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به نظر ميرسد هش��دارهای دلسوزانه مراجع
بزرگ��وار تقلید و توصیهه��ای نمایندگان محترم
مجلس ،تاثيري بر رفتار وزير علوم نداش��ته و وي
به روند رفتارهاي گذشته خود ادامه ميدهد .این
فرصت یک ماهه هم قطعاً س��پری خواهد شد و
فقط دانش��گاهها یک ماه بیشتر ملتهب خواهند
بود و آن وقت در صورتی که اس��تیضاح منجر به
برکناری وزیر شود ،دانشگاهها سال تحصیلی آینده
را هم مانند سال قبل ،با سرپرست آغاز میکنند
و اگر هم بار دیگر رأی به وزارت وی داده ش��ود ،با
جسارت بیش��تری به اقداماتش ادامه خواهد داد؛
هرچند در واقع او کارهای نیست و فتنهگرانند که
این وزارتخانه را دارند اداره میکنند و این فرد فقط
میخواهد همچنان نام وزیر را داشته باشد.
چراغی

س��خنگوی محترم دولت و س��ایر مس��ؤوالن
دولتی ،مردم را تهديد به بررسی حسابهایشان
که موضوعی خصوصی است ،میکنند و حرف از
حذف افرادی میزنند که واجد ش��رایط دریافت
یارانه نباش��ند ،در حالی که آنها در زندگی مردم
نیستند که ببینند کسی که درآمد خوبی دارد یا
حسابش پرپول است ،آیا بیمشکل است یا اینکه
بیم��ار دارد و هزینههای گوناگون دارد و ...دولتی
که اينقدر قاطعيت دارد ،چرا بدهکاران ميلياردي را
وادار به پرداخت اصل بدهي نميکند؟!
صادق نژاد

شعرسپید

حماسه سنگ

نم اشکی چکاند
مردی ِ
از پی دستان ملتمس دانههای تسبیح
در فصل هجوم بیامان باد و باران
و غارت وحشیانه شرک و شب
***
مردی فریاد برآورد
آن هنگام که تپش نبض زمین
در نای زمان باز ایستاد
در پی مرگ صدا ،نور و شاید هم...
خدا!
***
مردی در خون خود غلتید
با سنگی در مشت
چشمانیبسته
و زبانی بستهتر
و در آن هنگام
رگهایش پر از ابدیت شد

محمدحسینکلهر

37 / 29

40 / 22
34 / 18

بوموسی 35 / 30

کرمانشاه 39 / 16

تبریز

30 / 09

گرگان 32 / 24

تهران

37 / 24

مشهد 35 / 23

خرمآباد 41 / 22

همدان 34 / 20

رشت

29 / 23

یاسوج

37 / 18

زاهدان

38 / 22

یزد

41 / 25

تقویمتاریخ

راهنما

سالم وطن

بوهوا
آ 

رهِعشق
من ال َّرحِ يم
ب ِْس ِم اللهَّ ِ ال َّر ْح ِ
هُنال َ
ِك ال ْ َواليَهُ ..لهلِ ِ ال ْ َحقِّ ُه َو َخ ْي ٌر ثَواب ًا َو َخ ْي ٌر ُعقْب ًا ()44

