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ترور رزم آرا در مســجد شاه شرایط را به نفع 
این جبهه و اهداف آن ها تغییر داد. مصدق در 
خاطراتش گفته است: »قاتل رزم آرا هم هر کس 
بود رفع زحمت اعلیحضرت کرد«. ۱۶ اسفند 
۱۳۲۹ رزم آرا ترور شد، ۱۷ اسفند کمیسیون 
نفت پیشــنهاد »ملی کردن صنعت نفت« را 
تصویب کرد، ۲۷ اسفند مجلس شورای ملی و 
۲۹ اسفند مجلس سنا آن را به تصویب رساند. 
امضای این مصوبه توسط شاه موجب استعفای 
حسین عال، نخست وزیر جدید شد و همین 
هم موجب شــد که مصدق با تعارف جمال 
امامی خوئــی، از رهبران اکثریت در مجلس، 
نخست وزیری را بپذیرد. تعارفی که این بار آمد 
داشت و تازه مصدق شرط هم گذاشت که در 
همین جلسه باید »خلع ید از شرکت نفت ایران 

و انگلیس« مصوب شود. 
شاه هیچ گاه مصدق را به چشم همراه نمی دید 
و این پیروزی اپوزیسیون و حضور او در رأس 
دولت را به نفع خود نمی دانســت. ۱۹ تیرماه 
مجلس شورای ملی به درخواست او به مصدق 
رأی اعتماد داد؛ اما از سناتورها ۱۴ نفر از ۳۶ 
نفر به او رأی دادند که با وســاطت شاه رأی 
اعتماد مصدق حاصل شد. این لطف شاه و به 
عبارتی اگرچه منتی بود که شاه می خواست بر 
سر مصدق بگذارد تا از گزند او در امان باشد؛ 
اما باالخره در پی اختالفات شاه و نخست وزیر 
به ویژه بر سر وزارت جنگ، در ۲۵ تیر ۱۳۳۱، 
مصدق اســتعفا داد. مجلس به قــوام برای 
نخســت وزیری تمایل نشان داد و فراکسیون 
جبهه ملی سرسختانه جلو آن ایستاد و از شاه 
تقاضای انحالل مجلس را کرد. شاه موافقت 
نکرد و قوام با بیانیه تندی مبنی بر »جدایی دین از 
سیاست« کارش را شروع کرد و همین موجب 
شــد از »فداییان اسالم« و »بازار و اصناف« و 
روحانیونی چون آیت اهلل کاشــانی گرفته تا 
»جبهه ملی« و »حزب توده )غیررســمی(« و 
»حزب پان ایرانیست« به مخالفت با قوام قیام 
کنند و قیــام ۳۰ تیر برای بازگرداندن مصدق 
رخ دهد. مجلس منحل نشــد، قوام استعفا 
داد و مصدق بــا ۶۱ رأی از ۶۴ رأی، دوباره 
نخست وزیر شد. مصدق وزارت جنگ و اخذ 
امتیاز قانون گذاری در مجلس برای شش ماه را 
برای تغییر در مناسبات حکومت به دست آورد؛ 
اما از این به بعد تا کودتای ۲۸ مرداد نه دولت 
مصدق از نگاه پادشاهی دولت مقبول بود و نه 
مصدق و یارانش تمایلی برای چنین همراهی از 
خود نشان دادند. تالش پی درپی برای محدود 
کردن شاه به ســلطنت و دوری از حکومت 
اتفاقی بود که درنهایت با آشفته شدن اوضاع 
و چنددســتگی در فعالیت تشکیالتی جبهه 
ملی موجب پیروزی کودتاچیان در کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد. کودتایی که به موجبش 
بسیاری از رهبران جبهه ملی و یاران مصدق 
بازداشت و برخی اعدام شدند و خفقان سیاسی 
در پی آن شکل گرفت. وضعیتی که در پس 
آن جبهه ملی را به دشمن داخلی شماره یک 
حکومت پهلوی بدل کرد و اجازه فعالیت را 

عمالً از آن ها گرفت. 
 

