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شرح اسم ماه
کتاب»شرح اسم ماه« نوشته 
حسین سروقامت، جلد اول از 
روایت شهدای واقعه کربالست 
که توسط انتشــارات معارف 
منتشر شده است. در معرفی 
این کتاب آمده است، نویسنده 
برای سفری زیارتی به سوریه 
عزیمت کرده بــود و به خاطر 
تقارن آن ســفر با ایام محرم 

حسینی، هر شب در مجلس ســوگواری سفارت جمهوری 
اســالمی ایران در دمشــق حضور می یافت. در آن مجلس 
بی ریا، خطیب برجسته ای هر شب به زبان بلیغ عربی، شرح 
حال یکی از شهدای واالی کربال را بازگو می کرد. همانجا آن 
ایده بر جان نویسنده می نشــیند که زندگی شهدای واقعه 
کربال را مدون و بازگو کند. در جلد اول این کتاب به شــرح 
حال 16نفر از شهدای بنی هاشم و 2نفر از شهدای نماز ظهر 
عاشورا پرداخته شده است. اسامی شهدا براساس حروف الفبا 
چیده شده، سرگذشت آنان یک به یک مورد بررسی قرار گرفته 
است. هرچند برای برخی شهدا به جهت برجستگی بیشتر  یا 
نقش تأثیرگذارتر، شرح حال مبسوط تری نگاشته شده است؛ 
نظیر حضرت عباس)ع( که زندگی او مشتمل بر 4بخش یا 
حضرت علی اکبر)ع( کــه حیات او دربردارنــده 3بخش از 
کتاب حاضر است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:»من از 
آنچه در روز عاشورا میان آن دو دلداده دشت کربال گذشت، 
صریح و بی محابا می فهمم که اوج عشــق و دلدادگی، اتحاد 
و یگانگی اســت.باید در آن میدان کارزار حضور داشــته و 
آن صحنه هــای بی بدیل را دیده باشــید تــا بفهمید وقتی 
حسین)ع(، برادر کوچک تر خویش، عباس بن علی را خطاب 

قرار داده، می گوید:»بنفسی أنت یا أخی«، یعنی چه!...«

تاریخ تشییع

تاریخ معاصر

اعتماد به دولت آمریکا
دکتر مصدق یک حقوقدان بود و بر بسیاری از قوانین 
داخلی و بین المللی احاطه داشــت، اما او با ماهیت 
واقعی سیاست بین الملل و غرب آشنا نبود و به همین 
دلیل، یکی از عناصر اصلی و اساســی اشتباه آقای 
نخست وزیر، اعتماد به دولت های خارجی بود. دکتر 
مصدق بر آن بود که برای مقابله با 2قدرت ســنتی 
انگلیس و روسیه، به قدرت سوم یعنی آمریکا گرایش 
پیدا کند. حتــی آنقدر خوش خیــال و خوش بین 
بود که به »آیزنهاور« نامه نوشــته و از او درخواست 
کمک و مســاعدت کرد. وی در نامــه خود چنین 
می نویســد: »ملت ایران امیدوار است که با کمک و 
مساعدت دولت آمریکا، موانع به وجود آمده در کار 
فروش نفت ایران برطرف گردیده و چنانچه دولت 
آمریکا قادر نیســت چنین موانعی را مرتفع سازد، 
می تواند کمک های اقتصادی را در اختیار ایران قرار 
دهد...، توجه مساعد و مثبت آن جناب را به وضعیت 
خطرناک کنونی ایران جلب نموده و اطمینان دارم 
که جنابعالی نســبت به کلیه نکات این پیام، توجه 

