س�ال از دوران وزارت جنگ تا س�الهای سلطنت،

در روز  3ش�هریور  ،1320ایران به اش�غال نیروهای نظامی روس و انگلیس را چگونه میتوان توجیه کرد ،ش�اید هرگز جواب مناس�بی نداشته باشد ولی اگر
درآمد .س�ر ریدر بوالرد ،س�فیر انگلی�س در ایران در خاط�رات خود که با نام کسی بخواهد در این زمینه از نظریات متفقین آگاه شود میتواند به یورش بیدلیل
«ش�ترها باید بروند» به چاپ رسیده است ،مینویس�د« :در ماه آگوست  19۴1هیتلر به  ۴کشور کوچک و بیطرف اروپای غربی (هلند ،بلژیک ،دانمارک و نروژ)
(مرداد  2 )1320دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتند ایران را به اشغال خود بیندیشد و آنگاه خطر بزرگی را که حضور بیدلیل تعدد کثیر اتباع آلمانی در ایران
درآورند و در اواخر ش�ب بیست و چهارم آگوست (سوم شهریور  )1320بود که میتوانست برای منافع متفقین داشته باشد یا آثار وخیم افزایش احساسات و عالقه
من و س�فیر ش�وروی به صحبت نشس�تیم تا ضمن اتخاذ یک روش مطلوب و مردم � بخصوص ارتش و پلیس ایران -نسبت به آلمان را در نظر بگیرد».
هماهنگ ،درباره پیامدهای ماجرا نیز بررس�یهای الزم را به عمل آوریم .راس
ع�الوه بر این ادعای ظاهری ،معادالت جنگی بود که با س�رعت داش�ت تاریخ و
ساعت  ۴:15بامداد ما هر دو به مالقات نخستوزیر ایران (منصورالملک) رفتیم جغرافی�ای جهان را تغییر میداد .متفقین به دنبال ایجاد مس�یري امن براي انتقال
و یادداشتهای دولتین متبوع خود را به او تسلیم کردیم .رضاشاه بالفاصله پس تجهیزات انگلیسي و آمریکایي به شوروي بودند ،تا روسها با استفاده از این تجهیزات
از این واقعه ،نخستوزیر را عزل کرد و به جای او محمدعلی فروغی را که شخص بتوانند جلوي موج پیشروي ارتش هیتلر بایستند .آنها با ورود به ایران این مسیر را به
درس�تکار و قابل اطمینانی بود به نخستوزیری گماشت! [محمدعلی فروغی دست آوردند .عدم محبوبیت رضاخان ،موجب شد ،اشغال ایران با برکناری او همراه
قرابت فراوانی با انگلیس�یها داشت] محمدعلی فروغی به دلیل عقاید لیبرال ش�ود .رضاخان چندماه بعد به نارضایتی م�ردم از اقداماتش اینطور اعتراف میکند:
و محافظهکارانه ش�هرت داش�ت و به همین جهت هم انتصاب او مورد موافقت «اگر مردم به مملکتشان عالقه داشتند اصرار در رفتن من نمیکردند .وضعی پیش
متفقین قرار گرفت .البته باید اذعان داش�ت ورود قوای متفقین به خاک ایران نمیآوردند که ناچار شوم مملکت را ترک کنم .اگر ایرانیها میل داشتند خارجیها
تنها با چند مورد مقاومت ناچیز برخورد کرد و رضاشاه نیز در روز سوم به ارتش نمیتوانستند اینطور من را از کشور خارج کنند».
ایران دستور آتشبس و عدم مقاومت داد».
ب�والرد در کتاب «ش�ترها باید برون�د» نارضایتی از رضاخ�ان را اینطور توصیف
حس�ین فردوس�ت در کتاب خاطرات خود مینویس�د« :روز شش�م شهریور میکند« :ایرانیان از ما انتظار دارند که براي جبران هجوم به کشورشان ،حداقل آنها را
منصورالملک آمد .انگلیسیها توسط او پیغام فرستاده بودند که روسها گفتهاند از خودکامگي رضاشاه نجات بدهیم».
متفقین از جاده قزوین وارد تهران شدند .از همان دروازهای که رضاخان  20سال
اگر این دو لشکر مرخص نشوند و سربازها به دهاتشان نروند ما تهران را تصرف
خواهیم کرد! به نظر میرسد که تعمدا ً مساله را از قول روسها گفتهاند تا رضاخان قبل وارد تهران شده بود .ورود نظامیان اشغالگر متفقین به تهران تفاوت چندانی با
بیشتر بترس�د[ ...رضاخان] بالفاصله دستور داد اتومبیلش را بیاورند و شخص ًا به ورود قزاقها نداشت .تهران شب سوم اسفند  1299نیز بدون مقاومت تسلیم سرنیزه
طرف س�ربازخانهها به راه افتاد 2 .لش�کر تهران پس از دس�تور ترک مخاصمه به قزاقها ش�د .رضاخان  20س�ال پیش وقتی با تصرف تهران ،تمام ایران را در اختیار
پادگان آمده بودند .رضاخان وارد یک س�ربازخانه لش�کر یک شد .برایش احترام گرفت ،بیانیهای صادر کرد و از آن به «وظایف مقدسه فداکاری نسبت به شاه و وطن»
نظامی به جا آوردند و او دستور داد همه مرخص هستند و به خانههایشان بروند! یاد کرد .منظور او از وظایف مقدس�ه ،جنگ علیه یک�ی از آزادیخواهان ایرانی بود.
«میرزا کوچک جنگلی» که آن روزها برای استقالل ایران و بیرون راندن قوای بیگانه
سپس شخص ًا به لشکر  2رفت و همین دستور را تکرار کرد».
فردوس�ت سپس به تش�ریح وضعیت س�ربازخانهها و هرج و مرج بین نیروهای مردمان فداکاری را با خود همراه کرده بود.
مرخص ش�ده میپردازد و مینویس�د« :دیدم که تفنگها و مسلس�لهای سبک و
رضاخان اما در این سالها میرزا کوچک خان و بسیاری دیگر از آزادیخواهان
سنگین که فکر میکنم حدود  20هزار سالح مختلف بود ،روی زمین ریخته شده ،در را با نقشه ،توطئه ،استفاده از خیانت نزدیکان و نیروهای نظامی خود به قتل رسانده
میدان رهاست و جویهای آب پر است از اسلحه! درها باز بود و کسی نبود از ما بپرسد و از مس�یر حذف کرده بود .رضاخان خود ،ایران را از کس�انی که حاضر بودند در
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
وفاداران
چکارهاید؟ اسلحهها را در جویهای آب انداخته بودند و تعمدا ً آب را رها کرده بودند مقابل بیگانگان از وطنشان دفاع کنند محروم کرده بود و جز معدودی از
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................که
بود ک�ه در مقابل نیروهای متفقین بایس�تد .به نحوی
تا غیرقابل استفاده شود! در خیابانها درهم و برهم تفنگ افتاده بود و خالصه منظره به میهن کس�ی نمانده
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ش�ائبه
غریبی بود .جادهها و خیابانهای تهران مملو بود از سربازهایی که بدون پول و گرسنه ،تاریخ میگوید ،تنها مورد مقاومت جدی در زمان حمله متفقین ،تالش بی
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................
پیاده به سوی روستاهایشان میرفتند».
آمریکایی
یک فرمانده نیروی دریایی به نام س�رتیپ بایندر بود که مقابل ناوهای
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
کشته
انگلیس و شوروي ایران را چند ساعته اشغال کردند .تمایل رضاخان به هیتلر و و در جنوب ایس�تادگی کرد .آمریکاییها ناو او را به توپ بس�تند و بایندر
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................
................................................................................................................................................................................بوده
آلمانها در ایران ،ادعای ظاهری متفقین برای حمله به ایران شد .به روایت فردوست که شاهد عینی به سلطنت رسیدن محمدرضا پهلوی
حضور تعداد زیادی از
.............................................................................................................................................................................................................................
بود و.....
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ربطی
بود .بوالرد در این باره مینویسد« :طرح این سوال که اصوال حمله متفقین به ایران است ،این تنها مقاومت جدی بود که به روحیات مرحوم بایندر مربوط

