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اخبار

دقت موشکها را بیشتر میکنیم

وزی��ر دفاع گفت س��ازمان هوافضای وزارت
دف��اع در حال تقویت دقت موشکهاس��ت .به
گزارش فارس ،س��ردار دهقان دیروز سهشنبه
در یک نشس��ت خبری با بیان اینکه س��ازمان
هوافض��ای وزارت دف��اع بر انواع موش��کهای
بالس��تیک متمرکز ش��ده ،گف��ت :در حال کار
روی افزای��ش دق��ت موش��کها هس��تیم و
میخواهی��م ای��ن سیس��تمها در برابر جنگ
الکترونی��ک و ه��دف ق��رار گرفت��ن ،مص��ون
باش��ند .وی ادامه داد :بهدنب��ال هواپایه کردن
موشکهای زمینی هستیم که برخی کروزهای
ساحل به دریا عملیاتی ش��دهاند .دهقان افزود:
بهتری��ن موش��کهای ض��دزره را در اختی��ار
نیروهای مس��لح قرار دادیم .وزی��ر دفاع درباره
پیشرفتهای حوزه دریایی نیز گفت :زیرسطحی
جدید  500تنی امسال به نیروی دریایی ارتش
ملحق میش��ود و در گامهای بعدی نیز درباره
زیرسطحیهای سنگین قدم برخواهیم داشت.
کنایه بذرپاش به دولت:

برگرداندن پول مردم
به خودشان عزا ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه
روز پرداخت یارانه به مردم باید روز شادی دولت
باش��د ،گفت :برگرداندن پول مردم به خودشان
عزا ندارد .به گزارش فارس ،مهرداد بذرپاش در
دومین روز از نشست ساالنه اتحادی ه انجمنهای
اس�لامی دانشجویان مس��تقل گفت :برخیها
پروژه پشیمانس��ازی را در کشور دنبال کردند
و میخواهند نش��ان دهند ملت پشیمان است.
این افراد کس��انی هستند که خودشان خسته
و پشیمان ش��دهاند و البته خودشان بیشترین
سهم را در اتفاقات گذشته داشتهاند .این نماینده
مجل��س تأکید کرد :در بح��ث اقتصادی نیز ما
شاهد پروژه پشیمانسازی و اشتباه جا انداختن
تصمیماتی که در گذش��ته گرفته ش��ده است،
هس��تیم .درباره یارانهها هم یکی از مس��ؤوالن
(وزی��ر اقتصاد) گفته ش��ب پرداخ��ت یارانهها،
دولت عزا میگیرد .آیا بازگرداندن پول ملت به
خودشان عزاست؟! با این ادبیات صحبت کردن
با مردم درس��ت نیست .بذرپاش اضافه کرد :در
بح��ث اقتصادی در دولت قبل کارهای بس��یار
خوبی صورت گرفت البته اش��کاالتی هم وجود
داشت و یکی از اشکاالتی که وارد است استفاده
از اف��رادی در دولت بود که س��نخیتی با دولت
نداشتند مانند اس��تفاده از خاوری که امروز به
کانادا فرار کرده است.