الزم را مبذول خواهید داشت.« 
اعتماد مصدق به آمریکا تا جایــی بود که حتی در 
یکی از نطق های خود، به ترومن لقب »حضرت« داد 
و عنوان کرد: »حضرت ترومن، رئیس جمهور آمریکا، 
پیامی به من دادند و مرقوم فرمودند که جناب آقای 
هریمن را برای ارتباط بین ایــران و انگلیس روانه 
کنند. من به این پیام حضرت ترومن جواب مثبت 
دادم و می دانســتم که هریمن، یک شخصی است 
که هرگز نمی خواهد که شــخصیت خود را از بین 

ببرد... .«
دکتر مصدق گویا تا آخرین لحظات برقراری دولتش، 
همچنان به آمریکا امیدوار بود. رهبر جبهه ملی به 
جای یک اقدام به موقع، در روز 27مرداد با ســفیر 

وقت آمریکا در ایران دیــدار کرد و تصمیم گرفت تا 
در برابر تهدیدهای سفیر، منویات کاخ سفید را اجرا 
کند. لویی هندرسون در این مالقات، از رفتار مردم 
ایران با آمریکایی ها گله کرد و دکتر مصدق را تهدید 
کرد چنانچه این وضع ادامه یابد: »من از دولت خود 
خواهم خواست تا به خاطر منافع ملی کشورم، تمام 
کســانی را که کار می کنند و همچنین کسانی که 
به وجودشان احتیاجی نیست، به کشور باز خوانند«. 
در این هنگام دکتر مصــدق »حالت عذرخواهی« 
به خود می گیرد و به سفیر آمریکا می گوید: »جناب 
آقای سفیر! من از شما می خواهم این کار را نکنید، 
اجازه بدهید رئیس پلیــس را بخواهم، من ترتیبی 
خواهم داد که هم میهنان شــما را کامال محافظت 
کنند... .« دکتر مصدق همــان موقع رئیس پلیس 
را می خواهد و دســتورات الزم را برای حفاظت از 
آمریکایی ها صادر می کند. در نهایت همین اعتماد 
و خوش بینی دکتر مصدق، موجب ســقوط دولت 
وی و کودتا علیه نهضت ملی شد. به طوری که بعد از 
گذشت سالیان طوالنی از کودتای 28مرداد 1332، 
ایاالت متحده اسناد دخالت خود در کودتا علیه دولت 

دکتر مصدق را منتشر ساخت.

انحالل مجلس هفدهم
یکی دیگر از اشتباهات مهم و تأثیرگذار دکتر مصدق 
در مســیر خاموشــی نهضت ملی، انحالل مجلس 
هفدهم بود. در پی اختالف دکتــر محمد مصدق، 
نخســت وزیر وقت با نماینــدگان مجلس هفدهم، 
دولت تصمیم به برگزاری همه پرسی جهت انحالل 
هفدهمین دوره مجلس شورای ملی گرفت. انحالل 
مجلس نه تنها مصــدق را از چشــم آزادیخواهان 
انداخت که آینده را نیز از یک مجلس نیم بند محروم 
کرد. عباس میالنی دربــاره انحالل مجلس هفدهم 
به وسیله مصدق می نویســد: »رفراندوم و انحالل 
مجلس هفدهم یکی از مهم ترین اشتباه های مصدق 
است که در نهایت به جای اینکه به قدرت سیاسی 
نخست وزیر بیفزاید، بیشتر زمینه سقوطش را فراهم 
کرد... رفراندوم هم بر تعداد مخالفین مصدق افزود و 
هم فکر می کرد در دوران فترت، شاه جرأت عزلش 

را نخواهد داشت... .«  
اما دکتر مصدق با انحالل مجلس در 24مرداد، تقریباً 
اختیار قانونی عزل خودش را به شــاه داد. »در این 
مورد حتی دکتر صدیقی وزیر کشور، بارها به دکتر 
مصدق اعالم کرد که شما مجلس را منحل نکنید، 
زیرا با انحالل مجلس دست شاه برای برکناری شما 
باز می شود و امکان قانونی پیدا می کند. گویا دکتر 
مصدق به ایشان اظهار می کند که شاه جرأت این کار 
را ندارد.«  و این اشتباه بزرگ، از عوامل مهم سقوط 

وی و شکست نهضت ملی بود.

