
محمد حسن امین الضرب موسس مجلس وکالی تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکالی تجار را  به عنوان اولین قدم های مدرن سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکالی تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته اند. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه ای تحت عنوان »نسل امین الضرب« به چاپ رسیده است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخالق مدار می پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگاِن کهکشاِن راه شیری توسعه

از امین الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«� سخن درستی است اما 
از گذشــته ای چنان گســترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، جهش ها، فروماندن ها، شادکامی ها، 
شوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشک ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان� دشوار 
است چراکه زندگی با همه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است� اما همین کهکشان بیکراِن 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان و یا 
هلهله ی خاموش شان� این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته اند� کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود�
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سخت کوشــی، نبوغ و اراده ی خستگی ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده اند� شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه ی ایران زمین طی کرده است�
دفترهای این مجموعه روایت هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان� این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره های درخشان فقط 
یاد و نام شــان را گرامی بدارد� گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک ترین توشه ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد� اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه های زیســته ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه ی زیسته ی آن ها شریک شویم� نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که ُهرم نفس های دغدغه مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می شوند و باز از پا نمی نشینند، به زانو در 

نمی آیند، دوباره کمر راست می کنند و گام بعدی را محکم تر برمی دارند�
این ها درس هایی است که از این همنشینی ها آموخته ایم� مجموعه کتاب های نسل 
امین الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشد� آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه نگاران و 

روایتگران زندگی�
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت� نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم های معمولی 
دریافته می شوند بلکه آن بخش هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند� آری، زندگی، همه ی زندگی است� 
در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعه ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین ســازه های غیرقابل تصور را سرنگون 
می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این انسان ها 
ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت است� چطور می توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه ساز بزرگ ترین تصمیم و نقطه ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه ی زیستن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه ی تعطیل مانده اش همچون 

ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد� 
بازخوانی تاریخ توسعه ی بازشناسی زندگی چهره های درخشان این کهکشان است� 
هر زندگی داســتان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی� و این روایت ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می گشاید�
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ هایی افروخته باشد از تجربه های زیسته ی 
بزرگ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران�
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ــی  ــی زندگ ــارت ارباب ــزرگ، در عم ــای ب ــل روح آق ــون، مث ــان ناپلئ »دایی ج
ــود،  ــاغ ب ــین ب ــع حاکم نش ــه در واق ــارت ک ــزرگ عم ــای ب ــرد و از پنجره ه می ک

ــت���« ــر داش ــر نظ ــا را زی همه ج
روح »میرزاابراهیم خــان امین الســلطان« هــم خبــر نداشــت کــه این قــدر 
ــای مــردم  ــا دســت  آخر، پ ــد ت ــه  دســت می چرخانن ــی اش را دســت  ب عمــارت ارباب
کوچــه و خیابــان را هــم بــه آن بــاز می کننــد� ِکــی کســی جرئــت  داشــت بــی  اذن 
و اجــازه پــا بگــذارد تــوی عمارتــی کــه شــاه مملکــت در آن نشســت  و برخاســت 
می کنــد و میهمــان خارجــی بــه آن آمد وشــد دارد؟ آخرالزمــان شــده دیگــر، مگــر 
ــی،  ــه چشــم برهــم زدن ــای نشــدنی، ب ــان چطــوری اســت؟ همــه ی کاره آخرالزم
ــان،  ــی خانه هایش ــوی اندرون ــینند ت ــت آدم می نش ــک مملک ــود� ی ــدنی می ش ش
پهلو دســت قــوری و قلیانشــان و بعــد از تــوی یــک جعبــه ی جادویــی، بــه قاعــده ی 
ــارت  ــی عم ــای اندرون ــخ اتاق ه ــا بی ــوک شــیروانی ت ــک ســرداب، از ن دریچــه ی ی
ــک  ــه ی ــه ک ــن بهان ــه ای ــه ای؟ ب ــه بهان ــه چ ــد! ب ــزرگان را چهارچشــمی می کاون ب
ــوی  ــا؟ ت ــاخته، کج ــون« را س ــان ناپلئ ــریال »دایی ج ــده، س ــی آم »تقوایی«نام
ــر  ــه ه ــه آدم ک ــه این هم ــد ب ــوز داده ان ــم مج ــد ه ــان! بع ــارت میرزاابراهیم خ عم
ــی� واهلل کــه روح   شــب بچرخنــد تــوی وجب به وجــب ایــن 9000 متــر ملــک ارباب

ــد��� ــت به دهان می مان ــد، انگش ــکیالت جدی ــن تش ــم از ای آدم ه
ولــی خــب، قشــنگی تاریــخ هــم بــه همیــن اســت دیگــر، همیــن کــه قصــه ی 
ــه  دســت  ــد، دســت  ب آدم هایــی کــه میــان اتا ق هــای یــک عمــارت چــرخ خورد ه ان
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ــه امــروز� حدیــث یــک نســل بشــود میــراث نســل بعــد و در  بچرخــد تــا برســد ب
 ایــن میانــه، امیــِن خوشــی و ناخوشــی آدم هــای مــرده و زنــده، دیوا رهــای عمارتــی 
باشــد کــه پشتشــان هــزار  قصــه رقــم خــورده اســت، قصــه ی آدم هایــی کــه نوبــت 
ــن قصــه ی عمــارت میرزاابراهیم خــان��� ــل همی ــد، مث ــد و رفته ان ــت آمده ان ــه  نوب  ب

***
ناصرالدین شــاه از فرنــگ کــه برگشــت، هنــوز هــوای شــانزلیزه در ســرش بــود، 
بــه همیــن هــوا هــم، دســتور داد خیابانــی از میانــه ی بــاغ اللــه زار بکشــند، خیابانــی 
بــزرگ، بــه یــاد شــانزلیزه ی پاریــس� خیلــی زود زمین هــای اطــراف ایــن خیابــان 
ــی از  ــرد� یک ــدا ک ــراف پی ــان اش ــادی می ــرف داران زی ــت و ط ــی گذاش ــه ترق رو ب
ــرد،  ــی م ــه وقت ــد ک ــم ش ــهم میرزاابراهی ــم س ــش ه ــای خوش آب و رنگ قطعه ه
ــال های  ــک، س ــلطان«� اتاب ــک امین  الس ــان اتاب ــرش »علی اصغرخ ــه پس ــید ب رس
ــا اینکــه در بحبوحــه ی انقــالب مشــروطه،  ــار قجــری بــود ت ســال، صدراعظــم درب
»عبــاس صــراف« او را تــرور کــرد و بعــد از آن در ســال 1۲95ش� »رحیــم اتحادیه« 
ایــن عمــارت را بــا  واســطه، از ورثــه ی اتابــک اعظــم بــه مبلــغ هفــت هــزار تومــان 
خریــد� بعــد از آن، ایــن عمــارت بــه »خانه  بــاغ اتحادیــه« معــروف شــد و بن بســت 

ــه بن بســت اتحادیــه� ــه  زار هــم، شــهره شــد ب ــان الل خیاب

تهران، خیابان الله زار، بن بست اتحادیه، پالک ۱۲
نــام اتحادیــه، ریشــه در شــرکت معتبــری داشــت کــه چنــد بــازرگان سرشــناس 
آذربایجانــی، به طــور اشــتراکی تأســیس کــرده  بودنــد تــا هــم تجــارت کننــد، هــم 
صرافــی� در اواخــر عصــر ناصــری و اوایــل دوره ی مظفــری کــه به خاطــر معاملــه بــا 
ــه همچــون  ــود، حاج  رحیــم اتحادی ــق گرفتــه ب ســرمایه داران خارجــی تجــارت رون
ــش،  ــی از امالک ــد� بخش ــیاری ش ــتغالت بس ــالک و مس ــب ام ــرکا، صاح ــر ش دیگ
زمین هــای جاللیــه بــود کــه بعدهــا دانشــگاه تهــران در آن بنــا  شــد و قســمتی از 

ــود� ــه زار ب ــان الل مســتغالتش هــم مغازه هــای خیاب
تغییــر ســلطنت از قاجاریــه بــه پهلــوی، صدمــه ی چندانــی بــه تّجــاری چــون 
ــای  ــت نوپ ــم حکوم ــا از بی ــه بعضی ه ــرایطی ک ــود� در ش ــرده ب ــه وارد نک اتحادی
ــرده  ــدود ک ــری مح ــای قج ــردان و خانواده ه ــا دولتم ــود را ب ــط خ ــوی، رواب پهل
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ــراوده  ــه و م ــا معامل ــدان فرمانفرم ــا خان ــز ب ــر نی ــه پیش ت ــم ک ــد، حاج رحی بودن
ــده و  ــی برازن ــه جوان ــی« ک ــرش »عل ــرای پس ــان« ب ــا فرمانفرمائی ــت، از »هم داش
بلندبــاال بــود و فارغ التحصیــل سیاســت و اقتصــاد از انگلســتان، خواســتگاری کــرد�

***
ــود کــه چند وقتــی  همــا فرمانفرمائیــان، دختــر »عباس میــرزا ســاالر لشــکر« ب
ــود و ســه دوره  ــد عامــه و وزارت  عدلیــه، صاحب منصــب ب در وزارت تجــارت و فوائ
ــرزا  ــود� عباس می ــی شــده ب ــس شــورای مل ــه در مجل ــردم مراغ ــده ی م ــم نماین ه
نــوه ی مظفرالدین شــاه بــود و تحصیل کــرده ی فرنــگ، مــردی متفکــر و مســلط بــه 
ــه عکاســی، ادبیــات  زبان هــای عربــی، فرانســه و انگلیســی، همچنیــن عالقه منــد ب

و اپــرا�
ــد قاجــار به دســت »ســردار  ــروای ولیعه ــال اخــراج شــدن شــبانه و بی پ به دنب
ســپه«، عــده ای از رجــال و دولتمــردان متنفــذ قاجــاری بــه خــارج مهاجــرت کــرده 
ــان  ــرزا همچن ــا عباس می ــد؛ ام ــده شــده بودن ــات اطــراف پناهن ــه ده ــا ب ــد ی بودن
ــایعه  ــی از ش ــه خال ــپه را ک ــردار س ــذاری س ــار تاج گ ــود و اخب ــده ب ــران مان در ته
ــه چطــور  ــود ک ــر ب ــردش روزگار متحی ــرد� از گ ــال می ک ــود، دنب ــی نب و گزافه گوی

جمعــِی هنــگ شــاهزاده، حــاال شــده بــود شــاه یــک مملکــت!
شــاید در اثنــای کودتــا هــم، بیشــتر از هرچیــز، قامــت رشــید و هیــکل تنومنــد 
ــا  ــد� ب ــرده بودن ــت ک ــه از او حمای ــود ک ــه ب ــی ها را گرفت ــم انگلیس ــان چش رضاخ
ــدر  ــام ق ــا تم ــود، گرچــه ب ــر تخــت نشســته ب ــا، رضاخــان ب ــن حرف ه همــه ی ای
ــر  ــوده نداشــت؛ به خاط ــری آس ــار خاط ــاب سلســله ی قاج ــش، از اعق ــدرت بودن ق
همیــن هــم، همــان اول کار بــا تبعیــد شــاهزاده و محــدود کــردن رجــال سیاســی، 
ــد� خانواده هــای  ــر کن ــا پایه هــای ســلطنتش را محکم ت ــود ت ــه  ب زهرچشــمی گرفت
قاجــاری اجــازه  داشــتند ثــروت و امالکشــان را نگــه  دارنــد؛ امــا رضاشــاه آن هــا را 
ــر نظــر  ــود و غالبشــان را زی ــرده  ب ــی محــروم ک ــم حکومت از تصــدی مشــاغل مه
داشــت، ولــی بــا همــه ی ایــن محدودیت هــا، حاج رحیــم اتحادیــه، عــروس قاجــاری 
خــودش را بــه خانه  بــاغ اتحادیــه آورده بــود و علــی اتحادیــه و همــا فرمانفرمائیــان 

در عمارتــی از بــاغ اللــه زار، زندگــی مشترکشــان را شــروع کــرده بودنــد�
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***
ــه  ــای خــاردار نســترن ک ــود و بوته ه ــه آخــر رســیده  ب ــه ی اول اســفند ب هفت
ــت�  ــان می گرف ــت ج ــم داش ــه ی دوم، کم ک ــای طبق ــا پنجره ه ــود ت ــده ب پیچی
ــار از  ــرون و به ــود بی ــه ب ــه، رفت ــاغ اتحادی ــبزرنگ خانه ب ــی س ــتان از در آهن زمس
ــِد باغچــه�  ــای بلن ــود پشــت درخت ه ــای ســرَدرش، ســریده ب ــر مقرنس کاری ه زی
ــار ســتون های  ــاال، از کن ــود ب ــه ب ــار از راه پله هــای ســنگِی ورودی عمــارت رفت به
بلنــِد ســفید گذشــته بــود و رســیده بــود بــه اتــاق بانــوی عمــارت تــا عیــدی همــا 
ــری  ــی ســال 1۳1۲ در آغوشــش بگــذارد، دخت ــای پایان ــان را در روزه فرمانفرمائی
ــگ  ــت رن ــمانی درش ــادام و چش ــکوفه های ب ــت ش ــه لطاف ــتی ب ــا پوس ــک ب کوچ

عســل���
***

ــا  ــواده ی فرمانفرم ــل خان ــی مث ــران خانواده های ــر ســلطنت، دخت ــد از تغیی »بع
ــادر  ــه م ــد� اینک ــاری بودن ــا قاج ــه این ه ــرای اینک ــتند؛ ب ــتگار نداش ــی خواس خیل
مــن بــا پســر یــک تاجــر ازدواج کنــد، بــرای آن زمــان خیلــی عــادی نبــود� پــدرم 
بعــد از عروســی، زندگــی جدیــدش را در خانــه ی اتابــک شــروع کــرد و مــن هــم در 
همــان خانــه بــه دنیــا آمــدم� البتــه بعــد از آنجــا پــدرم چنــد خانــه عــوض کــرد، 

ــد���« ــد نمی ش ــا بن یکج
ــرای  ــم ب ــاس گرفت ــران تم ــخ ای ــر تاری ــا نش ــه ب ــود ک ــاه ب ــن روز تیرم اولی
هماهنــگ کــردن قــرار مصاحبــه بــا خانــم دکتــر منصــوره اتحادیــه� آقــای »آقاپــور« 
قــرار مصاحبــه ای تلفنــی تنظیــم کردنــد، بــرای ســاعت چهــار عصــر روز بعــد� خانــم 
ــام  ــن، تم ــود ای ــا وج ــد؛ ب ــتری بودن ــتان بس ــالت در بیمارس ــر کس ــر به خاط دکت

ــان� ــی آرام و مهرب ــا صدای ــد، ب ــا صبــوری همراهــی کردن مــدت مصاحبــه را ب
ــدد و  ــم، می خن ــه می پرس ــی اش ک ــن دوران کودک ــره ی روش ــن خاط  از اولی

می گویــد:
ــزو  ــش ج ــا آمدن ــه دنی ــد، البت ــا آم ــه دنی ــرادرم ب ــه ب ــود ک ــالم ب ــار س »چه
خاطــرات خیلــی خوبــم نبــود� تــا آن روز مــن تنهــا فرزنــد خانــواده بــودم و همــه ی 
ــه  ــود ک ــی ب ــن طبیع ــود� بنابرای ــن ب ــه م ــق ب ــادرم متعل ــدر و م ــت پ ــر و محب مه
ــرادرم، برایــم خوشــایند نباشــد� بــه هــوای اینکــه بغلــش  ــه ب ــه ب توجــه اهــل خان
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ــرادرم  ــاد از ب ــل زی ــی دادم� اوای ــارش م ــینه ام و فش ــه س ــباندمش ب ــم، می چس کن
ــاید  ــه ش ــم ک ــم، می بین ــر می کن ــا فک ــه آن روزه ــه ب ــد� االن ک ــم نمی آم خوش
علــت دلخوری هایــم حــرف و نظــر دور و اطرافی هــا، البتــه غیــر از خانــواده ام باشــد 
کــه می گفتنــد: ‘پســر ازهمــان اول تــوی دل همــه جــا دارد، امــا دختــر بایــد کلــی 
ــال  ــد’� به هرح ــاز کن ــه ب ــوی دل بقی ــش را ت ــا جای ــد ت ــه خــودش زحمــت بده ب

مدتــی طــول کشــید تــا بــه حضــورش عــادت کنــم�
ــم  ــازی بودن ــر هم ب ــا به خاط ــود ی ــرادرم ب ــد ب ــر تول ــاید به خاط ــر، ش »بعدت
ــا شــاید هــم حــس  ــه وجــود آمــد ی ــا پســرها کــه حــس ماجراجویــی در مــن ب ب
ــود و  ــای پســرها ب ــه ام همپ ــدار شــد� شــیطنت های کودکان ــه بی ــود ک ــه ای ب خفت
ــدم و همیشــه  ــم، از بلنــدی می پری ــاال می رفت ــا� از درخــت ب گاهــی ســرتر از آن ه

ــردم���« ــی می ک ــر و نه ــا ام ــه آن ه ــودم و ب ــا ب ــرکرده ی بچه ه س
ـ ویژگــی خــاص شــما در روزگار کودکــی چــه خصلتــی بــود؟ کمــی از آن دوره 

ــد؟ ــف می کنی تعری
ــودم� اگــر فکــر می کــردم یــک  »از همــان کودکــی هــم نتــرس و سرســخت ب
ــردم�  ــاری می ک ــش پافش ــرای انجام ــه دارم، ب ــه آن عالق ــت و ب ــت اس کاری درس
خیلــی پرتحــرک بــودم و شــیطنت می کــردم؛ البتــه وقت هایــی هــم کــه الزم بــود، 
ــک  ــردم� ی ــل می ک ــه عم ــی عاقالن ــی دادم و خیل ــوش م ــا گ ــرف بزرگ تره ــه ح ب
ــی  ــود، خیل ــن ب ــازی م ــال و هم ب ــه هم س ــن’ ک ــم ‘بهم ــه اس ــتم ب ــی ای داش دای
ــه  ــل از ب ــد، قب ــن می ش ــزرگ م ــه پدرب ــن ک ــدر بهم ــم� پ ــت بودی ــم دوس ــا ه ب
ــود و بزرگ ترهــا پــدر نداشــتنش را از او قایــم  دنیــا آمــدن بهمــن از دنیــا رفتــه ب
کــرده بودنــد؛ ولــی مــن ایــن راز را می دانســتم� بااینکــه خیلــی بچــه بــودم، چــون 
ــن  ــم، م ــی نزن ــن حرف ــا بهم ــاره ب ــه دراین ب ــد ک ــرده بودن ــفارش ک ــا س بزرگ تره

ــم� ــه او نمی گفت ــزی ب ــت چی ــم هیچ وق ه
ــدرم  ــد؛ چــون پ ــا بمان ــه ی م »آن  موقع هــا بهمــن خیلــی دوســت داشــت خان
ــه  ــت� بااینک ــوش می گذش ــابی خ ــن حس ــه بهم ــرد و ب ــازی می ک ــا ب ــا م ــم ب دائ
ــد؛  ــاورم می ش ــم ب ــن ه ــه م ــی زد ک ــی م ــای عجیب ــی حرف ه ــم ول ــال بودی هم س
مثــاًل یــک کابــوس منحصربه فــرد داشــتم کــه بهمــن برایــم ســاخته بــودش� مــدام 
بــه مــن تلقیــن می کــرد کــه کــوه دماونــد بــه زودی آتش فشــانی می کنــد و تهــران 
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را بــا کل اهالــی اش نابــود می کنــد��� بــا وجــود اینکــه بــا این جــور حرف هــا گاهــی 
ــم� ــا هــم می گذراندی ــی را ب ــی خوب ــای خیل ــی روزه ــن را می ترســاند، ول م

ــادرش  ــک روز از صندوقچــه ای کــه م ــد  ســال، بهمــن ی »باالخــره بعــد از چن
تــوی خانــه پنهــان کــرده بــود، اونیفــورم و لــوازم شــخصی پــدرش را پیــدا کــرد و 

ماجــرای مــرگ او را فهمیــد و مــن را از آن راز خــالص کــرد� 
ــن  ــی در ای ــم، کتاب ــارکت ه ــا مش ــری ب ــالی دونف ــا در دوران بزرگ س »بعده
خصــوص تألیــف کردیــم� وجــود ایــن دایــی، بــرای مــن غنیمــت بزرگــی در زندگــی 
ــا االن  ــه ت ــی را ک ــی از کتاب های ــم� خیل ــود و نقطــه ای درخشــان در مســیر راه ب
تألیــف کــرده ام، ایده هایــش بــا همراهــی همیــن دایــی شــکل گرفتــه اســت� خیلــی 
هنرمنــد بــود، از همــان کودکــی هنرمنــد بــود، بــا یــک مشــت گل، کلــی عروســک 
ــاخت�  ــه می س ــا قص ــرای آن ه ــد ب ــرد و بع ــت می ک ــنگ درس ــمه های قش و مجس
ــی  ــی خیل ــاًل وقت ــت، مث ــودش می دانس ــال های خ ــتر از هم سن وس ــی بیش خیل
بچــه بــود می دانســت چــرا ســایه ها بلنــد و کوتــاه می شــوند��� زمانــی کــه 

ــدم�« ــش می ش ــی دلتنگ ــودم، خیل ــتان ب انگلس
منصــوره اتحادیــه در ادامــه ی خاطــرات دوران کودکــی اش، از جنــگ جهانی دوم 
می گویــد، از روزگار ســخت اشــغال ایــران، از دوره ای کــه بــه ســن مدرســه رســیده 

بــود و به خاطــر همه گیــری بیمــاری تیفــوس از مدرســه رفتــن بــاز مانــده بــود: 
»وضعیــت مالــی پــدرم طــوری بــود کــه در زمــان اشــغال ایــران، مــا محتــاج 
ــا� آرد  ــف نانوایی ه ــه در ص ــه مرافع ــور ب ــم و مجب ــی نبودی ــای دولت جیره بندی ه
ــگ، از  ــل از جن ــت قب ــر قیم ــد براب ــه چن ــوب را ب ــن مرغ ــن و بنش ــج و روغ و برن
بــازار ســیاه می خریدیــم و رونــق آشــپزخانه، عیــن قبــل برقــرار بــود� شــاید تنهــا 
ــرات  ــه ی دموک ــادرم از فرق ــرس م ــا، به خاطــر ت ــواده ی م ــی آن روزهــای خان نگران
بــود و امالکــی کــه در آذربایجــان داشــت، وااِل مثــل باقــی مــردم دغدغــه ی معــاش 
نداشــتیم� البتــه مــادر و مادربزرگــم، بــه همــراه چنــد نفــر از خانم هایــی کــه مکنتی 
ــی کــه می شــد، دســت  ــا جای ــد و ت ــه ای راه انداختــه بودن داشــتند، انجمــن خیری
مــردم کم بضاعــت را می گرفتنــد؛ امــا باالخــره جنــگ بــود و شــرایط به وجودآمــده 
ــر  ــم اث ــا ه ــازی بچه ه ــی روی ب ــود، حت ــده ب ــخت ش ــزرگ س ــک و ب ــرای کوچ ب
ــاغ  ــوی ب ــت وگذار ت ــه گش ــد ب ــه می ش ــا خالص ــای م ــاًل بازی ه ــود� قب ــته ب گذاش
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ــدر  ــگ، این ق ــروع جن ــا ش ــی ب ــیل؛ ول ــف فس ــرای کش ــنگ ها ب ــر س ــتِن زی و گش
ــه  ــاره ی آن می شــنیدیم ک ــار درب ــوی اخب ــت از جنــگ می شــد و ت همه جــا صحب

ــازی! ــود جنــگ  ب ــت آن روزهایمــان شــده ب یکــی از بازی هــای ثاب
ــی دوم، کابوســی  ــگ جهان ــه ی جن ــه مهلک ــران ب ــای ای ــا کشــیده شــدن پ »ب
ــه  ــب ها ک ــتیم� ش ــد داش ــان دماون ــوس آتشفش ــر از کاب ــر بزرگ ت ــن براب چندی
نورافکن هــای قــوی را به ســمت آســمان روشــن می کردنــد و در تاریکــی و 
ــش را از  ــواب و آرام ــتند، خ ــاوز می گش ــای متج ــال هواپیماه ــب دنب ــات ش ظلم
ــی،  ــم کودک ــوی عال ــا ت ــا م ــن  حرف ه ــه ی ای ــا هم ــی ب ــد؛ ول ــان می گرفتن همه م
ــا  ــه ی م ــع خان ــم� آن موق ــدا می کردی ــان پی ــرای خودم ــب ب ــای جال ــی اتفاق ه کل
تــوی خیابــان فرانســه بــود� هنــوز صحنــه ی روزی کــه پــدرم دســتم را گرفتــه بــود 
و رفتــه بودیــم بــه تماشــای رژه ی ســربازان اســکاتلندِی قشــون بریتانیــای کبیــر، 
خیلــی روشــن و دقیــق تــوی خاطــرم مانــده اســت، بیشــتر از هرچیــزی تماشــای 

ــود���« ــب ب ــان جال ــکاتلندی برایم ــای اس ــن نظامی ه دام

 تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پالک ۴
هذیــان تب بود و لرز و تشــنج و مالیخولیا، ســرهای تراشیده شــده و تن های 
بی رمــق� تیفوس افتاده بود به جان مردم� هراِس مرض رخنه کرده بود تا پســتوی 
خانه ها� آن ها که کاشانه شــان گرم بود و مطبخشــان برقرار، برای بچه هایشان معلم 
ســرخانه می آوردند� کسی جرئت نداشت بچه اش را بفرستد مدرسه، اما فقط غصه ی 
مریضی و درس و مدرسه نبود، غم نان هم بود� قبل از اینکه سپیده بزند، مردم صف 
می کشــیدند دم در نانوایی و با هم کلنجار می رفتند تا بلکه دو ســه قرص نان سیاه 
گیرشان بیاید، نانی که پر از شن ریزه بود� دهان به دهان پیچیده بود که گندم و برنج 
و ارزاق مردم را با قطار باری و کامیون به روســیه منتقل می کنند تا بلشویک ها در 

برابر نازی ها نشکنند و مقاومت کنند�
خیابان پهلوی شــلوغ شده بود، جماعتی راه افتاده بودند وسط خیابان و چند نفر 
چوب به دست شیشــه ی مغازه ها را می شکستند� شیشه ی کافه  قنادی که فرو ریخت، 
جلوی چشم زن و مرد سفیدپوش، دو نفر گونی بزرگ آرد را کشیدند بیرون؛ اما موقع 
رد کردن گونی از خیابان چند نفر با آن ها درگیر شدند، گونی شکاف برداشت و آردها 
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ریخت روی زمین، چند نفر زن خم شده بودند و مشت مشت آرد می ریختند گوشه ی 
چادرشان!

***
اتومبیــل فــورد مشــکی کــه شــلوغی های خیابــان پهلوی را پشــت ســر گذاشــته 
بــود، پیچیــد و وارد خیابــان فرانســه شــد� بانــوی لهســتانی از روی صندلــی عقــب 
ــگار  ــا، ان ــد کلیســای کاتولیک ه ــد طــرف ســاختمان بلن ماشــین ســرش را چرخان
کــه نــوری در دلــش جــان گرفتــه باشــد، آرام دســتش را بــاال آورد و بــر ســینه ی 
ــی  ــه ی عل ــود پشــت درب خان ــل رســیده ب ــی کشــید� اتومبی اســتخوانی اش صلیب
اتحادیــه� راننــده در را بــاز کــرد و وارد حیــاط شــد� وســط حیــاط، بانــوی لهســتانی 
ــه در چشــمان لهســتانی های  ــی ک ــگاه ســرد و نگران ــاده شــد� آن ن ــل پی از اتومبی
ــا  ــود ب ــد ب ــود، بلندق ــا گورســکا« نب ــگاه »ماری ــده می شــد، در ن ــگ دی آواره ی جن

نگاهــی نافــذ و مهربــان�
همــا بــه زبــان فرانســه بــه ماریــا خوشــامد گفــت و دختــر و پســرش را بــه او 
ــادام« صــدا  ــود کــه معلمشــان را »م ــه بچه هــا ســپرده ب ــر ب معرفــی کــرد� پیش ت
ــد  ــرد� بع ــظ ک ــان را تلف ــت اسمش ــت داد و به زحم ــا دس ــا بچه ه ــادام ب ــد� م بزنن
ــش  ــه برای ــی ک ــود، به ســمت اتاق ــی اش ب ــه همــه ی دارای ــا بقچــه ی کوچکــی ک ب
ــی  ــن خارج ــد از ای ــکاو بودن ــه کنج ــا ک ــاد� بچه ه ــد، راه افت ــه بودن ــر گرفت در نظ
ــرک  ــره س ــت پنج ــرِی پش ــای حصی ــه الی روزنه ه ــد، از الب ــتر بدانن ــازه وارد بیش ت
کشــیدند بــه داخــل اتــاق و مــادام را دیدنــد کــه گوشــه ای از اتــاق زانــو زده و زیــر 

ــد� ــا می خوان ــب دع ل
ــودش، روی دو  ــرف خ ــرادرش را دو  ط ــوره و ب ــادام، منص ــد، م ــح روز بع صب
صندلــی نشــاند و اولیــن جلســه ی کالس درس خانگی شــان آغــاز شــد� روی 
ــا و  ــامی رنگ ه ــت و اس ــوی را می نوش ــروف فرانس ــان، ح ــای کوچکش دفترچه ه
ــه  ــان ب ــه ی حواسش ــا هم ــی داد� بچه ه ــاد م ــا ی ــه آن ه ــه ب ــه فرانس ــا را ب میوه ه
حــرکات دســت بانــوی لهســتانی بــود و کلماتــی کــه ادا می کــرد؛ امــا گاهــی هــم 
در میانــه ی کالس درس، شــیطنت می کردنــد، بااینکــه مادرشــان خیلــی ســفارش 
کــرده بــود: »تــا می توانیــد بــه معلمتــان مهربانــی کنیــد و بــه او احتــرام بگذاریــد، 

ــیده���« ــیاری کش ــختی های بس ــدت س ــن م ــر او در ای ــاد؛ آخ ــی زی خیل
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مــادام هروقــت غمگیــن می شــد، کتــاب مقــدس را بــاز می کــرد و بــا خوانــدن 
آیاتــی از آن بــه آرامــش می رســید� محــال بــود یکشــنبه ها کلیســا رفتنــش تــرک 
ــان  ــوی خیاب ــود، ت ــا ب ــه ی اتحادیه ه ــک خان ــا نزدی ــای کاتولیک ه ــود� کلیس ش
فرانســه� او ســاعت ها در ســکوت باوقــار کلیســا زانــو مــی زد و بــا خدایــش رازونیــاز 

می کــرد�
وقتــی روس هــا بخــش شــرقی لهســتان را اشــغال کردنــد، امــوال لهســتانی های 
ثروتمنــد را مصــادره کردنــد و بســیاری از آن هــا را بــا قطــار بــه ســیبری فرســتادند� 
ــای  ــه نازی ه ــش از اینک ــر، پی ــتانی های دیگ ــی از لهس ــکا و خیل ــواده ی گورس خان
ــدگاه  ــتالینی در تبعی ــای اس ــت روس ه ــد، به دس ــار کنن ــا را تاروم ــی آن ه آلمان
مرگ بــار ســیبری و اردوگاه هــای کار اجبــاری از بیــن رفتــه بودنــد� مــادام شــوهرش 
را در راه ســیبری از دســت داده بــود و نمی دانســت بــر ســر ســه دختــر و پســرش 

چــه آمــده اســت!
ــه او دل  ــت و ب ــس گرف ــادام و جلســات درســش ان ــا م ــی زود ب منصــوره خیل
ــا هــم  ــه اتــاق مــادام می رفــت و ب بســت� بیشــتر شــب ها بعــد از خــوردن شــام، ب
ــتانی را  ــاب داس ــادام، کت ــه م ــود ک ــب ها ب ــان ش ــی از هم ــد� یک ــرف می زدن ح
بــاز کــرد بــرای خوانــدن، کتــاب آتش نشــانان بــا جلــدی قرمــز� قهرمــان داســتان 
ــرک  ــوخت و پس ــش می س ــان در آت ــه خانه ش ــود ک ــدره« ب ــام »آن ــه ن ــری ب پس
ــدن  ــع خوان ــود��� موق ــده ب ــج ش ــش فل ــره، پاهای ــدن از پنج ــرون پری ــر بی به خاط
داســتان، مــادام چنــد بــار عینکــش را برداشــت و اشــک هایش را پــاک کــرد، بعــد 
نــگاه کــرد بــه منصــوره و گفــت: »مــرا ببخــش عزیــزم، آخــر اســم یکــی از پســرهای 

مــن هــم آنــدره بــود و ایــن داســتان مــن را یــاد پســرم انداخــت���«
دختر بغض آلود از معلمش پرسید: »االن پسرتان کجاست؟«

ــم  ــت نمی دان ــد: »درس ــرون آم ــینه اش بی ــق س ــد از عم ــی بلن ــادام آه و م
ــت�«  ــوی بهش ــاید ت ــم، ش دخترک

دختــرک در همــان دنیــای کودکــی، انــدوه مادرانــه ای را کــه بــر قلــب معلــم 
ــال می کــرد او را بیشــتر از همیشــه  غریبــش ســنگینی می کــرد، می فهمیــد و خی
دوســت دارد� بعــد از آن شــب، انــگار آنچــه را کــه مــادام برایــش می خوانــد و بــه 
ــه  ــترش ب ــوق بیش ــث ش ــن باع ــرد و همی ــل، درک می ک ــر از قب ــت، بهت او می گف
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ــور زردرنــگ  ــود� شــب ها وقتــی کــه شــب پره ها دور ن آموختــن و دانســتن شــده ب
ــرای  ــادام ب ــد، م ــاغ می پیچی ــق در ب ــرغ ح ــد و آواز م ــی می رقصیدن ــراغ نفت چ
منصــوره از دنیــای غریبه هــا و حکایت هــای عجیــب و غریبشــان می گفــت، از 
سرگذشــت مــردم ســرزمین هایی کــه بــا هــم می جنگیدنــد و خانــه و زندگی هــای 
ــی  ــرد، از فضای ــف می ک ــش تعری ــا و مردم ــد، از اروپ ــران می کردن ــر را وی همدیگ

متفــاوت از زندگــی روزمــره ی مــردم ایــران�
ــری آشــنا می شــد،  ــای بزرگ ت ــا دنی ــادام ب ــای م ــق حکایت ه منصــوره از طری
بــا کشــورهایی دور و فرهنــگ و تمــدن مردمــی جدیــد� مــادام وقتــی کــه همــدردی 
و مهــر کودکانــه ی شــاگردش را می دیــد، امیــدوار می شــد کــه بــا ایــن مهربانی هــا، 
دنیــا جــای قشــنگ تری بــرای زندگــی خواهــد شــد� او بــه زندگــی کنــار خانــواده ی 
ــم  ــا، غ ــک آن ه ــرک کوچ ــه دخت ــتگی اش ب ــود و دل بس ــرده ب ــادت ک ــه ع اتحادی
غربــت و رنج هایــش را از یــادش بــرده بــود؛ امــا هنــوز تابســتان بــه ســر نرســیده 

بــود کــه جنــگ جهانــی دوم تمــام شــد و موعــد جدایــی فــرا رســید�
مــادام گورســکا بــه منصــوره گفــت: »مــن مجبــورم از تــو جــدا بشــوم عزیــزم، 
ــم  ــرده، می خواه ــدا ک ــکا پی ــم را در امری ــی از دخترهای ــانی یک ــرخ نش ــب س صلی

بــروم پیشــش���«
ــردم  ــال می ک ــرد: »خی ــاک ک ــتش پ ــت دس ــا پش ــک هایش را ب ــوره اش منص
بــرای همیشــه پیــش مــا می مانیــد�« اولیــن بــار بــود کــه بعــد از این همــه ســال، 
ــت  ــرک را گرف ــت های دخت ــی زد� دس ــرق م ــادام از ذوق ب ــم های م ــک چش مردم
ــاش  ــال ب ــده خوش ح ــه ش ــم ک ــن ه ــر م ــت: »به خاط ــت هایش و گف ــوی دس ت
دخترکــم، باالخــره یکــی از بچه هایــم را خواهــم دیــد�« بعــد عکــس خــودش را در 
قابــی کوچــک و نقــره ای بــرای منصــوره بــه یــادگار گذاشــت و قــول داد کــه مرتــب 

برایــش نامــه بنویســد�
***

ــتاد،  ــه می فرس ــم نام ــب برای ــه مرت ــت� بااینک ــکا رف ــه امری ــد ب ــادام از هن »م
ولــی مــن بعــد از رفتنــش خیلــی غصــه می خــوردم� او زن مؤمنــی بــود و مــن در 
همــان روزهــای کودکــی ام می    فهمیــدم کــه وقتــی انســان گرفتــار رنــج و مصیبــت 

ــد���« ــک کن ــش کم ــه آرامش ــد ب ــدر می توان ــب چق ــود، مذه می ش
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ـ این بانوی لهستانی شخصیت تأثیرگذاری در زندگی شما بود؟
ــم،  ــتانی می بین ــک لهس ــی ی ــال، وقت ــه س ــد از این هم ــم بع ــوز ه ــن هن »م
ــادام  ــم� م ــکا می افت ــادام گورس ــاد م ــودآگاه ی ــوم و ناخ ــی می ش ــال غریب ــک ح ی
ــرم، از  ــاد بگی ــل از اینکــه فارســی ی ــع، قب ــاد داد� در واق ــان فرانســه ی ــن زب ــه م ب
ــف و  ــای مختل ــا تمدن ه ــن را ب ــادام م ــم� م ــه می گرفت ــان فرانس ــق زب او سرمش
اتفاقــات کشــورهای دیگــر آشــنا کــرد� مرتــب برایــم داســتان هایی از اروپــا تعریــف 
می کــرد، داســتان غــرق شــدن کشــتی بــزرگ تایتانیــک و��� خــب مجمــوع این هــا 

ــود� ــر نب ــخ بی تأثی ــه تاری ــدنم ب ــد ش در عالقه من
»آن روزهــا کتاب هایــی کــه هــم بــه زبــان فارســی باشــد و هــم مناســب بــرای 
کــودکان، پیــدا نمی شــد� کتاب هایــی مــال دوران کودکــی مــادرم بــود کــه همــه اش 
ــرای مــن داســتان هایی از آن کتاب هــا  ــود� مــادام هــر شــب ب ــان فرانســه ب ــه زب ب
می خوانــد کــه خــب غیــر از لــذت شــنیدن داســتان، زبــان فرانســه ام را هــم خیلــی 
ــز  ــاوره ای چی ــان مح ــز زب ــی به ج ــن از فارس ــع، م ــا آن موق ــرد� ت ــت می ک تقوی
دیگــری نمی دانســتم� یــادم هســت یــک شــب پــدرم یــک کتــاب مصــور فرانســوی 
را بــه خانــه آورد، مــن قبــل از اینکــه از دیــدن تصاویــر آن کتــاب لــذت ببــرم، از 
اینکــه می توانســتم جمالتــش را بخوانــم و مطالبــش را بفهمــم، بــه هیجــان آمــده 

بــودم�
»بعــد از رفتــن مــادام، بــرای غلبــه بــر انــدوه جدایــی، می نشســتم و بــا مــادرم 
ــان  ــه زب ــود و ب ــدارک ب ــدم� مــادرم تحصیل کــرده ی مدرســه ی ژان فرانســه می خوان
ــای  ــد و جلده ــور بودن ــتر مص ــادرم، بیش ــای م ــت� کتاب ه ــلط داش ــه تس فرانس
زرکــوب داشــتند و بیشترشــان قصــه ی ماجراهایــی بــود کــه بــرای دختربچه هــای 

ــاد� ــاق می افت ــوش اتف ــاد و بازیگ ش
»یــک نویســنده ی قــرن نوزدهمــی هــم بــود بــه نــام ‘کنتــس دوســگور’ کــه قلم 
ــده و ملمــوس، داســتان های  ــا خلــق شــخصیت های زن خیلــی گیرایــی داشــت و ب
دنبالــه دار و جالبــی می نوشــت� کتاب هــای کنتــس در خانــه ی مــادر مــادرم 
نگهــداری می  شــد� مادربزرگــم هــم زن باســوادی بــود و فرانســه می دانســت� مقــرر 
کــرده بــود وقتــی یکــی از کتاب هــای کنتــس را امانــت می گیــرم تــا برنگردانــده ام، 
ــتان ها را  ــن داس ــدر ای ــن این ق ــم و م ــته باش ــری را نداش ــد دیگ ــردن جل ــق ب ح
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ــدم���« ــار می خوان دوســت داشــتم کــه هرکدامشــان را ده ب
ـ بعــد از رفتــن مــادام و تعطیــل شــدن کالس هــای درس خانگــی بــه مدرســه 

رفتیــد؟
ــود�  ــادرم ب ــت م ــه دوس ــم’ ک ــام ‘عصمت خان ــه ن ــود ب ــی ب ــک معلم ــه� ی »ن
دبســتان درس مــی داد� می آمــد خانــه ی مــا و بــه مــن و بــرادرم ‘رحیــم’ و دایــی 
ــم،  ــدن عصمت خان ــا آم ــی داد� ب ــاد م ــتان را ی ــای دبس ــن’ درس ه ــم ‘بهم کوچک
ــه دور از مدرســه های عمومــی  ــا، ب ــاره دوِر دوم کالس هــای درس خصوصــی م دوب
ــی  ــود� وقت ــا ب ــم پابرج ــا ه ــه ی م ــیطنت های کودکان ــان ش ــد و همچن ــرار ش برق
عصمت خانــم می خواســت درس را شــروع کنــد، می دویدیــم تــوی حیــاط و 
ــرد،  ــا را بگی ــد م ــدود و بتوان ــان ب ــر دنبالم ــه اگ ــتیم ک ــرط می گذاش ــش ش برای
حاضــر می شــویم درس بخوانیــم� فارســی، خوانــدن و نوشــتن، امــال، تاریــخ، 
ــان را خــودش درس  ــی آن زم ــج دوره ی ابتدای ــی و تعلیمــات اجتماعــی رای جغراف
ــا  ــاًل ب ــه اص ــنگ خان’ ک ــرادرش ‘هوش ــه را ب ــاب و هندس ــی و حس ــی داد، ریاض م

ــم� ــک بزنی ــم جی ــت نمی کردی ــش جرئ ــر کالس ــت و س ــوخی نداش ــی ش کس
ــی  ــان نهای ــوی امتح ــم ت ــته باش ــازه داش ــررات اج ــق مق ــه طب ــرای اینک »ب
ــان  ــه ی کیه ــس مدرس ــه رئی ــش ک ــق فامیل ــم از طری ــم، عصمت خان ــرکت کن ش
ــود، اســمم را جــزو دانش آموزهــای ســال آخــر نوشــت� مدرســه ی کیهــان تــوی  ب
ــودم  ــور نب ــا� مجب ــم آنج ــر می رفت ــا عص ــی روزه ــود� بعض ــن آباد ب ــان حس خیاب
مثــل باقــی بچه هــا هــر روز صبح هــا هــم بــروم مدرســه� گاهــی هــم صبح هــا بــه 
ــم و درهم وبرهــم  ــود، می رفت ــان منوچهــری ب ــوی خیاب ــدارک کــه ت مدرســه ی ژان
ــه  ــال ک ــر س ــای آخ ــل امتحان ه ــم� فص ــاد می گرفت ــا ی ــم آنج ــی ه ــک چیزهای ی
ــان دادم و  ــد، امتح ــه بودن ــه رفت ــال مدرس ــش س ــه ش ــی ک ــراه بچه های ــد، هم ش
تصدیــق گرفتــم� آن زمــان گرفتــن تصدیــق ششــم ابتدایــی این قــدر ارزش داشــت 
ــا  ــا را امض ــخصه تصدیق ه ــه ش ــودش ب ــگ، خ ــس فرهن ــی’ رئی ــل ملک ــه ‘خلی ک
ــا امضــای خلیــل ملکــی نگــه  می کــرد و مــن هنــوز ورقــه ی تصدیــق ششــمم را ب

ــته ام�«  داش
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، حرکتــی بین طبقــات بــاالی جامعه، برای فرســتادن 
فرزندانشــان بــه اروپــا شــکل گرفتــه بــود و در ایــن بیــن آژانس هایــی نیــز بودنــد 
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کــه مــدارس شــبانه روزی را بــه خانواده هــای ایرانــی معرفــی می کردنــد� خانــواده ی 
اتحادیــه نیــز در زمــره ی کســانی بودنــد کــه تصمیــم داشــتند فرزاندانشــان را بــرای 

تحصیــل بــه اروپا بفرســتند�
ـ در برابــر تصمیــم پــدر و مادرتــان کــه قــرار شــده بــود شــما را بــرای تحصیــل 

بــه اروپــا بفرســتند، چــه واکنشــی داشــتید؟
»خیلــی از کســانی کــه ثروتــی داشــتند بــه صرافــت افتــاده بودنــد بچه هایشــان 
ــرادرم را  ــود ب ــرار ب ــود، اول ق ــالم ب ــع دوازده س ــن آن موق ــا� م ــتند اروپ را بفرس
ــد  ــود اگــر پســر را می فرســتیم، دختــر را هــم بای بفرســتند؛ امــا مــادرم معتقــد ب
بفرســتیم� می گفــت: ‘نبایــد بینشــان فرقــی قائــل شــد، دختــر و پســر مســاوی اند�’ 
ــفر  ــوق س ــز ش ــتر از هرچی ــن بیش ــد، م ــدی ش ــان ج ــث رفتنم ــه بح ــی ک »وقت
ــدن  ــا ش ــوار هواپیم ــدان و س ــتن چم ــازه و بس ــای ت ــدن لباس ه ــتم� از خری داش
ــم  ــهرهایی را ببین ــه و ش ــای غریب ــود آدم ه ــرار ب ــه ق ــودم� از اینک ــال ب خوش ح
ــاد  ــی ش ــودم، خیل ــده ب ــا خوان ــا و رمان ه ــوی کتاب ه ــان را ت ــط وصفش ــه فق ک
و ســرخوش بــودم و البتــه کنجــکاو بــودم ببینــم درس خوانــدن تــوی اروپــا چــه 
مزیتــی نســبت بــه ایــران دارد و اینکــه دوری از کشــور و خانــواده چطــور خواهــد 

ــود���« ب
ـ یکسره به انگلستان رفتید؟

»اول رفتیــم بیــروت، بعــد از یــک شــب اقامــت رفتیــم بنــدر مارســی و بعــد 
پاریــس� البتــه پاریــس بــا آن چیــزی کــه مــن تــوی کتاب هــا و مجله هــا خوانــده 
ــی و  ــهر رؤیای ــت� آن ش ــرق داش ــی ف ــودم، خیل ــنیده ب ــان ش ــا از اطرافی ــودم ی ب
شــاداب قبــل از جنــگ نبــود� از فرانســه رفتیــم ســوئیس، رفتیــم بــه مدرســه ای کــه 
بهمــن را فرســتاده بودنــد آنجــا� مــن خیلــی دلــم می خواســت پیــش بهمــن بمانــم 
ــی  ــم، نوجوان ــده بودی ــم گذران ــا ه ــه ب ــی ک ــوش کودک ــای خ ــه ی روزه و در ادام
ــود،  ــط ب ــن مختل ــه ی بهم ــون مدرس ــا چ ــم؛ ام ــپری کنی ــم س ــان را ه و جوانی م
ــود انگلســتان و  ــود و رفتــه ب مــادرم مخالفــت می کــرد� پــدرم از مــا جــدا شــده ب
ــدا  ــن پی ــرای م ــب ب ــوب و مناس ــبانه روزی خ ــک ش ــا ی ــه همان ج ــت ک می خواس

کنــد���«
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مدرسه ی شبانه روزی، جزیره ی وایت، جنوب انگلستان 
اروپــای ســال 1947 بــا اروپــای قــرن نوزدهــم بیگانــه بــود، بــا اروپــای »کنــت 
مونــت کریســتو« و دنیــای »الکســاندر دومــا«� اروپایــی کــه جنــگ جهانــی دوم را از 
ســر گذرانــده بــود، قیافــه ی دیگــری پیــدا کــرده بــود� برعکــس آســمان فیــروزه ای 
ــود�  ــود و مه آل ــتری ب ــدن خاکس ــمان لن ــران، آس ــری ته ــبِز آج ــای سرس و حیاط ه
ــده از آن، همــه ی شــادی و زیبایی هــای شــهر را بلعیــده  جنــگ و ویرانه هــای بازمان

بــود�
ــودش  ــون خ ــد؛ چ ــا در انگلســتان درس بخوانن ــه بچه ه ــود ک ــدر ب ــم پ تصمی
ــنایِی  ــا، آش ــه ی بریتانی ــم جامع ــا زیروبَ ــود و ب ــده ب ــتان درس خوان ــم در انگلس ه
دیرینــه داشــت� قصــد داشــتند بعــد از مســتقر کــردن بچه هــا در مدرسه هایشــان 
ــد،  ــام کنن ــود در آن ثبت ن ــرار ب ــه ق ــبانه روزی ای ک ــران� مدرســه ی ش ــد ای برگردن
ــوای  ــه شــمال آن آب وه ــس، نســبت ب ــوب انگلی ــود و جن ــوب انگلســتان ب در جن

بهتــری داشــت�
هرچقــدر قطــار از لنــدن دورتــر می شــد، روســتاها و کشــتزارها بیشــتر 
ــرگرم  ــد و س ــی نمی دادن ــار اهمیت ــور قط ــه عب ــفند ب ــای گوس ــدند، گله ه می ش
ــی اش  ــوک بین ــر ن ــد� دخت ــد و می گریختن ــب ها رم می کردن ــا اس ــد، ام ــرا بودن چ
را چســبانده بــود بــه شیشــه ی قطــار، زل زده بــود بــه دشــت های سرســبزی کــه 
ــر  ــواده فک ــت و دور از خان ــدش در غرب ــی جدی ــه زندگ ــت و ب ــی نداش ــگار پایان ان
ــه  ــی ک ــا، وقت ــبز و بی انته ــت های س ــتن دش ــر گذاش ــت س ــد از پش ــرد� بع می ک
ــبانه روزی�  ــه ی ش ــراغ مدرس ــد س ــت رفتن ــیدند، یک راس ــت رس ــره ی وای ــه جزی ب
ــی  ــود در باغ ــور ب ــت و محص ــیروانی داش ــقفی ش ــه، س ــری مدرس ــاختمان آج س
ــرش را  ــت دخت ــدر دس ــرخ� پ ــای گل س ــال و بوته ه ــان کهن س ــا درخت ــزرگ ب ب
کــه غصــه دار بــه درختــی پیــر تکیــه داده بــود، در دســتش فشــرد و گفــت: »ایــن 
ــه  ــوی این هم ــت ت ــوم نیس ــچ معل ــت، هی ــالش اس ــیصد س ــت کم س ــت دس درخ
ســال چنــد دختــر دیگــر غیــر از تــو بــه ایــن درخــت تکیــه داده انــد، بــه دوروبــرت 
نــگاه کــن، اینجــا عیــن بهشــت اســت، از ایــن فرصتــی کــه برایــت پیــش آمــده، 
اســتفاده کــن و قــدر روزهایــت را بــدان«� مــادر هــم بوســه ای بــر گونــه ی دختــرش 
زد و گفــت: »غیــر از تــو دخترهــای ایرانــی دیگــری هــم اینجــا هســتند، بعدهــا کــه 
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ــه خــودت  ــن روزهایــی کــه پشــت ســر گذاشــتی، ب ــر بشــوی، به خاطــر ای بزرگ ت
افتخــار خواهــی کــرد���«

***
ــوع،  ــد از خاموشــی شــبانه ممن ــوع، حــرف  زدن بع ــا ممن ــدن در راهروه »دوی
ــده و  ــررات پیچی ــی از مق ــا بخش ــوع���« این ه ــاختمان ممن ــیدن در س ــاد کش فری
مفصــل مدرســه ی شــبانه روزی ای بــود کــه دختــری بــا چشــم های آبــی و موهــای 
ــی  ــه هم کالس ــه ب ــری ک ــرد، دخت ــنا ک ــا آش ــا آن ه ــوره را ب ــرابی طالیی، منص ش
تــازه واردش کمــک می کــرد تــا زبــان انگلیســی را یــاد بگیــرد� بااینکــه زندگــی دور 
ــت در  ــه می خواس ــب ها ک ــود و ش ــخت ب ــوره س ــرای منص ــواده، ب ــه و خان از خان
اتاقــی شــش تخته بخوابــد، دلــش بــرای اتــاق خــودش تنــگ می شــد؛ امــا کم کــم 
بــا مقــررات مدرســه انــس گرفــت و بــه موضــوع درس هــا و کیفیــت زیــاد تدریــس 

ــد� ــد ش ــا عالقه من معلم ه
ــوزان  ــر روز دانش آم ــف ه ــردن جــزو وظای ــازی و ورزش ک ــن ب ــه زمی ــن ب رفت
ــت  ــک ســاعت وق ــل آن، ی ــود� شــب ها ســاعت هشــت شــام ســرو می شــد و قب ب
آزاد داشــتند� منصــوره هــر شــب وقــت آزادش را بــه کتابخانــه می رفــت و مطالعــه 
ــر آن را در یکــی  ــی زود ســروده های شکســپیر را حفــظ کــرد و خب می کــرد� خیل
از یکشــنبه هایی کــه مقــرر بــود، قبــل از رفتــن بــه کلیســا، بــرای والدینشــان نامــه 

بنویســند، در کاغــذی بــرای مــادرش نوشــت�
***

ــط  ــود� خــب فق ــم ســخت ب ــی برای ــودم انگســتان، خیل ــه ب ــه رفت ــی ک »اوایل
دوازده ســالم بــود� مــادرم وقتــی دیــد تــوی غربــت غصــه می خــورم، گفــت: ‘اگــر 
ــم  ــردم، از درس ــر برگ ــه اگ ــدم ک ــی می دی ــرد���’، ول ــی ناراحــت هســتی، برگ خیل
ــت  ــی دوس ــدن را خیل ــون درس خوان ــدم؛ چ ــن درس می خوان ــم� م ــب می مان عق
ــود، خیلــی هــم زود پیشــرفت کــردم، کلــی  داشــتم� درســم هــم خیلــی خــوب ب

ــم���« ــپیر بخوان ــه ام شکس ــاد گرفت ــه ی ــودم ک ــال ب خوش ح
ـ بــرای دختــر دوازده ســاله ای کــه زندگــی تــوی یــک کشــور غریبــه را تجربــه 

ــواده، چــه مشــکالت دیگــری وجــود داشــت؟ می کــرد، غیــر از دوری از خان
ــه ی  ــک مدرس ــوی ی ــن را ت ــر م ــود� اگ ــان ب ــن زب ــکل م ــن مش »عمده تری
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ــک  ــن ی ــد� م ــر می ش ــم کمت ــی زحمت ــد، کل ــرده بودن ــام ک ــوی زبان ثبت ن فرانس
کلمــه هــم انگلیســی نمی دانســتم� عیــن آدمــی بــودم کــه نــه چیــزی را می شــنود 

ــد� ــرف بزن ــد ح ــه می توان و ن
ــه  ــران طبــق روال عــادی و ســال ب ــود کــه در ای ــن ب »مشــکل بعــدی مــن ای
ــه،  ــوی خان ــدن ت ــای درس خوان ــر به ج ــاید اگ ــودم� ش ــه ب ــه نرفت ــال مدرس س
ــا  ــی دادم؛ ام ــق م ــد وف ــا شــرایط جدی ــر ب ــودم، خــودم را راحت ت ــه ب مدرســه رفت
مــن از یــک زندگــی آزاد و رهــا افتــاده بــودم وســط یــک شــبانه روزی بــا قوانیــن 
ــود�  ــم ب ــه ه ــن دو جامع ــن ای ــی بی ــگاه تربیت ــاوت ن ــب تف ــخت! و خ ــفت و س س
دختــر کالس هفتمــی تــوی ایــران دختــر عاقــل و بالغــی بــود کــه همــه ی نگاه هــا 
متوجــه  رفتــار و کــردارش بــود و حتــی بعضــی از دخترهــا را تــوی ایــن ســن شــوهر 
ــال،  ــن سن وس ــه ای ــی ب ــوز دخترهای ــتان، هن ــه ی انگلس ــا در جامع ــد؛ ام می دادن
ــا  ــان ب ــد� البتــه دخترهــای انگلیســی در ســال 1947 هــم، همچن دختربچــه بودن

ــد���« ــار می آمدن ــم ب ــرن نوزده ــی ق ــد اخالق ــان آداب و قواع هم

انگلیس، تهران، اخبار کودتای ۲۸ مرداد، سال ۱۳۳۲ش.
هــوا ابــری بــود و آســمان بیــن باریــدن و نباریــدن مــردد� تعطیلــی آخــر هفتــه 
ــدم  ــاحلی ق ــوار س ــتند دور ن ــبانه روزی، می خواس ــه ی ش ــای مدرس ــود و دختره ب
ــث  ــادری بح ــان م ــه زب ــه ب ــی ک ــد دختران ــدای بلن ــاحل را ص ــکوت س ــد� س بزنن
می کردنــد، می شکســت� گاهــی هــم صــدای موجــی یــا غرشــی از ســمت آســمان، 
ــدند،  ــم می ش ــار، خ ــک ب ــدم ی ــد ق ــا هرچن ــان� دختره ــط بحثش ــد وس می دوی
ــیدند  ــتند، می پاش ــه می توانس ــی ک ــا جای ــتند و ت ــنگ ریزه برمی داش ــتی س مش

ــا� ــه دوردســِت دری ب
»میــس دیویــس« معلــم تاریخشــان، ســر کالس گفتــه بــود: »تاریــخ را نبایــد 
ــر و   ــد س ــال می کنی ــه خی ــی ک ــان قصه های ــت هم ــرد� پش ــگاه ک ــدی ن یک بع
تهشــان معلــوم اســت، دنیایــی از معنــا و چون وچــرا و پنــد و عبــرت پنهــان اســت�«

امریکایی هــا زهــر  انگلیســی ها و  باالخــره  انــگار راســت هــم می گفــت� 
ــار  ــدق را برکن ــت مص ــرداد، دول ــای ۲۸م ــا کودت ــد و ب ــه بودن ــان را ریخت خودش
ــد� دخترهــا نگــران و ســردرگم، از هــر دریچــه ای کــه می شــد، اخبــار  کــرده بودن
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ــا  ــوع کودت ــد� نشــریات انگلیســی، وق ــال می کردن ــران را دنب ــی ای ــای داخل اتفاق ه
را ضــروری جلــوه می دادنــد و کودتاچیــان را قهرمانانــی می دانســتند کــه بــا اقــدام 
ــد  ــته بودن ــرده و نگذاش ــظ ک ــران را حف ــی ای ــت ارض ــتقالل و تمامی ــع، اس به موق
ــه ی  ــه آرزوی دیرین ــد و ب ــر ده ــه را تغیی ــی خاورمیان ــای سیاس ــوروی، جغرافی ش

ــه ی عمــل بپوشــاند� ــود، جام ــه آب هــای گــرم ب ــر کــه دسترســی ب پطرکبی
مطبوعــات فارســی زبان هــم، از تــرس دولــت ایــران، کودتــا را قیــام شــاه و ملــت 
قلمــداد می کردنــد و کودتاچیــان را وطن پرســتانی می دانســتند کــه حســرت 
ــای  ــی روزنامه ه ــط بعض ــن وس ــته اند و ای ــه گذاش ــه دل بیگان ــران را ب ــودی ای ناب
ــا لبــاس  ــاه را ب ــل از کودتــا، ش ــه قب ــد ک ــم بودن ــی ه ــور ایران نان به نرخِ روزخ
انگلیســی و کاله امریکایــی در حــال تیپــا زدن بــه کارگــران ایرانــی کشــیده بودنــد 
و بعــد از کودتــا لبــاس بیگانــه را بــه تــن مصــدق پوشــانده بودنــد و روی یقــه اش 
ــد، موضــع این هــا از  نقــش داس و چکــش و ســتاره ی ســرخ کمونیســتی زده بودن

ــود� ــر ب ــه آزاردهنده ت هم
بــا اوضــاع به وجودآمــده، منصــوره ترجیــح مــی داد خــودش را بیشــتر بــا درس 
ســرگرم کنــد تــا دشــواری غربــت و اتفاق هــای پیش آمــده را فرامــوش کنــد� زمــان 
ــک  ــبانه روزی نزدی ــام دوران مدرســه ی ش ــی و اتم ــال تحصیل ــان س ــات پای امتحان
ــرف  ــش را ص ــتر وقت ــد و بیش ــر می ش ــتانش حاض ــع دوس ــر در جم ــود و او کمت ب
مطالعــه بــرای آمادگــی در امتحانــات ورودی دانشــگاه می کــرد� مطمئــن بــود کــه 
ــل  ــد و حاص ــان می کن ــم نمای ــی اش را ه ــی، روی کامران ــکه ی زندگ ــره س باالخ

ــد� ــت را می چین ــت و دوری و غرب ــال زحم ــه س این هم
ــد   ــد، تبعی ــدان می افتادن ــه زن ــی ب ــارزان سیاس ــه مب ــی ک ــان روزهای در هم
ــد وطــن را تــرک کننــد، منصــوره خیــال می کــرد کــه  ــا مجبــور بودن می شــدند ی
ــی  ــد جــواب خیل ــه دارد و می توان ــا رشــته ای اســت کــه برایــش جاذب ــخ، تنه تاری
از ســؤال هایش را بدهــد؛ به خاطــر همیــن هــم، عزمــش را جــزم کــرد کــه تاریــخ 
ــت  ــا موفقی ــگاهش را ب ــان ورودی دانش ــه امتح ــود ک ــم ب ــان مصم ــد و چن بخوان

پشــت ســر گذاشــت�
***
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»امتحــان ورودی کــه دادم، می خواســتم بــروم آکســفورد، کمبریــج یــا لنــدن� 
ادینبــورگ انتخــاب چهــارم مــن بــود، ولــی ادینبــورگ خیلــی رمانتیــک بــود، ‘مری 
اســتوارت’ ملکــه ی اســکاتلند بــود و مــن اســکاتلند را خیلــی دوســت داشــتم� البتــه 

قبــل از رفتنــم، تصمیــم خــودم را گرفتــه بــودم کــه در دانشــگاه تاریــخ بخوانــم���«
ــما  ــگاهی ش ــته ی دانش ــاب رش ــاره ی انتخ ــی درب ــه ی خاص ــواده توصی ـ خان
ــر  ــود کــه ب ــا اینکــه اساســاً شــرایط زندگــی خانوادگــی شــما طــوری ب داشــتند ی

ــذارد؟ ــر بگ ــن انتخــاب اث ای
ــی  ــا مخالفت ــته؛ ام ــن رش ــاب ای ــه انتخ ــد ب ــویق نکردن ــن را تش ــواده م »خان
هــم نداشــتند� آزاد بــودم کــه طبــق عالقــه ی خــودم زندگــی کنــم� البتــه شــرایط 
ــت  ــدرم دوس ــود� پ ــر نب ــخ بی تأثی ــه تاری ــن ب ــدی م ــم در عالقه من ــی ه خانوادگ
نداشــت مــن یــک زن ســنتی باشــم، دلــش می خواســت قــوی باشــم و مســتقل، 
و دنبــال تحصیــالت عالیــه بــروم� سفارشــش ایــن بــود کــه بــه احساســاتم مســلط 
باشــم و هیچ وقــت اجــازه ندهــم کــه ســختی ها مــن را از پــای دربیاورنــد� 

به صراحــت می گفــت: ‘ضعیفــه نبــاش’�
ــود�  ــه ب ــل مطالع ــی اه ــت و خیل ــزل داش ــی در من ــه ی بزرگ ــدرم کتابخان »پ
کتاب هایــش را در نهایــت ســلیقه حفــظ می کــرد و تــا از امانــت داری کســی 
ــان  ــن از هم ــا م ــی داد؛ ام ــرض نم ــاب ق ــخص کت ــه آن ش ــد، ب ــن نمی ش مطمئ
کودکــی هــم اجــازه داشــتم کــه در کتابخانــه ی شــخصی پــدرم پرســه بزنــم، الی 
کتاب هایــش را بــاز کنــم، عکس هایشــان را ببینــم و تــا جایــی کــه ســوادم یــاری 
ــا بزرگ ســالی  ــدری ت ــه ی پ ــه کتابخان ــق خاطــر ب ــن تعل ــرد، بخوانمشــان� ای می ک
ــدر  ــاً تبــادل نظــر و گفت وشــنودهای پ ــا دو نفــر هــم غالب هــم ادامــه داشــت و م
و دختــری دل نشــینی داشــتیم� پــدرم به خصــوص بــه کتاب هــای تاریخــی و 
ــد�  ــاد بیوگرافــی می خوان ــه داشــت، زی بیوگرافــی بیشــتر از کتاب هــای دیگــر عالق
ــر  ــاد ســراغ این طــور کتاب هــا می رفتــم� بچه ت ــه تبعیــت از ایشــان، مــن هــم زی ب
کــه بودیــم، پــدرم بــه مــن و بــرادرم می گفــت: ‘وقتــی کــه بــزرگ شــدید، همــه ی 

ــد’�« ــر بخوان ــا را بهت ــه آن ه ــود ک ــی می ش ــال کس ــا م کتاب ه
ـ اســتقالل روزهــای جوانــی چــه طعمــی داشــت و زندگــی مســتقل در 

ــود؟ ــور ب ــکاتلند چط اس
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»کاًل حــال و هــوای شــهر ادینبــورگ بــرای مــن خیلــی جــذاب و دل نشــین و 
ــود، معمــاری اش، طــرز برخــورد و رفتــار مردمــش، فضــای دانشــگاهش  رؤیایــی ب
ــا روزهــای  و��� � همه چیــز خیلــی خــوب بــود و خــب اینکــه زندگــی دانشــجویی ب
شــبانه روزی خیلــی فــرق داشــت؛ حتــی اگــر تــوی یــک اتــاق کوچــک باشــی بــا 
کاغــذ دیــواری رنگ ورورفتــه و بخــاری ســکه ای، بــاز هــم آدم احســاس آرامــش و 
ــال  ــی خوش ح ــردم� خیل ــرور می ک ــاس غ ــی احس ــا خیل ــتقالل دارد� آن روزه اس
ــام  ــوی دانشــگاه ثبت ن ــم ت ــی می توان ــودم کــه مســتقل شــده ام و خــودم به تنهای ب
کنــم، اتــاق بگیــرم، حســاب بانکــی بــاز کنــم و��� � البتــه موقــع بــاز کــردن حســاب 
ــودم  ــرده ب ــاز ک ــاب ب ــه آب دادم� حس ــم ب ــی ه ــته گل کوچولوی ــک دس ــی ی بانک
ــک  ــم، آدرس بان ــته چک می رفت ــن دس ــرای گرفت ــد ب ــه بای ــد ک ــد روز بع و چن
ــه ی  ــک کلیساســت و قیاف ــار ی ــک کن ــط می دانســتم بان ــود؛ فق فراموشــم شــده ب

بانکــداری را کــه برایــم حســاب بــاز کــرده بــود، یــادم مانــده بــود�«
ـ کمی هم از استادها و کالس درسشان می گویید؟

تاریــخ  کبیــر،  بریتانیــای  امپراتــوری  تاریــخ  دانشــگاه،  عمومــی  »دروس 
ــخ  ــیط، تاری ــع و بس ــکلی جام ــکا و به ش ــخ امری ــکاتلند، تاری ــخ اس ــتان، تاری انگلس
ــر، شــامل مســتعمراتی مثــل  ــای کبی ــوری بریتانی ــخ امپرات ــه، تاری ــود� البت ــا ب اروپ
کانــادا، اســترالیا، هنــد و چیــن هــم بــود و بــه همیــن ســادگی نمی شــد از کنــارش 

گذشــت�
»بعــد از امتحانــات پایــان تــرم ســال اول، مســئوالن دانشــگاه اعــالم می کردنــد 
کــه چــه کســانی شــرایط تحصیــل در مقطــع فوق لیســانس را دارنــد� خوشــبختانه 
ــا  ــد ت ــازه دادن ــد و اج ــی بودن ــتادها راض ــودم و اس ــه ب ــی گرفت ــرات خوب ــن نم م
فوق لیســانس پیــش بــروم؛ ولــی خــب بــرای رســیدن بــه مقصــد، بــه چهــار ســال 
پژوهــش و تــالش مــداوم و پیوســته نیــاز بــود� در آخریــن ســالی کــه بایــد حــوزه ی 
ــه  ــی افســوس می خــوردم ک ــن کل ــم، م ــان را مشــخص می کردی تخصصــی خودم
ــس’  ــور ‘وات ــرم� پروفس ــران بگی ــخ ای ــه ی تاری ــم را در زمین ــتم تخصص نمی توانس
صاحــب کرســی تاریــخ اســالم بــود و پروفســور ‘الــول ســاتن’ تاریــخ ادبیــات ایــران 
ــد  ــه چن ــم ک ــرس’ ه ــود� پروفســور ‘پی ــی ب ــه درســی فرع ــرد ک ــس می ک را تدری
ــر  ــان در اث ــود، آن زم ــته ب ــم نوش ــرن هجده ــائل ق ــاره ی مس ــده درب ــاب ارزن کت



مأموریت غیرممکن32

ــال  ــد؛ بااین ح ــا می کردن ــر جابه ج ــا ویلچی ــود و او را ب ــده ب ــا درآم ــاری از پ بیم
کرســی اش را برقــرار نگــه داشــته بــود و بــا وجــود تحلیــل قــوای جســمی اش، نفــس 

حضــورش در دانشــگاه بــه دانشــجویان درس شــهامت و پایــداری مــی داد���«

خیابان کنزینگتون، تلگراف ارسالی از ایران 
ــوی  ــزرگ، ت ــگ� مادرب ــی قهوه ای رن ــس قدیم ــه عک ــود ب ــوره زل زده ب منص
ــه  ــود ب ــه داده ب ــتش را تکی ــود و دس ــتاده ب ــت ایس ــی راس ــا قامت ــس ب ــاب عک ق
ــت�  ــرار داش ــده ای ق ــزِی کنده کاری ش ــاعت برن ــه روی آن س ــدی ک ــز پایه بلن می
ــگاه  ــزرگ و ن ــان مادرب ــت و درخش ــمان درش ــه چش ــود ک ــال ب ــوره خوش ح منص
ــر  ــود ب ــی، لبخنــدی محــو نشــانده ب ــرده و همیــن خوش حال ــه ارث ب نافــذش را ب
گوشــه ی لبــش و بــرده بــودش بــه گذشــته� عیــن روزهایــی کــه می نشســت روی 
ــت  ــو زد و نشس ــش، زان ــِی مادربزرگ ــه روی صندل ــبِز روب ــی س ــه ی مخمل چهارپای
ــوده  ــده ب ــان ش ــه هم زم ــت ک ــفر همدانشــان می گف ــزرگ از س ــاق� مادرب ــج ات کن
بــا گــذر احمدشــاه از همــدان، وقتــی کــه بــا همراهانــش عــازم ســفر اروپــا بــوده 
ــح  ــر روز صب ــه ه ــت و اینک ــاه می گف ــدن ش ــر خوابی ــب دی ــادت ش ــت� از ع اس
ــت  ــزرگ راس ــای مادرب ــه ی قصه ه ــت� هم ــده اس ــدار می ش ــج بی ــاعت پن ــر س س
ــا  ــود� از مشــروطه می گفــت و از اســتقبال ســتارخان، از روزی کــه دروازه هــا را ت ب
ــد می شــد و  ــش بلن ــد از تمــام شــدن قصه های ــد� همیشــه بع شــاه آباد بســته بودن
ــدوزی  ــد، گل ــو درســت می کردن ــد، نقــل آلبال ــا منصــوره ســاق عــروس می پختن ب

� و���  می کردنــد 
ــرار نداشــتند�  ــت آرام و ق ــزرگ هیچ وق دســت های کشــیده و اســتخوانی مادرب
بــاد شــدیدتر شــده بــود و قطره هــای ریــز بــاران بی وقفــه بــه شیشــه های پنجــره 
می کوبیــد� هنــوز هــوا آن چنــان ســرد نشــده بــود؛ امــا منصــوره، یک دفعــه دلــش 
ــتخوانی  ــت های اس ــوی دس ــه ب ــرد ک ــش را ک ــور نارنجی رنگ ــیدن پلی ــوای پوش ه
ــل  ــش را بغ ــید، بازوهای ــور را پوش ــدان، پلی ــر چم ــت س ــی داد� رف ــزرگ را م مادرب
ــار  ــاز کن ــا نیمه ب ــوواری همان ج ــادام ب ــاب م ــره� کت ــار پنج ــت کن ــرد و نشس ک
ــش  ــض امان ــود، بغ ــیده ب ــران رس ــراف از ای ــه تلگ ــود� از عصــر ک ــده ب ــره مان پنج

