
شــرق: رئیس قوه قضائیه با اشــاره به گزارش اخیر تحقیق و 
تفحص مجلس که با حواشی بســیاری هم همراه شده است، 
دســتور داد به محض وصول پرونده به سرعت در دستگاه قضا 
مورد رسیدگی قرار بگیرد و رئیس جمهور هم خواستار برکناری 

متخلفان در این پرونده عظیم شد...

پرونده برسد، با سرعت بررسی 
می شود

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش اخیر
 تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه :

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۵۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۲۳     ۱۴۴۴ محــرم   ۲۵     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱ سه شــنبه 
صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: گفت و گو با مرتضی بصراوی: پیکر انسانی دغدغه من است، ما فقط صلح می خواهیم   و یادداشت هایی از  حسین حقگو، میرمهرداد میرسنجری، حسام الدین یوسفی، عبدالرضا ناصرمقدسی 

۷۰ ســال از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می گــذرد. تحولی که منجر 
به ســقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق و آغاز دوره دوم سلطنت 
پهلوی دوم تا سقوط وی در بهمن ۱۳۵۷ شد. با گذشت هفت دهه از 
حادثه ۲۸ مرداد، هنوز این واقعه محل بحث و جدل محافل سیاسی 
و استادان تاریخ و محققان است؛ رویدادی که هنوز برخی از اسناد و 
مدارک آن در آرشیوهای محرمانه نگهداری می شود و به طورکامل در 
اختیار محققان قرار نگرفته است. در ایران آنچه تاکنون  محل بحث 
و جدل بود و پس از سقوط شاه و برپایی جمهوری اسالمی به شدت 
تشدید یافته، نقش عوامل داخلی مانند حزب توده، آیت اهللا کاشانی 
و دیگر مخالفان مذهبی و اشتباهات دکتر مصدق (پیرمرد لجوج در 
تعبیر برخی آقایان) و... بود و کمتر کســی درباره اصل ماجرا و نقش 
برجســته عوامل خارجی در آن تردید کرده اســت. روایت غالب در 
این مورد، مخالفت انگلیس و آمریکا با ملی شــدن نفت، قدرت گیری 
مصــدق، تضعیف ســلطنت و موقعیت محمدرضــا و برنامه ریزی 
مشترک MI6 انگلیس و سازمان اطالعاتی آمریکا CIA برای سرنگونی 
محمد مصدق اســت که با طراحی آنان مســئولیت اجرای کودتا به 
کرمیت روزولت (۱۹۱۶-۲۰۰۰) محول شد و او با نقش آفرینی عوامل 
داخلی و تزریق پول آن را به اجرا گذاشــت. اتفاقی که خانم مادلین 
آلبرایت، وزیر خارجه بیل کلینتــون به آن اعتراف و به طور ضمنی از 
ملت ایران عذرخواهی کرد. اخیرا دوست عزیزم سعید حجاریان که 
ســابقه رفاقت قریب به نیم قرن با او داشــته و همواره به آن مفتخر 
بوده و هستم، در مقاله ای تحت عنوان «چه کسی کودتا کرد؟» نظریه 
جدیدی را دربــاره این رویداد تاریخی مطرح کرده اســت. حجاریان 
با پیش درآمد دو روایت ســلطنت طلبان و ملی گرایــان از واقعه ۲۸ 
مــرداد ۱۳۳۲ و نقد مختصر این دو، نظریه جدیدی را درباره دو کودتا 
یکی در ۲۵ مرداد توســط مصدق و دیگری در ۲۸ مرداد توسط شاه 
مطرح کرده که به قول نویسنده مقاله «برای تأیید یا ابطال آن نیازمند 
مدارک بیشــتری هستیم». حجاریان با درک حساسیت موضوع مورد 
بحــث آن را «صرفا در حد احتمال» بیان کرده و نظریه خود را چنین 
توصیف می کند: «اگر بپذیریم مصدق در ۲۵ مرداد کودتا یا به تعبیری 
ضد کودتا کرده است، آن اقدام به پشتوانه قیام ۳۰ تیر صورت گرفته 
اســت که شــاه ناگزیر از پذیرش مصدق به عنوان نیرویی با پشتوانه 
مردمی شده است. از طرفی با اعالم جمهوری با نوعی تغییر رژیم از 
«سلطنت» به «جمهوریت» مواجه هستیم. این جمهوری تنها سه روز 
دوام آورد و با کودتای «سلطنت» علیه «جمهوریت» نظام سلطنت 
مجددا اســتقرار یافت. لذا می توان از وقوع دو کودتا ســخن گفت». 
پشتوانه نظریه حجاریان همان طور که در روایت سلطنت طلبان درباره 
این واقعه و نقد آن توضیح می دهد «اختیارات قانونی شــاه در عزل 
نخست وزیر بر اســاس قانون اساسی و متمم آن» است. از منظر این 
برداشــت، عزل مصدق از اختیارات شــاه مصرح در قانون اساسی و 
تمرد مصدق به هنگام تســلیم نامه عزل توســط سرهنگ نصیری و 
بازداشــت وی اقدامــی غیرقانونی بود. در بیان حجاریــان این اقدام 
کودتای جمهوریت (که دکتر فاطمی وزیر خارجه مصدق در پی آن و 
اتفاقا مصدق مخالف و موافق سلطنت بدون دخالت پادشاه در امور 
اجرائی بود) علیه سلطنت و تحوالت منجر به سرنگونی مصدق ضد 
کودتای سلطنت علیه جمهوریت بود. اگر چنین روایتی از آن واقعه 
را بپذیریم که مصدق با پشــتوانه مردم و علی الخصوص قیام ۳۰ تیر 
که شــاه را وادار کرد مجددا او را به منصب نخست وزیری بازگرداند، 
اقدامات طرفداران شــاه (شعبان جعفری سردســته اوباش، طیب 
رضایی لیدر دســته جات مذهبی، ملکه اعتضادی سرکرده فواحش 
تهران و هدایت اشــرف پهلوی مرتبط با عوامل اصلی کودتا) در ۲۸ 
مرداد و سرنگونی مصدق، کودتای سلطنت علیه جمهوریت سه روزه 
(در بیان حجاریان) و اقدامی در چارچوب قانون اساســی وقت بود. 
مطلع هســتم  پرداختن به موضوعی با این درجه از اهمیت و یکی از 
مهم ترین رویدادهای سیاســی تأثیرگذار در سرنوشت «ملک و ملت» 
در  صد ســال گذشته،  در ســتونی با محدودیت چندصد کلمه، امری 
است ســهل و ممتنع؛ بنابراین تالش می کنم در این یادداشت موجز 
بــا طرح چند موضوع و صرفا در قالــب تضارب آرا به موضوع مورد 
بحــث جناب حجاریان ورود کنم. رجای واثق دارم که اندیشــمندان 
حوزه سیاست با کنکاش علمی به گونه ای مستوفا نظریه جدید متفکر 
اصالح طلب تأثیرگذار بر ســپهر سیاسی کشور را مورد بحث و مداقه 