سخن پایانی
واقعیت این است که اشــتباهات تسهیل گر دکتر 
مصدق و دیگر اعضــای جبهه ملــی در آن بزنگاه 
تاریخی، شکستی ســهمگین را برای ملت ایران به 
ارمغان آورد و این شکست، برای همیشه در حافظه 
تاریخی ایرانیان حک شــد. چنانچه یک ماه بعد از 
کودتا، حســین فاطمی در یادداشــت های دوران 
اختفای خود، جبهه ملی را مقصر اصلی این »خرابی و 
سقوط« دانست و نوشت: »خودخواهی و غرض  ورزی 
و کوته بینی چندتن از همــکاران اولیه جبهه ملی 
دکتر مصــدق، از بزرگ ترین عوامــل این خرابی و 
سقوط بود... این جبهه اگر از دسایس خودی و بیگانه 
توانسته بود خویشتن را برکنار نگه دارد و همان صفا 
و صمیمیت روزهای اول تا آخر ادامه پیدا می  کرد، 
یک جماعت دهـ  بیست نفری با آن پشتیبانی عجیب 
و بی  سابقه مردم، می توانســت یک حکومت نمونه 
و یک مدل در شرق، شــرق بدبخت و محکومی که 
صد و پنجاه سال اسیر اقویای اروپایی بوده و چون غالم 
حلقه به گوش فرمانبرداری آنها را می  کرده اســت، 
به وجود بیاورند. افسوس که این رؤیا تعبیر نشد...«. 
* منابع در گروه تاریخ همشهری موجود است.

شاه جرأت عزل مرا ندارد!
بازخوانی کارکرد دکتر محمد مصدق و جبهه ملی، در بسترسازی کودتای 28مرداد

پول پاشی غرب، از کودتای 1299تا کودتای 1332
سازمان سیا برای »قیام ملی«، فقط 

60هزار دالر هزینه کرد!
با مرور تاریخ و بررسی دو کودتای سوم اسفند 1299توسط 
انگلیس و 28مرداد 1332به پشــتیبانی آمریکا، می توان 
دریافــت کــه چگونــه پول پاشــی های ایــن دو قدرت 
استعماری، با تثبیت اســتبداد به جنگ مردم ایران آمد و 
دو دولت سلطه جو با هزینه کردهای خود، موجبات تثبیت 

دیکتاتوری را در ایران فراهم کردند.
حوادث مشــروطه با خط انحرافی که انگلیســی ها طی 
14ســال )از 1285تا 1299( در آن ایجاد کردند، منجر 
به کودتای ســیاه سوم اســفند 1299و ظهور به روزترین 
نسخه از دیکتاتوری و استبداد شد. هرچند انگلیسی ها در 
فضای آشفته آن روز قاجار، متحمل چنان هزینه ای برای 
انجام کودتا نشــدند، اما پول های انگلیسی نیز در ترغیب 
کودتاچیان برای حرکت در جهت منافع بریتانیا، بی تأثیر 
نبود و این امکان در اختیار قزاق های رضاخانی قرار گرفت و 

منجر به آغاز سلطنت دیکتاتوری پهلوی ها شد.
33سال بعد در کودتای 28مرداد 1332نیز، این دالرهای 
آمریکایی بود که ملی شــدن صنعت نفت را به شکســت 
کشاند و ســبب تثبیت و مســتحکم تر شــدن استبداد 
محمدرضا پهلوی شــد. بررســی های تاریخی نشــان از 
 MI6 طرح ریزی ها و مصوبه های مالی اتاق فکرهای سیا و
دارد. چنانچه کرمیت روزولت در خاطراتش می نویسد:»ما 
یک صندوق آهنی عظیم الجثه در دفتر معاونم داریم...این 
صندوق غرق در پول ایرانی اســت... ما معادل یک میلیون 
دالر در گاوصندوق داریم، متحدین و قدرت مالی ما معین 
شدند«. این پولی است که روزولت برای هزینه  کودتا آماده 
کرده بود. پهلوی دوم در یک اعتراف سبک سرانه که طی 
آن سعی می کند هزینه  کودتا را کم جلوه بدهد، می گوید: 
»بعضی گفته اند انگلســتان و به خصــوص ایاالت متحده 
آمریکا، از نظر مالی به ســرنگونی مصدق کمک کرده اند. 
در این مورد مدارک دقیقی وجــود دارد که ثابت می کند 
سازمان سیا در آن زمان، بیش از 60هزار دالر خرج نکرده 