چگونه متفقین براحتی وارد تهران شدند؟

رضاخان...نه!
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ورود نیروهای انگلیس به تهران -رضاخان وارد یک سربازخانه لشکر یک شد.
.............................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
برایش احترام نظامی به جا آوردند و او دس�تور داد همه مرخص هس�تند و به
پس از ورود متفقین ،کش�ور دچار قحطی ش�د و مردم از لحاظ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
خانههایشان بروند! سپس شخص ًا به لشکر  2رفت و همین دستور را تکرار کرد.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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نان و ارزاق بش�دت در مضیقه قرار گرفتند .روزهای سختی بر
.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
مردم میگذشت.
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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شهریور  1321رضاخان با قطار از دوربان به ژوهانسبورگ رفت .پیدا
................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................
شترها باید بروند ( )The Camels Must GOنام کتابی است از سر ریدر
کردن خانه مناسب 6 ،ماهي طول کشید؛ سرانجام رضاخان نوروز  22را
..... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بوالرد ،س�فیر انگلستان در ایران و س�ر کالرمونت اسکراین ،مامور تبعید
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
در این خانه آغاز کرد .تمایلي به بیرون رفتن از خانه نداشت ،چون چند
.........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
برگرفته از یک ضربالمثل انگلیس�ی اس�ت .این
رضاش�اه .نام این کتاب
مش�هور است رضاخان
باری که به باغوحش و یکی ،دو باری که به شهر رفته بود ،نتوانست قانون
..............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
را تحمل کند .با اصرار او ،رانندهاش از چراغ قرمز عبور و پلیس هم او را
ضربالمثل در مواقعی به کار میرود که کاری باید الزام ًا انجام شود .داستان
پی�ش از ب�ه ق�درت
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................زندگي
جریمه کرده بود .رضاخان  22ماه در این خانه در ژوهانسبورگ
این ضربالمثل چنین است؛ قرار بود در زمان جنگ اول جهانی ،یک کاروان
رسیدن مسؤول اصطبل
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
کرد .فرزندانش هر از گاهي به او سر ميزدند .تنهایي ،غذاي چرب،
.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
شتر حامل س�الح برای کمک به امیر فیصل اعزام شود .سرگرد انگلیسی
سفیر هلند بود.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
استرس و فشار روحي ،کار خودش را کرد .دل درد و درد شدید پا به
خطاب به افس�ر عرب که مرتب ًا برای این اعزام بهانه میآورد گفت :تو حق
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................
حاضر نبود قبول کند بیمار است ،چون آن را نشانه ضعف
سراغش آمد .او
................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................
داری ،امی�ر فیصل حق دارد ،من حق دارم و ش�ترها هم حق دارند ،ولی به
ميدانست .ساعت  6صبح چهارشنبه چهارم مرداد  1323رضاخان در
..... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هرحال… شترها باید بروند!
 67سالگي درگذشت .علت مرگ حمله شدید قلبی تشخیص داده شد.
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فیروز میرزا نصرتالدوله
قتلدرتبعیدگاه