ــد��� ــاور کن ــش را ب ــودن مادربزرگ ــت نب ــی داد، نمی توانس نم
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***
ــدش  ــش فرزن ــت� از ش ــا رف ــالگی از دنی ــرزا، در 4۳ س ــم، عباس می »پدربزرگ
فقــط مــادرم همــا ازدواج کــرده بــود� اداره ی زندگــی در آن دوران بــا وجــود چنــد 
فرزنــد و بی همســر بســیار ســخت بــود؛ به خصــوص کــه رضاشــاه هرچقــدر 
قدرتمند تــر می شــد، بیشــتر بــر خانــواده ی مــادری ام ســخت می گرفــت� بــا 
ــه  ــود کــه ب ــده ب ــه بهایــی ناچیــز خری ــان ســپه ب قلــدری خانه باغشــان را در خیاب

ــود���« ــااراده ب ــوی و ب ــی ق ــم زن ــا مادربزرگ ــد، ام ــه کن کاخــش اضاف
ــه  ــود ک ــه روزگار ب ــام و موج ــال خوش ن ــلطنه« از رج ــان نظام الس »رضاقلی خ
بــه اصــرار و پافشــاری »عبدالحســین میرزا فرمانفرمــا« راضــی شــده بــود دختــرش 
»زهراســلطان« را بــه عقــد »عباس میــرزا«، پســر دوم فرمانفرمــا، دربیــاورد� 
ــه در آن  ــی داد و ازآنجاک ــت م ــیار اهمی ــرش بس ــل دخت ــه تحصی ــان ب رضاقلی خ
زمــان مدرســه ای بــرای دختــران نبــود، دختــرش را بــه مدرســه ی مبلغیــن مذهبــی 
ــار  ــه ارمنی تب ــه ک ــاگردان مدرس ــت ش ــار اکثری ــا در کن ــتاد ت ــک  می فرس کاتولی
ــم  ــه اش ه ــان فرانس ــوزش زب ــرای آم ــد و ب ــد، درس بخوان ــوی مذهب بودن و عیس

ــه منــزل مــی آورد��� ــام »ُمســیو ریشــارخان« را ب ــه ن معلمــی فرانســوی ب
ــای  ــه فعالیت ه ــما را ب ــادری، ش ــدان م ــی در خان ــینه ای سیاس ــن پیش ـ چنی

ــد؟ ــجویی نبودی ــی دانش ــای سیاس ــل بحث ه ــرد، اه ــب نمی ک ــی ترغی سیاس
»آن زمــان در کافه هــای دانشــجویی، زیــاد بحــث سیاســی می شــد� به خصــوص 
دانشــجویان جهان ســومی دربــاره ی مبــارزه بــا اســتعمار و اســتقالل طلبی و 
ــای  ــا فعالیت ه ــادرم ب ــا م ــد؛ ام ــت می کردن ــاد صحب ــه زی ــای کمال طلبان آرزوه
ــتگانش و  ــخ بس ــت تل ــرد� سرنوش ــت می ک ــود مخالف ــام وج ــا تم ــن ب ــی م سیاس
بالهایــی کــه بــر ســر آن هــا آمــده بــود، او را از سیاســت منزجــر کــرده بــود و بســیار 
بیــم داشــت از اینکــه مــن داخــل بازی هــای سیاســی بشــوم� عمویــش فیروزمیــرزا 
ــین  ــه زور خانه نش ــش را ب ــد، پدربزرگ ــته بودن ــدان کش ــوی زن ــه را ت نصرت الدول
کــرده بودنــد و عمــه اش مریم فیــروز بــه حــزب کمونیســت پیوســته بــود��� همــه ی 
ــود�  ــمش ب ــش چش ــواره پی ــر هم ــره ی دیگ ــای پرمخاط ــی رخداده ــا و خیل این ه
ــه دور  ــن می خواســت ک ــا از م ــش و تمن ــا خواه ــز ب ــی نی ــم و گاه ــی به تحک گاه

سیاســت را خــط بکشــم���«
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***
»در کافه هــای دانشــجویی، دوســتانی کــه بــرای بحــث سیاســی دور هــم جمــع 
ــر مصــدق در  ــدی و��� دکت ــی، هن ــد، مصــری، لبنان ــی بودن ــر ملیت می شــدند، از ه
ــانه ها  ــطوره ها و افس ــوی اس ــه پهل ــو ب ــتعمارزده، پهل ــل اس ــن مل ــی ای ــان اهال می
ــان  ــن بحثش ــر ای ــر س ــد، ب ــار می خوردن ــتوران ناه ــه در رس ــک روز ک ــی زد� ی م
ــش  ــم و از امکانات ــم، درس می خوانی ــتان کار می کنی ــا در انگلس ــه م ــود ک ــده ب ش
ــه اســت؟ یکــی از  ــن منصفان ــا ای ــم، آی ــش را داری ــا آرزوی زوال ــم، ام ــره می بری به
دانشــجویان مصــری لبخنــدی کنایه آمیــز زد و گفــت: ‘مارکــس هــم در انگلســتان 
ــزرگ بشــر در  ــر ب ــش نقشــه می کشــید� هن ــرای انهدام ــی ب ــرد؛ ول ــی می ک زندگ
ایــن بــوده اســت کــه بــرای زهــر، پادزهــر بســازد� مارکــس و لنیــن می بایســت در 
کشــورهای ســرمایه داری زندگــی می کردنــد تــا راه و روش مبــارزه بــا ســرمایه داری 

ــد’�« ــف کنن ــر کش را دقیق ت

مصر، فرودگاه قاهره، سال ۱۹۵۶
ــر  ــع خــروج دخت ــزی، موق ــا شــانه هایی پهــن و پوســتی برن ــد ب پســری بلندق
هم کالســی اش از کتابخانــه، در را برایــش بــاز کــرد� در دنیــای دانشــجویی این جــور 
ــه،  ــد؛ البت ــی می خوان ــود و علوم سیاس ــار ب ــر مصری تب ــود� پس ــاب نب ــا ب نزاکت ه

ــود� کمــی هــم شاعر مســلک ب
چنــد وقــت بعــد منصــوره در نامــه ای بــه دوســتش کــه بــه ایــران برگشــته بــود، 
ــوون  ــم بته ــال، ســمفونی نه ــرت ه ــم کنســرت، در آلب می نویســد: »دیشــب رفتی
را می نواختنــد� از موســیقی کالســیک غربــی برایــم گفــت� شــام رفتیــم رســتوران 
هنــدی، مــرغ و کاری خوردیــم و بعــد از شــام بــود کــه از مــن خواســتگاری کــرد���«

***
ــان  ــن سفرش ــه اولی ــافرانی ک ــره� مس ــمان قاه ــه آس ــد ب ــته بودن ــدم گذاش ق
ــاب کوچــک پنجــره ی  ــراز آســمان و از ق ــر ف ــد ب ــال می کردن ــود، خی ــه مصــر ب ب
هواپیمــا، می شــود اهــرام بازمانــده از عصــر فراعنــه را دیــد، امــا تالششــان بی ثمــر 
ــی  ــود در صحرای ــن، کشــیده شــده ب ــواری په ــه چــون ن ــل ک ــود� به جــز رود نی ب

ــورد� ــم نمی خ ــه چش ــر ب ــزی دیگ ــا، چی ــر و بی انته بای
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هواپیمــا کــه نشســت و از محوطــه ی فــرودگاه بیــرون آمدنــد، تاکســی گرفتنــد� 
قاهــره زیبــا بــود و پرهیاهــو، لبریــز از شــعر و ماجــرا� تاکســی از بلــوار پهنــی کــه 
ــزرگ  ــای ب ــرف عکس ه ــه ط ــت� هم ــد، می گذش ــته بودن ــل کاش ــطش را نخ وس
ــان�  ــپید و نمای ــی س ــدان و دندان های ــی خن ــا صورت ــود ب ــر ب ــال عبدالناص جم
ــاده  ــرف ج ــخص، دو ط ــی مش ــخصی در فاصله های ــده و لباس ش ــی ورزی مأموران
ــرد�  ــت می ک ــی صحب ــه ی عرب ــا لهج ــی را ب ــاد، انگلیس ــد� تازه دام ــتاده بودن ایس
دانشــجوی دکتــری بــود و در مباحــث سیاســی صاحب نظــر� قــرار بــود بــه زودی در 
ــم هــم دانشــجوی ارشــد  ــس مشــغول شــود� عروس خان ــه تدری دانشــگاه قاهــره ب

تاریــخ بــود�
ــی،  ــای تاریخ ــی، قلعه ه ــجدهای قدیم ــود، مس ــر ب ــران بزرگ ت ــره از ته قاه
بیــن  باشــکوه جدیــدش، تضــادی  عمارت هــای کهن ســال و ســاختمان های 
ــهر را  ــت ش ــه جذابی ــود ک ــود آورده ب ــه وج ــهر ب ــروزی ش ــتانی و ام ــق باس مناط
ــل  ــت� رود نی ــود نداش ــران وج ــوز در ته ــه هن ــادی ک ــرد، تض ــدان می ک دوچن
کــه از وســط شــهر می گذشــت، بــا نخل هــای کاشته شــده در کرانه هایــش و 
کشــتی های بــزرگ و کوچــک دکل داری کــه بــر روی آن جــوالن می دادنــد، چنــان 
منظــره ی جــذاب و گیرایــی می ســاخت کــه بومیــان قاهــره را هــم مفتــون خــودش 
ــه  ــود و هرچقــدر ب ــان ب ــق نمای ــه در دوردســت های اف می کــرد� شــبح اهــرام ثالث

و عظیم تــر می شــدند��� باشــکوه تر  نزدیک تــر می شــدی،  آن هــا 
***

»ســال 1961 قاهــره را تــرک کــردم و بــا دختــر کوچکــم ‘پرینــاز’ بــه ایــران 
ــر زبــان و ادبیــات عــرب، مهم تریــن دســتاورد  برگشــتم� بااینکــه می شــد تســلط ب
ــدگار  ــا ســوغات مــن، خاطــره ی مان ــا تنه ســا ل های زندگــی ام در مصــر باشــد، ام
مهربانــی، مهمان نــوازی و کرامــت ملــت بــزرگ و باســتانی مصــر بــود کــه تــا امــروز 

در ذهنــم باقــی مانــده���«
ـ چطور شد که تصمیم گرفتید برگردید ایران؟

»مــن شــش ســال در قاهــره زندگــی کــردم؛ امــا بعــد از مــرگ پســرم زندگــی 
ــم می خواســت  ــودم کــه فقــط دل ــه هــم خــورد� آن  روزهــا تــوی شــرایطی ب مــا ب
ــاره ی  ــرگ پ ــر از م ــد تلخ ت ــی نمی توان ــچ اتفاق ــم� هی ــش فامیل ــران پی ــردم ای برگ
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ــد شــد�  ــادرزادی متول ــی م ــک عارضــه ی قلب ــا ی ــی’ ب ــن آدم باشــد� پســرم ‘عل ت
دکتــر محمــد قریــب بــه مــا گفــت بهتــر اســت کــه بــرای عمــل اقــدام نکنیــم، چون 
ــک پزشــک  ــا ی ــود؛ ام ــازه ای ب ــا عمــل ت ــد انجــام می شــد، در دنی ــه بای ــی ک عمل
جوانــی بــود کــه تــازه از امریــکا برگشــته بــود� او معتقــد بــود کــه می شــود عملــش 
کــرد� مــن آن موقــع خیلــی جــوان بــودم و آدم تــوی جوانــی کم تجربــه اســت� بــه 
توصیــه ی پزشــک جــوان گــوش کــردم و پســرم را بــرای عمــل بــه امریــکا بردیــم؛ 

ــود�« ــزی نب ــا متأســفانه عمــل موفقیت آمی ام
ـ مدتی که در مصر اقامت داشتید، مشغول به تحصیل نشدید؟

ــرم؛  ــران بگی ــخ ای ــرای تاری ــره دکت ــگاه قاه ــه در دانش ــت ک ــم می خواس »دل
ــم  ــه نظ ــه ب ــن ک ــرای م ــره ب ــگاه قاه ــی و اداری دانش ــور علم ــامانی ام ــا نابس ام
ــره  ــگاه قاه ــی دانش ــود� ازطرف ــر نب ــودم، تحمل پذی ــرده ب ــادت ک ــی ها ع انگلیس

کرســی ایران شناســی نداشــت�« 

خیابان حشمت الدوله، باغ دکتر صادق نظام مافی، بهمن ۱۳۳۹ش.
دکتــر صــادق نظام مافــی از خانــدان نظام الســلطنه بود، بــرادرزاده ی زهراســلطان 
نظام الســلطنه و پســردایی همــا فرمانفرمائیــان� آقــای دکتــر دســت هایش را تــوی 
جیــب بارانــی اش کــرده بــود و آرام قــدم برمی داشــت، در پیــاده روی خیابانــی کــه 
ــه� روی  ــای زمان ــن اتفاق ه ــر مهم تری ــاهد و ناظ ــود و ش ــران ب ــز ته روزگاری مرک
ــود  ــته ب ــدم برداش ــدرش ق ــه روزی پ ــت ک ــا می گذاش ــنگ فرش هایی پ ــان س هم
در ســال 1۳۲0، شــاید هــم قبل تــر یــا بعدتــرش� شــاید آقــای دکتــر هــم، همــراه 
ــاد نمــی آورد،  ــه ی پــدرش و دســت در دســت او در روزهایــی از کودکــی اش کــه ب
ــود� حــاال ســال ها از آن  ــان را تماشــا کــرده ب ــن خیاب ــع مهــم ای گوشــه ای از وقای
ــزرِگ قدیمــی در  ــاغ ب ــوی ب ــود و ت ــکا برگشــته ب ــود و او از امری روزهــا گذشــته ب
ــتانش را  ــای زمس ــکوت صبح ه ــه س ــی ک ــت� باغ ــب داش ــان مط ــان آذربایج خیاب

ــت� ــتند، می شکس ــدش می نشس ــای بلن ــه روی چناره ــی ک ــار کالغ های قارق
***

روایت آقای نادر نظام مافی، پسر ارشد دکتر اتحادیه و دکتر صادق نظام مافی 
»پــدرم هشــت ســال از مــادرم بزرگ تــر بــود، فامیــل نزدیــک بودنــد و از زمانــی 
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ــود  ــی و واســطه ای نب ــه معرف ــاز ب ــر را می شــناختند� نی ــد، همدیگ ــه بچــه بودن ک
ــرای آشنایی شــان� بعــد از خواســتگاری و مراســم مرســوم، زندگــی مشترکشــان  ب
را در بــاغ خیابــان آذربایجــان شــروع کردنــد� یــک ســاختمان نوســاز اضافــه کــرده 
بودنــد کنــار ســاختمان قدیمــی مطــب پــدرم، بــرای ســکونت� مــن هــم همان جــا 
بــه دنیــا آمــدم� زندگــی خانوادگــی مــا هیچ وقــت از تاریــخ جــدا نبــود، پــدرم هــم 
عالقه منــد بودنــد بــه ایــن مباحــث� وقتــی مــا بچــه بودیــم، ســر میــز غــذا کــه دور 
ــل تاریخــی  ــات روز و تحلی ــم جمــع می شــدیم، همیشــه بحــث مســائل و اتفاق ه
ــد؛  ــده بودن ــر گذران ــادی را از س ــات زی ــن تجربی ــادر م ــود� م ــع ب ــوادث و وقای ح

ــد� ــده بودن ــد، انقــالب مصــر را دی ــی کــه در قاهــره زندگــی می کردن زمان
»نــه اینکــه چــون مــادرم هســتند قصــدم تعریــف و تمجیــد از ایشــان باشــد، 
ولــی بــه معنــای واقعــی کم نظیــر هســتند� مــادر چهــار تا بچــه بودنــد، همســرداری 
ــال  ــق و پژوهــش فع ــس داشــتند، در حــوزه ی تحقی ــد، در دانشــگاه تدری می کردن
بودنــد و نشــر تاریــخ ایــران را هــم اداره می کردنــد، نشــر تاریــخ به تنهایــی خــودش 

یــک دانشــکده و پژوهشــکده اســت�
»مــادرم پشــتکار عجیبــی دارنــد، در تــدوام بــر انجــام یــک کار، خیلــی خــاص 
ــا  ــی آن را نیمــه کاره ی هســتند� خیلی هــا کارهــای بزرگــی را شــروع می کننــد، ول
ــد،  ــروع کرده ان ــر کاری را ش ــان ه ــا ایش ــد؛ ام ــا می کنن ــیده ره ــد نرس ــه مقص ب
ــل  ــرف تحصی ــالب ص ــل از انق ــان را قب ــی از عمرش ــانده اند� نیم ــرانجام رس ــه س ب
ــت  ــه فعالی ــد از انقــالب ب ــد و نیمــی از عمرشــان بع ــس و پژوهــش کرده ان و تدری
مــداوم ســپری شــده اســت� شــاید کمتــر کســی ســابقه ای چنیــن طوالنی و مســتمر 
در تحقیــق و تدریــس داشــته باشــد� کســی کــه تحــوالت جامعــه را دوام آورده و 
پابرجــای مانــده باشــد� شــاید تــداوم در کار، منحصربه فردتریــن ویژگی شــان باشــد؛ 
ــام هیچ وقــت از زندگــی خانوادگی شــان هــم غافــل  ــن ای ــی خــب در تمامــی ای ول
ــت  ــا وق ــا آن ه ــد و ب ــا هــم بوده  ان ــد و نوه ه ــار همســر و فرزن ــد� همیشــه کن نبودن
ــان  ــای اجتماعی ش ــه فعالیت ه ــن، ب ــو احس ــه نح ــه ب ــن اینک ــد، در عی گذرانده ان

ــد� ــم پرداخته ان ه
»بــه همیــن میزان کــه کنار خانــواده بودنــد، همراه و پشــتیبان دانشجوهایشــان 
ــد و  ــک می کنن ــی کم ــجویی خیل ــای دانش ــه تحقیق ه ــتند� ب ــد و هس ــم بودن ه
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معتقدنــد کــه بایــد بــه کار جوان هــا اهمیــت داد� هســتند اســتادان پیش کســوتی 
کــه کمکــی بــه رســاله و تحقیقــات دانشــجویی نمی کننــد یــا تمایلــی ندارنــد کــه 
ــار  وقتــی دانشــجویی در تحقیــق و تألیــف همراهشــان شــد، اســم دانشــجو را کن
ــادر مــن در این جــور  ــا برعکــس، م ــد؛ ام ــاب بیاورن ــد کت اســم خودشــان روی جل
ــه  ــد ک ــد می کنن ــیار تأکی ــد� بس ــه می گذارن ــان مای ــی از خودش ــا خیل موقعیت ه
حتمــاً وقتــی یــک دانشــجو در تألیــف کتابــی همراهی شــان کــرده اســت، اســمش 
را روی جلــد بیاورنــد؛ چــون معتقدنــد کــه جوانــان بایــد دیــده بشــوند، بایــد بــرای 
ــوزه ی  ــی در ح ــه خیل ــتند� بااینک ــعار نیس ــل ش ــت� کاًل اه ــان ارزش گذاش کارش
زنــان فعالیــت داشــته اند، ولــی شــعار فمنیســتی ســر نمی دهنــد� اخیــراً کتابــی بــا 
عنــوان نیمــه ی پنهــان تألیــف کردنــد کــه دربــاره ی زنــان ایــران در آســتانه ی قــرن 
بیســتم اســت� خالصــه اینکــه دنبــال اهــداف و منافــع سیاســی نیســتند� بیشــتر از 
هرچیــز بــر آفرینــش کار متمرکــز هســتند و معتقدنــد در مســیر زندگــی بایــد در 

تمــاس مســتقیم بــا جامعــه و زندگــی اجتماعــی مــردم بــود�
»و یــک نکتــه به عنــوان نکتــه ی جالــب و پایانــی اینکــه مــادرم قبــل از 
ازدواجشــان تــوی خانه هایــی زندگــی می کردنــد کــه از لحــاظ معمــاری و موقعیــت 
ــم  ــدگار و مه ــاختمان های مان ــزو س ــم ج ــد و االن ه ــاص بودن ــی خ ــی خیل مکان
تهــران هســتند� خانــه ی بن بســت اتحادیــه کــه به عنــوان یکــی از بناهــای مانــدگار 
ــد  ــرای بازدی ــی ب ــه محل ــود ب ــل می  ش ــهرداری تبدی ــرف ش ــران، ازط ــی ته تاریخ
عمومــی، خانــه ی خیابــان فرانســه کــه بــه ســبک بناهــای باشــکوه اصفهــان ســاخته 
ــاختمان  ــال  حاضــر س ــردی دارد و در ح ــه کاری منحصربه ف ــش آین شــده و زیرزمین
انجمــن فلســفه اســت� منــزل بعــدی ایشــان االن ســفارت فلســطین اســت و یکــی از 
خانه هــای پدری شــان، فعــاًل اداره ی مرکــزی ســاختمان انتقــال خــون ایــران اســت� 
ــن  ــد، روی کاله فرنگــی ای ــی بچــه بودن ــه وقت ــرد ک ــف می ک ــا تعری ــرای م ــادرم ب م

ــد�« ــا می کرده ان ــی را تماش ــربازان خارج ــدن س ــتند و آم ــارت می نشس عم
***

»همســر دومــم، پســردایی مــادرم بــود، دکتــر صــادق نظام مافــی� پزشــک بــود 
ایشــان، متخصــص غــدد� زندگــی خیلــی خوبــی داشــتیم� انســانی تمام عیــار بــود، 
ــا  ــات��� ازدواج ب ــه ادبی ــخ، ب ــه تاری ــد ب ــوخ طبع، عالقه من ــده، ش ــار، جهان   دی بردب
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ایشــان شــیرین ترین اتفــاق زندگــی مــن بــود و حاصلــش ســه فرزنــد پســر بــود���«
ــه  ــروع ب ــران ش ــگاه ته ــما در دانش ــران، ش ــه ای ــت ب ــد از بازگش ــی بع ـ مدت

فعالیــت کردیــد، از شــروع همکاری تــان بــا دانشــگاه می گوییــد؟
»خــب، مــن یــک دوره ای خانــه دار بــودم، خانــه دار خیلــی خوبــی هــم نبــودم� 
زمانــی کــه بــه مــن پیشــنهاد کار شــد، بیشــتر از ســی ســالم بــود� مــادرم وقتــی 
ــروی  ــذاری و ب ــت را بگ ــی بچه های ــرا می خواه ــرد: ‘چ ــی ک ــار ناراحت ــنید، اظه ش
ــت بی ســواد می ماننــد  ــادری ات چــه می شــود، بچه های ســِر کار، پــس وظیفــه ی م
و���’ ولــی خــب مــن می گفتــم اگــر االن نــروم ســر کار، هیچ وقــت دیگــر نخواهــم 

رفــت�
»آن زمــان عمــوی مــادرم، دکتــر ‘حافــظ فرمانفرمائیــان’ اســتاد گــروه تاریــخ 
دانشــگاه تهــران بــود� بــه مــن گفــت: ‘یــا بیــا بــا مــا کار کــن، یــا بــرو تحصیالتــت 
را ادامــه بــده و دکترایــت را بگیــر�’ حــق بــا او بــود و راهنمایــی اش درســت و بجــا 
بــود؛ ولــی بــرای گرفتــن دکتــرای تاریــخ در ایــران تســلط نســبی بــه زبــان عربــی 

نیــاز بــود کــه مــن نداشــتم�
ــه کار تحقیــق و پژوهــش شــدم� نســخه ی  ــود کــه دســت ب »در همــان دوره ب
ــاره ی خاطــرات ســفر فیروزمیــرزا  ــود و درب خطــی ای را کــه عمــوی مــادرم داده ب
ــود، تصحیــح کــردم و منتشــر هــم شــد� به جــز آن یــک ســفرنامه ی دیگــر هــم  ب
ــات  ــز ‘مطالع ــه مرک ــد از آن ب ــردم� بع ــود، ترجمــه ک ــی ب ــه نویســنده اش اروپای ک
ــه دانشــکده ی حقــوق دانشــگاه تهــران پیوســتم کــه  ــی بین المللــی’ وابســته ب عال
زندگــی ام را دگرگــون کــرد� مقــاالت تحقیقــی جالب توجهــی دربــاره ی مصر نوشــتم 
کــه در مجلــه ی دانشــکده ی حقــوق چــاپ شــد و مــورد عنایــت صاحب نظــران قــرار 
گرفــت؛ چــون مقاالتــم را بــر اســاس منابــع و اســناد دســت اول و ارزشــمندی کــه 
از مرکــز اســناد وزارت خارجــه ی انگلیــس خریــده بودنــد، تألیــف و تدویــن کــرده 
ــود،  ــودم� بعــد از رفتــن دکتــر ‘منوچهــر گنجــی’ کــه رئیــس مرکــز مطالعــات ب ب
ــرای  ــدر ب ــط دانشــگاه این ق ــا حضــور در محی ــم کارم را از دســت دادم؛ ام ــن ه م
مــن جــذاب بــود کــه حاضــر بــه ترکــش نبــودم� به خاطــر همیــن، بــه دانشــکده ی 
ــده ام را  ــای چاپ ش ــردم و مقاله ه ــی ک ــودم را معرف ــم و خ ــات رفت ــخ و ادبی تاری
ــوان  ــد و به عن ــم را پذیرفتن ــریع تقاضای ــی س ــارم، خیل ــالف انتظ ــان دادم� خ نش
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مربــی اســتخدام شــدم�
»مدتــی هــم در دانشــگاه مشــغول بــه تدریــس شــدم� آن موقــع دکتــر ‘عبــاس 
زریــاب خویــی’ مدیــر گــروه بــود� ایشــان بــه مــن گفتنــد: ‘اگــر بخواهــی کار بــا مــا 
را ادامــه بدهــی، بایــد دکتــرا بگیــری�’ توصیــه ی اســتاد را بــه جــان پذیرفتــم و بــا 
ــا وجــود اینکــه بیســت ســال از  ــردم� ب ــه ک ــول ســاتن’ مکاتب اســتاد پیشــینم ‘ال
زمــان تحصیلــم در انگلســتان می گذشــت، مــن را بــه جــا آورد و در پاســخ نامــه ام 
ــا  ــم و آنجــا بیشــتر ب ــه تهــران می آی ــه زودی ب ــاد مــی آورم� ب ــه ی ــو را ب نوشــت: ‘ت

ــم�’ ــره می کنی ــم مذاک ه
»تابســتان آن ســال الــول ســاتن بــه تهــران آمــد و عــزم جــزم مــن را کــه دیــد 
ــه دانشــگاه، مــن هــم آن را تأییــد می کنــم�’ در  گفــت: ‘درخواســتت را بفرســت ب
واقــع، قــدم گذاشــتن بــه دانشــگاه تهــران بــه زندگــی مــن یــک بعــد جدیــد داد؛ 
انــگار بــه دنیــای تــازه ای وارد شــده بــودم� شــاید به خاطــر همــان خصلــت لجوجــی 
ــا لجاجــت کار  ــم ب ــه هدف ــرای رســیدن ب ــود کــه در آن دوران هــم ب کودکــی ام ب

کــردم و بــا تمــام مشــکالتی کــه وجــود داشــت، راهــم را ادامــه دادم���« 
ــل  ــه ی تحصی ــه ادام ــد و اداره ی زندگــی، مشــغول ب ــا وجــود داشــتن فرزن ـ ب
شــدید، آن هــم در خــارج از ایــران و دور از خانــواده، دشــوار نبــود در آن شــرایط؟

»ســال 1۳54 بــود کــه مــن بــرای ادامــه ی تحصیــل رفتــم اســکاتلند� بااینکــه 
خیلــی مشــتاق بــه ادامــه ی تحصیــل بــودم، امــا حواســم پشــت ســرم بــود و دلــم 
ــای  ــن تماش ــورگ عی ــگاه ادینب ــه دانش ــاره ب ــی زد� ورود دوب ــم را م ــور بچه های ش
ــودم�  ــرده ب ــذت ب ــاش ل ــدن صحنه ه ــار از دی ــک ب ــه ی ــود ک ــی ب ــاره ی فیلم دوب
همــه ی خاطــرات روزگار جوانــی ام را زنــده می کــرد� خــودم متوجــه بــودم کــه چــه 
جســارتی بــه خــرج داده ام کــه بعــد از بیســت ســال دوبــاره ســراغ درس خوانــدن 

آمــده ام���«
ـ در تمام مدت تحصیل، بچه ها از شما دور بودند؟

ــتگی ام را  ــا شایس ــدم ت ــورگ می مان ــته در ادینب ــد پیوس ــاه اول را بای ــه م »س
ــوم،  ــاه س ــان م ــم� در پای ــت کن ــه مســئوالن دانشــگاه ثاب ــرا ب ــن دکت ــرای گرفت ب
دو مقالــه بــه الــول ســاتن دادم تــا بــر اســاس آن هــا بگویــد کــه مــن را به عنــوان 
دانشــجوی دکتــرا می پذیــرد یــا نــه� خوشــبختانه نظــرش مســاعد بــود و مــن بعــد 
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از آن مشــغول تهیــه ی رســاله ی دکتــرا شــدم� بــه لنــدن رفتــم و در ‘مرکــز همگانــی 
اســناد انگلســتان’ ســرگرم تهیــه ی اســناد و مدارکــی شــدم کــه بــرای تحقیقاتــم 

ــاره ی احــزاب سیاســی انقــالب مشــروطیت الزم بــود� درب
ــر  ــاله و دو پس ــادر چهارده س ــود، ن ــاله ب ــاز شانزده س ــرم پرین ــت دخت »آن وق
ــد  ــا می آمدن ــد� تابســتان ها بچه ه ــر بودن ــی’ و ‘شــریف’ کوچک ت ــرم ‘محمدتق دیگ
ــادر خیلــی کمک حالــم بودنــد� بقیــه ی  انگلســتان و پیــش مــن بودنــد� پرینــاز و ن
ــان  ــی زدم� زم ــر م ــا س ــه آن ه ــران و ب ــم ای ــار می رفت ــن ب ــن چندی ــم م ــال ه س
نوشــتن تــزم بیشــتِر تحقیــق و پژوهشــم در ایــران بــود؛ چــون بخش هــای اصلــی 
ــده ای از کارم را  ــد� بخــش عم ــران بودن ــتم، در ای ــه الزم داش ــع و مآخــذی ک مناب
ــم را کــه می نوشــتم،  ــی از پژوهش های ــد فصل ــی دادم و هــر چن ــران انجــام م در ای
ــی  ــی دادم، راهنمای برمی گشــتم انگلســتان پیــش اســتادم، نوشــته ها را نشــانش م

ــا�  ــش بچه ه ــران پی ــتم ای ــاره برمی گش ــم و دوب می گرفت
ــه  ــی شــانس آوردم ک ــم� خیل ــرا گرفت ــن دکت ــالب اســالمی م ــا انق مصــادف ب
ــا را  ــرایط بچه ه ــوی آن ش ــتم ت ــون نمی توانس ــد؛ چ ــام ش ــع تم ــم به موق درس
بگــذارم و برگــردم ســراغ درس� یعنــی خــوِد اینکــه بچــه داشــتم، باعــث شــد کــه 
درســم زودتــر تمــام بشــود، به خاطــر اینکــه همــه اش بــا خــودم فکرمی کــردم کــه 
ــم و  ــبانه روز کار کن ــد ش ــس، بای ــتند؛ پ ــن دور هس ــا از م ــه دارم و بچه ه ــن بچ م
زودتــر تــزم را تمــام کنــم تــا برگــردم ســراغ زندگــی ام و خــب چــون تــز دکتــرای 
مــن دربــاره ی ‘نقــش احــزاب سیاســی در دوره ی انقــالب مشــروطه’ بــود، می توانــم 
ــو  ــن را جل ــز م ــتن ت ــال کار نوش ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــالب، ش ــوع انق ــم وق بگوی
انداخــت� زندگــی در دل یــک انقــالب و نوشــتن دربــاره ی انقالبــی دیگــر خیلــی بــه 

ــم�« ــته باش ــع داش ــن تری از وقای ــا درک روش ــرد ت ــک می ک ــن کم م

تجمعات دانشجویی، دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۵۷ش.
خیلــی از مغازه هــای اطــراف دانشــگاه کرکره هایشــان را کشــیده بودنــد پاییــن� 
ــم  ــرد ه ــجویانی گ ــان، دانش ــه وکنار خیاب ــگاه، در گوش ــه ی دانش ــرون از محوط بی
جمــع بودنــد� اوضــاع آرام نبــود؛ امــا دختــر دانشــجو مصمــم بــود رئیــس گروهشــان 
را ببینــد� از کنــار حلقه هــای پراکنــده ی جمعیــت گذشــت و رفــت داخــل محوطــه� 
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وقتــی کــه وارد ســاختمان اصلــی شــد، بــه تقلیــد از دوســتش پله هــا را یکی یکــی 
ــود  ــه اتاق هــای گــروه فرانســه نرســیده ب ــوز ب ــا هن ــت؛ ام ــاال می رف می شــمرد و ب
کــه از سرســرای پاییــن صــدای فریــاد ‘مــرگ بــر دیکتاتــور’ دانشــجوها بلنــد شــد 
ــروه  ــن شیشــه ها� اســتادان گ ــرو ریخت ــِد ف و پشــِت ســرش صــدای خشــک و بلن
ــا  ــاالی پله ه ــد و از ب ــا ریختن ــه راهروه ــد، ب ــر کالس بودن ــه س ــجویانی ک و دانش

دانشــجویان معتــرض را تماشــا کردنــد�
یکــی از اســتادها گفــت: »کاش بــرای درس هــم این قــدر جوش وخــروش 
داشــتند�« دانشــجویی جــوان، گــره انداخــت بــه ابروهایــش و دنبــال حرف اســتادش 
را گرفــت: »مــن از صبــر اعلی حضــرت در عجبــم، تــا کــی قــرار اســت یــک مشــت 
هرج ومرج طلــب، نظــم و امنیــت مملکــت را بــه هــم بریزنــد�« اســتادی کــه 
ــن  ــد: »ای ــود، خندی ــگ کــت و شــلوار تنــش خاکســتری ب ــای ســرش، هم رن موه
ــان  ــه ن ــده ای کــه نداشــته باشــد، دســت کم شیشــه بُرها را ب تظاهرات هــا هیــچ فای

ــاند�« ــی می رس و نوای
دختــر کــه دهانــش خشــک شــده بــود و زانوهایــش می لرزیــد، تکیــه داده بــود 
بــه دیــوار راهــرو� نمی دانســت بایــد بــرود یــا بمانــد� منشــی گــروه کــه چشــم های 
ــت:  ــرد و آرام گف ــاق ب ــه ات ــودش ب ــراه خ ــد، او را هم ــر را دی ــت زده ی دخت وحش

»خــدا خــودش بــه همــه رحــم کنــد���«
***

ــالب  ــه دانشــگاه� انق ــاره برگشــتم ب ــن دوب ــد از بازگشــت از انگلســتان، م »بع
داشــت بــه ثمــر می رســید� کالس  هــا شــروع شــده بــود، ولــی نمی شــد ادامــه داد؛ 
چــون هــر روز میتینــگ بــود، شــلوغ بــود، فضــای دانشــگاه متشــنج بــود� ایــن بــود 
کــه دانشــگاه تعطیــل شــد؛ ولــی مــا اســتادها هــر روز می رفتیــم کارت می زدیــم� 

ــم�« ــه می دادی ــروژه ارائ ــک پ ــتیم و می بایســت ی حضــور داش
ـ بعد از تعطیلی دانشگاه، فعالیت های کاری شما همچنان ادامه داشت؟

ــاپ  ــا را چ ــد آن ه ــنهاد ش ــن پیش ــه م ــه ب ــواده ک ــال خان ــود م ــی ب »خاطرات
کنــم� یکــی از بســتگان گفــت: ‘اگــر قــرار اســت ایــن خاطــرات چــاپ بشــود، چــرا 
خودمــان ایــن کار را نکنیــم�’ و به این ترتیــب بــه فکــر راه انــدازی نشــر تاریــخ  ایــران 
ــن کار را  ــاً ای ــی واقع ــت، ول ــم را می گرف ــی وقت ــر خیل ــه کار نش ــم� بااینک افتادی
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ــا آقــای ‘ســیروس ســعدوندیان’ کــه از دانشــجویان قبلــی مــن  دوســت داشــتم� ب
ــه کار  ــم ب ــروع کردی ــم ش ــا ه ــم و ب ــن زدی ــزل م ــن من ــری در زیرزمی ــود، دفت ب

ــردن���« ک

نشر تاریخ ایران و روایت خانم »سعاد پیرا« مدیر داخلی انتشارات
»نشــر تاریــخ ایــران در ســال 1۳6۲ بــا مدیریــت خانــم دکتــر منصــوره اتحادیــه 
شــروع بــه کار کــرد� ایشــان در آن زمــان، اســتاد دانشــگاه تهــران بودنــد و هم زمــان 
ــتند� در  ــتغال داش ــم اش ــارات ه ــت در انتش ــش و فعالی ــق و پژوه ــه کار تحقی ب
ابتــدای کار خواهــرم خانــم ‘فاطمــه پیــرا’ و آقــای ‘ســیروس ســعدوندیان’ بــا نشــر 
ــه  ــد ب ــی جدی ــد، گروه ــه بع ــال1۳6۸ ب ــد� از س ــکاری می کردن ــران هم ــخ ای تاری
خانــواده ی نشــر تاریــخ ایــران اضافــه شــدند� همچنیــن، دانشــجویان و تعــدادی از 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه تهــران و دانشــگاه های دیگــر هــم در کنــار گــروه قبلــی 

مشــغول تحقیــق و پژوهــش شــدند�
ــه مــدت شــانزده ســال و به طــور  ــخ ب ــی کــه در نشــر تاری »یکــی از برنامه های
ــه  ــود ک ــزار می شــد، جلســه های ســخنرانی ب ــان برگ ــا آب ــداوم، از اردیبهشــت ت م
بیشــتر هماهنگی هــای برگــزاری آن را مــن خــودم انجــام مــی دادم� ایــن جلســات 
هــم خیلــی ارزشــمند بــود و هــم خیلــی ازشــان اســتقبال می شــد� تمرکــز مــا در 
ــم  ــال کم ک ــک س ــد از ی ــا بع ــود؛ ام ــی ب ــخ سیاس ــر روی تاری ــخنرانی ها اول ب س
موضــوع ســخنرانی ها گســترش پیــدا کــرد و وارد حیطــه ی معمــاری، هنــر، فلســفه 
ــیار  ــات بس ــی از موضوع ــه یک ــم ک ــزار کردی ــمینار برگ ــه س ــدیم� س ــم ش و��� ه
ــی  ــه مباحث ــه ب ــود ک ــران در گذشــته و حــال’ ب ــن ســمینارها، ‘طه مطــرح در ای
ــازه ی تاریخــی طوالنــی  چــون موســیقی، ادبیــات، ســینما، جامعه شناســی و��� در ب
ــرار  ــه برق ــه روز در هفت ــدت دو و س ــه م ــمینار ب ــن س ــاه ای ــک م ــت� ی می  پرداخ
ــف و در موضوعــات گوناگــون، مثــل فلســفه و ارتباطــش  ــا پنل هــای مختل ــود، ب ب

ــا تاریــخ و موســیقی� ــا تاریــخ، ســینما و ارتباطــش ب ب
»بــرای ایــن ســمینارها، ســخنران از خــارج ایــران هــم زیــاد دعــوت می کردیــم� 
ــران داشــتند، برنامــه ی  ــه ای ــن صــورت کــه از اســتادانی کــه قصــد ســفر ب ــه ای ب
ــان  ــه ی سخنرانی هایش ــرای برنام ــب را ب ــی مناس ــیدیم و زمان ــان را می پرس سفرش
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تنظیــم می کردیــم تــا از تجربیــات و اطالعاتشــان اســتفاده کنیــم؛ مثــاًل در مبحــث 
ــه زندگــی اولیــن هنرپیشــه ی  ســینما و تاریــخ ســینمای ایــران، به طــور مفصــل ب
ــود و  ــده ب ــود آم ــه وج ــش ب ــری برای ــل بازیگ ــه به دلی ــکالتی ک ــی و مش زن ایران
ســختی هایی کــه در زندگــی اش کشــیده بــود، پرداختیــم��� آن زمــان کــه مــا ایــن 

ــود� کارهــا را انجــام می دادیــم، تمرکــز بیشــتر روی تاریــخ سیاســی ب
»ازآنجاکــه اســناد اهمیــت دارنــد و انعــکاس ســندها در جامعــه مهــم 
ــجویان  ــه دانش ــندخوانی ب ــوزش س ــر، آم ــت نش ــده ای از فعالی ــش عم ــت، بخ اس
و فارغ التحصیــالن عالقه منــد اســت کــه خانــم دکتــر مســتقیماً در زمینــه ی 
خوانــش اســناد، عالقه منــدان را هدایــت می کننــد و کار را بــه آن هــا یــاد 
می دهنــد� افــرادی از بیــن ایــن گروه هــا، بعــد از یــاد گرفتــن ســندخوانی مشــغول 

ــوند���« ــر می ش ــا نش ــکاری ب ــه هم ب
***

ــه  ــازار عرض ــه ب ــال 1۳6۲ ب ــود را در س ــاب خ ــن کت ــران اولی ــخ ای ــر تاری نش
کــرد� در نشــر تاریــخ ایــران تاکنــون بیشــتر از دویســت عنــوان کتــاب بــه چــاپ 
ــی  ــت؛ ول ــا را نمی پذیرف ــه ی نشــر چــاپ آن ه ــه متأســفانه جامع رســیده اســت ک
دکتــر اتحادیــه بــاور داشــت کــه ایــن کتاب هــا بایــد منتشــر شــود� در واقــع او بــا 
تأســیس ایــن نشــر، فعالیت هــای علمــی و تاریخــی خــود را گســترش داد� تــالش 
ایشــان در نقــش اســتاد، پژوهشــگر، راهنمــا و ناشــر، بســیاری از اتفاقــات و اســناد 
ــرار داده  ــران را از فراموشــی نجــات داده و در دســترس پژوهشــگران ق تاریخــی ای
اســت� در کار پژوهــش تاریخــی، بایــد اســناد معتبــر موجــود باشــد، امــا کار تهیــه و 

ــواری هایی دارد� ــار، دش ــرای انتش ــنادی ب ــن اس ــازی چنی آماده س
دکتــر اتحادیــه متخصــص تاریــخ دوره ی قاجاریــه اســت، تاریخ بخشــی از دوران 
ــله  ــن سلس ــراض ای ــا انق ــاه ت ــر ناصرالدین ش ــه ی عص ــی از میان ــله، یعن ــن سلس ای
ــر  ــری کم  نظی ــه صاحب نظ ــن زمین ــود� او در ای ــال می ش ــتاد س ــدود هش ــه ح ک
بــا اطالعاتــی وســیع اســت کــه آگاهــی و اطالعاتــش فقــط برگرفتــه از کتاب هــای 
چاپــی و متــون خطــی نیســت؛ بلکــه اســناد و مــدارک بســیاری را بررســی کــرده 
کــه عمــده ی آن هــا متعلــق بــه خویشــاوندان خــودش یــا خانــدان منســوبان اوســت� 
یکــی از ویژگی هــای ایشــان، پرداختــن انحصــاری بــه تاریــخ ایــن دوره ی محــدود 
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اســت؛ درحالی کــه محققــان و پژوهشــگران و اســتادان در حــوزه ی تاریــخ و ادبیــات، 
ــرای پژوهــش انتخــاب نمی کننــد� عمومــاً رشــته ای خــاص را ب

ــده ی  ــه اســت� عم ــر اتحادی ــر دکت ــاخصه های دیگ ــناد از ش ــه اس دسترســی ب
کتاب هایــی کــه ایشــان در ایــن حــوزه منتشــر کــرده، کتاب هــای مختلف الوجهــی 
اســت کــه اســناد ایــن کتاب هــا بیشــتر از کتــب خطــی و دســت نویس بــه دســت 
آمــده کــه بیشترشــان انحصــاراً در خانــدان دکتــر منصــوره اتحادیــه موجــود بــوده 
اســت� دکتــر اتحادیــه منتســب بــه ســه خانــدان حکومت مــدار و اقتصــاددان ایــران 
ــدان فرمانفرمــا، اتحادیــه و نظام مافــی کــه اســناد مهــم و متعــددی در  اســت، خان

حیطــه ی تاریــخ سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ایــران داشــته اند�
ــول  ــه، در ط ــرار گرفت ــارش ق ــه در اختی ــی را ک ــناد فراوان ــه، اس ــر اتحادی دکت
ــاب هرکــدام پژوهــش و تحقیــق کــرده  ــه چــاپ رســانده اســت و در ب ۳7 ســال ب
و بــرای آن هــا توضیــح و تفســیر نوشــته اســت� به ســبب نــوع فعالیت هــای 
ــزد آن هــا وجــود داشــته اســت کــه  ــه، اســناد مهمــی ن ــدان اتحادی اقتصــادی خان
همــه ی آن هــا حــاوی اطالعــات مهمــی از مباحــث اقتصــادی و تجــاری اواخــر دوران 
قاجــار و اوایــل دوره ی پهلــوی اســت، اســنادی کــه بــرای تدویــن تاریــخ اقتصــادی 

ــت� ــر اس ــد و کم نظی ــران مفی ــی ای و اجتماع

امالک و مستغالت خیابان الله زار، اواخر دوره ی قاجار، اوایل عصر پهلوی
ــت و  ــود� دق ــوز ســالمت ب ــم هن ــد از شصت ســالگی ه ــه بع ــم اتحادی حاج رحی
ــاب  ــوش و خوش حس ــود� خوش پ ــرده ب ــی نک ــی اش فرق ــا روزگار جوان ــش ب ذکاوت
ــرادرش  ــب او و ب ــی، اغل ــک مل ــاح بان ــل از افتت ــه قب ــوری ک ــود؛ ج ــام ب و خوش ن
ــفالت  ــوی را آس ــان پهل ــی خیاب ــد� از وقت ــرار می گرفتن ــت ق ــه ی دول ــرف معامل ط
ــود و  ــده ب ــر ش ــمیرانات راحت ت ــهر و ش ــمال ش ــه ش ــد ب ــد، رفت وآم ــرده بودن ک
ــل،  ــد اتومبی ــا خری ــود� ب ــوار کالســکه ش ــل س ــل قب ــود مث ــور نب ــم مجب حاج رحی
ــاید  ــد� ش ــی می ش ــش صرفه جوی ــم در وقت ــرد، ه ــد می ک ــر رفت وآم ــم راحت ت ه
خیلــی از تجــار دیگــر هــم اتومبیــل خریــده بودنــد؛ امــا در بیــن تجــار صاحب نــام، 
ــته های  ــه ی اوراق و دست نوش ــه کلی ــود ک ــاری ب ــدود تج ــی از مع ــم یک حاج رحی

ــه می داشــت� ــای تجــاری اش را نگ ــالت و کاره ــه معام ــوط ب مرب
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ــن اوراق به خاطــر آگاهــی از شــیوه ی زندگــی مــردم عــادی آن  ارزشــمندی ای
ــزی  ــه ی مرک ــار در منطق ــر قاج ــر عص ــه در اواخ ــم اتحادی ــت� حاج رحی دوران اس
شــهر، در خیابــان اللــه زار، صاحــب امــالک و مســتغالت وســیعی بــوده، دکان هــای 
بســیاری کــه آن هــا را بــرای مشــاغلی گوناگــون بــه افــراد مختلفــی اجــاره مــی داده 
اســت� متــن اجاره نامه هــای به جامانــده، بســیار دقیــق اســت و در آن بــه جزئیاتــی 
توجــه شــده کــه مثــاًل بــا بررســی قــرارداد مربــوط بــه قهوه خانــه، می تــوان فهمیــد 
کــه فضــای قهوه خانه هــا در آن دوران چطــور بــوده اســت، صاحبانــش چــه کســانی 
ــدر  ــر دکان چق ــاره ی ه ــه مال االج ــته اند و اینک ــی داش ــه ویژگی های ــد و چ بوده ان
بــوده اســت� حتــی در بعضــی از ایــن اســناد، ابــزار کار قهوه چیــان نیــز وصــف شــده 
اســت� قطعــاً امــکان گــردآوری و تصحیــح مجموعه هایــی کــه نشــر ایــران منتشــر 

کــرده، بــرای دیگــر افــراد و ســازمان ها وجــود نداشــته اســت�
ــه در  ــت ک ــی اس ــکده ی حقیق ــکده و پژوهش ــک دانش ــران ی ــخ ای ــر تاری نش
ســالیان متمــادی، آییــن تحقیــق، روش مقاله نویســی و ســندخوانی و کتاب نویســی 
ــن پژوهشــکده ای کــه این همــه ســال  ــراد بســیاری از ای ــوزش داده اســت� اف را آم
ــی  ــه مدرک ــدون اینک ــده اند؛ ب ــل ش ــرده، فارغ التحصی ــت ک ــت فعالی ــزد و من بی م
رســمی دریافــت کــرده باشــند� تنــوع مطالبــی کــه ایــن نشــر در ســال های گذشــته 
ــات و  ــایر مکاتب ــی و س ــات مال ــا حواله ج ــره ت ــفرنامه و خاط ــرده، از س ــه ک عرض
ــی  ــاف اجتماع ــار و اصن ــی اقش ــط درون ــی از رواب ــر بخش ــی، بیانگ ــات دیوان مکتوب
اســت کــه کمــک می کنــد تــا پیوندهــای اجتماعــی متنــوع را در میــان گروه هــای 
اجتماعــی بهتــر بشناســیم� همچنیــن، تصویــر روشــنی از فــرم زبــان اداری و تجاری 
ــه پژوهشــگران عرضــه می کنــد� ــگارش در تنظیــم اســناد را ب و ســبک و ســیاق ن

ازجمله کتاب های منتشرشده در نشر تاریخ ایران:
ــکاری  ــا هم ــاری ب ــخ غف ــد، تاری ــه جل ــی در س ــلطنه ماف ــرات نظام الس خاط
ســیروس ســعدوندیان، مجموعــه اســناد عبدالحســین  میرزا فرمانفرمــا بــا همــکاری 
ســیروس ســعدوندیان، نامه هــای یوســف مغیث الســلطنه، ســیاق معیشــت در 
ــخ اجتماعــی تهــران در  ــه تهــران، اســنادی از تاری ــار دارالخالف ــه، آم عصــر قاجاری
ــیروس  ــکاری س ــا هم ــلطنه ب ــرات تاج الس ــانیان، خاط ــقوط ساس ــار، س ــر قاج عص

ــت و���  ــران اس ــا طه ــگاری، اینج ــیوه ی تاریخ ن ــعدوندیان، ش س
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»دکتر منصوره اتحادیه، بانوی تاریخ ایران«
تاریخ نو، گنجینه ای از روایت های عامه 

ــاره ی  در یــک دهــه ی گذشــته دکتــر منصــوره اتحادیــه، در آرای خــودش درب
ــام  ــه ن ــدی را ب ــرد جدی ــان رویک ــای مورخ ــف و مهارت ه ــخ و وظای ــتی تاری چیس
ــه  ــای عام ــه ای از روایت ه ــو، گنجین ــخ ن ــت� تاری ــرده اس ــرح ک ــو« مط ــخ ن »تاری
اســت کــه بــه اقشــاری کــه تاکنــون در تاریــخ حضــوری جــدی نداشــته اند، نــگاه 
جدیــدی می انــدازد، مثــل جوامــع انســانی ازجملــه روســتائیان، کارگــران و زنــان� 
ــد و  ــم می زن ــر ه ــخ ب ــاره ی تاری ــا را درب ــنتی م ــش س ــد، بین ــرد جدی ــن رویک ای
ــا  ــا و جنگ ه ــان حکومت ه ــاً سرنوشــت حاکم ــخ صرف ــه تاری ــویم ک متوجــه می ش
ــاال  ــه ب و نزاع هــا و قراردادهــا نیســت؛ بلکــه تاریــخ بایــد یــک رویکــرد از پاییــن ب

داشــته باشــد و زندگــی مــردم عــادی را هــم روایــت کنــد� 
ـ آیــا تاریــخ نــو، آنچــه از گذشــته به عنــوان تعریــف علــم تاریــخ در ذهــن افــراد 

بــوده، بــر هــم می زنــد؟
»هــر علمــی تحــول پیــدا می کنــد� تاریخ نــگاری هــم مثــل هــر علــم دیگــری 
تحــول پیــدا کــرده اســت� در ایــران هــم از گذشــته های دور تاریخ نــگاری اســالمی 
بــوده، ولــی بیشــتر تاریــخ نخبــگان و حاکمــان و فاتحــان بــوده اســت؛ چــون دنیــا 
ــم  ــم ه ــتند، قل ــدرت داش ــد، ق ــت می کردن ــا حکوم ــد� نخبه ه ــور می دیدن را آن ط
ــتر  ــتند، بیش ــه می نوش ــم ک ــانی ه ــتند� کس ــواد نداش ــردم س ــه ی م ــتند� بقی داش
ــادی  ــردم ع ــت م ــه سرنوش ــن ب ــر همی ــد؛ به خاط ــاالر بودن ــاری و دیوان س درب
ــه اشــخاص  ــن شــرایطی، نمی شــود انتظــار داشــت ک ــا چنی ــه نمی شــد� ب پرداخت
ــر  ــد؛ مگ ــا نمی ش ــه آن ه ــی ب ــاًل توجه ــند، اص ــته باش ــی داش ــم تاریخ ــن ه فروت
ــده اند  ــته ش ــردم کش ــداد از م ــه تع ــه چ ــتند ک ــی می نوش ــک جنگ ــه در ی اینک
ــا چــه شــهرهایی خــراب شــده اســت: »تاریــخ  ــا چــه تعــدادی اســیر شــده اند ی ی
ــگاری اســت کــه از قبــِل جنــگ جهانــی دوم در فرانســه  ــو، پیشــرفتی در تاریخ ن ن
ــه طبقــات کارگــری،  ــگاری مارکسیســتی، به خصــوص ب شــروع شــد� البتــه تاریخ ن
ــژه در مســائل اقتصــادی�«  ــوژی مارکسیســتی داشــت، به وی ــد ایدئول نگاهــی از دی

ـ سابقه ی تاریخ نگاری به سبک و سیاق جدید به چه زمانی برمی گردد؟ 
»تاریــخ نــو در اروپــا و امریــکا از دهــه ی هشــتاد و نــود آغــاز شــد؛ ولــی بــه ایــن 
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ــا و  ــون ضعف ه ــود، چ ــته می ش ــد نگریس ــا تردی ــم االن ب ــگاری ه ــوع از تاریخ ن ن
کاســتی هایی دارد، چــون نــگاه خاصــی بــه جامعــه دارد� تاریخ  نــگاری تمــام مــدت 
در حــال تحــول اســت� همیــن نــگاه از پاییــن بــه باالیــی کــه می گوییــم، یــک تحول 
اســت، گــو اینکــه خــودش جزئیــات و مســائل بســیاری دارد؛ مثــاًل اگــر دربــاره ی 
ــاال  ــه ب ــن ب ــگاه از پایی ــم ن ــی می خواهی ــم، وقت ــت می کنی ــگ صحب ــخ جن تاری
ــه افــرادی می پردازیــم کــه  ــا ب داشــته باشــیم، منظورمــان چــه قشــری اســت؟ آی
خانه هایشــان ویــران شــده؟ دربــاره ی کشــتگان یــا آوارگان جنــگ می نویســیم یــا 
از زندگــی ســربازان دون پایــه می گوییــم؟ اگــر دربــاره ی طــب صحبــت می کنیــم، 
منظــور مــا کســانی اســت کــه در اثــر بیمــاری فــوت شــده اند؟ اطبایــی را در نظــر 
ــه  ــیم ک ــی می نویس ــا از مردم ــد، ی ــردم می پردازن ــداوای م ــه م ــه ب ــم ک می گیری

تحــت مــداوا قــرار دارنــد؟
ــده  ــه وجــود آم ــی ب ــگاری نوعــی دگرگون ــر در تاریخ ن ــه ی اخی »اصــوالً در ده
ــم�  ــم چــه کار بکنی ــم و می خواهی ــم می روی ــه کجــا داری ــم ب ــد بدانی ــا بای اســت� م
ــک  ــوان ی ــان را به عن ــه ی زن ــا هم ــم، آی ــان می پردازی ــخ زن ــه تاری ــی ب ــاًل وقت مث
ــم،  ــدا می کنی ــا را ج ــای اقلیت ه ــه، زن ه ــه ن ــا اینک ــم؟ ی ــر می گیری ــه در نظ طبق
ــی  ــان عشــایر و��� را هــم همین طــور؟ به عبارت ــم و زن ــان کارگــر را جــدا می کنی زن
ــگاه  ــا ن ــه آن ه ــی از کل ب ــوان جزئ ــا به عن ــم، ی ــک کل می بینی ــا را ی ــا این ه آی

می کنیــم؟«
ــا دیگــران و به عبارتــی ســبک کار شــما ایــن اســت  ــز کار شــما ب ـ وجــه تمای
ــه  ــی ب ــال کس ــه تابه ح ــد ک ــه می کنی ــدی توج ــا ی جدی ــع و ژانره ــه مناب ــه ب ک

ــان جــذاب اســت؟ ــای تاریخــی برایت ــرده اســت، کشــف تازه ه ــا توجــه نک آن ه
»تاریخ نــگاری در حــال گــذار اســت و ایــن گــذار از جهاتــی امکاناتــی فوق العــاده 
فراهــم می کنــد کــه خیلــی جذابیــت دارد� امــروزه منابــع تاریخــی خیلــی گســترش 
پیــدا کرده انــد� برخــی منابعــی بودنــد کــه تابه حــال دیــده نشــده بودنــد، یــا اینکــه 
منابعــی بودنــد کــه اصــاًل ســند تاریخــی محســوب نمی شــدند؛ امــا االن هرچیــزی 
ــود�  ــتفاده ش ــع تاریخــی اس ــوان منب ــود و به عن ــند محســوب ش ــن اســت س ممک
ــه الی  ــد، الب ــند می گردن ــال س ــه به دنب ــتان های عام ــا در داس ــی از مورخ ه خیل

ــر نویســنده ها و��� ــن تفک ــا بی ــد ی ــعارها جســت وجو می کنن ش
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»هنــر هــم منبــع مهمــی بــرای تاریخ نــگاری اســت، فرقــی نمی کنــد 
ــه  ــن ب ــود م ــه خ ــراً توج ــی و��� � اخی ــور، پارچه باف ــی، کاریکات ــری، نقاش ــه هن چ
عکاســی جلــب شــده اســت، عکاســی عامــه! اینکــه مــردم عــادی چــه عکس هایــی 
می انداخته انــد و از ایــن عکس هــا چــه اســتفاده ای می شــود کــرد� در غــرب، 
خیلــی دربــاره ی عکس هــای خانوادگــی و عکس هــای مــردم عــادی مطالعــه 
ــی  ــرد، خیل ــی ب ــای بســیاری می شــود پ ــه چیزه ــا ب شــده اســت� از روی عکس ه
می شــود آموخــت، دربــاره ی آداب ورســوم مــردم و کارهایــی کــه می کردنــد، 
ــد و ایــن  ــه کجاهــا ســفر می کردن ــد، ب ــه چــه چیزهایــی اهمیــت می دادن اینکــه ب
ــر زندگی شــان گذاشــته اســت��� از روی عکس هــا می شــود  ســفرها چــه تأثیــری ب
بــه مطالعــه ی ســبک زندگــی مــردم پرداخــت� وقتــی کســی در ایــن مســیر قــرار 
ــر  ــدر جلوت ــت؛ هرچق ــوس بی انتهاس ــک اقیان ــه ی ــتن ب ــا گذاش ــل پ ــرد، مث می گی
ــردن  ــرای کار ک ــد ب ــع جدی ــد و منب ــب جدی ــم مطل ــاز ه ــه ب ــی ک ــروی، می بین ب

ــود دارد���« وج
ــور  ــد، این ط ــی باش ــد کار جذاب ــی بای ــندهای قدیم ــن س ــت وجو در بی ـ جس

نیســت؟
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــان دارد و هیجان انگیزت ــی هیج ــند خیل ــف س »کاًل کش
این همــه ســند وجــود دارد� اخیــراً مــن یــک ســندی دیــدم کــه عقدنامــه ی دختــر 
ــغ  ــدن مبل ــوده اســت� دی ــده ب ــوا درآم ــک نان ــد ی ــه عق ــه ب ــک شــاطر اســت ک ی
مهریــه بــرای مــن جالــب و تکان دهنــده بــود و همین طــور تذهیــب ایــن عقدنامــه 
ــگ کــرده  ــا انگشــت رن ــگار اطرافــش را ب ــود کــه ان ــی کوچکــی ب کــه کاغــذ خیل

ــد� بودن
ــد ذهنیــت یــک  »خیلــی جالــب اســت کــه یــک تکــه کاغــذ کوچــک می توان
دوران را بــرای مــا بازخوانــی کنــد� یــک بــار تکــه ای کاغــذ بــه دســت مــن رســید 
ــه دوران  ــوط ب ــده مرب ــردارِی فروخته ش ــاس س ــک لب ــب ی ــوی جی ــه آن را ت ک
ــود ازطــرف یــک آقایــی  ــد� یــک نامــه ی عاشــقانه ب فتحعلی شــاه پیــدا کــرده بودن
ــن  ــه م ــو ب ــر ت ــدان دارم، اگ ــا دن ــن ۲4 ت ــود: ‘م ــته ب ــوقه اش نوش ــه معش ــه ب ک

ــرم���’ ــو را می گی ــم و ت ــالق می ده ــر را ط ــادر جعف ــن م ــی، م بگوی
»وقتــی آدم ایــن نامــه را می خوانــد، متوجــه می شــود کــه چــرا نمی گذاشــتند 
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ــد نامه هــای  ــاد بگیرن ــد؛ شــاید می ترســیدند کــه زن هــا ی ــاد بگیرن زن هــا ســواد ی
ــان را  ــا بخواننــد، یعنــی ایــن قصــه، تــرس از ســوادآموزی زن عاشــقانه بنویســند ی

ــد���« ــا ملمــوس می کن ــرای م ب
ــه منابــع جدیــد، از تاریــخ نقلــی و  ــا اتــکا ب ــوده کــه ب ـ کوشــش شــما ایــن ب
ــه گذشــته را به طــور  ــن برســید ک ــخ از پایی ــی تاری ــه نوع ــد و ب ــذر کنی ــی گ روای
ــات در  ــع و اطالع ــن مناب ــه ی ای ــما از هم ــد� ش ــازی کن ــی بازس ــی و عقالی منطق
ــراه  ــدی را هم ــن کار روش جدی ــود ای ــد� خ ــک می گیری ــته کم ــازی گذش بازس
مــی آورد، گویــی شــما بــه مکتــب جدیــدی رســیدید کــه تابــع روش هــای پیشــین 

نیســت�
»در واقــع، کاری کــه مــن کــردم، ایــن بــوده کــه مطالعــه کــردم و از ایــن نــوع 
تحقیقــات کــه در خــارج از ایــران شــده، الگــو گرفتــم� مــن هــم امکانــات ایــن کار 
را داشــتم، هــم ســندهایش را� ازجملــه کارهایــی کــه مــا در نشــر تاریــخ کردیــم، 
انتشــار برخــی نامه هــای مــردم عــادی در دوران حکومــت فرمانفرمــا در کرمانشــاه 
اســت کــه در ایــن نامه هــا انــواع مســائل محلــی مطــرح می شــود، از دزدیــدن گاو 
یــک نفــر تــا گــم شــدن دختــر یکــی دیگــر و اینکــه کجــا شــورش شــده، رابطــه ی 
حاکــم بــا مــردم چطــور بــوده، انتظــار مــردم از حکومــت چــه بــوده اســت و��� � البته 
ــک  ــد ی ــا می توان ــان نیســت؛ ام ــه ی آن زم ــی نشــان  دهنده ی جامع ــا به تنهای این ه
ــوع اســناد،  ــا مطالعــه ی ایــن ن ــه مــا نشــان بدهــد� ب ــد از جامعــه ی آن روز را ب بُع
بــه درک جامعــه ی آن زمانــه، امکانــات دولــت بــرای آرام کــردن محــل، ســرکوب 

ــیم�« ــت می رس ــی ازاین دس ــیان و اطالعات شورش
ـ و شــما بــه اســنادی دسترســی داشــتید کــه می توانــد بیانگــر تاریــخ اقتصــادی 

یــک عصر باشــد؟
»برخــی دیگــر از اســنادی کــه مــن از آن هــا اســتفاده کــردم، ســند اجــاره ی 
دکان هایــی در خیابــان اللــه زار اســت کــه متعلــق بــه پدربزرگــم بــوده و مــن ایــن 
ــوع  ــردم، از ن ــه ک ــه تهی ــا مقال ــن اجاره نامه ه ــتم و از ای ــار داش ــناد را در اختی اس
انتظــار موجــر، از مــدت اجــاره، در نظــر گرفتــن تــورم و قیــودی کــه در قــرارداد 

ــه تاریــخ روابــط حقوقــی آن دوره رســیدم� شــرط شــده��� و از ایــن راه ب
ــدر  ــه زار چق ــان الل ــی در خیاب ــازه ی کفاش ــاره ی مغ ــدار اج ــه مق ــاًل اینک »مث
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ــود اگــر می شــد بفهمیــم قیمــت یــک جفــت کفــش  ــوده اســت و چــه  خــوب ب ب
ــم  ــادی آن دوره ه ــخ اقتص ــه تاری ــن راه ب ــت� از ای ــوده اس ــدر ب در آن روزگار چق
ــود  ــندی می ش ــوع س ــه ن ــم از هم ــان بده ــردم نش ــعی ک ــن س ــیدیم� م می رس
ــویم،  ــل بش ــدارک ارزش قائ ــناد و م ــرای اس ــد ب ــی، بای ــرد و به طورکل ــتفاده ک اس

ــم� ــم و دور نریزی ــداری کنی ــا را نگه آن ه
ــن  ــاک� م ــارت تری ــه تج ــوط ب ــت مرب ــدارک هس ــناد و م ــی اس ــاًل برخ »مث
خانــواده ای را کــه صاحــب ایــن اســناد هســتند، می شناســم؛ ولــی خــب آن خانــواده 
ــد و  ــاک بودن ــارت تری ــان در کار تج ــود خاندانش ــه بش ــه گفت ــد ک ــه دارن مالحظ
نمی خواهنــد دربــاره ی ایــن اســناد صحبــت بشــود� یــا اســنادی کــه دربــاره ی ربــح 
پــول بــوده اســت، خــب بنــا بــه مالحظاتــی شــاید نشــود از صاحبــان ایــن اســناد 

ــد� ــوع اســناد را نگــه ندارن ــن ن ــا ای ــا شــاید بعضــی از خانواده ه ــرد ی اســم ب
ــه در اختیارشــان  ــا ارزش اســنادی را ک ــردم م ــی م ــا، به طورکل ــر از این ه »غی
ــب  ــدون تذهی ــگ ورو و ب ــندهای بی رن ــا س ــی از خانواده ه ــد� خیل ــت، نمی دانن اس
را نگــه نمی دارنــد؛ امــا بایــد بــه جامعــه آمــوزش داد کــه ایــن اســناد اهمیــت دارد 
ــه داشــته  ــد نگ ــه اســناد بای ــرد ک ــم ک ــا تفهی ــه بچه ه ــی ب ــد از دوران کودک و بای
ــات  ــای اطالع ــد گوی ــم می توان ــرد ه ــک ف ــخصی ی ــه ی ش ــی کتابخان ــوند� حت بش
ــوع  ــه ن ــرد چ ــه آن ف ــاًل اینک ــد؛ مث ــرد باش ــخصیت آن ف ــاره ی ش ــیاری درب بس
ــد  ــاره ی خــود کتاب هــا می شــود فهمی ــده اســت و حتــی درب ــی می خوان کتاب های
کــه قیمتشــان چقــدر بــوده اســت، کــی چــاپ شــده اند، چــاپ اولشــان بــوده یــا دوم 
ــی از کتابخانه هــای ارزشــمند  ــات ارزشــمند دیگــر� متأســفانه خیل ــی اطالع و خیل
ــد  ــه بای ــد� درصورتی ک ــن می رون ــان از بی ــوت صاحبانش ــد از ف ــه بع ــتند ک هس
ــا  ــف ی ــش وق ــه ی کتاب های ــه اســم خــود شــخص مجموع ــه ب ــی باشــد ک فرهنگ
نگهــداری بشــود� هــم بــودن آن کتاب هــا اهمیــت دارد و هــم شــناخت شــخصیتی 

کــه آن هــا را جمــع آوری کــرده اســت�
»االن در خــارج از ایــران تاریــخ کتــاب خوانــدن را مطالعــه می کننــد، اینکــه از 
ــد،  ــاپ می کردن ــی چ ــه کتاب های ــته چ ــدند، در گذش ــوان ش ــردم کتاب خ ــی م ک
ــد���  ــوده، چــه کســانی ایــن کتاب هــا را منتشــر می کردن قیمــت کتاب هــا چقــدر ب
در دوره ی پهلــوی اول نهضــت چــاپ و ترجمــه ی کتــاب راه افتــاد� منابــع هــم بــرای 
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ــاره زیــاد اســت؛ چــون مثــاًل اعــالن چــاپ کتاب هــا در روزنامه هــا  تحقیــق دراین ب
ــت���« ــده اس می آم

ـ در تاریــخ ایــران، مــدام یــک اَبَرکلیشــه هایی تکــرار شــده، علــت اقبــال کمتــر 
بــه مطالــب و منابــع جدیــد چیســت؟

ــتن،  ــان ندانس ــد� زب ــد می رون ــع جدی ــال مناب ــی دنب ــداد کم ــفانه تع »متأس
بی اطالعــی از اینکــه در کشــورهای دیگــر چــه موضوعــات جدیــدی چــاپ 
ــد و���  ــای جدی ــتن مجله ه ــع، نداش ــی و مناب ــای خارج ــی مجله ه ــود، گران می ش
ــای خــارج قطــع باشــد و  ــا دنی ــا ب ــاط م ــه ارتب ــا باعــث می شــود ک همــه ی این ه
قطــع ارتباطــات یکــی از عللــی اســت  کــه مورخــان کمتــر بــه کارهــای جدیــد روی 

می آورنــد�
»تاریــخ مــا بیشــتر تاریــخ سیاســی اســت و ایــن تاریــخ سیاســی هــم بیشــتر 
ــرارداد 1907،  ــه، ق ــاره ی مشــیرالدوله، وثوق الدول تکــرار مکــررات اســت؛ مثــاًل درب
رضاشــاه، مســتوفی الممالک و این هــا خیلــی کار شــده، امــا دربــاره ی اوایــل 
ــی  ــر کس ــه را کمت ــدن قاجاری ــت� روی کار آم ــده اس ــق نش ــار تحقی دوره ی قاج
ــا  ــوده ی ــوری ب ــان چط ــن آن زم ــراج گرفت ــدل خ ــاًل م ــت، مث ــرده اس ــه ک مطالع
وقتــی روس هــا تبریــز را گرفتنــد، چــه اتفاق هایــی افتــاده اســت� بیشــتر کارهایــی 
کــه تــا االن شــده، مربــوط بــه دوره ی ناصــری اســت؛ چــون کتــاب دربــاره ی ایــن 
ــد  ــار اســت� بای ــرای کار، در اختی ــم، ب ــادی ه ــع زی ــاد چــاپ شــده و مناب دوره زی
ــندها  ــد س ــه بای ــم اینک ــت، ه ــناد رف ــال اس ــد دنب ــم بای ــناد� ه ــراغ اس ــت س رف
ــت�  ــر اس ــش وقت گی ــع پژوه ــده موق ــندهای تفکیک نش ــوند� س ــدی بش طبقه بن
مراکــز اســناد بایــد اســناد را دقیق تــر و مرتب تــر طبقه بنــدی کننــد� بایــد اســناد 
ــد�  ــرار بدهن ــگر ق ــار پژوهش ــگان در اختی ــورت رای ــی و به ص ــدون اشکال تراش را ب
»مــا ایرانی هــا خیلــی بــه تاریــخ عالقــه داریــم، مرتــب دربــاره ی تاریــخ و سیاســت 
ــم،  ــد نمی روی ــای جدی ــراغ کاره ــم، س ــا می زنی ــی در ج ــم؛ ول ــت می کنی صحب

