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پرونده «وطنامروز»
به بهانه سالگرد عزل امیرکبیر
وتوطئههایی که به ترور
او منجر شد

امیر بود»...
داشتند ،از بابیها به
تا «حیف اگر
در میان مردم
شما سپردیم»
علل حمایت
محبوبیت زیادی
یکی از
«ایران را به
صدارت ش��د و
امیرکبیر از
سپر بال بهرهبرداری کنند» .آنان این بود که
دار مقام
ناصرالدین شاه با
فرقه نوظه��ور
که عنوان
دودستگی در
امیر از همان زمانی که عهدهسیاسی و اقتصادی
و
رابطه
تاریخ ،این
این کش��ورها از باب ایجاد اختالف و
آش��فتگیهای
اس�ت .به گواه
یادآور
شد .چنانچه در
بهائیت ،ضمن
مناسبی برای
( 12۶۴ه .ق) با
نشانه گرفته
ناصرالدینشاه
حمایت از
وی بود ،مواجه
توانست شرایط
اقتدار ش�اه را
زیادی بر روحیه
امنیت داخلی
دوران قبل از
و دولت ،می
فراهم کند .از
حکومتی بود.
فس��اد،
ماحصل
مردم
ناصرالدینش�اه
حوادث آن تأثیر
دولت
در دستگاه
مقدمه بدبینی
سفر و
سیاس��ی عالوه بر ناامنی و جنبشه��ای فرقهای میانکشورها جهت گرفتن امتیاز از سیاست سرکوب
یک آشپززاده
امیرکبیر که
فراه�م میکند.
طوری ک�ه
امور
2
بهائیت این
های داخلی و
امیرکبیر
تخفیف مق�ام
داش�ت به
(امیرکبی�ر) را
جهت مقابله با این فرقه پیش گرفت .در
خطر ش��ورش
ب��ود .جنبش
نه به جه�ت
که بخشهای
شود .عزلی که
این رو امیر
«اتاب�ک»،
قداس��تزدایی را در
ای�ن عبارت
زندگ�یای
نس�بت به
امیر منجر می
بانوظه��وری چون بهائیت مواجه احمد احس��ایی و
و جنگ میان
زندگی او اس�ت؛
مس��تقیم و نیز
عهد قاجار
ملوکانه به عزل
اگرچه مقدمه
مقابله مستقیم
چون ش��یخ
ای�ران را در
واقعیتی از
نوری باش�د،
توس��ط افرادی
حسادت
افرادی
مستقیم ،بعد از
بویژه رهبران
میانی جامعه
صدارت آقاخان
علم و البته
خوش�حالی
ریش��ه در افکار داش��ت که بعدها
بابیان
سرکوب
مهمی از طبق�ه
به تحصی�ل
مردم اس�ت اما
در پی آن
نوری معروف
طرفداران باب ،بسیاری از طی س��الهای
ک�رد .عالقه او
خس�ارت برای
موجب شد
س��یدکاظم رشتی میرزا حسینعلی
گوبینو ،حاال از
و
و بارفروش��ی
نمایندگی می
دست آورد،
فالک�ت و
ش�ود؛ به تعبیر
محمد باب و
هایی در جهت دولتهمچون بش��رویهای
در آینده به
چون علی
فراوان باش�د.
یافت��ه و تالش
می
ش�هرتی که
فعالیت آن
کشته شدند.
اش حکایت
بس�یاری را موجب راحت میشوند.
گس��ترش
تاثیر
ائتالف کردند؟
آن آغاز ش��د.
زندگانی و زمانه
12۶۶
انصاری در
ناصرالدین
سختگیری
به «بهاءاهلل» جذب مردم به
علیه امیرکبیر
حس�نخان
نس�بت ب�ه
درباره او و
دست معلم
از مردم از 12۶5تا زدایی از بهائیت
بدون مقابله
تبلی��غ آن و نیز
حاج میرزا
هیچ خیانتی
شاهزادگان و دربار
بسیاری
کودکی میرزاتقی
قداست
زدایی نیز امیر
سلطنت و ارتقا و
که
شرایطی آغاز ش��د که مناسبی نداشتند ■ .سیاس��ت قداس��ت
چرا
از جمله روایتی ش�هان» درب�اره
امیرکبی�ر اما همواره در خدمت
بهائی��ت را نزد
آبان 1397
بهائیان در
کودک�ی که ناهار
که در بیش
جایگاه معنوی
در
«آگهی کار
روا نداشته و
سهشنبه 15
اما همچنان
اقتصادی و اجتماعی وضعیت ترین سطح خود
کتاب
که امیر در
تالش ک��رد
واقع��ی او را درک
ش�اه
برداشته بود
6
آورد« :گوین�د
شان ایستاده
مس��تقیم
ایران مقتول
پایین
م��ردم افکار
تقویت ایران گام
نکرده باشد.
حجره معلم
خ�ان می
امیرکبی�ر ،خوبان
نظر آگاهی و س��واد مردم در نابس��امان اقتصادی،
مظلومنمایی
کاهش دهد تا
مخالفانش احساس
میآورد در
میآموخت او
کبیر هم از این
بود با
س�ال پیش از
میزان
امری م��ردم
قائممقام را
علت وضعیت
از ش��اهزاده
معلم به آنها
بودند ،امیر
از 2500
اوالد
در غیر اینصورت ممکن از مردم جذب
امنیت کشور،
داش��ت و به
مقابل سیل بنیانکن قدرتمند قاجار،
ظروف .آنچه
شاهانه شده
پس�رانش
ماند .توهم شاه
کنند ،زیرا
بسیاری
قرار
بهایی و تهدید
برای باز بردن
به آزمایش
شاهان پیش از
های
حسادتهای
میکوشید در
در امان نمی
طور مشخص
نتیجه معکوس شود و دوگبینو» نویسنده
مردم به فرقه
روزی قائممقام
دوران
وی با ش��ناخت الیه دیوانیان سنتی،
و س�لطانی
امیر جواب
فرقه بهایی به
این توهم اما
جذب
بهائیان،
میگرفت تا
«کنت
ملوکانه
سیس��تم سیاسی کش��ور در مواجه شده است.
ندانس�تند،
حرمس��را و نیز
اش ،اقداماتش
از
رسید.
شوند.
درصدد
گ�ذار
در این رابطه
قاعده
فرا
محتمل به نظر می
های این فرقه
ش�اه بعد از
آنها پرس�ید،
اصالحطلبانه
گرفته تا
بش��دت با مش��کل
خواندهای،
متعدد با «حیف
)1۸۸2
ایجاد شورش و ناامنی ،جدی اندیشه
را میگیرد.
آم�ده هر چه از
خواستههای
و شورشهای
تو کجا درس
محمدش��اه با
او
بحرانهای
فرانس��وی ( - 1۸1۶داشت که بهترین
ناصرالدین میرزا
ام��ا تحرکات
عین تأکید بر
پرسید تقی
موجب اعتراض
جلوه دهد».
دامن اس�ت و بارها در
آورده ایستاده
دیپلمات
آورد اما چه
در دوره
برآمد
داد .قائممقام
«این اندیشه را
کارآمدن افراد ناالیق
شخصی
های جدیدی
جمله دس��تور
به زبان می
آقازادهها را
پشیمان
او را در معنا
می
دس��تیابی به اه��داف خود گسترش یافت .در واقع و نویس��د که امیر
جنبش
حسرت خود را
روزها که غذای
را به دور از اغراض اصالحی امیرکبیر از
نگرفت و گریه
روی
اس��ت ک��ه
مانع بسیاری از
فراگرفت می
امیر بود»...
ناصرالدین ش��اه
درپی شده است .گروهها و بتوانند مستقل از
القاب اضافی
عرض کرد
باب آن
به او داد .او
گرفته است و
دیگ��ر اقدامات
زندان چهریق
اگر
محلی پی
به کار ب��ردن
را شورش
انعامی
آنها در دوره
به معلم امر
امیر را از ایران
رقم بخورد،
راه ب��رای برانداختن ش��د که او را از
از اس��تفاده و
گرفتهاند که تا جایی کهمرکزی دولت عمل
میش�نوم .قائممقام خواهی؟ عرض کرد
دیگر وزیران
میتوانست
س�ود .او
محمدش��اه اغلب والیات در دوره فترت،
آن
که دربارهاش
ب��ه خودداری
نیز ش��کل
وی و
که توس�ط او
دهد به من هم
فرمود چه می
مرگ
بر ضد قدرت
آنچنان که
فتنه ساالر بود.
نابود گرداند .پس بر هست و یا آنطور
اقدامات خیری
معاصر ایران؛ از
دار اس�ت
که دس��تور داد خطاب به ممنوعیت دریافت
برخی مواقع
آقازادهها می
بدو
و در نشر پیام
«با سهمناکترین آنها
این راستا امیر
آورد و آنطور که
کتاب «تاریخ
 تا جاییکرد .درس�ی را که به
استفاده کرده
فرمود تا به او
حسرت ش�اه ادامه امیرکبیر بسازند.
بسنده کنند،-
بنمایاند »...در
بیرون
که
دولت و «پیتر آوری» در
اشرافیت را یکی
ش�ده است.
مواجبی برای
نیز از فرصت
معلم را
فرمایید
نمودند .دولت امیر
داش��ت ،به مردم
مسجدی به یاد
فرقه ،به فتوای
پیشوایان بابی
میکنند.
به همان لقب جناب مش��خص کردن
سلسله قاجاریه»،
قائممقام را دل سوخته ،نویسد« :این پسر
رهبران فکری
دهد
بابیان عقیده
کوشش فراوان
نویس��د« :اشرافیت
های بیدلیل
برای درباریان و
تأس��یس تا انقراض
بیاموزد.
بعدتر دستور می پیش از صدارت
می
محاکمه برخی
موفق ش��د با
دعوت مردم
فروننشانده بود ،با غائله
و مس��تمری
شاه رش��وه
بیاموزد ».قائممقام پیرامون او روزگار میگذارد.
می
به  3وظیفه
در نهایت امیر
از
باب و
از دریافتها
وابستگان قاجار و...
مأموریتهای امیر «امیرکبیر و ایران»