«فیروز میرزا نصرتالدوله»
فرزن��د «عبدالحس��ین میرزا
فرمانفرم��ا» و «عزتالدول��ه»
دخت��ر مظفرالدین ش��اه بود.
نصرتالدوله بعد از سقوط کابینه وثوقالدوله و تعلیق
ق��رارداد  1919به اروپ��ا رفت و طی این مدت تماس
خود را با انگلیس��یها حفظ کرد و زمانی که از تالش
انگلیسیها برای راهاندازی کودتای سوم اسفند مطلع
شد ،با جلب موافقت مقامات وزارت خارجه انگلستان
برای ایفای نقشی در این کودتا شتابزده عازم تهران
ش��د .از همراهان رضاخان در کودتای  1299بود و تا
سال  1316در پستهای وزارت عدلیه و وزارت مالیه
دول��ت رضاخان بر مصدر امور بود .رضاخان که س��ر
ناس��ازگاری با نصرتالدوله داشت به واسطه علیاکبر
داور او را محکوم و تبعید کرد اما به این نیز راضی نشد
و در تبعیدگاه سمنان او را به قتل رساند.

علیاکبر داور
خودکشیازترساعدام!

«علیاکبر داور» با انتش��ار
روزنامه «مرد آزاد» و انتخاب به
نمایندگی مجلس از بازیگران
مهم سیاست شد ،با تیمورتاش
و نصرتالدوله همبس��ته و همآوا شد و از پایهگذاران
اصلی پادشاهی رضاخان شد 15 .سال بازیگر سیاسی
و وزی��ر مقتدر و اصالحطلب دوره پهل��وی بود و در
وزارتخانهه��ای مختل��ف معارف ،مالی��ه و عدلیه به
رضاخان خدمت میکرد .کنار گذاش��تن مهرههای
سیاسی مخالف رضاخان از طریق داور انجام میشد
نماند .داور

صدای الدرم بلدرمش برای مردم خودش بلند بود ،حتی از نمایش مقاومت
نیز سر باز میزند .خود را برکنار میکند و تنها از انگلیسیها میخواهد پس
از او ولیعهدش را بر س�رکار نگه دارند .این اتفاق با واسطهگری فروغی که
خود سالها مغضوب رضاخان بود ،شکل میگیرد .رضاخان به فاصله چند
روز از ورود متفقین و تشکیل کابینه توسط فروغی ،از تهران به جایی بسیار
دور تبعید میشود .او که جز در مراسم تاسیس بانک ملی ،همیشه با لباس
نظامی دیده ش�ده بود ،لباس نظامیاش را در میآورد و در قواره یک آدم
معمولی از تهران فرار میکند .در «یادآور» این شماره نگاهی نو به ماجرای
ورود متفقین به تهران و خروج رضاخان انداختهایم.