۱(عدم رستگاری به دالیل داخلی
هنگامی که دکتر مصدق آخرین پیشنهاد غربی ها 
را تحت عنوان »پیشنهاد چرچیل - آیزنهاور« 
برای پایان دادن به بحران ملی شــدن صنعت 
نفت در اول اســفند سال ۱۳۳۱ دریافت کرد 
درواقع دیگر باید مطمئن می شد که با رد آن، 
دورۀ دیپلماسی به پایان می رسد و زمینه سازی 
برای برکناری و ســقوط او در دستور کار دو 
قدرت جهانی و متحدان آن ها در دربار و ارتش 

قرار می گیرد. 
بااین همه، مصدق به پیشنهاد چرچیل - آیزنهاور 
پاسخ رد داد و بعدازآن توطئه های پشت پرده 

یکی بعد از دیگری علیه دولت او آغاز شد.

عدم رستگاری جمعی
در نهضت ملی شدن نفت

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

سرمقاله

روزهای تلخ  فوران قیمت ها 
درآستانه سال نو

8ماجرای رفع ممنوع الورودی از پراید و پیکان به جزیره کیش!
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یکی از مهمترین امور مبتالبه در حال حاضر 
از رســانه های مکتوب  حرکت خبرگزاری ها 
به بســتر های اطالع رســانی مجازی در قالب 
 وب سایت و پیام رسانه ها می باشد، از همین رو 
و به واســطه گســتردگی انعکاس اخبار در 
تمــام ابعاد و نیز از ســوی دیگر به واســطه 
برداشته شدن مرز تبادل اطالعات بعضا اخباری 
در رسانه ها منعکس می شود که جنبه قانونی 
و رعایت حریم خصوصی اشــخاص و حیثیت 
 اجتماعی و شــخصیتی آنان تحت الشــعاع 

قرار می گیرد.
حــال با نگاه به صورت مســئله فــوق آنچه 
بیش ازپیش مورد استناد در آرا قضائی نسبت 
به مطالبه اعاده حیثیت اشــخاص از ســوی 
قضات مورد کتابت قرار می گیرد، این اســت 
که به استناد قوانین حامی از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر، وظیفه هر شــخصی اعم از 
فعاالن سیاســی تا رسانه ها، امر به معروف و 
نهی از منکر اســت؛ دیگر این که در برخی از 
آرا مکتوب استناد به این که جمالت منعکس 
شــده جنبه سوالی دارد و جنبه خبری ندارد! 
لذا تحت عنوان جرم انگاری شــده این افعال 
نگنجیده پس ضمن مخدوش بودن انتســاب 
این فعل به جرایم ماثور در قانون ناقل پیام از 

اتهام مبرا می باشد.
در ایــن خصوص اول باید به این مطلب توجه 
داشــت که در خصوص امر به معروف و نهی از 
منکر مراتبی وجود دارد که نخستین مولفه آن... 

درباره 
آراء قضائی

فتاح فتاحی وانانی

یادداشت-1
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امروز همه وطن پرستان به سرنوشت ملی کشور 
حســاس هســتند و همه در ۱۴۰۲ بــا توجه به 
وضعیت کنونی کشور به دنبال گشایش در تمامی 
حوزه های سیاست های داخلی و خارجی و اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی می باشند. کشور در شرایطی 
به ســر می برد که بروکراسی به نقطه ای رسیده 
اســت که می تواند مشکل ساز شــود و دولت هر 
روز فربه تر میشود و بر هزینه های کشور می افزاید. 
تغییر نگرش در تمامی سیاستگذاری های حاکم بر 
کشــور ضروری است و نیاز به متمم های بسیار با 
توجه به دیدگاههای کارشناسان در قانون اساسی 
امری مهم تلقی می شود. به عبارتی قانون اساسی 
بر اســاس شــرایط کشــور به متمم های فراوانی 
 محتاج اســت تا گره هــای موجود در کشــور را 
باز نماید. به ویژه اینکه تغییرات اجتماعی در کشور 
 با سرعت نور در حال حرکت است و بستر اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه و مردم آماده تغییر نگرش از 
سوی سیاستمداران است. باید توجه داشت، عدم 
توجه به تحوالت رو به رشد اجتماعی؛ و آسیب های 
جدی که طبقه متوســط متحمل شــده است و 
شرایط مردم آسیب پذیر، وخیم تر شده است؛ عدم 
توجه به این امر مهم می تواند آسیب های فراوانی را 
به کشور وارد نماید. گفتمان ملی و توجه به هویت 
ملی، رسالتی است که به هیچ عنوان نباید فراموش 
شــود. باید از مردم و کشور مواظبت کرد و جلوی 
سوء استفاده دشمنان کشور را گرفت و ایران باید 
برنده نهایی در تمامی حوزه های سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی و اجتماعی باشد. اندیشه سیاسی که به 
دنبال هدایت مردم است را باید کنار گذاشت و به 