طبقات معرفی میکند و بوالهوسی فتحعلی
آن شورشها را
امیرکبیر و ایران) قب��ل رج��وع ک��رد.
قوانین بزرگ به
به غائله باب
نیز
از این
که هنوز
صدارت که
تبریز،
علم��ا نیز
داخلی آنان ،جلوگیریرس��یدگی به امالک
آدمیت در
ترقیات دارد و
زنپرستی و
(فریدون آدمی��ت،
مسیر ببیند.
رسیدن به
ثمره
مالمحمدعلی
خیلی
بروز جنگهای
حک��م اعدام باب از علمای حس��ینعلی نوری،
ش��اهزادگان،
فریدون امیرکبیر پیش از
بدمد».
در این
دم�د و او ب�ه
مواج��ه گردید» .حس��ین بشرویه و
بود ،اش�اره
تنبل در واقع تعدادشان بر اثر
راه گرفتن
سلطنت
مهم سیاسی
شده بود نامالیمات فراوانی نویسد« :دشمن
باش تا صبح دولتشمیرزاتق�ی خ�ان می
و ارزنهالروم
در موردی دیگر ،میرزا بهائیت که بعدها
و مازندران به
شمار رفته و
مال
روس�یه ،ای�روان
به ش��اه می
مش��کل در دوران آغاز یکی موجب
بعد به عنوان
پایان دهد.
بود ،در سفر
به
در این شرایط ،وسیعی در خراسان
بنیانگذار اصلی
نامههای خود
خداوند وجود
شده بود» .این
صب�ح دول�ت سیاس�ت ،س�الها
زمره دبیران
در رابطه با
که
افرادی از این
داشت ،توسط
طوری
و
فتنه
بهائیان
از
پیدا میکند به
مرد زیاد است،
سفر روسیه در
او در یکی
بارفروش��ی
بیشتر
زنجان و یزد نیز
روس و انگلیس
از رهب��ران
جهت مالقات با
بلوای بابیان
کیاس�ت و
امیرکبیر در
غالم ،از زن و
میکند« :در
واس�طه
در تحرکات و
ش��هرهای
عثمان�ی و
بودند .امیرکبیر
ش�اه ولیعهد را
قتل امیرکبیر
ناصرالدینشاه گسترش سوی مخالفان
گفتوگ�و ب�ا
نقش مهمی
ناصرالدین
آذربایجان
انداخته و در ش��ورش و ناامنیزده
هرچند بعد از
ناصرالدین
پاسدار ارگ در از برای این محافظت کند».
که از
محمدشاه،
یک ط�رف
وزارت نظام
که حاال دامنه
قدرت مرکزی
تبعید ش��د.
گروهی همراه
را از بال
فرقه ،دس��ت به
ایروان که همراهی میکرد،
نخستین آشوبهایی شورش س��ربازان
دربار و ائتالفی
عراق
ش�ود .پس از فوت اعتبارش به دس�ت
راستای تضعیف
سفارت ارزنهالروم
و در برنامهای
شناخته می
وی بود که به پادشاه زیاد شاهزادگان
تزار روس�یه
میداد ،موجب
که این فتنه و امیر به ایران بازگش��ت
در
شاه زد .با این
زمانی که به
تهران بر پا میش��ود ،پ��س از صدارت
تعداد
را تش��کیل
پول�ی که به واس�طه نش�اند .ش�اه او
اقدامات این فرقه را درای��ت دریافت
مختار دولت
عهده داشت و
ناکام ناصرالدین
دوباره به
مخالفان امیر
آشوب 2500
نیم
می�رزا را با
تصمیمات امیرکبیر
به نمایندگی
برتخت می
و اگر درصدد
را نیز بر
«با سیاس��ت و
دست به ترور
روسیه جان
بیش��تری از
ته��ران تنها  ۴ماه و انجام شد .در این
مقام وزارت،
تهران میآورد و
فاصله کوتاهی
خیزد
کمک
به روسیه و
با بهائیان،
دیده و
ایستادن پای
برگزیده شد ،با
کرده و خواستار
درباریان
و شاهزادگان
جس�ت» .س�فر
آورده به
ب�ه
گور انگلیس��یها برمی خواهد ش��د».
بود ،شاه توان
حس��ینعلی توانست به سیاست برانداختن
زنان حرمسرا
تحریک برخی امیرکبیر را محاصره
آتش آن از
صدارت منص�وب میکند و ش�ود و اسطوره
کنفرانس ش�رکت
و ش��ده
دستاوردهای
مملکت سس��ت
حال میرزا
در
طرفی
امیر
امیر
امتیازات
امیرکبیر حائز
نهایت
و خاص می
دس��ت بدهد .از
آشوبگر خانه
واقع حدس امیر
محافظ��ان خانه
را ب�ه
برنیاید بنیان
در آن
موفق ش��د .به
برخوردار از
ش�هره عام
سرباز
جهت برای
نش�یند .حاال
توسعه اقتصادی
آن
شدن را از
امیرکبیر) در
س��الم به در برد .در دوران صدراتش
روز بعد بین
اتابک اعظم،
ایروان از چند
همیشگی قاجار بودند و اندازهای قوی بود
تاری�خ ایران می
وی ش��دند.
انگلیس در آن
رفع اقبال آشتیانی،
موجب کشته
بود .آشنایی با
ایران اوایل دوره
س��رکوب بهائیت در
چالشهای
ع��زل
دارد .اقدامات
به
روسیه و
ایجاد ش��د که
که در جهت
«امیرکبی�ر» بر تارک
(عباس
و اجتماعی
در
مردم تهران به
این موضوع در دربار ایران انگلستان بر پایه
در این س�فر
ق�درت او ه�راس
سیاس�ی
س��ربازان درگیری
رابطه کام ً
ال درست بود ،داشتند اما در زمینه و «جستین شیل» سفیر انگلیس جرأت نکردند
این آش��وب
خ�ارج از ایران
س��نتی.
استعمارگری چون
صاحبمنصبان
بین ایران و
در این
باب
ش�اه ه�م از
منزل حاجی
یکدیگر رقابت
ش��د .در
بسته و به مقابله
وزیر مختار وقت
ارضی و مرزی
و سیاس�ی
بر دیوانیان،
دیگ�ر
روابط دولتهای
میدانس��ت ،در
کش��ور تالش قول «پس از غائله زنجان پیروان بزنند» .نورالدین
بهرغم آنکه با
حل مشکالت
 2تن از محافظانبرخاستند و دکانها را
امیرکبیر ،عالوه
قدرتمند حرمسرا
شکل میگرفت.
بود .از طرفی
بودند2 .
اصلی صدارت
ادامه که
زمان
را ناصری
دسیسهچینی
عموم��ی را به هم
مذاکره بر سر
دربار و مخالفان
حائز اهمیت
اصالحی
اما با درباریان
شناخت از دربار
مبلغی را نامزد
حکام و زنان
از بهائیان متفقالقول تأسیس نفوذ خود
نیز «از بزرگان
مشغول
صلح و امنیت
برای امیر
حمایت از امیر مواجهه امیرکبیر
های شخصیتی
میترس�اند و
روس�یه در این
حمایت
ش�اهزادگان،
دنبال این
ب��اب و بهاء
آقاس��ی منزل کرده و دس��تور ش��اه برای
مش��اوره پرداخت،
این فرقه تازه
مقابله که
طمعورزی حاکم
را نیز
درباره ویژگی
نظامی،
یاغیان پرداختند.
پژوهنده تاریخ
عثمانی انجام شد،نمایندگان انگلیس و
نیس��ت و به
اگر ...امیرکبیر
س��رعت و میرزا
با حمایت از
بر آن «برای
جواد تحویلدار به
خان اس��ت اما
انگلیس
س�نتی قدرت ،ش�اه حس�ادت ملوکانه،
و
چهاردهی،
با دولتهای
داشتند
که...
تصمیمات در
دلیل حضور
علیه میرزا تقی
قرض نمود و با
با مواجههای که ش��خصمحور تحدید مستمری
شما با میرزا
و الیهه�ای
مینویس��د« :سودپرستی هوس و نیرنگ
امیرکبیر
طریق شدت بخشند و عالوه زیادی در میان
بهاییها ش��نیده اس��ترسیدند» .در مجموع
ترین
الط�اف ملوکانه،
ب�ه
بازرگان��ان تبریز
دشوار است،
امیرکبیر
آنی و
اقدامات او در
آماده ساخت؛
گس�ترش
مواجهه دیپلماتیک فراوانی برای او به
نفوذ و محبوبیت
ازلیها و
این
امیرکبیر اگرچه یکی از پرفایده امیرکبیر جز هزینه
بار به ج�ای
مقصود خود می
وج��ه از
مش��قت برای شما
قدرت رو به
قانون آنان،
دارد؛ سیستم اس��ت.
وجهی ممهد و
چیز اس��ت و انگیزههای اس��ت» .و همه این
مذاک�رات،
برداری
ای�ن
از روحانیت و علما که
دینی و نیز سایر
تجربههای
میگی�رد.
اطمینان
هر چه تمامتر
اصالح
لیاقت نمود
بیحد و حصر و دور از مهدعلیا بر همه
ش�اه نسبت به
و تحمل این
حافظ منافع
میتوانست
امیرکبی�ر را
ها به عنوان سپر بال بهره البته نبود مس��لما به امیرکبیر در زمینه
عمر قاجار اس��ت اما برای اقدامات اصالحی او
کردیم؛ باید به کمال خط ،جدیتی
بر این جامعه مس��تولی بود که درباریان
بزرگ وقت
این مذاکرات
درباری��ان و امتیازات
ناصرالدین
دام�ن
ماندهام که
با داشتند ،از بابی
دشمنان داخلی
میداد .اینکه
کار آنقدر فداکاری و ابراز رساندن همه
بین  2انقالب)
اقدامات اصالحگرانه
آن کار مع��اف
صدارت امیرکبیر و
و افس��ون
نیز حس�ادت
باش�د .او در
امیرکبیر در شرایطی
و این دست
او فراموش
ایران پایمال
مردم
در انج��ام این
بهائیان و سایر
را شنیدهاند،
ناصرالدین ش��اه شد».