گزارش یک دیدار از موریس

در میان این چهاردیواریها

مهدی فارس�ی*... :ش��هریورماه اس��ت؛
ماهی که  ۷۷س��ال پی��ش از این ،ایران
در یک نصف روز اشغال شد ،شهرهایش
بمباران شدند و قوای اشغالگر وقتی قدم
به ش��هرها گذاش��تند با تعجب دیدند
دس��تههایی از مردم به استقبالش��ان
آمدهان��د ...ای��ن یادداش��ت را به همین
مناس��بت نوش��تم :به اقتضای کارم که
س��اختن فیلم مس��تند اس��ت ،گاهی
جاهایی بودهام که شاید برای همه کس
فرصتش پیش نیاید .مثل شهر قصرهای
افس��انهای صدام در تکریت ی��ا آرامگاه
ویرانشدهاش در گوشه دیگری از همان
تکریت .باز به اقتضای همین حرفه ،نوروز
 96از جایی سر درآوردم که بسیاری از ما
فقط اسمش را شنیدهایم؛ جزیره موریس.
شاید اگر سماجت مدیر تولید گروهمان،
وحید کاظمی نبود ،هرگز این سفر پیش
نمیآم��د اما بع��د از  4-5ماه پیگیری و
چند بار رد ش��دن ،باالخره روادید برای
خ��ودش و من صادر ش��د .نه فقط برای
موریس که بعد از آن عازم ژوهانسبورگ
در آفریقایجنوبی شدیم 2 .تبعیدگاهی
که بنیانگذار سلسله پهلوی ،ماههای آخر
عمرش را در آنها سپری کرد.
انبوهی خاطره ،نامه ،دستنوشته و البته
مع��دودی عکس رنگ و رو رفته قدیمی
از وقایع آن روزها موجود اس��ت که اگر
آنها را بخوانید ش��اید همان حس��ی را
پیدا کنید که در من ایجاد ش��د؛ نوعی
تاسف ،مالل و البته اندکی ترحم .نسبت
به مردی که معروف است زمانی ،کمتر
کسی زهره چش��م در چشم شدن با او
را داش��ته .مردی که اما در تبعید ،انگار

شخص دیگری اس��ت؛ مدام راه میرود،
ب��ا خودش ح��رف میزن��د ،در تنهایی
غذا میخورد ،بیحوصله اس��ت و وقتی
هن��گام عب��ور از چهارراه ،پلی��س به او
تذکر میدهد که چراغ عابر قرمز اس��ت
و باید پشت خط بایستد ،بیآنکه بفهمد
پلیس چه میگوید ،چنان داد و هواری
به راه میاندازد که مامور متعجب به ناچار
پیرمرد عصبانی را جلب ک��رده به اداره
پلیس میبرد! ...ماههای تبعید ،پر است
از این وقایع و البته تنهایی.
من ،هم تنها ب��ودن در قصرهای صدام
را تجربه ک��ردهام ،هم تنها بودن در این
دو تبعیدگاه را؛ فرصتی ارزش��مند برای
تجس��م آنچ��ه روزگاری در می��ان این
چهاردیواری گذشته؛ و راستش با وجود
تفاوت از زمین تا آسمان میان این فضاها
و آدمهای درونش��ان ،باز حس درونیام
نسبت به آنها ،یک چیز و از یک جنس
بوده .آن س��کوت سنگین ،این کهنگی
که همه چی��زش بوی م��رگ میدهد
و داس��تانهای نافرجامی ک��ه هر جور
حساب کنید خودخواهی و تکبر همین
آدمها برایش��ان رق��م زده ،همهاش در
نهایت یک حس ناخوشایند در آدم ایجاد
میکند که آرزو میکنید هرگز آن بالیا
در زندگی برای شما رقم نخورد.
...شهریورماه اس��ت؛ ماهی که  ۷۷سال
پی��ش از ای��ن ،ایران در ی��ک نصف روز
اشغال شد ،شهرهایش بمباران شدند و
عدهای با دست خالی و بدون فرمانده تا
آخرین نفس جلوی گلولههای دش��من
سینه س��پر کردند ...اینها همه جزئی از
تاریخ ما است.

*کارگردان مستند روزگار رضاخانی
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تالش میکرد کسی او را نشناسد
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مستند

رضاخان رفت!

رضاخان در اقامتگاه ژوهانسبورگ

حسن رضایی

آغازدادگاههای ویژه
وطن امروز

به شرایط آشفته سازمانی ارتش نداشت .ارتشی که لشکر مشهد آن از ترس قوای
روس تا بندرعباس فرار کرده بود.
فروغی در منزل خود با سفیران بریتانیا و روسیه راجع به ترک مخاصمه و توقف
جنگ مذاکره کرد .در همین نشست فروغی از نیت انگلیسها برای برکناری و تبعید
رضاخان باخبر شد .در نتیجه رضاخان ،همه اعضای خانوادهاش به استثنای محمدرضا
پهلوی ولیعهد را روانه اصفهان کرد و خود نیز تصمیم به استعفا را به اطالع فروغی و
اعضای کابینهاش رساند .متن استعفا را فروغی نوشت .او زحمت متن نطق تاجگذاری
محمدرضا را نیز کشید ،متنی که رضاخان آن را از رادیو شنید.
ورود نیروهای متفقین و حضور چندین س�اله آنان در ایران مس�ائل و مشکالت
فراوانی را متوجه کشور کرد .شهرهای کشور و بویژه تهران با کمبود نان و سایر ارزاق
مورد نیاز مردم روبهرو بود .ایران که خود را بیطرف اعالم کرده بود ،دچار خسارتهای
فراوانی شد .هزاران غیرنظامی زیر بمباران شهرهای مختلف جان باختند و خسارات
بس�یار سنگینی به تأسیسات اقتصادی کشور و اماکن زندگی مردم وارد آمد .کشور
دچار قحطی شد و مردم از لحاظ نان و ارزاق بشدت در مضیقه قرار گرفتند .روزهای
سختی بر مردم میگذشت.

آقای دکتر
دست نگه دار!