بود!«.
 گرچه اعتراف شاه بر هزینه  سازمان سیا، با ادعای قیام ملی 
او در 28مرداد معارض است، اما دست داشتن قدرت ها در 
این توطئه شوم چنان روشن بوده است که شاه و خواهرش 
در اصل موضوع بحث ندارند، فقــط در مبلغ هزینه  آن به 
چانه زنی می پردازند! اشرف نیز مانند برادرش معتقد است 
»هزینه سیا در این عملیات ضد کودتا، بیش از شصت هزار 

دالر نشد«. 

اما اسناد نشــان می دهد که مبلغ یک میلیون دالر برای 
عملیات ســرنگونی مصدق، تخصیص داده شــده است: 
»وزارت خارجه و سیا، مشــترکاً سیاست جدید و اعطای 
اختیار عملیاتی را به هندرســن ســفیر آمریکا در ایران و 
راجر گویران، رئیس ایســتگاه اطالع دادنــد. در 4آوریل 
1935)15فروردین 1332(، مدیر بودجه ای یک میلیون 
دالری را به تصویب رسانید که می توانست توسط ایستگاه 
تهران در هر راهی که ســرنگونی مصدق را به دنبال آورد، 
استفاده شود. به ســفیر هندرسن و رئیس ایستگاه اختیار 
کامل داده شــد که بخشــی یا همه  یک میلیــون دالر را 
بدون اجازه  بعدی، مادامی که ســفیر و رئیس ایستگاه با 
یکدیگر هم رأی هســتند، مورد اســتفاده قرار دهند...«. 
بعد از اینکه انگلیس و آمریکا بر ســر ســرنگونی مشترک 
مصدق به توافق رســیدند، در طرح مشترکی که در لندن 
به تصویب رسید، پیش بینی کردند:»هزینه تخمینی کلی 
الزم برای اجرای این طــرح برابر با 285/000دالر خواهد 
بود که 147/500دالر آن توســط ســرویس آمریکایی و 
137/500دالر آن، توسط سرویس انگلیس تهیه خواهد 

شد...«.
اما اینکه چقدر از این بودجه و هزینه های پیش بینی شده 
مصرف شده باشــد، معلوم نیســت. فقط در یک قسمت 
پیش نویس لندن آمده است: »به مدت چند ماه، هم ایستگاه 
آمریکا در تهران و هم گروه انگلیسی )برادران رشیدیان( 
با زاهدی تماس نزدیک داشــته اند. گروه انگلیسی معادل 
50/000 )چهار تا پنج میلیون ریــال(، برای این حمایت 
تدارک دیده است«، که با توجه به اینکه برادران رشیدیان 
به قول روزولت از خود نیز هزینه می کردند، معلوم نیست 
این هزینه از بودجه  طرح مصرف شــده یا نه؟ طبق اسناد 
منتشر شــده بعد از تصویب بودجه  یک میلیون دالری در 
آوریل/فروردین، سیا به ایستگاه خود در تهران اجازه داد 
»هر هفته مبلغ یک میلیون ریال )نزدیک به ده هزار دالر( 