کردلو :به این ش��وق زن��ده سلطان را از
مایحتاج مردم در آن
همراه داش�ته
میرسد که
خود امیر را مقابل آنها قرار «امیر شاهزادگان
و
ندارد 39 .ماه
داشتند .آنها
تمامیت ارض�ی
(یراوند آبراهامیان ،ایران استعمارگران تالش
«دارالفنون»اش
فراهم کردن
اصالحات از سوی
موضوعات باعث نفرت
مش��غول امارت نظام باش��ید ».برداشتن امیر.
صدراعظم امیرکبیر به جایی
(علی حاتمی،
کینه
محمدرضا
خود به
ش��اه مینویسد
محبوب و منظور
تخت شاهی،
جهت حفظ و
کنن��د».
نداد
سفیر انگلیس
دسیس��هچینی برای
تنها
شود .در نهایت
برای از میان
داشت؛ نخس��ت بهای تحقیق در تاریخ
امیر باش��م
(مهدعلیا به روایت
و نشاندنش بر
تواناییهای
خاطر نس��بت خانوادگیاشاجتماعی اشراف مورد
اصالح�ی امیر در
به
را در که
ایران بود و اج�ازه منشی مخصوص
شاه هم در ابتدا همانند روحانیان را خنثی
کشت .مانند
دل داشتند،
میرزا که عمده ایرانیان برای او همراه می
مقدمهای اس��ت
مرگ
خارجی از امیر و
میرزا به تهران
بنابراین برای
مدیری میرزا
فرمان قت��ل امیر
ناصرالدین
برخ�ی مورخان
پس از مرگ امیر س��گ کرده بود»
از از او به
«کینه امیر را در
هرگون�ه قیاس�ی،
همه اقدامات
«رابرت کرزن»
اعظم میکند.
سیاستهای
انگلیس و استبداد
هزینههای فراوان
«یادآور» امیرکبیر را باید به مکر ش��دن با البته
ناصرالدین
دوم آگهیهایی
درج میشد،
ب��ه
مرکزی و
بهخاطر نداشتن طبقه گرنت واتسون در
که بیاختیار
کند
ش��اه  2ماه بعد
در این بین
او شد .بهائیان
مهره بهائیان،
به اتابک
آنان و بهایی و
شود.
خ�ان ورای
میشود .با
صاحبقران).
مفید اس��ت.
تهدید قدرت
امیرکبیر را
روزنام��ه وقایع اتفاقیه و همت میرزا
بیچاره را کمتر از درباریان از امیر بود
تن به تن
می س�لطنت اس�ت.
شاه را دلیلی
میدادند .رابرت
نمایندگان 4
تا با
نقشه قتل
ناصرالدین
صادر میکند.
نویس�د :میرزاتقی
های همکیشان
ش��دن اس��تعمار روس و کاش��ان میزند
میرزا تقیخان را ملقب «امیرکبیر» ایران
اقتصادی ایران
اشتهارنامه منتشر
به تش��ویق
واکاوی
ناصرالدین
گدازادگی بر امیر
فرد در می�ان
باغستان فین کاشان
اسناد) اوج خش��م
تقویت
کرد زمانی که خطر ناامنی و سرکوب آنها دفاع
و توهین قرار
کس��انی که روزگار توان ساخت و به نیرنگ
بر همنوا
منعکس اس��ت.
که در نوش��ته
امی��ر را در فین
می
تذکرهچی و
امیرکبیر نسبت به
مدت کوتاهی
تأس��یس شد.
و مهمترین
معروفی است
فشار تهمت
شده بود .در مقالهای پیرامون است :تهمت
آمده بودند.
ناصرالدین شاه
همه
کند اما
کینهای
آمد ،از سیاست
جبار
چرا ش��اه که
آمریکا ،هنوز
از حمام
ای
ش��اهی ،رگهای
تقیخان به
از طرف دولت تحت عنوان ها از نظر تاریخ
معروفتری�ن
تهران
ادبیات تند
ایران» مینویسد:
برای آنکه اقتدار
ارزنهالروم گرد
میدانند .نامه
***
ذیقعده 12۶۴
مهدعلیا صادر
حمایت از این
آمده
میش��ود .اما
جمعه تهران را
زادگان در ایران و
ایشان را نداشت .باید حربه آقاخان نوری که
چهارم س��پتامبر
در اشتهارنامه
تقیخان امیرکبیر در روزنام��ه روز جمعه
هراس او از امیر
در کنفرانس
صدارت اعظمی
آن داشت تا
اوصاف ش�اه را به
فراهانی و مخالفانش درباریان «تاریخ
زبان
توسط بهائیان پیش تالشها جهت
ش��ب ش��نبه 22
کشد .مذاکراتی
فرش حمام
امام
محتاج امیرکبیر
برداش��ت .میرزا
نمونه بهایی
میشد .تحقیق
تط��ورات اجتماعی
ش��ب ش��نبه
دولت بود که
بر
میل مهدعلیا
بر افزایش
میرزا تقی خان
امیرنظام را ب��ه
ابتدا بیش��ترین
ش��ماره این
از تبعید آزاد
سال طول می
ش�دیدترین
توطئه کشتن شاه و امیر وبرداش��ت ».در نهایت
رجال سنتی و
دست شما و خون امیر سلطنت کسب کرده
امیر را از میان
چنانچه در یک
توس��ط
محمد ش��اه در
انتشار یافت.
به حدی بود که شاه را باشد ،بر خالف
نخس��تین
تقابل
سفارت انگلیس،
مینش��یند و
ش�اه در مراسم
امیرکبیر با
اس�ت؛ اول
مذاکرات بیش از 4
کرد .در
از آنکه با
ترور او راضی
به بابیان
سیاس��ی و تح��والت و سفرهای داخلی
سال 12۶۷ق
امور ایران را به
پرده از روی آن
که عامل این
سود سلطنت
همه آنچه از
ک�ه در آن
را به عقد امیر
فوت میکند .این خبر البته میرزا تخت
و با اهمیت
حضور نیافتن
تحتالحمایگی
توطئه علیه او
میدهد و به
مختلف برایش
توس��ط روسیه انجام شد ،رهبری حزب را
این
الثانی
«مبارزه امیرکبیر بیش سیستمی بود
«ما تمام
پرمعنا
اخبار
به
چیدند ولی امیر
درج و انتشار
او (مهدعلیا)
 1۸۴۸میالدی
ب��ه ناصرالدین
بدی که اتفاق
که به تندی
میگیرد .او از
او دستور
را به
گذش�ته 2
قِبَل
در زمینههای
که پس از باب
فرقه
اقدامات اصالحی
با
سودمند اس��ت .سوم محققان جغرافیای
پوسیدهای امیر تنها خود و تنها دختر
پنجم ربیع اتفاقیه مخصوص
کرد تا جایی
که برای هر دو کش�ور اختالفهای قرون
قدر تعیین میکند :مسؤول هر خوب و
خاندان شاهی ،اگر
س��فارت انگلیس
دالگورکی (وزیر مختار
و همه دوران امیرکبی��ر امیر هم صاحب
امیر
حسینعلی بها
ناصرالدین شاه
ایران اس��ت ،به عزل امیر را کشت؟
و با نام اش��خاص باش��د ،سیستم کهنه و
باد انتقاد س�ختی انتقاد می
خواهر
دیگر ایران و
روزنامه وقایع
ناصرالدین حتی به
امروز و فردا
ش��ده
پیک کاردار
آنکه مجموع
است و دیگر از
سپردیم و شما را
«میرزا
قض��ا در دولت
اقدامات اصالحگرانهدشمنانش با ترغیب
را شخص اول
قاجار به انحطاط
شود؟ چه کسی
نوشته کینیاز
ناصرالدینش��اه که برای ارزشمند است.
میشد؛
و ش��هرهای
این طفرهها و
تابید و ناخواس��ته تنها ایستادگی امیرکبیر در مقابل منفی دربار در
رسمی به
ب�ه خاطر
رسد .پیش��کار
رسمی سفارت
مهدعلیا ،مادر
الروم مش�هود
همین امروز شما
از
تبعید امیر شدند.
گرفت ...طبق
کمال می
رفت
اخب��ار دارالخالفه
ندارد .کار کار
در دوره قاجار
تمام ش��د و
نویس�د« :به
خارجه بود ،لذا
بود اما تبلیغات
رقابتها محسوب نوس��ازی را برنمی
جز درآورد.
این هرزگی
در تبریز می
عثمانی را تا
مش��غول بوده و مدام در گ��وش
پیمان ارزنه
جاسوس��ان
عهده
افتد ،میدانیم.
شما با مردم
امیرکبیر در دورانی ک��ه می شماره از یادآور به
تهران برساند،
ً در گران
باستانی نیز از
ایران
برای ش�اه می
در ایران ب�ه
اخبار ممال��ک
منافع عمومی
امیرکبیر دامن
روابط ای�ران و
کش�ور در
ایران) یکی از
میداد ،اگرنه
راضی به برکنار
و حسن رفتار
نظم و قانون و
منصب میش��ود،
زمینهس��از فرمان عزل و کاش��ان تبعید
است و مخصوصا
ولیعهد را به
سیاسی تاریخی مشاهدات اماکن و آثار
در کتاب خود،
کار گریخت�ن
ضامن
بود .اصالحات
امیرنظام ق��رار
روس��یه در
هیچ شخص
که دورنم�ای
البته شاهدی
کردیم و به عدالت
از  4/5سال
قتل او،
مبلغی که
که پسرش را
به
مختصری از انتش��ار کمتر مقاله
زودرس برس��د ،چه بود؟ در اینصدارت که میشود
فریدون آدمیت
امتیاز چهارم
کردنه�ا و از
به جز شما به
جداییطلبیها ،چه نظامیان هم اثر کرده
ممنوع شده
که آنها را در مقابل
کند .بعد
ای�ن جهت
کرد» .این نامه
جوان میخواند
تظاهر کنید
روس��یه و همکار دالگورکی بوده داشت»( .علیاکبر به باالجبار از تهران همراه خانواده میرسد .گفته
ش��ود و ش��رح شناسی اهمیت دارد.
تقیخان است.