خستین جلسه رسیدگی ه ه م ت 3فر ز متهم ن خالل در ظ م قتص دی کشور
ه صورت علنی رگز ر شد

رضاخان...نه!
س��اعت  8/5صبح بیس��ت و پنجم ش��هریور،1320
 5اتومبی��ل تهران را به س��مت اصفهان ت��رک کردند؛ 3
اتومبیل حام��ل رضاخان و اموالش بودن��د و  2اتومبیل،
اس��کورتش ميکردند .پیش از او ،خانوادهاش به اصفهان
رفته بودند .رضاخان در حالي تهران را ترک کرد که ولیعهد
 22سالهاش را با اشغالگران تنها ميگذاشت .ساعاتي بعد
متفقین وارد تهران شدند .رضاخان و خانوادهاش ،مراسم
تحلیف و سوگند سلطنت محمدرضا را از رادیو شنیدند.
رضاخ��ان با ترس و ل��رز زیاد ،این جاده را به س��مت
اصفهان رفت .جادهاي که اطرافش پر از جس��د س��ربازان
ایراني بود .س��ربازاني که از پادگانها مرخص شده ،تشنه
و تنها ،زیر آفتاب داغ ش��هریور ،جان داده بودند .ماشین
رضاخ��ان 2 ،بار در این جاده پنچر ش��د .در اوج ترس و
نگراني ،الستیکها را عوض کردند .رضاخان تالش ميکرد
تا کسي او را نشناسد.
رضاخان که بعد از سالها ،لباس نظامياش را درآورده
بود ،با لباس شخصي و در قامت یک آدم معمولي از تهران
بیرون رفت .لباس نظامي براي رضاخان مسالهاي حیثیتي
بود و شخصیتش را ش��کل ميداد .لباس نظامي براي او
حکم عقبه و اصالت و گذشتهاش را داشت .تنها چیزی که
از گذشته برای خودش حفظ کرده بود همین لباس نظامی
و اخالق قزاقی بود .رضاخان با اینکه  16س��ال ،شاه ایران
بود اما جز مراسم افتتاح بانک ملي که کت و شلوار پوشیده
بود ،هیچ وقت بدون لباس نظامي دیده نش��ده بود .در راه
بندرعباس ،رضاخان بدون لباس نظامي ،درس��ت شبیه
آدمي ش��د که گذشتهاش را کنار ميگذارد .تغییر هویت
رضاخان که در قالب درآوردن لباس نظامياش ،هویدا مي
شد همان کاري بود که او در  16سال سلطنتش با ایران
کرده بود .او در این سالها ،هویت ایران را به بهانه تجدد و
مدرن شدن ،از گذشته و عقبهاش دور کرده بود.
رضاخان به اصفهان که رسید ،به توصیه فروغی اموالش
را به محمدرضا منتقل کرد تا کسي آنها را تصاحب نکند.
بیست و هشتم شهریور 68 ،میلیون تومان پول نقد را به
حساب محمدرضا واریز کرد .او  5200روستا که اکثرشان
در مازن��دران ب��ود و در این  20س��ال ،ب��ه زور تصاحب
کرده بود ،با یک امضا به پس��رش س��پرد .رضاخان دلش
ميخواس��ت به جاي رفتن به جنوب به شمال برود و در
زمینهایي که به نامش بود ،زندگي کند .رضاخان ابراهیم
قوامش��یرازی را به سفارتخانه انگلیس فرس��تاد تا از آنها
بخواهد او در ایران بماند و در امالکش باقی عمر را سپری
کند اما متفقین زیر بار نرفتند .او تقریباً نصف مازندران را به
نام زده بود .رضاخان این پولها و امالک را به نام پسرش
کرد تا مجلس آنها را ضبط نکند؛ مجلس��ي که حاال بعد
از رفتن رضاخان ،از مجیزگویي به رجزخواني افتاده بود.
رضاخان در  4روزي که در اصفهان بود میهمان خانه
کازرون��ي ،کارخانهدار معروف اصفهاني بود و اصال از خانه
خارج نش��د .او سيام ش��هریور راهي کرمان شد .اشرف
و ش��هناز 2 ،دخت��رش ب��ه همراه فوزیه همس��ر مصري
محمدرضا به تهران برگش��تند اما عصمت دولتش��اهي،
چهارمین و آخرین همسر رضاخان همراه او بود 6 .فرزند
رضاخان؛ شمس ،فاطمه ،عبدالرضا ،حمیدرضا ،محمودرضا
و غالمرضا هم همراه او به سمت کرمان حرکت کردند .در
کرمان تب ک��رد و در خانه هرندي ،صاحب کارخانه برق
کرمان بس��تری ش��د .براي همین چند روزي سفرش به
تاخیر افتاد .او در کرمان هم مانند اصفهان از خانه بیرون
نیامد .روادید هند ،در کرمان آماده شد .سوم مهر ،رضاخان
به بندرعباس رفت .در طول مسیر شهر به شهر ،از تعداد
همراهان او کاسته و جادهها ،سنگالخيتر ميشد .در راه
کرمان به بندرعباس ،یکي از ماشینهاي همراهان رضاخان
در جاده س��نگالخي ،معلق زد و واژگون ش��د .رضاخان
ش��ب را در سیرجان ماند و چهارم مهر 1320شمسي به
بندرعباسرسید.
رضاخان و  20همراهش را با کشتی «بندار» به بمبئي