برای خرید همکاری اعضای مجلس ایران، خرج کند«.
آنچه مسلم اســت، تخصیص مبلغ یک میلیون دالر برای 
هزینه کودتا است اما از این مبلغ چقدر هزینه شده است؟ 
آیا اصوال ایستگاه سیا موفق به خریداری نمایندگان شد یا 
نه، یا در مجموع چقدر به زاهدی پرداخت نمود؟ و چقدر 
هزینه  مطبوعات و روزنامه نگاران کرد؟ ســؤاالتی اســت 
که جواب مشــخصی ندارد. گرچه پول های انگلیســی و 
آمریکایی در کودتاهای سوم اسفند و 28مرداد مثمرثمر 
واقع شد اما غارت منابع مردم ایران توسط استعمارگران، 
در بهمن ماه 1357به پایان رسید و از طرح کودتای هایزر 
گرفته تا کنون، دالرهای آمریکایی توانایی سلطه بر منافع 
مردم ایران را نداشــته و میلیاردها دالری که آمریکا علیه 
نظام جمهوری اســالمی و مردم ایران صرف کرده، راه به 

جایی نبرده است.

نگاه

تاریخ معاصر

زمانی که از یک رویداد سیاسی صحبت می شود، 
بدون شک پای عوامل تأثیرگذار زیادی پیرامون 
آن رویداد به میان می آید. از این رو می توان شاهد 
مجموعه ای از تحلیل ها و دیدگاه های متفاوت 
بود، به خصوص آنکه آن رویداد از نظر تاریخی 
با ابهاماتی مواجه  یا آنکه دیدگاه های ارائه شده، 
متأثر از رویکرد های جناحی بوده باشد. کودتای 
28مرداد 1332، یکی از اسرار آمیزترین فرازهای 
تاریخ معاصر ایران است که هنوز بعد از گذشت 
سال ها، محل مناقشه اســت و ابهامات زیادی 
درباره آن وجود دارد. پرواضح اســت که آنچه 
این واقعه را به معما تبدیل کرده، سیاست های 
مکارانه آمریکا و انگلیس اســت اما مهم ترین 
مصداق این معما را باید درون کشور و رفتارهای 
عجیب جبهه ملی و رهبری آن یعنی دکتر مصدق 
جست وجو کرد. متأســفانه به علت اینکه در 
سال های پس از 1332، تاریخ معاصر ایران عمدتا 
به قلم به اصطالح روشنفکران نگاشته شده است، 
آنان از دکتر مصدق به عنوان اســطوره تاریخ 
ایران یاد کردند و به گونه ای جلوه دادند که وی 
کمترین نقشی در شکست دولت خود نداشته 
است! روایتی که اسناد و روند تاریخی، خالف آن 
را ثابت می کند و گویای آن است که آنچه باعث 
شد اتفاقات 28مرداد رقم بخورد، اشتباهات و 
زمینه هایی بود که جبهه ملی و دکتر مصدق در 
حد فاصل 30تیر سال 31 تا 28 مرداد 32 مرتکب 
شده بودند. در واقع می توان گفت که 28مرداد 
محصول مشترک اراده آمریکا و انگلیس و آلت 
فعل بودن پهلوی بــرای زمین زدن نهضت ملی 
ایران و اشتباهات تسهیل گر و غیرقابل جبران 
دکتر مصدق بود. در نوشتار پی آمده، با بررسی 
رفتار سیاسی جبهه ملی و رهبر آن جریان طی 
روزهای منتهی به 28مرداد 1332، می کوشیم 
تصویری کلی از نقش و عملکــرد آنان در این 

روزهای سرنوشت  ساز ارائه دهیم.