بیشــتر شــیفته ی گذشــته هســتیم���« 
ــا  ــده در ج ــث ش ــتالژی، باع ــه نوس ــه ب ــته و عالق ــه گذش ــیفتگی ب ــن ش ـ ای

ــم؟  بزنی
ــتن  ــوپ بس ــه ت ــزاره ی ب ــک اَبَرگ ــاه ی ــاًل از محمدعلی ش ــفانه� مث ــه متأس »بل
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ــی  ــناخت کامل ــاه، ش ــی ش ــود محمدعل ــا از خ ــم، ام ــن داری ــوی ذه ــس را ت مجل
نداریــم� او را به عنــوان یــک آدم خرافاتــی می شناســیم و از دســتش ناراحــت 
ــده  ــرارداد 1907 را نفهمی ــاه ق ــاً محمدعلی ش ــت واقع ــن اس ــی ممک ــتیم؛ ول هس
ــم  ــا ه ــد ب ــس دارن ــه روس و انگلی ــته ک ــن را نداش ــم ای ــکان فه ــاید ام ــد� ش باش
ــد�  ــه کن ــه روس تکی ــد ب ــه نبای ــت ک ــده اس ــاید نمی فهمی ــد� ش ــرارداد می بندن ق
ــد می دانســته، شــرایط درک بیشــتر از ایــن از ماجــرا را نداشــته  خــب از کجــا بای
اســت��� امــا مــا هنــوز کمــاکان مثــل گذشــتگانمان بــه او فحــش می دهیــم� یعنــی 
ــان  ــم� اطالعاتم ــل نمی دانی ــم، کام ــته می دانی ــه از گذش ــم ک ــزی ه ــان چی هم
عمقــی نــدارد، اطالعــات ســطحی اســت� ماجــرای قــرارداد 1907 را می دانیــم؛ امــا 
ــرای شــناخت  ــدی ب ــع جدی ــم� ســراغ مناب از خــود محمدعلی شــاه شــناخت نداری

ــه شــده اســت� ــا االن گفت ــه ت ــه هرچــه ک ــم ب ــکا می کنی ــم� ات بیشــتر نرفتی
»دربــاره ی انقــالب مشــروطه نرفتیــم دنبــال اطالعــات� دنبــال ایــن نبودیــم کــه 
ببینیــم چــرا گیــالن شــلوغ بــود، امــا مازنــدران نــه� چــرا آذربایجان شــلوغ بــود ولی 
ــانی ها  ــرا خراس ــس چ ــد؟ پ ــیه نبودن ــرز روس ــا هم م ــر دو ت ــر ه ــه، مگ ــان ن خراس
ــه  ــم ک ــی نمی دانی ــود و حت ــلوغ ب ــیراز ش ــرا ش ــم چ ــد؟ نمی دانی ــی نبودن انقالب

ــوده���« ــه حاکمــش ب ــه علی ــوده، بلک ــر مشــروطه خواهی نب ــلوغی اش به خاط ش
ــان اســت کــه نقــش  ــاره ی زن ــه درب ـ در کتــاب اینجــا طهــران اســت، دو مقال
ــر از بیســت ســال بعــد شــما  ــد� کمت ــان در انقــالب مشــروطه را واکاوی می کن زن
ازنظــر خــود عــدول می کنیــد و می گوییــد دربــاره ی نقــش زنــان در آن دوره غلــو 
شــده و فقــط زنانــی خــاص به عنــوان پیشــرو در ایــن انقــالب نقــش داشــتند، ایــن 

تغییــر دیــدگاه بــه چــه علــت اســت؟
ــدی هــم  ــورخ، اســناد جدی ــگاری و تحــول م ــر تحــول تاریخ ن »خــب عــالوه ب
بــه دســت می آیــد کــه ممکــن اســت نظــرات قبلــی را تأییــد نکنــد� مــن دربــاره ی 
مســئله ی زنــان ایــن تحــول را در خــودم احســاس کــردم، اینکــه نبایــد غلــو کنیــم� 
ــاره ی مــردم در انقــالب مشــروطه صحبــت می کنیــم، مقصــود همــه ی  وقتــی درب
مــردم کــه نیســت� منظــور بخشــی از مــردم و طبقــه ی خاصــی از مــردم اســت کــه 
ــر و  ــک قش ــور، ی ــم همین ط ــان ه ــاره ی زن ــد� درب ــراض می کنن ــی اعت ــه دالیل ب

ــد� ــان بودنــد کــه نقــش ایفــا کرده ان طبقــه ی خاصــی از زن
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ــگاری،  ــه در تاریخ ن ــن نتیجــه رســیدم ک ــه ای ــه، ب ــی مطالع ــد از مدت ــن بع »م
ــان دوره ی  ــی از هم ــزو مبحث ــد ج ــم� بای ــدا کنی ــد ج ــان را نبای ــگاری زن تاریخ ن
تاریخــی کــه روایــت می کنیــم، بیاوریــم� مثــاًل در ســال 1۳۲5 و بــر ســر مســئله ی 
ــرزن  ــد، خواه ــت می کن ــرات را درس ــزب دموک ــلطنه ح ــه قوام الس ــان ک آذربایج
ــن  ــد� م ــرات درســت می کن ــم حــزب دموک ــم دولتشــاهی’ ه ــروز، ‘خان ــر فی مظف
ــزب  ــلطنه و ح ــاره ی قوام الس ــد درب ــرار باش ــر ق ــه اگ ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
دموکــرات مقالــه بنویســم، چــه لزومــی دارد کــه زنــان را جــدا کنــم و در مقالــه ای 
جداگانــه بــه آن هــا بپــردازم� در کنــار هــم، بــه نقــش زنــان و مــردان می پــردازم�

»مــورخ بــر اســاس اســناد، یــک مقــدار هــم تصــور می کنــد، مثــاًل اگــر قصــه ی 
ــدارک درس  ــه در مدرســه ی ژان ــوی می نویســیم ک ــی متجــدد را در دوره ی پهل زن
خوانــده، دوچرخه ســواری می کنــد، عکاســی می کنــد و خیلــی به اصطــالح آن 
روزگار زندگــی مدرنــی دارد، بایــد بتوانیــم ایــن یــک نفــر را تعمیــم بدهیــم بــه یــک 
ــد،  ــم بوده ان ــبیه او ه ــده زن ش ــک ع ــره ی ــبیِه خــودش� باالخ ــان ش قشــری از زن

البتــه عــده ای، نــه همــه ی زنــان���«
ـ در تاریخ نگاری، موضع مورخ نسبت به افراد باید چگونه باشد؟

ــا تفکــر یــک نفــر  »مــورخ لزومــاً مدافــع کســی نیســت، ولــی ممکــن اســت ب
موافــق باشــد� البتــه بایــد امکانــات فــردی را کــه در دوره ی خاصــی قــرار دارد، در 
نظــر گرفــت، شــرایط آن زمــان را درک کــرد و بعــد نســبت بــه کارهایــی کــه کــرده 

اســت، نظــر داد�
»مــورخ قاضــی نیســت؛ امــا در نهایــت خواه ناخــواه قضــاوت می کنــد� در 
ــد؛ امــا امــروزه چنیــن  ــگاری قدیــم، مورخــان مدعــی بودنــد کــه بی طرف ان تاریخ ن
ــی بی طــرف باشــی� باالخــره  ــی کــه نمی توان چیــزی مطــرح نیســت� چــون می دان
مــورخ هــم ذهنیتــی دارد، پیــش داوری ای دارد، ملیــت، ســن، جنســیت و تجربــه ی 
ــی  ــر دادن کار خیل ــت� نظ ــر اس ــش مؤث ــر دادن ــا در نظ ــه ی این ه ــورخ و هم م
ســختی اســت� مــورخ هــر حرفــی بزنــد، باالخــره حرفــش جهت گیــری دارد� مهــم 

ایــن اســت کــه در نظــر دادن بایــد منصــف بــود�«
ـ تاریخ عبرت آموز است؟

ــور  ــی این ط ــود؛ ول ــوب ب ــد، خ ــوز باش ــخ عبرت آم ــه تاری ــد ک ــر می ش »اگ
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تکــرار  این هــا  از  هیچ کــدام  و���  اتفاق هــا  موقعیت هــا، شــخصیت ها،  نیســت� 
ــی  ــی خیل ــره ی تاریخ ــا خاط ــت؟ ام ــرت گرف ــد عب ــزی بای ــه چی ــود� از چ نمی ش
ــی اهمیــت دارد� رجــل سیاســی ای  ــات تاریخــی خیل مهــم اســت� دانســتن اطالع
کــه تاریــخ نمی دانــد، مثــل بچــه ای اســت کــه خاطــره نــدارد، امــا تاریــخ درســت 

ــی را�«  ــخ احساس ــه تاری ــت، ن ــد دانس ــی را بای و واقع

و کالم پایانی بانوی دانشمند و تاریخ نگار
ــر  ــا دیگ ــش را ب ــا ارتباط ــاج دارد ت ــخ احتی ــش تاری ــه دان ــه ای ب ــر جامع »ه
ــدر از  ــم و هرچق ــته را بفهمی ــد گذش ــدم بای ــد� معتق ــا بشناس ــع و فرهنگ ه جوام
گذشــته بیشــتر بفهمیــم، بــه کشــورمان، ایــران، هــم بیشــتر عالقه منــد می شــویم 
و مــن بعــد از عمــری فعالیــت در حــوزه ی تاریــخ و تاریخ نــگاری، تــازه فهمیــده ام 

ــته ام�« ــتغال داش ــزی اش ــرای هیجان انگی ــه ماج ــه چ ــال ب ــه س ــه این هم ک
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فصل دوم

گفتمان مشترک
زندگی نامه ی دکتر محمد جواد ظریف خوانساری، 
وزیر امورخارجه و سیاستمدار

 نویسنده: بدری مشهدی





ــح  ــا در دوران صل ــط دیپلمات ه ــت توس ــک دول ــه ی ی ــور خارج ــت ام »هدای
ــط  ــی توس ــای نظام ــتراتژی و تاکتیک ه ــال اس ــد اِعم ــی همانن ــدرت مل ــر ق از نظ
رهبــران نظامــی در دوران جنــگ اســت� دیپلماســی هنــر مرتبــط ســاختن عناصــر 
قــدرت ملــی بــه مؤثرتریــن شــکل بــا آن گــروه از ویژگی هــای شــرایط بین المللــی 
اســت کــه مســتقیماً بــه منافــع ملــی مربــوط می شــوند� دیپلماســی مغــز متفکــر 

ــه کــه روحیــه ی ملــی جــان آن اســت��� « ــی اســت؛ همان گون قــدرت مل
ناصرالدیــن شــاه قاجــار، کــه در ســفرهای خارجی اش شــاهد توســعه و پیشــرفت 
ــا  ــت� ب ــور می گرف ــی در کش ــه اصالحات ــم ب ــی تصمی ــر از گاه ــود، ه ــان ب اروپایی
اینکــه اقدامــات اصالح طلبانــه ی شــاه جــوان مــورد تشــویق رجــال حکومتــی قــرار 
ــا  ــود ام ــه ی خــود آن رجــال ب ــه توصی ــات هــم ب ــاره ای از آن  اقدام ــت و پ می گرف
ــوال  ــاع و اح ــود اوض ــت بهب ــود در جه ــات خ ــاه در دور دوم اقدام ــن ش ناصرالدی
مملکــت دســت بــه دامــان »مشــیرالدوله« شــد کــه ابتــدا کارپــرداز دولــت قاجــار در 
بمبئــی بــود و بعــد در تفلیــس کنســول شــد و یــک دوره هــم وزیــر مختــار ایــران 
ــن نخســت وزیر  ــن و آخری ــی«، اولی ــی فروغ ــر »محمد عل ــود� بعدت ــتانبول ب در اس
ــده  ــر عه ــه را ب ــکانداری وزارت امورخارج ــات س ــک دیپلم ــوان ی ــاه، به عن ــا ش رض
ــح  ــراس صل ــه کنف ــران ب ــی ای ــت اعزام ــت هیئ ــت و ریاس ــی عضوی ــت� فروغ گرف
ــه اش  ــل را در کارنام ــه ی مل ــت جامع ــی اول و ریاس ــگ جهان ــد از جن ــس بع پاری
داشــت� روشــن اســت کــه »احمــد قوام الســلطنه« و »دکتــر محمــد مصــدق« هــم 
ــی خــود  ــت و نقش آفرین ــون درای بخــش عمــده ای از شــهرت سیاسی شــان را مدی
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ــد��� ــی  بوده ان ــت خارج ــی و سیاس ــوزه ی دیپلماس در ح
انقــالب کــه پیــروز شــد دســتگاه دیپلماســی کشــور، بعــد از وقفــه ای کوتــاه، بــه 
ــار  ــوی برکن امــور مســلط شــد� بســیاری از کارمنــدان و دیپلمات هــای دوره ی پهل
شــده بودنــد و نوبــت بــه اســتفاده از مهــارت جوانانــی بــود کــه مســتقیم یــا غیــر 
ــتند� از  ــش داش ــد نق ــام جدی ــتقرار نظ ــابق و اس ــم س ــاری رژی ــتقیم در برکن مس
ــی  ــال های ابتدای ــه در س ــود ک ــف« ب ــواد ظری ــد ج ــان »محم ــن جوان ــه ی ای جمل
ــی در  ــمی و محل ــر رس ــد غی ــوان کارمن ــل، به عن ــن تحصی ــالب، ضم ــروزی انق پی
نمایندگــی ایــران در نیوریــوک کار خــود را شــروع کــرد و تــا زمانــی کــه ســفیر اول 
و نماینــده ی دائــم جمهــوری اســالمی در آنجــا شــد فعالیتــش تــداوم داشــت� حتــی 
یــک دهــه تصــدی معاونــت بین الملــل وزارت امــور خارجــه هــم نتوانســت ارتبــاط 

ــد��� ــی قطــع کن ــاد بین الملل ــن نه ــا ای ــل ب او را به طــور کام
تالش هــای بین المللــی دکتــر ظریــف در احقــاق حقــوق ایــران در زمــان 
جنــگ، مذاکــرات مربــوط بــه قطعنامــه ی 59۸، نقــش مؤثــر در پیشــبرد مذاکــرات 
ــد  ــل و بع ــراق قب ــرات ع ــتان، مذاک ــده ی افغانس ــاره ی آین ــن درب ــالس اول بُ اج
ــخصیت های  ــروه ش ــت در گ ــور، عضوی ــن کش ــه ای ــکا ب ــی آمری ــه ی نظام از حمل
تــوان  برجســته ی دبیــر کل ملــل متحــد در طــرح گفت وگــوی تمدن هــا، 
تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی و رســانه های امریــکا و��� از اقدامــات درخــور تقدیــر 
اوســت� تجلیــل باشــکوه از او در روز خداحافظــی اش در مقــر ســازمان ملــل متحــد 
دلیــل محکمــی بــر تأثیرگــذاری شــخصیت ایــن دیپلمــات ایرانــی اســت� تــا جایــی 
کــه »کســینجر«، وزیــر ســابق امــور خارجــه ی امریــکا، در تقدیــم کتــاب معروفــش، 
دیپلماســی، بــه ایشــان در صفحــه ی اول کتابــش  نوشــته بــود  تقدیــم بــه دشــمن 

قابــل احترامــم؛ محمــد جــواد ظریــف���     

تهران- خیابان کمالی- پشت باغ شاه- سال ۱۳۳۸ خورشیدی 
روزگاری دور بــاغ شــاه خــارِج تهــران بــود؛ جایــی در غــرب شــهر� کم کــم کــه 
پایتخــت توســعه پیــدا کــرد ایــن منطقــه هــم بــه محــدوده ی شــهری پیوســت و 
شــد پادگانــی قدیمــی� بــاغ شــاه و خیابان هــای اطرافــش بخــش مهمــی از تاریــخ 
ایــن مملکــت را در دل خــود جــای داده اســت� گرچــه ســالیان درازی ســت کــه از 
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ــم  ــوز ه ــه هن ــت ک ــا مکانی س ــا آنج ــذرد ام ــخ می گ ــم آن تاری ــوردن تقوی ورق خ
ــا  ــه ی آن ه ــرو رفت ــم ف ــاخه های در ه ــد و ش ــان بلن ــت� درخت ــده و پابرجاس زن
ــه  ای از آن  ــه گوش ــی ک ــا دارد� حکایت ــا و خانه ه ــن کوچه ه ــت ای ــت از اصال حکای
ــه ای کــه  ــه ای کــم از خان ــا فاصل ــان گــره خــورده اســت� ب ــخ امروزم ــه تاری ــز ب نی
ــان  ــر خ ــرزا جهانگی ــن می ــت و مدف ــس اس ــتن مجل ــه توپ بس ــای ب ــادگار روزه ی
صوراســرافیل و میــرزا نصــراهلل بهشــتی خانــه ای بــزرگ و قدیمــی اســت؛ خانــه ای 

ــر! ــای وزی زادگاه آق
آن روزهــا تهــران ترافیــک و شــلوغی امــروز را نداشــت� از پشــت بــاغ شــاه تــا 
ــان را  ــواد باغبان ش ــد ج ــدر محم ــا پ ــود ام ــادی نب ــمیران راه زی ــی دروازه ش حوال
مأمــور می کــرد تــا او را بــه مدرســه برســاند� پــدر و مــادر نگــران بودند که پسرشــان 
ــود  ــا هــر کســی معاشــرت نکنــد و شــاید بیشــترین نگرانی شــان از ایــن بابــت ب ب
کــه او، مثــل بیشــتر دانش آموختــگان مدرســه ی علــوی، تنــدروی سیاســی نشــود� 
ــارزی سیاســی نشــد  ــواد مب ــد و محمد ج ــه نمان ــه مراقبت هایشــان بی نتیج اگرچ
ــت  ــالمی فعالی ــوری اس ــر جمه ــد و وزی ــات ارش ــوان دیپلم ــت به عن ــا سال هاس ام
ــی  ــای انقالب ــی از فعالیت ه ــواده ای مذهب ــتن خان ــا داش ــه ب ــد ک ــد؛ هرچن می کن

ــد���  ــع می ش من
          ***

»مرحــوم مــادرم دختــر یکــی از تجــار نامــدار و مؤتمــن تهــران بــه  نــام »حــاج 
میــرزا علــی  نقــی کاشــانی« بودنــد کــه بعــد از فــوت همســر او  ل شــان بــه تهــران 
آمدنــد و بــا پــدرم کــه از تاجرهــای بــزرگ اصفهانــی بودنــد ازدواج کردنــد� مــادرم از 
همســر مرحوم شــان یــک دختــر و پســر داشــتند و پــدرم  از ازدواج قبلــی اش یــک 
دختــر� مــن آخریــن فرزنــد آن هــا و تــا شــش ســالگی تنهــا فرزنــد خانــواده بــودم� 

در شــش ســالگی صاحــب بــرادری شــدم کــه چنــد مــاه بیشــتر زنــده نمانــد���«
ــه ی   ــود� خان ــخ  بســته ب ــن شیشــه، ی ــود و آب حــوض، عی ــه ی زمســتان ب چل
ــن روز  ــنگین هفدهمی ــکوت س ــرق در س ــاه غ ــاغ ش ــت ب ــِی پش ــزرگ و قدیم ب
زمســتان بــود� بــرف نشســته بــود بــر روی درخت هــای کاج ســوزنی و بانــو »عفــت 
ــت  ــی نمی دانس ــه کس ــوزادی ک ــود؛ ن ــوزادش ب ــد ن ــه راه تول ــم ب ــانی« چش کاش
ــته  ــران داش ــی ای ــذار در سیاســت خارج ــرار اســت نقشــی تأثیرگ ــد ق ــال ها بع س
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باشــد��� 
»خانــه  ی مــا بیــن خیابــان کاشــان و خیابــان کمالــی، پشــت بــاغ شــاه ســابق، 
بــود� خانــه ای بــزرگ و قدیمــی کــه تــا بعــد از فــوت پــدرم آن را داشــتیم امــا بعــد 

از ایشــان نگهــداری آن خانــه بــرای مــادرم مشــکل شــد���«
ــروع  ــان ش ــتان کار اصفه ــالگی اش را در دبس ــش س ــف ش ــواد ظری ــد ج محم
کــرد� مــدت کوتاهــی اصفهــان بودنــد و خیلــی زود بــه تهــران برگشــتند� در آغــاز 
ــی را  ــم ابتدای ــا کالس شش ــت و ت ــوی رف ــتان عل ــه دبس ــد ب ــی بع ــال تحصیل س
در همــان مدرســه گذرانــد� البتــه از خانــواده ی مذهبــی ظریــف جــز ایــن انتظــار 
ــه ی  ــه مدرس ــدف ب ــی و ه ــرز و خوارزم ــای الب ــان را به ج ــه فرزندش ــت ک نمی رف
علــوی بفرســتند� مدرســه ای کــه »علــی اصغــر کرباســچیان« تأســیس کــرده بــود 

ــا متدینیــن متخصــص تربیــت کنــد��� ت
ــتان  ــس دبیرس ــوت رئی ــا ف ــد ب ــادف ش ــتان مص ــال اول دبیرس ــه س ورودش ب
علــوی، مرحــوم »روزبــه«، کــه از بــزرگان جامعــه ی فرهنگــی ایــران بــود� بــا اینکــه 
جوان تــر از بقیــه ی دانش آمــوزان بــود در مراســمی کــه در دبیرســتان بــرای 
ــا  ــد ام ــاب ش ــخنران انتخ ــوان س ــد به عن ــزار ش ــه برگ ــاب روزب ــت جن گرامی داش

ــود��� ــن ســخنرانی اش نب ــن اولی ای
»اولیــن ســخنرانی ام را زمانــی کــه  کالس دوم دبســتان بــودم انجــام دادم؛ بــه 
ــه از  ــد ک ــن ش ــه� ای ــوزان مدرس ــرای دانش آم ــر و ب ــعید غدی ــد س ــبت عی مناس
ــم  ــش را نمی دان ــردم� دلیل ــادت ک ــخنرانی ع ــن و س ــتن مت ــه نوش ــدا ب ــان ابت هم
ــه  ــوی ک ــر دبســتان عل ــر حســینی«، مدی ــی اکب ــای »عل ــان آق ــی از همــان زم ول
بعــد از انقــالب نماینــده ی مجلــس شــد، و مرحــوم آقــای »عالمــه کرباســچیان«، 
مؤســس دبســتان و دبیرســتان علــوی، بــه مــن محبــت داشــتند و در مراســم و اعیاد 
ــان  ــا پای ــد� از کالس دوم دبســتان ت ــم می کردن ــوان ســخنران انتخاب مذهبــی به عن
دبیرســتان معمــوالً در بیــن ســخنرانان مدرســه حضــور داشــتم و بــه همیــن خاطــر 
بیش تــر بچه هــا مــن را می شــناختند� البتــه در آن دوران خیلــی مطالعــه ی خــارج 
درســی هــم داشــتم� طوری کــه در ســن ســیزده ســالگی به خاطــر مطالعــه ی زیــاد 
بــه چشــم درد و میگــرن مبتــال شــدم و هنــوز هــم بعــد از گذشــت حــدود پنجــاه 

ســال گاهــی دچــار ســردرد می شــوم���«
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سفر به انگلستان - تابستان سال ۱۳۵۲ خورشیدی 
ــرای  ــود و ب ــده ب ــال ش ــدید مبت ــردرد ش ــتخوانی و کم ــل اس ــه س ــادرش ب م
ــه نیــم قــرن پیــش  ــه انگلســتان نداشــت� نزدیــک ب درمــان چــاره ای جــز ســفر ب
فقــط یــک پزشــک در انگلیــس بــود کــه توانایــی انجــام ایــن عمــل را داشــت� در 
ــادرش را خــارج و ســه  ــره ی کمــر م ــک عمــل جراحــی هفــت ســاعته ســه مه ی
مهــره ی جدیــد جایگزیــن آن کردنــد� بعــد از ایــن عمــل جراحــی ســنگین ایشــان 

ــرد��� ــتراحت می ک ــی اس ــی طوالن ــدت زمان ــت م می بایس
ــد�  ــتراحت کنن ــتان اس ــاه در انگلس ــت م ــدود هف ــدند ح ــور ش ــادرم مجب »م
ایشــان همــراه برادرشــان بــرای معالجــه رفتــه بودنــد و مــن و پــدرم هــم بعــد از 
ــراه  ــتان را هم ــاه تابس ــه م ــدیم و س ــق ش ــا ملح ــه آن ه ــه ب ــدن مدرس تعطیل ش
مــادرم گذراندیــم� تحمــل بیمــاری مــادر برایــم دشــوار بــود و فشــار روحــی زیــادی 
ــای  ــه بچه ه ــکالتی ک ــارها و مش ــل فش ــه در مقاب ــرد� گرچ ــن وارد می ک ــه م را ب
دیگــر در آن زمــان داشــتند مــن زندگــی بســیار راحــت و بی دردســری داشــتم امــا 
ــرن  ــت میگ ــفر داش ــه آن س ــواری هایی ک ــادرم و دش ــرای م ــده ب ــران پیش آم بح

مــن را تشــدید کــرد���«
ســفر بــه انگلســتان بــرای محمــد جــواد کــه غیــر از اصفهــان و مشــهد ســفر 
دیگــری نرفتــه بــود جالــب و هیجان انگیــز بــود امــا بعــد از بازگشــت از ســفر، تحــت 
تأثیــر فشــارهای روحــی و عصبــی، درد میگرنــش تشــدید شــده بــود� عالوه برایــن 
اضافه شــدن چشــم درد بــه ناراحتی هــای قبلــی باعــث شــده بــود مدتــی از مدرســه 
دور بمانــد� ایــن دوری برایــش فشــار روحــی مضاعــف بــه  وجــود آورده بــود� مدرســه 
ــرای دورشــدن از محیــط آموزشــی و آرامــش بیشــتر  ــود کــه ب پیشــنهاد کــرده ب

مدتــی بــه ســفر بــرود��� 
***

»مدتــی رفتــم اصفهــان منــزل خواهــرم� فکــر می کنــم از دی مــاه تا اردیبهشــت 
یــا خــرداد از مدرســه دور بــودم� علــت مشــکلم دقیــق مشــخص نبــود� نظــر بعضــی 
ایــن بــود کــه علــت چشــم درد شــدید و میگــرن مــن به خاطــر فشــارهای عصبــی 
ــدون  ــر روزه ی ب ــد به خاط ــم می گفتن ــی ه ــوده و بعض ــادرم ب ــاری م ــی از بیم ناش
ــت  ــم� عل ــی روزه می گرفت ــودم خیل ــه ب ــال ک ــن در آن سن وس ــت� م ــحری اس س

گفتمان مشترک
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هرچــه کــه بــود بــا اســتراحت خیلــی بهتــر شــدم���
ــه  ــری مراجع ــکان دیگ ــک و پزش ــک، روان پزش ــه چشم پزش ــه ب ــا اینک ــا ب ام
ــم  ــدید اذیت ــرن ش ــده و میگ ــع نش ــاًل رف ــن کام ــکل م ــم مش ــوز ه ــم هن کردی
می کنــد� بعــد از آن دوره درمقابــل گرســنگی خیلــی حســاس شــده بــودم و حتــی 
ــه  ــت ک ــالی اس ــد س ــاره چن ــم دوب ــرم� االن ه ــتم روزه بگی ــال ها نمی توانس ــا س ت

چشــم هایم بــر اثــر روزه درد می گیــرد���«
ــه دانشــگاه  ــد از ورود ب ــان بع ــه غالب ش ــوی، ک ــالن مدرســه ی عل فارغ التحصی
در رد یــف تندروهــای سیاســی قــرار می گرفتنــد، اوایــل دهــه ی 50 عالوه بــر 
ــای  ــی کتاب ه ــه برخ ــری در مدرس ــای هن ــر و برنامه ه ــای تئات ــزاری کالس ه برگ
ــی  ــدت کوتاه ــد� م ــس می کردن ــا تدری ــر کالس ه ــم س ــه ی آن دوران را ه ممنوع
ــدند�  ــتگیر ش ــا دس ــن قضای ــال در ای ــر از اعضــای فع ــد نف ــه چن ــود ک ــته ب نگذش
محمــد جــواد هــم کــه در ایــن برنامه هــا مشــارکت داشــت نگــران بــود کــه مبــادا 
ــای  ــت در کالس ه ــا درد شــدید میگــرن و غیب ــش ایجــاد شــود ام دردســری برای
ــود� البتــه ایــن  درســش او را از فضــای مدرســه و شــلوغی  آن روزهــا دور کــرده ب
غیبــت چنــان بــه درازا کشــید کــه حتــی نتوانســت در امتحانــات خــرداد مــاه هــم 
شــرکت کنــد و شــهریور امتحاناتــی را کــه غایــب بــود جبــران کــرد� البتــه لطــف 
ــد و  ــه ش ــگی مدرس ــاگرد اول همیش ــامل ش ــم ش ــه ه ــای مدرس ــر و معلم ه مدی
درنهایــت، بــا تمــام مشــکالت پیش آمــده، بــا مســاعدت آن هــا توانســت ســال دوم 

ــان برســاند��� ــه پای دبیرســتان را ب

ُمهر شخصی
بخشــی از موفقیتــش در ســخنرانی را مدیــون تبحــری می دانــد کــه در 
انشانویســی داشــته اســت� اســتعدادی کــه از دوران مدرســه ی علــوی بــروز کــرد و 
بعدهــا هــم به دلیــل جدیتــی کــه در مطالعــه داشــت تقویــت شــد� عالقــه اش بــه 
شــعر و ادبیــات عالقــه ای ریشــه دار بــود� پــدرش طبــع شــعری داشــت و بــرای ائمــه 

ــت��� ــعر می گف ش
»مــن ســه نســخه ی مختلــف از دیــوان حافــظ را در یــک تابســتان خوانــدم و 
از آنچــه می خوانــدم بــرای خــودم یادداشــت برمی داشــتم� هنــوز هــم یــک دیــوان 
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حافــظ از دوران کودکــی بــه یــادگار نگــه داشــته ام کــه اتفاقــاً بســیار قدیمــی هــم 
ــودم و روی آن نوشــته  ــرای خــودم درســت کــرده ب هســت� یــک مهــر شــخصی ب
ــی  ــم روی بعض ــوز ه ــرش هن ــه اث ــف« ک ــواد ظری ــد ج ــه ی محم ــودم »کتابخان ب
ــه شــعر و  ــه ی خانوادگــی ای کــه ب ــا وجــود تمــام عالق ــی اســت� ب ــم باق کتاب های
شــاعری داشــتیم امــا هنــری مثــل موســیقی را در خانــه ی مــا حــرام می دانســتند� 
ــی  ــودم و حت ــوع موســیقی ای نشــنیده ب ــچ ن ــزده شــانزده ســالگی هی ــا پان ــن ت م
ــه  ــردم ک ــش می ک ــد خواه ــش می ش ــیقی پخ ــودم و موس ــی ب ــوار تاکس ــر س اگ
ــل از انقــالب  ــی قب ــر کــردم� طوری کــه حت ــج تغیی ــا به تدری ــد� ام خاموشــش کنن

ــردم���«  ــوش می ک ــیقی ها را گ ــی از موس ــم بعض ه
***

»رشــته ی مــن ریاضی-فیزیــک بــود� معــدل کالس اول نظــری ام 19.۸5 شــد� 
بــرای داشــتن معــدل بیســت فقــط ســه و نیــم نمــره کــم داشــتم کــه دو نمــره ی 
آن از هنــر بــود؛ چــون هیــچ ذوقــی در خــط و نقاشــی نداشــتم� مــن در آن ســال  
بــا فاصلــه ی زیــادی از هم دوره ای هایــم شــاگرد اول مدرســه شــدم� البتــه همیشــه 
ــر  ــن تقدی ــرای م ــکان ب ــن ام ــدن ای ــاید فراهم ش ــودم و ش ــه ب ــاگرد اول مدرس ش
الهــی بــود� حتــی ســال بعــدش هــم بــا اینکــه در تابســتان امتحــان دادم بــا معــدل 

بــاالی هجــده قبــول شــدم���«
محمــد جــواد ظریــف در خانــواده ای متمــول بــزرگ شــده بــود� حتــی همیــن 
االن هــم بخــش عمــده ی دارایــی او میــراث والدینــش اســت امــا در هیــچ زندگی ای 

همــه ی امــور وفــق مــراد نیســت���
ــواده ی  ــتم� خان ــازی ای نداش ــچ هم ب ــودم و هی ــد ب ــا فرزن ــه تنه ــن در خان »م
مذهبــی مــن خیلــی محافظــه کار بودنــد� مــا تلویزیــون نداشــتیم� بــا اینکــه پــدرم 
ــی  ــد و حت ــش نمی خری ــا به خاطــر اعتقادات ــش را داشــت ام ــی خریدن ــی مال توانای
ــرای  ــط ب ــرد و فق ــل می ک ــت و درش را قف ــد می گذاش ــوی کم ــم ت ــو را ه رادی
شــنیدن دعــای ســحرهای مــاه مبــارک رمضــان از آن اســتفاده می کــرد� فکــر کنــم 
ــودم� البتــه در مدرســه ی علــوی کــه  ــه ســینما هــم نرفتــه  ب ــزده ســالگی ب ــا پان ت
ــد���  ــش می دادن ــان نمای ــم« برای م ــر یتی ــل »کره خ ــزی مث ــای طن ــودم فیلم ه ب
ــدر  ــدا نمی شــد� حتــی پ ــا روزنامــه هــم پی ــه ی م ــود، در خان فقــط همیــن  نب
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ــن در  ــد��� م ــن نمی دادن ــه م ــم ب ــتانم را ه ــا دوس ــد ب ــازه ی رفت وآم ــادرم اج و م
تمــام آن روزهــا فقــط صبــح بــه صبــح می رفتــم مدرســه کــه البتــه پــدرم بــرای 
اطمینــان خاطــر بیشــتر بــه باغبان مــان ســپرده بــود مــن را تــا ایســتگاه اتوبــوس 
ــه دور  ــه کل از جامع ــی ام ب ــی در دوران کودک ــد� به عبارت ــی کن ــه همراه مدرس

ــودم���« ب

وزیری که قرار بود مرجع تقلید بشود
ــه مســائل مذهبــی داشــت قبــل از  ــدرش ب ــه ی بســیاری کــه پ به خاطــر عالق
آنکــه بــه مدرســه بــرود، بــه کمــک افــراد اهــل علمــی کــه می شــناخت، شــرایطی 
فراهــم کــرده بــود تــا او حدیــث یــاد بگیــرد� هنــوز دبســتان را تمــام نکــرده بــود 
کــه خوانــدن جامع المقدمــات را شــروع کــرد� کتــاب »شــرح امثلــه« را، کــه اولیــن 
دفتــر جامع المقدمــات اســت و درمــورد علــم صــرف، در منــزل و از طریــق اســتادی 
کــه روحانــی بــود یــاد گرفــت� یــک روز کــه مرحــوم آقــای »عالمــه« و چنــد نفــر 
ــد  ــه می کنن ــدرش توصی ــه پ ــد ب ــم در منزل شــان  میهمــان بودن دیگــر از اهــل عل
کــه محمــد جــواد را بــه حــوزه ی علمیــه ی قــم بفرســتد� بــه اعتقــاد آن آقایــان او 
واجــد شــرایطی بــود کــه می توانســت در آینــده مرجــع تقلیــد بشــود��� پــدرش از 
ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرده بــود و مــادرش بــا آن بــه شــدت مخالفــت! نهایتــاً 
بــا مصالحــه ای کــه بیــن پــدر و مــادرش صــورت  گرفتــه بــود قــرار  شــده بــود کــه 
ــی  ــان مبان ــر از آقای ــزد دو نف ــه مدرســه ن محمــد جــواد صبح هــا قبــل از رفتــن ب

اولیــه ی حــوزوی را بیامــوزد���
»مــن و چنــد نفــر از دوســتانم در ایــن کالس هــا شــرکت می کردیــم� یکــی از آن 
دوســتان مرحــوم آقــای »مجیــد ســالم« بــود کــه بعدهــا بــه حــوزه ی علمیــه رفــت 
و توانســت تــا درجــه ی اجتهــاد پیــش بــرود� البتــه ایشــان وارد دانشــگاه هــم کــه 
ــان  ــر زب ــم عالوه ب ــه می رفتی ــی ک ــد� در کالس های ــا بودن ــاگرد اول آنج ــدند ش ش
عربــی اصــول فقــه هــم تدریــس می شــد� کتــاب »هدایــه« را، کــه دربــاره ی علــم 
نحــو بــود، می خواندیــم و مــن و آقــای ســالم ظهرهــا آن کتــاب را بــه چنــد نفــر 
ــاب  ــه کت ــر ب ــم� بعدت ــد درس می دادی ــوی بودن ــه در مدرســه ی عل ــتانی ک از دوس

»شــرح ابــن عقیــل« رســیدیم��� 
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ــن  ــرای رفت ــی زود ب ــح خیل ــم صب ــه بتوان ــدم ک ــب ها زود می خوابی ــد ش بای
بــه مدرســه بیــدار شــوم� کالس عربــی مــا ســاعت شــش صبــح شــروع می شــد و 
تــا ســاعت یــک ربــع بــه هشــت ادامــه داشــت� در ابتــدای بحــث فقــه بودیــم کــه 

میگــرن مــن عــود کــرد و مدتــی از درس و مدرســه فاصلــه گرفتــم���«
بــا تمــام محدودیت هــا و مراقبت هایــی کــه خانــواده ی ظریــف در معاشــرت های 
ــد، به خاطــر گرایش هــای شــخصی و  ــرای پسرشــان ایجــاد کــرده بودن اجتماعــی ب
مطالعاتــی ای کــه داشــت، کم وبیــش در جریــان اوضــاع روز جامعــه بــود� حســینیه ی 
ارشــاد تــازه افتتــاح شــده بــود و دکتــر شــریعتی آنجــا ســخنرانی می کــرد� محمــد 
ــرای بعضــی  ــق ممکــن ب ــه هــر طری ــود ب ــع شــده ب ــر مطل ــن خب جــواد کــه از ای
ــرد�  ــتفاده می ک ــریعتی اس ــر ش ــای دکت ــوزی اش از کتاب ه ــخنرانی های دانش آم س
ــود و  ــم نب ــاز ه ــی مج ــه گاه ــی ک ــد� کتاب های ــاب  می خری ــاد کت ــا زی آن روزه
ــا را  ــد آن ه ــور می ش ــر مجب ــن خاط ــه همی ــود و ب ــده ب ــوع ش ــان ممن خواندن ش

ــد��� پشــت کتاب هــای دیگــرش اســتتار کن
***

»قــرار بــود راجع بــه حضــرت زهــرا )س( در مدرســه ســخنرانی کنــم� مدرســه ی 
علــوی نزدیــک دانشــکده ی علــوم اجتماعــی بــود� مــن بــه هــر طریقــی شــده بــود 
موفــق شــدم بــه کتابخانــه ی دانشــکده ی علــوم اجتماعــی بــروم و کتــاب »فاطمــه 
فاطمــه اســت« را از آنجــا امانــت بگیــرم� ایــن اتفــاق مصــادف شــد بــا زمانــی کــه 
مــن به خاطــر چشــم دردم قــرار بــود بــه اصفهــان بــروم و در ایــن فاصلــه فرصــت 
پــس دادن کتــاب بــه کتابخانــه پیــش نیامــد� چــون امانــت بــود آن را زیــر فــرش 
اتاقــم پنهــان کــردم و رفتــم� ظاهــراً در همــان ایــام هــم چنــد نفــری از دوســتان 
مــن دســتگیر شــده بودنــد و مــادرم کــه به واســطه ی اطــالع از دســتگیری آن هــا 
ــه ی  ــوده هم ــی تر ب ــی سیاس ــه کم ــوام ک ــی از اق ــاق یک ــه اتف ــود ب ــران می ش نگ
خانــه را جســت وجو کــرده بودنــد و نتیجــه ی جســت وجوی آن هــا چنــد کتــاب از 
صمــد بهرنگــی، کتــاب دکتــر شــریعتی و تعــدادی کتــاب مذهبــی دیگــر می شــود� 
ــد و  ــرده بودن ــن ب ــان از بی ــاط بزرگ م ــای حی ــار انته ــا را در آب انب ــام کتاب ه تم
متأســفانه کتــاب امانتــی دانشــکده ی علــوم اجتماعــی هــم  بــا آن کتاب هــا از بیــن 

 رفتــه بــود���

گفتمان مشترک



مأموریت غیرممکن72

ــی  ــد خیل ــرده  بودن ــردم ک ــون م ــن را مدی ــران از اینکــه م ــی برگشــتم ته وقت
ناراحــت و عصبانــی شــدم� به لحــاظ وضعیــت اجتماعــی ویــژه ای کــه در آن 
دوران وجــود داشــت نگرانی هــای اولیــه ی خانــواده ام بیش تــر در زمینه هــای 
ــرد�  ــدا ک ــم پی ــه ی سیاســی ه ــر جنب ــه بعدت ــه البت ــا سیاســی؛ ک ــود ت ــی ب اخالق
ایــن نگرانی هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه خانــواده ای کــه حتــی اجــازه ی رفتــن 
ــه مدرســه ی  ــد حاضــر شــدند اول مــن را ب ــه ی دوســتانم را هــم نمی دادن ــه خان ب

ــکا بفرســتند���« ــه امری ــم ب ــد ه ــی« و بع »خوارزم
 ***

ــود و در  ــف ب ــون مخال ــا انقالبی ــا ب ــد ام ــرک نمی ش ــبش ت ــاز ش ــدرم نم »پ
اصفهــان هــم عمومــاً بــا افــراد اهــل علــم ســنتی کــه بــا انقالبیــون رابطــه ی خوبــی 
ــای  ــه گرایش ه ــانی ک ــا کس ــه ب ــن در مدرس ــا م ــت� ام ــرت داش ــتند معاش نداش
ــاب  ــودم� هــر فرصتــی دســت مــی داد از آن هــا کت ــاط ب سیاســی داشــتند در ارتب
می گرفتــم و می خوانــدم� گاهــی دکتــر مطهــری هــم بــه مدرســه  ی علــوی 
ــا رواج داشــت و  ــم در آنج ــازرگان ه ــوری و ب ــوم غف ــد� اندیشــه های مرح می آمدن

سیاســی ترها کتاب هــای مرحــوم طالقانــی را می خواندنــد���«
کالس دوم نظــری را کــه تمــام کــرده بــود بــرای ســال بعــدش در دبیرســتان 
خوارزمــی تجریــش ثبــت نــام کــرد� ســه مــاه از ســال گذشــته بــود کــه تصمیــم 
ــرود امــا یکــی از مربیــان  ــه مدرســه ی علــوی ب ــدار دوســتانش ب ــرای دی گرفــت ب
ــش  ــه ماندن ــی داد ک ــرود؛ احتمــال م ــر از آنجــا ب ــه زودت مدرســه از او خواســت ک
ــر از آن یکــی از معلم هــای  ــرای خــودش و مدرســه بشــود� قبل ت باعــث دردســر ب
ــر  ــه بیش ت ــود ک ــدار داده ب ــه او هش ــارج از کالس ب ــم خ ــی ه ــه ی خوارزم مدرس

مواظــب خــودش باشــد��� 
ــود و این طــور تذکرهــا باعــث نگرانــی ام می شــد�  »مــن فقــط شــانزده ســالم ب
ــردم� یکــی  ــواده اصــرار می ک ــه خان ــکا ب ــه امری ــن ب ــرای رفت ــن خاطــر ب ــه همی ب
ــم  ــکو برای ــه از سانفرانسیس ــت ک ــود پذیرف ــکا ب ــاکن امری ــه س ــادرم ک ــوام م از اق
پذیــرش بگیــرد امــا پــدرم بــا بــرادرش کــه در نیویــورک زندگــی می کــرد تمــاس 
گرفــت کــه ایشــان برایــم پذیــرش بگیــرد� پذیــرش سانفرانسیســکو زودتــر رســید و، 
بــا اینکــه پــدرم ترجیــح مــی داد مــن بــه نیویــورک بــروم تــا بیش تــر تحــت نظــر 
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باشــم، تقدیــر چنیــن شــد کــه بــه سانفرانسیســکو بــروم� البتــه ایــن عزیمت بیشــتر 
بــه اصــرار خــودم بــود و  پــدر و مــادرم مخالفــت می کردنــد چــون بــاور نداشــتند 
کــه ممکــن اســت اتفاقــی برایــم بیفتــد� تصمیــم داشــتند درصــورت ضــرورت مــن 
ــی  ــد کم ــد� می گفتن ــر باش ــران نزدیک  ت ــه ای ــه ب ــتند ک ــتان بفرس ــه انگلس را ب
ــرای رفتــن دیــر  ــروم امــا مــن نگــران بــودم کــه ب ــه لنــدن ب صبــر کنــم و بعــد ب
بشــود� حتــی کمــی هــم ســر ایــن ماجــرا بــا مرحــوم پــدرم تنــدی کــردم تــا اینکــه 

باألخــره بــه رفتنــم رضایــت دادنــد���«

عزیمت به آمریکا- ژانویه ی ۱۹۷۷
هنــوز بــه هفــده ســالگی نرســیده بــود� ســه مــاه از ســال ســوم نظــری را خوانده 
بــود کــه بــا کمــک یکــی از دوســتان پــدرش عــازم امریــکا شــد؛ در ژانویــه ی 1977 
ــتگیری و  ــرس دس ــر از ت ــفر بیش ت ــن س ــر� ای ــت جمهوری کارت ــان ریاس و در زم
گرفتارشــدن در ایــران بــود و درواقــع بــه نوعــی یــک راه نجــات برایــش بــه حســاب 
ــا  ــرش ب ــت� قبل ت ــزا گرف ــه وی ــر طــول نکشــید ک ــا ســه روز بیش ت ــد� دو ی می آم

کمــک همــان دوســت پــدر پاســپورت گرفتــه بــود��� 
ــود  ــی ب ــرد متدین ــر ف ــه به ظاه ــتی ک ــدرم، دوس ــت پ ــکاری دوس ــا هم »ب
ــازم  ــل ع ــوان محص ــکاری دارد، به عن ــاواک هم ــا س ــد ب ــخص ش ــا مش ــا بعده ام
ــرش  ــوری اســکول« پذی ــج پریپارت ــام »درو کال ــه ن ــکا شــدم� از دبیرســتانی ب امری
ــا  ــود� ب ــتان ب ــر از دبیرس ــی باالت ــطحش کم ــام� س ــت ن ــرای ثب ــودم ب ــه ب گرفت
ــه  ــد و باتوج ــان گرفتن ــک امتح ــن ی ــتم از م ــم را داش ــدرک کالس ده ــه م اینک
ــی و دو  ــوم اجتماع ــان انگلیســی، دو کالس عل ــه نتیجــه ی امتحــان دو کالس زب ب
کالس تاریــخ امریــکا برایــم گذاشــتند� بــا گذرانــدن ایــن شــش کالس از دبیرســتان 
ــه حضــور  ــواده ام ب فارغ التحصیــل شــدم� به خاطــر همــان حساســیت هایی کــه خان
ــا در دوران  ــودم ام ــده ب ــان نخوان ــه زب ــرون از مدرس ــتند بی ــه داش ــن در جامع م
دبیرســتان چنــد کتــاب فیزیــک و شــیمی بــه زبــان انگلیســی داشــتم کــه آن هــا را 
مطالعــه می کــردم� خوشــبختانه زبانــم در ســطح خوبــی بــود و همــان ابتــدای ورود 

ــم 540 شــد���« ــکا نمــره ی امتحــان تافل ــه امری ب
  ***

گفتمان مشترک
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در مــاه اوت فارغ التحصیــل شــد و اگــر بالفاصلــه بــه دانشــگاه نمی رفــت 
ــی  ــگاه های خوب ــرش دانش ــد پذی ــی داد� موع ــت م ــجویی اش را از دس ــزای دانش وی
ــه پذیرشــش  ــن دانشــگاهی ک ــود� اولی ــته ب ــی« گذش ــتنفورد« و »برکل ــل »اس مث
کــرد دانشــگاه سانفرانسیســکو در رشــته ی کامپیوتــر بــود� ســپتامبر 197۸ بــود کــه 
وارد دانشــگاه سانفرانسیســکو شــد امــا بعــد از گذشــت یــک تــرم کم  کــم بــه فکــر 
ــا  ــی مصــادف شــد ب ــر جابه جای ــن فک ــه ای ــاد ک ــه دانشــگاه دیگــری افت ــال ب انتق

ــران��� انقــالب ای
»قبــل از ســفر کــه بــرای دیــدار بــا دوســتان و معلم هــا رفتــه بــودم مدرســه ی 
ــن  ــماره ی تلف ــی« ش ــای »عدالت ــام آق ــه ن ــه ب ــئولین مدرس ــی از مس ــوی� یک عل
ــد  ــال بودن ــکا فع ــالمی امری ــن اس ــه در انجم ــوی را ک ــالن عل ــی فارغ التحصی بعض
بــه مــن داده بودنــد� مــن ایــن شــماره ها را در چمدانــم گذاشــته بــودم امــا ظاهــراً 
مــادرم بعــد از گشــتن چمدانــم ایــن شــماره ها را پیــدا کــرده و از بیــن بــرده بــود� 
ــج  ــه پن ــناختم� البت ــی را نمی ش ــم کس ــکا رفت ــه امری ــی ب ــن وقت ــر همی به خاط
شــش مــاه مانــده بــه انقــالب ایــن دوســتان را پیــدا کــردم و زمینــه ی ورودم بــه 
انجمــن اســالمی دانشــجویان حــوزه ی برکلــی کــه مؤسســش دکتــر چمــران بــود 
فراهــم شــد� آقــای محمــد هاشــمی، دکتــر جــواد الریجانــی و حســین شیخ االســالم 
هــم در انجمــن حضــور داشــتند� بــا اینکــه دانشــجوی کامپیوتــر بــودم و مشــغول 
درس خوانــدن امــا بخــش عمــده ای از وقتــم را در جلســات و تظاهــرات  می گذرانــدم� 
ــن  ــد بی ــات مشــغول رفت وآم ــر اوق ــا بیش ت ــود و م ــروز نشــده ب ــوز پی انقــالب هن

شــهرها و چســباندن اعالمیــه روی دیوارهــا بودیــم���«
ــه  ــود: »هم ــه ب ــه او گفت ــالم ب ــین شیخ االس ــد حس ــروز ش ــه پی ــالب ک انق
ــرای  ــد ب ــی نمی توان ــر کس ــا ه ــوند ام ــر ش ــص کامپیوت ــک متخص ــد ی می توانن
جمهــوری اســالمی یــک سیاســتمدار خــوب باشــد�« شــاید تغییــر رشــته و تغییــر 
مســیر زندگــی اش به خاطــر ایــن پیشــنهاد و اصــرار اتفــاق افتــاد و تصادفــاً دانشــگاه 
سانفرانسیســکو، برخــالف دانشــگاه برکلــی، نســبتاً لیبــرال بــود و در رشــته ی روابــط 
ــام هــم در  ــید� چنــد اســتاِد به ن ــی بــه  نظــر می رس ــگاه خوب ــل دانش بین المل
همیــن رشــته داشــت� در آن زمــان روابــط بین الملــل رشــته ای قدیمــی محســوب 
ــد��� ــتقبال می کردن ــی اس ــوم سیاس ــجویان از عل ــر دانش ــون بیش ت ــد؛ چ نمی ش
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***
ــدم  ــاب ســنتی می خوان ــم کت ــم ه ــوی می رفت ــه مدرســه ی عل ــه ب ــی ک »زمان
و هــم انقالبــی� از معــدود شــاگردان مدرســه بــودم کــه هــم در جلســات حجتیــه 
ــه  ــفرم ب ــل از س ــن قب ــون� بنابرای ــات انقالبی ــم در جلس ــردم و ه ــرکت می ک ش
ــچ  ــه هی ــی ب ــچ دوره و زمان ــا در هی ــتم ام ــنایی داش ــر آش ــر دو تفک ــا ه ــکا ب امری

ــتم���« ــودم و نیس ــته نب ــی وابس حزب
ــد جــواد  ــود و محم ــی ب ــن اعضــای انجمــن برکل ــران از قدیمی تری ــر چم دکت
ــده  ــل ش ــط بین المل ــته ی رواب ــجوی رش ــازه دانش ــن عضــو آن� ت ــف جوان تری ظری
بــود و قــرار بــود در »ســن خوزه« بــه مناســبت عیــد نــوروز ســخنرانی کنــد� ایــن 
ــت  ــت موق ــان دول ــود� در آن زم ــالب ب ــروزی انق ــد از پی ــخنرانی اش بع ــن س اولی
مهنــدس بــازرگان تصمیــم گرفتــه بــود کــه عیــد نــوروز را جشــن بگیــرد امــا برخی 
ــان  ــن می ــد� در ای ــت می کردن ــهیدان مخالف ــه ش ــرام ب ــر احت ــون به خاط انقالبی
ــت  ــود و می خواس ــت ب ــت موق ــا دول ــق ب ــش مواف ــم تصمیم ــالمی ه ــن اس انجم

بــرای عیــد برنامــه داشــته باشــد��� 
نثــر معــروف »پرویــز  برگــزار می شــد  برنامــه ای کــه  »می خواســتم در 
خرســند«، کــه از روی نــوار ضبط شــده پیــاده کــرده بــودم، را بخوانــم� نثــری کــه 
ــد  ــرو آم ــت و ف ــرا رف ــه ای کــه ف ــن تازیان ــر اولی این طــور شــروع می شــد:»بر صفی
ــر پوســت لخت مــان خطــی از خــون کشــید، کدامیــن گــوش گواهــی داد؟���«  و ب
پایــان ایــن نثــِر طوالنــی می رســید بــه جملــه ی: »و مــا همــه ی مظلومــان همیشــه 
فرامــوش تاریــخ اگــر شــهیدی نمی بــود�« زمانــی کــه مــن ایــن جملــه را بــه پایــان 
رســاندم تمــام 1۳00 نفــری کــه در جلســه حضــور داشــتند بلنــد شــدند و شــروع 
بــه کــف زدن کردنــد کــه باعــث شــد جلســه کمــی از حالــت عــادی خــارج شــود 
چــون رئیــس جلســه ســعی داشــتند تمــام ســخنرانی ها بــا صلــوات تمــام شــود���«

***
در آن دوره وزارت خارجــه زیــر نظــر دکتــر »یــزدی«، کــه چنــدان ارادتــی بــه 
ــام »علی خــرم«  ــه ن حــوزه ی برکلــی نداشــت، اداره می شــد� یکــی از دوســتانش ب
را به عنــوان سرکنســول بــه سانفرانسیســکو فرســتاده بــود امــا به خاطــر اختالفــات 
ــد���  ــوزه را نمی دادن ــه ح ــازه ی ورود او ب ــالمی اج ــن اس ــود در انجم ــی موج قدیم
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ــه حــوزه ی انجمــن وارد  ــای خــرم ب ــود کــه آق ــرار شــده ب ــا مصالحــه  ق باألخــره ب
شــود و از حــوزه ی برکلــی نیــز ســه نفــر به عنــوان نماینــده و به صــورت افتخــاری 
در کنســولگری حضــور داشــته باشــند؛ تــا بــه ایــن ترتیــب اطمینــان حاصــل شــود 

کــه کنســولگری از خــط انقــالب خــارج نمی شــود���
»مــن کــه کم تــر از نــوزده ســال داشــتم بــه همــراه آقایــان »مهــرداد باقــری« و 
»علــی کریــم دالور« نماینــده شــدیم و موظــف بودیــم کــه بــه کنســولگری برویــم� 
در آنجــا مــن به خاطــر تســلطم بــه زبــان انگلیســی مســئول روابــط عمومــی شــدم� 
البتــه کمــی بعدتــر و در ســن بیســت و یــک ســالگی دبیــر کل تبلیغــات انجمــن 

اســالمی در امریــکا و کانــادا شــدم���«

بازگشت به ایران به قصد ازدواج- تابستان ۱۳۵۸ خورشیدی
ــگاه  ــوق دانش ــکده های حق ــادی را در دانش ــی زی ــای حقوق ــه کالس ه ــا اینک ب
ــوق را  ــته ی حق ــه رش ــود ک ــده ب ــب نش ــا ترغی ــود ام ــده ب ــور گذران ــا و دن کلمبی
انتخــاب کنــد و همچنــان بــه تحصیــل در رشــته ی روابــط بین الملــل مصمــم بــود� 
ــادرش  ــا م ــردد، ب ــران بازگ ــه ته ــه قصــد داشــت ب ــر، از تابســتان 1۳5۸ ک پیش ت
ــه  ــران می خواهــد ازدواج کنــد� ب ــه ای ــود کــه هنــگام بازگشــت ب تمــاس گرفتــه ب
ایــران کــه  رســیده بــود، بعــد از یــک هفتــه اقامتــش در تهــران، تصمیــم گرفتــه بود 
بــرای دیــدن خواهــرش بــه اصفهــان ســفر کنــد� ســفری کــه نیــت بازگشــتش بــه 

ایــران را هــم عملــی کــرده بــود���
ــر یکــی از دوســتان  ــه ازدواج دارم، خواه ــل ب ــه می دانســت تمای ــرم، ک »خواه
خــودش را به عنــوان دختــری متدیــن و انقالبــی بــه مــن معرفــی کــرد� مــاه رمضــان 
بــود کــه خواهــرم آن هــا را بــه خانــه ی خــودش دعــوت کــرد� دو خانــم جــوان آمدند 
امــا مــن زیــاد دقــت نکــردم و حتــی متوجــه نشــدم منظــور خواهــرم کــدام یــک از 
آن دو نفــر بــود� مــادر و پــدرم هنــوز در تهــران بودنــد بنابرایــن بــا اجــازه ی آن هــا 
و همــراه خواهــر و شــوهر خواهــرم بــه خواســتگاری رفتیــم� بانــو »مریــم ایمانیــه« 
دختــری متدیــن و انقالبــی بودنــد کــه آن زمــان هفــده ســال داشــتند و پدرشــان را 
در ســن دوازده ســالگی از دســت داده بودنــد� مــن در جلســه ی خواســتگاری کمــی 
قــرآن و حدیــث خوانــدم کــه گویــا ایشــان هــم پســندیده بودنــد� زمانــی کــه بــه 
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ــرای تشــریفات مرســوم  ــه مــادرم اطــالع دادم کــه ب خانــه ی خواهــرم برگشــتیم ب
بــه اصفهــان بیاینــد و مصــادف بــا شــب های احیــا نامــزد شــدیم� تمــام نامزدبــازی 
مــا هــم ایــن بــود کــه شــب های احیــا همــراه خواهــر همســرم می رفتیــم دعــای 

ابوحمــزه ثمالــی کــه »آشــیخ مهــدی مظاهــری« می خوانــد���«
کل اقامتــش در ایــران ســه هفتــه طــول کشــید و چــون یکــی از اقــوام پــدرش، 
ــود  ــرور شــده ب ــان ت ــروه فرق ــی«، توســط گ ــر کازرون ــرزا محمــد جعف ــای »می آق
عقــد مختصــری گرفتنــد� بعــد از مشرف شــدن بــه مشــهد دامــاد جــوان بــه قصــد 
ــان برگشــت�  ــه اصفه ــم ب ــم ه ــد و عروس خان ــران مان ــکا در ته ــه امری بازگشــت ب
مــدت زیــادی نگذشــته بــود کــه متوجــه شــد عروس خانــم تمایــل چندانــی بــرای 
ــه  ــت ک ــم نداش ــزا ه ــپورت و وی ــه پاس ــد� البت ــان نمی ده ــکا نش ــه امری ــدن ب آم

ــدد��� ــوهرش بپیون ــه ش ــی ب ــد به راحت بتوان
»بــه همســرم نامــه نوشــتم و درنهایــت ایشــان بــا اصــرار مــن بــه کنســولگری 
ســفارت امریــکا در تهــران رفتنــد و نوبــت گرفتنــد� متأســفانه در نوبــت هــزارم قــرار 
ــول می کشــید�  ــال ط ــل دو س ــزا حداق ــن وی ــب گرفت ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک گرفتن
مــن یــک آشــنایی داشــتم کــه  گفتــه بــود ســفارت امریــکا در دانمــارک به راحتــی 
ویــزا می دهــد و از طرفــی خیلــی از کشــورهای اروپایــی از ایرانی هــا ویــزا 
نمی خواســتند� به خاطــر همیــن مــن از همســرم خواســتم کــه بــه دانمــارک بیایــد 
و خــودم هــم از سانفرانسیســکو بــه او پیوســتم� گرفتــن ویــزا در دانمــارک یــک روز 
ــا هــم بــه سانفرانسیســکو رفتیــم� ســه هفتــه بیشــتر از  بیشــتر طــول نکشــید و ب
زندگــی مشــترک مان در امریــکا نگذشــته بــود کــه ســفارت ایــن کشــور در ایــران 
اشــغال شــد و آقــای کارتــر ویــزای تمــام ایرانیــان، از جملــه ویــزای چهــار ســاله ی  
مــا، را باطــل کــرد و همــه را موظــف کــرد کــه بــه اداره ی مهاجــرت برونــد تــا ثابــت 

ــه کار مشــخصی مشــغول اند��� ــد ب کنن
مــا هــم بایــد ثابــت می کردیــم کــه دانشــجو هســتیم و کار نمی کنیــم� کســانی 
ــتادند  ــران می فرس ــان از ای ــان را خانواده هایش ــه ی تحصیل ش ــه هزین ــن ک ــل م مث
مشــکل چندانــی نداشــتند ولــی عــده ای از خانواده هــای متوســط و ضعیــف بودنــد 
ــتادند���  ــه می فرس ــم کمک هزین ــران ه ــان در ای ــرای خانواده هایش ــی ب ــه حت ک
مــن در کنســولگری مســئول پیگیــری وضعیــت عمومــی دانشــجویانی شــدم کــه در 
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شــرف اخــراج بودنــد و درواقــع از دی مــاه 1۳5۸ وارد کارهــای حقوقــی شــدم���«
***

ــکا  ــم امری ــای مقی ــه ایرانی ه ــایندی ب ــس خوش ــفارت ح ــغال س ــد از اش بع
ــان بازگشــتش از  ــف، زم ــی کــه روزی محمــد جــواد ظری ــا جای وجــود نداشــت� ت
ــه دســت، کــه وارد پارکینــگ  ــدن دو نفــر چمــاق ب ــا دی ــه، ب ــه خان کنســولگری ب
منزلــش می شــدند، ماشــین را پــارک نکــرده رهــا می کنــد و از تلفــن عمومــی بــه 
ــد در  ــا کســی نتوان همســرش اطــالع می دهــد کــه وســیله ای پشــت در بگــذارد ت

ــاز کنــد��� ــه را ب خان
»بــه همــراه چنــد نفــر از دوســتانم رفتیــم منــزل و همســرم را بیــرون آوردیــم� 
تصمیــم گرفتیــم بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده بــه یــک خانــه ی تیمــی نقــل 
مــکان کنیــم� یکــی از ایــن خانه هــا متعلــق بــه آقــای باقــری بــود کــه بــا همســرش 
ــان  ــر و شوهرخواهرش ــه خواه ــق ب ــر متعل ــه ی دیگ ــرد و خان ــی می ک در آن زندگ
آقــای حســینی بــود� مردهــا در خانــه ی آقــای حســینی مســتقر شــدند و خانم هــا 
ــاً  ــت آن دوره تقریب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرم ب ــن و همس ــری� م ــای باق ــزل آق من
همدیگــر را نمی دیدیــم� بــه همیــن دلیــل همســرم کــه دلتنــگ خانــواده اش هــم 

بــود دچــار افســردگی شــد���« 
ــه  ــد ک ــده بودن ــی ش ــجویان ایران ــاع از دانش ــغول دف ــل مش ــک وکی ــا کم ب
مســئله ی حملــه ی امریــکا بــه طبــس پیــش آمــد� بعــد از آن حملــه کارتــر روابــط 
ــه کار خــود خاتمــه مــی داد� در آن  را قطــع کــرد و کنســولگری هــم می بایســت ب
دوره محمــد جــواد ظریــف تنهــا کســی بــود کــه بــا کنســولگری ارتبــاط داشــت و 
دیپلمــات نبــود� باقــی افــراد یــا کارمنــد قدیمــی کنســولگری بودنــد و یــا از اعضــای 
ــی خــرم و  ــط عل ــد� بعــد از قطــع رواب انجمــن اســالمی کــه دیپلمــات شــده بودن
ــد� محمــد  ــد اخــراج کــرده بودن ســایر کارمنــدان رســمی ای را کــه دیپلمــات بودن
جــواد ظریــف مســئول کنســولگری شــده بــود؛ البتــه نــه از نظــر امریکایی هــا بلکــه 
ــوق  ــم حق ــه ه ــود ک ــه ای داده ب ــه او وکالت نام ــرم ب ــی خ ــان� عل ــر خودش از نظ
کارمنــدان را بپــردازد و هــم بــه امــور اقامتگاهــی ای کــه در سانفرانسیســکو داشــتند 
ــه زمــان شــاه برمی گشــت رســیدگی کنــد� البتــه امریکایی هــا بعــد  و خریــد آن ب
ــد؛ محــل کنســولگری  از انجــام اقداماتــی آنجــا را هــم مهــر و مــوم و ضبــط کردن
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ــر  ــه تصــرف نشــد دفت ــی ک ــا جای ــور� تنه ــم همین ط ــنگتن را ه ــورک و واش نیوی
ــی  ــف وظایف ــود� محمــد جــواد ظری ــل متحــد ب ــران در ســازمان مل ــی ای نمایندگ
ــه او ســپرده شــده  مثــل پرداخــت حقــوق کارمنــدان و پرداخــت قبــوض را کــه ب

ــاره ســراغ درســش رفــت��� بــود انجــام داد و بعــد از اتمــام کارهــا دوب
***

ــور  ــورک و دن ــا در نیوی ــگاه کلمبی ــه دو دانش ــانس ب ــوق لیس ــرای دوره ی ف »ب
ــرادو درخواســت پذیــرش فرســتادم و هــر دو درخواســت مــن را پذیرفتنــد�  در کل
ــروم� در  ــود ب ــور ب ــر از دن ــا کــه معروف ت ــه دانشــگاه کلمبی مــن تصمیــم گرفتــم ب
ایــن دوره تقریبــاً تمــام نمراتــم A بــود� برخــالف دوره ی لیســانس کــه مصــادف بــا 

انقــالب شــد و نتوانســتم نمــرات خوبــی کســب کنــم���«
رســاله اش در زمینــه ی تحریــم در روابــط بین الملــل بــود� خــودش اعتقــاد دارد 
ــور  ــه کش ــک ب ــتای کم ــران و در راس ــرای ای ــوی ب ــته هایش به نح ــام نوش ــه تم ک
بــوده� درواقــع نــه دربــاره ی ایــران بلکــه بــرای منافــع ملــی ایــران نوشــته اســت� از 
تــز رســاله ای راجع بــه دفــاع مشــروع از نظــر حقــوق بین الملــل، کــه بــرای کمــک 
بــه دیــدگاه جمهــوری اســالمی ایــران درمــورد تجــاوز عــراق بــه رشــته ی تحریــر 
ــه دبیــر کل ســازمان ملــل  ــود، در متنــی کــه در اثبــات تجــاوز عــراق ب درآورده ب

متحــد دادنــد بســیار اســتفاده شــد���
»قبــل از آنکــه بــه دانشــگاه کلمبیــا در نیویــورک بــروم به عنــوان دبیــر انجمــن 
ــا  ــداری ب ــردم و دی ــفر ک ــورک س ــه نیوی ــادا ب ــکا و کان ــجویان امری ــالمی دانش اس
ــل  ــران در ســازمان مل ــی خراســانی، نماینــده ی جمهــوری اســالمی ای ــای رجای آق
متحــد، داشــتیم� ایــن ســفر بیشــتر به منظــور بحــث درمــورد اختالفاتــی بــود کــه 
بیــن انجمــن اســالمی دانشــجویان و وزارت امــور خارجــه وجــود داشــت� از نظــر 
ــه  ــد ک ــانی اداره می ش ــت کس ــه دس ــنگتن ب ــا در واش ــت م ــر حفاظ ــن، دفت انجم
ارتبــاط زیــادی بــا انقــالب اســالمی نداشــتند� از دیــد مــا آقــای رجایــی خراســانی 
ــا هــم داشــتیم  ــه ب ــداری ک ــود� در دی ــل ب ــن ســفیر حزب اللهــی ســازمان مل اولی
پیشــنهاد آقــای رجایــی خراســانی ایــن بــود کــه در امــور نمایندگــی ســازمان ملــل 
متحــد کمک شــان کنــم� البتــه اکثــر اعضــای انجمــن، برخــالف مــن، نســبتاً تنــد 
ــه ی  ــه رابط ــود اینک ــا وج ــتند� ب ــی داش ــیار انقالب ــی بس ــد و مش ــل می کردن عم
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ــا یکدیگــر داشــتیم  ــد خانوادگــی هــم ب ــود و رفت وآم ــرار ب ــا برق ــن م دوســتی بی
ــل  ــرادی مث ــن و اف ــرق داشــت� م ــم ف ــا ه ــدا خــط مشــی مان ب ــان ابت ــا از هم ام
مــن معتقــد بــه رفتارهایــی تــوأم بــا آرامــش و ارشــاد بودیــم امــا باقــی دوســتان 
ــگ  ــه ان ــود ک ــم ب ــان ه ــان زم ــد� در هم ــح می دادن ــری را ترجی ــیوه های دیگ ش

لیبرالــی بــه مــن زده شــد���« 

بایکوت شورای امنیت- اکتبر ۱۹۸0 
ــی  ــرق چندان ــا ســابق ف ــورک هــم روال زندگی شــان ب ــه نیوی ــدن ب ــد از آم بع
ــه ســاده ترین شــکل ممکــن زندگــی  ــی نداشــتند و ب ــود� اثاثیــه ی چندان نکــرده ب
ــود،  ــده ب ــان آم ــه منزل ش ــن ب ــر آبگرمک ــرای تعمی ــه ب ــی ک ــد� لوله کش می کردن
ــود کــه در حــال اسباب کشــی  ــود، خیــال کــرده ب ــده ب ــه را دی وقتــی اوضــاع خان

هســتند���
»بــا اینکــه وضــع مالــی خوبــی داشــتیم امــا خیلــی محــدود زندگــی می کردیــم� 
ــراف نکردن در  ــر اس ــم ب ــوز ه ــد هن ــه دارن ــی ای ک ــد انقالب ــر عقای ــم به خاط خانم

زندگــی تأکیــد دارنــد���
ــل  ــه نمایندگــی ســازمان مل ــد ب ــی خواســته بودن ــر رجای همان طــور کــه دکت
ــده  ــوق خوان ــه حق ــی ای ک ــرد انقالب ــی ف ــر نمایندگ ــت در دفت ــد گف ــم� می ش رفت
باشــد در اختیــار نداشــتند� خــود دکتــر رجایــی دکتــرای فلســفه داشــت و غیــر از 
ایشــان چنــد کارمنــد قدیمــی هــم در نمایندگــی حضــور داشــتند کــه افــراد بســیار 
محترمــی بودنــد امــا اعتقــاد چندانــی بــه حکومــت جمهــوری اســالمی نداشــتند و 
اکثرشــان هــم هیچ وقــت بــه ایــران برنگشــتند� آن زمــان در دفتــر نمایندگــی یــک 
ــک  ــگاری دیپلماتی ــه روش نامه ن ــه راجع ب ــود ک ــده ب ــاه مان ــان ش کتابچــه ا ی از زم
بــود� آن را در اختیــار مــن قــرار دادنــد کــه مطالعــه کنــم� درواقــع اولیــن کســی کــه 
از میــان تــازه واردان چگونگــی نامه نــگاری دیپلماتیــک را فــرا گرفــت مــن بــودم���« 