دد شت مروز

محکومیت۳۱۱مفسد اقتصادی
به اعدام وحبس
اسامی  2قاضی فاسد اعالم شد

پروندهای درباره دیکتاتوری که
با فرهنگ ایران جنگید،تعداد زیادی از
موافقان و مخالفانش را به قتل رساند
و فرار ذلیالنهاش آغاز اشغال ایران شد

ن ن رض حضرت مه دیع ه سالم ش د ش ی و م

بردن��د .رضاخان و خانوادهاش وقتی متوجه ش��دند قرار
نیست در هند بمانند و باید به موریس بروند خیلي ناراحت
ش��دند و اعت��راض کردند .آنها فکر م��ي کردند موریس،
مقصدي موقت براي سفر نهایي به آمریکا خواهد بود.
اما موریس کج��ا بود؟ موریس ،جزی��رهای گمنام در
نیمکره جنوب��ی و در دل اقیانوس هند اس��ت .جزیرهای
ب��ا  2000کیلومتر مربع که  900کیلومتر با نزدیکترین
خشکی یعنی ماداگاسکار فاصله دارد .باالخره رضاخان و
همراهانش را با کشتی دیگری به نام «برمه» به این جزیره
بردند .آنها دقایق زیادی روی نقش��ه گشتند تا موریس را
پیدا کنند .جزیرهای که آن زمان ،مستعمره انگلیس بود.
اعتراض رضاخ��ان براي نرفتن ب��ه موریس به جایي
نرس��ید .هنديها فقط اجازه دادند مس��ؤوالن کش��تي،
چیزهایي را که خانواده رضاخان ميخواهند ،برايش��ان
تهیه کنند .رضاخان 4 ،تخته قالي فرش خواست .شمس،
دختر بزرگ او ،یک ماشین کورسي سفارش داد .بقیه افراد
وسایلي مثل یخچال ،چوب تنیس و دستگاه نمایش فیلم
درخواست کردند .هزینه وسایلی که رضاخان و خانوادهاش
از هند خریدند 3650 ،پوند شد که از حساب شاه در بانک
بریتانیا در بمبئی پرداخت ش��د .رضاخان در طول مسیر
مدام به مأموران انگلیس ميگفت :چرا انگلیسیها نگفتند
ک��ه به کمک من احتیاج دارند؟ اگر نخس��توزیر ش��ما
اهمیت سوقالجیشی مملکت من را برای متفقین و لزوم
اس��تفاده از آن را برایم توضیح میداد ،من فرصت خوبی
برای مساعدت به ش��ما داشتم .اگر به جای این عملیات
اس��فبار در مملکت ،قب ً
ال مرا از موضوع مطلع میکردید،
من میتوانستم تمام راهآهن سراسری ایران را در اختیارتان
بگذارم.
 10روز بع��د ،برم��ه در موریس پهلو گرفت .جزیرهاي
روي خط اس��توا که حت��ی در پاییز هم گ��رم و داغ بود.
رضاخان فکر ميکرد ميخواهند او را زنداني کنند و برایش
لباس زندان دوختهاند اما با دیدن ویالیي  3طبقه که پرچم
ایران بر فرازش تکان ميخورد ،نفس راحتي کشید....
*بخشی از متن «تبعید»
از مجموعه مستند «روزگار رضاخانی»

مسیر کاروان رضاخان از کرمان به بندرعباس

اقامتگاه رضاخان در موریس

موریس؛ جزیرهای روی خط استوا که حتی در پاییز هم گرم و داغ است
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ی ر ی عدم
عضو کم س ون رژی
عرضه رز روش میه ج د شد ود
كس ک ر ک ی ر