■■حکایتیزنده
آیات  32تا  44حکایتی بیان شد تا حقیقتی را
آشکار فرماید که انسانها  2دسته هستند ،گروهی
چون آن م��رد باغدار و ثروتمن��د ،در اوهام زندگی
میکنن��د و به م��ال و خاندان و ق��درت مالی خود
میبالند و زینت دنیا هم چشمانش��ان را کور کرده
است ،و نفسانیت بر آنان حاکم شده است و حق را
نمیبینن��د و والیت الهی را درنمییابند اما گروهی
دیگر چون اصحاب کهف حقیقت را دیدند و از اوهام
بهدرآمدند و تح��ت والیت الهی درآمدند .گروه اول
باید همواره مترصد نتیج ه تلخ اوهام خود باشند ،نه
فق��ط در آخرت؛ بلکه در همین دنیا .و مومنان هم
ثمره ش��یرین ایمان خود را در دنیا میچشند و در
آخرت نیز به طور کامل از آن بهرهمند میشوند .پس
مقصود این حکایت بیان همین اصل کلی است که
م��ا مخاطبان کتاب الهی بدانیم که در همه حاالت
آن خداست و این والیت حق است .پاداش
والیت از ِ
و فرجام هم در دست خداست و خدا تنها به مومنان
..
و اهل تقوا پاداش و فرجام نیکو میدهدَ « :و ال ْ َعا ِق َب ه
ِين» [اعراف]128 :
ل ِ ْل ُم َّتق َ
■■درنگ در حکایت
مق��داری در این حکایت و آی ه پایانی آن درنگ
کنیم .چگونه حقیقت را آشکار فرمود که «ما ِعنْدَ ُكم
ْيَ ْن َف�دُ َو ما ِعنْ�دَ ا ِ
هلل باق» [نحل« ]96 :آنچه پیش
شماس��ت ،پایان مییابد و آنچه نزد خداست ،باقی
اس��ت ».پس برای اینکه ما نیز باقی باشیم و عذاب
الهی ما را احاطه نکند ،باید عنداللهی ش��ویم؛ زیرا
..
«هُنال َ
ِك ال ْ َواليَ ه لهلِ ِ ال ْ َحق» آش��کار است که والیت
تنها مخصوص خداست که حق مطلق است و خدا
« ُه َو َخ ْي ٌر ثَ َواب ًا َو َخ ْي ٌر ُعقْب ًا» است.
آری! وقتی حقیقت روشن شود ،معلوم میگردد
که «أَن َ�ا أَ ْكث َُر ِمن َ
ْك مالاً َو أَعَ�زُّ ن َ َفرا» [کهف]34 :
توهمی بیش نیس��ت .چنین افرادی به دلیل اینکه
از خدا دور ش��دهاند ،تنها به زندگی زودگذر دنیوی
دلخوش هس��تند و به ثروت و قدرت خود مینازند.
نتیج ه چنین توهمی چیست؟ خروج از والیت الهی و
احاطهشدن عذاب بر آنان از طریقی که حتی فکرش
را هم نمیکنند .اما در مقابل کسی که در پناه والیت
الهی اس��ت ،میداند که زندگی دنی��وی در مقابل
حقیقت زندگی اخروی بهرهای اندک است که اص ً
ال

تفسیر سور ه کهف ـ 26

حجتاالسالم و المسلمين سيد سعيد لواساني

به حس��اب نمیآید ،بنابراین هم ه تالشش
برای رس��یدن به اهداف اخروی اس��ت ،در
نتیجه او همواره به بهترین نحو یاری میشود
و پاداش و فرجامی نیکو دارد .بنابراین نباید
نعمتهای الهی ما را فریب دهد و آنان را به
دانش و کار خود مستند کنیم و خود را از خدا بینیاز
پنداریم و همواره والیت حق بر خود را ببینیم.
■■والیت عام و خاص الهی
والیت امر یگانهای است ،یعنی تنها یک والیت در
کل عالم وجود جاری است و آن هم والیتاهلل است.
اما والیت حق دو قس��م اس��ت :والیت عام و والیت
خاص .والیت عام مشترک بین هم ه موجودات عالم
و هم ه انسانهاست ،یعنی هیچ موجودی از والیت
خدا بیرون نیست و همه تحت تدبیر و ملکیت خدا
هستند .اما والیت خاص تنها اهل حقیقت را سزاست
که به درگاه حق واصل ش��دهاند و به کمال بندگی
نائل آمدهاند .به تعبیر دیگر والیت خاص کمال نهایی
و حقیقی انسان و هدف نهایی از تشریع دین است.
.
.
رساله
[عالمه طباطبایی،
الوالیه ]148 :وقرآن هم ما
را ب��ه کمال بندگی یعنی والیت خاص الهی دعوت
کرده اس��ت .البته والیت خاص هم مراتبی دارد تا
مرتبهای که دست هیچکس به آن نرسد.
پس هرکس در مسیر حق باشد ،مظهر و تجلی
والیت حق میشود .حضرت رس��ولاکرم صلیاهلل
علیه و آله و س��لم و امیرالمومنین علیهالس�لام و
حضرات معصومین علیهمالسالم مظهر والیت تامه
كان
و مطلق ه الهی هستند و به مقام «دَنا َفتَدَ لَّى َف َ
قاب َق ْو َس ْي ِن أَ ْو أَدْنى» [نجم 8 :ـ  ]10نائل آمدهاند
َ
و ما هم میتوانیم با دستگیری آن بزرگواران به حد
توان بشری خودمان به مقام والیت و قرب الهی بار
آییم و مظهر والیت الهی شویم و این راهی است که
قرآن ما را به آن دعوت میکند« .أَ َّن اهللَ َم ْوال ُك ْم ن ِ ْع َم
ير» [انعامُ « ]40 :ه َو َم ْوال ُك ْم َف ِن ْع َم
ال ْ َم ْولى َو ن ِ ْع َم الن َِّص ُ
ال ْ َم ْولى َو ن ِ ْع َم الن َِّصير» [حج.]78 :
■■تطبیقآیه؛والیتامیرالمومنینعلیهالسالم