***
ــن  ــد� اولی ــهر آزاد ش ــه خرمش ــود ک ــورک ب ــه نیوی ــش ب ــد از رفتن ده روز بع
قطعنامــه ی شــورای امنیــت یــک هفتــه پــس از جنــگ ایــران و عــراق صــادر شــده 
ــود کــه در آن قطعنامــه هیــچ حرفــی از تجــاوز و  ــب ایــن ب ــود امــا نکتــه ی جال ب
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حملــه بــه میــان نیامــده بــود� حتــی درخواســت عقب نشــینی هــم نشــده بــود� ایــن 
شــورا، کــه تــا زمــان فتــح خرمشــهر ســکوت کــرده بــود، بعــد از فتــح ایــن شــهر 
ــه جلســه ای دعــوت  ــران را به عنــوان یکــی از طرفیــن جنــگ ب تصمیــم گرفــت ای
ــت��� ــد؛ چراکــه بعــد از فتــح خرمشــهر بیــم پیشــروی در خــاک عــراق می رف کن

دکتــر رجایــی بــرای شــرکت در ایــن جلســه بــا محمــد جــواد ظریــف مشــورت 
ــد�  ــوت کنن ــت را بایک ــورای امنی ــه ش ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب می کن
ــود کــه چــرا بعــد از ایــن همــه مــدت ســکوت درســت بعــد از  سؤال شــان ایــن ب
آزادی سرزمین شــان شــورای امنیــت توجــه نشــان داده اســت� البتــه همــه ی ماجــرا 
ــود� در  ــه شــورای امنیــت مســتلزم پاسخگویی شــان ب ــن نبــود و رفتــن آن هــا ب ای
آن زمــان تهــران تصمیــم نداشــت آتش بــس را بپذیــرد و هنــوز تصمیــم مشــخصی 
ــتند  ــد نمی دانس ــه می رفتن ــه جلس ــر ب ــود��� اگ ــده ب ــه نش ــور گرفت ــل کش در داخ
چــه جوابــی بایــد بــه شــورای امنیــت بدهنــد� تصمیم شــان یــک موضــع تاکتیکــی 
بــود و مســئوالن داخــل کشــور هــم آن را پذیرفتــه بودنــد امــا الزامــاً نمی بایســت 
راهبــرد کشــور می شــد� در آن زمــان تصمیم هــای انقالبــی و تنــد به راحتــی 
پذیرفتــه می شــد� ایــن موضــع تــا روزی کــه قطعنامــه ی 59۸ رســماً پذیرفتــه شــد 

از یــک حرکــت تاکتیکــی بــه اســتراتژی نظــام تبدیــل شــده بــود���
»مــا شــورای امنیــت را، تــا زمــان حملــه ی امریــکا بــه هواپیمــای ایربــاس، در 
تمــام مســائل مربــوط بــه ایــران تحریــم کــرده بودیــم� به طــوری کــه آقــای رجایــی 
ــت  ــه شــورای امنی ــا افغانســتان ب ــه فلســطین ی ــوط ب ــرای بحث هــای مرب ــط ب فق

می رفتنــد���« 
***

» مــن زمانــی کــه در کنســولگری سانفرانسیســکو بــودم پولــی دریافــت 
نمی کــردم� زمانــی هــم کــه وارد نمایندگــی ســازمان ملــل شــدم کارمنــد رســمی 
نبــودم و مــن را به عنــوان کارمنــد محلــی اســتخدام کــرده بودنــد� حتــی پاســپورت 

سیاســی هــم نداشــتم���«
دو مــاه مانــده بــود بــه آغــاز تــرم دانشــگاه و محمــد جــواد ظریــف تمام وقــت 
ــورک کار می کــرد� قبــل از تشــکیل نشســت  در نمایندگــی ســازمان ملــل در نیوی
ــم اســتعمار داشــت  ــرای خت ــه ای ب ــل متحــد کمیت ــازمان مل ــی، س مجمــع عموم
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ــی از  ــاه یک ــان ش ــز از زم ــران نی ــد و ای ــم می گفتن ــه ی ۲4 ه ــه آن کمیت ــه ب ک
اعضــای آن بــود� در ایــن کمیتــه بیــن شــرق و غــرب توازنــی برقــرار بــود و ایــران از 
ــران  نماینــدگان غــرب محســوب می شــد امــا به دلیــل پیــروزی انقــالب موضــع ای
عــوض شــده بــود� قــرار بــود دکتــر ظریــف هــم همــراه یکــی از همکارانــش در ایــن 
ــان شــروع مجمــع عمومــی،  ــا زم ــد از آن، ت ــه بع ــد کــه البت ــه شــرکت کنن کمیت
ــع  ــن مجم ــروع ای ــا ش ــد� او ب ــته ش ــف گذاش ــده ی ظری ــه به عه ــئولیت کمیت مس
ــوت  ــود دع ــانی ب ــوم انس ــه ی عل ــان در زمین ــه تحصیالت ش ــی ک ــراد متدین از اف
ــه ایــن ترتیــب نمایندگــی به طــور  ــا در امــور نمایندگــی کمــک کننــد و ب کــرد ت

ــد���  ــر ش ــی فعال ت محسوس
ــی وارد نمایندگــی شــدم و در  ــد محل ــوان کارمن ــه به عن ــود ک »ســال 1۳61 ب
مجمــع عمومــی همــان ســال بــا آقــای دکتــر والیتــی آشــنا شــدم� به تدریــج یــاد 
گرفتــم کــه چطــور کارهــا را انجــام بدهــم و چگونــه متنــی را بنویســم� در همیــن 
مجمــع بــود کــه از مــن خواســته شــد تــا عالوه بــر کمیتــه ی ۲4 در کمیتــه ی ســوم 
کــه بحــث حقــوق بشــر را دنبــال می کــرد هــم شــرکت کنــم� در کمیتــه ی ســوم 
ــه یکــی از  ــم اســتعمار را ب ــه ی خت ــردم و مســئولیت کمیت ــت ک ــه فعالی شــروع ب

ــد ســپردیم��� ــران می آمدن ــرادی کــه از ای ــد و اف همیــن دوســتان جدی
در کمیتــه ی ســوم بحــث حقــوق بشــر به تازگــی علیــه ایــران مطــرح شــده بــود� 
مــن مســئول ایــن کمیتــه شــدم و آقایــان »ســعید امامــی« و »ســیروس ناصری« 
ــتیم  ــان اصــرار داش ــد� آن زم ــن در جلســات شــرکت می کردن ــراه م ــوان هم به عن
کــه حتــی اگــر کســی یــک کلمــه نیــز راجع بــه جمهــوری اســالمی ایــران صحبــت 
ــا مقــررات ســازمان  کــرد مــا پاســخش را بدهیــم� مــا تنهــا کســانی بودیــم کــه ب
ــع  ــررات فقــط روش کار اســت� درواق ــن مق ــا ای ــل متحــد آشــنایی داشــتیم ام مل
غیــر از احاطــه بــر روش کار بــه عقالنیــت هــم نیــاز اســت کــه در آن مقطــع مــا 
به دلیــل کم تجربگــی قســمت عقالنــی اش را لحــاظ نمی کردیــم� در ســازمان ملــل 
متحــد براســاس آییــن کار قاعــده ای بــه نــام حــق جــواب وجــود دارد� یعنــی اگــر 
کســی راجع بــه کشــور مــا صحبــت می کــرد می توانســتیم در ده دقیقــه جــواب او 
را بدهیــم� طــرف مقابــل هــم ده دقیقــه فرصــت داشــت کــه بــه مــا پاســخ بدهــد� 
ــی در  ــع کس ــا آن موق ــد� ت ــه می ش ــج دقیق ــرف پن ــر دو ط ــان ه ــد از آن زم بع
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ــن  ــه قوانی ــی ب ــدان قبل ــناخت� کارمن ــن را نمی ش ــن قوانی ــالمی ای ــوری اس جمه
آگاه بودنــد ولــی از آن قاعــده اســتفاده نمی کردنــد و مــا فکــر می کردیــم کــه بــه 
ــود  ــا حــدی این چنیــن ب ــد� درســت اســت کــه ت جمهــوری اســالمی ِعرقــی ندارن

امــا ایــن کار کاری بــود کــه کمــی هــم بــه ســابقه و تجربــه نیــاز داشــت��� 
آن زمــان اروپایی هــا راجع بــه بیســت کشــور صحبــت می کردنــد و یــک دقیقــه 
ــام،  ــا حــدی جویــای ن ــه ایــران می گفتنــد� مــا کــه جــوان بودیــم، و ت هــم راجع ب
ــه آن یــک دقیقــه ده دقیقــه صحبــت کنیــم� کار  اصــرار داشــتیم کــه در پاســخ ب
مــن و آقــای ســیروس ناصــری و آقــای ســعید امامــی ایــن شــده بــود کــه در جلســه 
ــدر  ــم� آن ق ــخ بده ــن پاس ــا م ــتیم ت ــب می نوش ــم و مطل ــوش می کردی ــت گ به دق
ــم کــه وقتــی می خواســتیم  به خاطــر حــق جــواب در جلســه صحبــت کــرده بودی
ــه  ــه اینک ــم� نتیج ــورت می کردی ــور و مش ــی ش ــد کل ــم بای ــدی بزنی ــرف جدی ح
ــه الی  ــران، در الب ــاره ی ای ــه جــای چنــد دقیقــه ســخنرانی غربی هــا درب هــر روز ب
ــه ایــران صحبــت می شــد�  چندیــن مطلــب دیگــر، نیــم ســاعت در کمیتــه راجع ب
مــا بــه دســت خودمــان بحــث کمیتــه را بــه ســمت ایــران ســوق می دادیــم� امــا 
اشــتباه فکــر می کردیــم کــه ایــن کار بــرای دفــاع از جمهــوری اســالمی الزم اســت� 
ــا  ــم ام ــش پرداختی ــاد گرفتن ــرای ی ــادی ب ــه قیمــت زی ــود ک ــی ب ــن از تجربیات ای
ــاور کننــد کــه اگــر روش مــان را عــوض  بعضــی از دوســتان جدیــد نمی خواهنــد ب
ــوده  ــه ای ب ــر تجرب ــه به خاط ــوده بلک ــی نب ــادی و بی غیرت ــر بی اعتق ــم از س کردی
کــه کســب شــده و بــرای ایــن اســت کــه االن آن کارهــا را دوبــاره تکــرار نکننــد���

مــا هــم اگــر آن روزهــا تجربــه ی کافــی داشــتیم و عقالنی تــر رفتــار می کردیــم 
هیــچ گاه موضــوع کمیتــه ای را کــه اصــاًل دربــاره ی ایــران نبــود و تــا دو ســال بعــد 
هــم قطعنامــه ای راجع بــه ایــران نداشــت بــه ســمت ایــران ســوق نمی دادیــم؛ بــه 
خیــال اینکــه می خواهیــم در برابــر هــر اهانتــی از جمهــوری اســالمی ایــران دفــاع 
ــی هــر کاری روش خــودش را دارد و مــا  ــود ول کنیــم� البتــه هدف مــان مقــدس ب
ــرده  ــر نک ــراد قدیمی ت ــرف اف ــه ح ــی ب ــا توجه ــفانه م ــم� متأس ــتباه می کردی اش
ــد  ــری بدهن ــه تذک ــد ک ــی دلســوز نبودن ــا هــم خیل ــه بعضــی از آن ه ــم� البت بودی
ــر  ــا هم نظ ــه آن ه ــم ک ــر می کردی ــا فک ــد م ــم می گفتن ــزی ه ــه چی ــی ک ــا وقت ام
بــا مخالفــان جمهــوری اســالمی هســتند� مــن زمانــی بــه ایــن کار وارد شــدم کــه 

گفتمان مشترک
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بیش تــر همــکاران قدیمــی حتــی نمــاز هــم نمی خواندنــد و یــا اصــاًل نمازخوانــدن 
ــوری  ــا جمه ــر ب ــراد هم نظ ــن اف ــه ای ــردم ک ــر می ک ــن فک ــد� بنابرای ــد نبودن بل
ــتان  ــه دوس ــه ب ــال ها، همیش ــه ی آن س ــاس تجرب ــتند و االن، براس ــالمی نیس اس

ــد���« ــاوت کنن ــور قض ــد این ط ــه نبای ــم ک ــد می گوی جدی

جشن شکرگزاری
در روز شــکرگزاری جلســات ســازمان ملــل متحــد تعطیــل بــود� ایــن جلســات 
در بعضــی تعطیــالت محلــی و عمومــی، کــه اخیــراً عیــد قربــان هــم بــه آن اضافــه 
شــده، تعطیــل اســت� ظریــف در اولیــن ســال ورودش بــه نمایندگــی اعــالم کــرده 
بــود کــه در روز شــکرگزاری هــم بــه کارش ادامــه خواهــد داد و ایــن اعــالن صرفــاً 
ــه  ــه یــک روایــت تاریخــی ایــن جشــن ب ــا ب جنبــه ی اعتراضــی داشــت� چــون بن
ــی  ــه ی امریکای ــن اولی ــه مهاجری ــت ک ــت هایی اس ــام سرخ پوس ــل ع ــکرانه ی قت ش
ــه شــکرانه ی روزی ســت  کشــته اند��� گرچــه روایــت دیگــر می گویــد ایــن جشــن ب
ــد ِکشــت خوبــی داشــته  ــار توانســته بودن ــرای اولین ب کــه امریکایی هــای مهاجــر ب
باشــند و همــراه بــا سرخ پوســت ها ایــن روز را جشــن گرفته انــد امــا تاریخ نویســان 

بازنگــر امریکایــی روایــت اول را بیشــتر تأییــد می کننــد���
ــتیم،  ــاط داش ــا ارتب ــا آن ه ــان دانشــجویی ب ــه در زم ــی ک »امریکن-ایندین های
ــد روز  ــودم، می گفتن ــالمی ب ــن اس ــات انجم ــر تبلیغ ــن دبی ــه م ــی ک ــژه زمان به وی
شــکرگزاری روز قتــل عــام ماســت� همــان ســال مــن از طــرف نمایندگــی نامــه ای 
ــل  ــد روز شــکرگزاری را تعطی ــه نبای ــل متحــد نوشــتم ک ــه ســازمان مل رســمی ب
ــتم  ــف نیس ــی متأس ــن کار خیل ــروز از ای ــرد� ام ــی نک ــس توجه ــا هیچ ک ــد ام کنن
ولــی فهمیــدم کــه چنیــن اقداماتــی در ایــن ســاز و کار کاربــرد چندانــی نــدارد� بــه 
همیــن خاطــر بی توجهــی بقیــه ی کشــورها قابــل پیش بینــی بــود� خیلــی طبیعــی 
و عــادی گفتنــد کــه شــما کار کنیــد چــون دفتــر نمایندگــی کــه در مقــر ســازمان 
ملــل متحــد نیســت� آن روز ســاختمان تعطیــل بــود ولــی مــا ســر کار رفتیــم� اگــر 
ــا روز  ــد ام ــل کنن ــل متحــد را تعطی ــان ســازمان مل ــد قرب ــرای عی می خواســتند ب
شــکرگزاری را در نظــر نگیرنــد بیش تــر مســیحی ها اعتــراض می کردنــد و از 
ــن روز  ــران ای ــه دیگ ــم ک ــی نمی پذیرفتی ــرادی انقالب ــوان اف ــم به عن ــا ه ــی م طرف
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را بــدون توجــه بــه ســابقه ی تاریخــی اش بــه  چشــم یــک روز تعطیــل نــگاه کننــد� 
ــران را موضــوع  ــوری اســالمی ای ــاع از جمه ــت دف ــه و نی ــن روحی ــا ای درنتیجــه ب

بحــث کمیتــه ی حقــوق بشــر کردیــم���«
***

»مــن در نمایندگــی تنهــا کســی بــودم کــه در اکثــر حوزه هــا فعالیــت داشــتم� 
ــا  ــود� ت ــه دوش مــن ب هــم ســابقه ی سیاســی داشــتم و هــم دبیــری نمایندگــی ب
جایــی کــه وقتــی بــه خــودم آمــدم دیــدم دو مــاه از تــرم گذشــته و مــن نتوانســتم 

حتــی در یــک کالس هــم حضــور پیــدا کنــم���« 
ــد� شــهریه ی دانشــگاه  ــوم سیاســی می خوان ــرای عل ــا دکت ــان در کلمبی آن زم
ــا به خاطــر  ــزار دالر شــهریه می پرداخــت ام ــار ه ــری چه ــود� کوارت ــاال ب ــا ب کلمبی
حجــم کار ســنگین نمایندگــی نمی توانســت در کالس هــا شــرکت کنــد� کالس هــا 
در طــول روز و عمومــاً بعدازظهــر برگــزار می شــد و آقــای رجایــی اجــازه نمــی داد 
در طــول روز از نمایندگــی خــارج شــود� بعــد از مدت هــا روزی کــه تصمیــم گرفتــه 
بــود خــودش را بــه کالس پنــج عصــر دانشــگاه برســاند آقــای رجایــی در آسانســور 
ــه او اجــازه ی رفتــن  ــه دانشــگاه مــی رود ب ــود ب ــده ب ــودش و وقتــی فهمی ــده ب دی

نــداده بــود��� 
ــپورت  ــان پاس ــا هم ــودم� ب ــده ب ــدن گذران ــدون درس خوان ــرم را ب ــن دو ت »م
ــون  ــودم� چ ــرده ب ــل ک ــی تبدی ــزای سیاس ــه وی ــم را ب ــتم ویزای ــه داش ــادی ک ع
ــزا  ــن وی ــا ای ــود ب ــوع ب ــجویان ممن ــرای دانش ــردم و کار ب ــی کار می ک در نمایندگ
می توانســتم راحــت بــه ایــران بیایــم� کارتــر ویــزای دانشــجویی مــا را باطــل کــرده 
بــود و چهــار ســال بــود کــه مــن و همســرم بــه ایــران نرفتــه بودیــم� بعــد از تبدیــل 

ــم��� ــران رفتی ــه ای ــزا در اولیــن فرصــت، در تابســتان 1۳6۲، ب وی
ــت  ــب هیچ وق ــن ترتی ــا ای ــه ب ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــه بودی ــران ک ای
نمی توانــم دکترایــم را در نیویــورک بگیــرم� از طرفــی دانشــگاه کلمبیــا هــم 
دیگــر برایــم جذابیــت نداشــت� اگــر می خواســتم در کلمبیــا دکتــرا بگیــرم روابــط 
ــد  ــوب می ش ــی محس ــوم سیاس ــی عل ــته های امتحان ــی از زیررش ــل یک بین المل
ــم و در  ــه بده ــل را ادام ــط بین المل ــن می خواســتم رشــته ی رواب ــه م ــی ک در حال
زیررشــته هایی مثــل حقــوق بین الملــل، ســازمان های بین المللــی و��� امتحــان 
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بدهــم� بنابرایــن، در دانشــگاه کلمبیــا، بایــد در دو رشــته ی دیگــر علــوم سیاســی 
هــم امتحــان مــی دادم� قانــون دانشــگاه این طــور بــود کــه بایــد در ســه رشــته و از 
ســه زیرمجموعــه امتحــان جامــع مــی دادم� اگــر علــوم سیاســی می خوانــدم روابــط 
بین الملــل یکــی از زیررشــته ها می شــد و رشــته هایی مثــل سیاســت تطبیقــی یــا 
اندیشــه ی سیاســی جــزو رشــته هایی می شــد کــه بایــد در آن امتحــان مــی دادم و 
مــن اصــاًل تمایلــی بــه ایــن کار نداشــتم� از طرفــی مطمئــن بــودم کــه در نیویــورک 
آقــای رجایــی خراســانی، به خاطــر نیــاز نمایندگــی، نمی گــذارد درســم را بخوانــم� 
ــط  ــته ی رواب ــه رش ــور، ک ــگاه دن ــرش دانش ــم از پذی ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ب
بین الملــل را داشــت و هم زمــان بــا دانشــگاه کلمبیــا بــه بنــده پذیــرش داده بــود، 
ــال  ــود دنب ــکا برگشــتیم فرصــت نب ــه امری ــه ب ــم� اواخــر تابســتان ک اســتفاده کن
ــل  ــال قب ــر س ــز در اواخ ــرای پایی ــگاه ها ب ــون دانش ــروم، چ ــری ب ــگاه دیگ دانش
ــه  آقــای رجایــی گفتــم کــه اگــر اجــازه  پذیــرش می دهنــد، و به خاطــر همیــن ب

بدهیــد مــن بــروم و ایشــان هــم مخالفتــی نکــرد���«

دسترسی به کتابخانه و اسناد سازمان ملل متحد
ــرد  ــه کار ک ــروع ب ــی ش ــد محل ــوان کارمن ــی به عن ــه در نمایندگ ــی ک از زمان
ــراردادی داشــت کــه براســاس آن حقــوق بســیار مختصــری می  گرفــت� حقــوق  ق
راننــده ی محلــی نمایندگــی در مــاه 1۲00 دالر بــود در حالــی کــه محمــد جــواد 
ظریــف بــا مــدرک فــوق لیســانس 900 دالر می گرفــت� دلیل شــان ایــن بــود کــه 
ــی  ــی بعض ــودش، حت ــول خ ــه ق ــا ب ــه، بن ــی ک ــد در صورت ــت کار می کن نیمه وق
شــب ها هــم در نمایندگــی می خوابیــد� بعــد از اینکــه تصمیــم گرفتــه بــود 
ــکا  ــد از اداره ی مهاجــرت امری ــرک کن ــل بدهــد و کارش را ت ــه تحصی ــاره ادام دوب
درخواســت تغییــر ویــزای سیاســی بــه ویــزای دانشــجویی را داده بــود� می خواســت 
ــن کار  ــت ای ــکا می توانس ــررات امری ــق مق ــرود� طب ــور ب ــه دن ــجو ب ــوان دانش به عن
را بکنــد و بــه همیــن خاطــر بــرای ثبــت نــام در دانشــگاه، همــراه بــا همســرش، از 
نیویــورک بــه دنــور رفــت� دوبــاره دانشــجو شــده بــود� تمام وقــت درس می خوانــد 

ــا��� ــود ام ــه ب ــم از ســر گرفت ــش در انجمــن اســالمی را ه و فعالیت های
ــه  ــد ک ــد و گفتن ــاس گرفتن ــی تم ــای رجای ــه آق ــودم ک ــرم اول ب ــط ت »اواس
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ــام  ــوم را انج ــه ی س ــای کمیت ــته اند کاره ــان نتوانس ــاری همسرش ــر بیم به خاط
دهنــد و از مــن درخواســت کردنــد کــه بــه نیویــورک بــروم� برخــالف دانشــگاه های 
اروپــا کــه دانشــجویان دکتــرا کالس ندارنــد در امریــکا بــرای دکتــرا هــم بایــد ســر 
ــر  ــا را زودت ــه امتحان ه ــد ک ــرار ش ــردم و ق ــت ک ــاتیدم صحب ــا اس ــت� ب کالس رف
ــام  ــر اول را تم ــازه کوارت ــتم و ت ــر کالس داش ــه کوارت ــون س ــم؛ چ ــه بده از بقی
کــرده بــودم��� مــاه نوامبــر بــود کــه رفتیــم نیویــورک و تــا آخــر دســامبر و پایــان 
نشســت مجمــع عمومــی در نیویــورک بــودم کــه البتــه بیش  تــر بــا بحــث حقــوق 
بشــر در مجمــع عمومــی شــرکت کــردم� بــه دنــور کــه برگشــتم و کالس هایــم را 
ــان  ــی در امتح ــر آمادگ ــی اولیه، به خاط ــان عموم ــک امتح ــاندم ی ــام رس ــه اتم ب
جامــع، داشــتیم و مــن در آن امتحــان پذیرفتــه شــدم� ســال 1۳6۳ بــود و تقریبــاً 
ــرای امتحــان جامــع مطالعــه کنــم� بعــد  ــا دی فرصــت داشــتم کــه ب از خــرداد ت
از اتمــام کالس هایــم تصمیــم گرفتــم بــرای دیــدار دوســتانم بــه نیویــورک بیایــم 
کــه متأســفانه در آنجــا خبــر فــوت پــدرم را بــه مــن دادنــد� بــا اینکــه درخواســت 
تغییــر ویــزا داده بــودم امــا هنــوز ویــزای جدیــدم تأییــد نشــده بــود و نمی توانســتم 
بــرای مراســم خاکســپاری ایشــان بــه ایــران بیایــم� بــا اینکــه پــدرم بیمــار بودنــد 
ــودم به ســختی می توانســتم  ــتانم  نب ــار دوس ــورک و کن ــر در نیوی ــا اگ و مســن ام
از آن بحــران عبــور کنــم� در آن ایــام همســرم هــم بــاردار بــود و مــا بعــد از مــدت 

ــور بازگشــتیم��� ــه دن کوتاهــی  ب
مــن مجبــور بــودم هــرروز از ســاعت شــش صبــح تــا شــش عصــر درس بخوانــم� 
برخــالف گذرانــدن دوره ی لیســانس و فــوق لیســانس دکتراگرفتــن در امریــکا خیلی 
ســخت اســت و اگــر کســی عاقــل باشــد بایــد بــرای گرفتــن دکترا بــه انگلیــس برود 
کــه بســیار راحت تــر اســت� امتحــان جامــع بعــد از تعطیــالت ژانویــه و در هفتــه ی 
ــه مــا ســؤال می دادنــد  ــود کــه ب ــه ایــن شــکل ب دوم دی مــاه برگــزار می شــد و ب
ــودم  ــده ب ــر خری ــازه کامپیوت ــان ت ــم� آن زم ــه پاســخ می دادی و ســؤال ها را در خان
ــردم�  ــتم می ک ــر وارد سیس ــتفاده از کامپیوت ــا اس ــت ها را ب ــام یادداش ــن تم و مت
مهلــت امتحــان جامــع یــک هفتــه بــود کــه روز چهارمــش پســرم بــه دنیــا آمــد� 
مــن دو روز آخــر امتحــان را یکســره بیــن بیمارســتان و خانــه در رفت وآمــد بــودم 
ــم  ــان ه ــد از امتح ــه بع ــل دادم� دو هفت ــؤاالت را تحوی ــع س ــم به موق ــاز ه ــا ب ام
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ــرار  ــی ق ــه وضعیت ــه در چ ــح دادم ک ــاتید توضی ــرای اس ــی ب ــود� وقت ــاع  ب روز دف
داشــتم گفتنــد: »مــا کــه تــو را می شــناختیم� اگــر شــرایط پیــش آمــده را اطــالع 
مــی دادی خودمــان وقــت را برایــت تنظیــم می کردیــم�« بــا همــه ی اتفاقاتــی کــه 

افتــاد خوشــبختانه امتحــان جامــع را بــا نمــره ی خوبــی تأییــد شــدم���«
ــید  ــتش رس ــه دس ــه ای ب ــرت نام ــان از اداره ی مهاج ــد از امتح ــد روز بع چن
ــا تغییــر ویزایــش از سیاســی بــه دانشــجویی مخالفــت شــده� دو راه بیشــتر  کــه ب
نداشــت: یــا تــرک امریــکا و یــا بازگشــت بــه نیویــورک و ادامــه ی کار در نمایندگــی� 
راه دوم را انتخــاب کــرد و بــا همســر و پســر 40 روزه اش بــه نیویــورک برگشــت تــا 
ــا کار رســاله ی دکترایــش را هــم بنویســد� از طرفــی هــم، به واســطه ی  هم زمــان ب
ــور  ــور در دن ــرای حض ــی ب ــع، ضرورت ــان جام ــا و دادن امتح ــدن کالس ه تمام ش
نداشــت� هم چنیــن باتوجــه بــه موضــوع رســاله ی دکترایــش رفتــن بــه نیویــورک 
ــیاری  ــای بس ــد مزیت ه ــل متح ــازمان مل ــناد س ــه و اس ــه کتابخان ــی ب و دسترس

برایــش داشــت���
***

»زمانــی کــه مــن در سانفرانسیســکو دبیرســتان می رفتــم اوج حضــور ایرانی هــا 
ــه  ــود ک ــگ ب ــدر حضورشــان پررن ــا، این ق ــود، به خصــوص در کالیفرنی ــکا ب در امری
مــن خــودم را در محیطــی ایرانــی حــس می کــردم� شــاید به خاطــر همیــن 
ــه  ــا امریکایی هــا ارتبــاط نداشــتم� ابتــدای ورودم ب ــاد ب ــود کــه زی احســاس هــم ب
امریــکا تنهایــی خانــه گرفتــه بــودم و بعــد از مدتــی هــم یکــی از دوســتانم، کــه در 

ــاق شــد���« ــن هم ات ــا م ــود، ب ــی هم کالســم ب ــوی و خوارزم مدرســه ی عل
ــا آن هــا و ازدواجــش،  ــا بچه هــای انجمــن اســالمی و هم اتاق شــدن ب مــراوده ب
بعــد از مــدت کوتاهــی اقامــت در امریــکا، شــرایطی ایجــاد کــرده بــود کــه کمتــر 
ــم  ــزل معل ــه من ــتانش ب ــراه دوس ــار هم ــد� یک ب ــرت کن ــا معاش ــا امریکایی ه ب
دبیرســتانش دعــوت شــده بــود و یک بــار هــم بــرای ناهــار مهمــان یکــی از اســاتید 
دانشــگاهش� در مهمانــی اول فقــط ســاالد خــورده بــود و منــزل آن اســتاد دانشــگاه 
ــا فرهنــگ اســالمی آشــنایی داشــت مقــداری پنیــر��� محمــد  هــم کــه خــودش ب
ــه رســتوران  ــود ب ــا تربیتــی مذهبــی و ســنتی رشــد کــرده ب جــواد ظریــف کــه ب
ــد  ــرو می کردن ــبزیجات س ــی و س ــه ماه ــتوران هایی ک ــه رس ــا ب ــلمان ها و ی مس
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می رفــت���
ــه  ــل متحــد شــدم ب ــازمان مل ــران در س ــم ای ــده ی دائ ــه نماین ــی ک ــا زمان »ت
خانــه ی امریکایی هــا رفت وآمــد نداشــتیم� بعــداً هــم به خاطــر نــوع کارم و 
ــرت  ــا معاش ــا امریکایی ه ــتم ب ــی می داش ــکا تعامالت ــط امری ــا محی ــد ب ــه بای اینک
ــگ  ــردم و فرهن ــی ک ــن کشــور زندگ ــن بیشــتر از ســی ســال در ای ــم� م می کردی
ایــن کشــور را خــوب می شناســم امــا جالــب اینجاســت کــه اکثــر ایرانیــان مقیــم 
ــرم  ــن و همس ــا م ــد ام ــی می دانن ــه انگلیس ــا را ب ــا و ادویه ه ــم غذاه ــکا اس امری
هنــوز هــم ایــن اســامی را نمی دانیــم چــون همســرم هــم بــا خانم هــای امریکایــی 
ــم  ــا ه ــا ب ــور چیزه ــذا و این ط ــا غ ــه ی ــورد ادوی ــه درم ــت ک ــدی نداش رفت وآم
ــفیر  ــه س ــی ک ــا زمان ــم ام ــاز آب بکش ــم جانم ــه بخواه ــه اینک ــد� ن ــت کنن صحب
بــودم و بــه امریــکا رفت وآمــد داشــتم تعامالتــم تنهــا در حــوزه ی اجبــار سیاســی 
ــود چــون رفت وآمدهایــم در ایــران هــم  ــود� گرایــش  شــخصی خــودم این طــور ب ب
ــه   ــی اجتماعــی نیســتم� ب ــه نســبت محــدود اســت؛ شــاید به خاطــر اینکــه خیل ب
هرحــال مــن از کودکــی تنهــا بــودم و همیــن باعــث شــده میــل زیــادی بــه حضــور 
در جمــع نداشــته باشــم� حتــی درمــورد مجالــس مذهبــی هــم اگــر در خانــه بــه 

ــتم���« ــر هس ــم راحت ت ــوش بده ــه گ ــوار روض ن
***

ــت دارد  ــده رضای ــال ها آم ــن س ــه در ای ــیری ک ــف از مس ــواد ظری ــد ج محم
ــط  ــته ی رواب ــراغ رش ــرد و س ــا ک ــه کاره ره ــر را نیم ــته ی کامپیوت ــه رش و از اینک
تحــت   زمــان،  آن  نیســت�  پشــیمان  رفــت  بین الملــل  و حقــوق  بین الملــل 
ــی  ــای انقالب ــتر جوان ه ــریعتی، بیش ــر ش ــکار دکت ــه و اف ــب جامع ــو غال ــر ج تأثی
ــی از هم ســن و ســال هایش  ــل خیل می خواســتند جامعه شــناس شــوند� او هــم مث
ــوم انســانی اش  ــن کالس عل ــم اولی ــر ه ــه همین خاط ــن گرایشــی داشــت و ب چنی
ــی  ــگاه ایالت ــاالی دانش ــطح ب ــر س ــا به خاط ــود ام ــته ب ــی برداش را جامعه شناس

ــد... ــل ش ــته متمای ــه آن رش ــل ب ــط بین المل ــوزه ی رواب ــکو در ح سانفرانسیس
ــا  ــادی را ب ــت زی ــتم  و وق ــد هس ــر عالقه من ــه کامپیوت ــم ب ــوز ه ــن هن »م
ــه  ــه وزارت خارج ــر را ب ــار کامپیوت ــرای اولین ب ــودم ب ــم� خ ــر می گذران کامپیوت
ــورک  ــه نیوی ــودم ب ــراه خ ــه را هم ــر وزارت خارج ــئول کامپیوت ــن مس آوردم� اولی
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ــر شــخصی  ام را ســال  ــر شــخصی را نشــانش دادم� اولیــن کامپیوت ــردم و کامپیوت ب
ــارد دیســک  ــرد و ه ــی کار می ک ــو فالپ ــا دو درای ــان PC ب ــدم� آن زم 19۸۲ خری

ــت��� نداش
ــاس  ــا احس ــود ام ــی نب ــر بی عالقگ ــر از س ــته ی کامپیوت ــتن رش ــار گذاش کن
ــل  ــوق بین المل ــته ی حق ــت وارد رش ــود داش ــه وج ــازی ک ــر نی ــم به خاط می کن
شــدم و قطعــاً ایــن انتخــاب مســئولیت ســنگینی برایــم بــه دنبــال داشــت� بســیار 
اتفــاق افتــاده کــه بــا خــودم فکــر می کنــم نکنــد خســارت اشــتباهاتی را کــه مــن 
ــی  ــا ایران ــدیم میلیون ه ــب ش ــی مرتک ــت خارج ــوزه ی سیاس ــن در ح ــال م و امث
متحمــل شــوند� حتــی بــه ایــن فکــر می کنــم کــه اگــر چنیــن باشــد به جــای اجــر 

و ثــواب چقــدر بایــد نگرانــی اخــروی داشــته باشــم���
ــود زندگــی راحتــی  ــه مــن رســیده ب ــادرم ب ــدر و م ــی کــه از پ به خاطــر اموال
ــود� مــن به جــز حقوقــم  داشــتم و هیــچ گاه مشــکل مــادی برایــم پیــش نیامــده ب
هیچ وقــت چیــزی دریافــت نکــردم� ماشــین و خانــه ای به خاطــر موقعیــت شــغلی ام 
نگرفتــم� هرچــه داشــتم  و دارم از پــدر و مــادرم بــه مــن رســیده اســت� امــا اگــر 
ــی ســوار می شــدم می گفتنــد از جایــی پورســانت گرفتــه اســت��� در  ماشــین خوب
ایــن ســال ها هــم از طــرف مخالفیــن ناســزا شــنیدم و هــم از طــرف دوســتان امــا 
امیــدوارم هــر آنچــه کــه بــوده را خداونــد بــه حســاب نیتــی کــه داشــتم بپذیــرد���«

خدمت سربازی
از زمانــی کــه دانشــجو بــود و هنــوز کارمنــد رســمی وزارت خارجــه نشــده بــود 
تــا مــرداد ســال 1۳67 از معافیــت تحصیلــی اســتفاده می کــرد و به عنــوان کارمنــد 
محلــی و مشــاور ســفیر در نمایندگــی مشــغول بــه کار بــود� در اواخــر دوران آقــای 
رجایــی خراســانی و در غیــاب ایشــان، هم زمــان بــا آنکــه کارمنــد محلــی و مشــاور 

بــود، ســمتش بــه کاردار هــم تغییــر پیــدا کــرد���
»دفتــر نمایندگــی ایــران در ابتــدای کار فقــط مــن و دکتر»هیئــت« را به عنــوان 
کارمنــد محلــی در اختیــار داشــت� مدتــی بعــد ســه نفــر دیگــر هــم بــه جمــع مــا 
اضافــه شــدند� همــه ی مــا به عنــوان مشــاور اســتخدام شــده بودیــم امــا در اواخــر 
ــو ان  ــمی ت ــدان رس ــان کارمن ــی در می ــه کس ــل اینک ــی، به دلی ــر رجای دوران دکت
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ــد�  اداره ی نمایندگــی را نداشــت، مــن را به عنــوان کاردار نمایندگــی انتخــاب کردن
البتــه ایــن از عجایــب تاریــخ دیپلماســی بــود کــه یــک کارمنــد محلــی کــه ســمت 
ــوان  ــت به عن ــر اس ــم کمت ــی ه ــده ی نمایندگ ــی از رانن ــش حت ــمی و حقوق رس
کاردار، در غیــاب ســفیر، رئیــس نمایندگــی هــم بشــود� همــه ی تصمیمــات بایــد 
ــود چــون  ــا تهــران هماهنــگ می شــد و در آنجــا هــم کســی مخالفتــی نکــرده ب ب
ــد مــن را  ــه مجمــع عمومــی آمــده بودن آقــای دکتــر والیتــی در ســفرهایی کــه ب

می شــناختند���«
در نمایندگــی نیویــورک کادر سیاســی متخصــص نبــود و تمــام کارهــای 
ــدان  ــن، کارمن ــود ای ــا وج ــد� ب ــام می دادن ــی انج ــدان محل ــی را کارمن نمایندگ
ــی  ــل معرف ــه ســازمان مل ــا ب ــد راننده ه ــا را مانن قدیمــی برحســب شــیطنت آن ه
می کردنــد� کارت ورود کارمنــدان محلــی و راننده هــا شــبیه هــم بــود� یــک مثلــث 
ــه ســفیر  قرمــز در کارت نماینــده ی کشــورها وجــود داشــت کــه اگــر مقام شــان ب
می رســید ایــن مثلــث زرد می شــد� ایــن کارت میــزان دسترســی افــراد را مشــخص 
ــرای افــرادی کــه کار خدماتــی انجــام می دادنــد در کنــار مثلــث قرمــز  می کــرد� ب
ــا عبــارت درشــت می نوشــتند پرســنل غیــر  یــک خــط آبــی هــم می کشــیدند و ب

ــک!��� دیپلماتی
ــان  ــه کارم ــی ک ــتیم در حال ــی داش ــن کارت های ــی چنی ــدان محل ــا کارمن »م
کامــاًل دیپلماتیــک بــود� امــا متأســفانه هیچ یــک از دوســتانی کــه کارت دیپلماتیــک 
ــوان کاردار در  ــن به عن ــه م ــی ک ــد� زمان ــام نمی دادن ــک انج ــتند کار دیپلماتی داش
ــن  ــان نشــان دادم م ــه نگهب ــن کارت را ب ــی ســخنرانی داشــتم و ای مجمــع عموم
ــه  ــت آوردی ب ــه همراه ــی را ک ــی کاغذهای ــر می توان ــت حداکث ــناخت و گف را نش
رئیســت تحویــل بدهــی و برگــردی��� ایــن کارت هــا کارایــی مــا را در ســازمان ملــل 
ــد کــه  ــه بودن ــی گفت ــر رجای ــه دکت ــود� دوســتان قدیمــی ب بســیار پاییــن آورده ب
ــه  ــد متوج ــا بع ــد ام ــن کار را بکنن ــد ای ــل مجبورن ــازمان مل ــن س ــر قوانی به خاط
شــدیم کــه نمایندگــی ایــن اختیــار را داشــته کــه مــا را بــدون اینکــه گذرنامــه ی 
ــزن معرفــی کنــد� کاری کــه بعدهــا توســط  سیاســی داشــته باشــیم به عنــوان رای
ــزن  ــوان رای ــد به عن ــل متح ــازمان مل ــا را در س ــد و م ــام ش ــی انج ــای محالت آق
ــا مصونیــت دیپلماتیــک  ــه م ــه ب ــت ک ــکا نمی پذیرف ــت امری ــه دول ــد؛ البت پذیرفتن
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بدهــد� درواقــع ایــن کشــور براســاس گذرنامــه مصونیــت مــی داد امــا ســازمان ملــل 
متحــد براســاس نامــه ی نمایندگــی ســمت مــی داد؛ یعنــی جایــگاه افــراد در لیســت 

ــد���«   ــن می کردن ــی تعیی ــه ی نمایندگ ــاس نام ــک را براس دیپلماتی
 ***

ــه رئیس جمهــور وقــت  ــر والیتــی ب ــود� دکت ــراق ب ــران و ع ــل مذاکــرات ای اوای
ــد  ــا محم ــد ت ــه ای می نویس ــد نام ــم بودن ــاع ه ــی دف ــورای عال ــس ش ــه رئی ک
جــواد ظریــف از تاریــخ 1۳67/۸/۸ مأمــور بــه خدمــت ســربازی در وزارت خارجــه 
ــرد  ــد می ک ــات او را تأیی ــم اقدام ــان ه ــن زم ــر از ای ــه پیش ت ــود� وزارت خارج ش
ــربازی  ــت س ــود و پایان خدم ــه ب ــش را نگرفت ــوز دکترای ــه هن ــر اینک ــا، به خاط ام
ــفیر و  ــوان س ــود به عن ــرار ب ــی ق ــد��� وقت ــتخدامش کن ــت اس ــت، نمی توانس نداش
نفــر دوم دکتــر کمــال خــرازی بــه نیویــورک اعــزام شــود هنــوز ســرباز بــود� همــان 
ــران و  ــود ای ــته ب ــازه برگش ــکا ت ــی در امری ــال ها زندگ ــد از س ــه بع ــود ک ــان ب زم
ــردد  ــذارد� نمی خواســت برگ ــا بگ ــدر تنه ــوت پ ــد از ف ــادرش را بع نمی خواســت م
ــو را  ــن ت ــر ک ــو ســرباز هســتی� فک ــود: »ت ــه ب ــی گفت ــر والیت ــا دکت ــورک ام نیوی
ــرای  ــو را ب ــم ت ــه می خواهی ــاال ک ــروی؟ ح ــی ن ــتاده ایم� می توان ــت فرس ــه جیرف ب
ــد مشــکلی وجــود داشــته باشــد���« ــورک بفرســتیم پــس نبای ــه نیوی مأموریــت ب

***
»اغلــب بچه هــای مدرســه ی علــوی خودشــان را تافتــه ی جدابافتــه از دیگــران 
ــم  ــاگرد اول ه ــودم ش ــوی ب ــه ی عل ــه در مدرس ــر اینک ــن عالوه ب ــتد� م می دانس
ــواره  ــه هم ــود ک ــتی ب ــک دوس ــا ی ــتم ام ــودم ارادت داش ــه خ ــی ب ــودم و خیل ب
ــه مــن کــرد  ــن خدمــت را در زندگــی ب ــن دوســت بزرگ تری ــرم می کــرد� ای تحقی
ــم� احســاس می کنــم باعــث شــد  ــه پاییــن بیای و باعــث شــد کــه از آن آســمان ب

کمــی خاکــی شــوم���«
ــر او تأثیــر  ــد کــه ب ــرادی بودن ــن دوســت مــادر و همســرش هــم اف ــر از ای غی
ــود و  ــر گذاشــته ب ــر او اث ــدارش ب ــت و اقت ــا مدیری ــادرش ب بســیاری گذاشــتند� م
همســرش هــم همــراه همیشــگی اش بــود� هــر دو در ســن کــم ازدواج کــرده و بــا 
هــم راهــی ســفر شــده بودنــد� دور از خانــواده بــا هــم بــزرگ شــده و از هــم تأثیــر 

گرفتــه بودنــد���
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ــا حــدی غیــر منعطــف  ــی و ت »همســرم اوایــل ازدواج روحیــه ای بســیار انقالب
داشــت� مــا در امریــکا حتــی تلویزیــون  هــم نداشــتیم� بعــد از مدتــی بــا التمــاس 
یــک تلویزیــون شکســته خریــده بــودم کــه فقــط اخبــار نــگاه کنــم� زمانــی کــه بــه 
ایــران آمدیــم همســرم ده ســال شــاگرد مرحــوم حــاج اســماعیل دوالبــی شــدند� 
ایشــان بــا تأثیــری کــه بــر زندگــی همســرم گذاشــتند یــک فــرد آرام و سرشــار از 
بردبــاری و رواداری از او ســاختند کــه باعــث شــد مــن و فرزندانــم هــم به طــور غیــر 
مســتقیم از وجودشــان فیــض ببریــم� بعــد از آن زندگــی مــا وارد مرحلــه ی جدیــدی 
شــد و همســرم، به خاطــر آشــنایی بــا محیــط امریــکا و تســلط بــه زبــان انگلیســی، 
توانســت بــا حضــور در محافــل ســطح بــاالی اجتماعــی نیویــورک به عنــوان همســر 
ــرای خیلــی از امریکایی هــای متنفــذ در نیویــورک  ــران ایــن دیــدگاه را ب ســفیر ای
مطــرح کنــد و مریدهــای زیــادی در بیــن متنفذیــن، متمولیــن و فعــاالن اجتماعــی 
ــه  ــم اخــالق ب ــک معل ــوان ی ــه به عن ــی ک ــا جای ــرد� ت ــدا ک ــی پی ــی و غرب امریکای

نقــاط مختلفــی از امریــکا و اروپــا و حتــی هنــد و ژاپــن دعــوت می شــد���«
ــران  ــت شــغلی خــود را از ســال 1۳57 در کنســولگری ای ــف فعالی ــر ظری دکت
ــال  ــدت ده س ــا 1۳۸1  به م ــال 1۳71 ت ــرد و از س ــروع ک ــکو ش در سانفرانسیس
معاونــت حقوقــی و بین الملــل وزارت امورخارجــه را بــر عهــده گرفــت� در فاصلــه ی 
ســال های 1۳۸1 تــا 1۳۸6 به عنــوان ســفیر ایــران در ســازمان ملــل متحــد 
فعالیــت می کــرد و از دولــت یازدهــم تــا االن هــم وزارت امورخارجــه را بــر عهــده 
ــیار  ــر و دانش ــالل احم ــت ه ــی جمعی ــورای عال ــای ش ــف از اعض ــر ظری دارد� دکت
دانشــکده ی مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران هــم هســت� نشــان درجــه ی یــک 
لیاقــت و مدیریــت، نشــان عقــاب آنــدی )صلیــب بــزرگ( و نشــان دوســتی از جملــه 

ــز اوســت��� جوای
***
 سیاست مداری ها و رواداری های آقای سفیر 

 دکتــر رجایــی خراســانی تقریبــاً تــا آخــر جنــگ ایــران و عــراق و حــدود شــش 
ســال ســفیر بــود کــه در اواخــر دوران ســفیر بودنــش محمــد جــواد ظریــف کاردار 
ــود و  ــگ ب ــوز جن ــود� هن ــنگین ب ــی در آن دوران س ــد� کار نمایندگ ــی ش نمایندگ
ــراق  ــران و ع ــود کــه جنــگ ای ــی ب ــن جای ــا مهم تری ــل متحــد در دنی ســازمان مل

گفتمان مشترک
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ــت  ــار داش ــه در اختی ــی ک ــا نیروی ــی ب ــان نمایندگ ــی داد� در آن زم ــش م را پوش
نمی توانســت جنــگ را پوشــش دهــد؛ ضمــن اینکــه یــک نمایندگــی انقالبــی بــود 
و می خواســت در دیگــر موضوعــات هــم مداخلــه داشــته باشــد� امــا فقــط همیــن 
ــی  ــی هــم کــه پنهان ــرار داشــت و همان های ــی ق ــزوای بین الملل ــران در ان ــود� ای نب
ادعــا داشــتند دل شــان بــا ایــران اســت حاضــر نبودنــد علنــی در ســالن یــا راهرویــی 

ــای ایرانی شــان چــای بنوشــند��� همــراه همت
»در طــول مذاکــرات جنــگ فقــط بــا چنــد نفــر می توانســتیم صحبــت کنیــم� 
اکثریــت یــا عالقــه نداشــتند و یــا می ترســیدند بــا مــا صحبــت کننــد� زمانــی کــه 
راجع بــه قطعنامه هــا مذاکــره می شــد می خواســتم درمــورد بحــث بمب هــای 
شــیمیایی بــا رئیــس شــورای امنیــت مالقــات کنــم� آن زمان ایشــان ســفیر فرانســه 
ــن  ــه همی ــم؛ ب ــا شــما صحبــت کن ــدارم ب ــه اجــازه ن ــد ک ــن گفتن ــه م ــد و ب بودن
ســادگی! انــزوای مــا تــا ایــن حــد شــدید بــود� در مذاکــرات مربــوط بــه قطعنامــه ی 
59۸ جــو شــورا کمــی عــوض شــده بــود امــا هنــوز در طــول ایــن مذاکــرات هــم، 
مخصوصــاً از بعــد از تصویــب قطعنامــه تــا پذیــرش آن توســط ایــران، واقعــاً تعــداد 
ــک  ــود، ی ــات روس ب ــک دیپلم ــد� ی ــت می کردن ــا صحب ــا م ــدودی ب ــیار مح بس
ــاط  ــد� ارتب ــرف می زدن ــا ح ــا م ــه ب ــرب ک ــگار ع ــک خبرن ــی و ی ــات چین دیپلم

دیگــران ممکــن بــود از حــد یــک احوالپرســی فراتــر نــرود���«
ســازمان ملــل متحــد، به خصــوص در قضیــه ی جنــگ، روابــط خوبــی بــا ایــران 
ــر  ــه س ــم ب ــت در تخاص ــورای امنی ــم ش ــای دائ ــی از اعض ــا یک ــران ب ــت� ای نداش
می بــرد و بــه دلیــل همیــن کــدورت و ســوءظن دیپلمات هایــش را گــروگان گرفتــه 
ــران، را  ــم شــورا خــاک افغانســتان، همســایه ی ای ــود� یکــی دیگــر از اعضــای دائ ب
اشــغال کــرده بــود� روابــط ایــران و انگلســتان خــوب نبــود و فرانســه هــم بــا عــراق 
رابطــه ی اســتراتژیک برقــرار کــرده بــود و مهم تــر از همــه اینکــه وضعیــت ایــران در 
ســطح بین المللــی نامعلــوم بــود��� بــا ایــن همــه شــورای امنیــت، حتــی از موضــع 
حیثیتــی و به لحــاظ حفــظ ظاهــر، حاضــر نشــد حتــی تــا پایــان جنــگ نــام عــراق 

ــان بیــاورد���  ــه زب را درمــورد اســتفاده از ســالح های شــیمیایی ب
ــوری  ــه جمه ــد ک ــدوار بودن ــر امی ــح خرمشــهر کشــورهای دیگ ــل از فت ــا قب ت
اســالمی ســقوط کنــد� بــه همیــن دلیــل شــورای امنیــت دو ســال ســکوت کــرد و 
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فقــط شــش روز بعــد از شــروع جنــگ قطعنامــه ی 479 را مطــرح کــرد� قطعنامــه ای 
کــه حتــی درخواســت عقب نشــینی و خــروج نیروهــای عراقــی هــم در آن عنــوان 
نشــده بــود� »مــک هنــری«، ســفیر امریــکا در ســازمان ملــل متحــد، در مذاکــرات 
غیــر رســمی در زمــان تصویــب قطعنامــه ی 497 گفتــه بــود کــه منطقــه ی اشــغال 
شــده توســط عــراق منطقــه ی مــورد منازعــه اســت و بایــد صبــر کــرد تــا تکلیــف 
آن در مذاکــره معلــوم شــود� حتــی درخواســتی کلیشــه ای هــم مبنی بــر آتش بــس 
ــه  ــهر، ک ــح خرمش ــد از فت ــا بع ــود� ام ــده ب ــرح نش ــینی مط ــن و عقب نش طرفی
احتمــال ورود ایــران بــه خــاک عــراق را می دادنــد، در قطعنامــه ای جدیــد تقاضــای 

ــد��� ــرح ش ــی مط ــده ی بین الملل ــای شناخته ش ــه مرزه ــن  ب ــینی طرفی عقب نش
ــراق  ــار ع ــود نداشــت� رفت ــا وج ــرای م ــس ب ــت فضــای تنف ــورای امنی »در ش
باعــث شــده بــود کــه حضــور مــا بیشــتر مربــوط بــه بحــث ســالح های شــیمیایی، 
حملــه بــه شــهرها و حملــه بــه نفت کش هــا باشــد� در آن مقطــع موفــق 
ــه  ــل متحــد ب ــازمان مل ــه ی س ــق دبیرخان ــددی را از طری ــای متع ــدیم هیئت ه ش
ــم  ــالم کردی ــل اع ــازمان مل ــه س ــهر ب ــازی خرمش ــد از آزادس ــتیم� بع ــران بفرس ای
ــا  ــن ادع ــد از ای ــد و بع ــران کرده ان ــهر آن را وی ــرک ش ــان ت ــا زم ــه عراقی ه ک
ــرد� در  ــزام ک ــهر اع ــه خرمش ــی ب ــرای بررس ــی را ب ــد هیئت ــل متح ــازمان مل س
ــب شــده  ــا وســایل مهندســی تخری ــه شــهر ب ــود ک ــده ب ــزارش ارسالی شــان آم گ
ــزارش  ــن گ ــگ! ای ــی از جن ــب ناش ــه تخری ــوده و ن ــی ب ــزی قبل ــا برنامه ری ــه ب ک
اولیــن گــزارش مثبتــی بــود کــه دبیرخانــه درمــورد ایــران ارائــه مــی داد� درمــورد 
به کارگیــری ســالح های شــیمیایی از ســوی عــراق هــم همــه ی گزارش هایــی کــه 
بــه مــا می رســید بــرای دبیرخانــه ی ســازمان ملــل می فرســتادیم و تــالش زیــادی 
ــه  ــن زمینــه ب ــرای تحقیــق در ای ــا قانع شــان کنیــم کــه هیئتــی را ب ــم ت می کردی
ــه شــهرها هــم  ــا موشــک های اســکاد ب ــراق ب ــه ی ع ــران بفرســتند� بحــث حمل ای
ــه ســازمان ملــل انتقــال می دادیــم�  ــود کــه گزارش هایــش را ب از مــوارد دیگــری ب
ــازمان  ــا در س ــت م ــای فعالی ــی از زمینه ه ــه یک ــوق بشــر ک ــن بحــث حق هم چنی

ــود���« ملــل متحــد ب

گفتمان مشترک
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کارمند محلی، کاردار و مترجم      
محمــد جــواد ظریــف تــا قبــل از ورود بــه کنســولگری سانفرانسیســکو 
هیچ وقــت کار کنســولی نکــرده بــود� ورودش بــه کنســولگری مصــادف بــا تســخیر 
ــود حل وفصــل  ــن عمــده ی کارش شــده ب ــود و به خاطــر همی ــه ی جاسوســی ب الن
ــه ســایر دوســتانش خــوب  ــش نســبت ب ــکا؛ هــم زبان ــا در امری مشــکالت ایرانی ه

ــط��� ــود و هــم رشــته اش مرتب ب
»کار در کنســولگری هیــچ ربطــی بــه ســازمان ملــل نــدارد� وقتــی کار مــن در 
ســازمان ملــل متحــد شــروع شــد مــن لیســانس و فــوق  لیسانســم را در رشــته ی 
روابــط بین الملــل گرفتــه بــودم� درمــورد ســازمان های بین المللــی بســیار مطالعــه 
کــرده بــودم و تــز فــوق لیسانســم را هــم درمــورد تحریــم نوشــته بــودم� به خاطــر 
ــت�  ــه اس ــد چگون ــل متح ــازمان مل ــه کار در س ــتم ک ــش می دانس ــن کم وبی همی
ــه ی بســیاری داشــت�  ــع فاصل ــم واق ــا عال ــودم ب ــده ب ــا خوان ــا آنچــه در کتاب ه ام
ــم  ــری برای ــی داشــتم فرصــت کم نظی ــان دانشــگاه و کار عمل ــه می ــدی ک رفت وآم
بــه وجــود آورده بــود امــا بعــد از یــک  ســال به علــت فشــار کار در نمایندگــی فکــر 
می کــردم کــه کارکــردن و درس خوانــدِن هم زمــان غیــر ممکــن اســت��� بــه دنــور 
رفتــم و پــس از طــی یــک ســال و نیــم دوره ی آکادمیــک فشــرده دوبــاره در زمــان 
ــم  ــار ه ــک را در کن ــی و آکادمی ــتم و کار سیاس ــورک برگش ــه نیوی ــز ب ــتن ت نوش

انجــام دادم���
ــورد  ــه م ــد ک ــی کار می کردن ــم در نمایندگ ــراد از قدی ــدادی اف ــان تع آن زم
ــص  ــر متخص ــد غی ــده بودن ــه آم ــم ک ــازه واردی ه ــراد ت ــد و اف ــا نبودن ــاد م اعتم
ــان  ــالت مهندســی داشــتند و زب ــر تحصی ــا حداکث ــد و ی ــه بودن ــا دیپلم ــد؛ ی بودن
ــان  ــود امــا زب ــده ب ــا اینکــه فلســفه خوان ــای رجایــی خراســانی ب نمی دانســتند� آق
ــل  ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــته های حق ــه  در رش ــا اینک ــت و ب می دانس

ــوی ای داشــت��� ــا شــم سیاســی  ق تخصصــی نداشــت ام
تقریبــاً تمــام کارهــای سیاســی از نوشــتن نامــه تــا شــرکت در جلســات مختلــف 
بــه عهــده ی مــن بــود� تــا زمــان مذاکــرات دکتــر والیتــی، بحــث مربــوط بــه جنــگ 
ایــران و عــراق یکــی از مســئولیت های مهــم مــن در نمایندگــی بــود� دوران معاونــت 
ــه  ــی ک ــودم� زمان ــن ب ــراق م ــث ع ــئولین بح ــی از مس ــم یک ــه ه در وزارت خارج



97

ــرای شــرکت در مجمــع عمومــی،  ریاســت جمهــوری وقــت، آیــت اهلل خامنــه ای، ب
بــه نیویــورک آمدنــد مــن هــم کارمنــد محلــی بــودم و هــم کاردار نمایندگــی� در آن 
زمــان مــن هــم بــرای دوســتان هیئــت مقدماتــی رئیس جمهــور ترجمــه می کــردم 
و هــم مذاکــره می کــردم� درواقــع تمــام کارهــای تشــریفاتی بــه عهــده ی خودمــان 

� � بود�
ــداد  ــم داشــت� تع ــد ک ــروی توانمن ــالب وزارت خارجــه نی در ده ســال اول انق
ــه  ــاًل متوج ــه اص ــد ک ــی بودن ــداد کم ــتند و تع ــان می دانس ــا زب ــی از نیروه کم
ــه در حــد تخصصــی، بلکــه عمومــی! از  ــل چیســت؛ آن  هــم ن باشــند ســازمان مل
ســال 1۳66 بــود کــه اولیــن گــروه متخصصیــن فارغ التحصیــل دانشــکده ی روابــط 

ــدند���«             ــه ش ــل وارد وزارت خارج بین المل

هم دانشگاهی کاندولیزا رایس 
ــا مــرداد  ــاع از تــزش تمــام شــد امــا ت ــود کــه درس و کار دف خــرداد 1۳67 ب
مــاه طــول کشــید کــه مدرکــش را بگیــرد� مصــادف بــا فارغ التحصیلــی اش اتفاقــات 
ــد  ــه قص ــه� ب ــرش قطعنام ــاس و پذی ــای ایرب ــه هواپیم ــه ب ــاد؛ حمل ــدی افت جدی
ــم  ــه اش را ه ــردد خان ــران برگ ــه ای ــش ب ــن دکترای ــد از گرفت ــه بع ــه بالفاصل اینک
ــدن نداشــت و  ــز مان ــاره ای ج ــده چ ــش آم ــات پی ــا اتفاق ــا ب ــود ام ــل داده ب تحوی
ــه  ــی ک ــرد� اقامتگاه ــت ک ــورک اقام ــفیر در نیوی ــگاه س ــاً در اقامت ــار موقت ــه ناچ ب
ــه تعمیــر و بازســازی داشــت و ســفیر وقــت از آن اســتفاده نمی کــرد� ســه  نیــاز ب
ــا  هفتــه در یکــی از اتاق هــای همــان اقامتــگاه مانــده بــود��� روز یکشــنبه ای کــه ب
لبــاس غیــر رســمِی روزهــای تعطیــل از خریــد برمی گشــت خبرنگارهایــی جلــوی 
ــه  ــکا ب ــه ی امری ــورد حمل ــا نظــرش را درم ــد ت ــگاه منتظــر ایســتاده بودن در اقامت
ــه نتیجــه ی  ــن حمل ــود: »ای ــه ب ــک جمل ــاس بپرســند� پاســخش ی هواپیمــای ایرب

ــارس اســت�« ــج ف ــکا در خلی حضــور نامشــروع امری
بعــد از شــروع مذاکــرات قطعنامــه ی 59۸ بلیــط برگشــت بــرای ایــران گرفتــه 
ــس  ــیدن آتش ب ــه  رس ــه نتیج ــا ب ــرد ت ــت ک ــی درخواس ــر والیت ــه دکت ــود ک ب

ــد��� ــرک نکن ــورک را ت نیوی
»بعــد از پذیــرش قطعنامــه بــه ایــران برگشــتم و بیش تــر از یــک  ســال مشــاور 

گفتمان مشترک
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ــوط می شــد�  ــه قطعنامــه مرب ــودم� در طــول آن مــدت هــم بیشــتر کارم ب ــر ب وزی
ــه ســازمان  ــاره به عنــوان نفــر دوم، ســفیر و معــاون نماینــده ب بعــد از آن دوره دوب
ــران در مقــر ســازمان  ــکا نمایندگــی کشــورهایی مثــل ای ملــل متحــد رفتــم� امری
ــر  ــن خاط ــه همی ــود و ب ــرده ب ــول ک ــار قب ــه اجب ــورک را ب ــد در نیوی ــل متح مل
قوانینــی وضــع کــرده بــود کــه طبــق آن ۲5 مایــل بیشــتر نمی توانســتیم از ایــن 
ــار ورود  ــزای یک ب ــا وی ــا در دنی ــام دیپلمات ه ــالف تم ــویم� برخ ــارج ش ــهر خ ش
داشــتیم و ویــزای کثیرالمســافرت بــه مــا نــداده بودنــد� درواقــع دیپلمــات ایــران در 
نیویــورک بــودن بــرای هیچ کــس مزیــت نیســت� اگــر بخواهــی بــه مرخصــی بــروی 
بایــد چنــد هــزار دالر خــرج کنــی تــا از امریــکا خــارج شــوی؛ تــازه به شــرط اینکــه 

ویــزای برگشــت داشــته باشــی��� 
مــن در زمــان دانشــجویی ام بــه شــهرهای مختلــف امریــکا ســفر کــرده بــودم 
ــه ســفر  ــر دادم نتوانســتم ب ــه سیاســی تغیی ــی ام را ب ــزای تحصیل ــی وی ــا از وقت ام
ــه مشــکل  ــور هــم ب ــه دانشــگاه خــودم در دن ــرای ســفر ب ــروم و حتــی بعدهــا ب ب
برخــوردم� جالــب ایــن بــود کــه خانــم کاندولیــزا رایــس نیــز در همــان زمــان در 
ــفیر  ــه س ــی ک ــود� زمان ــن ب ــکده ای م ــد و هم دانش ــور درس می خوان ــگاه دن دانش
بــودم، بــا اینکــه آنجــا ایشــان را می شــناختند، امــا نتوانســتند بــرای مــن اجــازه ی 
ــت  ــا اســاتیدم صحب ــم ب ــه بتوان ــرای اینک ــی ب ــد؛ حت ــه دانشــگاه را بگیرن ــن ب رفت
کنــم� کار مــا بــا امریکایی هــا محــدود بــه کارهــای اداری می شــد� البتــه در 
ــود  ــا امریکایی هــا در ایــن حــد ب ــم کارمــان ب ــورک هــم کــه بودی نمایندگــی نیوی

ــن���«  ــواردی مشــابه ای ــد و م کــه ویزایمــان را بدهن

ارتباط شخصی با دبیر کل های سازمان ملل
ــا  ــی ب ــف را در همراه ــواد ظری ــد ج ــج محم ــار به تدری ــرز دکوئی ــار پ خاوی
ــازمان  ــه س ــف را ب ــه ظری ــود ک ــته ب ــود و از او خواس ــناخته ب ــی ش ــر والیت دکت
ملــل متحــد بدهنــد� در مذاکــرات قبــل و بعــد از پذیــرش قطعنامــه ی 59۸ ایــن 
روابــط گســترده تر شــده بــود��� بــا پطــروس غالــی آشــنا بــود امــا رابطــه ی نزدیکــی 
ــه  ــود و ب ــرده ب ــرک ک ــورک را ت ــف نیوی ــدن او ظری ــان منصوب ش نداشــت� در زم
تهــران بازگشــته بــود� بعــد از بازگشــت هــم بــا اینکــه معــاون بین الملــل بــود امــا 
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ــرد��� ــرار می ک ــان برق ــا ایش ــدودی ب ــای مح تماس ه
ــه  ــد ک ــد و بدان ــوش بده ــردن گ ــر از صحبت ک ــر کل بیش ت ــک دبی ــر ی »اگ
ــن  ــار ای ــرز دکوئی ــای پ ــر باشــد� آق ــد تأثیرگذارت موضــع کشــورها چیســت می توان
ویژگــی را داشــت� بســیار گــوش می کــرد و همیشــه زمینــه ای بــرای طــرف مقابــل 
ــه همیشــه  ــی ک ــای پطــروس غال ــد� برخــالف آق ــرف بزن ــه ح ــرد ک ــم می ک فراه
آن قــدر صحبــت می کــرد کــه طــرف مقابلــش نمی توانســت حرفــی بزنــد و 

ــرد��� ــان می ک ــح بی ــیار صری ــم بس ــش را ه نظرات
مــن بــا آقــای کوفــی  عنــان روابــط بســیار نزدیکــی داشــتم� ایشــان را از زمانــی 
ــی  ــناختم و در دوران ــود می ش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــه ی س ــد دبیرخان ــه کارمن ک
ــای  ــی در مهمانی ه ــم� حت ــت بودی ــم دوس ــا ه ــودم ب ــی ب ــر دوم نمایندگ ــه نف ک
ــت نمایندگــی هــم حضــور  ــی خداحافظــی مــن از معاون خصوصــی ای مثــل مهمان
داشــتند� بعــد از اینکــه دبیــر کل شــدند از نزدیــک بــا هــم کار می کردیــم� مدتــی 
در دوران دبیــر کلــی ایشــان مــن در ســازمان ملــل متحــد ســفیر بــودم� مدتــی قبل 
ــا،  ــوی تمدن ه ــث گفت وگ ــه در بح ــم در وزارت خارج ــان معاونت ــی زم از آن یعن
بحــث افغانســتان و بحــث عــراق از نزدیــک بــا ایشــان کار می کــردم� تــا جایــی کــه 
ــوی  ــته ی گفت وگ ــخصیت های برجس ــروه ش ــای گ ــی از اعض ــوان یک ــن را به عن م
تمدن هــا انتخــاب کردنــد� مقــام ســایر افــرادی کــه عضــو آن گــروه بودنــد پایین تــر 
از رئیس جمهــور و یــا برنــده ی جایــزه ی نوبــل نبــود� شــاید مــن پایین تریــن مقــام 
و جوان تریــن فــرد آن گــروه بــودم� بعــد از پایــان دبیــر کلــِی ایشــان همچنــان در 
بعضــی از موضوعــات تقــارب فکــری داشــتیم� در زمــان آقــای کوفــی عنــان بارهــا 
بــه مــن پیشــنهاد شــد تــا در ســازمان ملــل متحــد کار کنــم و از مقامــات ســازمان 

ملــل متحــد باشــم امــا مــن نپذیرفتــم���
ــون در  ــی م ــان ک ــای ب ــی آق ــر کل ــی در دوران دبی ــدت کوتاه ــرای م ــن ب م
ــا  ــردن ب ــتیم� کارک ــم داش ــا ه ــدودی ب ــیار مح ــه ی بس ــودم و رابط ــی ب نمایندگ
ــه  ایشــان، به خاطــر اینکــه ایشــان را از لحــاظ شــخصیتی بیــش از حــد وابســته ب

ــود���« ــب نب ــن دلچس ــرای م ــتم، ب ــکا می دانس ــرب و امری غ

گفتمان مشترک
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معضالت جنگ
 یکــی از مشــکالتی کــه ظریــف در دوران حضــور در نمایندگــی بــا آن مواجــه 
بــود مشــکل فشــار روحــی  و روانــی ای بــود کــه ایرانیــان خــارج از کشــور در طــول 
ــد  ــر حمــالت موشــکی بودن ــران زی ــگ متحمــل می شــدند� عزیزان شــان در ای جن
و تمــاس تلفنــی بــا ایــران مشــکل بــود� اینترنــت و ماهــواره نبــود� از بیــم احتمــال 
ــرای تمــاس خــارج از  ــران خطــوط محــدودی را ب جاسوســی، در زمــان جنــگ، ای

کشــور بــاز کــرده بــود���
»بایــد چنــد ســاعت شــماره می گرفتیــم تــا خــط ایــران آزاد شــود و یــا چندیــن 
ــال  ــان در نمایندگــی در قب ــم� از طرفــی خودم ــر می ماندی روز در انتظــار یــک خب
ــتحقاق  ــه اس ــدر ک ــتیم آن ق ــم� می دانس ــه می کردی ــاس وظیف ــردم احس ــام م تم
مــردم ایــران بــوده انجــام وظیفــه نکردیــم� نــه اینکــه نمی خواســتیم بلکــه توانــش 
را نداشــتیم و نمی دانســتیم چطــور بایــد عمــل کنیــم و ایــن امــر فشــار مضاعفــی 

ــرد���«  ــا وارد می ک ــر م ب
ــران در دوران جنــگ از طــرف شــورای امنیــت حمایــت نمی شــد� به عنــوان  ای
مثــال شــدیدترین لحنــی کــه در دوران جنــگ، درمــورد اســتفاده ی عــراق از ســالح 
ــه شــد »محکومیــت اســتفاده از  ــه کار گرفت شــیمیایی، توســط شــورای امنیــت ب
ســالح شــیمیایی علیــه ســربازان ایرانــی« بــود� بــدون اینکــه ذکــر شــود چــه کســی 
ــه ی  ــد از قطعنام ــع بع ــرده اســت� درواق ــن ســالح های شــیمیایی را اســتفاده ک ای
ــم  ــران تنظی ــروزی ای ــری از پی ــرای جلوگی ــوی ب ــا به نح ــه ی قطعنامه ه 479 هم

شــده بــود���
»اگــر اشــتباه نکنــم در قطعنامــه ی 540، کــه راجع بــه حملــه بــه کشتی هاســت، 
بــا اینکــه عــراق حملــه بــه کشــتی ها را شــروع کــرده بــود امــا زمانــی کــه ایــران 
ــه کشــتی های طرف هــای  ــران ب ــد کــه ای ــه اســم محکــوم کردن پاســخ داد آن را ب
ثالــث حملــه می کنــد؛ ایــن درصورتــی بــود کــه ایــن کشــتی ها بــرای عــراق نفــت 
ــران  ــدگان ای ــر صــورت در دوران جنــگ رابطــه ی نماین ــه ه ــد��� ب حمــل می کردن
ــه ای  ــه ی خصمان ــد، رابط ــل متح ــازمان مل ــی س ــل نمایندگ ــم، در مح ــراق ه و ع
بــود� در مقــر ســازمان ملــل متحــد آقــای رجایــی و آقــای »القیســی« کــه ســفیر 
ــر و آن  ــد کاف ــدام یزی ــت ص ــی می گف ــد� یک ــزا می گفتن ــم ناس ــه ه ــود ب ــراق ب ع
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ــی  ــان انگلیس ــه زب ــه ب ــی��� البت ــوان رجای ــی و روضه خ ــال والیت ــت م ــی می گف یک
و در جلســات رســمی��� ولــی روش رفتــاری مــن ایــن نبــود کــه ناســزا بگویــم بــه 
ــتان  ــی از دوس ــه یک ــگ ب ــان جن ــد از پای ــی بع ــای القیس ــم آق ــر ه ــن خاط همی
مــن گفتــه بــود : »مــا بــا همــه ی شــما درگیــری لفظــی داشــتیم امــا بــا ظریــف 
هیــچ گاه از حــد ادب خــارج نشــدیم�« مــن گاهــی بــه آن هــا ســالم هــم می کــردم��� 
ــا حداقــل روی  ــط نماینــدگان دو کشــور در حــد ناســزاگویی و ی در آن زمــان رواب
ــر  ــم در خاط ــاده ه ــک س ــالم و علی ــک س ــر ی ــن خاط ــه همی ــود ب ــدن ب برگردان