ش��رح میدهد:
اطمینان داریم و
عزل امیرکبیر از
رشوه گرفتن
در طول مدت
س��ازیها و نیز
هم��ه
جهت این
توان سلطنت
«الزم نیست
امیرکبیر نیز
سال بعد مشخص می نمایندگان روس،
مقابل میان
کاشن به قتل
آن دیده می
عمدهای
به پاس��خ این
اگر میرزا
استعمار) امیر
ماجرا را اینگونه
توان سرفصل
گرفته بود ،چرا که
اعتماد و
نظر باستان
برخورد با فرقه
حکم ًا نمی
شاه «امیرکبیر» کند:
ناصرالدین ش�اه و
اش��تباهاتش از جمله به
نزدیک 100
تاریخ��ی در
که امیر محکم
در حمام فین
کرده بود .با
جانفرسا ،سرانجام
اعتقادی نداریم و به همین تهران ،بهانه س��الگرد کارآمدی» تعبیر کرد،
است!
که می
قوت قلب که
فاجعه قتل قائممقام سهم قهرمانمبارزهبا
همان انتشار
درب��اره
آنها را نیز
روابط پرتنش
و ادب��ی و
کردن
امیرکبیر ش�دند؛
را پیشبینی
پرتنش میان
میشود و
در خراس��ان
چنین
آمدن شاه به
گویید ،کالم راست بیتأثیر ناممکن «امیرکبیر و ایران» نهایت پردل��ی و
در کنار برخی
مذاکره سخت و
زبان س��اده آن اس��ت پنجم و مهمترین
تأس��یس آن
از آن به «عزل
در برخورد با
آقاخان نوری،
نقطه اوج این
کشته شدنش
بر روابط
رفسنجانی،امیرکبیر؛ دالگورکی نیز بخوبی
فتنه س��االر
راه الف و دیگری نوش��تیم» .پیش از
بهائیان نفسی
تس�لیم منطق
تقیخان در
اینها
که راست می
رفت،
بیشتر منظور از
شک ،رهاییاش
بود .به دستور
خود از جمله
اصفهان
انگلیس برای
میشود امیر
مانند
پیش آش�کار
پذیرفتند،
هاشمی
اطمینان نه از
جمله
انگلی�س و عثمانی
سواالت پرداختهایم.
دستخط را
تحول نثر فارسی دانست .است که ارزش
و تا نابودی آنها پی��ش ناصرالدینشاه ،بود .همه دشمنان اصلی
دارالخالفه تهران
بیفکنید در بند
هماهنگی با سفارت
خرمش�هر
مخالفانش در
هس�ت .س�فر به ش�اهانه را بیش از
دو دل نگه «می��رزا هنر است از روی
خاطرات به جامانده از سیدکاظم درباره
بسیاری از دشمنانش از جدیدی میزنند که
ایس��تاد
نبود
بر
ایران و جهان
گماردن
مادر
را
برای هر یک
را
از
موجود
اخبار دربار و
نظام
شنونده
حاکمیت ایران
میرزا آقا خان
باشی و تنی دیگر
امیر را بیش از
نامهه��ا و
مهدعلیا
شطالعرب
آنها
علیا مشغول
خاصه اهل
که حس�ادت
قتل امیر
در باب امی��ر
خود ،کار
است« :روزی که
چون وجه الزم
آقاخان با مهدعلیا-
اخبار
پاسخ به اعالمیه
اش��تراک این روزنامه
به تحریکات
ایران را در
برداشتن و ترور
در اصفهان
سند مهد
به سید احترام
علیخان فراش
دیوانیان س��نتی و بعدها اقدام��ات اصالحی
بگویید امیرکبیر
عالم را
ساکت کردن
کرده و دست
کش�تیرانی
رس��اندن فراریهایی چون تبعید شاه پینوشت گفتوگوی میرزا
اس�ت اس�تقبالکنندگان
بیش از  200آن ثبت باالیی دارد .ششم
گزاف دستاندرکار شد و مرقوم فرمایید که
برای از میان
گویای این موضوع گفت ...بینهایت
امیرکبیر
ح�دود م�رزی
دستاویزی برای
اقتدار امیر در
اس��ت! قبله س��خن بگویی��د!
صاحبقران-
پافش��اری بر
خارجی قدرتهای
انگلیس از
به قدرت
دولتی
نامههای خود حاج مختلف ،شرایط را
بخشی از
مدتی به نوری
تاریخی
میکند.
کرد دستخطی
زمان سخن می
سلطنت است!
حضور او خود آسوده موضوع حکایت از
حق(ارون�درود) اق�رار و
در س��لطان
این موضوع
قید حیات بود،
عین تأیید و
دستخط هر قدر
گرف��ت و در
از افرادی که از دستگاه اجباری بود .در این
برای
نگه مناصب
اس��ت .او تحتالحمایه صدارت است .کسی  -1ناصرالدی��ن ش��اه
و خشوع در
میدارند و
مرزهای غربی
باب امام
دارید .در پرده نیس��ت ،خواهان
در
به تحریک
زمانی که امیر در
تفضل همین
در پیش می
و مقاالت��ی که در جراید اتخ��اذ میکردند.
دارد .به شاه عرض اس��ت ،آنگاه با این
گرامی
امیرکبیر معاونت خود را منزلت میکند.
محور نوری
میش�ود تا
جانب مادرش را
در سرتاس�ر
اند .م��ادر
یافته و مدعای
زدن امنیت را
سلطان
م��دارا را
داش��ت ،زیرا تا
فایده عمومی
کردم با یک حال خضوع صاحباالمر! به من
او مهیا کرد.
تومان حقوق میگرفتند خبرهای مربوط
شاه میرزاآقاخان نوری
درباره ایران
تقی س��ند من
کرد .امیر که
باش��ی را صاحب
ایران را
همان مرزی
از ایران گرفته
رهایی
برهم
از چش�م او
می
دوستدار فراموش نکنید که
آنان
تا شماره ۴1
روش توصیه میکرد که رعایت دلجویی مادرش به
فراهم خواهم
علی حاتمی)
گفتم حضرت
داخلی شامل
میشود و پس
کردند؛ یعنی
سریر پیش��ین صدارتش افغانستان را
امث�ال
اس��ت به کام
بپ�ردازد و امی�ر را
آنان جرأت فعالیت یا بهائیت؛ زمینهساز
نیست تویی تو».
مقامها ،اس��تعماری اتفاقیه از شماره 1
تنخواه الزم باش��د
گریه را هم
روزنامه ،اخبار
را جمع کرده
ش��اه
مش�خص
تفویض کرد و فراش امیرکبیر حاضر
نش��اندن او بر
صدرالممالک که خود
ایران و عراق
بریزید ،زهری
هیچیک از
اعط��ای
که در دوران
شاه یادآور
حس�ادت ش�اه
بر من پوشیده
قداستزدایی از
منتشر شد .قابل
وقایع
به چنانکه از وی میخواهد برای محض تش��ریف
اینگونه بود که
در صحنه قتل
نیز مرز میان
فرو
این فرقه
ماند .امیر کبیر
مهدعلیا به
میرزا نص��راهلل
ترحمی فرمایید
معاصر ایران)
افکارش خدمت به ش��اه و مزبور از شاه بدون
دربار ،ع��زل و نصبها ،شد .در برخی روزنامه صدارت امیرکبیر»
که امروز
کسی که
او میکوبد! و
انش��اءاهلل به
میرزاآقاخان و
دارد.
هر قط��رهای که بینتیجه نمی
داش��تند با حمای��ت از بخشند نداشتند( .از مقاله مطالعات تاریخ
از طرف دیگر
به
تمام
ای�ران خوب
و
میرزا
می
دستخط
به
خوب
هم
عزل
«عهد
لگد
چاپ
انتصاب
()1
بیندازد.
«نواب
توطئه
دس��تخط
مبارک
نظامیان همه بر
قتل ،چندباری با
شناخته میشود.
ایران در
کش��ور تالش
امیرکبیر ،موسسه
بود با تحصیل
برای پادش�اه
امیرکبیر و
دیدن او برود:
کند ،محرمانه
طریق شدت
ف��داه از یمن قدم
امیر نظام!»
 ،1230با این
نش��انها و امتیازاترویدادهای شهرهای
سلطنت
2
به نظر از
ش�وند که این
شاه را منتشر
نفوذ قتل
این
تامل آنکه خبر عزل پنجشنبه  2۶محرم
بشناسند و
روزهایی از آبان
قبله عالم روحنا
از مخالفان ،شاهزادگان و میان برمیدارند.
ش��ود« :چون
می
خبر فوت محمد
تأس��یس نفوذ خود را از روحانیت و علما که
را بیش از او
نیز اخبار
اخبار خارجی،
در چنین
ش��ماره ،۴2
امیرکبیر) با این وجود بعید های ائتالفی
بردن
صدارت عزل می
شوند و او را از
که امیرش
حذف مشاغل
تازه
دارد اینکه
در صفحه یک
گویند :امیر
شمارهها رس��ید .در بخش
«برای مقابله با
آقاخان در
نیس�ت
شود»( .نامههای
های شاه و نامه
امیر متحد می
ناصرالدین ش��اه از
مقابل افراد و
زحمت زیاد
به ش�اه می
این روزنام��ه
و عالوه بر آن
اروپایی به چاپ
به چاپ می
ورای دلگرمی
در و قتل
می
شغل و سمت در
وزارت کبری
وضع لباس
کنند .آنها
 12۶۸قم��ری
کش��ورهای
قدرت خود را
رسد امیرکبیر از
احترام
رونق گرفت.
صدارت عظم��ی و
طرف و نهادن
اخبار مربوط به
دارای صفحه
بودن پایههای
تبریز دوباره
می
منصبان بی
روزنامه
منتشر شد.
باروتسازی
تأییدکنندهاش ،سست
برکشیدن صاحب
توپریزی و
میرسید .همچنین این امتیازات بسیاری
تسلیحات آنها و
رشد کرد و
بود .این روزنامه
دروس ارتشیان و
سازی در زمان او
حوادث نیز
مهمات
و
مشق
کرد.
امیرکبیر،
بود.

