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دستمالسرخها
| رضا تقی آبادی-  پس از 
آن كه هزاران نفــر از عناصر حزب 
بعث عراق و گروهك  هاى ضدانقالب 
وابســته به بيگانگان، مانند: كومله، 
فداييــان خلق و حــزب دموكرات 
كردستان، در مرداد 1358شمسى به 
شهر پاوه در منطقه كردنشين استان 
كرمانشاه هجوم آوردند، اين شهر را 
تصرف كرده و دست به جنايت  هاى 
شــنيعى زدند. بيمارســتان پاوه از 
جمله مراكــزى بود كه به اشــغال 
مزدوران درآمده بــود. آنان در اين 
بيمارستان 25 نفر از برادران سپاهى 
مجروح را روى تخت  ها و پشــت بام 
به طرز فجيعى به شهادت رساندند. 
اين فاجعه خونين بــا عكس  العمل 
شــديد امــام خمينــى(ره) مواجه 
شــد و با فرمان معظمٌ له در بيســت 
و هفتــم مــرداد 1358شمســى، 
نيروهاى سپاهى، ارتشى و بسيجى 
به فرماندهى شهيد دكتر چمران به 
منطقه اعزام شــدند. فرمان تاريخى 
امام براى آزادســازى پــاوه چنان 
روحيه  اى به پاســداران و سربازان 
ژاندارمــرى داد كه بــدون توجه به 
زخم  هــاى خود تمامى ســنگرهاى 
ضدانقالب را از اشــغال آنان خارج 
ساختند. در اين ميان شهيدچمران 
پس از يك نبرد ســخت و درگيرى 
خونين، همه شهرها، راه  ها و مواضع 
اســتراتژيك منطقــه را آزاد كرد و 
كردستان از اين مرحله به سالمتى 

گذر نمود.
با پيروزى انقالب اســالمى ايران 
در تاريخ 22 بهمن 1357 برخى از 
شهرهاى كشــور دچار بحران شده 
و تعــدادى از افراد شورشــى و ضد 
انقالب در برخى از شهرهاى مرزى 
دست به تحركات نظامى و ترور مردم 
بى دفاع و شخصيت هاى فرهنگى و 
سياسى زدند. در كردستان، تركمن 
صحــرا، آذربايجــان و خوزســتان 
گروههايى به نام خلق كرد، تركمن 
وعرب بوجــود آمده بودنــد و روند 
جداســازى را دنبال مى كردند. در 
اين موقعيت كردســتان بــه دليل 
وجود احزاب ضد انقالب بيشــترى 
وضعيت خطرناك تر و بحرانى ترى 
را پيشرو داشــت به طورى كه حتى 
در سنندج دولت خودخوانده اى به 
رهبرى «شيخ عزالدين حسينى» و 

«قاسملو» تشكيل داده بودند.
 در تاريخ 23 مرداد نيروهاى حزب 
دموكرات كردســتان به پاوه حمله 
كردند و اين شــهر را به محاصره در 
آوردنــد و با آتش خمپــاره راههاى 
منتهى به شــهر را مســدود و حلقه 

محاصره را تنگ تر كردند.
عليرغــم مقاومــت نيروهــاى « 
دستمال سرخ»، نيروهاى ضد انقالب 
كرد پيشــروى كــرده و چند نقطه 
شهر را به تصرف خود در آوردند كه 
در صورت ادامه پيشــروى و تسلط 
ضد انقالب به شــهر پــاوه، راه نفوذ 
آنان به كردســتان نيز باز مى شــد 
به همين دليل با درخواســت شهيد 
وصالى از مركز جهــت اعزام نيروى 
كمكى، در تاريخ 25 مرداد شــهيد 
دكتر مصطفى چمــران -كه در آن 
زمان معاون نخســت وزيــر دولت 
موقت بود- همره با شــهيد تيمسار 
فالحــى فرمانــده نيــروى زمينى 
ارتش جمهورى اســالمى ايران، ابو 
شــريف فرمانده عمليات ســپاه با 
بالگرد وارد پاوه شدند و پس از چند 
ساعت شــهيد فالحى و ابوشريف به 
كرمانشــاه بازگشــتند و از آنجا كه 
جنگ به صورت مردمى بود نيروهاى 
دكتر چمران در تركيب مردم جاى 

گرفتند و نبرد را ادامه دادند.