پس والی��ت الهی ـ یعنی اینکه تصرف و تدبیر
آن خداس��ت ـ حقیقتی اس��ت که بر هم ه
فقط از ِ
وجود س��ای ه افکنده اس��ت ،اما حجاب نفسانیت به
م��ا اجازه نمیدهد ک��ه آن را ببینی��م .اگر بندهای

ای��ن حقیق��ت را ببیند ،در ای��ن حال خود
گنجینهدار گنجینههای الهی و کلیددار آن
و باب اهلل میشود[ .مالصدرا ،تفسیر القرآن
الکریم 467/1 :ـ  ]468به این دلیل اس��ت
ک��ه در روایتی از امام باقر علیهالس�لام این
آیه به والیت امیرالمومنین تطبیق داده شده است:
..
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ْ
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ْ َُْ
ّ
إِلاَّ ب ِها» [شواهد التنزیل ]461/1 :چون امیرالمومنین

علیه السالم بندگی را به کمال رساند و والیت الهی
را در خود تمام کرد ،باب اهلل شد ،تا جایی که هیچ
پیامبری برانگیخته نشد مگر به والیت ایشان .یعنی
باطن هم ه نبوتها والیت امیرالمومنین علیهالسالم
است[ ،قاضی سعید قمی ،شرح االربعین ]255 :زیرا
آن حضرت گنجینهدار خزائن الهی است .البته این
راهی نیست که بتوان تنها با علم و عقل پیمود ،بلکه
عقل چونان چراغی است که راه را روشن میکند اما
معرف��ت این حقیقت جز از طریق قرآن و اهل بیت
علیهمالس�لام حاصل نمیشود و قرآن و عترت هم
ما را به ش��هود دعوت میکنند تا حقایق را چنانچه
حق خدا را بر
هستند ،ش��هود کنیم و آنگاه والیت ِ
هم�� ه موجودات ببینیم[ .مالص��درا ،همان 486 :ـ
]487
■■راه باز است
آری! حقیقت والیت ،قرب الهی اس��ت و این در
صورتی است که کدورت و خودبینی از ما زائل شود،
در این حالت است که با صفای باطن حقیقت والیت
اله��ی را میبینیم که هم ه موج��ودات تحت تدبیر
او هس��تندَ « :و ُه َو ال ْ َول ُِّي ال ْ َح ِميدُ » [ش��وری ]28 :و
خود نیز به مقام والیت خاصه نائل میش��ویمِ« .إِ َّن
َولِي ِّ َي ا ُ
ين»
الصال ِحِ َ
تاب َو ُه َو يَ َت َولَّى َّ
هلل الَّذِ ي نَز ََّل الْكِ َ

[اعراف« ]196 :ولی من خداس��ت که کتاب را نازل
کرد و او سرپرست نیکوکاران است».
روایتی از امام صادق علیه السالم وارد شده است
که این حقیقت را روشن میکند .ابوبصیر از بزرگان
َل
صحاب ه امام صادق علیهالسالم ،از امام میپرسد« :ه ْ
يَ َرا ُه ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ُون يَ ْو َم ال ْ ِق َيا َم ه» «آیا مومنان خدا را در
روز قیامت میبینند؟» امام علیهالسالم میفرمایند:
«ن َ َع ْم َو َق ْد َرأَ ْو ُه َق ْب َل يَ ْو ِم الْق َِيا َم ه» «بله! پیش از قیامت