دنبال رضایت مردم بود. وظیفه دولت اداره مطلوب 
کشور است تا مردم در آرامش و رفاه زندگی کنند. 
وظیفه دولت دخالت در امور شخصی مردم نیست. 
همه باید به دنبال ایــده عدالت خواهی و آزادی و 
برابری باشــند. در این میان باید بــا تمام قدرت 
به دنبال حل مشکالت کشور بود. توجه به مسائل 
بی ارزش و توجه ویژه به اموری که در شرح وظایف 
دولت نیست، باید از دستور کار خارج شود. دستگاه 
دیپلماسی کشور در مواجهه با معضالتی که مردم و 
کشور سالهاست با آن روبرو هستند و موجبات رنج 
آنان شده اســت، باید تدابیر الزم را اتخاذ نماید و 
تمامی وطن پرستان و نیروهای ملی نگران این امر 
مهم هستند و تکلیف دولت این است که به وظایف 
خود به شکل درست و قانونی عمل کند و از حاشیه 
پرهیز نماید. نمایندگان مجلس باید از حالت انفعال 
خارج شوند و با قانونگذاری و نظارت بر دولت، کلید 
حل مشکالت کشور را در اختیار دولت قرار دهند. 
به عبارتی در کشورهای دموکراتیک از تمامی گروه 
و جریان فکری وبر اساس حاکمیت تکثر اندیشه 
وقتی نخبگان با رای مســتقیم مردم وارد پارلمان 
می شوند برای حل هر معضلی، حداقل سه راه حل 
عملــی و علمی را به دولت پیشــنهاد می کنند یا 
با قانون گــذاری، دولت را متعهد بــه اجرای آن 
می نمایند. ایران یک کشور تاریخی و با تمدنی چند 
هزارساله است و مردم برای همین تاریخ و تمدن 
هستند و به راحتی هر حرفی را نخواهند پذیرفت. 
بایــد عقول مردم را مجاب کرد در غیر این صورت 
شروع مشکالت پرهزینه در انتظار کشور خواهد بود. 
امید با حرف محقق نمی شود. امیدوار کردن مردم با 
عمل و صداقت و راستی و مبارزه با فساد و توجه به 
مردم عملی میشود. سال ها ست که قدرت در دست 
کسانی است که وضعیت کشور را به شکل کنونی 

درآورده اند که می بینیم. 

باید 
چگونه بود؟

رامین نخستین انصاری
روزنامه نگار
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در تاریخ سیاسی هر کشوری ممکن است حوادثی اتفاق بیفتد و به 
عنوان نقطه ی عطفی به شمار آید و فرد خالق این حوادث جایگاه 
واالیی در تاریخ آن کشور پیدا کند. حادثه ملی شدن نفت درتاریخ 
سیاسی کشور ایران یکی از این رخدادهاست و رهبر این نهضت 
محمد مصدق نخست وزیر وقت جایگاه ویژه ای در تاریخ ایران پیدا 
کرده است اما چرا ایرانی ها به دنبال ملی شدن نفت رفتند؟ و این 
جریان با وجود پیروزی اولیه چرا توسط کودتا ساقط شد؟ در این 

مقاله سعی می شود تا حد امکان به این سواالت پاسخ داده شود.
پیدایش نفت به عنوان مایع ای حیاتی در اواخر قرن نوزده در ایاالت 
متحده آمریکا به انقالب صنعتی روح تازه ای دمید. قبل از کشف 
نفت، سوخت مورد استفاده ماشین آالت صنعتی بیشتر زغال سنگ 