شیوهمدیریت
اقتصادیدرایران!

| دو خلبان نابينــا (!) كه هر دو 
عينك هاى تيره به چشم داشتند، در كنار 
ساير خدمه پرواز به سمت هواپيما آمدند.
زمانى كه خلبان ها وارد هواپيما شدند، 
زمزمه هاى توام با ترس و خنده در ميان 
مسافران شروع شده و همه منتظر بودند، 
يك نفر از راه برسد و اعالم كند دوربين 
مخفى بوده اســت. اما در كمال تعجب 
و ترس آن ها، هواپيما شروع به حركت 
روى باند كرده و كم كم سرعت گرفت. 
هر لحظه بر ترس مسافران افزوده مى شد 
،چرا كه مى ديدند هواپيما با ســرعت به 
سوى درياچه كوچكى كه در انتهاى باند 
قــرار دارد، مى رود.هواپيما همچنان به 
مسير خود ادامه مى داد و چرخ هاى آن 
به لبه درياچه رســيده بود كه مسافران 
از ترس شــروع به جيغ و فرياد كردند.
در اين لحظه هواپيمــا ناگهان از زمين 
برخاست و سپس همه چيز آرام آرام به 
حالت عادى بازگشته و آرامش در ميان 
مسافران برقرار شــد. يكى از خلبانان به 
ديگرى گفت:« مى ترسم يكى ازهمين 
روزا مسافرها چند ثانيه ديرتر شروع به 
جيغ زدن  كنند و ما نفهميم كى بايد از 
زمين بلند شيم، اون وقت كارهمه مون 
تمومه !»شما اكنون و پس از خواندن اين 
داســتان كوتاه، با شيوه مديريت دولتى 
در اقتصاد ايران آشــنا شديد...شاد كام 

باشيد، ولى جيغ رو بزنيد!

حزبرفاه1400
| حزب رفــاه ســال 81 مجوز 
فعاليت گرفته و ظاهرا حــاال با طرحى 
جديد و حضور نمايندگان مجلس هشتم 
و نهم، دور جديد فعاليت خود را آغاز مى 
كند.از روزهاى گذشــته گفته شده بود 
حزب رهروان، نزديك به على الريجانى 
تاسيس خواهد شد. با اين حال در اولين 
كنگره مشخص شــد اين حزب ارتباط 
مســتقيمى با فراكســيون رهروان در 
مجلس ندارد و از طرفى تنها حزب نزديك 
به الريجانى نيست و اگر رئيس مچلس 
قصد فعاليت جدى داشــته باشــد بايد 
منتظر ظهور احزابى ديگر باشيم.حزب 
رفاه سال 81 مجوز فعاليت گرفته و ظاهرا 
حاال با طرحى جديد و حضور نمايندگان 
مجلس هشتم و نهم، دور جديد فعاليت 
خود را آغاز مى كند. نكته جالب در حزب 
رفاه، غيبت كاظم جاللى اســت. جاللى 
و نعمتى دو نماينده اعتدالگرا حاضر در 
ليســت اميد بودند و هميشه پيش بينى 
مى شــد حزب الريجانى با محوريت اين 
دو فرد تاسيس مى شود. جاللى گفته بود 
روحش از حزب جديد خبر ندارد با اين 
حال در كنگره اين حزب گفته شــد كه 
نزديكان جاللى در اين حزب حضور دارند.

ترجمه هاي تازه اشعار حافظ
 به زبان سوئدي

یادداشت

عوامل
داخلیکودتا

| مرتضی رستگاری ، روزنامه نگار- تابستان سال 1320 در ميانه 
جنگ جهانى دوم، نيروهاى بريتانيا و شــوروى وارد ايران شدند. رضاشاه 
پهلوى عمًال از كشــور تبعيد شد و محمدرضا به جاى پدر بر تخت سلطنت 
نشست. بى اقتدارى نسبى شاه جديد، به ويژه در سالهاى ابتدايى، به تنش 

ميان نيروهاى سياسى و تزلزل نهادهاى قدرت دامن مى زد.
در فاصله سال هاى 1320 تا 1330، يعنى دهه اول سلطنت محمدرضا، 
نخست وزير حدود پانزده بار عوض شد؛ افرادى چون احمد قوام السلطنه، 
على سهيلى، محمد ساعد، ابراهيم حكيم الممالك و عبدالحسين هژير در 