هم میبینند ».او میپرس��دَ « :متَى؟» «چه وقت؟»
حضرت به روز الست اشاره میکنند که در آی ه 172
ين َق َ
ال ل َ ُه ْم:
س��وره مبارک ه اعراف آمده اس��ت« .حِ َ
ت ب ِ َرب ِّ ُك ْم قالُوا بَلى» «هنگامی که به آنان گفته
أَل َ ْس ُ
شده که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند :آری!»
یقیناً آنان باید دیده باش��ند ،تا به آن تصدیق کنند.
بعد ابوبصیر میگوید :امام صل��واتاهلل علیه مدتی
ِين
سکوت کردند و س��پس فرمودندَ « :و إِ َّن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ل َ َي َر ْونَ�هُ فِي الدُّ ن ْ َيا َق ْب َل يَ� ْو ِم ال ْ ِق َيا َمه» «مومنان در
دنیا ـ پیش از قیامت ـ هم خدا را میبینند ».توجه
دارید که دیدن خدا یعنی دیدن حقیقت یگانهای که
جز او هیچ نیست .مومنان میتوانند ،اگر نفسانیت
را از خ��ود بزدایند ،خدا را ببیند .در دعای ابوحمزه
ِك إِلاَّ
�ن َخ ْلق َ
میخوانی��مَ « :وأَن َ
ّ�ك لاَ ت َْحتَجِ ُ 
ب َع ْ
َ
ُ
�م الأْ َ ْع َمال دُون َك» [مصباح المتهجد:
أَ ْن ت َْح ُج َب ُه ُ
 ]583/2خدا از مخلوقات خود در حجاب نیس��ت،
کردارهای آنان است که جلوی چشم بصیرت آنان را
پرده میافکند« .توخود حجاب خودی حافظ از میان
برخیز» به این دلیل است که امام علیهالسالم پرده
را از جلوی چش��مان او بر میدارد و حقیقت را به او
ت تَ َرا ُه فِي َو ْقت َ
نشان میدهد :
ِك» «آیا اکنون
«أَل َ ْس َ
خدا را ندیدی؟» او دید و سرمست شد .روایت ادامه
دارد و در انتها امام علیهالسالم تأکید میفرمایندَ « :و
..

..

الر ْؤيَ ه ب ِال ْ َع ْي ِن.تَ َعالَىا ُ
ل َ ْي َس ِ
هلل َع َّما
الر ْؤيَ ه ب ِال ْ َق ْل ِ
ب َك ُّ
ت ُّ
ون[ ».التوحید للصدوق:
ون َو ال ْ ُم ْلحِ دُ َ
يَ ِص ُفهُ ال ْ ُم َشب ِّ ُه َ

« ]117دیدن با قلب چون دیدن با چشم نیست و
خداوند برتر و منزه است از آنچه مشتبه و ملحدون او
را به صفات جسمانی وصف میکنند ».پس میشود
خدا را با چش��م قلب دید و این مختص پیامبران و
ائم ه اطهار علیهمالس�لام نیست .این مسیر والیت
است که باز است .منتها مرد میدان میخواهد.
اما صدافسوس بر بشر که کوتاهی میکند« :يا
ْب اللهَّ » [زمر]56 :
ت فِي َجن ِ
َح ْس َرتى َعلىما َف َّر ْط ُ
و از مسیر والیت خارج میشود .دیگر چه کسی ولی
و یاور و نگهدارنده اوست؟ مسلماً هیچکس .خدای
ُون ا ِ
ِن
ِن د ِ
هلل م ْ
س��بحان بارها فرمودندَ « :و ما ل َ ُك ْم م ْ
َول ٍِّي َو ال ن َِصير» [ش��وری« ]31 :ما ل َ
َ
ِ
ِن
م
هلل
ا
ِن
م
ك
َ
ْ
ِن
َول ٍِّي َو ال واق » [رعدَ « ]37 :و ما ل َ ُه ْم فِي الأْ َ ْر ِ
ضم ْ
ِ�ي َو ال ن َِصير» [توبه ]74 :ماه رمضان رو به پایان
َول ٍّ
اس��ت ،با گامهای محبت خالصانه به امیرالمومنین
علیهالسالم و خاندان نبوت علیهمالسالم خود را به
والیت الهی متصل کنیم.