سازشکاری و مخالفت با الغای سلطنت
ساعت 6بامداد 25مرداد 1332بود که مردم ایران، 
از یک کودتــای ناموفق علیه دولــت دکتر مصدق 
اطالع یافتند. با شکســت این کودتا، شاه به  همراه 
همسرش، به  ســرعت خود را از کالردشت به بغداد 
رســاند و از آنجا به رم گریخت. طبیعتا شکســت 
ایــن کودتا باید به ســود مصدق تمام می شــد اما 
هرگز اینگونه نشد. در روز 25مرداد و بعد از افشای 
کودتا، اعضای فراکســیون نهضت ملــی در منزل 
مهندس احمد رضوی )عضو هیأت مؤســس جبهه 
ملی ایران( تشکیل جلســه دادند و اعالم کردند که 
ساعت پنج ونیم عصر، در میدان بهارستان میتینگی 
برگزار خواهد شد. در این مراسم نمایندگان مختلف 
جبهه ملی، نظر خود را درباره اوضاع کشــور اعالم 
کردند. با وجود اینکه در میتینگ بهارستان، مردم 
به طور علنی خواســتار محاکمه شــاه و اضمحالل 
سلطنت بودند اما روشن بود که دکتر مصدق و دیگر 
اعضای جبهه ملی، برنامه مشــخصی درباره وضع 
آینده مملکت ندارند! طبق شــواهد موجود، درباره 
آینده نظام سیاسی کشور، میان رهبران جبهه ملی 
اختالف نظر وجود داشــت و عده  ای از اعضا ازجمله 
حســین فاطمی، مخالف دیدگاه های سازشکارانه 
مصدق بودند. او در ســرمقاله باختر امروز، به  شدت 
به سازشکاری مصدق واکنش نشــان داد و نوشت: 
»آقای دکتر مصدق! چقدر باید صبر و تحمل کرد و 
تا کی باید شاهد این فجایع و رسوایی  های پنهان و 

آشکار دربار بود؟!«
درحقیقــت، درون جبهه ملی، عــده ای و ازجمله 
شخص دکتر مصدق، مخالف برچیده  شدن سلطنت 
بودند و تمایلی نداشــتند تا اقدامی علیه آن انجام 
دهند. حتی گوش هایشان را بر شعارها و خواسته های 

مردم مبنی بر پایان دادن به عمر ســلطنت، بسته 
بودند. به تعبیر حسین شاه حسینی، از اعضای جبهه 
ملی، هرچند در میان مردم شــعار »ما دیگر شــاه 
نمی خواهیم« شنیده می شــد، اما این شعار، شعار 
دولت نبود. او ادامه می دهد: »حتی پایین کشیدن 
مجسمه ها ]ی شاه و رضاخان[ هم کار مردم بود نه 
دولت. دولت به این کارها مایل نبود و مقاومت هایی 

هم کرد... .«

منزوی کردن نیروهای مذهبی 
حمایت گسترده مردمی از جنبش ملی شدن صنعت 
نفت، به دلیل حمایت نیروهــای مذهبی و حضور 
آیت اهلل کاشــانی و فدائیان اسالم پدید آمد. نقش و 
وزن سیاسی آیت اهلل کاشانی تا بدان حد بود که در 
خرداد 1329دکتر مصدق شخصاً پیام او را در مجلس 
قرائت کرد. این میان اما اقدامات مصدق مانند تمدید 
اختیارات فوق العاده برخی از عــزل و نصب ها و... از 
موارد مورد اعتراض روحانیت و نیروهای مذهبی بود. 
سپهر ذبیح، در این مورد می گوید: »مصدق معتقد 
بود که روحانیت باید به طور کامل در بســیج مردم 
برای حمایت از حکومت جبهه ملی شــرکت کند 
اما طالب کســب قدرت خصوصا در قدرت اجرایی 