نیما هنوز بازار را
آرام نکرده است

■ ک ص دد ندرگفتوگو «وطن روز»
ز ش مت رزر طی ه رج م د شت
صفحه 3

عل و رو ه ظریف در صد و سیما
د شر ی

تدر ی
و ز و ی «ح ال
ه مت دال
ی ون صدق

ن خش ظه
گه
ظر ف د ر ه
قش رج م د
خو ش د» د
ن ظه ی ود که س ف ه
«خالفگو ی» مددکرد
ی حمدجود ظر ف 5س ل س ذکرت
هس هی  3س ل س جری رج م د ر
ص ح د و ز ون گفت دال  10هز و ی د
س ل  97صد ه سر رج م ست گر رج م ود
هم ن  4س ل ل دال  10هز و ن یشد ن
جم ه ن س خ حرفه خودش ه د ک ی
د ک د
ی و د ش خص ضع ت ع
جر ن شد ظ ی ن جری هم ست که
رسد خش د د  5س ل گذش ه شم چه
کرد د که ج وی ز ش مت دال گر د ی
ح ال د گر می و د ج م ده د ج وی  3ر ر
شدن مت دال س ت ه 4س ل ش گ ر د؟
شم که همچ ن ر و خ جه هس د ی
ح ی ه م سجمهو س ت رج م هم که
هست ه ول ی ح ی قط شر زحم ن
کم شد خب هم ن که آلن ج م دد ود د
یکرد د چه چ زی س ت ه  5س ل ل غ ر
کرد که ح ال مت دال س ت ه  5س ل ل
 3ر ر شد ؟
شخص ست ن سوله ه چ ت ظر ف
رس د میش ود چر؟ چون د ن م ه
ش و د قل شود که ه غ ر ع ی س ت
ه  5س ل گذش ه خر ج ر ک جموعه
م  5+1و ق ت رج م س ت ع ی خ طب
صح ته ی ر و خ جه ه ن ردش ت
رسد که ع ت  3ر ر ش دن مت دال خر ج
ر ک و ق هس ه ی ست ن ش د هم ن
«خالف عه » « س ش گف نه » ی شد
که ردم ی که ظ د غگو ی د د د غ
گف ن ه ه س خت ش د ن یش و د د
ح ی که ع ت ن س ت ع ی س ش ن
ست ه عد خر ج ر ک و ق هس هی
مت دال  3ر ر ش د  3ر ر شدن مت
دال ه خ طر خر ج ر ک رج م س ت د
حو ر ش فت همک یه ی کی ضع ت
رن س ت ه ی که ر ک د و ق حضو
دشت ه چ ف ی کرد ر ک  18د هشت
13
رج م خ ج ش د حر مه ی دال
ن عم ل یشود ع ی حر م کی که
ک ه طع ه  1929طر ق
ن 2010
حر م  CISSADAع ه س س م کی رن
عم ل کرد ود ه س طه طع ه 20 2231

 13ن
ن  2015ع ق ش د ود
س ل گرد د عم ل یش ود خب د ل
مت دال  3ر ر یشود
که ظرف دت3
چ ست؟
کر یک د ه رض ح ل گ ر ر و
خ جه د عرض ن س وله ر گ رد چه
یگو د؟ ه چ هم ن ست که د ن گ ه
ر میگ رد
ال ن خش ظه ت ر و خ جه
هه ی
هی حق ه ج ب کی
که
ه
قد و د مسخر ر دد گفت ن
نخ ج
یگفت ر ک رج م س ود رد
میشود د د د که ر ک خ ج شد
ی ظر ف
ن
ع رض و ش
صدق هم ن ضرب م ل « عل ه دن» ست
ن کس ی که یگفت ر ک می و د رج م
خ ج ش ود خود ظر ف ود ی ظر ف ش د
ج سه عر ف ش و ی ه ردی ط خ جی
 3هف ه س و ق رن  5+1ر س ر ر ه
ج ع دم ش رک ر وش کرد ش د دک ر
ؤد زدی د ن ج س ه ر گر ی کرد که گر
ر پ سجمهو ر ک ش ود ح م ل خر ج
ی ظر ف د
ر ک رج م جود د د
جوب و خ دی د گفت « می و د ن ک
ک د ی زدی »
ه ظر ش م ی ظر ف ن ج س ه شو ی
ه ردی ط خ جی ر وش کرد س ت؟
ش د ش د هم ه ه هر ح ل ن ه ک
ه ه د ل که ل خود ظر ف صو
یکرد ر ک رج م خ ج میش ود و د
شخ د ر دد ست ج ب ست ه؟
ی ظر ف ق د ک ه
جری
گذش ه کر ی خ ج حوص ه شد ست هر
چه قدن یگو د ک خودش یک د
هم ک خود ن یک م ح ال که گذ ن
ه ن ک ست ه ظرم هم ن ح ال هم شخص
شد ست چش م د ر ت ش که سوم س م
شن ه و ت خ ر ه ر حک م قالب د
ر ک قل ح ل
ش ودن کرد ذکر
س ت ن ت د ر ون کطر ه ر خ طب
ش که سوم س م یگو د گر ر ک ذکر
میکرد م  4س ل ل دال  10ه ز و ن
یشد د د ه وی دل ردم خ ی یک د
نش ن ی ر د و ح م یده دکه
گر ل س ق ذکر ک م دال  20هز و ی
د ظ ن س ت الخر که وجه شد م
صد س م ه کدم ه م یخو د