 28م��رداد ش��اید یک��ی از
تاریخ
پرعبرتترین وقایع تاریخ معاصر
ای��ران را در دل دارد .روزی ک��ه ب��ا ی��ک کودتای
انگلیس��ی ـ آمریکایی ،دولت قانونی دکتر مصدق
س��رنگون و تالش و مبارزات چندین و چندس��اله
م��ردم و روحانی��ت مب��ارز آن روزگار نقش بر آب
ش��د .بیشک بعد از گذشت  62سال بررسی چند
و چون وقایع غمانگیز آن روزگار مصداق عینی آیه
شریفه « ُق ْ
ض َفان ُْظ ُروا َک ْی َ
کان
یروا فِی أْالَ ْر ِ
ف َ
�ل سِ ُ
ِین» اس��ت .در بررسی علل و وقایع
م
ر
عا ِق َبهُ ال ْ ُم ْج
ِ
َ
کودتای  28مرداد  1332باید به جنبههای مختلفی
نظر کرد که بحثی مبسوط است که به اختصار به
چند نکته از هزاران اشاره میشود که شاید بعد از
گذش��ت بیش از نیم قرن از آن واقعه درسآموز و
عبرتانگیزباشد.
1ـ در بررس��ی تاریخی حض��ور محمد مصدق در
عرصه سیاس��ت باید  30تیر  1331را نقطه تحول
شخصیت وی قلمداد کرد ،تحولی که مصدق مورد
حمایت روحانیون ،مردم و سیاس��یون را در نهایت
به مصدق تنه��ا و بییار و یاور در  28مرداد 1332
تبدیل میکند .اس��تعفای مصدق در پی مخالفت
ش��اه با درخواس��ت وی مبنی بر تصدی همزمان
نخس��توزیری و وزارت دفاع جرقه اتفاقات بعدی
بود .مص��دق در خاطراتش درباره مالقات با ش��اه
در  25تی��ر  1331اینچنین مینویس��د ...« :نظر
خ��ود را به عرض ملوکانه رس��انیدم .فرمود خوب
اس��ت اول من چمدان خود را ببن��دم و بروم بعد
ش��ما این کار را تقبل کنید .به عرض رسید :وقتی
اعلیحضرت اعتماد دارند که م��ن در رأس دولت
باش��م چگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که
جزئی از دولت است تصدی نمایم؟ بنابراین خوب
است مرا از تصدی ریاس��ت دولت معذور بدارند و
ب��ه هر نحو که مقتضی میدانند عمل فرمایند.»...
مذاکرهای که در نهایت منجر به کنارهگیری مصدق
از نخست وزیری میشود و قوام را بر مسند قدرت
مینشاند .استعفایی که به اعتراف مصدق اشتباهی
خطرناک بود که نهضت ملی ش��دن صنعت نفت
ایران را با پیروزی انگلیس در محاکم بینالمللی با
شکست روبهرو میکرد .اما آنچه این تهدید جدی
را به فرصت تبدیل کرد از یکس��و اشتباه فاحش
قوامالسلطنه در صدور اعالمیه سخت و شدیداللحن
پس از نخستوزیری بود و از سوی دیگر هشیاری

مصدق ،برای عبرت کافی است
سعید حاجیپور

و اس��تقامت روحانیت مبارز ـ در رأس آن آیتاهلل
کاش��انی ـ و م��ردم که با اعتراضهای مس��تمر و
گس��ترده مانع ت��داوم حکومت قوام ش��دند و در
نهایت پس از چند روز درگیری و کش��تار30 ،تیر،
روزی بود که مصدق عنان ق��درت را برای بار دوم
در دست گرفت .البته این اعتماد و همراهی ملت،
در آینده پاسخی همراه با غرور از سوی مصدق به
همراه داش��ت .قدرتی که مردم با شهدای راه وطن
در اختیار وی قرار داده بودند اما اینبار به سرکوب
آن��ان و نمایندگانش��ان انجامید و یک��ی از موانع
ش��کلگیری کودتا عمال به دس��ت مصدق از بین
رفت و آن انحالل مجلس ش��ورای ملی به ریاست
آیتاهلل کاشانی بود.
2ـ در بررس��ی اسناد منتش��ره پیرامون وقایع 28
مرداد نقش ش��بکهای رس��انهای با عنوان «شبکه
بدامن» پر رنگ به نظر میرس��د .این ش��بکه که
با همکاری اینتلیجنس س��رویس و س��ازمان سیا
ایجاد ش��ده بود به اعتراف برخی اسناد ،بودجهای
یک میلیون دالری را در اختیار داش��ت تا با همراه
کردن برخی سیاس��یون و روزنامهن��گاران آن روز
بتواند با ایجاد جریانات تبلیغاتی و فضاس��ازیها،
اهداف مورد نظر غرب را به پیش ببرد .در بررس��ی
شخصیتهای مهم و تأثیرگذار این گروه نام شاپور
ریپورتر ،رئیس سرویس اطالعاتی بریتانیا در ایران
به چشم میخورد که مس��ؤولیت این شبکه را بر
ت شرکت نفت ایران
عهده داشت .این گروه با حمای 
و انگلیس با دروغپراکنیها و ش��ایعات س��عی در
تخریب چهره مصدق و دیگر شخصیتهای جریان
نهضت ملی شدن صنعت نفت را داشت .گروهی که
توانست نقش خود را بخوبی در اتفاقات کودتای 28
مرداد ایفا کند و جریان تبلیغاتی مرتبط با کودتا را
رهبری کند.
3ـ درباریان و سیاس��یون فاسدی همچون اشرف
پهل��وی که با قدرت گرفتن مصدق منزوی ش��ده
بودند تمام تالش خود را برای پیروزی کودتا انجام
دادند .به گونهای که طبق اس��ناد ،اشرف که قبل
از آن ب��ا فش��ارهای مصدق به ش��اه از ایران خارج
ش��ده بود بعد از دیدار با جان فاس��تر دالس ،وزیر