نباشد.« 
دکتر مصدق بــا منزوی کــردن نیروهای مذهبی 
که نقشــی بی بدیل در مردمی کردن نهضت ملی و 
پیروزی آن داشــتند، باعث شکست آن و موفقیت 
کودتا شــد. به تعبیر مرحوم حجت االسالم روح اهلل 
حسینیان: »با همه  حسن نیتی که آیت اهلل کاشانی 
از خود نشــان داد، باند فریبکار مصدق به تخریب 
چهره این مجاهد نســتوه پرداختند و همانطور که 
مصدق گفته بود، شروع به لجن مال کردن آیت اهلل 
نمودند. مردی را که می توانست در مواقع بحرانی، 
کشــتی طوفان زده  نهضت را به ســر منزل نجات 
هدایت کند، چنــان از کارایــی انداختند که دیگر 
هواداران او حتی جرأت دفاع کــردن از خود را نیز 
نداشــتند.«  و این چنین بود که دکتــر مصدق با 
جدایی از آیت اهلل کاشانی و انزوای نیروهای مذهبی، 
مهم ترین تکیه گاه خود در بحران ها را از دست داد و 

نهضت نفت را به سمت سقوط هدایت کرد.

جدایی دکتر مصدق از پایگاه اجتماعی و مردمی
یکی از تاکتیک های اشتباه دکتر مصدق، جدایی 
او از پایگاه اجتماعــی و مردمی خود و اختالف با 
نیروهای مذهبی بود. دکتر مصدق تصور می کرد 
که خود به تنهایی، دارای پایگاه اجتماعی است 
و فراموش کرده بــود مردمی کــه از او حمایت 
می کردند، به واســطه فتاوی علمــای دین بوده 
است. در حقیقت این ســخن گزافی نیست که 
جنبش هــای اجتماعــی در ایران، تنهــا زمانی 
حمایت مردمی و شکل و دوام پیدا خواهند کرد 
که روحانیت شــیعی در رهبری آن قرار داشته 
باشد. نهضت ملی شــدن صنعت  نفت نیز از این 
قاعده مســتثنی نبود و شــاهد مدعا آنکه بعد از 
اختالف بین آیــت اهلل کاشــانی و دکتر مصدق، 
نهضت ملی نیز دچار فرســایش شــد. هر چند 
آیت اهلل کاشــانی این فرجام را بــرای جنبش و 
دکتر مصدق پیش بینی می کرد و به همین علت 
درست یک روز قبل از کودتای 28مرداد و در نامه 
تاریخی خود، به وی هشدار داد. در واقع مصدق 
در این توهم بود که از پشــتیبانی ملت برخوردار 
اســت. او دیگر عالقه ای به حفظ مشروعیت های 
دینی و سنتی نشان نمی داد، نتیجه این امر چیزی 
جز افتادن از چشــم همان مردمی نشد که تصور 
می کرد »مستظهر به آنهاســت«. دکتر مصدق 
به دلیل وابســتگی به طبقه اشراف، هرگز قدرت 
واقعی روحانیت و مــردم را درک نکرد. طبیعی 
است که برای کشورهایی چون آمریکا و انگلیس، 
سرنگونی شخصی که نه پشتوانه ای مردمی دارد 
و نه از پشتوانه یاران قدیمی خود سود می برد، با 

صرف تنها چند هزار دالر امکان پذیر بود.

28مرداد1332، شعبان جعفری و اطرافیانش
 در حال جوالن دادن در خیابان های تهران

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

یکــی از تاکتیک هــای اشــتباه دکتــر 
مصدق، جدایی او از پایگاه اجتماعی 
و مردمــی خــود و اختالف بــا نیروهای 
مذهبــی بــود. مصــدق تصــور می کرد 
کــه خــود بــه تنهایــی، دارای پایــگاه 
اجتماعی اســت و فراموش کــرده بود 
مردمی که از او حمایت می کردند، به 
واسطه فتاوی علمای دین بوده است. 
در حقیقت این سخن گزافی نیست که 
جنبش های اجتماعــی در ایران، تنها 
زمانی حمایت مردمی و شکل و دوام 
پیدا خواهنــد کرد که عنصــر مذهب و 
روحانیت شیعی در رهبری یا حضوری 

پررنگ داشته باشد
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معصومه رضایی؛ تاریخ پژوه