حسادت ملوکانه

در

«حریم سلطان»

عزل امیرکبیر
بهانه سالگرد
او منجر شد
به
پرونده «وطنامروز» هایی که به ترور
صدارت و توطئه
از

صائب امیر
م

پایهگذاری
سازمانی را
فایده در نظام
دستور وی
بی
منظم شد .به
ارتش مرتب و

لوطیبازی از

قمهکشی و
امیرکبیر ،رسم
ممنوع کرد.
به دستور
سالح گرم را
اسلحه سرد و
وی حمل

شهرها و راهها

برداشته شد.

(تهران) دایر شود.
مختلف دارالخالفه
اصالح وضع
قراولخانه در نقاط
امیرکبیر به
تعیین ک�رد.
دستور داد 40
پستی به اقصی
 12نگهبان
امیرکبیر
محصوالت
هر قراولخانه،
آماده حملونقل
همچنی�ن ب�رای
به صورتیکه
وی
دولتی پرداخت،
چاپارخانه
فینکاشان
مدت40روزبه
کشور شود.
امیرکبیرعزلشدو
کنندودرنهایت
نقاط
قتلاومیگوید:
امیرکبیررانابود
دربارهعزلو
قط�ع کردند و
سعیکردند
پیرامونامیرکبیر
بازخواهدگشت،
امیرکبیر را
گفتوگویی
کاش�ان رگه�ای
دانستندامیرکبیر
امیرکبیر جاری بود
تاریخنگاردر
در حمام فین
بودند،چونمی
شریانهای
خسرومعتضد،
امیرکبیر ش�د.
روزنامه وقایع
توطئهکرده
که خون از
کند و در حالی
هاکهعلیهاو
مامور قت�ل
قتل امیرکبیر
رفتاماهمان
القلبی بود
امیرکبیر صبر
کرد .بعد از
ایران علت
امیرکبیر او را خفه
مدتها مردم
ک�ه ف�رد قس�ی نتوانست برای مرگ
حاجبالدول�ه
اعالم کرد و تا
حمام در دهان
امیرکبیر به قتل
سنگدل بود که
نیز سکته
لنگ
اعالم کردند
الدوله آنقدر
نهایت با فرو کردن یک منتشر کرد و علت مرگ را گزارشهای خود
امیرکبیر به
حاجب
حمله کرد و در
سازانی که توسط
خارجی در
امیر کبیر را
است که سفرای
با لگد به او
دوران خبر مرگ
سماورسازان و کالسکه
این در حالی
روزنامه آن
شد و حتی
میکردند و
اتفاقیه تنها
ابتکاری او متوقف
سکته قلمداد
امیرکبیر را
تمام کارهای
مرگ
مرگ امیرکبیر
اخراج شدند.
است .بعد از
پس گردنی
رسیده
امیر را تشکیل
آورده بودند با
بیشتری از مخالفان
این شغل رو
که حاال دامنه
دست بدهد.
دربار و ائتالفی
امیرکبیر را از
شاهزادگان
پای تصمیمات
تعداد زیاد
توان ایستادن
شده بود شاه
میداد ،موجب