وقت خارجه آمریکا در فرانس��ه با عنوان مس��تعار
ش��فیق وارد ایران میشود و در دیداری محرمانه با
ش��اه پیغام طرفهای غربی مبنی بر حمایت آنان
از ش��اه در براب��ر مصدق و کمونیس��تها را به وی
ابالغ میکند .با برمال شدن حضور اشرف در ایران،
مصدق با تهدید شاه مبنی بر دستگیری و محاکمه
اش��رف ،وی را دوباره مجبور به ترک ایران میکند.
آنچه بر عهده اشرف گذاشته شده بود راضی کردن
ش��اه برای امض��ای حکم عزل مص��دق و انتصاب
سرلشکر زاهدی به نخستوزیری بود .بعدها روشن
میشود آن چیزی که شاه امضا کرده است  2ورقه
سفید بود تا کودتاگران آنچه الزم است بر باالی آن
امضابنویسند.
4ـ انتشار اسناد مرتبط با کودتای  28مرداد توسط
سازمان س��یا و اعتراف برخی مسؤوالن آمریکایی
منجمله آلبرایت وزیر وقت خارجه آمریکا در سال
 2000و سخنان باراک اوباما در سالهای اخیر به
وضوح به دست داشتن عوامل اطالعاتی این کشور
در این اقدام شوم اشاره دارد.
تعطیلی سفارت انگلستان در پی اطالع مصدق
از طرحریزی یک کودتا علیه وی در س��ال 1331
و اخراج کارکنان این سفارت از ایران عمال منجر
میشود انگلیسیها چارهای جز درخواست کمک
از یار دیرین خود آمریکا نداشته باشند .برنامهای
که بع��د از چندی��ن بازبینی با عن��وان عملیات
آژاکس آماده اجرا میش��ود .رهبری این عملیات
به عهده افس��ری با تجربه به نام کرمیت روزولت،
رئیس بخش آس��یا ـ خاورنزدیک س��ازمان سیا
گذاش��ته میش��ود .وی با یک پرواز ب��ه بیروت و
از آنج��ا با اتومبیل از طریق بیابانهای س��وریه و
عراق با نام مس��تعار «جیمز الکری��ج» وارد ایران
میشود .روزولت در دیداری محرمانه با شاه برنامه
کودتا را برای وی تشریح میکند و به او اطمینان
الزم را میدهد .نقش عوامل سازمانهای اطالعاتی
بیگانه در جریان کودتا بیش��ک بس��یار جدی و
تأثیرگذار است.
سرانجام نیمه شب  24مرداد  1332رمز عملیات
آژاک��س با عنوان «االن دقیقا نیمهش��ب اس��ت»