»داستان رویان« 
کتاب »داســتان رویان« شامل 
تاریخ شــفاهی زنده یاد سعید 
کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه 
رویان توسط محمدعلی زمانیان 
نگارش یافته و از سوی انتشارات 
راه یار منتشر شــده است. این 
کتاب روایتی است از فعالیت های 
مرحوم سعید کاظمی آشتیانی 
در راه تأسیس، تثبیت و پیشرفت 

پژوهشــگاه رویان و خاطرات نــاب و منتشرنشــده ای از روند 
شکل گیری پژوهشگاهی را روایت می کند که برای نخستین بار 
در ایران، موفق به درمان ناباروری، سلول درمانی و شبیه سازی شد. 
زنده یاد سعید کاظمی آشتیانی در سال 1361 با همکاری دو تن 
از همکارانش جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تأسیس کرد. این گروه هسته اولیه جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
ایران بود که در سال 1365 شکل گرفت و سعید کاظمی تا سال 
1370 عهده دار مســئولیت بخش طرح ها و تحقیقات آن بود. از 
سال 1371 با تغییرات ساختار مدیریتی جهاد دانشگاهی به سمت 
ریاست جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران منصوب شد که 
این مسئولیت تا پایان دوره حیاتش برعهده وی بود. طی این سال ها 
مراکز درمانی متعددی تأسیس و گروه های مختلف پژوهشی را 
راه اندازی کرد که در آن میان پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی 
یکی از مهم ترین این مراکز بود. پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی 
خردادماه 1370 با مدیریت دکتر کاظمــی فعالیت خود را آغاز 
کرد و تاکنون هزاران زوج نابارور با بهره مندی از خدمات این مرکز 
پیشــرفته درمان ناباروری صاحب فرزند شده اند. وی در اعتالی 
نام جمهوری اسالمی ایران در عرصه های بین المللی نیز با ثبت 
این پیشرفت ها، حضور در کنگره های متعدد بین المللی و ابتکار 

برگزاری جشنواره بین المللی رویان سهمی از یاد نرفتنی دارد.

پرچِم در اهتزاز
کتاب»پرچــِم در اهتزاز« 
مجموعه روایتی پیوســته 
و منســجم از 10 شــب 
عــزاداری در نخســتین 
محــرم کرونایی مســجد 
ارک تهــران که بــه قلم 
ســمیه جمالی نــگارش 
یافته و انتشارات سوره مهر 
آن را منتشــر کرده است. 

نویسنده در این کتاب مراســم عزاداری مردم در هیئت 
»حسین جاِن« مسجد ارک را روایت کرده؛ مردمی که با 
وجود همه محدودیت ها، پرچم سیدالشهدا )علیه السالم( 
را برافراشته نگه داشتند و به شیوه نامه های بهداشتی هم 

پایبند بودند.
 این کتاب شامل 11 فصل است. فصل اول، روایت نسبت 
نویسنده با محرم و هیئت »حسین جان« است. هریک 
از فصل های بعدی هــم به یکی از شــب های دهه اول 
محرم 1399 اختصاص دارد. در بخشی از فصل آغازین 
این کتاب می خوانیم:»روزی کــه کووید - 19 جهان را 
فراگرفت و نســل ما تازه با مفهوم همه گیری از نزدیک 
و خارج از کتاب های تاریخ مواجه شد، نخستین دغدغه 
بچه هیئتی ها شد: محرم. در صفحات مجازی خودشان 
نوشتند، در هیئت های شخصی شان ناله و شکوه کردند، 
شعر گفتند و متوسل شــدند. ته حرف هایشان این بود 
که فرض ماه رمضان و شــب های قدر را پــای تلویزیون 
گذراندیم، با محرم چه کنیم؟ من خیال جمع می گفتم: 

بابا اینها چقدر بدبین اند. تا محرم هوا گرم می شود. ...«.