قرار خواهند داد.
۱- واقعه ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بیش از آنکه موضوعی داخلی و 
اختالفات شــاه و مصدق (که برخی آن را به اختالف قجری-پهلوی 
بین مصدق و شاه تقلیل داده اند)  یا نقش آفرینی بازیگران دیگر مانند 
سرلشکر زاهدی، آیت اهللا کاشانی، حزب توده، شعبان جعفری و ملکه 
اعتضادی باشــد، به دلیل دال اصلی و نقطه کانونی این واقعه یعنی 
«نفت» که کودتا را رقم زد، تحولی بین المللی اســت. نطفه کودتا نیز 
در روز ۲۵ مرداد و ابالغ نامه عزل مصدق توســط سرهنگ نصیری و 
بازداشت وی بسته نشــد. این واقعه صفحه آخر سناریویی بود که از 
چند سال قبل و شناختی که از مصدق داشتند، در خارج طراحی شده 
بود. بر اساس این سناریو می بایست مصدق به عنوان عنصری به شدت 
ملی گرا که عزمی جزم در رها کردن کشــور از قید حاکمیت انگلیس 
داشت، با کودتا از قدرت کنار گذاشته شود. همچنین چنانچه پیش تر 
اشاره شد، نقطه کانونی این رخداد «ملی کردن نفت و مخالفت شدید 

انگلیس و آمریکا با آن» بود.
ادامه در صفحه ۲

 حقوق بازنشســتگان تا شــهریور ترمیم می شــود. این موضوع 
را مســعود کاظمی، رئیس ســازمان برنامه و بودجــه، اعالم کرد و 
توضیح داد: در حال حاضر حجم باالیی از پرداخت های دولت متوجه 
پرداخت حقوق اســت که تمام صندوق های لشــکری و کشوری را 
پوشــش می دهیم؛ اما با توجه به شرایط، دولت در نظر گرفته برای 
ماه های باقی مانده از ســال حقوق شاغالن و بازنشستگان لشکری و 
کشــوری را تا حدی افزایش دهد که برای این اقدام در حال بررسی 
منابع موثق برای تأمین هزینه ها هســتیم. تا زمانی که منبع موثقی 
برای تأمین منابع برای افزایش حقوق پیدا نکنیم، نمی توانیم میزان 
افزایش را اعالم کنیم که احتماال افزایش ها براســاس عائله مندی و 
این شاخص ها هم اعمال می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه موضوع ترمیم حقوق و دســتمزد در شهریور ماه تعیین 
تکلیف می شود، گفت: درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در 
شهریورماه تصمیم گیری می شود و بعد از شهریورماه در صورتی که 
به منبع موثقی دسترســی پیدا کنیم، میــزان پرداخت حقوق تغییر 