و سایر سوخت های سنتی بود که بازدهی بسیار پایینی داشتند و 
همچنین کمیاب بودند. کشــف نفت این مشکالت را نداشت اما 
تنها مشکلی که وجود داشت این بود که بیشتر منابع نفتی جهان، 
در کشورهای خاورمیانه بود  بنابراین شرکتهای نفتی رو به سوی 
خاورمیانه نهادند و به غارت منابع نفتی این کشورها در برابر پول 
اندکی که به سران حکومت این کشورها می دادند همت گماشتند 
ایران از این ماجرا مســتثنی نبود و با کشــف اولین چاه نفت در 
مسجد سلیمان شرکت نفت انگلیس به ایجاد میدان های نفتی و به 
غارت هرچه بیشتر این منابع دست زد. قراردادهایی نظیر قرارداد 
دارسی و هوتس را با ایران منعقد کرد که بیش از آنکه به نفع ایران 

باشد در راستی منافع شرکت های نفتی انگلستان بود.
انتخابات مجلس شانزدهم در بهمن ماه ۱۳۲۸ با مداخالت گسترده 
ماموران دولتی برگزار شد و با این حال دولت نتوانست نقشه خود را 
در تهران و تعدادی از شهرستان ها برای فرستادن نمایندگان خود 

به مجلس عملی کند... 

نهضت ملی شدن صنعت نفت 
و آغاز بیداری ایرانیان

ادریس خسروی
کارشناس مسائل بین الملل
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امروزه چگونگی ارتباط با مخاطبین بازار هدف 
و حفظ و ایجاد وفــاداری آن ها آرزویی دیرینه 
و مشکل است که همواره ذهن تمامی مدیران 
بازاریابی در هر سازمانی را بخود مشغول نموده 
اســت. در واقع وفاداری مشــتری بــه عنوان 
دستورالعملی برای افزایش درآمد مطرح است. 
اما این شاید قدم اول در تکامل مشتری مداری 
محسوب می شود. ایجاد وفاداری ماندگار را قطعا 
می توان به عنوان دست آوردی بسیار مهم برای 

هر سازمانی به حساب آورد.
اما ســازمان باید روی این مســئله پیوسته و 
مستمر فعالیت کند، اما ایجاد وفاداری برای همه 
مشــتریان با راهی ثابت و یکسان قابل حصول 
نیست. نتیجه اینکه باید ابتدا در مورد مشتریان 
اطالعات داشــت تا بتوان بر اســاس نیازهای 
 آن ها وفاداری شــان برنامه ای مــدون را تهیه و 

اجرا نمود.
مسلما سازمانها با ارائه برنامه های وفادارسازی 
ویژه خواهند توانســت روابط خود را با مشتری 
حفظ و گســترش دهنــد. در ایــن برنامه ها، 
موسسات ســعی می کنند تا با در نظر داشتن 
استراتژی ویژه وفاداری مشتریان خود را افزایش 
دهند و منافع بلندمدتی برای بنگاه های اقتصادی 

به ارمغان آورند.
فرایندهای ویژه در ایجاد وفادارسازی مشتریان 

عبارتند از:
۱- اهمیت استراتژی ویژه جهت ایجاد برنامه های 

بنیادین برای وفادارسازی مشتریان.

مشتریان 
در علم وسیع بازاریابی

مجتبی پیرزاد
مدرس
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انداختن تقصیر به گردن دولت ها و مدیران 
قبلی مرســوم ترین بازی در این میانه وبی 
جواب ترین اشــارات می باشند. عجیب ترین 
نکته در این اثناها فرامــوش نمودن خدا و 
مرگ و حساب و کتاب و دنیای پس از مرگ 

می باشند. 
هرســال و ماه و هفته تا گورستان و به قول 
امروزی ها آرامســتان رفتــه، عزیزی دور و 
نزدیک را بخاک ســرد و سیاه می سپاریم و 
همانجا با خود و خدای خود عهد می بندیم 
از خطاهــا و گناهان توبه کــرده و راه ثواب 
پیشــه کنیم. عجب آنکه به محض خروج از 
مزارســتان و حیف ومیل کردن غذا گویی 
این مسائل در خال برای کس دیگری اتفاق 
افتاده و تا نوبت به ما برسد »خدا کریم است 