لباس سربازان از

پارچه ایرانی

که تنها 22
هنگامی
در سال  1244قمری ،خسرومیرزا برای
میرزا تقیخان
سرپرس�تی
به
روس�یه در
داشت ،همراه گروهی گریبایدوف ،کاردار
س�ال
مدرسههای نوین،
کشتهش�دن
پوزشخواهی از
بود و در آنجا
دی�ده بود و
س�فر کرده
فنی روس�یه را
به روس�یه
ایران،
بنیاده�ای علمی و
جدید در تهران
تدریس علوم
کارخانهه�ا و
ساختمانی برای
مدرسه جدید
را برای این
تصمیم گرفت
«دارالفنون»
تکنیک» بود.
کند .وی نام
«پلی
تاس�یس
مع�ادل اصطالح فرنگی ناصرالدینشاه را
نظر گرفت که
خود موافقت
در
س�ال صدارت
ساختمان آن را
نخس�تین
شخصا محل
او در
دارالفنون جلب و
مهندسباشی را
برای تاس�یس
میرزا رضای
بنای مدرس�ه
میرزا به لندن
برای
توسط عباس
تعیین کرد و محصالنی بود که
رسانده بود،
به اتمام
از نخستین
که
مهندسی را با موفقیت صدارت امیرکبیر،
فرس�تاده شده و
دارالفنون در زمان
جدید ایران بود.
نظر گرفت .مدرس�ه نخستین مدرسه
در
دارالفنون بودند .در
تأسیس شد و
در  7ش�عبه
نخستین دانش�جویان مهندسی ،پزشکی
شاهزادگان قاجار
و دانشهای
از معلمهای
دارالفنون اصول علمی جدید ش�د و بسیاری
آموزش داده می
اس�پانیا ،ایتالیا
فنون به جوانان
چون اتریش،
و
کش�ورهایی
دارالفنون در
اروپا بویژه از
س�اختمان
شده بودند.
آن از
بین خیابان
به کار گرفته
سفارت روس
و فرانس�ه
شمال ساختمان
ساخته شد.
وسیعی در
(باب همایون)
محوطه (ناصرخسرو) و الماسیه
ناصری

امور مالیاتی
امی�ر به قدرت
اداره
ب�ود .زمانی که
زیاد بود .امیر
ه�ای بیاعتبار
معوقه بسیار
خواری برات
این براتهای
روزرس�انی کرد (اکثر
خود با رشوه
رسید حجم
صدراعظمی
مالیاتی را به
دریافتیهای
امیرکبیر در دوران
زمان کریمخان
دس�تور داد
های اطالعات مالی و اس�اس اطالع�ات
برخاس�ت .او
مستمریها را
از دس�تگاه
دفاتر مالیاتی بر
مب�ارزه
بیجهتی که
امیر برخی از
به حس�اب و مواجب
حقوق ش�اه را
شده بودند).
های معوقه را
زند نوشته
قطع ش�ود .وی
کاهش داد .برات
بی
رس�انید و قرار
میگرفتند،
دیگر چنین
و برخ�ی را
دولت�ی
هزار تومان
قطع کرد
دستور داد
نقد کرد و
ماهانه به 2
وی مواجب
خالص درآمد
کاهش داد و
کارسازی کنند.
به قیمت پایینتر صادر نشود .رقم
هر ماه به او
برقرار کرده بود،
کبیر نزدیک به
بیاعتباری
گذاشت که
براتهای
میرزا آقاس�ی
صدارت امیر
مالیاتی داد و
حاج
آخرین سال
مالیاتی نیز
بیحسابی که سروس�امانی به قوانین
بیشترین عایدی
کشور در
تیولدارانی
تومان بود و
تومان بود .در
قطع کرد .وی
تعدیل کرد.
 3میلیون
مقدار  620هزار
مخارج آن را
آنها را ضبط
آذربایجان به
حدود  2میلیون
صورت عواید و
دادند ،امیر تیول
مالی�ات
مخارج دولت در
دیوان را نمی
وضعیت
ب�رای مأموران
سال مجموع
او همچنین
که ح�ق صدارت حاجی میرزا آقاس�ی های همان
توم�ان بود.
خالی بود؛ پول
کرد .در دوره
و  600ه�زار
ریخته و خزانه
تعیین کرد.
از درباریان و
دولت به هم
حقوق ثابت
ع�دهای خ�اص
مالی
دولتی
خزان�ه نصی�ب
نصیب دیگران
بگیر میش�د و
نق�د
روحانیون مستمری

درخواست پسران خاشقجی برای بازگرداندن
جسد پدرشان به عربستان

مصائب
امیر

خونبهای
اسیدی!

صفحات 6و11

 1179سال و 344روزگذشت

سهشنبه  15آبان  27 1397صفر  6 1440نوامبر  2018سال یازدهم شماره 16 2577صفحه 1000تومان

نگاهیک

چرا آمریکا
کدخدا نیست؟!
حسن رضایی

یزنیم
روحانی :تحریمها را با افتخار دورم 
ظریف :هرچه در برجام بود گرفتهایم
صفحه 2

از «تضمین قطعی کری» تا «تعهد احتمالی موگرینی»
محمدحسین مهدویزادگان

«فدریکا موگرینی» مسؤول
دیدگاه
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه
اروپای��ی ماه س��پتامبر اعالم کرده بود س��ازوکار
پیشنهادی اعضای باقیمانده در برجام برای تسهیل
تجارت با ایران« ،احتماال» قبل از ماه نوامبر (زمان
اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران) اجرایی
میش��ود! موگرینی در این ب��اره اظهار کرده بود:
«هنوز در مرحله آغازین کار (ابتکار عمل) هستیم.
آنچه درباره آن مطمئن هستیم ،این است که این
سازوکار ایاالتمتحده و سایر جهانیان را از میزان
اس��تقالل مالی ما ش��گفتزده خواهد کرد .هیچ
کشور دارای حاکمیت یا سازمانی نمیتواند بپذیرد
فرد دیگری به او بگوید مجاز اس��ت با چه کسی
تجارت کند».
هماکن��ون  2ماه از اظه��ارات خانم موگرینی
سپری شده! دونالد ترامپ رسما تحریمهای نفتی،
گازی و بانکی ایران را اعالم کرد اما هنوز خبری از
«برجام اروپایی» نیست! در ظاهر به نظر میرسد
مقامات اروپایی با صبر و حوصلهای مثالزدنی(!)
همچنان در حال مطالعه و تدوین راهکارهایی(بر
روی کاغذ) جهت اعاده حیثیت در نظام بینالملل
هستند اما صورت مسأله چیز دیگری است!
هم��گان ب��ه ی��اد دارن��د س��ال  ،94اعمال
محدودیته��ای صدور ویزا برای کس��انی که به
ایران سفر میکنند؛ آن هم از سوی دولت «باراک
اوباما» به قانون تبدیل ش��د .این نخستین تیری
بود که از سوی ایاالتمتحده به برجام شلیک شد!
ب��ا این حال آن زمان روزنامه غربگرای «ش��رق»
نوش��ت« :به دنب��ال اعتراض ظريف [ب��ه قانون
محدوديت ويزا که نقض برجام از س��وي آمريکا
ب��ود] جان کري ،وزير خارج��ه آمريکا در نامهاي
خطاب به ظريف نوش��ت :اين قانون به هيچ وجه
مانع ما نمي شود که تعهدات خود طبق برجام را
اجرا کنيم ...عراقچي 30-آذر  -94تاکيد کرد اين
نام��ه ،امضاي وزير خارجه آمريکا را دارد و اجراي
موف��ق برجام را «تضمين» کرده .وي تاکيد کرد:
آنچه براي ما مهم اس��ت ،اين است که برجام در
مرحله اجرا با هيچگونه خدشه و صدمهاي مواجه
نش��ود ،آقاي کري اين تضمين را به عنوان وزير
خارجه آمريکا به صورت کتبي با امضاي رسمي
داده است».
هماکنون در آبانماه  ،97برجام عمال و رسما به
پایان حیات خود رسیده و دور جدید تحریمهای
ثانویه ایاالتمتحده نیز با دستور ترامپ و «مایک
پمپئو» علیه کشورمان اعمال شده است! دیگر بر
همگان [حتی طرفداران برجام] محرز ش��ده که
ارزش «امضای وزیر اس��بق امور خارجه آمریکا»