می مانــد���
البتــه مــن در آن مقطــع هیچ وقــت بــا نماینــده ی کشــوری رابطــه ای کــه بشــود 
ــه حســاب آورد نداشــتم� کار دیپلماســی کار ســختی اســت� در  ــه ب آن را صمیمان
دیپلماســی بایــد واقع بیــن باشــید و نبایــد کســی را دوســت قلمــداد کنیــد� ضمــن 
اینکــه بایــد در مقابــل همــه تظاهــر بــه دوســتی کنیــد� عکســی از مــن در کنــار 
ــود قطعنامــه ی اول هســته ای را علیــه  ســفیر انگلیــس هســت، زمانــی کــه قــرار ب
ــا نشــان  ــه آن ه ــدم� می خواســتم ب ــن در آن می خن ــه م ــد، ک ــب کنن ــران تصوی ای
ــن  ــد م ــای لبخن ــت� معن ــا نیس ــر دنی ــا آخ ــرای م ــد ب ــه می کنن ــم کاری ک بده
ــردن  ــه کارک ــا اینک ــادی می دانســتم ی ــل اعتم ــراد قاب ــا را اف ــه آن ه ــود ک ــن نب ای
ــه  ــود��� در دیپلماســی ممکــن اســت کســی از اینک ــم لذت بخــش ب ــا برای ــا آن ه ب
ــع  ــا درواق ــد ام ــذت کن ــد احســاس ل ــام بده ــرای کشــورش انج ــد کاری ب می توان
کار بســیار دشــواری در پیــش دارد چــون نیــاز بــه فکــر و ســنجش مــداوم وجــود 
دارد� به خصــوص در دیپلماســی چندجانبــه کــه بایــد همزمــان بــا 190 کشــور کار 
کــرد� در هــر بحثــی  بایــد حداقــل بــه پانــزده کشــور اصلــی از دوســتان، مخالفــان و 
رقیبــان اندیشــید� بــا ایــن همــه مــن تــالش می کنــم هیچ وقــت از واژه ی دشــمن 

اســتفاده نکنــم!���«

فن دیپلماسی
گاهــی همه چیــز دســت بــه دســت هــم می دهــد بــرای اینکــه اوضــاع 
نامســاعدتری بــه وجــود بیایــد� اول اینکــه تصویــر درســتی از خاورمیانــه در غــرب 
وجــود نــدارد کــه بخشــی از آن ناشــی از جهــل اســت و بخشــی به خاطــر غــرض� 

گفتمان مشترک



مأموریت غیرممکن102

ــی  ــد سیاس ــع تن ــناخت و مواض ــدم ش ــر ع ــم به خاط ــد ه ــل متح ــازمان مل در س
ــران خــوب نبــود��� ــا ای ــط ب رواب

ــه  ــتند و ب ــی را نمی دانس ــن دیپلماس ــالب ف ــد از انق ــران بع ــای ای »دیپلمات ه
ــدی از  ــان کارآم ــر آنچن ــه تصوی ــد� ن ــلط نبودن ــدان مس ــم چن ــی ه ــان انگلیس زب
ــن خــودم  ــود� م ــی مناســب ب ــه ظاهرشــان خیل ــد و ن خودشــان نشــان داده بودن
ــاً  ــا کاپشــن رفتــم و واقع ــورک رفتــم ب ــه نمایندگــی نیوی هــم اولیــن روزی کــه ب
ــد  ــل متح ــازمان مل ــه س ــربازی ب ــت س ــا ک ــه ب ــد ک ــانی بودن ــتم� کس ــت نداش ک
می رفتنــد� بعــد هــم کــه کــت ســربازی را کنــار گذاشــتند کت وشــلوارهای کثیــف 
ــول  ــه ق ــا ب ــانتی ی ــه ی ســه س ــازه یق ــا ت ــاز می پوشــیدند� آن روزه ــه ی ب ــا یق و ب
معــروف یقــه ی آخونــدی در وزارت خارجــه مرســوم شــده بــود� در نیویــورک از آن 
ــا یقــه ی پیراهنــم را  مــدل پیراهــن پیــدا نمی شــد� از همســرم خواهــش کــردم ت
ــه ایــن صــورت یقــه ی دیپلماتیــک  بشــکافد و قســمت باالیــی اش را دربیــاورد و ب
ــم  ــل رفتــم خان ــه ســازمان مل ــن تیــپ ب ــا ای ــم� اولیــن روزی کــه ب درســت کردی
»موخرجــی«، نماینــده ی هنــد، کنــار مــن نشســته بــود و بــه مــن گفــت: »امــروز 
ــی  ــن خیل ــده ای و ای ــا آم ــه اینج ــب ب ــری مرت ــا ظاه ــه ب ــت ک ــاری اس اولین ب
ــان توجهــی  ــه عقایدت مهــم اســت� اگــر دیگــران شــما را نامرتــب ببیننــد دیگــر ب
ــه  ــم ب ــکالتی را ه ــاوت مش ــری متف ــتن ظاه ــورت داش ــر ص ــد���« در ه نمی کنن
ــی  ــروه سیاس ــک گ ــه ی ــود ک ــی ب ــخ دیپلماس ــار در تاری ــی آورد� اولین ب ــود م وج
ــته ی  ــر آراس ــکل و ظاه ــه ش ــد� گرچ ــت می کردن ــرعی را رعای ــای ش محدودیت ه
ــی می شــود  دیپلمــات اهمیــت دارد امــا آنچــه باعــث منزوی شــدن دیپلمــات ایران
ــدند در  ــد ش ــا کارآم ــای م ــه دیپلمات ه ــی ک ــت� از زمان ــش اس ــد نبودن کارآم
ــه  ــرای اینک ــد� ب ــری می زدن ــنجیده و دقیق ت ــای س ــی حرف ه ــات بین الملل جلس
مــورد توجــه قــرار بگیریــم و نظرمــان را بپذیرنــد لزومــاً نبایــد بــا هنجارهــای غربــی 
ــا  ــان را ب ــات و تمایزات م ــه اختالف ــا همیش ــه م ــت ک ــلم اس ــویم� مس ــازگار ش س
ــورد  ــی به صــورت منطقــی درم ــر در جلســات بین الملل ــم داشــت� اگ غــرب خواهی
موضــوع بحــث نظرمــان را مطــرح کنیــم، حتــی اگــر نظــری مخالــف نظــر جمــع 
ــم�  ــت می کنی ــوع صحب ــه موض ــم راجع ب ــون داری ــد چ ــاب می آی ــه حس ــد، ب باش
امــا مشــکل مــا اول ندانســتن زبــان انگلیســی اســت و دوم ندانســتن موضــوع بحــث 
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ــتیزی در  ــتکبار س ــی و اس ــتکبار جهان ــام اس ــی به ن ــا را در پوشش ــام این ه و تم
ــات  ــه موضوع ــم و ب ــه کســب کردی ــم� از روزی کــه تجرب ــان پنهــان می کنی خودم
ــم کــه  ــی نمی زدی ــاً حرف های ــه الزام ــم� البت ــم توانســتیم کار کنی ــی پرداختی جهان
آن هــا بپســندند امــا مجبــور بودنــد حرف هایمــان را جــدی بگیرنــد� بنابرایــن بحــث 
دوســت، دشــمن و لذت بــردن از کار نیســت بلکــه بحــث توانمنــدی مطــرح اســت� 
اتفاقــاً دیپلماســی چندجانبــه بــه کشــورهایی کــه متفاوت انــد و یــا کشــورهایی کــه 
ــن  ــه موضــوع احاطــه داشــته باشــند، ای ــی کــه ب ــد، درصورت ــری دارن قــدرت کم ت
امــکان را می دهــد کــه مؤثــر واقــع شــوند� ازجملــه کوبــا کــه همــواره در مجامــع 
بین المللــی حضــوری مؤثــر داشــته اســت و یــا کشــور خودمــان کــه توانســت طــرح 

ــد���« ــرح کن ــی مط ــل جهان ــک راه ح ــوان ی ــا را به عن ــوی تمدن ه گفت وگ

جنجال بر سر تبادل اسرا            
بعــد از پذیــرش قطعنامــه دکتــر ظریــف بــه تهــران برگشــت، مشــاور وزیــر در 
امــور مربــوط بــه قطعنامــه ی 59۸ شــد و همــراه وزیــر در همــه ی مذاکــرات شــرکت 
ــر و  ــد وزی ــود و چن ــاال ب ــی ب ــت از نظــر رســمی خیل ــا اینکــه ســطح هیئ ــرد� ب  ک
ــیروس  ــراه »س ــف به هم ــا ظری ــد ام ــی بودن ــر والیت ــراه دکت ــراز هم ــات هم ت مقام
ناصــری«، ســفیر ژنــو، در دو ســوی دکتــر والیتــی می نشســتند و علی رغــم اینکــه 
ــر  ــب دکت ــه مطال ــود ک ــرده ب ــل ک ــف تقب ــت ظری ــمی داش ــم رس ــت مترج هیئ
والیتــی را ترجمــه کنــد تــا ظرافت هــای حقوقــی و سیاســی مالحظــه شــود� دکتــر 
والیتــی هــم از ایــن کار اســتقبال کــرده بــود� ناصــری نــکات ضــروری را یادداشــت 
می کــرد و بــه دکتــر مــی داد و بعــد از مذاکــرات هــم ظریــف و ناصــری البی هــای 
ــا همــکاران دبیــر کل  ــا دبیــر کل و ب ــد؛ یعنــی ب بعــد از مذاکــره را انجــام می دادن

ــد���   ــت می کردن صحب
ــه وجــود  ــه ب ــرش قطعنام ــد از پذی ــه بع ــی ک ــای بین الملل ــی از جنجال ه »یک
ــینی و  ــا عقب نش ــت م ــع و خواس ــون مواض ــود چ ــرا ب ــادل اس ــئله ی تب ــد مس آم
ــی  ــا الیروب ــع آن ه ــود و مواض ــده ی 1975 ب ــای معاه ــه مرزه ــراق ب ــتن ع بازگش
ــداد  ــات تع ــرای تبلیغ ــا ب ــه م ــود ک ــن ب ــرا� مشــکل ای ــردن اس ــد رود و آزادک ارون
ــد و  ــیر می گرفتن ــا اس ــه عراقی ه ــی ک ــم در حال ــرده بودی ــالم ک ــیر اع ــادی اس زی

گفتمان مشترک
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ــد اســرای  ــد بای ــا می گفتن ــد� عراقی ه ــالم نمی کردن ــتند اع ــه داش ــا سیاســتی ک ب
ــام شــوند�  ــا می خواســتیم کــه اســرایمان ثبــت ن ــام شــده آزاد شــوند و م ثبــت ن
ــه  ــا ب ــرد� آن ه ــک می ک ــی کم ــع جهان ــراق در مجام ــع ع ــت موض ــه تقوی ــن ب ای
ــرخ،  ــب س ــه صلی ــتند ک ــالع داش ــد و اط ــلط بودن ــیار مس ــل بس ــوق بین المل حق
براســاس قوانیــن، ابتــدا بایــد اســرای ثبــت نــام شــده را آزاد کنــد و بعــد از آن بایــد 
ــام نشــده ایجــاد شــود�  ــت ن ــرای اســرای ثب ــق و تفحــص ب ــه ی تحقی ــک کمیت ی
بنابرایــن صلیــب ســرخ از عــراق حمایــت می کــرد و خواســتار آزادی اســرای ثبــت 

نــام شــده بــود���
اولویت هــای مــا عقب نشــینی عــراق از خــاک ایــران و آزادســازی باقــی اســرای 
ــا  ــاوز را ره ــن متج ــه ی تعیی ــث کمیت ــت بح ــا هیچ وق ــود ام ــده ب ــام نش ــت  ن ثب
نکردیــم� بعــد از اینکــه بــه درخواســت های مهــم خودمــان رســیدیم بــه دبیــر کل 
وقــت، آقــای پــرز دکوئیــار، فشــار آوردیــم کــه تــا وقتــی ایشــان مســئولیت خــودش 
را تــرک نکــرده موضــوع جنــگ را خاتمــه دهــد� ایــن امــر بــرای مــا اهمیــت زیــادی 
داشــت چــون تمــام مذاکــرات قطعنامــه را در طــول دو دوره ی زمامــداری ایــن دبیــر 
ــرده  ــروع ک ــگ را ش ــراق جن ــه ع ــود ک ــن نب ــم� شــکی در ای ــام داده بودی کل انج
ــر چنیــن اقدامــی صحــه می گذاشــت کــه  ــل متحــد ب ــد ســازمان مل ــا بای ــود ام ب
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود کار بســیار دشــواری بــود و نیــاز بــه تــالش بســیاری 
داشــت� یکــی از بزرگ تریــن اتفاقــات زندگــی مــن ایــن اســت کــه توانســتم ایــن 
کار را بــه ســرانجام برســانم و بزرگ تریــن موفقیــت سیاســی جمهــوری اســالمی در 
جنــگ گرفتــن آن گــزارش معــروف از دبیــر کل بــود کــه عــراق را رســماً به عنــوان 

مســئول تجــاوز بــه جمهــوری اســالمی شناســایی می کــرد���«
بــه اصــرار دکتــر کمــال خــرازی، محمــد جــواد ظریــف در مهــر 1۳6۸ 
ــوز  ــان هن ــد� در آن زم ــورک ش ــازم نیوی ــی ع ــاون نمایندگ ــفیر و مع ــوان س به عن
مذاکــرات جنــگ بــه نتیجــه ی کامــل نرســیده بــود و ســیروس ناصــری شــروع بــه 
مذاکــره بــا »بــرزان تکریتــی«، بــرادر صــدام حســین، کــرده بــود� بــه همیــن جهــت 
ــود امــا به دلیــل حضــور دبیــر  ــو متمرکــز شــده ب بیشــتر کار ایــران و عــراق در ژن
کل ســازمان ملــل در نیویــورک دکتــر خــرازی و ظریــف هــم کارهــا را در نیویــورک 

ــد��� ــال می کردن دنب
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بحث حقوق بشر
بحــث حقــوق بشــر بحــث مهــم دیگــری بــود کــه نمایندگــی درگیــرش شــده 
ــرای  ــر ب ــوق بش ــیون حق ــوی کمیس ــژه ای از س ــده ی وی ــال 19۸4 نماین ــود� س ب
ــوری اســالمی  ــود� جمه ــن شــده ب ــران تعیی ــوق بشــر در ای ــت حق بررســی وضعی
ــوق بشــر مجــوز  ــل متحــد در بحــث حق ــه ی ســازمان مل به خاطــر برخــورد دوگان
ــه ایــران نمــی داد� فضــا به شــدت علیــه ایــران تنــد شــده  ســفر ایــن نماینــده  را ب
بــود و همیــن ممانعــت بهانــه ای بــه مخالفــان مــی داد تــا درزمینــه ی حقــوق بشــر 
اتهاماتــی را علیــه ایــران مطــرح کننــد� امــا اولویــت آقــای خــرازی تغییــر چهــره ی 
ــر  ــن و غی ــر خش ــود� تصوی ــی ب ــورهای خارج ــل کش ــالمی درمقاب ــوری اس جمه

ــود��� ــرده ب ــدا ک ــه پی ــا جنــگ ادام ــری شــروع و ب ــا گروگان گی ــه ب واقعــی ک
ــود و زمینــه ی ســفرش  ــا نماینــده ی ویــژه صحبــت کــرده ب »دکتــر خــرازی ب
ــود� آن زمــان نماینــده ی ویــژه ی حقــوق بشــر آقــای  ــه ایــران فراهــم کــرده ب را ب
»گالیندوپــل« از کشــور الســالوادور بــود� مــا مذاکراتــی را بــا ایشــان و نماینــدگان 
کشــورهای غربــی شــروع کردیــم کــه مســئولیتش بــا مــن بــود� ایــن مذاکــرات در 
ســال 1۳69، کــه ســال دوم حضــور مــا در ســازمان ملــل بــود، بــه نتیجــه رســید و 
توانســتیم بــه توافــق برســیم کــه ایــن نماینــده بــه ایــران ســفر کنــد� اولیــن گزارش 
ــاپ  ــی آن را چ ــود نمایندگ ــه خ ــود ک ــت ب ــدر مثب ــت آن ق ــد از بازگش ــان بع ایش
ــف و  ــالمی تعری ــوری اس ــه از جمه ــد ک ــی باش ــه گزارش ــر اینک ــه به خاط ــرد� ن ک
تمجیــد کــرده باشــد بلکــه بــرای اینکــه علی رغــم انتقاداتــی کــه بــه ایــران داشــت 
فضــای نامناســبی کــه علیــه جمهــوری اســالمی بــه وجــود آمــده بــود را در هــم 
می شکســت� در آن دو ســالی کــه قطعنامــه ای علیــه ایــران صــادر نشــده بــود آقــای 
گالیندوپــل ســه ســفر بــه ایــران داشــت و نکاتــی را هــم مطــرح کــرد امــا نهایتــاً 
ــه بعضــی از خواســته های ایشــان  ــا اینک ــان و ی ــر سیاســی جــو جه ــل تغیی به دلی
بــرای برخی هــا در داخــل مســاوی بــا زیــر پــا گذاشــتن مواضــع فکــری بــود ایــن 
ــل  ــازمان مل ــا در س ــدور قطعنامه ه ــد ص ــد از آن رون ــد� بع ــف ش ــکاری متوق هم

ــا مدت هــا ادامــه داشــت���«  متحــد از ســر گرفتــه شــد و ت
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ایران، کشوری تأثیرگذار
جنــگ عــراق و کویــت بــرای دیپلمات هــای ایرانــی فرصتــی فراهــم کــرده بــود 
تــا در ســازمان ملــل متحــد حضــور مثبتــی داشــته باشــند� آن هــا از ایــن فرصــت 
نهایــت اســتفاده را کردنــد و حضورشــان در ســازمان ملــل متحــد چنــان برجســته 
شــد کــه بــه آن هــا پیشــنهاد عضویــت در شــورای امنیــت از طــرف گــروه آســیایی 
را کردنــد� گرچــه ایــن پیشــنهاد از طــرف تیــم ایرانــی رد شــد امــا رویــه ی ایــران 
ــان و  ــورد خودش ــوع برخ ــیله ی ن ــت، به وس ــورای امنی ــا ش ــر ب ــال ها قه ــد از س بع
ــا وجــود اینکــه شــرایط سیاســی  نیــاز جامعــه ی بین المللــی، تغییــر پیــدا کــرد� ب
ــت سیاســی نامناســب  ــک مدیری ــا ی ــود ب ــن ب ــی ممک ــود ول ــان مناســب ب آن زم
ایــن شــرایط معکــوس شــود� مدیریــت مناســب و کار منســجمی کــه انجــام شــد، 
ــث  ــی باع ــش از نمایندگ ــران و حمایت ــرازی در ای ــر خ ــته ی دکت ــت برجس موقعی

تبدیــل  ایــران بــه کشــوری تأثیرگــذار شــد��� 
ــا انتخــاب بــوش پــدر به عنــوان رئیس جمهــور تحوالتــی رخ داده  »در امریــکا ب
بــود� ایشــان در ســخنرانی پذیــرش ریاســت جمهوری، یــا همــان تحلیــف، از ایــران 
ــد  ــان کمــک کن ــی در لبن ــه آزادکــردن گروگان هــای امریکای ــود کــه ب خواســته ب
و اشــاره کــرده بــود کــه حســن نیــت باعــث حســن نیــت خواهــد شــد� ایــن امــر 
زمینــه ای را فراهــم کــرد تــا نمایندگــی بــا مجــوز تهــران وارد مذاکــره بــا ســازمان 
ملــل متحــد بــرای کمــک بــه آزادکــردن گروگان هــای امریکایــی در لبنــان شــود��� 
ــود کــه در ســال 199۲ مــن به عنــوان رئیــس  شــرایط مــا آن قــدر تغییــر کــرده ب
کمیتــه ی حقوقــی مجمــع عمومــی انتخــاب شــدم� ایــن امــر نشــان دهنده ی تغییــر 
وضعیــت جمهــوری اســالمی در طــول ســه ســال بــود� یعنــی ایــران از کشــوری کــه 
کامــاًل بــا ســازمان ملــل متحــد قهــر بــود بــه کشــوری تبدیــل شــده بــود کــه هــم 
بــرای عضویــت در شــورای امنیــت کاندیــد  شــده بــود و هــم به عنــوان رئیــس یکــی 

ــود���« ــن کمیته هــای مجمــع عمومــی انتخــاب شــده ب از مهم تری

ائتالف با کشورهای دین محور
یکــی از اقدامــات دکتــر ظریــف در ابتــدای مســئولیتش در وزارت خارجــه ایــن 
بــود کــه معاونــت بین الملــل مقیــد باشــد کــه بــه ســمینار ســفرا گــزارش کتبــی 
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ــی  ــات بین الملل ــه موضوع ــران ب ــفرای ای ــه س ــرد ک ــاس می ک ــون احس ــد� چ بده
بســیار بی اطالع انــد و در ایــن رابطــه برداشــت درســتی ندارنــد� از ابتــدای دهــه ی 
ــا  ــوا ت ــرات آب وه ــف از تغیی ــات مختل ــی در موضوع ــای بین الملل ــود کنفرانس ه ن
ــان و��� تشــکیل  شــده کــه در  جمعیــت، محیــط زیســت، حقــوق بشــر، حقــوق زن
تمــام ایــن کنفرانس هــا و ســمینارهای بین المللــی موضوعــات مشــترکی از جملــه 
ــی  ــن حرکت ــاید ای ــود دارد� ش ــرد و��� وج ــری زن و م ــارکت، براب ــی، مش دموکراس
منســجم از ســوی غــرب، به ویــژه از طــرف اروپــا، بــرای نهادینه کــردن هنجارهــای 
مــورد توجــه خودشــان بــوده باشــد کــه ظاهــراً در ایــن کار هــم موفــق عمــل کردند 
چــون نتیجــه اش ایــن شــد کــه در ابتــدای دوره ی ریاســت جمهوری اوبامــا گفتمــان 

ــر شــد��� ــا نزدیک ت ــه اروپ ــکا ب امری
ــوع را  ــن موض ــل ای ــش بین المل ــالدی در بخ ــه ی 90 می ــدای ده ــا در ابت »م
درک کردیــم و علی رغــم اینکــه کار بســیار دشــواری بــود می خواســتیم به صــورت 
فعــال در ایــن حوزه هــا شــرکت کنیــم� حتــی در کنفرانــس جمعیــت و توســعه کــه 
ســال 199۳ برگــزار شــد تعــدادی از کشــورهای اســالمی مثــل عربســتان گفتنــد 
کــه مــا ایــن کنفرانــس را به خاطــر اینکــه درمــورد ســقط جنیــن صحبــت خواهــد 
ــن  ــه ای ــور ب ــل کش ــو در داخ ــد از گفت وگ ــا بع ــا م ــم� ام ــم می کنی ــرد تحری ک
نتیجــه رســیدیم کــه تحریــم ایــن کنفرانــس فقــط بــه نهادینه شــدن دیدگاه هــای 
ــه ایــن کنفرانــس نمی توانیــم تأثیــری  ــا نرفتــن ب غربــی کمــک می کنــد چراکــه ب
ــدون  ــات ب ــم داشــت و تصمیم ــط حضــور نخواهی ــه فق ــم بلک در اصــل آن بگذاری
ــه  ــوق بشــر، ک ــن حق ــه بســیاری از موازی ــا اینک ــه می شــود� کم ــا گرفت حضــور م
ــان  ــورهای جه ــور کش ــدون حض ــود، ب ــناخته می ش ــی ش ــن جهان ــوان موازی به عن
ســوم و به ویــژه جهــان اســالم شــکل گرفتــه اســت� بــه هــر ترتیــب ایــن برداشــت 
ــت  ــه ریاس ــس ب ــرکت در کنفران ــرای ش ــی را ب ــا هیئت ــاد و م ــا افت ــور ج در کش
آیــت اهلل تســخیری بــه قاهــره فرســتادیم و خوشــبختانه در آنجــا مانــع از جاافتــادن 
ــا کشــورهای  ــه ائتــالف جالبــی ب ــاًل ضــد دینــی شــدیم� البت بعضــی مفاهیــم کام
ــه  دین محــور، یعنــی واتیــکان و کشــورهای کاتولیکــی کــه دیدگاه هــای نزدیــک ب
واتیــکان داشــتند، ایجــاد کردیــم� دیــدگاه واتیــکان در حــوزه ی کنتــرل جمعیــت 
بســیار افراطــی اســت و مــا نســبت بــه آن هــا دیدگاه هــای متعادل تــری داریــم� بــه 
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همیــن ترتیــب در ســایر کنفرانس هــا هــم توانســتیم حضــور برجســته ای داشــته 
ــل  ــش بین المل ــدن بخ ــن تخصصی ش ــل بی ــه ی متقاب ــک رابط ــع ی ــیم� درواق باش
وزارت خارجــه و حضــور در ایــن کنفرانس هــا وجــود داشــت� بالطبــع بــرای اینکــه 
در ایــن کنفرانس هــا حضــور داشــته باشــیم بایــد بخــش بین الملــل را تخصصی تــر 

می کردیــم��� 
ــرده  ــوزه ی سیاســت خارجــی تحصیل ک ــراد در ح ــده ای از اف ــالب ع ــل انق اوای
ــی  ــت های غیر تخصص ــکار و برداش ــه ی اف ــا نتیج ــی از تندروی ه ــد و بخش نبودن
ــن  ــود� م ــم ب ــی ه ــول و منطق ــود و معق ــود� می شــود ضــد امپریالیســم ب ــا ب آن ه
ــا  ــه ب ــردم� روش مقابل ــم نک ــدروی ه ــودم و تن ــم نب ــدار امپریالیس ــت طرف هیچ وق
ــلطه را  ــام س ــی نظ ــان مبان ــار و عملکردم ــا رفت ــه ب ــت ک ــن نیس ــلطه ای ــام س نظ
ــا  ــرای مقابلــه ب ــه هــم زد� ب ــرای مقابلــه بایــد مبانــی ســلطه را ب تقویــت کنیــم� ب
امپریالیســم تــوان نظامــی نیــاز نیســت بلکــه بــه عقالنیــت، منطــق و شــناخت نیــاز 

ــه روحیــه ی جنــگ طلبــی!���« اســت؛ ن
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ــاد  ــی افت ــد خارج ــه در بُع ــی ک ــی اتفاق ــای خاتم ــت جمهوری آق ــد از ریاس بع
ــات افتــاده  ــوع گفتمــان ایشــان و اتفاقــی کــه در انتخاب ــود کــه، به خاطــر ن ایــن ب
ــران دموکراســی حاکــم اســت� دو مــاه بعــد از روی  ــود، دنیــا متوجــه شــد در ای ب
کار آمــدن آقــای خاتمــی اجــالس ســران کشــورهای اســالمی برگــزار شــد و ایشــان 
میزبــان ســران کشــورهای اســالمی شــدند� دکتــر ظریــف مســئول اجــالس ســران 
در تهــران بــود و تمــام کارهــای سیاســی بــه  عهــده اش بــود� عالوه بــر آن ریاســت 
اجــالس کارشناســان ارشــد، ریاســت کمیتــه ی سیاســی و ســخنگویی اجــالس را 
هــم بــر عهــده داشــت� برگــزاری اجــالس ســران شــروع مقتدرانــه ای بــود و یکــی 
ــد� ۲9  ــوب می ش ــالمی محس ــس اس ــران کنفران ــای س ــنگین ترین اجالس ه از س
ــن هــم می توانســت  ــر از ای ــد� گرچــه بهت رئیس کشــور در آن شــرکت کــرده بودن
باشــد امــا شــرکت ۲9 کشــور از 50 کشــور عضــو کنفرانــس اســالمی درخــور توجــه 
بــود� همــه ی ســران کشــورهای اســالمی، بعــد از برگــزاری موفقیت آمیــز اجــالس، 
ــا  ــه م ــد ک ــاره کردن ــه اش ــن نکت ــه ای ــا ب ــف و در مصاحبه ه ــای مختل در روزنامه ه
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تصــور نمی کردیــم ایــران آمادگــی برگــزاری چنیــن اجــالس دموکراتیکــی را داشــته 
باشــد� احتمــاالً تــا قبــل از ایــن اجــالس تصــور می کردنــد کــه جمهــوری اســالمی 

ــه آن هــا تحمیــل کنــد��� ایــران ســعی دارد عقایــد و دیدگاه هایــش را ب
ــع  ــری مناف ــر پیگی ــت ب ــی اس ــع مبتن ــی درواق ــت خارج ــف از سیاس »تعری
ــا حداقــل هزینــه دنبــال کنــد�  ملــی� امــا دیپلماســی می خواهــد ایــن منافــع را ب
یعنــی اگرچــه بــا هزینــه ی ســنگین ممکــن اســت بــه خیلــی از اهــداف دســت پیــدا 
ــرای  ــه چیــزی رســید� البتــه گاهــی ب کــرد امــا بــدون محاســبه ی آن نمی شــود ب
ــات  ــه کــرد� بســیاری از اقدام ــد درازمــدت هزین ــر بای ــع باالت به دســت آوردن مناف
جمهــوری اســالمی بــرای دفــاع از ارزش هــا بــوده اســت� آنچــه امــروز ایــران را بــه 
ــه تبدیــل کــرده ایــن اســت کــه در  یــک قــدرت مطــرح و تأثیرگــذار در خاورمیان
یــک برهــه ی زمانــی مــا بــرای مخالفیــن صــدام و مجاهــدان افغانســتان در زمــان 
جنــگ بــا شــوروی بــرای حــزب اهلل و حمــاس هزینــه کردیــم� تمــام ایــن هزینه هــا 
ــازی  ــث کمینه س ــت��� بح ــده اس ــه ش ــا در منطق ــای م ــه اهرم ه ــل ب ــروز تبدی ام
هزینه هــا از طریــق دیپلماســی بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــما نبایــد هزینــه کنیــد� 
درواقــع هزینه کــردن بایــد بــا یــک برنامه ریــزی اســتراتژیک و راهبــردی باشــد���«  
مبنــای فکــری سیاســت تنش زدایــی در دوران آقــای خاتمــی بــا بحــث 
گفت وگــوی تمدن هــا آغــاز شــد� گفت وگــوی تمدن هــا درواقــع شناســایی 
ــود�  ــش ب درســت سیاســت نظــام ســلطه و تشــخیص آن و پیشــنهاد پادزهــر برای
درواقــع گفت وگــوی تمدن هــا مبنــای تفکــر کشــورهایی را کــه بــه دنبــال برخــورد 
ــری  ــزار نظ ــا اب ــورد تمدن ه ــه برخ ــرد� چراک ــؤال می ب ــر س ــد زی ــا بودن تمدن ه
ــرمایه ی  ــک س ــی و ی ــاز جهان ــک نی ــرداری درســت از ی ــود� بهره ب ــلطه ب ــام س نظ
ملــی )انتخابــات( و همچنیــن ســرمایه ی منطقــه ای )ریاســت بــر کنفرانــس 
اســالمی( باعــث شــد بحــث گفت وگــوی تمدن هــا بــه درســتی جــا بیفتــد� طــوری 
کــه ســال ۲001 از طــرف مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد به عنــوان ســال 

نام گــذاری شــد���   تمدن هــا  بین المللــی گفت وگــوی 

به تحقق رساندن افسانه ی ایرانی 
»آقــای صــادق خــرازی در زمانــی کــه ســفیر نیویــورک بودنــد کارهای بســیاری 
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را بــرای ایرانی هــا انجــام دادنــد کــه مــن ســعی کــردم بعــد از ایشــان، هرچنــد در 
حجــم و وســعتی کمتــر، ادامــه بدهــم� مثــاًل هــر ســال بــرای حــدود پنجــاه هــزار 
ایرانــی کارت تبریــک عیــد می فرســتادیم��� عالوه بــر ایــن کارهایــی کــه در خــارج 
ــی داشــتیم�  ــم برنامه های ــم در داخــل ســازمان ه ــل انجــام می دادی از ســازمان مل
ــم  ــی کردی ــزی مفصل ــا برنامه ری ــد موالن ــالگرد تول ــتصدمین س ــبت هش ــه مناس ب
کــه درحــوزه ی بین المللــی ســازمان ملــل متحــد و بــا همــکاری ســفرای ترکیــه و 
افغانســتان برگــزار شــد� البتــه مــن توفیــق ایــن را داشــتم کــه در حــوزه ی فرهنــگ 
ایرانــی در دوران مأموریتــم کاری مهــم انجــام بدهــم کــه برایــم باعــث افتخــار بــود���

ــردر  ــر س ــه ب ــم ک ــده بودی ــان خوان ــم در کتاب هایم ــودک بودی ــه ک ــی ک زمان
ــد���«  ــی آدم اعضــای یکدیگرن ــته اند: »بن ــل شــعری از ســعدی را نوش ــازمان مل س
مــن از همــان ســال 1۳61 کــه بــرای اولین بــار بــه نیویــورک و ســازمان ملــل رفتــم 
همــه ی ســاختمان را گشــتم و چنیــن شــعری را پیــدا نکــردم؛ نــه در نیویــورک و 
نــه در ژنــو� از دوســتان دیگــری هــم کــه پرســیدم کســی ایــن شــعر را ندیــده بــود� 
ــکا  ــارف بریتانی ــی در دایرة المع ــی حت ــن افســانه ی ایران ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای جالب ت

هــم نوشــته شــده بــود���
ــای »محمــد  ــام آق ــه ن ــی ب ــد اصفهان ــک هنرمن ــا اینکــه ی ــا گذشــت ت مدت ه
ــج  ــرش پن ــک ف ــن ی ــه م ــد ک ــالع دادن ــن اط ــه م ــم ب ــق خان ــان« از طری صیرفی
ــخ  ــا ن ــعدی را ب ــعر س ــرش ش ــن ف ــط ای ــه در وس ــه ام ک ــر بافت ــج مت ــر در پن مت
طــال نوشــته اند� حداقــل قیمــت فرش هایشــان متــری پنــج شــش میلیــون بــود و 
ایــن فــرش بیســت و پنــج متــری حقیقتــاً قیمــت نداشــت� ایشــان بــا مــن تمــاس 
ــم  ــه بده ــل هدی ــازمان مل ــه س ــرش را ب ــن ف ــرم ای ــن حاض ــت: »م ــت و گف گرف

ــد�« ــش کنن ــی نصب ــای خوب ــه در ج ــرط اینک به ش
ســازمان ملــل چنــد انبــار مخصــوص هدایایــی دارد کــه از کشــورهای مختلــف 
فرســتاده شــده؛ چــون در مقــرش جایــی بــرای نصــب آن نــدارد� البتــه کــه ایــران 
چنــد هدیــه ی نصــب شــده در ســازمان ملــل دارد��� یکــی فرشــی اســت کــه مرحوم 
مصــدق هدیــه کــرده و ســردر سرســرای ورودی مجمــع عمومــی ملــل متحــد نصــب 
شــده اســت� یــک فــرش بــزرگ بســیار نفیــس اســت کــه هیــچ نوشــته ای نــدارد و 
یکــی نمونــه ی منشــور حقــوق بشــر کــوروش اســت کــه شــاه هدیــه داده� عکــس 
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دبیــران کل ســازمان ملــل متحــد هــم هســت کــه به صــورت فــرش بافتــه شــده 
ــه ی خاصــی  ــرش هدی ــن ف ــا ای ــه شــده اســت� ام ــر خــرازی هدی ــان دکت و در زم
ــا  ــد� تنه ــا نمی ش ــواری ج ــر دی ــری روی ه ــج مت ــت و پن ــرش بیس ــک ف ــود� ی ب
ــود� روی یکــی از دیوارهــا فــرش دکتــر  ــود کــه مناســب ایــن فــرش ب ــوار ب دو دی
مصــدق نصــب شــده بــود و روی یکــی دیگــرش فرشــی از دیــوار چیــن کــه هدیــه ی 

جمهــوری چیــن بــود���
شــاید اگــر کــس دیگــری بــود کــه بــه انــدازه ی مــن بــه ســازمان ملــل متحــد 
دسترســی نداشــت نمی توانســت ایــن کار را انجــام بدهــد� مــن از دبیــر کل خواهــش 
کــردم و ایشــان هــم کار را بــه رئیــس کابینــه اش، آقــای اقبــال رضــا از پاکســتان که 
اتفاقــاً بــه فرهنــگ ایــران و اشــعار ســعدی عالقــه ی بســیاری داشــت، محــول کــرد� 
قــرار شــد ایــن فــرش در ســال گفت وگــوی تمدن هــا از طــرف هنرمنــد ایرانــی بــه  
ســازمان ملــل متحــد هدیــه شــود� دیــواری که فــرش چین در وســط آن نصب شــده 
بــود بــه انــدازه ی دو فــرش جــا داشــت� باألخــره بــا نفــوذی کــه داشــتیم و زحمــات 
ــوار چیــن  ــار فــرش دی ــرش نفیــس در کن ــن ف ــا کشــید ای ــادی کــه همــکار م زی
نصــب شــد و بــه ایــن ترتیــب باألخــره شــعر ســعدی را بــه ســازمان ملــل بردیــم���«                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

و کالم پایانی آقای وزیر
ــوری  ــع جمه ــالب و مناف ــر انق ــناختم درگی ــودم را ش ــه خ ــی ک ــن از زمان »م
ــع از ســن  ــودم و درواق ــودم� همیشــه نگــران جنــگ و اوضــاع کشــور ب اســالمی ب
ــودم را  ــوده ام� خ ــا ب ــن بحث ه ــه االن همیشــه مشــغول همی ــا ب ــالگی ت ــوزده س ن
ــم کــه تمــام تالشــش را در حــد توانــش کــرده� کســی کــه  خدمت گــزاری می دان
ســعی کــرده منافــع کشــورش را فــدای منافــع خــودش نکنــد و کوشــش کــرده کــه 
در حــد تــوان در پیشــبرد منافــع ملــی بــه دیگــران ظلــم نکنــد و منافــع دیگــران را 
هــم در نظــر بگیــرد� چــون موفقیــت پایــدار در دیپلماســی را بــا شــناخت و احتــرام 
ــم و پیــروزی و شکســت در مذاکــره  ــع مشــروع دیگــر کنش گــران می دان ــه مناف ب

و دیپلماســی را گفتمــان تبلیغاتــی���« 
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دنیای بختیاری
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روزنامه نگار و مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد

نویسنده: رویا میرغیاثی





علیرضــا بختیــاری هیچ وقــت البــه الی ســتون های آگهی هــای اســتخدام 
دنبــال کار نبــود� هیچ وقــت هــم بیــکار نبــود� حتــی وقتــی بچــه بــود و در روســتایی 
دنــج و آرام در شهرســتاِن تویســرکان زندگــی می کــرد آرام و قــرار نداشــت� وقتــی 
ــده ای�  ــا پرن ــاد و حشــره ی ــی ب ــه کوه هــا می رســید؛ پ ــه صداهــا فکــر می کــرد ب ب
ــاال  ــوار ب ــت� از در و دی ــت نمی نشس ــه ای بی حرک ــه لحظ ــت ک ــادش اس ــوب ی خ
ــز می شــد� درس و مشــِق دبســتان و دوره ی  ــت� ذهنــش در حرکــت متمرک می رف
راهنمایــی کــه تمــام شــد بختیــاری رســید بــه مرحلــه ای کــه بایــد بیــن رشــته های 
اقتصــاد اجتماعــی، فرهنــگ و ادب، ریاضــی و طبیعــی انتخــاب می کــرد� ســرآخر 
اقتصــاد اجتماعــی را ترجیــح داد� شــاگرد ممتــاز بــود� دبیــِر اثرگــذاری هــم داشــت 
کــه او را بــه مطالعــات جانبــی ترغیــب می کــرد� بــرای همیــن خیلــی زود خوانــدن 
ــی  ــار مرتضــی مطهــری، عل ــل شــد؛ آث ــر زندگــی اش تبدی ــه بخــش جدایی ناپذی ب
شــریعتی و دیگــران� فاصلــه ی هفــت کیلومتــری بیــن مدرســه تــا خانــه را بــا کتــاب 
و کلمــه پــر می کــرد� راه می رفــت و می خوانــد� راه می رفــت و می خوانــد� راه 
ــت�  ــگ می گذش ــایه ی جن ــر س ــز زی ــال ها همه چی ــد� آن س ــت و می خوان می رف
ــود�  ــی نب ــود� زندگــی هــم معمول ــی ب ــاره� باورنکردن ــر و ترکــش و انفجــار خمپ تی
ــه  اش را  ــود� کول ــاری طــاق شــده ب ــِت بختی ــه رســید طاق ــالت تابســتانی ک تعطی
برداشــت� چندتایــی لبــاس مچالــه کــرد و داخــل آن گذاشــت� ســربند بســت� پوتین 
 پوشــید و بســم اهلل� یک بــار عــازم جبهه هــای غــرب شــد و بــاری دیگــر از مناطــق 
ــر�  ــای دیگ ــر 5 و عملیات ه ــر ۲، والفج ــر درآورد؛ والفج ــران س ــوب ای ــرزی جن م
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روزهــای تــرس و دلهــره، غیــرت و همــت، مقاومــت و شــهادت، دلواپســی و نگرانــی 
ــد�  ــر می ش ــتی بزرگ ت ــان داش ــه دوست ش ــی ک ــی آن های ــای خال ــدام ج ــود� م ب
بختیــاری در شــرایطی ســال آخــر مدرســه را  شــروع کــرد کــه تعــداد دانش آمــوزان 
در کالس درس حتــی از تعــداد خواهــر و برادرهایــش در خانــه کمتــر شــده بــود�  
ــی  ــتان هم کالس ــا در دبس ــم ی ــم بودی ــا ه ــتان ب ــه در دبیرس ــتانی ک »دوس
ــی آورد و  ــم م ــم غ ــدان برای ــن فق ــوز ای ــده اند� هن ــهید ش ــگ ش ــم  در جن بودی
ــن دوســتان  ــد منقلــب می شــوم�  یکــی دو نفــر از بهتری ــادم می آی هروقــت کــه ی
کودکــی  ام شــهید شــده اند و هنــوز برایــم غم انگیــز اســت و خاطرات شــان را 

مــرور می کنــم�«

زندگِی پیش رو
ــود�  ــده ب ــول ش ــاری قب ــد بختی ــه آم ــری دانشــگاه ک ــون سراس نتیجــه ی آزم
ــر  ــا بهت ــد ی ــی او درســت نمی دانســت خوشــحال باش ــود ول ــری ب فرصــت بی نظی
اســت بــه آن توجــه نکنــد� بایــد رشــته ای و دانشــگاهی را انتخــاب می کــرد� دســتش 
می لرزیــد� جــای درســت کجــا بــود؟ بایــد از کــدام مســیر می رفــت؟ فکــر کــرد و 
خیــال بافــت و داســتان زندگــی اش را طراحــی کــرد� تصمیــم گرفــت بــه قــم بــرود؛ 
ــا ایــن انتخــاب آرام گرفــت�  ــود و ب ــااراده ب حــوزه ی علمیــه� بختیــاری مصمــم و ب
زندگی کــردن در حجره هــا و خوانــدن درس فقــه و اصــول را بــه صندلی هــا و 
هیاهــوی دانشــگاه ترجیــح داد� بــه خــودش می گفــت ول کــن، چــه اهمیــت دارد 
ــود دارد  ــم وج ــری ه ــای دیگ ــه راه ه ــت ک ــد؟ می دانس ــه می گوین ــردم چ ــه م ک
ــرد  ــر می ک ــن فک ــه ای ــد� ب ــه بده ــوزوی را ادام ــالت ح ــت تحصی ــا او می خواس ام
ــید�  ــور رس ــرای اداره ی کش ــی ب ــدل حکومت ــک م ــه ی ــوان ب ــه می ت ــه چگون ک
داوطلبانــه بــرای سرنوشــت تــازه ای اقــدام کــرده بــود و خــب، زندگــی در حــوزه را 
ــود کــه آرام آرام پاســخ آن هــا  دوســت داشــت� ســؤال های زیــادی تــوی ذهنــش ب
ــد� در ادبیــات عــرب غــرق می شــد� شــروع  را می یافــت� منطــق و فلســفه می خوان
ــیوه  های  ــی، ش ــای اجتماع ــاره  ی نظام ه ــات درب ــع آوری اطالع ــه جم ــود ب ــرده ب ک
اداره ی آن هــا و اینکــه پیشــنهادهای حــوزه چیســت� ذهنــش منظــم شــده بــود و 
ــی  ــک روزی و یک جای ــرآخر  ی ــرد� س ــه می ک ــدی تجرب ــم جدی ــا نظ ــی را ب زندگ
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احســاس کــرد کــه دیگــر آدِم ایــن مســیر نیســت� ســبک و ســیاقی کــه می خواســت 
ــاق  ــه اتف ــرد آنچ ــور می ک ــت و تص ــم داش ــتاوردهایی ه ــود و دس ــه ب ــش گرفت پی
ــه  ــا ب ــت ت ــد رف ــی جدی ــال راه ــه دنب ــس ب ــت� پ ــی اس ــش کاف ــود برای ــاده ب افت
نتیجــه ی مطلــوب برســد� چیــزی نگذشــت کــه تصمیــم گرفــت بــه دانشــگاه بــرود؛ 
ــروج از  ــرد� خ ــی می ک ــم زندگ ــدش در ق ــر و فرزن ــا همس ــوز ب ــه هن ــی ک در حال

حــوزه چیــزی را خــراب نکــرد� 

آداب بی قراری
ــدرش صحبــت  ــا پ ــی جــدی ب ــود� خیل ــه ب ــم خــودش را گرفت علیرضــا تصمی
ــک  ــا ی ــال دارد ب ــه خی ــت ک ــح داد� گف ــرش را توضی ــوی س ــای ت ــرد و فکره ک
ــود�  ــدِر او ب ــرعموی پ ــدرش پس ــه پ ــژگان ک ــا م ــد� ب ــر ازدواج کن ــاری دیگ بختی
ــگام باشــد�  ــد به هن ــه ازدواج بای ــاد دارم ک ــم اعتق ــوز ه ــاد داشــتم و هن »اعتق
ــت  ــن اس ــی ممک ــرای یک ــد� ب ــاوت باش ــی متف ــرای هرکس ــد ب ــگام می توان به هن
ــن  ــورم س ــالگی� منظ ــت س ــت و هش ــی بیس ــرای یک ــد و ب ــالگی باش ــده س هج
ــم  ــر انداخــت� آن ه ــه تأخی ــد آن را  ب ــرد نبای ــاز ک ــر آدم احســاس نی نیســت� اگ
ــی  ــم زندگ ــس نمی توان ــدارم پ ــن هیچــی ن ــای م ــه آه ــی ک ــر مســائل مال به خاط
کنــم� البتــه آن موقــع ســطح توقعــات پاییــن بــود� مــا هــم بــه ســاده ترین شــکل 

ــم�« ــن ازدواج کردی ممک
ــودش را  ــرد خ ــاز ک ــه ب ــم ک ــود� چش ــان زده ب ــاله و هیج ــوزده س ــاری ن بختی
ــر را  ــود� همدیگ ــان زده ب ــاله و هیج ــانزده س ــژگان ش ــد� م ــو دی ــه ی عم در خان
ــود� ســاده و صمیمــی از  می شــناختند و تقاضــای علیرضــا هــم صریــح و روشــن ب
عالقــه ی تــوی دلــش گفــت و قصــدش کــه ازدواج بــود� بعــد بــه پشــتی تکیــه داد 

ــد�  ــر ش ــا دام دام، دارام دارام پ ــش ب ــت و ذهن ــم هایش را بس و چش
»ازدواج مــا نســبت بــه ازدواج هایــی کــه در آن دوره بــود خیلــی ســاده برگــزار 
ــود�  ــروطی نب ــچ شرط وش ــرد� هی ــه ک ــاًل مقایس ــود اص ــه نمی ش ــا االن ک ــد؛ ب ش
ــر و  ــه اینکــه دخت ــاد ب ــی اســت� اعتق ــواده  ای ســنتی و مذهب ــن خان ــواده ی م خان
ــواده ی همســرم مــرا  ــواده وجــود داشــت� خان ــد زود ازدواج کننــد در خان پســر بای
مــی شــناختند و نیــازی نبــود کــه بپرســند چطــور آدمــی هســتم� مــن قــم بــودم 
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ــل نداشــتند دخترشــان را  ــم تمای ــا ه ــی از خانواده ه ــم و خیل ــه حــوزه می رفت و ب
بــه طلبــه بدهنــد� دربــاره ی خانــواده ی همســرم ایــن مقاومــت نبــود و واقعــاً خیلــی 

راحــت بــود�«
بختیــاری ســعی می کنــد هیجانــش را کنتــرل کنــد� می دانــد چــرا ایــن دختــر 
را انتخــاب کــرده اســت� مطمئــن اســت نیمــه ی یکدیگرنــد� ســادگی و قناعــت هــم 

ــرد� ــر می ک ــژگان را جذاب ت م
ــم بیــا  ــه همســرم بگوی »امــروز هــم کــه وضــع مالی مــان خــوب اســت اگــر ب
ــرای زندگــی اجــاره کنیــم حتمــاً می آیــد� مســائل مالــی  برویــم قــم و جایــی را ب
ــی  ــه طبیع ــان، ک ــِی امروزم ــرِق زندگ ــی و زرق وب ــات اجتماع ــعه ی ارتباط و توس
ــه زندگــی نگذاشــته اســت� وابســتگی و  ــری روی دیدمــان ب هــم هســت، هیــچ اث

ــم�« ــتگی نداری ــز دلبس ــه هیچ چی ــا ب ــت� م ــاوت اس ــتگی متف دلبس

عادت می کنیم؟
همه چیــز فوق العــاده بــود� مراســم عقــد و ازدواج در خانــه ی پــدری، در 
ــن  ــای جش ــر� هزینه ه ــاده و مختص ــد� س ــزار ش ــران، برگ ــبالِن ته ــه ی س محل
ســرجمع 50 هــزار تومــان شــد� مهریــه هــم 50 هــزار تومــان تعییــن شــد� عــروس 
و دامــاد چنــد روزی در تهــران ماندنــد و بعــد رهســپار قــم شــدند� چــراغ خانــه ی 
ــد  ــش می ش ــهر پخ ــوای ش ــوی ه ــان ت ــود� خنده هایش ــده ب ــن ش ــاری روش بختی
ــالی  ــک  س ــت� ی ــاخه می ریخ ــته روی ش ــک های نشس ــه دل گنجش ــادی ب و ش
اجاره نشــین بودنــد و بعــد پــدر بختیــاری کمــک کــرد تــا خانــه بخرنــد� خانــه ای 
ــی  ــود ول ــخت ب ــم س ــی در ق ــان آذر� زندگ ــی؛ خیاب ــه ا ی قدیم ــی در محل قدیم
ــق  ــِف عش ــز حری ــود و هیچ چی ــه راه ب ــقانه ب ــای عاش ــود� جیک جیک ه ــن ب ممک
ــادر و قوم وخویــش هــم کــه  ــدر و م ــِگ پ ــد� دلتن ــود� بختیاری هــا کم ســن بودن نب
ــرم و  ــای گ ــد� اتوبوس ه ــران برون ــه ته ــه ب ــر هفت ــد ه ــت می کردن ــدند نی می ش
ــواده و  ــداِر خان ــی  چیزهــای دیگــر را، و بعــد دی ــد، و خیل ــو را تحمــل می کردن بدب
فامیــل آن هــا را ســر ذوق مــی آورد و خوشــحال می کــرد� ســه ســال کــه گذشــت 
ــدن فرزندشــان  ــا آم ــه دنی ــا ب ــاری و همســرش ب هیجــان و شــادِی زندگــی  بختی
ــرس در  ــود� امیــد و ت ــات مرصــاد ب بیشــتر شــد؛ تابســتان 1۳67� شــب های عملی
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هــم آمیختــه بــود� حــرف از پذیــرش قطعنامــه بــود� بختیــاری آن شــب تــا صبــح 
ــت�  ــا می باف ــت و رؤی ــژگان� راه می رف ــاق م ــِی ات ــود؛ چندقدم ــتان ب در بیمارس
ــد  ــر خواه ــش بهت ــد می دانســت حال ــود؛ هرچن ــر از اشــک شــده ب چشــم هایش پ
شــد� همیــن هــم شــد� وقتــی کــه چشــمش افتــاد بــه فرشــته ی کوچــِک پتوپیــچ 

ــام ســمیرا� ــه ن ــود� فرشــته ای ب کــه در آرام تریــن خــواب جهــان غــرق ب

بازدم
ــه او در  ــود ک ــم ب ــی ه ــت� خیال های ــاری می دانس ــود� بختی ــا در راه ب خطر ه
ذهــن داشــت� مصمــم بــود� عاقبــت نتیجــه ی آزمــون ورودی دانشــگاه اعــالم شــد� 
بختیــاری بــا رتبــه ای دو رقمــی کجــا می رفــت؟ این بــار بــه دانشــگاه تهــران رفــت� 
ــش پژوهشــگری اجتماعــی،  ــوم اجتماعــی، گرای ــود� رشــته ی عل اوضــاع دلخــواه ب
ــران  ــل در ته ــم و محــل درس و تحصی ــه و زندگــی اش در ق ــرد� خان را انتخــاب ک
ــش  ــهر برای ــن دو ش ــداوم بی ــد م ــه و رفت وآم ــر فاصل ــد کیلومت ــد و چن ــود� ص ب
مهــم نبــود� ســرش بــه ســنگ هــم می خــورد دســتمال می بســت� ســرش را خــم 
نیــرو می گرفــت� محکــم  می اندیشــید�  نمی ترســید�  نمی نشســت�  نمی کــرد� 
ــور  ــت چط ــود� می دانس ــز ب ــد مجه ــادوی امی ــه ج ــرد� ب ــت می ک ــوی� حرک و ق
ــال  ــه س ــد� دو س ــد کن ــش را ناپدی ــوی ذهن ــای ت ــدی و تاریکی ه ــای ناامی ابره
ــه تهــران آورد� روزی هــم روی  بعــد هــم دســت همســر و دختــرش را گرفــت و ب
ــد�  ــل ش ــگاه فارغ التحصی ــید و از دانش ــلوار پوش ــید، کت وش ــت کش ــش دس موهای
ــده،  ــر دومــش، مائ ــود� دخت ــد� ســال 1۳7۲ ب ــد از درســش هــم در تهــران مان بع
تــازه بــه دنیــا آمــده بــود� بعــد هــم نخســتین شــغل رســمی� بختیــاری در مجمــع 
ــت�  ــد� پاره وق ــبه قاره ی هن ــش ش ــد� بخ ــه کار ش ــغول ب ــت مش ــل بی ــی اه جهان

ــه  ــکاری را ب ــدم و هم ــطه ش ــودم واس ــه ب ــت ک ــل بی ــی اه ــع جهان »در مجم
دوســت دیگــری معرفــی کــردم و جــذب کارخانــه ی ذوب آهــن اصفهــان شــد� چنــد 
ســال بعــد او دنبــال مــن آمــد� اصــرار� اصــرار� اصــرار� عاقبــت راضــی ام کــرد� مــن 
هیــچ نســبتی بــا صنعــت و تولیــد نداشــتم� همیشــه در کارهــای فرهنگــی بــودم� 
ــودم�  ــانه ب ــوزه ی رس ــم در ح ــردم ه ــی کار می ک ــازمان قضای ــی در س ــی وقت حت
ــودم� این طــور شــد کــه اتفاقــی از ذوب آهــن  مســئول یــک فصلنامــه ی حقوقــی ب

دنیای بختیاری
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ســر درآوردم� مدتــی مدیرمســئول ماهنامــه ی فــوالد بــودم� بعــد هــم هفته نامــه ی 
ــه  ــواده ام هــم ب آتــش کار راه افتــاد� دو ســالی گذشــت و مشــاور شــدم� دیگــر خان
ــه  ــزه در اصفهــان ب ــده در تهــران و فائ ــم، مائ ــد� ســمیرا در ق اصفهــان آمــده بودن
ــم�  ــی انتخــاب کردی ــا هم فکــری همســرم و دوتای ــم را ب ــام دخترهای ــد� ن ــا آم دنی
نمی توانــم بگویــم دلــم نمی خواســت پســر داشــته باشــم� راســت نیســت� هرچنــد 
ــد�  ــم را دارن ــد و هوای ــم مهربان ان ــدارم ناراحــت نیســتم� دخترهای از اینکــه پســر ن
ــت�  ــا نیس ــن م ــیده ای بی ــز پوش ــت� هیچ  چی ــراه اس ــع و هم ــور، قان ــرم صب همس
راضــی ام و خانــواده ام را دوســت دارم� بــه همیــن ویژگــی هــم معــروف شــده ام� بــه 

خانواده دوســتی ام�«

شهری که دوست می دارم
ــته  ــت نداش ــان را دوس ــه اصفه ــه اینک ــران� ن ــردد ته ــت برگ ــش می خواس دل
ــن  ــرکت ذوب آه ــی ش ــر روابط عموم ــاری مدی ــال، بختی ــد س ــد از چن ــد� بع باش
ــر و  ــن الغ ــر ذوب آه ــی دیگ ــرکت های قدیم ــالف ش ــود� برخ ــده ب ــان ش اصفه
ــان و زهواردررفتــه نشــده بــود� ایــده ی ساخت وســاِز کارخانــه از همــان  کم ج
ــرِف  ــه ح ــت ک ــود؛ 1۳45� هروق ــده ب ــا آم ــه دنی ــه ب ــود ک ــده ب ــروع ش ــالی ش س

ــی زد� ــرق م ــاری ب ــم های بختی ــد چش ــان می آم ــه می ــن ب ذوب آه
ــت�  ــور اس ــه دار کش ــی و ریش ــای قدیم ــدود کارخانه ه ــزو مع ــن ج »ذوب آه
ــرون  ــن بی ــه از ذوب آه ــد ک ــانی بودن ــدی کس ــای بع ــران دوره ه ــیاری از مدی بس
آمده انــد� درواقــع، آنجــا در ســطوح و رســته های مختلــف آمــوزش دیدنــد� 
ــه همــان نســبت فضــای  ــود� ب ــوالد دیگــری در کشــور نب ــه ی ف ــان کارخان آن زم
ــود  ــن ب ــه م ــورد توج ــه م ــی ک ــای اجتماع ــت� بخش ه ــی داش ــی  بزرگ اجتماع
بــزرگ بــود� حــدود ســی هــزار پرســنل داشــت؛ مســائل اجتماعــی داشــت، مســائل 
سیاســی، مســائل فرهنگــی� هــر موضــوع خــودش یــک پــروژه ی بــزرگ بــود و خب، 
ــدم�« ــذب ش ــدم ج ــا را دی ــی آنج ــت و وقت ــهر اس ــک ش ــی ی ــن به تنهای ذوب آه

جهان فوتبال
ــتی  ــت دودس ــاری می خواس ــود� بختی ــده ب ــاد آم ــای اقتص ــار دنی ــوز انتش مج
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ــتنی تر  ــر و خواس ــای او بزرگ ت ــا رؤیاه ــران ب ــاید ته ــبد� ش ــه اش بچس ــه روزنام ب
می شــد و ممکــن هــم بــود  روزی ناامیــد شــود� بایــد خانــه ی اصفهــان را 
ــه  ــت چ ــان می توانس ــون توم ــا 115 میلی ــرد� ب ــور می ک ــول ج ــت و پ می فروخ
کار کنــد؟ زودتــر از آنچــه فکــرش را می کــرد آپارتمانــی در تهــران خریــد و 
ــردی  ــه س ــوا رو ب ــود� ه ــز در راه ب ــرد� پایی ــاره ک ــاورز اج ــوار کش ــری در بل دفت
ــش  ــژگان و دخترهای ــد� م ــگ شــده بودن ــوار رنگ به رن ــِد بل ــان بلن ــت� درخت می رف
ــود�  ــزان ب ــادری برگ ری ــان ن ــد روح و زندگــی بخشــیدند� خیاب ــه آپارتمــان جدی ب
انــگار آمــاده بــود تــا شــروع یــک رؤیــای نــو را جشــن بگیــرد� بختیــاری کامپیوتــر و 
میــز و صندلــی خریــد� هرچنــد می شــنید کــه می گوینــد دم  آخــر ممکــن اســت 
پشــیمان شــود و شکســت بخــورد و حرف هــای دیگــر امــا ایــن خطــر را بــه جــان 
ــود�  ــیده ب ــاال کش ــا را ب ــد� بادبان ه ــینی کن ــت عقب نش ــود� نمی خواس ــده ب خری
ــرود� خــوب و  ــِه آن مســیر کجاســت� فقــط می خواســت ب دیگــر فکــر نمی کــرد ت
ــی  ــارش ســکه می شــد؟ نمی دانســت ول ــود� کاروب درســت� حســاب وکتاب کــرده ب
ــی  اهلل و ایمــان دلــش را گــرم  ــود توکلــت عل ــا خــودش گفتــه ب ــود� ب حواســش ب

کــرده بــود� 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــتانم روزنام ــی از دوس ــا یک ــاد ب ــه ی هفت ــال ده ــن س »در آخری
»جهــان فوتبــال« راه انــدازی کردیــم� پیشــنهاد دوســتم بــود و مــن اجــرا را برعهــده 
ــت  ــوع مدیری ــان در ن ــم� نگاه م ــم کنی ــم تفاه ــا ه ــتیم ب ــد نتوانس ــم� هرچن گرفت
ــه ورزش را  ــه ورزشــی ام و ن ــی ســریع جــدا شــدم� مــن ن ــود و مــن خیل یکــی نب
ــچ  ــم� هی ــته باش ــت داش ــکارها را دوس ــت ورزش ــن اس ــط ممک ــت دارم و فق دوس
نســبتی بــا ورزش نــدارم� ســمِت مــن در ایــن روزنامــه جانشــین مدیرمســئول بــود 
ولــی همــه ی کارهــا بــا خــودم بــود� ســه مــاه بعــد از جداشــدن از دوســتم بــرای 
ــی  ــط عموم ــر رواب ــان، مدی ــت دادم� هم زم ــاد« درخواس ــای اقتص ــه ی »دنی روزنام
ایمیــدرو در تهــران شــده بــودم�  تجربــه ام در حــوزه ی صنعــت، و درگیــری نزدیــک 
ــا چهارچــوب  ــه، ب ــک روزنام ــه کشــور خــأ ی ــود ک ــا مســائل آن، نشــانم داده ب ب
منســجم فکــری، را دارد و باألخــره در ســال 1381 انتشــار روزنامــه را شــروع کردیم� 

از نقطــه ی صفــر هــم شــروع نکردیــم، از نقطــه ی زیــر صفــر شــروع کردیــم�«

دنیای بختیاری
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پرتره ی مرد ناتمام
بختیــاری کله شــق اســت� بــرای بــاوری کــه دارد از خــودش می گــذرد� 
ــل  ــال مث ــان فوتب ــذارد� جه ــرام می گ ــش احت ــه باورهای ــد� ب ــم نمی کن ــازش ه س
ســتاره ای بــود کــه درخشــید و ناگهــان ناپدیــد شــد� هرچنــد ســابقه ی فعالیت هــای 
ــد و مجــالت  ــا انتشــار جرای ــود و ب ــات دور نب ــاری هــم از مطبوع گذشــته  ی بختی
ــود� آن  ــرده ب ــن ک ــرای او روش ــدی را ب ــیر جدی ــه مس ــن جرق ــا ای ــود ام ــنا ب آش
ــه ســرش و هــی فکــر  ــی مــی زد ب ــد، بی خواب ســال، شــب ها کــه از خــواب می پری
ــه در ســکوت  ــد از اینک ــرد� خالصــه روزی، بع ــر می ک ــرد� فک ــر می ک ــرد� فک می ک
ــای اقتصــاد  ــرای گرفتــن مجــوز روزنامــه ی دنی ــود، ب ــوت کــرده ب ــا خــودش خل ب

اقــدام کــرد�
ــت مــن چیســت؟ در حــوزه ی سیاســی  ــا خــودم محاســبه کــردم کــه مزی »ب
ــا در  ــا در حــوزه ی اجتماعــی مزیــت دارم؟ ی مزیــت دارم؟ در حــوزه ی فرهنگــی ی
حــوزه ی اقتصــادی؟ بــا خــودم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه مزیــت مــن در حــوزه ی 
ــم در  ــته باش ــوابقی داش ــر س ــن اگ ــت� م ــی نیس ــی  و اجتماع ــی، فرهنگ سیاس
حــوزه ی اقتصــاد اســت� پــس مشــی روزنامــه هــم اقتصــادی شــد� مجــوز را بــه نــام 
ــا رویکــرد اقتصــادی گرفتــم� اســم روزنامــه را خــودم انتخــاب  دنیــای اقتصــاد و ب
ــه ایــن اســم رســیدم�  ــا ب ــاال و پاییــن کــردم ت کــردم� شــاید 200 300 اســم را ب
یــادم می  آیــد کــه بــا دوســتم در مســیر تهــران بــه اصفهــان بــودم کــه بــه او گفتــم 
ــا  ــه ام� ب ــرای روزنام ــال اســم ب ــه دنب ــرم و ب ــه بگی ــم مجــوز روزنام ــردا می خواه ف
همدیگــر کلــی اســم بــاال و پاییــن کردیــم� همــه ی پیشــنهادها و اســم ها را نوشــتم 
ــه دنیــای اقتصــاد� اســم بایــد تکــراری نمی شــد� تک ســیالبی  و آخــرش رســیدم ب
هــم نمی شــد� بایــد کلمــه ای را انتخــاب می کــردم  کــه جــا بیفتــد� دربــاره ی لوگــو 
هــم اوضــاع همین طــور بــود� شــاید نزدیــک بــه 300  لوگــو را دیــدم تــا بــه ایــن 
ــودم� اســمی کــه انتخــاب می کنــی  لوگــو رســیدم� در انتخــاب اســم ســخت گیر ب
ــی کــرد�  ــد جهــت آینــده را مشــخص کنــد� هــر اســمی را نمی شــود جهان می توان
در تجــارت، اســمی کــه انتخــاب می کنــی بایــد قابلیــت ایــن را داشــته باشــد کــه 
ــودم  ــه را خ ــیاق روزنام ــبک و س ــه ی س ــه، هم ــد� خالص ــان آن را بپذیرن مخاطب
چیــدم� از روز اول هــم درگیــر همه چیــز بــودم� از مســائل تأمیــن کاغــذ تــا چــاپ 
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ــم  ــوا ه ــی محت ــی جهت ده ــل حت ــردم� آن اوای ــری می ک ــه را خــودم پیگی و��� هم
بــا خــودم بــود�«

شب نشینی باشکوه
ــران  ــه ی اقتصــادی در ای ــد روزنام ــل دهــه ی ۸0  چن اواخــر دهــه ی 70 و اوای
منتشــر می شــد ولــی رســانه ای نبــود کــه مرجعیــت و چهارچــوب فکــری منســجم 
ــد  ــث ش ــت باع ــش صنع ــاری در بخ ــای بختی ــور و فعالیت ه ــد� حض ــته باش داش
تــا بدانــد دخالت هــای دولــت، قیمت گــذاری و فقــدان انســجام فکــری در 
سیاســت گذاری های اقتصــادی چــه آســیبی بــه بخش هــای مختلــف وارد می کنــد� 
ــود و هــم امــکان رشــد بنگاه هــای  آســیبی کــه هــم متوجــه بنگاه هــای دولتــی ب
ــه  ــد ب ــانه می توان ــک رس ــرد ی ــر می ک ــاری فک ــرد� بختی ــن می ب خصوصــی را از بی
ایجــاد و تحــرک در ایــن زمینــه کمــک کنــد� پــس تصمیــم گرفــت بــه زبــان بیایــد 
ــه  ــی ک ــاز موجــود و تقاضای ــه نی ــد� باتوجــه ب ــده پیشــنهاد بده ــد و ای و اخــم کن
وجــود داشــت درخواســت خــودش را بــرای اخــذ مجــوز روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد 
ــگار اگــر همیــن حرف هــا و عیب هــا و  ــه کــرد� یــک روزنامه ن ــه وزارت ارشــاد ارائ ب
ــود کــه دنیــای اقتصــاد شــکل  نکته هــا را نگویــد چــه  کار بایــد بکنــد؟ این طــور ب

گرفــت� 
»همه چیــز از ســال 1381 شــروع شــد� آورده ی مــن حــدود 60 میلیــون تومــان 
بــود� عــدد قابــل  توجهــی بــود و از فــروش خانــه ی خــودم بــود� خیلی هــا باورشــان 
ــی دو  ــوق یک ــوی� حق ــروض می ش ــرد و مق ــاد می ب ــه ب ــد ک ــد� می گفتن نمی ش
ــه ی  ــک روزنام ــد ی ــودم� هرچن ــرده ب ــی ک ــگاران را پیش بین ــان و خبرن ــاه کارکن م
اثرگــذار سیاســی، کــه پنــج شــش مــاه بعــد از مــا شــروع بــه کار کــرد، دســت کــم 
ســه میلیــارد تومــان نقدینگــی داشــت� خالصــه اندوخته هــای زندگــی ام را فروختــم 
و آوردم� خطــر بــود ولــی فکــر می کــردم جــواب می دهــد� اقتصــاد نخوانــده بــودم 
و بــا خــودم فکــر کــردم بــروم دنبــال کســانی کــه خالصــه ی تفکــر مــن در آن هــا 
تجلــی پیــدا می کنــد� چهــار نفــر بــه مــن وصــل شــدند؛ محمدصــادق جنان صفــت، 
فرهــت فردنیــا، محمــود صــدری، علــی میرزاخانــی� نشســتیم دور هــم و دربــاره ی 
ــد  ــه باش ــری آن چگون ــو و جهت گی ــه، سمت وس ــوای روزنام ــکل و محت ــه ش اینک

دنیای بختیاری
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ــام  ــه انج ــری روزنام ــزی فک ــا پایه ری ــید ت ــول کش ــاه ط ــج م ــم� پن ــث کردی بح
ــود� 15  ــی ب ــه ی کم ــماره فاصل ــن ش ــار اولی ــوز و انتش ــن مج ــن گرفت ــت� بی گرف
مهــر 13۸1 مجــوز گرفتیــم و ۲۳ آذر اولیــن شــماره ی دنیــای اقتصــاد منتشــر شــد� 
ــد  ــاد می خــورد وســطش و معطــل می مان ــود� فکــر می کــردم اگــر ب اصــرار مــن ب
دیگــر معلــوم نبــود چــه اتفاقــی می افتــد� فضــای جامعــه هــم خیلــی ســیال بــود 
ــی  ــرای پرداخــت حقــوق نقدینگــی کاف ــاه ســوم ب ــود� در م ــل پیش بینــی نب و قاب
ــا  ــوق ب ــتیم حق ــت نگذاش ــه هیچ وق ــد ک ــی می دانن ــای قدیم ــتیم� همکاره نداش
تأخیــر پرداخــت شــود� ســابقه اش هــم بــه همــان روزهــای اول کار برمی گــردد� آن 
مــاه ده میلیــون تومــان قــرض کــردم تــا حقــوق را پرداخــت کنــم� میــزان پرداختــی 
بــه کارکنــان حــدود صــد و بیســت تــا دویســت هــزار تومــان بــود� کاغــذ کیلویــی 
ــش  ــم پوش ــوم را ه ــاه س ــردم و م ــرض ک ــول را ق ــه پ ــود� خالص ــان ب 100 توم
ــم  ــا را تأمیــن کنی ــود کــه آرام آرام توانســتیم هزینه ه ــاه ســوم ب ــد از م ــم� بع دادی
ــاه  ــد� حــدود ده م ــد  آوردن ــا خودشــان درآم ــی کــه چــاپ می شــدند ب و آگهی های
دنیــای اقتصــاد زیــر نظــر شــورای ســردبیری منتشــر شــد کــه خیلــی جــواب نــداد� 
بعــد، علــی میرزاخانــی را انتخــاب کــردم تــا ســردبیر روزنامــه باشــد� هفــت هشــت 
مــاه کــه گذشــت دکتــر موســی غنی نــژاد هــم بــه مــا ملحــق شــد؛ کــه همچنــان 