و یا نصیب و یا قسمت«. 
این مقدمه مطول در آستانه اتمام سال فقط 
به جهت تنبــه به خود و یادآوری به دیگران 
است. در کشاکش گرانی های ساعتی و بهت 
اقشــار کم درآمد؛ تحلیلگــران و اهل قلم و 
اصحاب رســانه در یافتن مقصران ونشــان 
دادن آنــان بــه اکثریت جامعه هســتند. 
همانگونه که امــام )ره( فرمودند مجلس در 
راس امــور و عصاره فضایل مردم میباشــد. 
رهبر فرزانه نیز بارها در مالقاتهای عمومی و 
خصوصی با اقشار مختلف جامعه به جایگاه 
خــاص مجلس و قدرت نظارت و دخالت آن 
بنفع مردم بویژه اقشار کم درآمد و تهیدست 
اشاره نمودند؛ چشم امید همه آحاد جامعه 
به گره گشــایی این قوه و معجزه آن است. 
مراجــع مکــرم تقلید و اســاتید حوزه های 
علمیــه به عنــوان اصلی ترین ســنگرهای 
نگاهبانــی از گرانیهــای طاقــت فرســا و 
فشارهای آن به مردم اظهار نارضایتی نموده 
و خواستار کمکهای فوری و کارگشا به مردم 

گردیده اند.
انگار همین دیروز در تدارک سال نو بودیم و 
حاال در آستانه جدایی از آن و بقول مرحوم 

سپهری »چه زود دیر شد« ...
انداختن قصور به گردن این و آن و بدگویی 
بــه این جناح و آن تفکر بــاری از دوش ما 
برنخواهد داشت. فردی به فرزندانش وصیت 
کرد قبل از دفن من مقــداری زردچوبه به 
چهــره ام بمالید تــا نکیر و منکــر به تصور 
اینکه من مرده قدیمی هســتم از من بدون 
حساب و کتاب عبور کرده و به متوفی بعدی 

سرکشی کنند. 

اصولگراهای گرانی طلب؛ 
اصالح طلبان ارزانی خواه

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-5

ادامه در صفحه 4ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه 4 ادامه در صفحه 7

دولت برای چه کسانی نرخ های مصوب مواد خوراکی 
و غذایی را اعالم می کند؟

فصل استراتژیست ها
تیتر

هنری کیسینجر تشریح کرد 

از سوی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
اجرایی شد

توسط سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
صورت گرفت

توافق ایران و عربستان 
یک تغییر اساسی 

در تحوالت خاورمیانه

ناوگان حمل و نقل عمومی؛

خون جاری 
در شریان جاده ای

طرح ملی دادرس 
با حضور  

260 هزار دانش آموز

نوای خدمت و امید 
در نقطه صفر مرزی

4

7

2 و 8

قیمت در سراسر کشور  8000 تومان

جناب آقای مسیح نیک گو
جناب آقای احسان یعقوبی

پرستاران محترم و دلسوز 
بیمارستان محب یاس

حمیده  مهرعلی

احتراما از زحمات، صبوری و دلســوزی 
شما پرستاران محترم نسبت به بیماران 
و مردم شریف تشکر و قدردانی نموده، 
از خداوند منان توفیقات روزافزون شما را 

خواستارم. 

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه ی سفرهای خود و پس از حضور در مسکو، پکن و ابوظبی، این بار راهی عراق خواهد شد 
در همین زمینه یکی از تحلیلگران سیاسی منطقه به آفتاب یزد گفت: سفرهای شمخانی محدود به منطقه نخواهد بود. 

این تحلیلگر معتقد است منامه، قاهره و حتی بروکسل می تواند مقاصد بعدی سفرهای علی شمخانی باشد!
صفحه 7

در مراسم سالگرد ارتحال حاج سیداحمد خمینی مطرح شد

یادگار امام سرآمد بود
بایکوت مراسم سالگرد یادگار امام در صداوسیما

صفحه 8

+
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