پای س��ند برجام ت��ا چه اندازهای ارزش داش��ته
است(!) میان «تضمین قطعی جان کری» در سال
 94تا «تعهد احتمالی موگرینی» در شهریورماه
امسال فاصله زیادی وجود نداشته! امروز با وجود
اجرایی شدن تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران،
ش��اهد تعلل هدفمند مقامات اروپای��ی در ارائه
س��ازوکار مالی مس��تقل(!) خود در قبال برجام
هستیم اما براستی پشت پرده این تعلل چیست؟
واقعیت امر این اس��ت ک��ه اتحادیه اروپایی،
یک بار دیگر میان «تعهد حقوقی» و «زد و بند
سیاسی» ،گزینه دوم را انتخاب کرد تا بر همگان
محرز ش��ود تفاوت ماهوی چندانی میان ایاالت
متح��ده آمریکا و اتحادی��ه اروپایی (خصوصاً در
قبال ایران) وجود ندارد .اتحادیه اروپایی تاکنون
حتی جزئیات مکانیسم مالی و اعتباری خود را
جهت آنچه «نجات برجام» میخواند ،ارائه نداده
است! فراتر از آن ،میان زمان «ارائه» تا «اجرایی
شدن» س��ازوکار مالی اروپا فاصله زمانی نسبتا
زیادی وجود دارد .صورت مس��أله بس��یار ساده
اس��ت! مایک پمپئو و «جان بولتون» در حاشیه
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در
نیویورک از مقامات اروپایی خواسته بودند از ارائه
و اجرایی کردن همان سازوکار مالی ناقص خود
در قبال برجام هم خودداری کنند تا ایران بابت
پذیرش خواستههای غرب (خصوصا در حوزههای
غیربرجامی و منطقهای) بیشتر تحت فشار قرار
گیرد .مقام��ات اروپایی نیز چنین خواس��تهای
را م��و به مو اجرا ک��رده و براحتی تعهد خود به
ایران را زیر پا گذاش��تند! به عبارت شفافتر ،در
حالی که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی
کش��ورمان روی گزارهای به ن��ام «منازعه در 2
س��وی آتالنتیک» و «توفیق در ایجاد اختالف و
شکاف میان آمریکا و اروپا» بر سر برجام حساب
باز کرده بود ،بار دیگر در مقابل معامله پشت پرده
میان بازیگران غربی قرار گرفت!
نکته تاس��فبارتر اینکه در همان ش��هریورماه
امس��ال ،یعنی زمانی که مقامات اروپایی س��خن
از «س��ازوکار مالی ویژه و انحصاری» خود سخن
به می��ان میآوردند ،رهبر حکیم انقالب صراحتا
نس��بت به گره خ��وردن برجام به «ب��ازی اروپا»
هش��دار دادند .معظمل��ه در دیدار رئیس جمهور
و اعض��ای هیأت دولت ب��ا تأکید بر منتفی بودن
هر گونه مذاکره با آمریکاییها فرمودند« :ارتباط
و ادام��ه مذاکره با اروپا ای��راد ندارد اما باید ضمن
ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا
اقتصاد قطع امید کنید».
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انقالب اربعین
یادداشتامروز چند روزی است برگشتهام اما
دلم هنوز آنجاست که «برای
ما» و به قول آن سید فکهنشین که حقیقتا یکهتاز
عرصه قلم بود« :پیش از آنکه یک شهر باشد ،یک
افق است ،یک منظر معنوی است که آن را به تعداد
ش��هدایمان فتح کردهایم؛ نه یک بار ،نه دو بار ،به
تعداد شهدایمان»! کربال! کرب و بال! زیارت اربعین!
و سفری که هم با آش نذری همراه بود ،هم با آتش
نذری ،آنجا که پسرک عراقی میگفت« :مادرم مرده
و پدرم هم زمینگیر است ،پس هیچچیز برای نذری
نداشتیم تا اینکه دیدم امشب هوا خیلی سرد کرده!
رفتم و کلی چوب و هیزم جمع کردم از بیابانهای
اطراف تا هم ش��ما گرمتان شود و هم ما اجری از
خدمت به زوار حسین برده باشیم!» نزدیکای عمود
 ۸۰۰بود! آنچه م��ن در تمام این راه رهاییبخش
دیدم ،خب��ر از آمادگی ابنای آدم برای یک انقالب
جهانی میداد! انگار مقدمات واقعهای بزرگ باشد
یا به تعبیر قرآن «نبأ عظیم»! اگر سالهای منتهی
ب��ه بهمن  ۵۷تنها در ایران به معنای واقعی کلمه
«انقالب» ش��د ،به برکت انقالب اسالمی ،انقالبی
بزرگتر را میشود از دل کنگره باشکوه و ظلمستیز
اربعین حس��ینی متوقع بود ک��ه دیگر محدود به
مرزهای جمهوری اسالمی نخواهد ماند! روحیات؛
همان روحیههای بهمن پنج��اه و هفتی ،ارادهها؛
همان ارادههای بهمن پنجاه و هفتی ،شعارها؛ همان
شعارهای بهمن پنجاه و هفتی ،راهپیماییها؛ همان
راهپیماییهای بهمن پنجاه و هفتی و عجیب آنکه
این همه ،تنها  ۴۰روز بعد از عاشورا و تنها و تنها ۴۰
سال پس از انقالب اسالمی که خود نیز تا همیشه
مدیون یومالعیار عاشوراس��ت! اگر  ۴۰سال پیش،
جوانانی از غرب و ش��رق و شمال و جنوب و مرکز
ایران ،علیه حکومت طاغوت بپاخاستند ،اینک عطر
انقالبی دیگر به مش��ام میرسد با حضور جوانانی
از ش��رق و غرب و جنوب و ش��مال و مرکز جهان!
روزهای منتهی به بهمن  ۵۷خبری از «من» نبود
و همه «ما» شده بودند و برای خدا و اینک در ذیل
سایه بلندباالی اربعین ،آن متمکن پرنفوذ عراقی را
میبینی که خدم و حشم را کنار گذاشته و سینی
خرما گذاشته روی سرش! و دیگری که از قبلی هم
مشهورتر اس��ت ،خانهاش را کرده محل استراحت
زوار! و مگر نه آنکه موس��م انقالب اسالمی نیز د ِر
خانه مردم ب��ه روی انقالبیهای فراری از اصحاب
س��تم ،باز بود؟! بنگرید! دوباره باز شده باب خانهها
برای پناه فراریان از جور و س��تم طواغیت جهانی!
س��ازمان ملل و ش��ورای امنی��ت و اراذل و اوباش
حق وتو و وحوش خوشرنگ و لعاب یونیس��ف و
بیوجدانهای یونسکو ،جملگی اتاقهای دیگر کاخ

حسین قدیانی

س��فید هستند و در فتنه و دغل و دروغ ،تداعیگر
همان کاخ سبز معاویه! اصالح کنید این اغالط آشنا
را! سازمان ملل یعنی بینالحرمین! آنجا که در مقام
عمل «بنیآدم اعضای یک پیکرند ،که در آفرینش
ز یک گوهرند؛ چو عضوی به درد آورد روزگار ،دگر
عضوها را نماند قرار» راهپیمایی اربعین اس��ت ،نه
آنج��ا که اول هر فصل خزانی ،محل س��خنرانی ۴
تا دیوانه از تبار ترامپ میش��ود! لذا س��ازمان ملل
یعنی سازمان خون حس��ین که سوئدی سفید و
ساحلعاجی سیاه را و فقیر و ثروتمند را همراه هم
قرار میدهد! همدل هم! همزبان هم! گفت« :بنازم به
بزم محبت که آنجا ،گدایی به شاهی مقابل نشیند»!
اگ��ر پول داری ،آش و اگ��ر نه ،آتش! اما چه آش و
چ��ه آتش ،همه برای یک هدف! انقالب اس�لامی
ه��م همین روحیهها بود! امام خمینی هممس��یر
کرد جوان جنوب و شمال شهر را! امام اگر به ایران
برگش��ت ،بستری فراهم شد که برگشت! آن همه
راهپیمایی ک��ه عجبا از این همه حکمت؛ معروف
شده بودند به «راهپیماییهای اربعینی» بسترساز
اتمام فراق روحاهلل شد و اینک نیز انشاءاهلل به یمن
همین راهپیماییهای اربعینی ،بسترسازی بشود
ب��رای ختم غیبت .
بقیهاهلل! دیگر این ملل متحد و
صدالبته رنجور ،با چه زبانی باید بگویند که آقایی
آمریکای رو به اف��ول را قبول ندارند برای جهان؟!
بیخود یک عده دل به مس��ائلی ندهند که برای
جمهوری اسالمی درست میکنند! نظام ما خودش
مساله الینحل استکبار جهانی است و خودش یکپا
اپوزیسیون! خامنهای به معنای واقعی کلمه «رهبر
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وزرای خارجه و خزانهداری آمریکا در نشست خبری مشترک ،آغاز اجرای دور جدید تحریمها علیه ایران را اعالم کردند