به صورت رمز از رادیو بیبیس��ی اعالم میش��ود.
سرلشکر نصیری ،رئیس گارد سلطنتی ،یک ساعت
بعد از نیمه ش��ب  25مرداد ب��ا همراهی تانکها و
زرهپوشها از سعدآباد به سمت خانه دکتر مصدق
حرکت میکند تا حکم عزل را به وی ابالغ کند .با
اطالع یافتن مصدق از حرکت نیروها از سعدآباد وی
دستورات الزم را ابالغ میکند و در نهایت سرلشکر
نصیری و همراهانش توسط نیروهای محافظ مصدق
دس��تگیر میش��وند و عمال کودتا در مرحله اول با
شکست مواجه میشود .شاه که قبال به کالردشت
رفته بود پس از اطالع از شکس��ت کودتا به رامسر
و از آنج��ا به بغداد و رم ف��رار میکند .اما این پایان
ماج��را نبود .بخش دوم عملیات با حض��ور اراذل و
اوباش به رهبری شعبان جعفری معروف به «شعبان
بیمخ» کلید میخورد .دالرهای آمریکایی توانست
نقش خود را بخوبی ایفا کند و با حضور این افراد و
نظامیانی که با تطمیع راضی به همراهی کودتا شدند
تظاهراتی علیه مصدق به راه میافتد که در نهایت به
حمله به منزل مصدق و فرار وی و تسخیر ساختمان
رادیو میانجامد .توصیههای سیاسیون و روحانیت
منجمله آیتاهلل کاشانی که یک روز قبل از کودتای
 28مرداد هشدار الزم را طی نامهای به مصدق اعالم
کرده بود نیز کارساز نمیافتد و اینگونه دولت قانونی
مصدق در کمال ناباوری س��قوط میکند .سرلشکر
زاهدی که پس از شکس��ت در مرحل��ه اول کودتا
مخفی ش��ده بود قدرت را به دس��ت گرفته و شاه
را ب��ه ایران ف��را میخواند و اینگون��ه دوران تاریک
پس از کودتا با حض��ور آمریکاییها در ایران کلید
میخورد .وضعیت صنعت نفت ایران بعد از مبارزات
طوالنی طی مذاکرات با چند ش��رکت آمریکایی و
انگلیس��ی در نهایت به امضای قرارداد کنسرسیوم
منجر میشود .پس از آن و تا قبل از پیروزی انقالب
اسالمی  28مرداد با عنوان رستاخیز ملت در تاریخ
ثبت میش��ود و به مناسبت بیستمین سالگرد آن
واقعه تمبر یادبود منتش��ر میشود .رستاخیزی که
با س��قوط دولتی مردمی و آغ��از دوران حکومتی
اس��تبدادی همراه بود .اس��تبدادی که تا رستاخیز
 22بهم��ن  57ادامه یافت و در نهایت با مجاهدت
مردم��ان این س��رزمین نهال جمهوری اس�لامی
غرس شد.
عبرتهای واقعه  28مرداد بسیار است و شاید
مهمترین آن ترس از نفوذ بیگانگان در کشور باشد.