ــد�« ــک می کنن ــا کم ــه م ــری ب ــای فک ــتیم و در حوزه ه ــان هس در خدمت ش
نتیجــه ی نزدیکــی فکرهــا و رؤیاهــای بختیــاری، میرزاخانــی، فردنیــا و دیگــر 
ــت�  ــترک اس ــکاری مش ــال هم ــده س ــاز هج ــِی هم آغ ــروه اصل ــای آن گ اعض
ــا و  ــودش را از اتفاق ه ــت خ ــاد روای ــای اقتص ــت دنی ــی می خواس ــی میرزاخان عل
پدیده هــا و رویداهــا داشــته باشــد و بــرای همیــن در شــیوه  اش بــرای ســردبیری 
تــالش کــرد تــا هرجــا کار درســتی انجام شــد حمایــت کنــد و هرجا اشــتباهی رخ 
داد نقــد کنــد� نمی خواســت روزنامــه ثناگــوی دولــت یــا سیســتم تصمیم گیــری 
ــم  ــد: »از روز اول گفتی ــم می گوی ــا ه ــت فردنی ــد� فره ــور آن باش ــد ک ــا منتق ی
ــاد  ــران اقتص ــادی و تصمیم گی ــاالن اقتص ــه فع ــن روزنام ــا در ای ــن م مخاطبی
ــای  ــه نیازه ــی مشــخصاً ب ــم ول ــا حــدی محــدود کردی ــان را ت ــد� مخاطب ایران ان

آن هــا پرداختیــم�«
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رمز و داستان های رمزی
ــات  ــا کلم ــت� ب ــاری  اس ــا بختی ــِی علیرض ــِی کار و زندگ ــن اساس ــات رک کلم
ــط  ــد� خ ــه می چین ــه روی کلم ــد� کلم ــی می کن ــات زندگ ــا کلم ــد� ب کار می کن
ــود  ــه ب ــه ک ــدای کار روزنام ــد� ابت ــخص می کن ــده را مش ــیر آین ــازد� مس می س
ــیم  ــاد ترس ــای اقتص ــرای دنی ــم اندازی ب ــتانش چش ــکاری دوس ــا هم ــاری ب بختی
کــرد� او می خواســت روزنامــه اش یــک رســانه ی منطقــه ای باشــد� در ایــران هیــچ 
ــدارد�  ــره در قطــر، وجــود ن ــل الجزی ــه ای، مث ــذار منطق ــد و اثرگ رســانه ی قدرتمن
ــی باشــد  ــگاه دار و رســانه دار خوب ــد بن ــت نمی توان ــه دول ــود ک ــد ب ــاری معتق بختی
ــاد  ــای اقتص ــت دنی ــذارد� می خواس ــن راه بگ ــدم در ای ــد ق ــی بای ــش خصوص و بخ
ــزه داشــت کار می کــرد�  ــرای همیــن هروقــت انگی ــه چنیــن جایگاهــی برســد� ب ب
هروقــت هــم خســته می شــد کار می کــرد� کار و کار و کار� جان پنــاه همیــن 
ــش و  ــر بغل ــی زد زی ــش را م ــت� رؤیاهای ــب نمی نشس ــرد� عق ــل می ک ــود� تحم ب
ــه صــدای پاهایــش گــوش می کــرد و گام هــای بعــدی  ــوی شــهر راه می رفــت� ب ت
مشــخص می شــد� در مرحله هــای نخســت، دنیــای اقتصــاد بایــد بــه یــک 
ــران  ــاد در ای ــا اقتص ــط ب ــای مرتب ــادی و بحث ه ــای اقتص ــرای تحلیل ه ــع ب مرج
ــرای سیاســت گذران کشــور  ــه می توانســت ب ــود ک ــن ب ــد از ای ــل می شــد� بع تبدی
اثرگــذاری جــدی داشــته باشــد� بختیــاری فکــر می کــرد بــرای تصحیــح خطاهــا و 
ــه وجــود  اشــتباه هایی کــه ممکــن اســت در حــوزه ی سیاســت گذاری اقتصــادی ب
ــد و  ــانه باش ــم رس ــه ه ــانه ای ک ــد؛ رس ــده باش ــد کمک کنن ــانه می توان ــد رس بیای
ــاری راه  و  ــید بختی ــر نمی رس ــه نظ ــد� ب ــال کن ــی را دنب ــای پژوهش ــم فعالیت ه ه
رســم میلیونرشــدن در تهــراِن تاریــک را بلــد باشــد� پــس چــه کار کــرد؟ او اعتقــاد 
ــد و بررســی  ــا را دی ــی در دنی ــوده ی قبل ــد روش هــای آزم داشــت در هــرکاری بای
ــق  ــای موف ــن روزنامه ه ــرای همی ــد� ب ــیری را رفته ان ــه مس ــدام چ ــه هرک ــرد ک ک
جهــان را زیــرورو کــرد� اینکــه هرکــدام چــه مســیری را طــی کــرده بودنــد، بــا چــه 
ــالش  ــد� او ت ــق شــده بودن ــه موف ــت چگون ــد و درنهای ــه رو شــده بودن ــی روب موانع
ــاده ای  ــرد و داســتان های س ــی شــکل بگی ــن مبنای ــر چنی ــای اقتصــاد ب ــرد دنی ک
بــا درون مایــه ی جســارت و شــجاعت بــه ماجــرای شــهری کــه بــوی دود و تــرس 
مــی داد اضافــه کــرد� حــاال علیرضــا بختیــاری قصــه ای از خــودش دارد و می توانــد 
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ــد داشــته باشــد کــه راه  ــد و ثروتمن ــق شــد رســانه ای قدرتمن ــد چطــور موف بگوی
ــرد�  ــاز ک ــرکت ها ب ــا و ش ــه ها و اداره ه ــه مؤسس ــودش را ب خ

ــم محقــق  ــع ترســیم کــرده بودی ــی کــه آن موق ــادی از اهداف »االن بخــش  زی
شــده اســت� »دنیــای اقتصــاد« یــک رســانه ی بــزرگ ملــی اســت کــه در منطقــه و 
در خــارج از کشــور هــم دیــده می شــود� بــرای فعــاالن اقتصــادی منبــع اســت تــا 
اقتصــاد ایــران را دنبــال  کننــد� فراتــر از یــک روزنامــه و بــه یــک گــروه تبدیل شــده 
اســت� ایــن یعنــی توســعه اتفــاق افتــاده اســت� اگــر بنــا باشــد فضــای کشــور بــاز 
باشــد و ســرمایه گذار خارجــی بیایــد Financial Tribune در حــوزه ی مکتــوب 
ــال اقتصــادی و  ــن ســرمایه گذار و فع ــرای اینکــه بی ــع باشــد ب ــک منب ــد ی می توان
 Financial Tribune اقتصــاد کشــور ارتبــاط برقــرار شــود� فلســفه ی راه انــدازی
هــم همیــن بــوده اســت� یــا اینکــه می خواســتیم یــک بســته ی تحقیقــی درســت 
بــه مخاطب مــان ارائــه بدهیــم و تجــارت فــردا بــه همیــن خاطــر شــکل گرفــت� در 
انتشــارات دنیــای اقتصــاد کتاب هــای مرجــع بــرای محققــان و دانشــجویان منتشــر 
ــا،  ــه ی بخش ه ــده اســت� بقی ــاد ش ــت ایج ــن نی ــا همی ــم ب ــران ه ــود� اکوای می ش

ــدازی شــده اســت�« ــا نیــت توســعه راه ان همایش هــا و آموزش هــا همگــی ب
ــود  ــر می ش ــنبه منتش ــر ش ــتان 1۳91 ه ــردا از تابس ــارت ف ــه ی تج هفته نام
تــا مهم تریــن رویدادهــای اقتصــادی ایــران و جهــان را تجزیه وتحلیــل کنــد� 
ــرای  ــران ب ــه ی اقتصــادی ای روزنامــه ی Financial Tribune هــم اولیــن روزنام
ــا  ــا ب ــد ت ــاز ش ــال 1۳9۳ آغ ــه انتشــار آن از س ــان انگلیســی زبان اســت ک مخاطب
تمرکــز بــر ظرفیت هــای دیــده نشــده ی اقتصــاد ایــران بــه تعامــل منطقــی فعــاالن 
اقتصــادی جهــان، به ویــژه ســرمایه گذاران خارجــی بــا بخش هــای مختلــف 

ــد�  ــران، کمــک کن اقتصــادی ای

جشن همگانی
ــام  ــأن و مق ــد� دور از ش ــا درس می خوان ــرد ی ــا کار می ک ــاری همیشــه ی بختی
ــد�  ــاره درس بخوان ــد دوب ــرد بای ــاس ک ــال 1۳9۲ احس ــت� س ــودش نمی دانس خ
ــه  ــوی آین ــی ت ــرد� وقت ــوی دســت هایش بگی ــازه ای را ت ــای ت ــه روز شــود� رؤیاه ب
ــود کــه خــودش را خــوب می شناســد  ــش راحــت ب ــگاه کــرد� خیال ــه خــودش ن ب
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ــه  ــد ب ــد بای ــه می گوی ــی ک ــی موقع ــرد� حت ــدی می گی ــش را ج ــه دل ــرِف ت و ح
دانشــگاه برگــردد� بــرای همیــن خیلــی زود بــه دانشــگاه تهــران برگشــت� این بــار 
ــل  ــه فارغ التحصی ــم ک ــد ه ــانه� بع ــت رس ــته ی مدیری ــت و رش ــکده ی مدیری دانش
ــوم  ــرد� دانشــکده ی عل ــدام ک ــری اق ــل در دوره ی دکت ــه ی تحصی ــرای ادام ــد ب ش
ــم  ــر تصمی ــای دکت ــت و آق ــال گذش ــار س ــالمی� چه ــگاه آزاد اس ــاِت دانش تحقیق
گرفــت در دانشــگاه درس هــم بدهــد� یکــی دو واحــد برداشــت تــا تدریــس کنــد� 
ــجوها و  ــا دانش ــت ب ــت� می خواس ــده ای داش ــودش ای ــرای خ ــت! ب ــت اس درس
ــی  ــوی زندگ ــای تودرت ــد و از ماجراه ــته باش ــاط داش ــت ارتب ــای مملک جوان تره
خــودش بگویــد، تجربه هایــش را منتقــل کنــد، آدم هــای مؤثــر را شناســایی کنــد و 

ــد�  ــوت کن ــاد دع ــای اقتص ــه دنی ــرد و ب ــان را بگی دست ش

آقای رئیس جمهور
ــران  ــد در ای ــاد دارد� می گوی ــادی اعتق ــوزه ی اقتص ــانه و ح ــه رس ــاری ب بختی
ــود دارد و  ــادی وج ــوزه ی اقتص ــور در ح ــرای اداره ی کش ــک ب ــأ تئوری ــک خ ی
ــور  ــور؟ این ط ــید چط ــد� می پرس ــر کن ــأ را پ ــن خ ــد ای ــاد می خواه ــای اقتص دنی
ــات و  ــد� اطالع ــک کن ــت کم ــت گذاری درس ــرای سیاس ــت گذار ب ــه سیاس ــه ب ک
ــد شــرایط را  ــا او بتوان ــذارد ت ــال اقتصــادی بگ ــار فع ــای درســت در اختی تحلیل ه
تحلیــل کنــد� شــرایط ملــی، منطقــه ای و بین المللــی بــرای فعالیت هــای اقتصــادی  

ــوده اســت�  ــاری ب همیشــه دغدغــه ی بختی
ــی  ــی می نشــیند، ول ــزرگ مدیریت ــز ب ــاری پشــت می درســت اســت کــه بختی
ــه گلدان هــای  فــرو نمــی رود� وقتــی فنجــای چــای را تــوی دســتش می گیــرد و ب
قرینــه ی تــوی دفتــر کارش خیــره می شــود فکــر می کنــد� او می دانــد چــه 
ــس،  ــنِی داده هاســت� جن ــا نیســت؛ روش ــا و ســیاهی نفت ه می فروشــد� آب دریاه
ــت و  ــد آدِم درس ــناخت� او می خواه ــل، ش ــات، تحلی ــت؛ اطالع ــس اس ــِل جن اص
قابــل  اطمینانــی باشــد� از روزی کــه دنیــای اقتصــاد بنیــان گذاشــته شــد مبنــا و 
ــود� آهسته آهســته  ــر اقتصــاد آزاد و اقتصــاد رقابتــی ب بنــای آن از لحــاظ فکــری ب
ــه نتیجــه هــم رســید� نتیجــه چیســت؟ شــیرین اســت�  حرکــت کــرد و کم کــم ب
دنیــای اقتصــاد هیچ وقــت از ریــل و چهارچوبــی کــه مشــخص کــرده بــود 
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ــرد و  ــاع ک ــران دف ــرای اداره ی ای ــاد آزاد ب ــب اقتص ــه از مکت ــد� همیش ــارج نش خ
ــا  ــا و روزنامه ه ــی  آدم ه ــالف خیل ــد� برخ ــم نش ــی ه ــته بندی های سیاس وارد دس
بختیــاری و دنیــای اقتصــاد تقلبــی نشــدند� او در نشســتی کــه حســن روحانــی بــا 
ــور  ــای رئیس جمه ــادی آق ــت های اقتص ــت از سیاس ــانه ها داش ــد رس ــران ارش مدی
انتقــاد کــرد و بی تعــارف گفــت کــه: »در حــوزه ی مســائل اقتصــادی��� آقــای دکتــر! 
یــک احســاس آشــفتگی در حــوزه ی سیاســت  گذاری اقتصــادی از دولــت اســتنباط 
ــی  ــای قبل ــدارد��� در دولت ه ــاص ن ــم اختص ــت ه ــن دول ــه ای ــاید ب ــم��� ش می کنی
هــم درواقــع چنیــن آشــفتگی ای بــوده��� شــما ســال 139۳ تــا 1396 تمرکــز کردید 
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــا کردی ــت های ارزی را ره ــی و سیاس ــت های مال روی سیاس
پــرش قیمــت ارز شــد و بعــد اعــالم کردیــد��� بحــث ارز 4۲00 تومانــی پیــش آمــد��� 
گفتیــد هرکســی بــه هــر میــزان ارز بخواهــد بــه او می دهیــم� بــرای هــر کاالیــی��� 
نمی شــود شــما سیاســت گذاری کنــی و ایــن سیاســت گذاری بــرای فعــاالن 
ــاالن  ــان سیاســت ها، فع ــاس هم ــد، براس ــد و بع ــی نباش ــل پیش بین اقتصــادی قاب
اقتصــادی مــورد مؤاخــذه قــرار بگیرنــد� یــا در برابــر سیاســت های ســکه��� گفتیــد 
هرکســی هرچقــدر ســکه می خواهــد بخــرد� بعــد بــا همــان فعــاالن اقتصــادی کــه 
ــوزه ی  ــک در ح ــأ تئوری ــک خ ــرم ی ــد���� به نظ ــورد می کنی ــد برخ ــکه خریده ان س
ــش  ــف بخ ــود دارد��� تکلی ــا وج ــه ی دولت ه ــادی در مجموع ــت گذاری اقتص سیاس
ــا  ــدارد؟ ب ــول ن ــا قب ــول دارد ی ــت آن را قب ــا دول ــت� آی ــخص نیس ــی مش خصوص
ــر  ــی حاض ــا خارج ــی ی ــرمایه گذار داخل ــی، س ــل  پیش بین ــر قاب ــت های غی سیاس
ــان  ــن و مقررات م ــب قوانی ــر مرت ــت؟ اگ ــور هس ــن کش ــرمایه گذاری در ای ــه س ب
ــد؟  ــه کار کن ــد چ ــی کن ــد پیش بین ــرمایه گذار می  توان ــا س ــم آی ــر بدهی را تغیی
ــت گذاری  ــک سیاس ــا ی ــت ب ــده ی دول ــی مان ــال باق ــک س ــاید در ی ــرم ش به نظ
کالن و جامــع بــرای یــک ســال آینــده بتــوان کاری کــرد و رســانه ها حاضرانــد بــه 
تصمیماتــی کــه منجــر بــه حداکثرســازی منافــع ملــی کشــور باشــد کمــک کننــد� 
ــدارد�  ــود ن ــانه ای وج ــت رس ــچ پیوس ــود دارد: هی ــی وج ــکال اساس ــک اش ــی ی ول
ــدام  ــم اســت و در ک ــدون و منظ ــت م ــا سیاســت های دول ــد آی ــانه ها نمی دانن رس

حوزه هــا دوام و ثبــات دارد؟«
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دو دنیا
ــاد آزاد و  ــدار اقتص ــت� طرف ــخص اس ــاری مش ــادِی بختی ــری اقتص ــط فک خ
ــری  ــادی طرف گی ــای اقتص ــا و جریان ه ــه گروه ه ــا ب ــت ام ــی اس ــاد رقابت اقتص
ــدارد مگــر اینکــه گروهــی  ــدارد� دنیــای اقتصــاد هــم جهت گیــری ن و ســوگیری ن
ــر از  ــرف  نظ ــادی ص ــاالن اقتص ــند� فع ــک باش ــه روش آن نزدی ــری ب ــر فک از نظ
ــرای اینکــه  ــد� ب ــای اقتصــاد اعتمــاد کنن ــه دنی ــد ب گرایــش سیاسی شــان می توانن
در آینــده ای نه چنــدان دور می توانــد رســانه ای در طــراز بین المللــی باشــد� 
بختیــاری بــا شــوق وذوق از دنیــای اقتصــاد حــرف می زنــد� لحنــش شــاد و راضــی 

ــت�  ــم هس ــان ه ــت� خوش بی اس
ــدگاه  ــک دی ــا ی ــدام از م ــخصی هرک ــری و ش ــاظ فک ــت به لح ــن اس »ممک
سیاســی داشــته باشــیم و از جناحــی یــا دولتــی خوش مــان یــا بدمــان بیایــد ولــی 
ــته ایم�  ــیوه ای نداش ــن ش ــادی چنی ــوم اقتص ــوزه ی عل ــانه و در ح ــوزه ی رس در ح
ــت و نزدیکــی  ــزان قراب ــا را براســاس می ــه دولت ه ــان ب ــت و نزدیکی م ــزان قراب می
بــه ایــن دیــدگاه تعریــف کرده ایــم� یعنــی هــر دولتــی، ولــو اینکــه از نظــر گرایــش 
ــت و آن را  ــادی حمای ــر اقتص ــن تفک ــر از ای ــم، اگ ــک نبودی ــه آن نزدی ــی ب سیاس
دنبــال کــرده اســت از آن حمایــت کرده ایــم� از زمانــی کــه دنیــای اقتصــاد شــروع 
بــه کار کــرده همــواره سیاســت های اقتصــادی دولت هــا را نقــد کــرده اســت� نقــد 
ــرای اینکــه ایــن روزنامــه معطــوف  ــود� ب ــی هــم نبــود� نقــد کارشناســانه ب جنجال
بــه هــدف اســت و می خواهیــم روی سیاســت گذاری کشــور اثــر بگذاریــم و نبایــد 
ــت  ــی دول ــری احساس ــث موضع  گی ــه باع ــم ک ــه ای بگویی ــه گون ــان را ب نقدهایم
ــم  ــا االن ه ــت و ت ــی اس ــای کارشناس ــان نقده ــود� نقدهایم ــت گذار ش ــا سیاس ی

ــوده�« ــور ب همین ط

نیمه ی تاریک ماه
دنیــای اقتصــاد چگونــه اداره می شــود؟ معلــوم اســت کــه ایــن پرســش 
فقــط یــک ســؤال ســاده نیســت� بختیــاری می دانــد کــه چــرا ایــن ســؤال را از او 
ــده  ــز را نادی ــود هیچ چی ــود دارد� نمی ش ــادی وج ــای زی ــند� پیچیدگی ه می پرس
گرفــت� او ماهانــه پانصــد میلیــون تومــان بــه تأمیــن اجتماعــی پرداخــت می کنــد؛ 

دنیای بختیاری
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حــق بیمــه ی کارکنــان� ایــن رقــم بــا کمک هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــر در  ــدود 400 نف ــد� ح ــم نمی آی ــه چش ــاًل ب ــه اص ــی ک ــب دارد؟ کمک های تناس
گــروه دنیــای اقتصــاد مشــغول بــه کارانــد� عــددی کــه در بخــش فرهنگــی خیلــی 
ــا  ــی جاه ــی از خیل ــی نیســت ول ــم��� خــب عال ــد� حقوق شــان ه ــه چشــم می آی ب
باالتــر اســت� آدم کــه قشــنگ و تمیــز زندگــی کنــد، دلــش بــاز می شــود� دنیــای 
اقتصــاد بخــش خصوصــی بــوده و هســت� بــرای همیــن هزینه هــای ســرباِر زیــادی 
ــای بخــش خصوصــی  ــرای همیــن چســت وچابک اســت� مزای نتراشــیده و خــب، ب
ــت�  ــن اس ــدارد� رازش همی ــی را ن ــی و نیمه خصوص ــش دولت ــب بخ را دارد� معای
دنیــای اقتصــاد این طــور توســعه یافتــه اســت� خیلــی ســاده اســت؟ نــه! بختیــاری 
ــت�  ــی نیس ــت� فراموش کردن ــده اس ــم ش ــه دار ه ــت� غص ــورده اس ــوِن دل خ خ
اوایــل، هــرروز بــه بیســت تــا ســی دکــه ی روزنامه فروشــی ســر مــی زد تــا ببینــد 
جایــگاه دنیــای اقتصــاد کجاســت� آن وقــت دلــش شــاد می شــد� هرشــب هــم بــه 
ــت؛  ــش می گرف ــخان قلب ــای روی پیش ــدن روزنامه ه ــی زد و از دی ــر م ــا س دکه ه
ــت�  ــع چیس ــکل توزی ــه مش ــرد ک ــر می ک ــودش فک ــا خ ــد� ب ــاه نمی آم ــی کوت ول
ــتان ها و  ــران، شهرس ــرای ته ــع را ب ــبکه ی توزی ــدل ش ــت م ــم توانس ــره ه باألخ
ــه  ــه نتیج ــا ب ــتاد ت ــده ای ایس ــر ای ــای ه ــی پ ــد� یکی یک ــی کن ــرکت ها طراح ش
رســیدند� سیســتم آگهی هــا را تقویــت کــرد� تــا جایی کــه دنیــای اقتصــاد 
ــعی  ــتانش س ــاری و دوس ــد� بختی ــادی ش ــاالن اقتص ــاد فع ــورد اعتم ــه ی م روزنام
می کردنــد بــه فعــاالن اقتصــادی تحلیــل و اطالعــات درســت بدهنــد بــرای همیــن 
بخــش عمــده ی درآمدشــان از اشــتراک روزنامــه اســت� روزنامــه ی رســمی بیــش 
ــی  ــل توجه ــت و قاب ــد ثاب ــان درآم ــن برای ش ــت و ای ــرکت اس ــزار ش ــش ه از ش
ــد  ــهامی خاص ان ــرکت های س ــتر ش ــرکت ها بیش ــن ش ــت� ای ــرده اس ــاد ک را ایج
کــه دنیــای اقتصــاد روزنامــه ی رسمی شــان اســت و یــا شــرکت هایی کــه دوســت 
ــی از  ــود� گروه ــده ش ــه دی ــن روزنام ــان در ای ــان و تبلیغات ش ــد آگهی هایش دارن
ــر  ــه منتش ــن روزنام ــان را در ای ــه تبلیغات ش ــرکت هایی اند ک ــم ش ــان ه مخاطب
ــرای  ــاد ب ــای اقتص ــه دنی ــی ک ــه مخاطب های ــگ ب ــرای برندین ــون ب ــد چ می کنن
خــودش تعریــف کــرده اســت نیــاز دارنــد؛ بــه فعــاالن اقتصــادی، بــه سیاســتگذاران 

ــه دانشــگاهیان اقتصــادی� و ب
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درآمدهــای جنبــی دیگــری هــم وجــود دارد؛ ماننــد برگــزاری همایــش� دنیــای 
ــه از  ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــزار می کن ــش برگ ــش همای ــج ش ــالی پن ــاد س اقتص
ــاره ی ایــن بخــش هــم  برگــزاری ایــن همایش هــا درآمــدی هــم دارد؛ اگرچــه درب
ســرمایه گذاری شــده تــا بــه اینجــا رســیده اســت� ده یــازده ســال قبــل� همایــش 
ــی  ــا دب ــتانبول ی ــه در اس ــی ک ــی، همایش های ــت های پول ــش سیاس ــوالد، همای ف
ــاال  ــرد ح ــارج می ک ــور خ ــول را از کش ــد و پ ــزار می ش ــزاف برگ ــای گ ــا هزینه ه ب
در تهــران برگــزار می  شــود� دنیــای اقتصــاد بــا آمــوزش هــم درآمــد ایجــاد کــرده 
اســت� ســایت دنیــای اقتصــاد و اقتصادنیــوز هــم درآمــدزا شــده اند� مگــر می شــود 
ــا ایــن  اثرگــذاری فضــای مجــازی توســعه پیــدا کنــد و یــک ســازمان رســانه ای ب
ــخ  ــازه ای از تاری ــِش ت ــن بخ ــود؟ ای ــگ نش ــوژی هماهن ــر تکنول ــرایط و تغیی ش

ــات اســت�  مطبوع
ــد� در  ــر می کن ــاب منتش ــک کت ــج روز ی ــر پن ــاد ه ــای اقتص ــارات دنی »انتش
ــوا  ــل محت ــری کام ــبکه ی خب ــک ش ــدازه ی ی ــران به ان ــی اکوای ــون اینترنت تلویزی
تولیــد می کنیــم� نقطــه ی اتــکای همــه ی این هــا هــم دنیــای اقتصــاد اســت� اکــو  
ــع  ــد مرج ــه می توان ــت ک ــی اقتصاد ایران اس ــری تخصص ــانه ی تصوی ــن رس اولی
بررســی و تحلیــل سیاســت هــای اقتصــاد کالن و خــرد و تحلیــل و بررســی بازارهای 
ــه اســت  ــن ســال ها شــکل گرفت ــه در ای ــی باشــد� توســعه هایی ک ــی و جهان داخل
ــه  ــد ک ــؤال می کنن ــا س ــعه ای�  خیلی ه ــم توس ــوده و ه ــی ب ــر محتوای ــم از نظ ه
پشــت دنیــای اقتصــاد چــه کســی اســت؟ چــرا موفــق اســت؟ غیــر طبیعــی هــم 
ــی اســت  ــران تک محصول ــک ریشــه دارد� ای ــن ســؤال طبیعی ســت و ی نیســت� ای
و اگــر کســی موفــق اســت بایــد  جــوری بــه ایــن محصــول وصــل باشــد و حامــِی 
ــی مــن ماجــرای شــکل گیری دنیــای اقتصــاد را گفتــم  سیاســی داشــته باشــد� ول
ــی آوردم  ــت م ــه دس ــه ب ــدی ک ــم درآم ــد از آن ه ــت� بع ــکل گرف ــور ش ــه چط ک
ــت و  ــق، معنوی ــی به خاطــر خــدا و خل ــاد دارم وقت ــردم� اعتق صــرف توســعه می ک
انســانیت کار کنــی و نیــت درســت داشــته باشــی بقیــه ی عوامــل بــه کمــک شــما 
ــم  ــر می کن ــی فک ــرد ول ــان ک ــدا کمک م ــه خ ــم ک ــمش را می گذاری ــد� اس می آی
ــد�   ــت می کن ــی کمک ــار کن ــت رفت ــر درس ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــت ب طبیع
ــد  ــت مان آم ــول دس ــه  ذره ای پ ــض اینک ــت� به مح ــش رف ــور پی ــا همین ط کاره
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ــه  ــودم ک ــن نب ــر ای ــم� در فک ــم� آرام آرام درســتش کردی ــدی را خریدی جــای جدی
حــاال پــول زیــاد شــده اســت و بــرای خــودم انباشــته کنــم� می خواســتم ســازمان 
توســعه پیــدا کنــد� پشــت ایــن موضــوع تفکــر اقتصــادی وجــود دارد ولــی اینجــا 
ــدارد�  ــن ن ــم جــز م ــدارد� ســهامداری ه ــی ن ــچ احدالناســی وابســتگی مال ــه هی ب
مالکیتــش صددرصــد مــال مــن اســت� هیچ کــس هــم از دنیــای اقتصــاد حمایــت 
ــرار  ــم ق ــئولین ه ــض مس ــورد بغ ــم م ــاد می کنی ــون انتق ــد� چ ــرده و نمی کن نک
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــه دارد� طبیع ــتقالل هزین ــال اس ــر ح ــه  ه ــی ب ــم� ول می گیری
ــن ســرمایه  ــه ای ــی� البت ــادی هــم کن ــه ی زی ــد هزین بخواهــی مســتقل باشــی بای
ــه لحــاظ عــددی عــدد پایینی ســت� بیشــتر از آن اثرگــذار اســت� ممکــن اســت  ب
یــک بخــش خصوصــی دیگــر ده برابــر��� بیســت برابــر��� صــد برابــر دنیــای اقتصــاد 
ــت و  ــانه اس ــون رس ــا چ ــا اینج ــد� ام ــم نیای ــه چش ــی ب ــد ول ــته باش ــی داش دارای
ــدود  ــت� ح ــم اس ــوی چش ــر ت ــود بیش ت ــده می ش ــود و دی ــر می ش ــرروز منتش ه
ــواداند�  ــرده و باس ــان تحصیل ک ــه عمده یش ــم ک ــمی داری ــنل رس ــر پرس 400 نف
ــه نظــرم االن  ــوری اســت و ب ــه، فضــا این ج ــد� بل خیلی هایشــان اقتصــاد خوانده ان
برنــد دنیــای اقتصــاد یــک ســرمایه ی ملــی بــرای کشــور اســت� رســانه ای خصوصــی 
ــط  ــاًل فق ــد فع ــم باش ــذار ه ــای خــودش ایســتاده و تأثیرگ ــه روی پ و مســتقل ک
ــالش و  ــت و ت ــدا و هم ــف خ ــرش لط ــور؟ اول و آخ ــت� چط ــاد اس ــای اقتص دنی
ــا  ــم� مــن هــم کارگــری کــرده ام از وقتــی کــه دنیــای اقتصــاد ب زحمــات همکاران
تیــراژ شــش هزارتایــی شــروع شــد و عمــده اش برگشــت می خــورد تــا امــروز کــه 
جــزو چهــار روزنامــه ی پرتیــراژ کشــور هســتیم؛ همشــهری و ایــران و جــام  جــم و 
دنیــای اقتصــاد� ثبــات در سیاســت گذاری در روزنامــه باعــث شــد مخاطب هایمــان 

ــم�« ــت آوری ــه دس ــی ب را یکی یک
ــران  ــت ای ــان صنع ــی قهرمان ــنواره ی مل ــن جش ــه دهمی ــود ک ــال 1۳9۳ ب س
برگــزار شــد و 100 برنــد ارزشــمند بــا تحقیــق و ارزیابــی از بیــن 700 برنــد فعــال 
کشــور انتخــاب شــدند� برندهایــی کــه ارزش آن هــا در آن ســال بیــش از ســیصد 
هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد شــده بــود� روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد یکــی از آن 100 
ــران، باشــگاه پرســپولیس و��� دو  ــران خــودرو، دانشــگاه ته ــار ای ــود؛ در کن ــد ب برن
ــای اقتصــاد، در  ــه ی دنی ــذار روزنام ــاری، بنیان گ ــا بختی ــم از علیرض ــد ه ــال بع س
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ــاس فعالیت هــای مطبوعاتــی اش،  ــران، به پ ــی ای ــاق بازرگان مراســم 1۳۳ ســالگی ات
ــت�  ــق گرف ــه او تعل ــوح و نشــان امین الضــرب ب ــر شــد و ل تقدی

روز هزار ساعت دارد؟
روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد در چاپخانــه ی اطالعــات چــاپ می شــود� هرشــب دو 
فــرِم الیــی و رویــه کــه هرکــدام شــانزده صفحه انــد� ســرجمع ۳۲ صفحــه  می شــود� 
از موقعــی کــه فایــل نهایــی بــرای چــاپ ارســال می شــود دو تــا ســه ســاعت زمــان 
می بــرد تــا زینــِک هــر فــرم در لیتوگرافــی آمــاده و بــه واحــد چــاپ تحویــل داده 
ــذ  ــود، کاغ ــته می ش ــین بس ــه ماش ــود، ب ــچ می ش ــود، پان ــا می ش ــد؟ ت ــود� بع ش
کشــیده می شــود و روزنامــه چــاپ می شــود� هــر مرحلــه تقریبــاً دو ســاعت طــول 
می کشــد� زمــان اهمیــت دارد� زمــان چــاپ تــا رســاندن روزنامــه بــه واحــد توزیــع 
بســیار مهــم اســت� زمــان محــدود اســت و اگــر نتوانــی روزنامــه را ســر وقــت بــه 
ــه مقصــد شهرســتان های ایــران ارســال  واحــد توزیــع برســانی هیــچ روزنامــه ای ب
ــاپ  ــر چ ــن، ناظ ــت� عالوه برای ــم اس ــی مه ــرا خیل ــن ماج ــت ای ــود� مدیری نمی ش
ــی و  ــای فن ــه، بچه ه ــر روزنام ــا دفت ــد ب ــا بای ــا رنگ ه ــاپ و ی ــت چ ــر کیفی از نظ
ســازمان آگهی هــا هماهنــگ باشــد� اتفاق هــای دیگــری هــم ممکــن اســت بیفتــد� 
بــرای همیــن او از ســاعت هفــت بعدازظهــر، کــه فایــِل الیــی ارســال می شــود، در 
چاپخانــه اســت تــا ســاعت چهــار و نیــم صبــح کــه روزنامــه بــه دســت واحــد توزیــع 
می رســد� شــروع کار انبــار از حــدود ســاعت نــه شــب اســت کــه روزنامــه از چاپخانه 
بیــرون می آیــد� انبــار یــک ســالن بــزرگ اســت کــه دورتــادور آن میــز چیــده شــده 
ــم  ــن شهرســتان ها ه ــرای شهرســتان اســت� بی ــه ب ــت ارســال روزنام اســت� اولوی
اولویت بنــدی وجــود دارد� اولویــت براســاس مســافت یــا چگونگــی ارســال مشــخص 
ــی  ــیرهای زمین ــم از مس ــری ه ــی و یک س ــا هوای ــری از روزنامه ه ــود� یک س می ش
ارســال می شــوند� بــه بندرعبــاس، مشــهد، کرمــان، اهــواز و شــهرهایی کــه دورترنــد 
ــا هواپیمــا فرســتاده می شــود� ســاعت پــرواز هــرروز پنــج صبــح اســت و توزیــع  ب
روزنامــه تــا ســاعت هفــت و نیــم تمــام می شــود� مگــر اینکــه بــرف و بــاران باشــد 

ــا دو ســاعت تأخیــر انجــام می شــود؛ ولــی باألخــره انجــام می شــود� کــه ب
ــیاری از  ــران و بس ــتان های ای ــام اس ــز تم ــه مرک ــاد ب ــای اقتص ــه ی دنی روزنام

دنیای بختیاری
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ــه  ــدران، ب ــتان مازن ــط در اس ــود� فق ــال می ش ــتان ها ارس ــزرگ در اس ــهرهای ب ش
غیــر از ســاری، حــدود بیســت و چنــد زیرمجموعــه وجــود دارد کــه روزنامــه بایــد 
ــا مســیرهایی را  ــع مســئول اســت ت ــع شــود� واحــد توزی در آن شــهرها هــم توزی

انتخــاب کنــد کــه روزنامــه قبــل از هفــت صبــح روی پیشــخان دکــه  باشــد� 
واحــد توزیــع در تهــران هــم حــدود ۲۳ رئیس خــط دارد کــه هــر رئیس خطــی 
حــدود 45 تــا 55 دکــه دارد� روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد باتوجــه بــه میــزان فــروش 
در هــر منطقــه در بســته های مختلــف تقســیم بندی می شــود� رئیس خط هــا 
یکی یکــی وارد انبــار می شــوند؛ خــط شــهدا��� صادقیــه��� ونــک��� فرمانیــه� همگــی 
ــرار  ــد تکه تکــه قطعه هایــش کنــار هــم ق ــازل بزرگــی کــه بای ــگار پ ــه ترتیــب� ان ب
ــل از ســاعت  ــد� قب ــری می کنن ــد� بارگی ــد� بسته بندی شــان را انجــام می دهن بگیرن
ــه  ــر از روزنام ــِی پ ــِی نارنج ــای نایلون ــی و گونی ه ــان های آب ــا نیس ــح ب ــار صب چه
ــول  ــم ط ــاعتی ه ــک س ــد� ی ــب می ده ــوی ش ــوز ب ــوا هن ــوند� ه ــارج می ش خ
ــه رئیس خــط  ــه محــدوده ی توزیــع برســند� بعضــی از دکه دارهــا ب ــا  ب می کشــد ت
ــل از  ــد� قب ــه می گذارن ــدوق دک ــل صن ــه را داخ ــا روزنام ــد و آن ه ــد می دهن کلی
ســاعت شــش صبــح روزنامــه بایــد در 1۲00 دکــه در تهــران توزیــع شــده باشــد� 
ــان در  ــه جه ــی روشــن نیســت ک ــوز خیل ــد هن ــن اســت� هرچن ــرار همی قول و ق
ــه انتهــای خــط می رســیم؟  ــا ب ــه کجــا مــی رود� آی حــوزه ی مطبوعــات کاغــذی ب
ــه ی مشــخص منســوخ  ــن رواِل روزان ــود؟ ای ــانه حــذف می ش ــای رس ــذ از دنی کاغ
ــد  ــد� هرچن ــی می افت ــه اتفاق ــه چ ــت ک ــوم نیس ــد� معل ــی نمی دان ــود؟ کس می ش
ــای درســت می ایســتد�  ــوی اســت� در ج ــاری مشــخص اســت� او ق ــف بختی تکلی
ــاری  ــا بختی ــد علیرض ــه می گوی ــت ک ــانه هایی هس ــه! نش ــد؟ ن ــا بمان ــان ج از جه

ــد�  ــترش می ده ــاد را گس ــای اقتص ــه دنی ــاک و بابرنام بی ب

منابع
1� گفت وگو با علیرضا بختیاری؛ 1۳99؛ تهران� 

۲�  فیلــم مســتند داســتان یــک دنیــا، روایــت هجدهمیــن ســالگرد تأســیس گــروه رســانه ای دنیــای 
اقتصــاد؛ 1۳99؛ وب ســایت اکــو ایــران�
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دریافت نشان امین الضرب
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فصل چهارم

پیشگامان تجدد
داستان زندگی خاندان امین الضرب؛ 
از حاج محمدحسن تا مژده مهدوی

نویسنده: زهره مسکنی





۱. محمدحسن امین الضرب
تولد برجسته ترین بازرگان ایران در قرن نوزدهم

ســپیده ی صبــح یکــی از روزهــای ســال 1۲14ش� هنــوز نــزده بــود کــه دل و 
کمــر بی بی ماه خانــم بــه درد آمــد و عالئــم وضع حمــل در او ظاهــر شــد� او کــه از 
اهالــی خــوی بــود، بــا لهجــه ی شــیرین آذری شــوهرش را از نزدیکــی وضع حمــل 
خبــردار کــرد� آقامحمدحســین قاصــدی را نــزد قابلــه فرســتاد و توصیــه کــرد کــه 
او را فی الفــور بــه بالیــن بی بی ماه خانــم بیــاورد� قاصــد عمــارت چهل ســتون 
را کــه پشــت ســر می گذاشــت، آســمان شــهر بــه روشــنایی می گراییــد و 
پرنــدگان البــه الی شــاخ وبرگ درختــان کاج  آمــاده ی خوانــدن ترانــه ی صبحگاهــی 
ــه  ــد و او را ب ــد ردش را بیاب ــا قاص ــود و ت ــر ب ــی دیگ ــر زائوی ــه س ــدند� قابل می ش
ــتافته و  ــم ش ــاری بی بی ماه خان ــه ی ــه ب ــان خان ــاورد، زن ــزل آقامحمدحســین بی من
نــوزاد را گرفتــه و بالفاصلــه خبــر تولــدش را بــه پــدر کــه بیــروِن در قــدم مــی زد، 

ــد� داده بودن
قابلــه بــرای اینکــه بیــکار نمانــده باشــد، از کیســه اش شیشــه ی روغــن عقــرب 
ــال  ــد� خی ــو  مالی ــای زائ ــرغ روی زخم ه ــر م ــا پ ــم ب ــوان مره را درآورد و به عن
آقامحمدحســین کــه از بابــت ســالمتی مــادر و فرزنــد راحــت شــد، پیشــانی پســر را 
کــه الی قنداقــی ســفید محکــم پیچانــده شــده بــود، بوســید و او را »محمدحســن« 
نامیــد� برجســته ترین بــازرگان ایــران در قــرن نوزدهــم نیــز گویــی خیالــش فعــاًل 
از بابــت خیلــی چیزهــا آســوده باشــد، در آغــوش مــادر آرام گرفــت� آن ســال، ســال 
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ــت  ــه صنع ــا ازجمل ــه ی زمینه ه ــت در هم ــا داش ــود و دنی 1۸۳5م� و 1۲51ق� ب
و تجــارت، آمــاده ی تغییــر و تحوالتــی بنیادیــن می شــد� آقامحمدحســین از 
ــه اســم عبدالوهــاب  بی بی ماه خانــم چهــار اوالد پســر داشــت کــه بزرگ ترینشــان ب
ــن  ــای حاج محمدحس ــه نام ه ــر ب ــد دیگ ــه فرزن ــود و س ــه ب ــا را زود وداع گفت دنی
ــد� ــا بودن ــم آق امین الضــرب، حاج ابوالقاســم ملک التجــار خراســان و حاج محمدرحی

کرمان؛ خط مقدم جذب ایران در ساختار اقتصاد جهانی 
ــن در  ــود� محمدحس ــر ب ــدی، زرگ ــدرش، حاج مه ــراف و پ ــین ص آقامحمدحس
ــه ی  ــزات قیمتــی مای ــود کــه ســکه و اســکناس و فل ــا آمــده ب ــه دنی ــواده ای ب خان
ــه  ــاله ک ــد� پنج س ــوب می ش ــان محس ــی شغلش ــات اساس ــی کار و اصطالح اصل
ــد  ــا و ابج ــن هج ــس از آموخت ــتاد و پ ــه فرس ــه مکتب خان ــدرش او را ب ــد، پ ش
ــزرگ  ــن در آن دکان ب ــرد� محمدحس ــرزا بب ــرای می ــا ب ــه او داد ت ــدی ب کله قن
ــد  ــده و چن ــکچه ای وصله دوزی ش ــاه، تش ــزی کوت ــه، می ــدی کهن ــر، نم ــه حصی ک
ترکــه ی آلبالــو و چــوب و فلــک را در خــود جــای داده بــود، روخوانــی جــزء آخــر 
قــرآن، گلســتان ســعدی و ترســل را کــه نوعــی از خوش نویســی بــود، نیــز آموخــت� 
به این ترتیــب، دوران کودکــی چــون بــادی البــه الی همــان کاج هــای بلنــد مقابــل 

ــد�  ــپری ش ــرعت س ــتون به س ــارت چهل س عم
ــزرگ محمدحســن درگذشــت و پســرش آقامحمدحســین  »حاج مهــدی« پدرب
وارث حرفــه ی خانوادگــی شــد� حــدود ســال 1۲۲۳ش� بــود و محمدحســن تقریبــاً 
ــارت  ــن داری و تج ــات، زمی ــذ مالی ــت، اخ ــان اداره ی والی ــت� آن زم ــال داش ده س
در والیــت کرمــان در ســیطره ی خانوارهــای نخبــگان محلــی قــرار داشــت و ایــن 
ــران در  ــا جــذب ای ــط ب ــرات مرتب ــدم تغیی ــر اقتصــادی در خــط مق ــه ازنظ منطق
ســاختارهای اقتصــاد جهانــی بــود� نخبــگان کرمانــی ارتباطــات جامعــه ی خــود را 
بــا تجــارت خارجــی، خصوصــاً از راه ســرمایه گذاری در کشــاورزی تجــاری و تولیــد 
فــرش تشــدید کــرده بودنــد و ایــن تغییــرات اقتصــادی بــه تحکیــم اقتصــاد ایــن 
شــهر کمــک کــرده بــود� ایــن بــود کــه تاجــران و صنعتگــران و فعــاالن اقتصــادی 
ــه  ــز ب ــن نی ــدر محمدحس ــدند� پ ــان می ش ــی کرم ــین راه ــه آقامحمدحس ازجمل
کرمــان رفــت و چنــد ســالی در آنجــا بــه مشــاغلی همچــون خــرد کــردن بــرات و 
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ســفته های دولتــی مشــغول بــود؛ امــا ازآنجاکــه در همیشــه بــر روی یــک پاشــنه 
ــون شــد� ــه اوضــاع دگرگ ــد ک ــری نپایی نمی چرخــد، دی

بیماری های اثرگذار بر اقتصاد مملکت
ــدار اقتصــادی شــد، بیمــاری شــاه  ــی شــرایط نســبتاً پای آنچــه باعــث دگرگون
ــج  ــرس رن ــود� او از نق ــاعد نب ــدان مس ــاه چن ــالمتی محمدش ــت س ــود� وضعی ب
ــاه  ــت� محمدش ــیار داش ــر بس ــت او تأثی ــول حکوم ــوع در ط ــن موض ــرد و ای می ب
قاجــار کــه در شــهریور 1۲۲7ش� پــس از چهــارده ســال حکومــت در 4۲ســالگی در 
ــی  ــه درگذشــت، اوضــاع اقتصــادی کشــور خــراب و برات هــای دولت قصــر محمدی
ــین  ــواده ی آقامحمدحس ــه خان ــود ک ــی ب ــر، مدت ــوی دیگ ــد� از س ــار ش بی اعتب
به دلیــل محدودیــت حمل ونقــل و نبــودن پســت خانه ی منظــم در جنــوب کشــور، 
ــه  ــا روزی ک ــت ت ــه داش ــری ادام ــامانی و بی خب ــن نابس ــتند� ای ــری نداش از او خب

ــین را زد� ــزل آقامحمدحس ــی من ــی در چوب کس
ــربت  ــی ش ــدح خال ــه ق ــس از اینک ــود، پ ــیده ب ــان رس ــه از کرم ــافری ک مس
ســکنجبین را درون ســینی مســی گذاشــت و ســبیل های تــا بناگــوش در رفتــه اش 
را بــا پشــت دســت خشــک کــرد، خبــر داد کــه پــدر خانــواده در کارش موفقیتــی 
نداشــته و بیمــار نیــز شــده اســت� بعــد هــم بقچــه اش را برداشــت و از همــان راهــی 
ــت� او چــاره ای نداشــت جــز  ــم غصــه اش گرف ــت� بی بی ماه خان ــود، رف ــده ب ــه آم ک
ــه کرمــان را  اینکــه بعضــی وســایل زندگــی را بفروشــد و اســباب ســفر پســرش ب
فراهــم کنــد� از اصفهــان تــا کرمــان 110 فرســنگ مســافت بــود و آن زمــان چنیــن 
ــا چهــار هفتــه طــول می کشــید� محمدحســن همــراه یــک  ســفری حــدود ســه ت
ــفر  ــد� س ــان ش ــازم کرم ــد، ع ــش می کردن ــا هدایت ــه چارواداره ــاری ک کاروان تج
در طــول روز انجــام می شــد و هــر روز معمــوالً یــک منــزل کــه در حــدود شــش 
ــد  ــتراحت می کردن ــی اس ــب را در مکان ــا ش ــد� آن ه ــی می ش ــود، راه ط ــخ ب فرس
ــم  ــند� بی بی ماه خان ــد برس ــه مقص ــا ب ــد ت ــه می دادن ــب، ادام ــن ترتی ــه همی و ب
ــه ی  ــت حمل ــش باب ــا هــم خیال ــود ت ــا آن کاروان راهــی کــرده ب محمدحســن را ب
ــتند از  ــر می توانس ــع بهت ــافران در جم ــه مس ــم اینک ــد و ه ــت باش ــا راح راهزن ه
خــود دفــاع کننــد، در بیماری هــا مراقــِب هــم بودنــد، در تهیــه ی خــورد و خــوراک 
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ــد و  ــن خــود تقســیم می کردن ــای ســفر را بی ــد، هزینه ه ــم کمــک می کردن ــه ه ب
عــالوه بــر ایــن، در طــول ســفر دوســت و مونــس هــم بودنــد� روزهــا یکــی پــس از 
دیگــری ســپری شــد تــا مســافر تنهــا بــه مقصــد رســید� وقتــی محمدحســن بــه 

کرمــان رســید، پــدرش فــوت کــرده بــود�

نخستین دریافت ها و پرداخت ها 
ــر دوش می کشــید�  ــدر را ب ــار از دســت دادن پ ــی ب ــد به تنهای محمدحســن بای
ــدر می پرداخــت  ــده از پ ــی و کارهــای به جامان ــور مال ــق ام ــه رتق و فت ــد ب حــاال بای
و بــه زادگاهــش برمی گشــت تــا بــرای باقــی عمــر خــود و خانــواده اش فکــری بکنــد� 
طولــی نکشــید کــه متوجــه شــد آقامحمدحســین نه تنهــا ارثیــه ای از خــود در آن 
ــی را نیــز صیغــه کــرده  ــوت، زن ــی پیــش از ف شــهر برجــای نگذاشــته، بلکــه مدت

اســت�
ــه ا ش را  ــت مهری ــرد و می خواس ــود زاری می ک ــده ی خ ــر روبن آن روز، زن زی
ــویش،  ــرگ ش ــت م ــود باب ــه ی خ ــان ضجــه و موی ــن می ــد� همچنی پرداخــت کنن
ــین  ــاری آقامحمدحس ــرای بیم ــه ب ــی را ک ــرج و مخارج ــرد خ ــت می ک درخواس
ــود و  ــرده ب ــه نک ــه افاق ــی ک ــد� مخارج ــت کنن ــز پرداخ ــود، نی ــرده ب ــه ک هزین
ــود�  ــداده ب ــت ن ــز مهل ــر نی ــیدن پس ــا رس ــین را ت ــه آقامحمدحس ــاری ای ک بیم
ــش  ــت در لباس ــا دس ــدارد؛ ام ــول ن ــدار پ ــن مق ــه ای ــت ک ــن می دانس محمدحس
ــه داشــت، شــمرد�  ــد ســکه ای را ک ــرون آورد و چن ــرد، کیســه ی کوچکــی را بی ک
نگاهــی بــه زن کــرد و گفــت کــه پولــش فعــاًل کفــاف ایــن حســاب و کتاب هــا را 
ــاره دســت در کیســه  ــه ی زن بیشــتر شــد� محمدحســن دوب نمی دهــد� ســوز گری
کــرد و ایــن بــار ســفته ای بــه زن داد کــه شــاید همیــن نخســتین پرداخــت مالــی 
ــن  ــت ای ــد باب ــه بای ــا خــودش اندیشــید ک ــود� همان جــا ب رســمی او در زندگــی ب
پرداخــت محاســبات دقیقــی انجــام بدهــد و فکرهــای جدی تــری بکنــد� ســپس بــا 
دســت خالــی در شــهر به دنبــال آشــنایانی گشــت تــا بتوانــد بــا کمــک آن هــا بــه 
اصفهــان بازگــردد� روزهــا گذشــت تــا اینکــه چنــد تاجــر اصفهانــی مقیــم کرمــان 
او را یــاری کردنــد و بــه او پولــی قــرض دادنــد� ایــن هــم نخســتین وامــی بــود کــه 
ــن و  ــی اندوهگی ــا قلب ــرانجام ب ــت و س ــی گرف ــی اش از کس ــن در زندگ محمدحس
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ــد� ــه ش ــی خان ــون راه ــه های گوناگ ــر از اندیش ــری پ س
پــس از بازگشــت از کرمــان، دوســت خانوادگی شــان، حاج محمدکاظــم صــراف 
ــول  ــدری پ ــم ق ــرد� حاج محمدکاظ ــت ک ــود، از او حمای ــازرگان مشــهوری ب ــه ب ک
ــه  ــود را ب ــروض خ ــه ی اول ق ــد در درج ــا او بتوان ــوان داد ت ــن نوج ــه محمدحس ب
ــودش  ــرای خ ــول ب ــن پ ــده ی ای ــا باقی مان ــد ب ــردازد و بع ــی بپ ــران اصفهان تاج
ــاگرد  ــوان ش ــودش به  عن ــره ی خ ــن را در حج ــد� او محمدحس ــرمایه گذاری کن س
بــه کار گرفــت� ایــن نخســتین تجربــه ی کار مســتقل محمدحســن و معیــاری بــرای 
ــود�  ــا هــدف کســب ســود بیشــتر در شــرایط ســخت تر ب تعییــن ظرفیت هــای او ب
ــد  ــات و روبن ــه، تزئین ــاب، دکم ــزل، طن ــن در من ــادر محمدحس ــع، م در آن مقط
ــاخ و  ــه استنس ــز ب ــرادر او نی ــت� دو ب ــا می فروخ ــه مغازه ه ــرد و ب ــت می ک درس
فــروش قــرآن مشــغول شــدند� زندگــی آن هــا مدتــی بــه ایــن طریــق گذشــت تــا 
اینکــه محمدحســن بــا اســتفاده از ســود معامــالت شــخصی خــود توانســت دیــون 
خانــواده را به طــور کامــل بپــردازد� عــالوه بــر ایــن، صــد تومــان هــم برایــش باقــی 
مانــد کــه بخــش زیــادی از آن را بــه مــادرش داد و بــا آنچــه باقــی مانــده بــود، بــه 

تهــران رفــت�

مهاجرت به تهران 
ــه  ــا ب ــرای شــروع کار مســتقل، تنه محمدحســن در حــدود ســال 1۲۳۲ش� ب
ــک  ــرازو، ی ــه، ت ــا، چرتک ــک عب ــامل ی ــگام ش ــی او در آن هن ــت� دارای ــران رف ته
ــی دیگــر ۲60  ــه روایت ــال و ب ــی صــد ری ــه روایت ــه ب ــود ک ــول ب ــداری پ االغ و مق
ریــال بــود� دربــاره ی ســال های نخســت کار وی در تهــران نیــز، اطالعــات مختلــف 
ــی، او  ــه روایت ــا ب ــت� بن ــده اس ــل ش ــی نق ــا صراف ــی ت ــی از دست فروش و متناقض
ــفارش  ــان س ــی از بازرگان ــکه های خارج ــال و س ــد ط ــرای خری ــران ب ــازار ته در ب
ــا ســود  ــا را ب ــد و آن ه ــت� او کاالهــای سفارش شــده را از مغازه هــا می خری می گرف
بــه مشــتریانش کــه تجــار، صرافــان و اعیــان بودنــد، می فروخــت� بــر ایــن اســاس، 
ــای  ــن فعالیت ه ــران در ای ــم ته ــی مقی ــان اصفهان ــا صراف ــبت او ب ــنایی و نس آش
تجــاری  نقــش مهمــی داشــت� صرافــان در روزگار پیــش از بانــک و بانکــداری ایــران 
کار نقــل  و انتقــال پــول را بــر عهــده داشــتند� اهمیــت و اعتبــار هــر صــراف بیشــتر 
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بســته بــه شــهر محــل اقامــت او و بــه مقــدار نقدینــه ای بــود کــه در اختیــار داشــت� 
محمدحســن در طــول هشــت مــاه حــدود 1۳00تــا1400 تومــان ســود کســب کــرد 
کــه مقــداری از آن را بــرای مــادرش بــه اصفهــان فرســتاد� حــاال وی بــر آن شــده 
بــود تــا بــا نقدینگــی هرچــه انــدک خــود، بهره گیــری از ســرمایه ی ارزشــمندتری 
ــهری اش در  ــران همش ــک تاج ــود و کم ــتکاری اش ب ــخ، درس ــت تاری ــه روای ــه ب ک

تهــران، بــه کار خــود رونــق بیشــتری دهــد�
سرنوشــت محمدحســن از زمانــی تغییــر کــرد کــه بــا بازرگانــی بــه نــام پنایوتـّـی 
ــود، آشــنا شــد و  ــران ب ــی در ته ــک شــرکت یونان ــده ی ی ــه نماین )panayotti( ک
مشــغول بــه همــکاری بــا آنــان شــد� مقــّر اصلــی کار ایــن شــرکت بــزرگ یونانــی 
)Ralli & Angelasto( کــه منســوجات ســاخت منچســتر انگلیــس را بــه ایران وارد 
می کــرد، تبریــز بــود� ایــن شــرکت طرح هــای طراحــان ایرانــی را بــه کارخانجــات 
ــی آورد و در  ــران م ــه ای ــا را ب ــوالت آن ه ــتاد و محص ــتان می فرس ــاجی انگلس نس
ــی  ــی داخل ــن بازرگان ــن فوت وف ــرد� محمدحس ــادر می ک ــام ص ــم خ ــل، ابریش مقاب
ــدک  ــود، در ان ــردم دار ب ــتکار و م ــون درس ــت و چ ــی آموخ ــی را از پنایوتّ و خارج
زمانــی اعتمــاد همــگان را جلــب کــرد و کارش رونــق یافــت� کم کــم قبــول بــرات 
بــزرگان و رجــال او را بــه شــهرت رســاند و بــا درباریــان و شــخص شــاه نیــز ارتبــاط 

پیــدا کــرد�
ــد  ــه بتوان ــود ک ــه ب ــروت اندوخت ــدازه ث ــه آن ان ــن ب ــد، محمدحس ــی بع مدت
نه تنهــا هزینــه ی آوردن مــادر و بــرادران خــود را بــه تهــران بــر عهــده گیــرد، بلکــه 
چهارصــد مثقــال طــال بخــرد و آن را بــا کمــک پنایوتـّـی در کار صــادرات پشــم بــه 
اروپــا بــه کار انــدازد� موفقیتــی کــه او از ایــن راه بــه دســت آورد، ســبب شــد کــه 
مســتقل شــود و خــود بــا همــکاری یــک بــازرگان تبریــزی، یــک صــراف اصفهانــی 

ــد� ــرادرش حاج ابوالقاســم، شــرکتی تأســیس کن و ب

در سرای امیر 
ــوی  ــو از ب ــا، ممل ــران در آن روزه ــرای ته ــن کاروان س ــر، مهم تری ــرای امی س
رونــق کســب وکار تجــارت بــود� محمدحســن بــا پشــتکار شــبانه روزی خــود موفــق 
شــد حجــره  ای در ایــن بــازار بــرای خــود خریــداری کنــد� یکــی از همیــن روزهــا 
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کــه حیــن کار فرصــت و فراغتــی یافــت، چشــم دوخــت بــه درهــای چوبــی بلنــد و 
ــم  ــازار و تصمی ــوار ب ــای دی ــده و آجرکاری ه ــبک و منبت کاری ش ــای مش پنجره ه
خــودش را گرفــت� او دختــر همــان صــراف اصفهانــی شــریک خــود را خواســتگاری 
و بــا او ازدواج کــرد� وی توانســته بــود بــه بازرگانــی معتبــر تبدیــل شــود و 
ــای  ــوجات و پارچه  ه ــای، منس ــتال، چ ــی، کریس ــا از چین ــف کااله ــواع مختل ان
ابریشــمی را در حجــره اش بــه فــروش برســاند� مشــتریان او اغلــب اشــرافی بودنــد 
ــط  ــه رواب ــه ب ــا توج ــند و ب ــن باش ــن و منحصربه فردتری ــتند بهتری ــه می خواس ک
محمدحســن  خــان بــا خــارج، کاالهایــی کــه او عرضــه می  کــرد، از کیفیــت 
مطلوبــی برخــوردار بــود و مشــتریان ثروتمنــدش حاضــر بودنــد هــر مبلغــی را در 

ــد� ــال آن بپردازن قب
گرچــه تــا ســال 1۸71 حاج محمدحســن بازرگانــی معتبــر شــده بــود، در دهه ی 
ــا  ــه او نه تنه ــن ده ــید� در ای ــت رس ــه اوج موفقی ــه ب ــود ک ــخ ب ــن تاری ــس  از ای پ
دامنــه ی فعالیت هــای بازرگانــی خــود را گســترش داد، بلکــه موفــق شــد القــاب و 
نشــان های گوناگونــی از شــاه دریافــت کنــد؛ بــه کار ضــرب ســکه پرداخــت و مقــام 
دولتــی و عنــوان صــراف رســمی نیــز یافــت� حــاال دیگــر محمدحســِن نوجــوان را 
ــا کمــک  ــام حاج محمدحســن می شــناختند� در همیــن زمــان بــود کــه وی ب بــه ن
ــای اقتصــادی  ــه فعالیت ه ــز ب ــی را نی ــای دولت ــان امین الســلطان کاره علی اصغرخ
و تجــاری خــود افــزود� ثمــره ی همــه ی ایــن تالش هــا تصــدی اداره ی ضراب خانــه 
ــی  ــود� لقب ــرب« ب ــب »امین الض ــت لق ــه، دریاف ــاری آن و در نتیج ــوق انحص و حق
کــه امــروز پــس از این همــه ســال و بیــش از یــک قــرن ســپری شــدن از آن دوران، 
ــه آن می شناســند� حاج محمدحســن امین الضــرب  ــز ب ــدان را نی ــن خان ــوادگان ای ن
نه تنهــا ســوداگر و کارآفرینــی الیــق و هوشــمند بــود، بلکــه بــه تحــوالت شــتابانی 
کــه در عصــر او اروپــا را دگرگــون کــرده بــود و داشــت ایــران را نیــز فــرا می گرفــت، 
ــان خــود را  ــا هم میهن ــرد� او ســخت کوشــید ت ــر توجــه می ک ــی کم نظی ــا بصیرت ب
نیــز بــا دســتاوردهای اروپــای صنعتــی آشــنا کنــد� حاج محمدحســن امین الضــرب 
از تجــار برجســته ی ایــران در نیمــه ی دوم قــرن نوزدهــم بــود کــه موفــق شــد بــا 
ــه  هــوش تجــاری زیــاد خــود، دامنــه ی فعالیت هــای اقتصــادی اش را از اصفهــان ب

تهــران و ســپس بــه مســکو، لنــدن، پاریــس و��� گســترش دهــد�
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وضعیت زندگی تجار ایرانی در عهد امین الضرب ها
ــود�  ــان ب ــه شــیوه ای ســنتی در جری ــران در اوایــل قــرن نوزدهــم ب تجــارت ای
ــرد، محصــوالت  ــور می ک ــران عب ــت از ای ــه به شــکل ترانزی ــی ک ــر کاالهای ــالوه ب ع
ــت� واردات  ــر می گرف ــران را در ب ــادرات ای ــده ی ص ــام، عم ــواد خ ــاورزی و م کش
ایــران نیــز بیشــتر شــامل محصوالتــی می شــد کــه فراینــد صنعتــی در آن بــه کار 

رفتــه باشــد�
ــنتى  ــد س ــاس تولی ــر اس ــاورزى و ب ــر کش ــى ب ــران مبتن ــادى ای ــام اقتص نظ
ــع  ــل بخــش عمــده ای از صنای ــه بیشــتر شــهرها، روســتاها و قبای ــود؛ به طورى ک ب
ــاى  ــى از گروه ه ــد� یک ــد می کردن ــان را تولی ــروری خودش ــاى ض ــتى و کااله دس
ــد� تجــار ایــن  ــان بودن اجتماعــى کــه در ایــن دوره وجــود داشــت، تجــار و بازرگان
دوره به صــورت تخصصــى در یــک رشــته بــه کار واردات و صــادرات نمى پرداختنــد 
ــاى  ــه بازاره ــا ب ــدور آن ه ــام و ص ــواد خ ــردآورى م ــا، گ ــده ی آن ه ــت عم و فعالی
ــردن  ــى و وارد ک ــواد غذای ــکبار و م ــم، خش ــه، ابریش ــى و در رأس آن، پنب خارج
ــود�  ــاى ب ــکر و چ ــد و ش ــتر و قن ــاش منچس ــوص قم ــى به خص ــاى مصرف کااله
محصــوالت تولیــدی در شــمال کشــور بیشــتر بــه روســیه صــادر می شــد� صــادرات 
ــی داد و برخــی  ــرب کشــور تشــکیل م ــدات عشــایر غ ــی را بیشــتر تولی ــه عثمان ب
کاالهــای اروپایــی نیــز از مســیر اســتانبول بــه ایــران می رســید� بنــا بــر مســیرهای 
ــود کــه مهم تریــن  ــرای تجــارت در کشــور شــکل گرفتــه ب تجــاری، کانون هایــی ب
ــهد،  ــهرهای مش ــی، ش ــیزدهم شمس ــرن س ــالدی و ق ــم می ــرن نوزده ــا در ق آن ه
انزلــی و تبریــز در شــمال، شــهرهای بوشــهر، شــیراز، اصفهــان، یــزد و کرمــان در 

ــود� جنــوب و مرکــز کشــور ب
ــا  ــرای اقشــار روشــنفکر ی ــد ب ــدرت نیمه اســتعماری روس و انگلیــس، هرچن ق
ــازاری،  روحانــی خــواری و ذلــت بــه شــمار می آمــد، امــا بــرای طبقــه ی تاجــر و ب
به منزلــه ی نابــودی بــود� دخالــت ایــن دو دولــت قدرتمنــد و اســتعمارگر در 
مناطــق شــمال و جنــوب شــرایط را بــرای تجــار ایرانــی وخیــم کــرده بــود و عمــاًل 
ایــن طبقــه را بــه دالل تجــاری تبدیــل کــرده بــود� ویلــم فلــور، کارشــناس هلنــدی 
ــون  ــای گوناگ ــادی از او در زمینه ه ــای زی ــه پژوهش ه ــی ک ــک جهان ــرژی در بان ان
ــن  ــده اســت، در خصــوص ای ــارس منتشــر ش ــران و خلیج ف ــخ ای ــه تاری ــوط ب مرب
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موقعیــت تنزلــی می نویســد: »رشــد تجــارت ]جهانــی[، موجــب شــد کــه وابســتگی 
ــر شــود� در شــمال، تجــار روســی تقریبــاً ‘نیمــی از تجــارت  تجــار ]ایرانــی[ زیادت
ــده ی  ــمت عم ــی ‘قس ــار انگلیس ــوب، تج ــتند و در جن ــت داش ــی ’را در دس خارج
معامــالت ’ را در اختیــار داشــتند� ازآنجاکــه حکومــت ایــران در حمایــت از تجــار و 
صنعــت کشــور عاجــز مانــد و روســیه و انگلیــس در حمایــت از منافــع تجــاری خــود 
بــه مداخلــه پرداختنــد، بخــش اعظــم تجــار ایرانــی بــه شــرکت های اروپایــی، نــه 
به صــورت شــرکای مســاوی، بلکــه به صــورت عامــل )دالل و دســتکار( و مــزدوری 
ــه  ــر ب ــن ام ــد� ای ــدا کردن ــود، وابســتگی پی ــت او ب ــن ســرمایه اش صداق ــه بهتری ک
ــگان انجامیــد و ایــن نظریــه در روابــط تجــاری  ــه افزایــش علیــه بیگان خشــم رو ب
ــاز ســده ی  ــی کــه در آغ ــی انعــکاس یافــت� تجــار ایران ــان اروپای ــا بازرگان ــران ب ای
نوزدهــم به عنــوان مردمــی آزادی خــواه و آزاداندیــش در میــان یــک ملــت متعصــب، 
شــهرت یافتــه بودنــد، در نظــر اروپاییــان به صــورت مردمــی ناچیــز درآمدنــد کــه 

دیگــر درخــور اعتمــاد نبودنــد�«
موقعیــت دالل و دســتیار تجــار ایرانــی در خدمــت بــه رونــق تجــارت انگلیــس، 
صرف نظــر از بیــان شــرایط بغرنــج اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه ی ایــران، پــرده از 
رقابــت جنون آمیــزی برمــی دارد کــه فقــط بــه چپــاول امکانــات رشــد ملــت ایــران 
ــال  ــان ح ــتعماری، زم ــت اس ــن رقاب ــع، ای ــود� در واق ــی نمی ش ــان منته در آن زم
ملــت ایــران در آن عهــد و همچنیــن آینده شــان را قربانــی طمــع خــود کــرد� هرچــه 
ــرای پیشــی گرفتــن در  ــا ب ــا نه تنه ــود ت ــر آن داشــته ب ــود، انگلیســی ها را ب کــه ب
ایــن مســابقه از تجــار هنــدی یــاری گیرنــد، بلکــه حتــی خــود ایرانی هــا را هــم بــه 
ایــن میــدان بکشــانند� عــده ای از تجــار معتبــر ایرانــی نیــز به خاطــر ناامنــی شــدید 
ــن  ــی ای ــا تحت الحمایگ ــت ی ــه تبعی ــا ب ــت بریتانی ــن حمای ــرای تأمی ــی و ب داخل
دولــت درمی آمدنــد� از آن جملــه حاج عبدالکریــم و حاجی محمــد قوام التجــار، 
ــد و تابعیــت بریتانیــا را  ــزرگان مشــهد بودن تاجــران مشــهدی کــه از معتبــران و ب
داشــتند� همچنیــن حاجی میرزامحمــود مشــکی از تجــار معتبــر و متنفــذ اصفهــان 
ــوده اســت� ســبب عمــده ی تحت الحمایگــی تجــار  کــه تحت الحمایــه ی انگلیــس ب
ایرانــی ناامنــی شــدیدی بــود کــه اعمــال قــدرت دلبخواهــی عمــال دیوانــی بــرای 
ــه  ــر بوشــهر ک ــا صاحــب، از تجــار معتب ــه حاجی باب ــی آورد؛ چنان ک ــد م ــان پدی آن
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چندیــن کشــتی بازرگانــی نیــز داشــته اســت، به ســبب اعمــال فشــار حــکام فــارس 
ــد� ــه تابعیــت انگلیــس درمی آی و بوشــهر ب

هم زمــان بــا مبــارزات جــدی امــا بســیار ســخت و دشــواری کــه تجــار ایرانــی 
ــرو  ــتند، قلم ــکام آن داش ــار و ح ــت قاج ــا حکوم ــی ب ــورهای خارج ــع کش غیرتاب
اقتصــادی و تجــاری ایــران بــا بحــران دیگــری هــم روبــه رو بــود: مســئله ی »فــرار 
ســرمایه«� دلیــل عمــده ی بحــران فــرار ســرمایه »نبــود امنیــت قضایــی« و همچنین 
»حمایــت نکــردن حکومــت از ســرمایه و ســرمایه دار ملــی« بــوده اســت� دو دلیــل 
ــه  ــوان ب ــدام را نمی ت ــتند و هیچ ک ــز هس ــم نی ــتقل از ه ــه مس ــی ک ــیار مهم بس
ــه یکدیگــر وابســته اند� وضعیتــی  ــا درعین حــال به شــدت ب دیگــری تقلیــل داد؛ ام
ــه ی  ــا، دغدغ ــی دوره ه ــردش در تمام ــه عملک ــه ب ــا توج ــار ب ــت قاج ــه حکوم ک
فکــری آن را نداشــت؛ بنابرایــن خوش خدمتــی تجــار ایرانــی بــه اســتعمار بریتانیــا 
از ســر ناگزیــری بــود� ناامنــی ســرمایه در ســرزمین مــادری بــود کــه آنــان را بــه 
ــودی خــود و  ــه معنــای ناب ــران ب ــود؛ چراکــه تجارتشــان در ای ایــن کار واداشــته ب
سرمایه شــان بــود� تنهــا راه گریــز و بقــای وجــود در تبعــه ی کشــوری دیگــر شــدن 
و حوالــه ی ســود و منفعــت بــه کشــورهای اســتعماری بــود� چــون اگــر قــرار بــود 
ــد، در  ــدام کنن ــی اق ــدازی صنعت ــه راه ان ــد و ب ــی کار کنن ــرمایه دار مل ــوان س به عن
ــه  ــدام تجــاری ای ک ــر اق ــه ه ــد و ب ــرار می گرفتن ــه ق ــی از خــاک وطــن ک هرجای
ــتعماری روس  ــای اس ــه دولت ه ــدند ک ــه می ش ــی مواج ــا موانع ــد ب ــت می زدن دس
ــه یکــی از امتیــازات ملــی دســت  ــا دولت هــای دیگــر اروپایــی کــه ب و انگلیــس ی