می کند. او که در یک کنفرانس خبری حاضر شــده بود، گفت: اداره 
امور دولت را در شــرایطی در دست گرفتیم که نه تنها شرایط صفر 
نبود، بلکه با شــرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در 
وضعیــت صفر بر عهده می گرفتیم. او ادامه داد: در مردادماه ســال 
گذشته با شرایطی مواجه شدیم که از هشت میلیارد دالر مربوط به 
کاالهای اساسی تنها ۱.۵ میلیارد دالر باقی مانده بود و به ۱۸ میلیارد 
دالر دیگر هم نیاز داشــتم؛ چراکه ۳۰ تــا ۷۰ درصد ذخایر کاالهای 
اساســی زیر خط قرمز قرار داشــتند و با کمبود مواجه بودیم. رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه افزود: در تاریخ ۲۰ مرداد ســال گذشته که 
وارد کابینه دولت شدم، دقیقا در همان زمان با حضور اعضای کابینه 
دولت گذشته نگران پرداخت حقوق و دستمزد در همان ماه بودیم. 
این در حالی بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را دولت گذشــته 
قبل از تحویل اســتفاده کرده  بود؛ یعنی استقراض ۵۴ هزار میلیارد 
تومانی از بانک مرکزی که وقتی ضرب در هشت شود، می توان دید 

چقدر نقدینگی ایجاد کرده  است.

کودتا یا ضد کودتا

ترمیم حقوق بازنشستگان تا شهریور

سـرمـقـالـه

مـتـن و حـاشـیـه

فــردا هم زمان و همراه با روزنامه، رمان «دایی جان ناپلئون» توزیع می شــود. این 
رمــان بی نظیر، یکی از موفق تریــن رمان های طنز ایرانی اســت. اما پیش از آنکه 
درباره دایی جان ناپلئون که بر اســاس آن سریال بسیار موفقی هم قبل از انقالب 
به کارگردانی ناصر تقوایی ساخته شده است، سخنی بگوییم باید درباره چگونگی 
شکل گیری پروژه کتاب ماه «شرق» و توزیع هم زمان یک کتاب همراه روزنامه و آن 
هم ترجیحا در حوزه داســتان به نکاتی اشاره کنم. ایده کتاب ماه «شرق» از طرف 
داوود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر مطرح شد. این انتشارات و روزنامه 
شــرق بر این باورند که از قابلیت های رســانه ای همچون «شرق» می توان به نفع 
فرهنگ، خاصه حوزه کتاب و کتابخوانی استفاده کرد؛ چراکه مخاطبانی که هر روز 
با وجود همه گرفتاری ها به کیوســک های روزنامه فروشی در سطح شهر مراجعه 
می کنند، اثبات کرده اند همچنان دلشان برای رسانه های کاغذی و خواندن کتاب در 
شکل و شمایل سنتی آن می تپد. از سوی دیگر توزیع هم زمان کتاب و روزنامه این 
امکان را برای اهل کتاب فراهم می کند تا از نزدیک ترین کیوســک روزنامه فروشی 
به کتاب مورد عالقه خود دســت یابند. اما شاید آنچه مخاطبان را ترغیب می کند 
تا کتاب ماه «شرق» را تهیه کنند، باور و اطمینانی است که به این روزنامه دارند و 
«شرق» همواره کوشیده تا از اعتماد بین خود و مخاطبانش صیانت کند. بااین حال 
ناگفته پیداســت که توزیع کتاب با روزنامه، قیمت آن روز روزنامه را افزایش داده 