گزارش

در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری س��ال  88تقلب
ش��د چون؛ «مردم لرس��تان به دامادش��ان (موسوی)
رای ندادن��د»« ،در خیل��ی از شهرس��تانها آم��ار
مش��ارکتکنندگان در انتخابات بی��ش از 100درصد
بود»« ،در بعضی از صندوقها احمدینژاد رای کامل را
کسب کرد و رقبای او حتی یک رای هم نداشتند» و. ...
به گزارش رجانیوز ،اینها بخشی از استداللهای
جریان مدعی تقلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری
اس��ت که در سال  88مطرح میشد تا گزاره «تقلب
در انتخابات» به افکار عمومی القا شود .چون جریان
معترض به نتیجه انتخابات آنقدر با ش��ور و حرارت و
اعتماد به نفس این مسائل را تکرار میکرد که برخی از
هواداران تحت تاثیر قرار گرفته و واقعا تصور میکردند
در انتخابات تقلب ش��ده اس��ت! اما گذر زمان باعث
روشن شدن خیلی از آن مغلطهها شد؛ چنانکه بدنه
جریان مدعی تقلب در انتخابات سال  ،88به فاصله 4
سال بعد در انتخابات ریاستجمهوری  92شرکت کرد
و دکتر حسن روحانی نیز در حالی به ریاستجمهوری
رس��ید که تنها کمتر از  300هزار رای او باعث شد تا
انتخابات به دور دوم کشیده نشود.
ب��ه عبارت دیگر اگر بنای تقل��ب در انتخابات در
دستور کار نظام جمهوری اسالمی بود ،وزارت کشور
دولت دهم میتوانست با نخواندن کمتر از  300هزار
رای آقای روحانی ،انتخابات را به دور دوم کش��انده و

گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات  92منتشر شد

آیا این بار کسی ادعای تقلب میکند؟!

مشارکت باالی 100درصد در برخی صندوقهای انتخابات ریاست جمهوری 92
در برخی صندوقها رأی روحانی 100درصد بوده است
در عمل بس��تر س��از رئیسجمهور شدن فردی غیر
از ایش��ان شود اما پاس��داری از تک تک آرای مردم و
خواندن و اعالم کردن آنها باعث ش��د تا بس��یاری از
مردمی که ب��ه خاطر تبلیغات دروغی��ن و اطالعات
نادرست؛ تحت تاثیر فتنهگران در سال  88قرار گرفته
بودند ،به امانتداری جمهوری اسالمی در انتخابات پی
برده و متوجه ظلم بزرگ فتنهگران در س��ال  88در
حق نظام شوند .در همین راستا ،اخیرا انتشار گزارش
تفصیلی عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات
ریاس��ت جمهوری یازدهم که هفته گذشته منتشر
شده است نشان میدهد بسیاری از مسائل سطحی و
سخیفی که جریان مدعی تقلب در انتخابات  88علیه
جمهوری اسالمی مطرح میکرد تا به وسیله آن تقلب
در انتخابات را اثبات کند ،در جریان انتخابات سال 92
نیز عینا وجود داش��ته اما با توجه به آنکه نامزد مورد
نظر این جریان در انتخابات توانست پیروزی را از آن
خود کند ،هیچگاه این موارد به عنوان نشانههای تقلب