یافتــه بودنــد، برایشــان ایجــاد کــرده بودنــد�
تجــار در اواســط دوره ی قاجاریــه، فــرد بانفــوذی را کــه بــا شــاه و صدراعظــم و 
ــت و  ــد و خواس ــاب می نمودن ــار انتخ ــوان ملک التج ــود، به عن ــاط ب ــکام در ارتب ح
ــد� آن جماعــت بانفــوذ  نیاز هــای خــود را از طریــق او پیگیــری و برطــرف می کردن
ــا وجــود همــه ی دشــواری های سیاســی و اجتماعــی، تشــکیالت ناپیــدا و اصــول  ب
ــد خــود را از خدمــت ســربازی و پرداخــت  نانوشــته ای داشــتند کــه توانســته بودن
مالیــات معــاف کننــد� تجــار همــواره در کنــار شــاه و دربــار، اشــراف و نظامیــان و 
ــراز اول در  ــدان ط ــوذ و مجته ــان بانف ــا روحانی ــتند و ب ــرار داش ــای اداری ق مقام ه
ــد،  ــات نمی دادن ــت ســرباز و مالی ــه دول ــه ب ــان بااینک ــد� آن ــگ بودن ــاط تنگاتن ارتب
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درآمــد بیشــتری بــه دســت می آوردنــد و نــزد مــردم از احتــرام و اعتمــاد برخــوردار 
ــرخانه  ــم س ــن معل ــار گرفت ــکان در اختی ــون ام ــار چ ــر، تج ــوی دیگ ــد� از س بودن
ــد  ــز بودن ــه را داشــتند، دارای ســواد نی ــه مکتب خان ــودکان خــود ب و فرســتادن ک
ــد و  ــر بودن ــر و دانات ــا فرنــگ داشــتند، از مــردم عــادی آگاه ت ــا ارتباطــی کــه ب و ب
ــان ادعــای  ــان آشــنا شــدند� جمعــی از آن ــا تحــوالت غــرب و فرهنــگ آن ــر ب زودت
روشــنفکری و تجددخواهــی ایــران را مطــرح می کردنــد و بــه همیــن دالیــل بــود 
کــه حاج محمدحســن زودتــر از دیگــر اقشــار بــه فکــر ایجــاد تشــکیالت رســمی و 
قانونــی و ارتباطــی منظــم، و هموارســازی راه بازرگانــان بــرای ادامــه ی فعالیت هــای 
مســتقل تجــاری بــود� در چنیــن شــرایطی، تعــداد افــرادی کــه بتواننــد بــا اســتفاده 
از تجــارب ارزشــمند تجــاری، موجبــات پیشــرفت های صنعتــی و اقتصــادی 
ــود� محمدحســن  ــدک ب ــد، ان ــران را فراهــم کنن ــان عقب ماندگــی ای کشــور و درم
امین الضــرب ازجملــه ی همیــن معــدود افــراد بــود کــه همــواره بــه فکــر توســعه ی 
ــی  ــاد همگان ــی و اعتم ــاب از خوش نام ــن ب ــود و در ای ــوآوری در آن ب ــور و ن کش

برخــوردار بــود�

تشکیل »مجلس وکالی تجار«
ــر  ــن درگی ــن محمدحس ــه ذه ــی ک ــختی و تنهای ــای س ــال ها از آن روزه س
رؤیــای تأمیــن آســایش خــود و رهانــدن مــادر و خانــواده اش از نامالیمــات زندگــی 
بــود، گذشــت� حــاال حاج محمدحســن امین الضــرب در کشــاکش عهــد ناصــری بــه 
ــه ســامان دهی امــور تجــاری می پرداخــت؛  ــی می اندیشــید کــه می بایســت ب وزارت
ــر  ــود� او عــالوه ب ــرای سرکیســه کــردن تجــار شــده ب ــد ب ــی جدی ــا عمــاًل جای ام
تعــدی حــکام والیــات و نبــود قوانیــن اجتماعــی در حمایــت از ســرمایه، ضــرورت 
ــود کــه تعــدادی از  ــن ب ــی حــس می کــرد� ای ایجــاد تشــکلی غیردولتــی را به خوب

تجــار را گــرد هــم آورد و تقاضــای انحــالل وزارت تجــارت را مطــرح کــرد�
ــد و  ــم آمدن ــرد ه ــار گ ــه1۸۸4 تج ــا ۳1ژوئی ــادف ب ــرداد1۲6۳ مص ــم م ده
میرزایــی از آنــان قلــم و مرکــب و لــوح را آمــاده کــرد� بازرگانــان او را پشــت میــز 
ــا و  ــرای هزینه ه ــتکی ب ــر و دس ــه دفت ــن ک ــره ی حاج محمدحس ــی در حج کوچک
عایــدات و طلب هــا و بدهی هــا داشــت، نشــاندند� حاج محمدحســن می گفــت 
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ــم  ــرزا قل ــد و می ــی را گفتن ــک نکته های ــم هری ــران ه ــت� دیگ ــرزا می نوش و می
ــه  ــس ک ــن مجل ــرد� ای ــوم می ک ــنیده ها را مرق ــرد و ش ــرو می ب ــب ف را در مرک
ــه  ــی زمان ــاع تاریخ ــار در اوض ــه ی تج ــی طبق ــت اجتماع ــازه ای از حرک ــوه ی ت جل
بــود، بــا انتخــاب ده نماینــده از بیــن تجــار تشــکیل شــد و بــا همیــن نــام در ایــاالت 
دیگــر نیــز شــعبه هایی تأســیس کــرد� اهــداف کلــی ایــن مجلــس را در ســندی کــه 
طــی هفــت فصــل تنظیــم شــده بــود، آمــاده کردنــد کــه بعــد از دریافــت رضایــت 
ســلطنتی بــه اساســنامه تبدیــل شــد� کار کــه تمــام شــد، میــرزا بلنــد شــد ایســتاد� 
ــا دســت چــپ پاییــن مرقومــه را نگــه داشــت� ســپس  ــاال و ب ــا دســت راســت ب ب

ــد: ــه قــرار زیــر بلنــد خوان صدایــی صــاف کــرد و بندهــای اساســنامه را ب
1� احتــرام بــه مالکیــت فــردی و تأمیــن حقــوق مالــی افــراد بــا تشــکیل دفتــر 

ثبــت امــالک؛
۲� حفظ امالک و مستغالت؛

ــا  ــب آن ه ــی از مواج ــورت تدریج ــی به ص ــال دیوان ــروض عم ــدن ق ــم ش ۳� ک
ــا  ــون آن ه ــی در پرداخــت دی ــال دیوان ــتفاده ی عم ــری از سوءاس به منظــور جلوگی
ــاد  ــدر در ایج ــی مقت ــوان عامل ــار به عن ــت از تج ــت دول ــز، حمای ــار و نی ــه تج ب

ــا؛ ــرای آن ه ــت ب امنی
4� در اختیــار گرفتــن بــازار پولــی کشــور بــا پیشــنهاد تأســیس بانــک مخصوص 

اداره ی تجارت؛
5� حفاظت و حمایت دولت از منافع تجار داخلی؛

6� رواج امتعه ی ایرانی و ممانعت از ورود کاالهای خارجی؛
ــس  ــه مجل ــا ب ــالت آن ه ــاوی و معام ــور تجــار و حل وفصــل دع 7� ســپردن ام
ــه اجــرای  ــد، خــود مجلــس ب تجــارت کــه اگــر طرفیــن دعــوا هــر دو تاجــر بودن
ــا علمــا  ــان ی ــوا از دیوانی ــن دع ــر یکــی از طرفی ــی اگ حکــم خواهــد پرداخــت؛ ول

ــود� ــاع داده می ش ــکام ارج ــه ح ــاالت ب ــم و در ای ــه صدراعظ ــز ب ــد، در مرک باش
ــه  ــده گرفت ــر عه ــرح را ب ــن ط ــری ای ــه رهب ــرب ک ــن امین الض حاج محمدحس
ــنامه می توانســت  ــن اساس ــت داشــت� ای ــود احســاس رضای ــر و کار خ ــود، از فک ب
ــر امــکان بررســی دقیق تــر اساســنامه ی مجلــس و تقاضــای تجــار، وضــع  عــالوه ب
اقتصــادی عمومــی کشــور و مســائلی ماننــد بیــکاری، فقــر و قحطــی را نشــان دهــد 
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ــی  ــای محل ــدان سیســتم بوروکراســی در کشــور و خشــونت قدرت ه و چه بســا فق
ــف  ــتگی واق ــاد و پیوس ــای اتح ــه مزای ــد� او ب ــان کن ــز نمای ــان را نی ــه بازرگان علی
ــته  ــته داش ــم و پیوس ــی محک ــر ارتباط ــا یکدیگ ــد ب ــار بای ــت تج ــود و می دانس ب
ــاه،  ــان ناصرالدین ش ــروطه در زم ــش از مش ــال ها پی ــار، س ــن تج ــند� بنابرای باش
ــا درخواستشــان  ــز ب ــد مجلــس تجــارت تشــکیل شــود و شــاه نی درخواســت دادن
ــان  ــمی بازرگان ــی و رس ــکیالت قانون ــتین تش ــب، نخس ــرد� بدین ترتی ــت ک موافق
ــی  ــد و دلگرم ــه ای از امی ــود بارق ــن خ ــد و ای ــد آم ــه پدی ــر قاجاری ــران در عص ای
ــس وکالی تجــار« در  ــران شــد� به این ترتیــب، »مجل ــرای دیگــر تشــکیالت در ای ب
1۲شــوال1۳01 بــا تــالش و رهبــری حاج محمدحســن امین الضــرب تأســیس شــد 
ــس،  ــن مجل ــیس ای ــدف از تأس ــد� ه ــز می گفتن ــارت« نی ــس تج ــه آن را »مجل ک
حفاظــت از منافــع بازرگانــان و تجــار ایــران در برابــر امتیــازات ویران کننــده ای بــود 
ــع،  ــود� در واق ــرده ب ــذار ک ــی واگ ــای غرب ــه کمپانی ه ــه ناصرالدین شــاه قاجــار ب ک
ــده ی  ــوج فزاین ــر م ــت در براب ــار«، مقاوم ــس وکالی تج ــیس »مجل ــفه ی تأس فلس

ــود� ــه ســاختارهای رنجــور اقتصــاد ایــران ب تهاجــم اقتصــاد جهانــی ب
ایــن تشــکیالت و ایــن مجلــس بعدهــا در مســیر تطــور قانونــی کامل تــر شــد 
ــی و  ــاق بازرگان ــت »ات ــا گذشــت بیــش از 1۳0 ســال در هیئ ــت و ب و توســعه یاف
ــاد  ــتین نه ــذار نخس ــرب بنیان گ ــرد� امین الض ــور ک ــران« ظه ــادن ای ــع و مع صنای
ــال  ــی ۲۲ س ــرداد1۲6۳ یعن ــت� در 14م ــران اس ــاد ای ــخ اقتص ــی در تاری کارفرمای
پیــش از صــدور فرمــان مشــروطیت، امین الضــرب و تعــدادی از بازرگانــان ایــن دوره 
ــد و نقــش مهمــی در ســازماندهی نیروهــای  مجلــس وکالی تجــار را ایجــاد کردن
ــور  ــران و به منظ ــی ای ــع عقب ماندگ ــرای رف ــس ب ــن مجل ــتند� ای ــی داش اجتماع
ــن مســئله در مشــکالت اقتصــادی و  ــه مهم تری ــدرت ک ــط ق ــر رواب ــذاری ب تأثیرگ

ــرد� ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــت، فعالی ــمار می رف ــاری به ش تج
ــف  ــه ی مخال ــت� جبه ــم داش ــی ه ــری آن مخالفان ــس و رهب ــن مجل ــه ای البت
ــب  ــه داوطل ــان ک ــی بازرگان ــود: برخ ــده ب ــکیل ش ــته تش ــه دس ــارت از س تج
ــی  ــتند، بعض ــر می دانس ــود را صالح ت ــراً خ ــد و ظاه ــس بودن ــی آن مجل نمایندگ
تجــار ورشکســته کــه مجلــس تجــارت، طبــق قانــون جدیــد »حجــره ی تجــارت« 
آنــان را بســته بــود و ســوم، گــروه دالالنــی کــه از نظــام مجلــس تجــارت و نظــارت 
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ســختی کــه بــر فعالیــت آنــان داشــت، ناراضــی بودنــد� ســرانجام نیــز، مخالفــت این 
عوامــل، مقاومــت مقامــات وزارت تجــارت و کارشــکنی های حــکام والیــات، دولــت 
ــرد  ــو ک ــود را لغ ــان خ ــاه فرم ــذا ش ــرار داد و ل ــای سیاســی ق ــزی را در تنگن مرک
ــل  ــار تعطی ــس وکالی تج ــات مجل ــرای حــکام والی ــم صــادره ب ــر اســاس حک و ب
ــی  ــت به راحت ــرب نتوانس ــن امین الض ــس حاج محمدحس ــب، مجل ــد� به این ترتی ش
ــن  ــه ای ــه البت ــد ک ــه رو ش ــا مشــکالتی روب ــاز کار ب ــان آغ ــد و در هم ــت کن فعالی
ــدی  ــا نینداخــت� او بی ــز همچــون ســایر نامالیمــات زندگــی او را از پ شکســت نی

ــا ایــن بادهــا بلــرزد� نبــود کــه ب

سیدجمال الدین اسدآبادی
ــج دری خــارج شــد و در تاریکــی پیــش از ســحر به ســوی حــوض  ســید از پن
ــه  ــت و ب ــتی آب برداش ــاال زد و مش ــتین ها را ب ــت� آس ــاط رف ــان حی ــزرگ می ب
صــورت زد� نگاهــش کــه بــه آب افتــاد، زیــر لــب گفــت: »بِْســِم اهللِ َو بـِـاهلّلِ َو الَْحْمــُد 
ی َجَعــَل الْمــاَء َطُهــوراً َو لـَـْم یَْجَعلْــُه نَِجســاً«� حــاال حاج محمدحســن هــم از  َّــذِ هلّلِ ال
اندرونــی بیــرون آمــده بــود و داشــت بــه او نزدیــک می شــد� هــر دو مــرد بی هیــچ 
حرفــی گــوش ســپرده بودنــد بــه صــدای مــؤذن کــه ســکوت تیــره ی شــِب رو بــه 
صبــح را می شــکافت و جریــان آرام آب حــوض کــه بــا دســت نماز آنــان از ســکون 
و رکــود خــارج شــده بــود� مســح پــا را کــه کشــیدند، نســیم خنکــی پیچیــد بیــن 
شــاخ وبرگ یــاس امین الدولــه  و عطــر آن را در فضــا پخــش کــرد� همــان روز بــود 
کــه میرزارضــا کرمانــی در عمــارت حاج محمدحســن بــه دیــدار ســیدجمال آمــد و 
از ایــن دیــدار چنــان مشــعوف و محظــوظ شــد کــه ایــن آشــنایی در تاریــخ ایــران 

اثراتــی بــس مانــدگار گذاشــت�
ــغ اندیشــه ی اتحــاد اســالم کــه از نخســتین  ســیدجمال الدین اســدآبادی، مبلّ
ــه  ــود ب ــفر خ ــود، در دو س ــوب می ش ــالمی محس ــی اس ــردازان بنیادگرای نظریه پ
ــه ی  ــت و در خان ــران رف ــه ته ــد و ب ــهر وارد ش ــه بوش ــاز ب ــق حج ــران از طری ای
حاج محمدحســن امین الضــرب ســاکن شــد و او را شــیفته و مریــد خویــش کــرد� 
امین الضــرب از کمــک مالــی بــه ســیدجمال هنــگام اقامــت او در روســیه و حتــی 
پــس از آنکــه ناصرالدین شــاه او را به خــواری از ایــران رانــد، کوتاهــی نکــرد� 
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ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــی از ای ــش از او ناش ــیدجمال الدین و حمایت ــا س ــتی او ب دوس
اســدآبادی مــردی به راســتی روحانــی و مرشــدی مذهبــی اســت کــه هدفــی جــز 
پیشــبرد اســالم نــدارد� هــر دوی ایــن افــراد در اعتقــاد بــه ضــرورت اصالحــات در 
ــن  ــر حاج محمدحس ــد� ازنظ ــده بودن ــران هم عقی ــژه در ای ــالمی به وی ــع اس جوام
ــه  ــام این گون ــرای انج ــر ب ــری مؤث ــدآبادی رهب ــیدجمال الدین اس امین الضــرب، س
اصالحــات در جهــان اســالم بــود� پــس از آنکــه ســیدجمال مغضــوب شــاه و از ایران 
ــرب  ــه ی امین الض ــخصی او در خان ــایل ش ــدارک و وس ــا و م ــد، نامه ه ــراج ش اخ
ــس  ــه ی مجل ــه کتابخان ــا را ب ــرب آن ه ــوادگان امین الض ــا ن ــد و بعد ه ــی مان باق

بخشــیدند�
دولتمــردان عصــر ناصــری بــرای افزایــش درآمــد خــود، بــه کشــورهای بزرگــی 
کــه در ایــران بــه رقابــت تجــاری و سیاســی بــا یکدیگــر مشــغول بودنــد، امتیازاتــی 
اعطــا کردنــد کــه بــه منافــع کشــور لطمــه وارد می کــرد و امــکان سوء اســتفاده ی 
ایــن کشــورها را از وضــع موجــود بیشــتر می کــرد؛ امــا به ســبب مخالفــت و 
اعتــراض عمومــی و فتــوای میــرزای شــیرازی، دو امتیــاز تجــاری کــه بــه انگلســتان 
داده شــده بــود، یعنــی امتیــاز بهره بــرداری از معــادن بــه رویتــر و امتیــاز انحصــاری 
ــی،  ــه ی نهای ــو شــد� گرچــه در مرحل ــوت لغ ــاژور تالب ــه م ــو ب ــروش تنباک خریدوف
تحریــم اســتعمال تنباکــو از ســوی علمــا باعــث لغــو قــرارداد شــد، امــا نقــش تجــار 
ــوان  ــان نمی ت ــن جری ــز در ای ــرب را نی ــن امین الض ــه حاج محمدحس و از آن جمل
ــذ  ــار متنف ــی از تج ــوان یک ــرب به عن ــن امین الض ــت� حاج محمدحس ــده گرف نادی
ــان  ــط می ــک داشــت، راب ــز روابطــی نزدی ــا شــاه و امین الســلطان نی ــه ب کشــور ک
جامعــه ی بازرگانــان از ســویی و دربــار و دولــت از ســوی دیگــر بــود� در ایــن میــان، 
ــرارداد  ــن ق ــود، از ای ــراق ب ــان در ع ــه آن زم ــز ک ــدآبادی نی ــیدجمال الدین اس س
ــپردن  ــاره ی س ــه او درب ــتاد و ب ــاه فرس ــه ناصرالدین ش ــی ب ــد و تلگراف ــع ش مطل
ــاه  ــی ناصرالدین ش ــدار داد� بی اعتنای ــه هش ــت بیگان ــه دس ــت ب ــرمایه ی مملک س
ــه میــرزای شــیرازی بنویســد کــه گفتــه  موجــب شــد ســیدجمال الدین نامــه ای ب
ــرای تحریــم  می شــود همیــن نامــه مبنــای فتــوای تاریخــی ایــن مرجــع تقلیــد ب

توتــون و تنباکــو شــده اســت�
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ترور شاه و دردسرهای امین الضرب
قاصــدی وارد شــد و نامــه ای را کــه از جانــب ســیدجمال بــرای حاج محمدحســن 
ــه  ــای را ک ــک چ ــتکان کمرباری ــرب اس ــرد� امین الض ــم ک ــه او تقدی ــود، ب آورده ب
ــه  ــا عجل ــد و ب ــی برگردان ــینی برنج ــه س ــود، ب ــیده ب ــرا رس ــیدنش ف ــع نوش موق
ــورگ روســیه اقامــت داشــت و  ــان در پطرزب ــرد� ســیدجمال آن زم ــاز ک ــه را ب نام
ــب معیشــت او باشــد  ــد؛ مراق ــت حــال میرزارضــا را بنمای ــود رعای از او خواســته ب
ــه رو  ــات روب ــختی ها و نامالیم ــا س ــاوم ب ــارز و مق ــان مب ــن انس ــد ای ــازه نده و اج
ــان  ــی کرم ــکارگاه قال ــش ش ــه نق ــره ب ــی خی ــی طوالن ــرب مدت ــود� امین الض ش
ــر آورد  ــه خاط ــت� روزی را ب ــرو رف ــر ف ــه فک ــارت ب ــین عم ــر شاه نش ــترده ب گس
ــش کار  ــوان دســت فروش برای ــا به عن ــد ت ــران آم ــه ته ــان ب ــا از کرم ــه میرزارض ک
کنــد� امین الضــرب ســال 1۳01ق� یــا 1۸۸4م� کــه مالــک وکیل آبــاد  کرمــان شــد، 
میرزارضــا را به عنــوان مباشــر خــود بــه آنجــا فرســتاده بــود� اداره ی ملــک در دســت 
ســیدعبدالرحیم اصفهانــی، معین التجــار، نماینــده ی وی بــود� میرزارضــا کرمانــی دو 
ــزاع دائمــی  ــی ســرانجام امین الضــرب او را به دلیــل ن ــد؛ ول ــاد مان ســال در وکیل آب
بــا معین التجــار در اداره ی امــور ملــک، بــه تهــران احضــار کــرد� حاج محمدحســن 
بــه خاطــر نمــی آورد کــه چــرا میرزارضــا پــس از بازگشــت بــه تهــران مجــدداً بــه 
اســتخدامش درنیامــد و دوبــاره بــه کار دست فروشــی پرداخــت؛ ولــی خــوب یــادش 
ــار  ــرای دومیــن ب ــه ســفارش امین اقــدس ب ــود کــه ســال 1۳04ق� یــا 1۸۸7م� ب ب
اســتخدام شــد� امین الضــرب بــه اینجــا کــه رســید، دوبــاره دســت بــرد بــه اســتکان 
ــد  ــکار می توان ــره ی اف ــای زنجی ــه حلقه ه ــح چگون ــه اول صب ــید ک ــای و اندیش چ
ــدس  ــه امین اق ــی ک ــن، جای ــه وی ــا ب ــورگ و از آنج ــا پطرزب ــان ت ــی را از کرم آدم
ســوگلی شــاه بــرای معالجــه ی چشــمانش رفــت و اولیــن بانــوی ایرانــی عــازم اروپــا 
بــرای معالجــه شــد، ببــرد و دوبــاره بــه تهــران برگردانــد� بــاز بــه خاطــر آورد کــه 
در پــی حکــم تحریــم تنباکــو، تمــام اهــل انــدرون بــه پیــروی از ایــن حکــم دســت 
ــدس� چــای  ــر از شــاه و امین الســلطان و امین اق ــان برداشــتند، غی از کشــیدن قلی
نیم خــورده ی ازدهان افتــاده را بــه ســینی بازگردانــد و به ســرعت از عمــارت خــارج 

شــد�
ــا  ــادف ب ــرد، مص ــتخدام ک ــا را اس ــرب، میرزارض ــه امین الض ــار ک ــن ب دومی



163 پیشگامان تجدد

اولیــن دیــدار ســیدجمال الدین از ایــران و اقامــت وی در منــزل امین الضــرب 
ــکار  ــوان خدمت ــا را به عن ــرب میرزارض ــه امین الض ــود ک ــان ب ــن زم ــود� در همی ب
ــیدجمال الدین  ــا و س ــن میرزارض ــب بی ــد و بدین ترتی ــیدجمال برگزی ــخصی س ش
ــد پرشــور ســیدجمال الدین شــد  ــرار شــد و در نتیجــه، میرزارضــا مری ــاط برق ارتب
و عالقــه ی بســیار عجیبــی بــه وی پیــدا کــرد تــا حــدی کــه او را منجــی جهــان 
اســالم می دانســت� عالقــه ی او بــه ســیدجمال الدین بــه حــدی بــود کــه بــه ســال 
ــد  ــران قص ــه ای ــفرش ب ــن س ــس از اولی ــیدجمال پ ــه س ــا 1۸۸7م� ک 1۳04ق� ی
تــرک ایــران را داشــت، میرزارضــا بــا کشــیدن طنــاب کشــتی ســعی در بازداشــتن 
ــد  ــز و تبعی ــتگیری توهین آمی ــان دس ــز در زم ــر نی ــار دیگ ــرد� ب ــفر می ک او از س
ســیدجمال، هنگامــی کــه در شــاه عبدالعظیم بســت نشســته بــود، میرزارضــا تنهــا 
ــه  ــد، گری ــر می چرخی ــرد، دوروبَ ــراض می ک ــه دســتگیری او اعت ــه ب ــود ک کســی ب
ــز  ــار اهانت آمی ــد، از رفت ــلمان بودن ــه مس ــا ک ــرد آن ه ــاس می ک ــرد و التم می ک
ــای همســر میرزارضــا  ــق گفته ه ــد� طب ــراز جوین ــدس احت ــرد مق ــن م در حــق ای
ــود و پــس از تبعیــد  در زمــان محاکمــه ی وی، او مشــاعر خــود را از دســت داده ب
ــه اش قطــع نمی شــد� ــس، گری ــه شــد و از آن پ ــل دیوان ــن، به طــور کام جمال الدی

ــر ورود  ــل1۸91م� به خاط ــا آوری ــان1۳0۸ق� ی ــا در رمض ــد، میرزارض ــی بع کم
بــه ماجــرای تنباکــو و پخــش مخفیانــه ی جــزوات علیــه ایــن قــرارداد، دســتگیر و 
زندانــی شــد� او را بازجویــی و شــکنجه کردنــد تــا نــام همدســتانش را فــاش کنــد� 
ــا 1۸95م�  ــد و در ذی الحجــه1۳1۲ق� ی ــدان گذران میرزارضــا چهــار ســال را در زن
ــاه  ــه م ــت� نُ ــتانبول رف ــیدجمال الدین در اس ــدار س ــه دی ــه ب ــد و بالفاصل آزاد ش
بعــد، در شــوال1۳1۳ق� یــا مــارس1۸96م� بــه ایــران بازگشــت و ســاکن شــاهزاده 
ــدازی کــرد�  ــه شــاه تیران ــا مــه همــان ســال ب عبدالعظیــم شــد و در ذی القعــده ی
ــرب،  ــی امین الض ــم و حام ــلطان، صدراعظ ــد و امین الس ــرور ش ــاه ت ناصرالدین ش
ــغ  ــی و مبل ــتگیر و زندان ــم دس ــرب ه ــت� امین الض ــزول گش ــود مع ــغل خ از ش
ــاه در  ــه ناصرالدین ش ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ــد� ماج ــه ش ــز جریم ــی نی هنگفت
ــن  ــن پنجاهمی ــل از جش ــه قب ــی ک ــه1۸96م� زمان ــا 1م ــده1۳1۳ق� ی 1۸ذی القع
ســالگرد ســلطنت خــود بــه زیــارت شــاه عبدالعظیم رفتــه بــود، به دســت میرزارضــا 

کرمانــی تــرور شــد�
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ــی شــدن میرزارضــا، امین الضــرب روابطــش  ــن دســتگیری و زندان ــد از اولی بع
ــت، از  ــه او نگف ــیاح ب ــه حاج س ــی ک ــا زمان ــی ت ــرد و حت ــع ک ــی قط ــا او به کل را ب
ورود میرزارضــا بــه ایــران مطلــع نشــد� میرزارضــا نیــز پــس از بازگشــت بــه ایــران 
ــه مالقــات امین الضــرب نرفــت؛ درحالی کــه قبــل از تبعیــد ســیدجمال، همــواره  ب
ــرور  ــد از ت ــه بع ــانی ک ــب را کس ــن مطل ــت ای ــتافت� حقیق ــدار وی می ش ــه دی ب
بازجویــی شــدند، اثبــات کردنــد� در واقــع، یکــی ایــن مطلــب و دیگــری آگاهــی از 
اینکــه روابــط امین الضــرب بــا میرزارضــا در ابتــدا توســط یکــی از زنــان شــاه ایجــاد 

شــده، باعــث شــد کــه پــای امین الضــرب از ماجــرای تــرور کنــار کشــیده شــود�
ــه  ــته ک ــال داش ــی به دنب ــران پیامدهای ــواره در ای ــوری هم ــتبداد و دیکتات اس
ــل در  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــه اس ــب وکارهای آزاد از آن جمل ــدن کس ــترون ش س
ایــران، طبقــه ی ســرمایه دار بــه معنــای آنچــه در غــرب پدیــدار شــد، هرگــز متولــد 
ــژه  ــز به وی ــران نی ــده ی ســرمایه در ای ــکار و زاین ــتاره های صاحــب ابت نشــد� تک س
در دوران قاجــار ناگزیــر بودنــد عــالوه بــر اینکــه انــواع دســتورهای شــاه و درباریــان 
را در کســب وکار خــود لحــاظ می کننــد، بــا ســرمایه داران خارجــی نیــز بــا دشــواری 
رقابــت کننــد� حاج محمدحســن کمپانــی مشــهور بــه امین الضــرب یکــی از همیــن 
ــا مشــکالت پرشــمار مواجــه  ــراد اســت کــه در ســال های آخــر زندگــی خــود ب اف
ــود؛  ــی ب ــی و نارضایت ــی، بدنام ــا بداقبال ــوأم ب ــی او ت ــر زندگ ــال های آخ ــد� س ش
ولــی ســرانجام اقدامــات خیرخواهانــه اش در طــول دوره ی قحطــی موجــب عــزت و 

احتــرام وی شــد� 

سقوط ارزش پول و نابسامانی اقتصادی
حاج محمدحســن پــس از تــرور شــاه، روزهــای ســخت و پرتالطمــی را 
می گذرانــد� ایســتادن پشــت اُرســی های تــاالر و خیــره شــدن مــدام بــه کاج هــای 
ــن  ــه در همی ــرور آنچ ــی و م ــبک رنگ ــه های مش ــت شیش ــاط از پش ــد حی باالبلن
اثنــای تــرور ناصر الدین شــاه و ســلطنت مظفرالدین شــاه و وضــع نظــام پولــی 
ــرواز  ــه پ ــره می شــد ب ــود� گاهــی خی ــر روز او شــده ب ــود، کار ه کشــور رخ داده ب
ــول  ــرود یک باره شــان، ســقوط ارزش پ ــراز آســمان� ف ــر ف ــان ب دســته جمعی کالغ
ــرش  ــه خاط ــق آن را ب ــران در تطبی ــی ای ــی و ناتوان ــل بین الملل ــه ی عوام در نتیج
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ــود کــه اگرچــه کشــورهای دیگــر طــال را  ــن ب مــی آورد� عامــل مهــم خارجــی، ای
پشــتوانه ی پــول قــرار دادنــد، ولــی امریــکا نظــام دو فلــزی را همچنــان ادامــه داد� 
در ســال 1۳07ق� یــا1۸90م� از طریــق تصویــب قانــون شــرمن در کنگــره ی امریکا، 
بــه خزانــه داری اختیــار داده شــد کــه هــر مــاه بــه ارزش 000�500�4 اونــس شــمش 
نقــره خریــداری کنــد و بــرای پرداخــت بهــای آن، رســید خزانــه داری صــادر نمایــد� 
در نتیجــه، در ایــن زمــان و حتــی تــا زمــان لغــو قانــون شــرمن بــه ســال 1۳10ق� 
یــا 1۸9۳م� نقــره موقتــاً ارزش ســابق را بازیافــت� وقتــی کشــورهای جهــان نقــره 
را به عنــوان پشــتوانه ی پــول کنــار گذاشــتند، نــرخ تبدیــل قــران پیوســته ســقوط 
می کــرد؛ ولــی در طــول اجــرای قانــون شــرمن ایــن نــرخ به طــور ثابــت در حــدود 
۳4 قــران بــرای هــر پونــد اســترلینگ باقــی مانــد� لــذا در طــول ثبــات نــرخ تبدیــل 
ــان از ایــن  قــران، واردات افزایــش یافــت و بیشــتر از صــادرات شــد؛ چــون بازرگان

ــد� ــتفاده می کردن ــاعد، اس ــرایط مس ش
ــیه  ــد و روس ــور هن ــکا، در دو کش ــرمن در امری ــون ش ــو قان ــا لغ ــان ب هم زم
ــره  ــرد نق ــد، کارب ــمال بودن ــوب و ش ــران در جن ــاری ای ــرکای تج ــه ش ــز ک نی
ــال 1۳10ق�  ــه س ــتان ب ــد� هندوس ــته ش ــار گذاش ــول کن ــتوانه ی پ ــوان پش به عن
یــا 1۸9۳م� پشــتوانه ی طــال را پذیرفــت و روســیه بــرای آمادگــی بــرای پذیرفتــن 
ــام داد،  ــد آن را انج ــال بع ــار س ــه چه ــور ک ــول کش ــتوانه ی پ ــوان پش ــال به عن ط
ضــرب نقــره را متوقــف کــرد� ایــن عوامــل بــا تنــزل بیشــتر قــران در ایــران همــراه 
بــود؛ به طوری کــه نــرخ تبدیــل آن به قــدری کاهــش یافــت کــه تقریبــاً هــر پونــد 
اســترلینگ معــادل پنجــاه قــران شــد� ســقوط ســنگین و ســریع نــرخ تبدیــل، بــر 
تجــار اثــر گذاشــت؛ زیــرا آنــان کــه غالبــاً بــا اســتفاده از اعتبــار، وابســته بــه پونــد 
ــر  ــت آن را ب ــد قیم ــور بودن ــون مجب ــد، اکن ــفارش داده بودن ــترلینگ، کاال س اس
ــل  ــاری و عوام ــوب تج ــه ی نامطل ــه، موازن ــد� در نتیج ــی بپردازن ــرخ قبل ــاس ن اس
ــه  ــرای مقابل ــود را ب ــت خ ــد� دول ــورم ش ــدن ت ــود آم ــه وج ــبب ب ــه س پیش گفت
ــرن  ــه ی دوم ق ــول نیم ــه در ط ــت؛ چراک ــوان یاف ــا نات ــدن قیمت ه ــتر ش ــا بیش ب
نوزدهــم، ایــران بــرای کنتــرل خــروج طــال و نقــره کــه حتــی تغییــر کوچــک در 
ــت� ــی نداش ــد، قدرت ــری می ش ــدید در دیگ ــانات ش ــاد نوس ــه ایج ــر ب ــی منج یک

ــمت  ــران قس ــا 1۸60م� ای ــا 1۸50م� و 1۲76ق� ی ــال های 1۲66ق� ی ــن س بی
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ــون  ــو قان ــس از لغ ــه، پ ــت داد� در نتیج ــود را از دس ــالی خ ــر ط ــده ی ذخای عم
شــرمن کــه موجــب افزایــش قیمــت نقــره شــد، ایــران ذخایــر طــال بــرای تعدیــل 
آثــار تــورم نداشــت� خیلــی زود قانــون گرشــم، مؤثــر واقــع شــد و مــس به عنــوان 
فلــز واســطه در گــردش، نقــره را کنــار زد� بیشــتر شــدن قیمت هــا نه تنهــا باعــث 
شــد کــه محتکــران، بــه احتــکار فلــزات گران بهــا دســت بزننــد، بلکــه گروه هایــی 
بــه انبــار کــردن مــواد غذایــی نیــز پرداختنــد� مشــهورترین گــروه، گــروه محتکــران 
ــدم و در نتیجــه، بیشــتر شــدن  ــه باعــث بیشــتر شــدن قیمــت گن ــود ک ــدم ب گن
قیمــت نــان، مهم تریــن مــاده ی غذایــی شــد و ایــن وضــع چنــان گسترشــی یافــت 

کــه باعــث ایجــاد قحطــی شــد� 
ــر نظــارت  ــن مــدت عــالوه ب ــز در تمامــی ای حاج محمدحســن امین الضــرب نی
ــزات قیمتــی، حــواس خــود را  ــازار و اوضــاع تجــاری ســکه و فل ــر ب هوشــمندانه ب
متوجــه وضعیــت فجیعــی کــه در انتظــار کشــور بــود، می کــرد� دو ســال بــود کــه 
ــود  ــود و شــیوه ی ســنتی کشــاورزی بیمــار و تشــنه عن قریــب ب ــی نباریــده ب باران

کــه مملکــت را از عطــش بــه هالکــت نزدیــک کنــد� 

گندم؛ ارمغان نیک نامی
ــد�  ــران ش ــی در ای ــی فراوان ــات جان ــث تلف ــید و باع ــزرگ از راه رس ــی ب قحط
ــع آب و  ــود مناب ــاوب و کمب ــالی های متن ــه خشک س ــت ک ــرب می دانس امین الض
بارندگــی در ایــن مرگ ومیــر اثرگــذار هســتند؛ امــا بــه ایــن امــر هــم واقــف بــود 
ــژه شــرایط سیاســی در شــروع، تشــدید و  کــه عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی به وی
تــداوم قحطــی نقــش دارنــد و بــه بــروز فاجعــه ی قحطــی در ایــران دامــن زده انــد� 
ــود کــه قاصــدی از یــزد پیــام  غــروب روزی از همــان روزهــا در حجــره نشســته ب
یکــی از تجــار را برایــش آورد: »چنــد روز اســت کــه چنــان نــان و جنس تنگ شــده 
کــه حســاب نــدارد� اگــر ایــن قلیــل گنــدم را نداشــتم، بســیار مضطــرب و مشــوش 
ــد�  ــت نمی آی ــه دس ــم، ب ــان بگیری ــازار ن ــده از ب ــن نش ــت ممک ــودم��� دو روز اس ب
ــد� قدغــن اســت�«  ــداً نمی آورن ــه پختــه می شــود� از اصفهــان اب ــان ســاج در خان ن
امین الضــرب مشــوش شــد و از جــا برخاســت� یکــی از تجــار در حجــره را بــاز کــرد 
و داخــل شــد: »گنــدم بســیار تنــگ اســت و نــرخ درســتی نــدارد، هرکــه دارد، هــر 
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قیمتــی کــه بگویــد، گفتــه اســت��� تــوی دکان هــا و جلــوی تنورهــا همیشــه پنجــاه 
ــد�« ــر جمع ان نف

ــود کــه  بیــکار نشســتن جایــز نبــود و بایــد کاری می کــرد� در همیــن افــکار ب
خدمتــکار از راه رســید و بــه عــرض رســاند کــه نــان نیافتــه اســت و ناچارنــد بــرای 
ــش  ــور را آت ــد و تن ــدم ذخیره شــان اســتفاده کنن ــه از گن ــوت امشــِب اهــل خان ق
بیندازنــد و نــان بپزنــد؛ امــا اهالــی منــزل نگــران ایــن بودنــد؛ زیــرا گنــدم چندانــی 
ــزی را  ــه چی ــود ک ــرادی نب ــته اف ــرب از آن دس ــود� امین الض ــود نب ــار موج در انب
احتــکار کنــد� حــاال غیــر از مــردم، خانــواده ی خــودش هــم نیازمنــد تدبیــری بودنــد 

تــا از رنــج و بــالی قحطــی در امــان باشــند�
ــود، در  ــی ب ــذای اصل ــج غ ــه برن ــزر ک ــای خ ــواحل دری ــز در س ــران به ج در ای
ــان  ــون ن ــد� چ ــوب می ش ــی محس ــاده ی غذای ــن م ــان مهم تری ــی ن ــایر نواح س
ــا  ــه آن ه ــر ک ــی دیگ ــواد غذای ــه م ــردم ب ــود، م ــده ب ــران ش ــاب و گ ــی کمی خیل
ــد  ــث می ش ــر باع ــن ام ــد و ای ــود، روی می آوردن ــده ب ــتر نش ــدارش بیش ــم مق ه
کــه قیمــت آن هــا نیــز افزایــش یابــد� ازطرفــی قطحــی نــان را مالکیــن، مقامــات 
دولتــی، تجــار و علمــا بدتــر می کردنــد؛ چراکــه گنــدم و جــو را بــه امیــد افزایــش 

ــد� ــکار می کردن ــتر احت ــت بیش قیم
زمانــی کــه مظفرالدین شــاه بــه ســلطنت رســید، وارث شــرایطی شــد کــه بــرای 
ــه  او ناآشــنا نبــود� تبریــز در ســال های آخــر ولیعهــدی وی، از مراکــز نارضایتــی ب
شــمار می رفــت و مظفرالدین شــاه مجبــور بــود بــا آشــوب و احتــکار مبــارزه کنــد� 
ــه  ــی امین الضــرب ک ــه امین الســلطان حام ــن شــرایطی ب ــرای اصــالح چنی شــاه ب
ــود، دســتور داد کــه مجلــس انتظــام نــرخ تأســیس  ــار دیگــر صدراعظــم شــده ب ب
ــورخ  ــک، م ــه امین الضــرب ســپرده شــد� افضل المل ــس ب ــن مجل ــد� ریاســت ای کن
ــن  ــرب را چنی ــاب امین الض ــل انتص ــاه دالی ــد مظفرالدین ش ــمی عه ــی و رس دولت

ــد: ــان می کن بی
»جنــاب مســتطاب صدراعظــم دیدنــد هرکــس را بــر ســر انتظــام نــرخ بگمارنــد، 
بــاز از مالکیــن و محتکریــن رشــوه می گیــرد و قیمــت نــان را بــاال می بــرد و مــردم 
شــورش می کننــد� از بــرای انجــام ایــن کار، شــخص حاجی محمدحســن کمپانــی، 
ــول و  ــل و تم ــث عق ــرد، از حی ــن پیرم ــد��� و ای ــرب را برگزی ــابق دارالض ــن س امی
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کفایــت و پلتیــک تجارتــی و کثــرت مــال و ترقــی قیمــت اجنــاس و اعتبــار مالــی 
و قولــی و وصــول کــردن مطالبــات خــود و معروفیــت در ‘فابریــکات’و کارخانجــات 
جمیــع ممالــک اروپ، از جمیــع رئیــس و مرئــوس تجــار ایــران برتــر و باالتــر بــود� 
ــا  ــه ی  فرنــگ، فرمایــش ســاختن اســبابی و آالتــی مــی داد، فــوراً ت ــه هــر کارخان ب
پنــج کــرور بــرای او پارچــه و اســباب مهیــا کــرده، بــه ایــران می فرســتادند کــه او 
بــه فــروش رســاند و قیمــت بــرای آنــان، ارســال دارد� چــون ایــن تاجــر بی طمــع و 
مســتغنی از مــال بــرای انجــام ایــن خدمــت منتخــب شــد، وی خدمتــی بــه دولــت 

و ملــت کــرد�«
ــارت و  ــر تج ــه وزی ــرکات، معاون الدول ــر گم ــه وزی ــامل قوام الدول ــس ش مجل
ــه،  ــر قورخان ــرم وزی ــردار مک ــارت، س ــر تج ــاون وزی ــعدالملک مع ــی، س بازرگان
مختارالســلطنه وزیــر نظمیــه و احتســابیه، بشــیرالملک شاطرباشــی )نانــوای 
ــر  ــار افس ــود� چه ــرب ب ــات و امین الض ــس خالصه ج ــک رئی ــلطنتی(، بصیرالمل س
ــت و  ــرار گرف ــس ق ــار مجل ــی در اختی ــور اجرای ــرای ام ــزاق ب ــزده ق ــزاق و پان ق
صدراعظــم پنجــاه هــزار تومــان بــرای خریــد گنــدم اختصــاص داد� مــدارک بــرای 
ــپتامبر  ــا س ــخ جمادی االول1۳16ی ــه تاری ــم ب ــط صدراعظ ــس توس ــکیل مجل تش
ــرب  ــره ی امین الض ــس در حج ــن مجل ــات ای ــد� جلس ــا ش ــر1۸9۸م� امض و اکتب
ــه کســبه می بایســت  ــول را ک ــای معق ــا در آنجــا قیمت ه تشــکیل می شــد و آن ه

ــد� ــن می کردن ــد، تعیی ــت کنن رعای
ــران  ــا س ــام داد و ب ــود را انج ــف خ ــادی وظای ــهامت زی ــا ش ــرب ب امین الض
احتــکار کــه از اشــراف و علمــا بودنــد، مقابلــه کــرد� مهم تریــن آن هــا ظهیراالســالم، 
و  گمــرکات  وزیــر  قوام الدولــه،  تعجب آورتــر  آن  از  و  تهــران،  امام جمعــه ی 
ــاد  ــود، دام ــی خ ــام مذهب ــدا از مق ــه ج ــود� امام جمع ــس، ب ــن مجل ــو همی عض
ناصرالدین شــاه و بــرادرزن مظفرالدین شــاه بــود� در نتیجــه، هیچ کــس حتــی 
حاکــم تهــران یــا هیچ یــک از وزرا، جرئــت نزدیــک شــدن بــه او و درخواســت بیــرون 
آوردن گندم هــای احتکارشــده را نداشــت� امــا اولیــن فــردی کــه امین الضــرب بــه 
ــه ی او رفــت و از او  ــه خان ــود� امین الضــرب شــخصاً ب ســراغش رفــت، امام جمعــه ب
خواســت گندم هایــی را کــه بــه قیمــت هــر خــروار پنجــاه تومــان می فروخــت، بــه 

ــه او بفروشــد� قیمــت هــر خــروار ده تومــان ب
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در طــول مالقــات طوالنــی ای کــه تعــدادی از اطرافیــان امام جمعــه نیــز در آن 
ــپس  ــوش داد و س ــرب گ ــخنان امین الض ــه س ــتند، وی از روی ادب ب ــور داش حض
پیشــنهاد کــرد کــه ابتــدا ســایر محتکــران بــه ایــن کار اقــدام کننــد� امین الضــرب 
ــاز زد و گفــت: »شــما قدرتمندتریــن فــرد در ایــن شــهر  از قبــول حــرف او ســر ب
ــن اســت کــه شــما  ــت اینکــه مــن اول ســراغ گنــدم شــما آمــدم، ای هســتید� عل

ــید�«  ــران باش ــرای دیگ ــقی ب ــد سرمش می توانی
ازطرفــی، امین الضــرب مبالــغ بیشــتر از ده هــزار تومــان را نمی پذیرفــت� 
ازطــرف دیگــر، امتنــاع امام جمعــه از قبــول طــرح پیشــنهادی در واقــع بــه معنــی 
اهانــت کلــی بــه اهــداف دولــت بــه حســاب می آمــد، ناچــار امام جمعــه بــا فــروش 
ــال آن  ــرد و به دنب ــت ک ــروار موافق ــر خ ــرای ه ــان ب ــت ده توم ــه قیم ــا ب گندم ه
قوام الدولــه و ســایر محتکــران نیــز از او پیــروی کردنــد� گنــدم بــه مقــدار زیــاد در 
اختیــار نانوایی هــا قــرار گرفــت، قیمــت نــان ســقوط کــرد و تقریبــاً معــادل زمــان 
قبــل از احتــکار شــد� در نتیجــه، قیمــت ســایر مــواد غذایــی ماننــد برنــج، روغــن و 

مــواد ضــروری دیگــر مثــل زغــال نیــز ســقوط کــرد�
افضل الملــک، مــورخ دولتــی و رســمی عهــد مظفرالدین شــاه، دربــاره ی خدمتــی 
داد، می گویــد: »حاجی محمدحســن  انجــام  بــرای جامعــه  امین الضــرب  کــه 
ــود� بعضــی  ــران ب ــام، چندیــن ســال مغضــوب اهــل تهــران و اهــل ای در ســابق ای
ضررهــای ملتــی و خســارات اهــل ایــران را در معامــالت و انحطــاط ســکه ی نقــره و 
مــس بــه او نســبت می دادنــد و داســتان ها می گفتنــد� امــا او در چنــد ماهــی کــه 
مدیــر مجلــس انتظــام نــرخ بــود و کفایت هــا بــه ظهــور رســانید و از احــدی تــرس 
ــراوان ســاخت و  ــران ف ــرای اهــل ته ــان را ب ــدم شــکافت و ن ــای گن ــرده، انباره نب
ایشــان را از قحــط و غــال نجــات داد، رتبــه ی خــود را بــه جایــی رســانید کــه تمــام 
ــد و در  مــردم فــدوی و مــداح او شــدند و از بدگویی هــای ســابق او اســتغفار کردن

ــد�« ــار بودن ــه هــر مجلســی بی اختی تمجیــد او ب
خدمــت دیگــر حاج محمدحســن امین الضــرب کــه برایــش نیک نامــی بــه 
ارمغــان آورد، خریــد مقادیــر بســیار گنــدم در قحطــی ســال 1۲۸۸ق� از مازنــدران 
ــود کــه موجــب نجــات مــردم از مــرگ حتمــی شــد� در  ــه تهــران ب و حمــل آن ب
ــده داشــت و  ــدی فزاین ــردم رون ــواع کاالهــای ضــروری م ــی کــه قیمــت ان روزهای
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ــوذ کالم و  ــا اســتفاده از نف ــه توانســت ب ــود ک ــدم انجــام می شــد، او ب ــکار گن احت
برتری هــای تخصصــی تجــاری راه را بگشــاید و شــرایط عرضــه را همــوار کنــد� شــاه 
ــه  ــی ب ــاده ی تزئین ــک لب ــه ی ــج کار امین الضــرب خشــنود شــد ک ــدری از نتای به ق
ــواره پارچــه  ــک ق ــرادرش، حاج ابوالقاســم ملک التجــار مشــهد، ی ــرای ب وی داد و ب

از جنــس جبــه ی خــود هدیــه کــرد�

امین الضرب، لقمه ی چربی برای درباریان پول پرست
ــت� روزی از  ــرب داش ــرای امین الض ــواری ب ــج ناگ ــاه نتای ــرگ ناصر الدین ش م
همــان روزهــا بــود کــه حاج محمدحســن در ضراب خانــه نزدیــک دســتگاه گدازنــده 
ایســتاده و مشــغول نظــارت بــر رونــد کار بــود کــه خبــر آوردنــد مأمورانــی از جانــب 
ــار  ــد� حاج محمدحســن از کن ــز شــتاب دارن ــد و بســیار نی ــا آمده ان ــرزا فرمانفرم می
دســتگاه قرص کوبــی گذشــت و نگاهــی بــه آهنگرانــی انداخــت کــه مشــغول شــمش 
کــردن فلــزات بودنــد� چرخ کشــی بــرای نــوار کــردن شــمش ها بــه ضخامــت معیــن 
نیــز بــه روال همیشــه در حــال انجــام بــود� آن طرف تــر دســتگاه قطــاع نــوار فلــزی 

را قطعه قطعــه  می کــرد
ــکه  ــدازه ی س ــا به ان ــد ت ــرده بودن ــن ک ــده را په ــزات قطعه ش ــان فل کهله کوب
ــی امین الضــرب آمــد و حاج محمدحســن یکــی  ــاره در پ درآورده شــود� کســی دوب
ــش  ــود و همراه ــه ب ــش انداخت ــه را پی ــر ضراب خان ــه کارگ ــد ک ــوران را دی از مأم
می آمــد� بــه روی خــودش نیــاورد و دســتوراتی بــه کارگــر مســئول ســفیدگری داد 
ــد  ــن ســکه ها بودن ــای توزی ــاک می کــرد� پ کــه داشــت قرص هــای زر و ســیم را پ
کــه مأمــور ســر رســید و دســتور میــرزا فرمانفرمــا را ابــالغ کــرد� حاج محمدحســن 
تــا انــدازه ای می دانســت قضیــه از کجــا آب می خــورد و در آن زمــان، چــاره ای جــز 

تســلیم و تبعیــت نداشــت تــا بعــد ببینــد چــه بایــد کــرد�
ــه ســلطنت رســیدن شــاه جدیــد، امین الســلطان صدراعظــم  اندکــی پــس از ب
و حامــی امین الضــرب از کار برکنــار شــد و عبدالحســین میرزا فرمانفرمــا کــه 
حســن ظنی بــه امین الضــرب نداشــت، بــه وزارت جنــگ رســید کــه از هــر لحــاظ 
اختیــارات صدراعظــم را داشــت� بــا وقــوع ایــن حــوادث نه تنهــا امین الضــرب حامــی 
ــاه،  ــلطنت مظفرالدین ش ــاز س ــا آغ ــه ب ــت داد، بلک ــلطان، را از دس ــود، امین الس خ
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گــروه جدیــدی از درباریــان آذربایجــان راهــی تهــران شــدند کــه دنبــال بــه دســت 
آوردن مــال و منــال برآینــد، بــه هــر قیمــت کــه ممکــن باشــد� اولیــن اقــدام آن هــا 
ــت  ــط دویس ــتند فق ــان توانس ــالف انتظارش ــه خ ــود ک ــدرون ب ــه ی ان ــارت خزان غ
 هــزار تومــان اشــرفی طــال، مقــداری صندلــی طــال و مقــدار کمــی ســینی و کاســه ی 
آش خــوری طــال پیــدا کننــد� یحیــی دولت آبــادی، نویســنده ی وقایــع مشــروطیت 
ــد:  ــد و می گوی ــزارش می ده ــرایط گ ــان ش ــارف از هم ــن مع ــان انجم و از مؤسس
ــی  ــدار ثروت ــان مق ــم، هم ــدت ک ــتند در م ــاه می خواس ــان مظفرالدین ش »اطرافی
ــاه  ــا پنج ــل ت ــول چه ــاه در ط ــان ناصرالدین ش ــه مالزم ــد ک ــت بیاورن ــه دس را ب
ــرد،  ــت می ک ــر کاری دخال ــا در ه ــا فرمانفرم ــد� نه تنه ــه دســت آورده بودن ســال ب
ــط  ــی از ضب ــش، حت ــاه و اطرافیان ــتهای ش ــش و اش ــاندن عط ــرای فرونش ــه ب بلک
ــذا بــه آب کــردن  ــه نیــز خــودداری نمی کــرد؛ ل ســکه ها و فــروش جواهــرات خزان
صندلی هــای طــال و کاســه های طــالی عتیقــه کــه در بازارهــای اروپــا قیمت هــای 
گــزاف داشــتند، مبــادرت می کــرد و طــالی حاصــل از فــروش آن هــا را بــه اشــرفی 

ــرد�«  ــل می ک تبدی
اولیــن قربانــی ایــن افــراد پول پرســت، میرزااســماعیل خان امین الملــک، 
بــرادر صدراعظــم ســابق و رئیــس خزانــه، بــود کــه او را بــه بهانــه ی رســیدگی بــه 
حســاب های خزانــه تحــت فشــار قــرار دادنــد تــا اطالعاتــی دربــاره ی خزانــه کســب 
کننــد� سرپرســتی ایــن کار بــا بصیرالســلطنه، مــالزم و محــرم راز مظفرالدین شــاه، 
ــار حتــی امین الملــک را در حــال  ــک ب ــود� ی ــه فســاد مشــهور شــده ب ــود کــه ب ب
بیمــاری بــه فلــک کــردن تهدیــد کــرد� باالخــره آن هــا بــه میرزارضــا صــراف کــه 
یکــی از کارکنــان امین الملــک بــود، رشــوه دادنــد و او محــل مخفــی پول هــا را در 
خزانــه بــه آن هــا نشــان داد کــه مقادیــر زیــادی پــول بــه دســت آمــد� امین الملــک 
از اهانتــی کــه بــه او شــده بــود، آن چنــان رنــج کشــید کــه پــس از مــدت کوتاهــی 
در ۳۲ســالگی درگذشــت� مخبرالدولــه، وزیــر داخلــه، تنهــا کســی بــود کــه ســعی 
کــرد زیــاده روی ایــن افــراد را فروبنشــاند، ولــی بی نتیجــه بــود� در چنیــن شــرایطی 
ــهور  ــی اش مش ــرمایه گذاری های عموم ــانه ای و س ــش افس ــه ثروت ــرب ک امین الض
شــده بــود، هــدف قــرار گرفــت و چــون حامــی خــود را نیــز از دســت داده بــود و 
بــه قــول مخبرالدولــه »لقمــه ی چربــی بــود«، گزارش هــای مختلفــی از دســتگیری 
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و زندانــی شــدن وی در ایــن مقطــع وجــود دارد�
ــول  ــاد پ ــل ضــرب زی ــه از او به دلی ــن صــورت اســت ک ــر بدی ــت ام ــا واقعی ام
ــود  ــده ب ــوان ش ــد و عن ــرده بودن ــکایت ک ــد، ش ــکه های مســی بودن ــه س ــیاه ک س
ــرور  ــزان دوازده ک ــه می ــذا او را ب ــت� ل ــرده اس ــی ب ــود فراوان ــن راه س ــه از ای ک
)شــش میلیــون تومــان( جریمــه کردنــد� وی از دادن ایــن مبلــغ ســر بــاز زد و بــه 
همیــن دلیــل در رجــب 1۳14ق� یــا دســامبر 1۸96م� دســتگیر شــد و بــه قولــی در 
ضراب خانــه و بــه قولــی دیگــر در خانــه ی مخبرالدولــه تحــت نظــر قــرار گرفــت� در 
همیــن زمــان، حاج محمدحســین آقــا، پســر امین الضــرب، کــه از طریــق مســکو و 
مشــهد از اروپــا برمی گشــت، در دهکــده ی نمــک، بیــن ســمنان و تهــران دســتگیر 
شــد� مهدی قلــی هدایــت، پســر مخبرالدولــه، گــزارش می دهــد کــه تــا زمانــی کــه 
ــی وی  ــد؛ ول ــار می ش ــرام رفت ــه احت ــا او ب ــود، ب ــا ب ــه ی آن ه ــرب در خان امین الض
همچنــان از پرداخــت جریمــه ســر بــاز مــی زد� ظاهــراً مذاکــرات زمانــی آغــاز شــد 

ــید� ــا رس ــه حاج محمدحســین آق ک
ــه  ــدرش را ب ــی پ ــورت دارای ــین آقا ص ــت، حاج حس ــای هدای ــق گزارش ه طب
ــن و  ــان، زمی ــه ارزش 000�750 توم ــاد ب ــن محمودآب ــت: راه آه ــرح نوش ــن ش ای
ــه ارزش 000�1۲0  ــه ارزش 000�۲50 تومــان، ابریشــم خــام در مارســی ب ملــک ب
ــه ارزش  ــان و ســکه و شــمش طــال ب ــه ارزش 000�۲00 توم ــرات ب ــان، جواه توم
000�450 تومــان� ســعی حاج حســن آقا بــر ایــن بــود کــه آن هــا راه آهــن را 
ــان  ــد و 000�760 توم ــاز زدن ــر ب ــا س ــی آن ه ــد؛ ول ــول کنن ــه قب ــای جریم به ج
ــرب  ــه امین الض ــهور ب ــی مش ــن کمپان ــد� حاج محمدحس ــه کردن ــد مطالب ــول نق پ
ــا وجــود ســخت گیری های درباریــان و برخــی از افــراد بانفــوذ کــه چشــم طمــع  ب
بــه ثــروت و جایــگاه داشــتند، توانســت دوبــاره در دوران مظفرالدین شــاه در کانــون 

ــرد� ــرار گی ــور ق ــی کش ــری اصل تصمیم گی

نقش اقتصادی، اجتماعی و مذهبی محمدحسن امین الضرب
ــانه ای و  ــرای افس ــگ ماج ــه فرن ــود ب ــفرهای خ ــی از س ــرب در یک امین الض
ــه  ــنید ک ــان روز ش ــت� هم ــرو رف ــر ف ــه فک ــنید و ب ــی را ش ــی ابریشم کش تاریخ
یکــی از اطرافیــان بــرای شــاه تعریــف کــرد: »چینی هــا روش تهیــه ی ابریشــم را از 
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4000 ســال پیــش می دانســتند� روزی ملکــه ی چیــن یــک پیلــه ی کــرم ابریشــم 
را به اشــتباه داخــل آب جوشــی کــه مخصــوص شست وشــوی دســت ها بــود، 
انداخــت و روز بعــد دیــد کــه تارهــای ابریشــمی از داخــل ظــرف بیــرون می آینــد� 
ــه نگهــداری از کرم هــای ابریشــم  ــرد و از آن زمــان شــروع ب از ایــن عمــل لــذت  ب
کــرد تــا بتوانــد از ابریشــم آن هــا بــرای لباس هایــش اســتفاده کنــد�« شــاه همــان 
موقــع دســتور داد چندیــن قــواره پارچــه ی ابریشــم بــرای زنــان حرمســرا بخرنــد و 
ســودای تولیــد ابریشــم در ایــران نیــز از همــان روز اندیشــه ی حاج محمدحســن را 

بــه خــود مشــغول کــرد�
ــرن  ــر ق ــع آخ ــا رب ــران ت ــرب در ای ــی امین الض ــای صنعت ــتر فعالیت ه بیش
نــوزده ابتــکاری بــود� نخســتین بــار در همــان زمــان بــود کــه بازرگانــی وارد چنیــن 
صنایعــی شــد� ایــن اقــدام زمانــی اتفــاق افتــاد کــه ایــران جــاده ی مناســب، بانــک، 
نظــام پســتی و نیــروی انســانی ماهــر نداشــت و اکثــر ایــن وســایل را از خــارج از 
ــای  ــن گام ه ــا پســرش در برداشــتن اولی ــرد� نقــش او و بعده ــن می ک کشــور تأمی
صنعتــی اهمیــت بســیار دارد� امین الضــرب در ســال 1۲6۳ اولیــن ماشــین را بــرای 
ــت  ــب، وارد حــوزه ی صنع ــرد و به این ترتی ــه ی ابریشم کشــی، وارد رشــت ک کارخان
شــد� صــدور ابریشــم بــه اســتانبول، مصــر و مارســی ازجمله کارهــای مهــم صادراتی 
ــرادرش دســتور  ــه ب ــد داشــت و ب ــدرت بخــار تأکی ــر ق ــود� او مکــرراً ب ــران ب در ای
ــپ  ــک پم ــور و ی ــک تراکت ــار، ی ــین بخ ــی، دو ماش ــین پنبه پاک کن ــک ماش داد ی
ــه ی  ــیس کارخان ــتد� تأس ــران بفرس ــه ای ــه ب ــرد، از فرانس ــار کار می ک ــا بخ ــه ب ک

ــود� ــق وی ب ــی ناموف ــات صنعت ــران از اقدام ــی ته ــازی و چیت باف کبریت س
ــادن )به جــز  ــدادی مع ــن و تع ــاز ذوب آه امین الضــرب در ســال 1۲66ش� امتی
طــال( را بــه مــدت ســی ســال از شــاه گرفــت� بــا وجــود اینکــه برخــی ماشــین آالت 
ذوب آهــن خریــداری شــد و کارشناســان خارجــی بــرای اجــرای پــروژه بــه ایــران 
ــد، ایــن  ــد و چنــد ســالی هــم مشــغول نقشــه برداری و تهیــه ی وســایل بودن آمدن
کار متوقــف شــد؛ بااین حــال بخشــی از ایــن پــروژه یعنــی ســاختن راه آهــن بیــن 

آمــل و محمودآبــاد در حــدود بیســت کیلومتــر عملــی شــد�
احــداث کارخانــه ی بلورســازی، تأســیس کارخانــه ی چینی ســازی، بنــای 
کاروان ســرای حســن آباد میــان راه تهــران بــه قــم، ســاخت راه افجــه بــه 
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ــات  ــات و تأسیس ــر خدم ــک در 1۲96ق� از دیگ ــیس بان ــنهاد تأس ــران و پیش ته
حاج محمدحســن امین الضــرب بــه شــمار می آیــد� وی یــک دهــه قبــل از تشــکیل 
بانــک شاهنشــاهی بــه ناصرالدین شــاه پیشــنهاد کــرد بانــک ملــی را دولــت و مــردم 
ایــران تأســیس کننــد� او بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه ســرمایه های خــردی 
ــای  ــکل گیری فعالیت ه ــی در ش ــش مهم ــود، نق ــع آوری می ش ــک جم ــه در بان ک
ــه خــارج  ــراوان، مســافرت های امین الضــرب ب ــی دارد� تجربه هــای تجــاری ف صنعت
از کشــور و مشــاهده ی پیشــرفت های اجتماعــی و اقتصــادی اروپــا و عقب ماندگــی 
ــور  ــوآوری در کش ــعه و ن ــر توس ــه فک ــواره ب ــه وی هم ــد ک ــب می ش ــران موج ای
ــان  ــان، چن ــی آن زم ــده ی اروپای ــه روســیه، کشــور عقب مان ــا ســفر ب باشــد� وی ب
مســحور شــد کــه نوشــت: »وزرا و حــکام، هریــک ذره ای از حــد خــود نمی تواننــد 
ــد و  ــع کن ــا طم ــرد ی ــی را بگی ــال کس ــه م ــدرت اینک ــی را ق ــوند� کس ــارج ش خ
ــطه  ــد، واس ــوم ش ــر معل ــه تقصی ــد از آنک ــدارد� بع ــکان ن ــد، ام ــت اندازی نمای دس
ــری  ــای دیگ ــد�« در ج ــور باش ــرادر امپرات ــه( ب ــو کان )اگرچ ــت ول ــداً کار نیس اب
نوشــته اســت: »در فرنگســتان همــه مشــغول کار هســتند و کارخانجــات بســیارند 
ــاده ی  ــکار م ــام بی ــران تم ــردم ای ــد، م ــرون می آرن ــال بی ــش صد ذرع، زغ و از ش

همدیگــر را می پاینــد�«
او به جــز زمینه هــای اقتصــادی و تجــاری در امــور عمومــی و عام المنفعــه 
ــی از رجــال دانشــور عصــر  ــی گروه ــال، وقت ــرای مث ــود؛ ب ــال ب ــل و فع ــز دخی نی
مظفــری »انجمــن معــارف« را بــرای توســعه ی مــدارس و گســترش فرهنــگ جدیــد 
تشــکیل دادنــد، عضویــت در آن را پذیرفــت� از مظاهــر اعتقــادات عمیــق مذهبــی 
امین الضــرب و اشــتیاقش بــه افزایــش ســطح آمــوزش عمومــی اقــدام او بــه تکثیــر 
ــه  ــود� وی ب ــگان آن ب ــع رای ــه هزینــه ی شــخصی و توزی ــد ب ــوار در ۲۲ جل بحاراالن
احــداث بناهــا و نهادهــای عام المنفعــه و ســاختن حجــره بــرای طــالب در اماکــن 

مذهبــی نیــز عالقــه ای مخصــوص داشــت�
وجهــه ی اجتماعــی امین الضــرب نیــز اهمیــت دارد� نقــش او در تشــکیل 
مجلــس وکالی تجــاری ایــران و پیگیــری حقــوق بازرگانــان درخــور  توجــه اســت� 
ــک  ــاد بان ــا و ایج ــت دارایی ه ــرای ثب ــری ب ــاد دفت ــی، ایج ــت مال ــود امنی وی وج
ــت  ــاری می دانس ــت تج ــعه ی فعالی ــرای توس ــی ب ــای اساس ــی را از ضرورت ه ایران
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و بــرای تحقــق آرمان هایــش اقدامــات بســیار انجــام داد� مشــارکت فعــال او بــرای 
ــن راه،  ــی شــدنش در ای ــو و زندان ــاز تنباک ــا امتی ــارزه ب حــل مشــکل قحطــی، مب
ــرای فقــرا تنهــا بخشــی از فعالیت هــای  تهیــه ی پوشــاک، مــواد غذایــی و زغــال ب

اجتماعــی اوســت�

امین الضرب نخستین مؤسس راه آهن در ایران
در تابســتانی کــه حاج محمدحســن طــی ســفری همــراه بــا ناصرالدین شــاه بــه 
ــاد را کــه آن زمــان روســتایی بیــش  ــود، محمودآب ــه ب مناطــق شــمال کشــور رفت
نبــود، از نزدیــک دیــد و آنجــا را مــکان مناســبی بــرای احــداث بنــدر دانســت� تــا 
ــزد  ــدی را ن ــن قاص ــود، حاج محمدحس ــغول ب ــرج مش ــت وگذار و تف ــه گش ــاه ب ش
ــی  ــاب ماه ــاول کب ــه تن ــاه ب ــد� ش ــرا خوان ــان را ف ــتاد و آن ــر فرس ــن تَلیکَس خوانی
ــه شــاه  ــرد� عصــرگاه ب ــداری ک ــه را خری ــه امین الضــرب آن منطق ــود ک ســرگرم ب
ــهولت  ــاد س ــدر و ایج ــداث بن ــاحل از اح ــار س ــدم زدن در کن ــن ق ــت و حی پیوس
ــن  ــا ای ــت� او بعده ــرای شــاه ســخن گف ــدری در آن محــل ب ــی بن ــر بازرگان در ام
ــته  ــاه نوش ــه ناصرالدین ش ــه ب ــه ای ک ــی نام ــده را ط ــکله ی بناش ــات و اس تأسیس

ــرد� ــذاری ک ــری« نام گ ــدر ناص ــود، »بن ب
ــه ی  ــه در فاصل ــل ک ــای آم ــنگ از کوه ه ــدور زغال س ــرای ص ــرب ب امین الض
ــه  ــاد ب ــن را از محمودآب ــن راه آه ــت، اولی ــرار داش ــهر ق ــن ش ــت کیلومتری ای بیس
ــه  ــرد و قصــد داشــت ک ــر ک ــر دای ــول ۲1 کیلومت ــه ط ــال 1۳0۸ق� ب ــل در س آم
ــا  ــه بنــدر ناصــری حمــل، و از آنجــا ب ــا قطــار از کوه هــای آمــل ب زغال ســنگ را ب
کشــتی بــه شــوروی صــادر کنــد کــه ایــن نقشــه بــا مخالفت هــای افــراد محلــی و 
شــکایت زیــاد بــه دربــار در مرحلــه ی عملیــات ریل گــذاری و ایجــاد اســکله متوقــف 
ــی  ــه فراموش ــاره ب ــاد دوب ــه محمودآب ــود ک ــد ب ــه بع ــف ب ــان روز توق ــد� از هم ش
ــر«  ــدر »مشهدس ــتد بن ــه دادوس ــود ک ــن ب ــرب ای ــرض امین الض ــد� غ ــپرده ش س
)بابلســر امــروزی( را دوبــاره بــه محمودآبــاد برگردانــد کــه ایــن امــر میســر نشــد� 
وی ســاختمان چهارطبقــه ی بســیار زیبایــی نیــز در ایــن شــهر بنــا نمــود کــه در 

ــود� ــام »عمــارت« معــروف ب ــه ن بیــن اهالــی ب
ســاخت راه آهــن آمــل ـ محمودآبــاد را بایــد دومیــن تــالش بخــش خصوصــی 
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ــه  ــی ک ــت� کوشش ــی دانس ــل ریل ــوزه ی حمل ونق ــار در ح ــران در دوره ی قاج ای
به واســطه ی ســلطه و دخالــت بیگانــگان و منفعت طلبــی شــاه و قدرتمنــدان محلــی 
بــه ســرانجام نرســید؛ امــا نــام حاج محمدحســن اصفهانــی را بــه نخســتین مؤســس 
راه آهــن در ایــران مبــّدل کــرد� او افــق دیــد گســترده ای بــه نیازهــای آینده داشــت؛ 
بــه همیــن دلیــل، تأســیس راه آهــن را در دســتور کار خــود قــرار داد، ارزان تریــن 
وســیله ای کــه می توانســت بیشــترین حجــم بــار را از جایــی بــه جــای دیگــر انتقــال 
دهــد و در ایــن راه، کوتاه تریــن مســیر را بــرای انجــام کار انتخــاب کــرد، محمودآبــاد 
ــه آمــل� شــهری کــه می شــد از آنجــا در کوتاه تریــن زمــان، مــال تجــار روســیه  ب

را بــه پایتخــت انتقــال داد�
حاج محمدرحیــم  بــرادرش  بــا  همــراه  شــوال 1۳04ق�  حاج محمدحســن 
و میرزاجعفــر بــرادر حاج ســیاح بــه پاریــس رفــت تــا مقدمــات راه آهــن را 
ــن  ــاخت راه آه ــه س ــروع ب ــاه، ش ــلطنت ناصرالدین ش ــر س ــد و اواخ ــدارک ببین ت
ــد  ــار و عه ــار دوره ی قاج ــال درب ــلطنه از رج ــرد� اعتمادالس ــاد ک ــل ـ محمودآب آم
دراین بــاره  1۸ربیــع االول1۳05ق�  یکشــنبه  روز  یادداشــت  در  ناصرالدین شــاه 
بــود،  امیــن دارالضــرب کــه فرنــگ رفتــه  می نویســد: »حاجی محمدحســن 
مراجعــت نمــوده و بــه حضــور شــرفیاب شــد� می گویــد راه آهــن تــا شــهر آمــل از 

محمودآبــاد آورده اســت�«
ــی  ــق، نویســنده و رجال شــناس برجســته ی ایران ــورخ، محق ــداد، م مهــدی بام