و ناخواسته مخاطب با افزایش قیمت مواجه می شود. از این رو انتشارات فرهنگ 
معاصر و روزنامه شــرق تمام تالش خود را به کار بســتند تا حتی االمکان قیمتی 
را برای این دو کاال در نظر بگیرند که برای مخاطبان قابل پذیرش باشــد حتی اگر 
در این قیمت گذاری ســودی عاید این دو مؤسســه نشــود. تاکنون در پروژه کتاب 
ماه «شــرق» دو کتاب منتشر شده اســت. اولین کتاب در انتهای سال ۱۴۰۰ به نام 
«رفیق دن کامیلو» نوشــته جوانی کوارســکی، ترجمه غالمعلی لطیفی اســت و 
کتاب دوم که اوایل ســال ۱۴۰۱ منتشــر شد، «کلوچه محبوب شــاه» نام دارد که 
مجموعه داســتان های طنز از نویسندگان نامدار از همین مترجم است که از طریق 
روزنامه شرق به دست مخاطبان رسید. «دایی جان ناپلئون» نوشته ایرج پزشکزاد 
ســومین کتاب از این پروژه است که فردا در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. 
این کتاب یکی از مشهورترین رمان های طنز ایرانی است. حتی کسانی هم که اهل 
خواندن رمان نیســتند، به واسطه سریالی به همین نام ساخته ناصر تقوایی، با آن 
آشنا هستند. بی تردید ســریال دایی جان ناپلئون یکی از درخشان ترین سریال های 
تلویزیونی است که هنوز هم بی رقیب است. اگر بگوییم علت موفقیت این سریال، 
این کتاب است پر بیراه نگفته ایم. کتاب دایی جان ناپلون از   انسجام درونی خاصی 
برخوردار است. ســاختار کتاب یعنی هماهنگی بین زبان، شخصیت ها و ماجراها 
آن را بی نظیر کرده اســت. اما فارغ از تکنیک های رمان نویســی و طنز فوق العاده 
آن، آنچه این رمان را ماندگار کرده، نگاه پزشکزاد به طبقات اجتماعی ایران است؛ 
طبقــات متنوعی که همگی در یک بســتر منطقی در کنار هم قرار داده شــده اند. 
بهتر اســت بگوییم جریان های فکری موجود در جامعه ایرانی هر یک نماینده ای 
در کتاب دارند. برای نمونه دایی جان، نماینده اشــراف زادگانی است که عمرشان 

دیری است به پایان رسیده است. 
ادامه در صفحه ۳

یادداشت

کالبدشکافی روح ایرانی
دایی جان ناپلئون، شاهکار ایرج پزشکزاد

جاوید قربان اوغلی

احمد غالمی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۱۰ بخوانید

این گفت وگو را در صفحه ۳ بخوانید

با اقدام دوشــنبه هفته گذشته دولت رئیسی در ارسال پاســخ مکتوب به متن پیش نویس اتحادیه اروپا به نظر 
می رســید که امیدها برای احیای برجام و حصول توافق پررنگ تر از گذشــته شده باشــد؛ اما سکوت و تأخیر 

هشت روزه ایاالت متحده و اروپا در جواب نهایی به درخواست های ایران امیدها را کم رنگ کرده است.

همیــن وضعیت تغییراتی را در بازارهای داخلی شــکل داد. در همین راســتا دیروز بازار ارز دوباره در شــیب صعودی قیمت ها قرار 
گرفت و دالر در یک رشــد کم ســابقه از کانال ۲۸ هزار تومان در آستانه ورود به کانال ۳۰ هزار تومان قرار گرفت. به موازات نکات یاد شده 
بسیاری معتقدند تداوم شرایط کنونی کماکان یک وضعیت پیچیده، مبهم و سردرگم را برای سیاست خارجی به خصوص در حوزه برجام 
شــکل داده است؛ وضعیت مبهم و پیچیده ای که کالفگی بسیاری از سیاسیون، اقتصاددانان و حتی مردم را به دنبال داشته است، اما این 
وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد؟ آیا نهایتا می توان نقطه پایانی را برای آن تصور کرد؟ «شــرق» برای بررســی این مسئله، گفت وگویی را 
با عبدالرضا فرجی راد داشــته اســت تا ارزیابی سفیر پیشین ایران در سریالنکا، نروژ، مجارستان و ایسلند و تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلیتیک 

را در این زمینه داشته باشیم.

  پایان داستان یا دور باطل؟

بالی «ماشروم»
هشداری برای جوانان؛ گزارش میدانی «شرق» از شیوع یک مخدر جدید 

که در مراسمی خاص و در طبیعت مصرف می شود

مجیک ماشروم یک ماده توهم زاست 
که می تواند آسیب های زیادی به همراه آورد

«شرق» در گفت وگو با سفیر سابق ایران در نروژ بررسی کرد«شرق» در گفت وگو با سفیر سابق ایران در نروژ بررسی کرد

برجام تنها دشمن واقعی پیمان ابراهیم استبرجام تنها دشمن واقعی پیمان ابراهیم است

برجام در انتظار پرده آخر

 این رسمش نیست
آقای کی روش

آینده بازار نفت به کجا می رسد؟
 سرنوشت نفت

۲ 

۹

بورل: پاسخ ایران به پیشنهاد   اتحادیه اروپا 
درباره احیای برجام معقول بود

  عکس: خبرآنالین

پژوهش تاریخی  آیا 
آبراهامیان جانبدارانه 

است؟

گفتاری از فریدون مجلسی

۶ ۴

منافع کشور، ایفای نقش 
در تجارت گاز است

از ورود آب گل آلود به مخازن 
آب پاک جلوگیری شد

واکنش وزارت نفت به گزارش «شرق»

واکنش وزارت نیرو به گزارش «شرق»

صفحه ۱۰

صفحه  ۴