اين دوران به مقام نخست وزيرى رسيدند.
از ســوى ديگر، با پايان گرفتن جنــگ جهانى دوم طــرز فكر و پيروى 
ازجنبشهاى استقالل طلب و ضدامپرياليســتى در دنيا رو به گسترش بود 

و در ايران نيز نگاه ملى گرايانه جايگاه ويژه اى در سياست پيدا مى كرد. 
در ســال 1327، جبهه ملى ايران با ائتالف طيف گسترده اى از نيروهاى 
سياسى كه شايد تنها در نگاه ملى گرايانه خويش مشترك بودند، تأسيس 

شد، يكى از پايه هاى اصلى اين جبهه دكتر محمد مصدق بود.
رويارويى دكتر مصــدق با بريتانيا در آغاز دهه 30 خورشــيدى موضوع 
تازه اى نبود. ســال 1302، در دوره تصــدى وزارت امورخارجه در كابينه 
مشيرالدوله نيز، مصدق با آنچه بريتانيا «منافع» خود در ايران مى دانست، 
به مخالفت پرداخته بود. بالفاصله پس از مشيرالدوله، رضاخان سردار سپه 

(بعداً: رضاشاه) به نخست وزيرى رسيد و مصدق از قدرت فاصله گرفت.
ظهور مجدد و مؤثر مصدق در عرصه سياســت ايران تنها پس از اشغال 
كشور و بركنارى رضا شاه از سلطنت ممكن شد. در اولين انتخابات پس از 
رضا شاه (دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى)، مصدق بيشترين رأى را در 
تهران كســب كرد و با تالش او طرحى در مجلس تصويب شد كه به دولت 

اجازه نمى داد در حين اشغال در مورد نفت با خارجيها مذاكره كند. 
فضاى سياسى و اختالفات گســترده ميان رهبران نهضت باعث شد كه 

سرلشــگر فضل اهللا زاهدى- كه ســابقه طوالنى در خونريــزى و بى رحمى 
نسبت به مردم و شورش هاى داخلى داشــت. و در دولت دكتر مصدق نيز 
مدتى عهده دار ســمت وزارت كشــور بود، پس از بركنارى، به يك نظامى 
مدعى نخست وزيرى و محور مخالفان دكتر مصدق تبديل شود. در ششم 
اسفند ســال 1331 به دستور وى بازداشــت گرديد پس از مدتى به دليل 
اهمال مسئوالن دولت آزاد شــد. از طرف ديگر آمريكايى ها و انگليسى ها با 
هماهنگى اعضاى خانواده سلطنت از جمله اشرف پهلوى به جلب همكارى 

عوامل خود پرداختند. 
اشرف پهلوى، در اين مورد مى نويسد: «تابستان 1332 يك نفر ايرانى به 
من تلفن كرد كه آمريكا و انگليس در باره وضع كنونى ايران بسيار نگرانند 
لذا مى خواهم با دو مرد يكى آمريكائى و ديگرى انگليســى مالقاتى داشته 
باشــيد. مرد آمريكائى به من گفت كه نماينده جان فاستر دالس و آن مرد 
انگليس هم نماينده وينستون چرچيل است كه حزب محافظه كارش اخيراً 
به قدرت رسيده است. مرد انگليسى گفت زمان عمل فرا رسيده است ولى 
ما بايد از شما تقاضاى كمك كنيم. و چون از شما تقاضا مى كنيم كه عمًال 
زندگى خود را به خطر بيندازيد چك سفيدى را در اختيارتان قرار مى دهيم 
تا هر مبلغى كه مايل باشيد روى آن بنويســيد. وقتى كه به تهران رسيدم 
هنوز نيم ساعت نگذشته بود كه فرماندار نظامى تهران دستور مصدق براى 
خروج را ابالغ كــرد ولى من نپذيرفتم و مصدق 24 ســاعت فرصت داد. و 
من در اين مدت پاكت ارســالى آن مرد آمريكايى را از طرف همسر شاه به 

وى دادم.»
مضمون پاكت ارسالى، دستور امريكائى ها مبنى بر همكارى با كودچيان 
بود كه از طريق اشــرف به شــاه ابالغ شــد. در همان روز ژنــرال نورمن 
شوارتسكف، مستشــار ســابق ژاندارمرى، با وجوه اعطائى سازمان سيا به 
مبلغ پنج ميليون دالر، به منظور ســازماندهى كودتا وارد تهران شد و پس 
از مالقات با جمعى از افســران و سرلشكر زاهدى از كشور خارج شد. او در 