در انتخابات سال  92مطرح نشده است.
به عنوان مثال موضوع «ت��ک رای» بودن نامزد
پیروز در انتخابات (به این معنا که در برخی صندوقها
یکی از نامزدها تمام آرا را کس��ب کرده است و هیچ
یک از رقبای وی حتی یک رای هم نداشتهاند) یکی
از موضوعاتی بود که در سال  88به عنوان سند تقلب
در انتخابات عنوان میشد اما گزارش شورای نگهبان
از انتخابات  92نشان میدهد ،این مساله در انتخابات
سال گذشته نیز عینا تکرار شده است:
«نتايج ش��مارش آرا در برخ��ي از صندوقها به
نحوي اس��ت كه به نتايج شمارش آرا در آن صندوق
در اصطالح «تک رأي» ميگويند .بدين معنا كه صرفاً
يک كانديدا رأي آورده اس��ت و ساير كانديداها رأي
نياوردهاند .گفتنی اس��ت اوالً تع��داد اين صندوقها
بس��يار اندك اس��ت و مجموع آنه��ا در نتيجه كلي
انتخابات بیتأثير اس��ت ،ثانياً چنين حالتي به خاطر
معيار و مالك رأيدهي در برخي مناطق اس��ت كه

همه رأيدهن��دگان به يک صورت و براس��اس نظر
متنفذين روس��تا يا ده (رئيس قوم يا بزرگ قوم و)...
رأي ميدهند .اين امر در اين مناطق غيرقابل اجتناب
و امري جاري و عادي است ...در انتخابات اخير رياست
جمهوري (يازده��م) صندوقهاي ت��ک رأي در 11
شهرس��تان و در  91ش��عبه بوده است البته با توجه
ب��ه ميزان اندك آرای صندوقه��اي تک رأي نوعاً در
نتايج انتخابات بویژه در انتخابات رياس��ت جمهوري
تأثير زي��ادي ندارند به نحوي كه در انتخابات مذكور
مجموع آرای صندوقه��اي تک راي  13هزار و 311
عدد رأي بوده است .لذا صرف وجود صندوقهاي تک
رأي به هيچ عنوان نميتواند دليلي بر وقوع تخلف در
رأيگيري بوده باشد».
یا مساله مش��ارکت باالی 100درصد در برخی
صندوقهای رای ،از محورهای مهمی بود که س��ال
 88با اس��تناد به آن بر ناسالم بودن انتخابات تاکید
میشد اما گزارش شورای نگهبان از انتخابات ریاست
جمهوری یازدهم نیز نشان میدهد در  11شهرستان،
آمار شرکتکنندگان در انتخابات بیشتر از جمعیت آن
شهر بوده است:
«آرای مشاركت باالی صددرصد يكي از شبهاتي
اس��ت كه برخي آن را دليلي بر خدشه وارد بودن بر
نظارت شوراي نگهبان بر شمارش آرا دانستهاند.
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■■رأي مثبت دادگاه «الهه»
نس�بت به حقانيت ايران در
اختالف با انگليس ( 1331ش)
پس از ملي ش��دن صنعت
نف��ت اي��ران در آخر اس��فند
 ،1329ش��ركت نفتي انگليس كه طرف قرارداد
ش��ركت نفت ايران بود ،ب��ه اين دليل كه متضرر
ش��ده اس��ت خواهان ادامه همكاري با ايران شد.
ول��ي چون نفت ،ملي اعالم ش��ده بود ،ش��ركت
انگليسي به ديوان بينالمللي دادگستري شكايت
برد و خواهان احقاق حقوق خود بود .ايران ،ديوان
را براي رس��يدگي به اين پرونده داراي صالحيت
نميدانست ،زيرا مسأله بر سر دولتها نبود ،بلكه 2
شركت با هم اختالف داشتند .سرانجام رأي ديوان
بر حقانيت ايران صادر ش��د و از انگلستان در امور
نفتي ايران خلع يد شد.
■■مرگ «احمد قوام» سياستمدار و
نخست وزير دوره قاجار و پهلوي (1334ش)
احم��د قوام ،مع��روف ب��ه قوامالس��لطنه از
بزرگترين رجال و سياستمداران دوران معاصر