دریافت پیامهای شما در شبکههای اجتماعی

سالم وطن 66413942
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

09218364796

حکای��ت ،حکایت تازهای نیس��ت .همانطور
ک��ه از قدیم و ندیم گفتهان��د ،حکایت «مومن
مسجد ندیده!» است؛ حکایت کسانی که تظاهر
و ادعایش��ان گوش فلک را کر کرده اما در مقام
عمل به مقدمات آنچه از سیره خود نقل میکنند
هم پایبند نیستند .حکایت ،حکایت «آبکش و
آفتابه» است.
القصه! هفته قبل بود که دیپلمات اصالحطلب
که یکس��الی هم هس��ت دل به اقیانوس مواج
سیاستبازی و حزبگرایی زده است در سخنانی
ک��ه بیراه هم نبود اظهار داش��ت هس��تند بین
اصالحطلبان کسانی که به دشمن گرا میدهند
و لیس��ت این افراد هم در جیب ایش��ان است:
«کس��انی را یادم اس��ت که در دورانی که سفیر
بودم با خارجیها مذاکره میکردند و به دشمن
گ��را میدادند؛ من آنه��ا را بهعنوان اصالحطلب
قبول ندارم .لیستش��ان را ه��م دارم و اگر قرار
باشد روزی ارائه دهم ،ارائه خواهم داد».
این سخنان و حاشیههایش از دو منظر قابل
بررسی اس��ت؛ نخست آنکه تردیدی نیست که
تع��دادی از اصالحطلبان نهتنها به دش��من گرا
دادهاند بلکه بعضا در مقام نوکری در برابر دشمنان
سر به آستان ساییدهاند یا عدهای دیگر که شاید تا
چند سال پیش چهرهشان در رسانههای داخلی
قابل رویت بود امروز و در کس��وت اپوزیسیون از
رس��انههای دیگری باید نظاره شوند لذا جناب
صادقخ��ان خرازی خیلی ه��م به نکته خاصی
اشاره نکرده و با یک بررسی ساده در رزومه عموم
ضدانقالب خارجنشین مشخص میشود ریشه
خیلیها در کجاهاست! اما مقصود اصلی نگارنده
بعد دوم و حاشیههای این سخنان است .اعترافات
دس��ت چندم صادق خرازی آنچنان واکنشی را
بی��ن اصالحطلبان برانگیخت که کمتر کس��ی
انتظارش را داشت؛ عبداهلل رمضانزاده بالفاصله
در مقام تخریب« ،قاچاق نس��خ خطی» را به او
نسبت داد .محمدعلی ابطحی قاچاق عتیقه را به
این مساله اضافه کرد .دیگری (احمد پورنجاتی)
از درد خ��رازی که همانا سرلیس��ت ش��دن در
انتخابات اس��ت ،گفت .روزنامه آرمان به کلی زد
زیر همه چیز و گفت اساس��ا چه کس��ی گفته
این آقا اصالحطلب اس��ت و فالن شاخه جوانان
اصالحطلب در بهمان شبکه اجتماعی کمپین راه
انداخت و الخ....
این موضعگیریها و واکنشها برای بسیاری
بهتبرانگی��ز بود البته برای ع��دهای هم نبود.
چگونه کس��انی که یک عمر دم از آزادی بیان
زدهاند و از حق انتقاد سخن گفتهاند و شعارشان
همواره زندهباد مخالف من بوده است ،اینچنین
برآشفتهاند که کارش��ان به تهمت و افترا زدن
به یکی از همفکرانش��ان رسیده است تا جایی
ک��ه او را ب��ه دزدی و قاچاق متهم میکنند اما
ای��ن اولین مرتبه نیس��ت که ش��اهد اینگونه
عکسالعملها از اصالحطلبان هستیم .همین
هفته قبل بود که بهنوش بختیاری به خاطر یک
جمله خیلیخیلی س��اده متهم به دلقکبازی
و ن��ان به نرخ روزخوری ش��د ،آن هم از طرف
کسانی که انتقاد را حق مردم میدانند .یا حدود
همین  2س��ال قبل بود که در جریان انتخاب
ش��هردار تهران و رای خانم راستگو به قالیباف
که اتفاقا همان یک رای س��بب انتخاب او هم
ش��د چنان ش��انتاژی علیه او راه انداختند که
نگو و نپرس ،در نهایت حزب اس�لامی کار که
از تشکلهای اصالحطلب به حساب میآید به
اتهام «دروغگویی» و «نفاق تش��کیالتی» وی
را اخ��راج کرد .کال انگار این جماعت با کلماتی
چون صادق و راس��تگو و مترادفهای راستی و
درستی مشکل دارند .نمونه بسیار است و مجال
کم .در پایان فقط قسمتی از نامه خانم راستگو
که در واکنش به بداخالقیها خطاب به رسانهها
نوشته شده بود را با هم مرور میکنیم:
«ای��ن دیکتات��وری و تکصدای��ی قبال نیز
داد بخ��ش بزرگ��ی از جناح موس��وم به چپ و
اصالحطلب��ان فعل��ی را درآورده بود .یک حزب
دولتی برآمده از دولت هفتم و هش��تم از طرف
تمام جریان تصمیم میگرفت و اگر کسی با آن
تصمیم مخالفت داشت با بهرهگیری از گزارههای
مختلف و در قالبهای زیبایی که داشت نهتنها
مخالفان بلک��ه منتقدان را ی��ا از صحنه بیرون
میکرد یا مجبور به سکوت میکرد .این در حالی
بود که ادعای گسترش جامعه مدنی و مشارکت
مردم توسط آنان گوش فلک را کر میکرد.
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