اين ســفر، پنج ميليون دالر به زاهدى بابت هزينه هاى كودتا پرداخت. در 
ششم مرداد ماه جان فاستر دالس، وزيرخارجه آمريكا، گفت: «فعاليت روز 
افزون حزب غيرقانونى كمونيســت توده در ايران و اغماض و چشم پوشى 
دولت ايران از اين گونــه فعاليت ها، نگرانى بزرگى براى دولت آمريكا ايجاد 
كرده است.» در پى آن كرميت روزولت مســئول امور خاورميانه سازمان 
ســيا، با نام جعلى جيمز اف الكريج از طريق مرز عراق در استان كرمانشاه 

وارد ايران شد.
با ورود روزولت، تحرك بيشترى به فعاليت كودتا داده شد. رزولت عالوه 
بر پول، حجم قابل توجهى مقاله، كاريكاتور، و امكانات الزم براى فضاسازى 
نيز به همراه خود آورده بود. در يازدهم مرداد سال 1332 كرميت روزولت، 
رهبر كودتا، با شــاه مالقات كرد و طرح كودتا و بركنارى مصدق و نخست 
وزيــرى زاهدى را با وى مطــرح و رضايت نهايــى وى را در عزل مصدق و 

انتصاب زاهدى جلب نمود.
سه روز بعد در چهاردهم مرداد سال 1332 ژانرال آيزنهاور، رئيس جمهور 
آمريكا، در يك سخنرانى تصريح كرد كه: «آمريكا مصمم است راه پيشروى 
كمونيسم در ايران و ديگر كشورهاى آسيائى را مسدود كند. پيروزى نخست 
وزير بر اقليت ناراضى مجلس و انحــالل آن ثمره همكارى مصدق و حزب 
توده بوده است.»طرح كودتاى 25مرداد 1332عمليات كودتا در بيست و 
پنجم و بيست و هشتم مرداد ســال 1332 با همكارى مشترك انگليس و 
آمريكا عملى شــد. ولى برنامه ريزى و طراحى نقش اصلى آن با انگليسى ها 
و عوامل آنها بود. سرلشــكر فضل اهللا زاهدى چهره اى شناخته شده اى بود 
كه فقط نقش فرماندهى را بازى مى كرد. ســرهنگ حسن اخوى كه طراح 
عمليات اجرائى كودتا بود، به همراه برادران سيف اهللا، اسداهللا و قدرت اهللا 
رشيديان، مهدى ميراشرافى و اعضاى شبكه بدامن كه زير نظر شاپور جى و 
اسداهللا علم رهبرى مى شدند، همگى عوامل دولت انگلستان بودند. كرميت 

روزولت نيز نقش نظارت بر حسن اجراى كودتا را به عهده داشت.
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خطيب نمازجمعه اين هفته تهران 
با بيان اينكه اصالح نظام بانكى يكى 

از خواسته هاى رهبرى از...

مدير عامل سازمان تداركات پزشكى 
جمعيت هالل احمر گفت: اين سازمان 
براى داروخانه هاى زير مجموعه خود، 

با توجه به بحث تحريم ها موظف به...

ابوترابی فرد:

مدیر عامل سازمان تدارکات 
پزشکی هالل خبرداد:

رهبرانقالب
بارهاخواستار

اصالحنظام
بانکیشدهاست

ذخیرهدارو
براییکسال

آینده

شفر:هنوزبهیکتیم
تبدیلنشدهایم
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قاچاق گوشی صفر شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

3شبکه های اجتماعی ابزاری است تا هر فرد، رسانه ای داشته باشد

عزت مان بود و رفت. دیر یا زود باید می رفت. فقط افسوس ماند. افسوس که افسانه سرایان همه رفتند.
عزت اهللا انتظامی بازیگر کهنه کار سينمای ایران صبح روز گذشته دار فانی را وداع گفت

حجت   االسالم والمسلمين حسن روحانی در پيامی با تسليت درگذشت عزت اهللا انتظامی هنرمند توانا و 
پيشکسوت کشورمان، تصریح کرد که این بازیگر محبوب، صاحب سبك و پرتالش سينما و تئاتر، با خلق 

آثاری فاخر و به یاد ماندنی، نقشی ممتاز در اعتالی هنر ایران عزیز ایفا کرد