ايران در س��ال  1252ش در تهران به دنيا آمد.
وي از زمان س��لطنت ناصرالدين شاه قاجار وارد
امور ديواني ش��د و بعدها رئيس دفتر صدراعظم
ش��د .بعدها فرمانرواي خراسان و سيستان شد و
پس از سيدضياءالدين طباطبایي دوبار به صدارت
رسيد .قوام پس از دوره دوم نخستوزيري ظاهرا ً
به جرم توطئ��هاي عليه رضاخ��ان ،وزير جنگ
تح��ت تعقيب قرار گرفت و پس از مدتي زنداني
ش��دن ،راهي اروپا ش��د .او پس از چند سال به
اي��ران بازگش��ت و در الهيج��ان به كش��اورزي
پرداخت .قوامالس��لطنه از آن پ��س در كارهاي
سياس��ي دخالت نكرد تا اينكه رضاخان پهلوي
س��قوط كرد .در اين هن��گام قوام ب��ار ديگر به
نخستوزيري رس��يد و در س��الهاي  1324و
 1331نيز در اين مقام بود .وي در س��ال 1324
جهت حل مسأله حضور نيروهاي روس در ايران
راهي مسكو ش��د و مذاكراتي انجام داد .در سال
 1331پ��س از اختالفي كه بين مصدق و ش��اه
��دري در
بروز كرد ،ش��اه ب��راي اينكه حريف َق َ
مقابل مصدق بتراش��د ،سراغ قوامالسلطنه رفت.
قوامالسلطنه جاهطلب كه در آن هنگام  80سال
از سنش ميگذشت با اكثريت ضعيفي از مجلس
راي اعتماد گرفت اما اين صدارت بيش از  4روز
دوام نياورد و با مقاومت و خروش ملت مسلمان
ايران به رهبري آيتاهلل كاشاني ،قوام در  30تير
 1331مجبور به استعفا شد .قوام پس از استعفا،
مدتي در حالت اختفا ميزيست و احساس خطر
ميكرد .مجلس حك��م به مصادره اموال او داد و
او كه بعد از اين جريان ،كام ً
ال تاب و توان خود را
از دس��ت داده بود سرانجام در  31تيرماه 1334
در  83سالگي درگذش��ت .احمد قوام ،روي هم
پنج بار به نخستوزيري رسيد و بيش از  20بار
به وزارت دس��ت يافت .قوام ذاتاً مردي مستبد و
قانونش��كن و جاهطلب بود و از جنجال و سر و
ص��دا لذت ميبرد .او از تملق لذت نیز ميبرد به
همين دليل ،اطرافيانش را هميشه افراد چاپلوس
تشكيل ميدادند .او همچنين از علوم زمان بهره
داشت و گاهي شعر هم ميسرود.
■■تهاجم وس�يع ارتش بعث عراق به خاك
اي�ران پ�س از پذيرفت�ن قطعنام�ه 598
(1367ش)
برگزاري جلسه مشترك شوراي فرماندهي
انقالب عراق به رياس��ت ص��دام در  30تيرماه
 1367نش��ان ميداد دولت عراق درصدد اقدام
مهمي اس��ت كه نشانههاي آن با آغاز پيشروي
نيروه��اي ارتش ع��راق به خاك ايران آش��كار
ش��د .هدف اين پيش��برد و تهاجم ،آزاد كردن
باقيمانده س��رزمينهاي عراق ،انهدام نيروهاي
ايران و به اس��ارت درآوردن تعداد بيش��تري از
نيروه��اي ايراني ب��راي ايجاد براب��ري با تعداد
اسراي عراقي اعالم شد .بدين ترتيب ،تنها  3روز
پس از پذيرفتن قطعنامه  598از س��وي ايران،
عراقيها در روز  31تيرماه  1367در ش��رايطي
كه وزير وقت امور خارجه ايران در حال مذاكره
با دبير كل سازمان ملل بود ،تهاجم خود را از 2
محور كوشك و شلمچه در منطقه جنوب آغاز
كردند و در  30كيلومتري ش��مالي خرمش��هر
مس��تقر ش��دند .در اين ميان پيام امام به سپاه
باعث گس��يل نيروهاي بسيجي به جبههها شد
كه با كمترين امكانات در برابر يورش دش��من
مقاومت كردند و طي چند روز درگيري با تلفات
سنگيني كه به قواي عراقي تحميل شد ،مجبور
به عقبنشيني شدند.