عكسPresident . ir :

گذر زم��ان ،بزرگترین قاض��ی درباره همه
چیز است .زمان ،معماهای آینده را میشکافد و
حقایق پنهان را پیش چشم همگان قرار میدهد.
اینکه اما قدرت آمریکا رو به افول است ،برای هر
ک شناختی از مناسبات بینالمللی
کسی که اند 
در چند دهه اخیر داش��ته باشد ،روشن است و
برای فهم آن ،نیازمند گذر زمان تازهای نیستیم!
کسانی اما در اینجا به بتسازی از آمریکا و «حی
الیموت» بودن این قدرت ش��یطانی به سختی
ایم��ان دارند .تا آنجا که در بیانی��ه اخیر وزارت
امور خارجه درباره بازگشت تحریمهای آمریکا،
با برکنار دانستن این بت اعظم و مقدس از چنین
اقداماتی ،مکرر از واژه «رژیم ترامپ» یاد ش��ده
است! پسزمینه چنین واژهس��ازیهایی درباره
دولت کنونی آمریکا در وزارت امور خارجه ،یعنی
اینکه ما هم در برابر پوس��تر کپیشده ترامپ از
سریال تاج و تخت ،پوس��تری در ذهن داریم با
این عنوان که باالخره ترامپ میرود و «آمریکای
بزرگ بازمیگردد!»
واقعیت اما این است که آمریکای بزرگی در
کار نیست و کدخدا نامیدن آمریکا در سال ،92
فاحشترین اش��تباه رخ داده در عرصه سیاست
خارجی کشور بوده است؛ امری که مرتکبان آن
هنوز هم خیال تصحیح و عذرخواهی بابت آن را
ندارند .اینکه حاال پس از گذشت  6سال دوباره
منتظر اتم��ام دولت ترامپ و بر س��ر کار آمدن
اربابان و کدخدایان اصلی بمانیم ،حتما مصداق
گره زدن بر باد و خانه س��اختن روی آب است.
دنیای جدید با مختصات چندقطبی بهسرعت در
حال شکلگیری است؛ دنیایی که محوریت آن
به دالیل متعدد ،دیگر با آمریکا نخواهد بود .چین
به طرز روشنی در حال تغییر قاعده قدرت جهانی
در زمینه اقتصاد است و حتی کشورهای اروپایی،
بهرغم مخالفت دولت قبل��ی آمریکا (و نه رژیم
ترامپ که مودب و باهوش نیس��ت!) به شراکت
اقتصادی گسترده با چین روی آوردهاند.
ش��رکتهای بزرگ فنی -مهندس��ی چین
اکنون در بس��یاری از کش��ورهای اروپایی برنده
مناقصهها هس��تند و مدل خاصی از توسعه را با
عنوان مدل توسعه چینی به غرب صادر میکنند.
چین سال 2014با تاسیس «بانک سرمایهگذاری
زیربنایی آسیا» ،عمال استقالل خود از مدلهای
اقتصادی توصیه ش��ده به وسیله بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول را اعالم کرد .روند کنونی
تضعی��ف روزافزون اقتصاد آمری��کا و معضالت
اقتصادی ناحیه یورو ،کارشناسان اقتصادی را به
این نتیجه رسانده است که این نهاد مالی چینی
در ط��ول دهههای آین��ده ،مرجعیت اقتصادی
جهان را از موسس��ات آمریکاس��از مانند بانک
جهانی بازخواهد ستاند .آمریکا از ابتدای تاسیس
این نهاد یکی از مخالفان سرسخت آن بود ،ولی
حتی نتوانست مانع عضویت کشورهای متعدد
اروپایی در این نهاد چینی شود .اکنون استرالیا،
آلمان ،فرانس��ه ،سوئیس ،انگلس��تان ،اتریش،
فنالند ،ایتالیا ،هلند ،نروژ ،اسپانیا ،پرتغال ،سوئد و
چند کشور کماهمیتتر اروپایی ،بهرغم مخالفت
شدید و صریح کدخدای موهوم برخی آقایان ،به
این نهاد مالی پیوستهاند.
بلژیک ،کانادا ،اوکراین و جمهوری چک نیز
در حال طی مراحل پیوس��تن به این س��ازمان
هس��تند .قریب به اتفاق کشورهای آسیایی نیز
طبع��ا در کنار روس��یه و ترکیه به عضویت این
پیمان درآمدهاند .نوعی هوشیاری فراگیر درباره
تغییر مختص��ات رهبری اقتصادی جهان آینده
در حال ش��کل گرفتن اس��ت .ما اینجا اما هنوز
با توهماتی چون جدا کردن حس��اب آمریکای
مقدس از «رژیم ترامپ» دلخوش��یم! کس��انی
که رس��انههای محلی آمری��کا را به طور مرتب
دنبال میکنند ،بخوب��ی میدانند که یک پای
ثاب��ت مباحث آنها ،فغان و فریاد از فرس��ودگی
زیرساختهای این کشور در بخشهای مختلف
است .پلها ،بیمارس��تانها ،بزرگراهها ،مدارس،
ش��بکه توزیع برق ،ش��بکه فاضالب ،سیس��تم
لولهکش��ی آب و بس��یاری دیگر از اق�لام ریز و
درشت ،نیازمند بازسازی فوری است .رقم کسری
بودج��ه و بدهی نجومی دول��ت آمریکا اما حل
این مس��ائل را در کوتاه و حتی بلندمدت دور از
دسترس کرده است.
نشریه آلمانی فوکوس  9جوالی  2012طی
مقالهای در همین زمینه نوشت« :زیرساختهای
فرس��وده در آمریکا مسائل و مشکالت زیادی را
ب��رای رئیس جمهوری این کش��ور ایجاد کرده
است.
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رحلت پیامبر اعظم و شهادت فرزندان بزرگوارشان امام حسن مجتبی و امام رضا صلواتاهلل علیهم را تسلیت میگوییم

انقالب» است! روزی این رهبری بر دوش خمینی
بود و علیه ش��اه و اینک بر دوش خامنهای است و
علیه آمریکا و اسرائیل! «خاورمیانه جدید» را یادتان
هست که مرتب سران استکبار میگفتند؟! بگذار
راحتت کنم؛ خالصهاش این بود که در این منطقه
از عال��م که به قلب جهان میماند ،هرگز حادثهای
حماسهوار مثل اربعین رخ ندهد ولی داد! بله! قرار
بود پترائوس و عمرس��لیمان ،دستدردس��ت هم
مچ حاجقاس��م را بخوابانند ،بلکه س��ردار کربالی
 ۵ای��ران هرگز قدم به خاک پاک کربال نگذارد اما
آنچه نباید میش��د ،شد و مرد بیادعایی که روزی
تنها در مرزهای خودمان قهرمان شناخته میشد،
اینک تصویرش را پش��ت کوله شیعیانی میبینی
از نیجریه! و کرهجنوبی! صدر انقالب اس�لامی ،در
دلمان میگفتیم« :کهنوج کرمان کجا و شلمچه
و کربالی  ۵کجا؟!» اما لطف و عظمت و کرامت و
حکمت خدا را ببین که حتی با دیدن تمثال رهبر
عربی حزباهلل لبنان بر کاله خودس��اخته دختر و
پسر اهل استرالیا هم تعجب نمیکنیم! و اینهاست
نشانههای افول آمریکا! پیش از این هم متنی نوشته
بودم با این تیتر که «ش��رق ب��ا خمینی و غرب با
خامنهای»! خب حاال! وقت آن است کمی سربهسر
مخاطب غربزده این سطور بگذارم! چرا امثال ما تا
 ۲کالم از این واقعیتهای روشن و حقایق ملموس
مینویس��یم ،جلدی قیمت گوشت و مرغ و پیاز و
س��یبزمینی و بیکاری و تورم و رکود را به رخمان
میکشید؟!
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