اماالمراض اقتصاد ایران چیس��ت؟ کارشناسان
اقتصاد اعم از اصولگرا و اصالحطلب ،پاسخهای
تقریبا یکس��انی برای این س��وال در آس��تین
دارن��د .دولتی بودن ،نفتی بودن ،غیرمولد بودن
و وج��ود اش��کال در م��دل بانک��داری کنونی،
نخستین گزینههایی است که با تعابیر مختلف
از اقتصاددان��ان میش��نوید .از س��ویی ،در بین
کارشناس��ان اقتصادی کشور اجماعی همگانی
وج��ود دارد درباره اینکه اثر تحریمها بر اقتصاد
ایران ،در باالترین حد ممکن 20 ،درصد اس��ت.
کارشناس��ان اصالحطلب اقتصاد همچون دکتر
راغفر ،این عدد را تا  5درصد هم کاهش دادهاند!
محتوای همین  90کلمه حرف مستند و روشنی
که از ابتدای این یادداشت تاکنون آمده ،بهخوبی
نش��ان میدهد راهبرد اقتصادی حسن روحانی
در هر  2دولتش ،چقدر فارغ از واقعیات اقتصاد
ایران بوده است و مشخصتر میکند این را که
در ش��رایط کنونی ،دل بستن به برجام اروپایی
برای عالج دردهای اقتصادی ایران ،چقدر مهمل
و بیهوده است.
چنی��ن واقعیتی وقتی بهتر رخ مینماید که
بدانیم عب��اس عراقچی ،معاون سیاس��ی وزیر
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طی گفتوگو با تلویزی��ون آلمان درباره مهلت
اروپاییها ب��رای دادن تضمین ب��ه ایران گفته
اس��ت« :گمان نمیکن��م گفتوگوها بیش از ۴
هفت��ه زمان ببرد» .حاال ام��ا گفتوگوهایی که
مثال قرار اس��ت مثل  5سال گذشته از مشکل
آب خوردن م��ردم تا اقتصاد را حل کند تا االن
 2ماه زمان برده است .جالبتر اینکه اروپاییها
میگویند تا آبانماه  -موعد بازگش��ت دور دوم
تحریمه��ای آمریکا  -قادر به ارائه تمام بس��ته
پیش��نهادی خود به ایران برای ماندن در برجام
نخواهند بود .این یعنی مذاکرات اصلی آنها با ما
درباره تضمینهایی که حاضرند برای حضورمان
در برج��ام بدهند ،دقیقا از روز بعد از بازگش��ت
دور دوم تحریمهای ایاالتمتحده شروع خواهد
ش��د؛ امری که نیازی به هیچ تفس��یر و تحلیل
اضافه ندارد! همزمان ام��ا از وزیر امور خارجه تا
رئیسجمهور میگویند جهان-یعنی همان اروپا
 در کنار ما و در مقابل آمریکا ایستاده است!چنین ایس��تادنی حتما مبارک است .حرف
اما این اس��ت که آقایان بدانن��د و باالخره بعد
از  5س��ال بفهمند راهحل معضالت ریش��های
اقتصاد ایران ،در بیرون مرزها نیست .دولت اگر
میخواهد در این زمینه مشکلی را حل کند ،اول
از همه باید به مدیران بیلیاقتی سر بزند که در
طول تمام  5سال گذشته ،در پناه چتر کاغذی
محمدجواد ظریف ،به وظایف معمول خود هم
عمل نکردهاند .اینان  5س��ال وعده خوب شدن
اوضاع حوزه مسؤولیتی خود پس از اجرای برجام
را میدادند و حاال با بهانه خروج آمریکا از برجام،
م��ردم و افکار عمومی را س��ر کار گذاش��تهاند.
ظریف هم این وس��ط طی  5س��ال گذش��ته،
بهتنهای��ی و با هم��ان چتر کاغذی خواس��ته
اقتصاد کش��ور را نجات دهد! حاال هم ظاهرا از
ادعاهایش دستبردار نیست .روشن است با این
م��دل دولتداری و انداختن بار یک اقتصاد 80
میلیونی روی زبان محمدجواد ظریف ،ما به هیچ
جای بهتری از اکنون نخواهیم رسید.
اقتصاد ب��رای آنکه درمان ش��ود ،نیازمند
تجویز داروی صحیح اس��ت .تجویز مذاکره با
دش��من خارجی ،برای حل معضالت اقتصاد
ایران ،درست مانند آن است که پزشکی واکسن
اش��تباهی را به بیمار تزریق کند .ماحصل این
ج شدن پای اقتصاد
تزریق اشتباه را اکنون در فل 
کشور در حوزههای مختلف میبینیم .پزشک
ناش��ی اما هنوز ظاهرا متوجه س��طح وخامت
احوال بیمار نیس��ت .لذا ب��ه جای عذرخواهی
صادقان��ه و تغییر دارو ،همچنان دوس��ت دارد
دوزهای باالتری از همان واکس��ن کش��نده را
به بیمار تزریق کند .راهحل اصلی اما این است
که روحانی تصمیم بگیرد دول��ت را از افرادی
همچون نعمتزاده ،وزیر سابق صنعت پاکسازی
کند .چنین س��خنی تقریبا درباره همه دیگر
اعض��ای اقتصادی کابین��ه دوازدهم هم صدق
میکند .رها کردن شعار و مبارزه عملی دولت
با فس��اد ،عالج واقعی دیگری است که دولت
نش��ان داده تمایلی به انجام آن ن��دارد .هنوز
کس��ی در این مملکت نمیداند س��رانجام آن
دستور آتشین حسن روحانی درباره برخورد با
حقوقهای نجومی به کجا رسید؟!
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