ــد: ــران می نویس ــال ای ــرح حال رج ــاب ش در کت
ــخاص  ــی از اش ــد� برخ ــران بکش ــه ته ــل ب ــد از آم ــه بع ــت ک ــال داش »خی
نوشــته اند مقــداری نمانــده بــود کــه به واســطه ی دســایس میرزاعبداله خــان 
ــان  ــه صاحب ــک ک ــان اتاب ــرزا علی اصغرخ ــه ســردار امجــد و می یوشــی انتظام الدول
ــد، آن راه از کار افتــاد�  ــدران ‘بنــد جــزء’ و ‘مشهدســر’ بودن دو بنــدر معــروف مازن
ــه حاجی محمدحســن خــورد،  ــان ضــرر ب ــرور توم ــی دو ک ــت، یک ــن جه ــه همی ب
ــی و  ــت خارج ــرا سیاس ــت؛ زی ــن نیس ــطور چنی ــن س ــده ی ای ــر نگارن ــه نظ ــا ب ام
ــور  ــام کار شــد و موضــوع همین ط ــع اتم ــران مان ــگان در ای ــزون بیگان ــوذ روزاف نف
ــا اینکــه به مــرور ایــام راه آهــن و تأسیســات آن به کلــی از  ــد ت معــوق و خنثــی مان
ــلطان  ــت� امین الس ــتباه اس ــم اش ــلطان ه ــت امین الس ــوع ضدی ــت و موض ــن رف بی
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ــی  ــطه ی منافع ــر به واس ــر عم ــا آخ ــر( ت ــدر و پس ــا )پ ــا امین الضرب ه ــه ب همیش
ــا آنــان مخالفتــی ابــراز  کــه می بــرد، میانــه ی بســیار خوبــی داشــت و هیچ وقــت ب

نداشــته اســت�«
از همراهــان حاج محمدحســن در ســفر  بــرادرش یکــی  حاج ســیاح کــه 
ــا  ــت روس ه ــت، از دخال ــل داش ــن آم ــل آه ــه از ری ــداری ک ــود، در دی ــس ب پاری
ــد رســید�«  ــه ســرانجام خواه ــن کار ب ــد ای ــا بگذارن ــر این ه ــد: »اگ ســخن می گوی
ــا منفعت طلبــی  ــرای گســترش کار داشــت، ام امین الضــرب برنامه هــای بســیاری ب
شــاه و دخالــت بیگانــگان هرگــز اجــازه ی تحقــق آن هــا را بــه او نــداد و نخســتین 

ــا شکســت مواجــه شــد� ــه ب ــن زمین ــه ی تجــاری بخــش خصوصــی در ای تجرب

سرانجام حاج محمدحسن امین الضرب 
برخــی  بــا  امین الضــرب  حاج محمدحســن  زندگــی  آخــر  ســال  هشــت 
ــوت  ــه ف ــژ فرانس ــم در دوگان ــرادرش حاج محمدرحی ــود� ب ــارن ب ــا مق تلخ کامی ه
ــتند�  ــران درگذش ــای ته ــم در وب ــران حاج محمدرحی ــال، پس ــس از دو س ــرد� پ ک
بخــش بزرگــی از دارایــی او مصــادره و خــود نیــز زندانــی شــد� او به رغــم پرانــرژی 
و پــرکار بودنــش همــواره بیمــار بــود؛ بیشــتر اوقــات ســرفه می کــرد و گاهــی خــون 
ــار در  ــک  ب ــه ی پســرش حاج حســین آقا، امین الضــرب ی ــق گفت ــی آورد� طب ــاال م ب
اوایــل کار تجــاری خــود بــرای رســاندن محمولــه ی شــکر از تبریــز بــه تهــران عجلــه 
ــرد� از  ــر نک ــودی صب ــرای بهب ــی ب ــار ســرماخوردگی شــد؛ ول داشــت و در راه دچ
ــای  ــی از بیماری ه ــود� اســناد و گزارش های ــار ب ــد او همیشــه بیم ــه بع ــان ب آن زم
متعــدد او وجــود دارد؛ بــرای مثــال، در 4شــعبان1۲۸7 یــا ۳0اکتبــر1۸70م� طــی 
نامــه ای بــه حاج ابوالقاســم در اســتانبول نوشــته اســت: »امــروز مــن انتظــار زندگــی 
بــرای لحظــه ی بعــد را نــدارم و بســته بــه لطــف خداســت کــه بیمــاری را رد کنــم�«

ــس،  ــی نف ــری نوشــت: »تنگ ــه ی دیگ ــی1۸71م� طــی نام ــا 1م ــر ی در 10صف
ــی  ــت�« در 14ربیع الثان ــه اس ــس انداخت ــرا از نف ــردرد م ــودرد و س ــینه درد، پهل س
ــرد و  ــین ک ــه او را خانه نش ــد ک ــی ش ــی نفس ــان تنگ ــار چن ــی1۸75م� دچ یا۲0م
ــر  ــر1۸۸6م� زمین گی ــپتامبر و اکتب ــا س ــرم 1۳0۳ق� ی ــه و مح ــول ذی الحج در ط
شــده بــود و در تلگرافــی کــه بــه کرمــان فرســتاده، نوشــته بــود: »ضعــف و بیمــاری 
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ــه دارد�« ادام
مدارکــی در آرشــیو وجــود دارد کــه نشــان می دهــد او همه ســاله بیمــار بــوده 
ــای  ــر بیماری ه ــا اوت 1۸9۸م� در اث ــع االول 1۳16 ی ــاز ربی اســت� ســرانجام در آغ
مختلــف مشــرف بــه مــرگ شــد� اگرچــه پــس از آن، مــدت کوتاهــی در ربیع الثانــی 
ــا نوامبــر همــان  ــی ی ــا ســپتامبر بهبــودی موقــت یافــت و حتــی در جمادی الثان ی
ــخ ۸  ــد و در تاری ــاری ش ــلیم بیم ــره تس ــی باالخ ــت، ول ــره اش رف ــه حج ــال ب س
شــعبان 1۳16 یــا ۲۲ دســامبر 1۸9۸م� در حــدود 6۳ســالگی درگذشــت� مــرگ او 
احتمــاالً در اثــر عوارضــی چــون آســم یــا بیمــاری ریــوی، ســل یــا ســرطان ریــه 

بــوده اســت�
ــد�  ــن ش ــف دف ــدس نج ــهر مق ــرب در ش ــن امین الض ــد حاج محمدحس جس
ــود�  ــارن ب ــا ســلطنت ســه پادشــاه قاجــار مق زندگــی محمدحســن امین الضــرب ب
او در دوران پادشــاهی محمدشــاه زاده شــد، در زمــان ســلطنت ناصرالدین شــاه بــه 
تهــران آمــد و بــه اوج شــهرت رســید و در عصــر پادشــاهی مظفرالدین شــاه قاجــار 

درگذشــت�
افضل الملــک، مــورخ دولتــی و رســمی عهــد مظفرالدین شــاه و ســفرنامه نویس 

دوران قاجاریــه، دربــاره ی مــرگ او می نویســد:
ــه  ــی ک ــه کمپان ــروف ب ــرب، مع ــن  دارالض ــی، امی ــن اصفهان »حاجی محمدحس
در دوره ی ناصــری و دوره ی مظفریــه ی اول تاجــر محتــرم معتبــر ایــران بــود و در 
والیــات خارجــه نفــوذ و رســوخی داشــت و همیشــه طــرف رجــوع کارهــای دولــت 
بــود، در ایــن اوقــات کــه اداره و انتظــام مجلــس نــرخ بــا او بــود و بســی خدمــات بــه 
ملــت و دولــت کــرد، کــه مــردم از قحــط و غــالی ایــن ســال رســتند، چنیــن مــرد 
ســعادتمندی در اواخــر ایــن ســال هــزار و ســیصد و شــانزده، در مــاه شــعبان وفــات 
کــرد و عمــوم اهــل تهــران بــرای او طلــب مغفــرت کردنــد و محــض انتظــام نرخــی 
ــن  ــد��� حاجی محمدحس ــاد می کردن ــی ی ــر و خوش ــه خی ــر زد، او را ب ــه از او س ک
ــخصی  ــی، ش ــور سیاس ــب ام ــن و ترتی ــیدن را ه آه ــارت و کش ــر تج ــوم در ام مرح
ماهــر بــود اگــر بــه او امنیــت و اطمینــان می دادنــد، وی کار تجــارت را بــه ایــران 
ــه  ــباب خارج ــه و اس ــه امتع ــاج ب ــران محت ــل ای ــه اه ــانید ک ــی می رس ــه جای ب
نشــوند، چــرخ و ماشــین هــر کاری را بــه ایــران مــی آورد و کارخانجــات جدیــده راه 
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می انداخــت� ولــی افســوس کــه او را بــه بعضــی کارهــا تشــویق و ترغیــب نکردنــد��� 
ــوار اســت  ــدات در بحاراالن ــه ی آن مرحــوم، چــاپ شــدن تمــام مجل ــار خیری از آث
کــه مبالغــی خطیــر صــرف کــرده، تمــام مجلــدات را چــاپ کــرده، مجانــاً بــه مــردم 
ــاغ  ــار خیریــه ی او ســاختن حجــرات متعــدده اســت، بــه صحــن ب داد� دیگــر از آث
ــع  ــه، علیه الرحمــه، کــه در یــک فرســنگ و نیمــی از تهــران واق ــره ی ابن بابوی مقب
ــه  ــت ک ــیده اس ــا کش ــب دری ــا ل ــدران را ت ــن در مازن ــخ راه آه ــار فرس ــت� چه اس

ــود�« ــان ش ــتی ها آس ــه کش ــاره ب ــل مال التج حم

فیلم مستند »امین الضرب«
ــی تهــران  ــاق بازرگان ــه نقــل از ات ــران ب ــل ســال 1۳99 خبرگزاری هــای ای اوای
اعــالم کردنــد کــه حاج محمدحســن امین الضــرب، بزرگ تریــن تاجــر ایرانــی 
قــرن نوزدهــم میــالدی، ســوژه ی یــک فیلــم مســتند خواهــد شــد� ایــن فیلــم از 
تولیــدات مشــترک مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی و اتــاق بازرگانــی 
ــن  ــرای ای ــی پُرماج ــرب« زندگ ــتند »امین الض ــت در مس ــرار اس ــت� ق ــران اس ته
ــری در  ــد ناص ــران در عه ــه ی ای ــادی جامع ــوالت اقتص ــود و تح ــت ش ــر روای تاج
قالــب زندگــی ایــن فــرد بــه تصویــر کشــیده شــود� در ایــن دوران ســه شــخصیت 
امیرکبیــر، میرزاحســین خان سپهســاالر و ســیدجمال الدین اســدآبادی هریــک 
ــد�  ــه و تجددخواهــی برآمدن به نوعــی درصــدد اصــالح حکومــت اســتبدادی قاجاری
روایــت زندگــی امین الضــرب نیــز در ایــن مســتند از ایــن قــرار اســت کــه 
ــه نخســتین  ــی روی آورده و ب ــه کارآفرین ــن اندیشــه ها ب ــروی ای ــه دل در گ چگون

ــت� ــده اس ــدل ش ــران ب ــی ای ــرمایه گذار صنعت س
گذشــته از تمــام فــراز و نشــیب هایی کــه بــه آن پرداختــه شــد اما، محمدحســن 
ــراه  ــک هم ــود ی ــی و سیاســی خ ــای اقتصــادی، اجتماع امین الضــرب در فعالیت ه
همیشــگی داشــت� محمدحســین امین الضــرب فرزنــد او کســی بــود کــه در تمامــی 
ــه وی  ــدی ب ــه در بخــش بع ــده اســت ک ــت  ش ــدر ثب ــار پ ــش در کن مراحــل، نام

خواهیــم پرداخــت�
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۲. محمدحسین امین الضرب
تولد، کودکی و نوجوانی امین الضرِب دوم

محمدحســن بــا ماه بیگم خانــم، دختــر یکــی از صرافــان اصفهانــی، ازدواج 
کــرده بــود� ایــن دو بــه ســال 1۲۸9ق� یــا 1۲51ش� در تهــران صاحــب فرزنــدی 
ــه  ــد ب ــس از تول ــوزاد پ ــاد� ن ــر او نه ــدرش را ب ــام پ ــن ن ــه محمدحس ــدند ک ش
دایــه ای ســپرده شــد و پــس از مرحلــه ی بلــوغ و رشــد جســمانی کافــی، آمــاده ی 
ــت  ــدرش شــخصاً در دوران کودکــی مســئولیت تربی ــل شــد� پ ــری و تحصی یادگی
ــه فرســتادند کــه در  ــه یــک مکتــب زنان ــر عهــده داشــت؛ امــا بعــد او را ب وی را ب
ــه  ــه یــک مکتــب مردان ــز او را ب ــرار داشــت� یــک ســال بعــد نی همسایگی شــان ق
ــه  ــود ک ــاهرودی ب ــمعیل ش ــب شیخ اس ــن مکت ــش در ای ــام معلم ــتادند� ن فرس
ــاه  ــه م ــس از دو س ــت� پ ــیار گماش ــت بس ــرب هم ــت امین الض ــز در تربی وی نی
ــدا او را  ــدر محمدحســین ابت ــازم شــاهرود شــد و پ آقا شیخ اســمعیل شــاهرودی ع
بــه حجــره ی آقامحمــد فرســتاد تــا معلــم دیگــری را بــرای وی اســتخدام کنــد� در 
ســال 1۲99 مرحــوم آقاُمالآقــا شــهیدزادی را کــه معلــم ســابق حاج میرزاابوالقاســم 
بــود، بــه معلمــی برگزیدنــد� محمدحســین پــس از تحصیــل نــزد او بــه امــر پــدرش 
ــه مشــهد رفــت�  ــود و به اتفــاق مــادرش ب ــه تهــران آمــد و دو ســال در تهــران ب ب
ــدار  ــدت مق ــن م ــود و در ای ــل ب ــال در مشــهد مشــغول تحصی ــه دو س ــک ب نزدی
زیــادی شــعر و صــرف حفــظ کــرد� خــط و خطاطــی را از حاج میرزاحســن معــروف 
ــر از  ــه غی ــا را ب ــی روزه ــت و تمام ــس آموخ ــو خوش نوی ــه گل گالب و میرزاعم ب
روز جمعــه بــه تحصیــل می پرداخــت� او خــط نســتعلیق و شکســته را بســیار نیکــو 

می نوشــت�
ــان فارســی و فرانســوی را از معلمــان خصوصــی فــرا گرفــت�  محمدحســین زب
او در تهــران، بــرای مدتــی نــزد ســیدجمال الدین اســدآبادی زندگــی کــرد و زبــان 
ــه  ــن خان وی را همیش ــت� محمدحس ــل از وی آموخ ــور کام ــز به ط ــی را نی عرب
ــرد� او خــود  ــر می ک ــه ام ــرآن و ادعی ــدن ق ــوا و خداپرســتی و خوان ــد و تق ــه زه ب
حکایــت کــرده کــه از دوازده ســالگی ســحرخیز بــوده و نمــاز شــب  و هروقــت مجــال 
ــد  ــده اســت و همیشــه می خواســته اشــخاص عاب ــا می خوان ــرآن و دع ــه، ق می یافت
و زاهــد را زیــارت کنــد و از آن هــا کمــک بجویــد� شانزده ســاله بــود کــه در حیــاط 
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ــدرش را در  ــادی زد� راه پ ــاری و اقتص ــای تج ــه فعالیت ه ــدرش دســت ب ــزل پ من
ــت  ــن کار را در دس ــالگی کل ای ــا نوزده س ــه داد و ت ــکه ادام ــرب س ــد و ض تولی
گرفــت� محمدحســین نیــز ماننــد پــدرش یکــی از تجــار معــروف زمــان خــود شــد� 
ــه هرجــا کــه  ــرای تجــارت داشــت و ب ــه ســفر، به خصــوص ب ــادی ب او عالقــه ی زی
ســفر می کــرد، توشــه ای از تجــارت اقتصــادی را از آن کشــور بــا خــود بــه ارمغــان 
ــه او  ــیار ب ــاه، بس ــار و مظفرالدین ش ــب درب ــر، از جان ــن خاط ــه همی ــی آورد؛ ب م

ــد� ــت می ش عنای
ــکه  ــرب س ــون ض ــود و فن ــتی ب ــر چیره دس ــین تاج ــدر محمدحس ــه پ ازآنجاک
را نیــز در فرنــگ آموختــه بــود، در زمــان ناصرالدین شــاه به عنــوان مســئول 
ــرای او بســیار ناگــوار  ضراب خانــه ی شاهنشــاهی منصــوب شــد؛ امــا مــرگ شــاه ب
ــه  ــود، ب ــود� چــون در ایــن زمــان به خاطــر تقلبــی کــه در ضــرب ســکه کــرده ب ب
دســتور مظفرالدین شــاه دســتگیر شــد و بــه زنــدان افتــاد� آن هنــگام، محمدحســین 
ــدان  ــه زن ــر ب ــه خب ــود ک ــبزوار ب ــهر س ــگ و در ش ــفر فرن ــت از س در راه بازگش
افتــادن پــدرش را بــه او رســاندند� او بالفاصلــه بــه راه افتــاد و خــود را بــه تهــران 
رســاند و فعالیت هــای زیــادی بــرای آزادی پــدرش انجــام داد� او بــه صنیع الدولــه، 
ــان  ــزار توم ــل ه ــغ چه ــت مبل ــا پرداخ ــرد و ب ــه ک ــاه، مراجع ــاد مظفرالدین ش دام
ــس از  ــدر پ ــرد� پ ــم ک ــدرش را فراه ــات آزادی پ ــه، موجب ــخص صنیع الدول ــه ش ب
آزادی، از ِســمت سرپرســتی ضراب خانــه ی شاهنشــاهی عــزل و خــود صنیع الدولــه 
ــی در کار  ــه تقلب ــد ک ــخص ش ــا مش ــه بعده ــد� البت ــئولیت ش ــن مس ــده دار ای عه

ــوده  اســت� نبــوده و ایــن موضــوع صرفــاً دسیســه ی درباریــان ب

استقالل در تجارت هم زمان با اوج نهضت مشروطه
ــس از  ــه پ ــود ک ــان ب ــن  خ ــور حاج محمدحس ــد ذک ــا فرزن ــین تنه محمدحس
پــدر کار و نــام او را بــه ارث بــرد� او اگرچــه در شــرایطی بهتــر از پــدر کار تجــارت 
ــای اوج  ــرب از روزه ــدان امین  الض ــز خان ــان نی ــا در آن زم ــود، ام ــرده ب ــاز ک را آغ
ــار ماننــد گذشــته نبــود�  ــا درب خــود تــا حــدودی فاصلــه داشــت� ارتبــاط آن هــا ب
وضــع نظــام پولــی ایــران بســیار نابســامان بــود و ارزش پــول در نتیجــه ی عوامــل 
ــت�  ــش یاف ــه ای کاه ــور مالحظ ــزان درخ ــه می ــت ب ــی دول ــی و ناتوان بین الملل
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اطرافیــان مظفرالدین  شــاه کــه مــدت زیــادی بــرای رســیدن او بــه ســلطنت انتظــار 
ــد  ــران کنن ــه ی ســال  های ازدســت رفته را جب ــد، قصــد داشــتند هم کشــیده بودن
ــروت  ــه ث ــود ک ــار نب ــد� دور از انتظ ــدوزی زدن ــه ثروت ان ــت ب ــب دس و به این ترتی
ــه ی  ــن طمع  کاری هــا شــد و نمون افســانه ای امین الضــرب در آن دوران طعمــه ی ای
ــزل  ــن و ع ــدان در موضــوع راه  آه ــن خان ــه ی ای ــرای جریم ــوان در ماج آن را می  ت

ــرد� ــاهده ک ــه مش ــتی ضراب خان ــن  خان از سرپرس محمدحس
ــاری  ــور تج ــی ام ــدر در تمام ــات پ ــان حی ــا زم ــواره ت ــه هم ــین ک محمدحس
ــاز  ــتقل آغ ــورت مس ــارت را به ص ــدر کار تج ــرگ پ ــا م ــی ب ــود، زمان ــگام او ب هم
ــدان او  ــه خان ــود و ازآنجاک ــن ب ــال اوج گرفت ــروطه در ح ــت مش ــه نهض ــرد ک ک
قرابــت گذشــته را بــا دربــار نداشــت، بــه زودی بــه جریــان مشــروطه  خواه نزدیــک 
شــد تــا از ایــن رهگــذر بتوانــد دســت دولــت را از امــوال خــود کوتــاه کنــد� او بــه 
پشــتیبان مالــی مشــروطه  خواهان مبــدل شــد و ازآنجاکــه مدتــی را در اروپــا بــرای 
تحصیــل و تجــارت بــه ســر بــرده بــود، بــا برخــی تحــوالت جهــان جدیــد آشــنایی 
ــده ی تجــار  ــوان نماین ــروزی رســید، او به عن ــه پی ــه مشــروطه ب ــی  ک داشــت� زمان
انتخــاب شــد و در ادوار دیگــر نیــز در چندیــن نوبــت به عنــوان نماینــده ی تهــران 

در مجلــس حضــور داشــت�

امین الضرب؛ پدر برق ایران
ــی از  ــا، یک ــا و کوچه ه ــنایی خیابان ه ــران، روش ــه ای ــرق ب ــدن ب ــل از آم قب
مشــکالت دولــت وقــت بــود� نخســتین مولــد بــرق در ســال 1۲64ش� )1۳0۲ق�( 
یعنــی شــش ســال پــس از اینکــه تومــاس الــوا ادیســون نخســتین المــپ بــرق را 
ــه ی ابتدایــی المــپ الکتریکــی را هاینریــش گوبــل در  اختــراع نمــود، )البتــه نمون
ــه کاخ گلســتان را  ــران شــد ک ــود( وارد ای ــرده ب ــراع ک ــا 1۲۳۳ش� اخت 1۸54م� ی
ــت  ــه ی دول ــا 1۳04ق� در تکی ــد در ســال 1۲66ش� ی ــرد و دو ســال بع روشــن ک
مراســم عــزاداری و تعزیه گردانــی سیدالشــهداء را نیــز بــا نــور خــود رونــق داد� ایــن 
ــران  ــه ای ــار ب ــاه قاج ــتور ناصرالدین ش ــه دس ــرب ب ــن امین الض ــد را محمدحس مول

وارد کــرده بــود�
ســال 1۲۸4ش� محمدحســین بــا مظفرالدین شــاه کــه بــرای ســفر ســوم، عــازم 
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روســیه شــده بــود، همــراه شــد� روزی کــه در خیابــان قــدم مــی زد، چشــمش بــه 
کارخانــه ی بــرق افتــاد کــه در حــال کار کــردن بــود و متوجــه شــد کــه روشــنایی 
ــزی را  ــن چی ــان، چنی ــا آن زم ــه ت ــد� او ک ــن می کن ــه تأمی ــن کارخان ــب را ای ش
ندیــده بــود، ایســتاد و آن را تماشــا کــرد� ازآنجاکــه مدتــی طوالنــی جلــوی کارخانــه 
ایســتاده بــود، نگهبــان در ورودی کارخانــه بــرای جویــا شــدن از موضــوع، بیــرون 
ــدش را داری؟« محمدحســین پاســخ داد:  ــال خری ــه او گفــت: »مگــر خی ــد و ب آم
ــید و از  ــه رس ــب کارخان ــان صاح ــن زم ــرم�« در همی ــد، می خ ــر ارزان بدهن »اگ
جریــان باخبــر شــد و چــون امین الضــرب را بــا وضــع لباســی نامعمــول دیــد، بــرای 
ــه او گفــت: »قیمتــش پانصــد هــزار تومــان اســت�« محمدحســین نیــز  تمســخر ب
ــه ی یکــی از تجــار  ــا قولنامــه اش را بنویســد و پولــش را هــم حوال از او خواســت ت
معتبــر آنجــا کــرد� بــه ایــن صــورت، کارخانــه ی بــرق را تصاحــب کــرد و این گونــه 
ــی،  ــرق را حاج محمد حســین امین الضــرب اصفهان ــار ب ــرای نخســتین ب ــه ب ــود ک ب

وارد ایــران کــرد�
هنــوز مــدت زیــادی از بازگشــت امین الضــرب و مظفرالدین شــاه از روســیه بــه 
ایــران نگذشــته بــود کــه کارخانــه ی بــرق حاج امین الضــرب در ایــران ســاخته شــد 
ــن  ــرق را روش ــاه آباد و چراغ ب ــعدی، ش ــه زار، س ــای الل ــاد و خیابان ه ــه راه افت و ب
کــرد� مــردم زیــادی بــرای تماشــای روشــنایی بــه ایــن خیابان هــا می آمدنــد؛ امــا 
در بیــن آن هــا عــده ای معتقــد بودنــد کــه ایــن روشــنایی قســمتی از قدرت شــیطان 
ــد و  ــا می کردن ــتن المپ ه ــیم ها و شکس ــع س ــه قط ــروع ب ــن، ش ــت� بنابرای اس
ــال  ــر رج ــن اکث ــد� همچنی ــتفاده از آن نشــان نمی دادن ــرای اس ــی ب ــدان رغبت چن
ــد  ــد بودن ــد و معتق ــان ندادن ــوش نش ــرب، روی خ ــرق حاج امین الض ــه ب و وزرا ب
ــد کــه  ــوان اعتمــاد کــرد و احتمــال ایــن را می دادن ــه صنعــت فرنــگ نمی ت کــه ب
ناگهــان خامــوش شــود؛ بــه همیــن خاطــر، تــا مدت هــا نیــز از چراغ هــای زنبــوری 

ــد� ــرای روشــنایی شــب اســتفاده می کردن خــود ب
ــد�  ــا نفــت اســتفاده می کردن ــن ی ــرای روشــنایی از روغ ــردم ب ــان، م در آن زم
ــرد�  ــارزه ک ــد مب ــن عقای ــا ای ــا ب ــیوه ای زیب ــا ش ــرب ب ــی، امین الض ــس از مدت پ
ــه را  ــای امیری ــی خیابان ه ــج( تمام ــان )ع ــالد امام زم ــن می ــبت جش ــه مناس او ب
ــرد�  ــگفت زده ک ــردم را ش ــن کار م ــا ای ــرد و ب ــن ک ــگ تزیی ــای رنگارن ــا المپ ه ب
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ایــن اقــدام، آغــاز تغییــر عقیــده ی مــردم، رجــال و وزرا بــود� از ایــن پــس، آن هــا 
ــای  ــرق، ج ــج ب ــد و به تدری ــود بردن ــای خ ــه خانه ه ــرب را ب ــکار امین الض ــن ابت ای
چراغ هــای زنبــوری و دیگــر وســایل روشــنایی اولیــه را گرفــت� مدتــی بعــد، بــرای 
اســتفاده از بــرق، رقابــت شــدیدی بیــن مــردم شــکل گرفــت؛ تــا جایــی کــه مــردم 
ــردن  ــرای ب ــا دود چراغ هــای نفتــی و روغن ســوز را ب بیمــاری ســل و ارتبــاط آن ب
ــه  بــرق بــه خانه هــای خــود بهانــه می کردنــد� آوردن کارخانــه ی بــرق از روســیه ب
ایــران یکــی از مهم تریــن و زیباتریــن فعالیت هــای اقتصادی صنعتــی محمدحســین 
ــی  ــرب اصفهان ــین امین الض ــه محمدحس ــل، ب ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــرب ب امین الض

»پــدر بــرق ایــران« لقــب داده انــد�
ــه  ــب� البت ــر ش ــا آخ ــرد ت ــه کار می ک ــروع ب ــر، ش ــرق از عص ــه ی ب کارخان
ــار،  ایــن صنعــت نیــز ماننــد ســایر صنایــع وارداتــی بــه ایــران، ابتــدا مختــص درب
ــا  ــد و خانه ه ــی درآم ــورت عموم ــم به ص ــی کم ک ــود؛ ول ــرمایه داران ب ــال و س رج
و خیابان هــا را یکــی پــس از دیگــری روشــن کــرد� ایــن کارخانــه در زمــان خــود، 
بــه کارخانــه ای معتبــر تبدیــل شــد� موتــور کارخانــه به وســیله ی نفــت، بــرق 110 
ــرای خنــک کــردن آن، آب در  ــور تک ســیلندری کــه ب ــت، تولیــد می کــرد� موت ول
اطرافــش گــردش داشــت� ایــن کارخانــه فاقــد دســتگاه تقویتــی بــود کــه بــرق را 
به طــور یکنواخــت و یکســان توزیــع و تنظیــم کنــد؛ بنابرایــن، بــرق اطــراف کارخانــه 
تــا حــدی قــوی بــود کــه بــا چشــم نمی شــد بــه آن خیــره شــد، ولــی هرچــه بــه 
ــه  ــد� اگرچ ــر می ش ــور ضعیف ت ــن ن ــد، ای ــه می ش ــه اضاف ــه ی آن از کارخان فاصل
پیــش از تالش  هــای او در دوره ی ناصــری به واســطه ی ســفرهای شــاه بــرای دربــار 
ــه همــان  ــرق در ایــران ب ــود، امــا اســتفاده از ب ــرق تهیــه شــده ب ــد ب دســتگاه مول
ــهری  ــرق ش ــه ی ب ــن کارخان ــداری ای ــا خری ــین ب ــود� محمدحس ــدود ب ــار مح درب
حــدود 4000 چــراغ در تهــران روشــن کــرد� او بعدهــا مولدهــا و تجهیــزات دیگــری 

را نیــز خریــداری کــرد تــا ایــن کارخانــه را توســعه دهــد�

از ابریشم کشی تا چینی سازی
از  ابریشم کشــی  ماشــین های  وارد کــردن  بــا  امین الضــرب  محمدحســین 
ــت صنعتــی گذاشــت� او  ــه رقاب ــا ب ــه ی ابریشــم پ ــرای کارخان ــران ب ــه ای فرانســه ب
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ــتفاده از  ــا اس ــزی ب ــی مجه ــه ی ابریشم کش ــی آن روز کارخان ــش فن ــد دان در ح
ــران  ــتفاده از مدی ــا اس ــرد و ب ــاد ک ــت ایج ــهر رش ــوی در ش ــین آالت فرانس ماش
ــه مــدت بیســت  بازرگانــی دیبلــت )debblet( فرانســوی انحصــار تأســیس آن را ب
ســال بــه دســت آورد� ایــن کارخانــه بــا نیــروی کارگــران ایرانــی چندیــن ســال بــا 
ــای  ــول در بازاره ــت مقب ــا کیفی ــول ب ــد محص ــی و تولی ــه ابریشم کش ــت ب موفقی
ــام امین الضــرب وجــود  ــه ن بین المللــی پرداخــت� هنــوز هــم محلــه   ای در رشــت ب
دارد کــه وجــه تســمیه ی آن همیــن کارخانــه اســت� ایــن محــل در حــال حاضــر 
به صــورت یــک بــاغ دارای درختــان کهــن، پناهــگاه پرنــدگان مهاجــر از ســیبری و 

ــد ســاختمان قدیمــی در آن وجــود دارد� ــت اســت کــه چن ــه دول ــق ب متعل
همه چیــز خــوب پیــش می رفــت و مــدت زیــادی از راه انــدازی کارخانــه 
ــه روزی  ــود ک ــته ب ــت نگذش ــی رش ــادی از اهال ــداد زی ــرای تع ــتغال زایی ب و اش
قاصــدی از رشــت سراســیمه وارد شــد و خبــر آورد کــه کــرم ابریشــم باف ناجــور 
کــه اغلــب از درختــان بــرگ بلــوط تغذیــه می کنــد، در حــال پیشــروی در 
ــق بســیار  ــه کار شــد و تحقی ــه دســت ب جنگل هاســت� حاج محمدحســین بالفاصل
کــرد� بــه او گفتنــد مبــارزه بــا ایــن آفــات به دلیــل حفــظ حشــرات مفیــد جنــگل 
ــا،  ــود در جنگل ه ــل موج ــای عس ــد و زنبوره ــه می کنن ــر را تغذی ــات دیگ ــه آف ک
مرســوم نیســت� آن زمــان مبــارزه ی مکانیکــی و بیولوژیــک نیــز در ایــران مرســوم 
نبــود� بــا آغــاز مرحلــه ی خســارت زایی، الروهــا از بــرگ درختــان میزبــان 
ــد  ــور می ش ــه تص ــد؛ به طوری ک ــرگ کردن ــاری از ب ــا را ع ــد و آن ه ــه کردن تغذی
ــه  ــادی ب ــن امــر، خســارات زی درختــان خشــکیده اند� محصــول از بیــن رفــت و ای
ــی و ناســازگاری های  ــرد� ســرانجام مســائل اجتماع ــران وارد ک ــت ابریشــم ای صنع
ــر علــت شــد و ابریشم کشــی امین الضــرب  ــد ب دولت هــای شــرق و غــرب نیــز مزی

ــی کشــاند� ــه تعطیل را ب
ــادی  ــای زی ــز، فعالیت ه ــران نی ــن ای ــیس راه آه ــی و تأس ــت ریل ــا در صنع ام
ــه  ــدر، ب ــوت پ ــس از ف ــورد� او پ ــم می خ ــه چش ــرب ب ــین امین الض از محمدحس
ــی  ــدان در آن پســت باق ــی چن ــد؛ ول ــاب ش ــرخ انتخ ــام ن ــس انتظ ــت مجل مدیری
ــور و  ــاماندهی ام ــه س ــد در ســال 1۳۲7ق� اســتعفا داد و ب ــاه بع ــد م ــد و چن نمان
زندگــی خــود پرداخــت� یکــی دیگــر از اقدامــات وی ایــن بــود کــه در زمــان کمبــود 
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گنــدم وی بــه همــراه پــدر، محتکــران را مجبــور کــرد گندم هــا را از انبارهــا بیــرون 
بیاورنــد و در اختیــار نانوایــان قــرار دهنــد� او در ثابــت نگــه داشــتن قیمــت برنــج، 
قنــد و شــکر در ایــران نقــش بســیار عمــده ای را بــازی  کــرد و بــا پــدرش مســئول 

انتظــام قیمــت کاالهــا بــود و خدمــات اجتماعــی بســیاری انجــام داد�
کارخانــه ی  امین الضــرب  حاج محمدحســین  ســرمایه گذاری های  دیگــر  از 
ــورد� او  ــم خ ــه ه ــا ب ــه ی روس ه ــر دسیس ــه به خاط ــود ک ــران ب ــازی ته چینی س
کارخانــه ی بلورســازی هــم تأســیس کــرد و ماشــین های آن را از اروپــا وارد کــرد؛ 
ولــی ایــن بــار نیــز نتیجــه ی کارش نافرجــام بــود و کارخانــه تعطیــل شــد� از دیگــر 
اقدامــات وی در راه ایجــاد صنایــع در ایــران ســرمایه گذاری بــرای تأســیس راه آهــن 
محمودآبــاد ـ آمــل بــود کــه بــرای مقدمــات آن بــه بلژیــک ســفر کــرد و وســایل 
ــام  ــه برداری و انج ــرای نقش ــی را ب ــدس بلژیک ــداری و دو مهن ــا خری الزم را از آنج
ــط  ــن توس ــداث راه آه ــا اح ــن تالش ه ــام ای ــا تم ــرد� ب ــتخدام ک ــر اس ــور دیگ ام
حاج محمدحســین امین الضــرب در اثــر کارشــکنی های درباریــان نــاکام مانــد� 
ــارت در  ــس تج ــیس مجال ــأ تأس ــا منش ــه امین الضرب ه ــد ک ــان می ده ــناد نش اس
دوران قاجاریــه و ایجــاد رابطــه ی اداری و حقوقــی بــا دولــت بودنــد� آن هــا به خاطــر 
ــر  ــور و به خاط ــادی کش ــردان اقتص ــزو دولتم ــادی ج ــف اقتص ــای مختل فعالیت ه
ــش  ــع بخ ــان صنای ــره ی ارباب ــت در زم ــن از دول ــک نگرفت ــرمایه گذاری و کم س

ــد� خصوصــی بودن
ــه وارد  ــران فعاالن ــروطه ی ای ــت مش ــرب در نهض ــین امین الض حاج محمدحس
ــود� وی پــس  شــد و کمک هــای مالــی او پشــتوانه ی اقتصــادی مشــروطه خواهان ب
از کودتــای 1۲99 بازداشــت و بعــد از مدتــی آزاد شــد� همچنیــن در ســال 1۳07 در 
انتخابــات دوره ی هفتــم مجلــس شــورای ملــی بــه نمایندگــی تهــران انتخاب شــد و 
ــه  ــده ی فیروزمیــرزا نصرت الدول به ســمت نایب رئیــس نیــز رســید؛ امــا درگیــر پرون
ــرای رفــع توقیــف امــالک  وزیــر مالیــه شــد و بازداشــت و متهمــش کردنــد کــه ب
ــالک او  ــت� ام ــه اس ــوه گرفت ــان از او رش ــزار توم ــانزده ه ــرب ش حاجی امین الض
ــود�  ــی توقیــف شــده ب ــک مل ــه بان ــه به دلیــل بدهــی اش ب ــه دســتور وزارت مالی ب
ــت�  ــوه داده اس ــرزا رش ــه فیروزمی ــه ب ــرد ک ــراف ک ــات اعت ــرب در تحقیق امین الض
ــود و در  ــران ب ــده ی ته ــر نماین ــار دیگ ــرب ب ــس، امین الض ــتم مجل در دوره ی هش
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ــی  ــه نمایندگ ــز ب ــم نی ــات دوره ی نه ــان دوره، در انتخاب ــش از پای ــان 1۳11 پی آب
انتخــاب شــد؛ امــا عمــرش بیــش از ایــن کفــاف نــداد� او در اواخــر عمــر بــه مــرض 
قنــد مبتــال شــده و مدتــی نیــز بــرای معالجــه و مــداوا بــه پاریــس رفتــه و پــس از 
کســب بهبــودی نســبی بــه تهــران بازگشــته بــود� حاج محمدحســین امین الضــرب 
هنگامــی  کــه در شــب ۲5آذر1۳11 در مجلــس ضیافــت آقــای »حاج شــریعتمداری 
رشــتی« میهمــان بــود، اظهــار کســالت کــرد و بــه منــزل بازگشــت و ســاعت یــازده 

همــان شــب در اثــر ســکته ی قلبــی دار فانــی را وداع گفــت�
هنــگام اعــالم خبــر درگذشــت امین الضــرب در مجلــس، حســین دادگــر رئیــس 
ــکارم اخــالق  ــدری محســنات و م ــد مرحــوم به ق ــت: »فقی ــاره اش گف ــس درب مجل
داشــت کــه بنــده مــرددم کدام یــک از آن هــا را به عنــوان تذکــر از آن مرحــوم ذکــر 
کنــم� یقیــن دارم اگــر از صمیمیــت و پایــدارى ایشــان در رفاقــت و سیاســت بیــان 
کنــم، بــراى مذاکــره در مجلــس شــوراى ملــى کــه بــه ایــن دو صفــت در اعضایــش 
ــگام  ــا هن ــش مشــروطیت ت ــرم دارد، حســن تشــخیص باشــد� از پیدای ــاج مب احتی
وفاتــش، مرحــوم مهــدوى بــه آزادى و عدالــت باوفــا و صدیــق بــود و بــه ایــن دوره ی 
نورانــى و عصــر درخشــان پهلــوى خــادم و پایــدار زیســت� تمــام ســاعات ایــن مــرد 
ــادت  ــیره و ع ــن س ــود و ای ــادى ب ــى و اقتص ــاى اجتماع ــروف کاره ــواه مص خیرخ
تــا آنجــا دوام داشــت کــه بــه کارهــای شــخصى خــود نمی پرداخــت و آن هــا را در 
درجــه ی دوم می شــناخت� بــه اوضــاع حاضــره در ترقیــات باهــره ی امــروز ایمــان و 
عقیــده داشــت و بــه پیشــرفت امــور وطنــى خویــش عمــاًل ابــراز عالقــه می کــرد و 
در روش محکــم خــود لغــزش و فتــورى نداشــت� بــه جرگــه ی مــا مهربــان و بــراى 
ــر و  ــا خی ــرد و ب ــش کســى را رنجــه نمی ک ــان و عمل ــا زب ــود� ب همــه نیک خــواه ب

نیکــى اخــوت و الفــت داشــت�«
برخــی منابــع ثــروت امین الضــرب را در آن دوران، ۲5 میلیــون تومــان تخمیــن 
زده انــد� ازجملــه دارایی هــای وی می تــوان بــاغ ضراب خانــه در ســلطنت آباد 
)خیابــان پاســداران کنونــی تهــران( را نــام بــرد کــه دولــت آن را از ایــن خانــواده 
گرفــت و بــه بانــک مرکــزی داد� وی از ســال 1۳06تــا1۳11 ریاســت اتــاق تجــارت 
تهــران را بــر عهــده داشــت� نــام فرزنــدان او چنیــن اســت: حســن مهــدوی، محســن 

مهــدوی، دکتــر یحیــی مهــدوی و دکتــر اصغــر مهــدوی�
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۳. مژده مهدوی
نشان امین الضرب یادبود بنیان گذار پارلمان بخش خصوصی 

در زمســتان ســال 1۳95، یعنــی حــدود 1۳۳ ســال بعــد از روزی کــه 
ــمی  ــان مراس ــران میزب ــی ته ــاق بازرگان ــد، ات ــه کار کردن ــروع ب ــا ش امین الضرب ه
ــری،  ــحاق جهانگی ــدس اس ــور، مهن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ــه ب ــود ک ب
مهنــدس نعمــت زاده وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و جمعــی از مســئوالن کشــور 
ــه  ــل ب ــور تجلی ــی کش ــوتان صنعت ــر و پیش کس ــان برت ــد و از کارآفرین ــزار ش برگ

عمــل آمــد�
مــژده مهــدوی، از نــوادگان حاج امین الضــرب بنیان گــذار اتــاق بازرگانــی 
ــرب  ــان امین الض ــوح و نش ــم ل ــن مراس ــه در ای ــود ک ــرادی ب ــز از اف ــران، نی در ای
دریافــت کــرد� ایــن بانــوی پنجاه ســاله لیســانس مدیریــت بازرگانــی دارد� او اســناد 
ــدرش  ــده و پ ــی مان و مدارکــی را کــه از حاج محمدحســن و حاج محمدحســین باق
دکتــر اصغــر مهــدوی آن هــا را مرتــب کــرده بــود، بــرای چــاپ به عنــوان مطالــب 
ــا توجــه  تاریــخ تجــاری آمــاده می کنــد� دهمیــن جلــد اســناد اســتان مازنــدران ب
ــژده  ــت� م ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــب ب ــن ترتی ــه همی ــرب ب ــناد امین الض ــه اس ب
ــرب  ــدان امین الض ــاری خان ــناد تج ــار اس ــور انتش ــق ام ــغول رتق وفت ــدوی مش مه
اســت و بــرای انتشــار و حفــظ میــراث معنــوی بنیان گــذار اتــاق بازرگانــی تهــران 
ــوط  ــناد مرب ــه اس ــد ک ــن برمی آی ــای وی چنی ــد� از گفت وگوه ــزی می کن برنامه ری
ــواده  ــین در خان ــرش حاج محمدحس ــن و پس ــاری حاج حس ــای تج ــه فعالیت ه ب
ــواده به مــرور  ــه توانایــی خان ــا توجــه ب نگهــداری می شــود و در ســال های آینــده ب
منتشــر خواهــد شــد� دراین بــاره خانــواده ی امین الضــرب هیــچ ارتباطــی بــا 

ــود� ــال می ش ــی دنب ــور خصوص ــدام به ط ــن اق ــدارد و ای ــی ن ــای دولت نهاده
او دربــاره ی محتــوای ایــن اســناد می گویــد: »همــه ی ایــن اســناد مربــوط بــه 
ــی  ــا کارگزاران ــا ب ــن امین الضرب ه ــگاری بی ــخ تجــارت هســتند� بیشــتر، نامه ن تاری
اســت کــه در شهرســتان های مختلــف داشــتند؛ مثــاًل زمانــی ســیل آمــده، شــرح 
ــت  ــا دخال ــت ی ــده اس ــاراتی وارد ش ــه خس ــده و چ ــه ش ــاً چ ــه دقیق ــد ک داده ان
ــرای  ــد� این هــا مســائلی اســت کــه ب خارجی هــا در فعالیت هایشــان را شــرح داده ان
ــرای  ــد� ب ــب باش ــد جال ــد، بای ــت می کنن ــخ فعالی ــته های تاری ــه در رش ــانی ک کس
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بررســی مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی نیــز می تــوان از آن هــا اســتفاده 
کــرد�«

ــداری و  ــد نگه ــح می ده ــاًل ترجی ــواده فع ــه خان ــد ک ــاره می کن ــدوی اش مه
انتشــار میــراث معنــوی و اســناد تجــاری امین الضــرب را به طــور خصوصــی دنبــال 
ــر نکــرده  ــروز تغیی ــا ام ــواده ت ــف، نظــر خان ــا وجــود پیشــنهادهای مختل ــد و ب کن
ــام امین الضــرب را مطــرح کنــد  ــواده نمی توانــد به طــور مفصــل ن اســت� البتــه خان
ــام  ــا ن ــانی ب ــاد نش ــا ایج ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــه ات ــت ک ــال اس ــون دو س و اکن
ــی دارد� در  ــی م ــی را گرام ــش خصوص ــان بخ ــذار پارلم ــاد بنیان گ ــرب ی امین الض
دیگــر نهادهــا به طــور جســته گریخته از حاج محمدحســن و حاج محمدحســین 
امین الضــرب یــاد می شــود؛ امــا تنهــا جایــی کــه در ابعــاد بــزرگ بــا یــاد ایشــان از 

ــوده اســت� ــی تهــران ب ــاق بازرگان ــر کــرده، ات ــان تقدی فعالیت هــای کارآفرین
مــژده مهــدوی همچنیــن در ارتبــاط بــا انتشــار بعضــی اســناد سیاســی 
ــناد  ــرب اس ــن امین الض ــد: »حاج حس ــر می گوی ــخصیت های معاص ــا ش ــط ب مرتب
ــی  ــخصیت های سیاس ــا ش ــاط ب ــنادی در ارتب ــا اس ــت؛ ام ــته اس ــی نداش سیاس
ــا  ــط ب ــن اســناد سیاســی اوراق مرتب ــوده اســت� از مهم تری ــزد ایشــان موجــود ب ن
ــه  ــر مهــدوی ب ــر اصغ ــدرم دکت ــه ازطــرف پ ســیدجمال الدین اســدآبادی اســت ک
دانشــگاه تهــران هدیــه شــده و انتشــار یافتــه اســت� در اقدامــی دیگــر ایــن کتــاب 

ــه چــاپ رســیده اســت�« ــاره ب ــواده دوب ــه ی خان ــا هزین ب

من نتیجه ی حاج محمدحسن و نوه ی حاج محمدحسین هستم
مــژده مهــدوی بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از یــک قــرن از درگذشــت 
ــد:  ــا وی می گوی ــود ب ــق خ ــبت دقی ــه نس ــع ب ــذرد، راج ــرب اول می گ امین الض
»مــا دو شــخص امین الضــرب در تاریــخ تجــارت داریــم� اولیــن امین الضــرب، 
پســر  کــه  حاج محمدحســین  دومــی  اســت،  امین الضــرب  حاج محمدحســن 
اوســت� حاج محمدحســن، همــان شــخصیتی اســت کــه مراســمی بــا نــام او برگــزار 
ــان  ــد ایش ــود� محمدحســین، فرزن ــران ب ــار ای ــس وکالی تج ــد و مؤســس مجل ش
اســت کــه مجســمه اش در اتــاق ایــران قــرار دارد� ایشــان هــم در تجــارت فعالیــت 
ــران  ــرق ای ــدر ب ــوان پ ــران آورد و عن ــه ای ــرق را ب ــه ب ــت ک ــی اس ــتند و کس داش
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ــام  ــران انج ــارت ای ــن در تج ــه حاج محمدحس ــی ک ــه کارهای ــد� البت ــه او دادن را ب
دادنــد، بســیار دوراندیشــانه تر بــود و چنــد دهــه جلوتــر از زمــان خــودش حرکــت 
ــتم�« ــین هس ــوه ی حاج محمدحس ــن، و ن ــه ی حاج محمدحس ــن نتیج ــرد� م می ک

وام گرفتن نام خانوادگی از اسم مهدی 
ــه  ــن توجی ــای اجــدادش را چنی ــاب و نام ه ــدوی وجــه تســمیه ی الق ــژده مه م
ــی  ــام خانوادگ ــود و ن ــزرگ حاج محمدحســن، حاج مهــدی صــراف ب ــد: »پدرب می کن
خانــواده را از اســم مهــدی وام گرفتنــد� امــا دلیــل عنــوان امین الضــرب، ایــن اســت 
کــه در زمــان ناصرالدین شــاه، ضــرب ســکه را بــه حاج محمدحســن ســپردند� ایشــان 
ازطــرف ناصرالدین شــاه بــرای ضــرب ســکه منصــوب شــده بــود و بــه همیــن دلیــل، 
ایــن عنــوان رویشــان مانــد� کتابــی هم بــا عنــوان زندگی نامــه ی محمدحســن کمپانی 
منتشــر شــده اســت� اینکــه چــرا حاج محمدحســن، بــا عنــوان فامیــل کمپانــی هــم 
ــه  ــه ریاســت ضراب خان شــناخته می شــده، ایــن اســت کــه ایشــان قبــل از اینکــه ب
منصــوب شــود، مربــوط بــه کمپانــی بــوده اســت� بــه ایــن دلیــل کــه تجارت خانــه 
داشــته اند و یکــی از معتبرتریــن تجارت خانه هــای زمــان ناصرالدین شــاه را اداره 

می کرده انــد�«
امین الضــرب  محمدحســن  فعالیــت  اقتصــادی  حوزه هــای  دربــاره ی  او 
می گویــد: »فعالیــت اصلــی ایشــان تجــارت بــود� در آن زمــان در ایــران هرچیــزی 
ــد، پارچــه، مــواد خوراکــی و���؛ امــا نکتــه ی خیلــی مهــم ایــن  را تجــارت می کردن
اســت کــه او دنبــال ایجــاد صنایعــی بــود کــه در ایــران وجــود نداشــت، مثــل ایجــاد 
بنــدر محمودآبــاد و ابریشم کشــی در رشــت� ایــن کارهــای مهــم را ایشــان در زمــان 
خــودش انجــام داده و بــا وجــود مشــکالت آن زمــان و شکســت هایی کــه خــورده، 
ــی  ــاغ ابریشم کش ــوز ب ــاند� هن ــه برس ــه نتیج ــا را ب ــن کاره ــی از ای ــته بعض توانس

ایشــان در رشــت وجــود دارد�«
ــد  ــواده بع ــن خان ــدان ای ــت اقتصــادی فرزن ــدوی در خصــوص فعالی ــژده مه م
ــه  ــت ک ــه داش ــی عالق ــین خیل ــد: »حاج محمدحس ــین می گوی از حاج محمدحس
فرزندانشــان در علــم تخصــص پیــدا کننــد� همــه ی پسرهایشــان دنبــال کار علمــی 
ــد و  ــوت کرده ان ــر یحیــی مهــدوی، هــر دو ف ــر اصغــر مهــدوی و دکت ــد� دکت رفتن
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از اســتادان دانشــگاه تهــران بودنــد� در دهــه ی هشــتاد در حــدود نودســالگی فــوت 
کردنــد؛ امــا متأســفانه جــد و پدربزرگــم، در حــدود شصت ســالگی فــوت کردنــد�«

شروع کنندگان دارای نام بلندی هستند
نــوادگان ایــن خانــدان از طریــق پدرهــا و عموهایشــان و مطالــب و اســنادی کــه 
ــده اند�  ــنا ش ــزرگ آش ــرب ب ــرد دو امین الض ــت و عملک ــا فعالی ــود، ب ــا ب ــزد آن ه ن
ــز  ــدان نی ــن فرزن ــت� ای ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــز ب ــی نی ــب، کتاب های ــن مطال از ای
ــه  ــل ب ــزرگ شــدند، می ــنا و ب ــا آن آش ــی ب ــه از بچگ ــی ک ــا پیشــینه ی خانوادگ ب
ــزرگ داشــتند� مــژده در خصــوص ادامــه ی راه امین الضرب هــا  خلــق کســب وکار ب
می گویــد: »مطمئنــاً بــه ایــن کارهــا ترغیــب و تشــویق شــدیم؛ امــا این هــا 
کارهــای بزرگــی اســت� شــاید هرکســی دل و جرئــت انجــام ایــن کارهــا را نداشــته 
ــه  ــت ب ــن جرئ ــا وجــود دارد، مجــال ای ــه در کشــور م باشــد و شــاید شــرایطی ک
ــس وکالی  ــی مجل ــن در زمان ــد� حاج محمدحس ــم نمی کن ــا را فراه ــرج دادن ه خ
تجــار را راه انداخــت کــه شــرایط بســیار ســختی وجــود داشــت و دقیقــاً جذابیــت 
شــخصیتش بــه شکســتن همیــن ســد شــرایط اســت��� بــر اســاس چیــزی کــه مــن 
ــه  ــتند ب ــت داش ــا جرئ ــت� امین الضرب ه ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــم، االن خیل می بین
ــا  ــه آن ه ــد� البت ــی ندارن ــور جرئت های ــردم این ج ــد، االن م ــک کنن ــران کم دیگ
ــای  ــه کاره ــتند ک ــانی هس ــم کس ــر ه ــال حاض ــی در ح ــد؛ ول ــروع کننده بودن ش
ــرب  ــس امین الض ــان و تندی ــه نش ــی ک ــد همان های ــد، مانن ــام می دهن ــوب انج خ
ــات  ــی زحم ــری و ذهن ــر فک ــم ازنظ ــون ه ــروع کنندگان چ ــه ش ــد� البت را گرفته ان

ــتند�« ــدی هس ــام بلن ــازات و ن ــته اند، دارای امتی ــتری داش بیش
مــژده عاشــق شــخصیت حاج محمدحســن اســت� او خیلــی از اینکــه بــا 
ــا او را ببینــد و درک کنــد، متأســف و معتقــد  حاج محمدحســن هم عصــر نبــوده ت
ــوده اســت و وقتــی داســتان  اســت حاج محمدحســن شــخصیت منحصربه فــردی ب
زندگــی اش را می خوانــی، متوجــه ایــن موضــوع می شــوی کــه شــجاعت و جرئــت 
در شــخصیت او بســیار مهــم بــوده و او هیچ وقــت خــودش را متوقــف بــه شــرایط 

زمــان نکــرده اســت�
سدشــکنی های  از  یکــی  را  محمودآبــاد  راه آهــن  پــروژه ی  شکســت  وی 
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بــه  مربــوط  شکســت ها  از  »یکــی  می دانــد:  امین الضــرب  حاج محمدحســن 
ــا بتواننــد از بنــدر  ــاد اســت� ایــن راه آهــن را کشــیدند ت همیــن راه آهــن محمودآب
ــد�  ــه ی ذوب آهــن اســتفاده کنن ــه کارخان ــه ب ــواد اولی ــال م ــرای انتق ــاد ب محمودآب
ولــی متأســفانه کارشــکنی های دولــت ایــران و دولــت روســیه اجــازه نــداد ایــن کار 
بــه ســرانجام برســد؛ ولــی حتــی خط آهــن آن تــا چنــد ســال پیــش در محمودآبــاد 

ــود�« موجــود ب
ــای  ــه از موفقیت ه ــت ک ــته اس ــد، شایس ــت ش ــت از شکس ــه صحب ــاال ک ح
ــزرگ،  ــه میــان آورده شــود� به جــز خدمــات امین الضــرب ب ــدگار هــم ســخن ب مان
وارد کــردن بــرق بــه ایــران نیــز اقــدام بســیار بزرگــی اســت کــه پســر ایشــان انجــام 
دادنــد� او دربــاره ی موانعــی کــه احتمــاالً در آن زمــان بــرای ایــن  کار وجــود داشــته 
ــا  ــت� ت ــته اس ــکالت داش ــرق مش ــردن ب ــرای وارد ک ــلماً ب ــد: »مس ــت، می گوی اس
جایــی کــه برایــم تعریــف کرده انــد، حتــی خیلــی از علمــای آن زمــان موافــق ورود 
ــرور  ــی به م ــد؛ ول ــالم می کردن ــرام اع ــی ح ــاید حت ــا ش ــد� خیلی ه ــرق نبوده ان ب
زمــان ایــن بیــن مــردم جــا افتــاد� ایــن خیابــان چراغ بــرق کــه بعدهــا بــه امیرکبیــر 
ــن  ــم در همی ــرق ه ــه ی ب ــود� کارخان ــرق ب ــان دارای ب ــن خیاب ــد، اولی ــل ش تبدی

خیابــان بــود و در نزدیــک خیابــان توپخانــه قــرار داشــته اســت�«

این مدال ارزش معنوی دارد...
ــه  ــاره ی پرداختــن ســازمان ها و نهادهــای مختلــف ب و امــا مــژده مهــدوی درب
امین الضــرب طــی همــه ی ســال های گذشــته می گویــد: »اتــاق بازرگانــی دربــاره ی 
حاج امین الضــرب فعالیت هــای مختلفــی داشــته اســت� در دانشــکده ی اقتصــاد هــم 
یــک  بــار بزرگداشــتی بــرای حاج حســن برگــزار شــد� امــا اینکــه بگوینــد مــدال و 
ــرای  ــال ب ــود، امس ــا می ش ــم کارآفرین ه ــرب تقدی ــوان حاج امین الض ــانی به عن نش
اولیــن بــار اتفــاق افتــاد��� ایــن کار خیلــی تشــویق کننده اســت� اگــر اتــاق بازرگانــی 
بتوانــد ایــن نشــان را بــرای تجــار و کارآفرینــان جــا بینــدازد و بــه شــخصیت های 
این چنینــی اهمیــت دهــد، می توانــد افتخــار باشــد� بــرای اینکــه ایــن افــراد اجــداد 
ــن نشــان های دیگــر اســت� در  ــل گرفت ــم� مث ــن حــرف را نمی زن ــد، ای ــن بوده ان م
جنــگ هــم بــه کســی کــه رشــادت نشــان می دهــد، مــدال می دهنــد� ایــن مــدال 
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ارزش معنــوی دارد� ارزش معنــوی مــدال امین الضــرب هــم بایــد بــرای کارآفرینــان 
مملکــت جــا بُیفتــد�«

مــژده مهــدوی بازمانــده ی کســی اســت کــه بیــش از یــک قــرن از پایه گــذاری 
پارلمــان بخــش خصوصــی به دســت او و همچنیــن ده هــا ســال از آوردن بــرق بــه 
ــد:  ــه می بین ــا را این گون ــن روزه ــرایط ای ــذرد� او ش ــرش می گ ــت پس ــران به دس ای
ــده اســت؛  ــزی نمان ــاً هیچ چی ــد، تقریب ــذاری کردن ــه ایشــان پایه گ ــی ک »از صنایع
ــی و  ــن، ابریشم کش ــن، راه آه ــل ذوب آه ــان مث ــول زم ــع در ط ــن صنای ــه ای چراک
ــد  ــرض کنی ــد� ف ــادی کــرد و آســیب های ســختی هــم دی ــرات زی بانکــداری تغیی
ــک ملــی داد�  ــرای نجــات بان حاج محمدحســین بیشــتر ســرمایه ی زندگــی اش را ب
ــا تجــارت اســم می بریــم، شــرایط  ــرای آن چیــزی کــه از آن به عنــوان صنعــت ی ب
خوبــی را نمی بینــم��� تنهــا ارگانــی کــه بــه امین الضرب هــا پرداختــه، اتــاق 
ــس  ــا خــود مجل ــرق ی ــل اداره ی ب ــری مث ــازمان های دیگ ــا س ــی اســت؛ ام بازرگان
ــی پرچــم دار  ــاق بازرگان ــد ات ــد� فقــط نبای ــن شــخصیت ها بپردازن ــه ای ــد ب هــم بای
باشــد؛ چراکــه این هــا کارشــان تنهــا تجــارت نبــوده، بــا مــردم آمیختــه بوده انــد�«

ماجرای نجات بانک ملی توسط حاج محمدحسین امین الضرب
مــژده مهــدوی می گویــد: »ایشــان جــزو اولیــن نفراتــی بــود کــه طــرح ایجــاد 
بانــک را دادنــد� در ایــران آن زمــان بانکــی وجــود نداشــت� تنهــا بانــک شــاهی بــود 
ــود  ــکار ب ــک روس بده ــه بان ــی ب ــک مل ــد� بان ــا اداره می کردن ــه آن را انگلیس ه ک
ــروی  ــرای نجــات آن و حفــظ آب ــود� حاج حســین آقا ب ــاً ورشکســت شــده ب و تقریب
ــروی  ــالک خــود را در گ ــود، ام ــه خــود نایب رئیســش ب ــی ک ــس شــورای مل مجل
ــا بعــد آن را  بانــک روس گذاشــت و مبلــغ بدهــی بانــک ملــی را پرداخــت کــرد ت

جبــران کننــد کــه البتــه جبــران هــم نشــد�«
او چنیــن ادامــه می دهــد: »آنچــه بیــن تمــام آثــار و اســناد بازمانــده از 
امین الضرب هــا نظــر نــوه ی آن هــا را بیشــتر بــه خــود جلــب می کنــد، ایــن اســت 
ــاً دنبــال منافــع  ــا زیردســتان حســن خلــق داشــتند و صرف کــه هــر دوی آن هــا ب
شــخصی نبودنــد؛ به طوری کــه در زمــان قحطــی در ایــران، حاج محمدحســن 
تقریبــاً زندگــی اش را بــرای نجــات مــردم صرف کــرد� حــدود ســال 1۲۸۸ق� احتکار 
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گنــدم اتفــاق افتــاد، قطحــی شــد و ایشــان ثروتــش را در ایــن راه داد� چیزهایــی 
ــوده اســت� در دهــه ی محــرم در  کــه مــن شــنیدم، ایشــان بســیار آدم متدینــی ب
منزلــش حــدود هــزار نفــر را غــذا مــی داده اســت� این هــا را مــن جســته و گریختــه 
از پــدر و عمویــم شــنیده ام� ایــن را هــم می دانــم کــه در زمــان مشــروطیت، فرمــان 
ــت  ــین آورده و قرائ ــزل حاج محمدحس ــه من ــاه ب ــر مظفرالدین ش ــروطه از قص مش

ــخ وجــود دارد�« ــای تاری ــم در کتاب ه شــد� عکســش ه

مروری بر حکایت شناخته شده  ترین تجار عصر
در دوران قدیــم تاجــر بــه کســانی اطــالق می شــد کــه در پــی کســب ســود بــه 
معاملــه و خریدوفــروش عمــده ی کاال می پرداختنــد� ایــن گــروه بــر اســاس میــزان 
ــه  ــزرگ ب ــار ب ــدند: تج ــیم می ش ــروه تقس ــه گ ــه س ــت ب ــعت فعالی ــروت و وس ث
صــادرات و واردات کاال و ســرمایه گذاری در حوزه هــای مختلــف می پرداختنــد، 
تجــار متوســط و کوچــک نیــز کــه ســرمایه های محدودتــری داشــتند بــه معامــالت 
عمــده در داخــل کشــور مشــغول بودنــد و پــس از ایــن دو گــروه، بنکدارها کــه رابط 
ــر ایــن اســاس، جایــگاه تجــار بــزرگ  ــازار بودنــد� ب میــان تجــار و خرده فروشــان ب
ــاد  ــرات اقتص ــتون فق ــه س ــازار ک ــی ب ــله مراتب اجتماع ــط در رأس سلس و متوس
ــز ســازمان های خــاص خــود  ــاف نی ــرار داشــت� اصن شــهری محســوب می شــد، ق
ــاط تنگاتنگــی  ــا ارتب ــز می شــدند؛ ام را داشــتند و در تقســیم بندی از تجــار متمای

بــا یکدیگــر داشــتند�
تجــار و بازرگانــان از اواســط دوره ی قاجــار بــه بعــد، دارای ویژگی هــای خاصــى 
ــه  ــد ک ــر بودن ــود ناگزی ــى خ ــغلى و اجتماع ــت ش ــل موقعی ــا به دلی ــد� آن ه بودن
ــارج  ــى خ ــا در محالت ــاى آن ه ــد� خانه ه ــاد بگیرن ــتن را ی ــدن و نوش ــواد خوان س
ــازار قــرار داشــت و معمــوالً ایــن محــالت، محــالت خلوتــى بــود کــه طبقــات  از ب
متمــول در آن ســاکن بودنــد و ازنظــر پوشــش بــا دیگــر گروه هــا متفــاوت بودنــد� 
آن هــا ازنظــر مذهبــى بســیار پایبنــد بودنــد و ازآنجاکــه نیازهــاى مالــى مســاجد، 
ــن  ــد، ای ــن مى کردن ــا تأمی ــات را آن ه ــایر موقوف ــا و س ــدارس، تکای ــا، م مکتب ه
ــتگى  ــتند و آن هم بس ــون داش ــا روحانی ــى ب ــاى محکم ــط پیونده ــه ی متوس طبق
اغلــب از طریــق ازدواج تقویــت مى شــد� تجــار به عنــوان طبقــه ی اقتصــادى 



195 پیشگامان تجدد

ــتند؛  ــى نداش ــود آگاه ــى خ ــع جمع ــرى از مناف ــر ناص ــازات عص ــل از امتی ــا قب ت
هیچ گونــه ســازمان رســمى و منســجم بیــن آن هــا بــه وجــود نیامــده بــود و هریــک 
ــه فعالیــت مى کردنــد� در دوره ی قاجــار، رابطــه ی میــان  ــان به صــورت جداگان از آن
تجــار و دولــت تــا قبــل از عصــر امتیــازات، رابطــه ی دوســویه اى بــود و آنــان نــزد 
ــرام  ــه آن هــا احت ــز ب ــات دولتــى نفــوذ درخــور توجهــى داشــتند و مــردم نی مقام

می گذاشــتند� 
ــمکش  ها و  ــا کش ــواره ب ــی هم ــه ی ایران ــش در جامع ــان پیدای ــدد از زم تج
فرازوفــرود همــراه بــوده اســت� شــماری در راه تحقــق آن از عمــر و دارایــی خــود 
ــری  ــیدند از ورود آن جلوگی ــت کوش ــان جدی ــا هم ــی ب ــتند و دیگران ــه گذاش مای
ــا  ــران ت ــخ ای ــه را در تاری ــت تجددگرایان ــابقه ی زیس ــوان س ــه می  ت ــد� اگرچ کنن
ــهر  ــن دوران را دســت کم در ش ــردم ای ــات م ــد و حی ــب ران ــه عق ــه ب دوران صفوی
اصفهــان به واســطه ی آبادانــی و رونقــی کــه داشــت تــا حــدودی متجددانــه ارزیابــی 
کــرد، امــا ایــن تجــدد تــا حــدودی از مفهومــی کــه در غــرب شــکل گرفــت، فاصلــه 
ــا  ــه ی افغان ه ــا حمل ــی و بعده ــکالت داخل ــطه ی مش ــان به واس ــت و صفوی داش

ــی را درک کننــد� ــا تجــدد غرب ــان فرصــت نیافتنــد ت آن چن
ــن  ــاد و ای ــر افت ــه تأخی ــه ب ــدن قاجاری ــا برآم ــت تجــدد ت ــب، دریاف به این ترتی
ــه  ــی ک ــد� جای ــر ش ــیه میس ــا روس ــان ب ــای ایرانی ــه ی جنگ ه ــز در میان ــر نی ام
ــاک  ــیعی از خ ــای وس ــت دادن بخش  ه ــه از دس ــر ب ــنگین منج ــت  های س شکس
ایــران شــد و بــرای نخســتین  بــار حاکمــان قاجــاری دریافتنــد کــه عقــب مانده  انــد 
و در جســت وجوی تجــدد غربــی برخاســتند� مبــادالت بیشــتر بــا غــرب از همیــن 
زمــان آغــاز شــد� دانشــجویانی راه فرنگســتان در پیــش گرفتنــد و معلمانــی از آن 
ــان،  ــن می ــد� در ای ــان مشــق تجــدد بیاموزن ــه ایرانی ــا ب ــد ت ــران آمدن ــه ای ــار ب دی
شــماری کوشــیدند کــه شــاه را بــا تجــدد آشــنا کننــد� ایــن تــالش اگرچــه خالــی 
از دســتاورد نبــود، امــا در نهایــت، شــاه درکــی ناقــص و محــدود از تجــدد داشــت� 
ــود را در  ــالش خ ــتگی ناپذیر ت ــی خس ــی به صورت ــای اجتماع ــه، نیروه ــا این هم ب
ایــن مســیر ادامــه دادنــد� روشــنفکرانی کــه غــرب را درک کــرده بودنــد، بی تابانــه 
ــت  ــو مقاوم ــن نظــم ن ــر ای ــای ســنتی در براب ــد و نیروه ــو بودن ــب تحــوالت ن طال

می  کردنــد�
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ــود  ــادر ب ــت، ق ــه در نهای ــد ک ــوده ای بودن ــه ی مفق ــار حلق ــان، تج ــن می در ای
نظــم کهــن را بــه نظــام نویــن پیونــد دهــد� ایــن گــروه عمدتــاً پایگاهــی مذهبــی 
ــر،  ــا محســوب می شــدند و از ســوی دیگ ــی علم ــان مال و ســنتی داشــتند و حامی
ــز  ــر کشــورها نی ــه دیگ ــواره ب ــر هم ــه داشــتند ناگزی به واســطه ی کســب وکاری ک
مســافرت می کردنــد و کاالهــا و اندیشــه های جدیــد را بــه داخــل ایــران می آوردنــد� 
در ایــن میــان تحــوالت ســریع اقتصــادی و فقــدان امنیــت، حیــات ایــن گــروه را 
ــه مخاطــره انداخــت� به عــالوه، حضــور نیروهــای اســتعماری و  بیــش از دیگــران ب
ــود کــه به مــرور  ــران موجــب شــده ب ــر راه هــا و گمــرک ای ــن نیروهــا ب نظــارت ای
میــزان کاالهــای خارجــی در ایــران افزایــش پیــدا کنــد و تجــار خارجــی در ایــن 

فراینــد دســت بــاال را پیــدا کننــد�
ــدام  ــرار مــی  داد، اق ــی را در موضــع ضعــف ق موضــوع دیگــری کــه تجــار ایران
ــت  ــن وضعی ــه در ای ــود ک ــار ب ــنگین از تج ــای س ــت مالیات ه ــرای دریاف ــت ب دول
جدیــد بــا توجــه بــه ناتوانــی در امــر رقابــت، تجــار تــوان پرداخــت آن را نداشــتند� 
به این ترتیــب، تجــار از نخســتین گروه  هایــی بودنــد کــه در ایــران بــر مبنــای منافــع 
ــرب و  ــن امین الض ــان، حاج محمدحس ــن می ــد� در ای ــکل  یابی کردن ــترک تش مش
فرزنــدش حاج محمدحســین امین الضــرب جایــگاه ویــژه ای در رونــد تحــوالت 
ــر  ــن عص ــار ای ــن تج ــده  ترین و ثروتمندتری ــا شناخته ش ــد� آن ه ــن دوران دارن ای
هســتند و در فرایندهــای اقتصــادی و حتــی سیاســی ایــن دوران نقــش چشــمگیری 
ــخ  ــره ی نخســتین پیشــگامان تجــدد در تاری ــا در زم ــد� امین  الضرب ه ــا کرده  ان ایف
ــتند،  ــار داش ــه در اختی ــرمایه ای ک ــه س ــه ب ــا توج ــد و ب ــمار می  رون ــه ش ــران ب ای
ــد�  ــه ایــران بــدون دخالــت دولــت بودن واردکننــده ی بســیاری از صنایــع جدیــد ب
خانــدان امین الضــرب در تاریــخ ایــران از آن حیــث بااهمیــت هســتند کــه تجــارت 
را از دایــره ی تنــگ و انحصــاری دولــت رهایــی دادنــد و توانســتند در ســایه ی ثــروت 
بســیاری کــه از طریــق ارتباطــات خارجــی و داخلــی خــود فراهــم آورده بودنــد، بــه 

پیشــگامان تجــدد در ایــران مبــدل شــوند�

امین الضرب، سردمدار تمرین تغییر ساختار
در دورانــی کــه از آن ســخن گفتیــم، آشــفتگی در امــر تجــارت و نبــود امنیــت 
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ــان،  ــز، وجــود راهزن ــار و نی ــاالت و وابســتگان درب ــدی حــکام ای ــی ناکارآم اجتماع
ــر  ــد، ب ــی کــه کاروان هــا و امــوال تجــاری را غــارت می کردن دزدان و نیروهــای ایل
ــور در  ــاد کش ــام اقتص ــزود� ادغ ــار می اف ــادی تج ــی و اقتص ــی مال ــاس ناامن احس
ــت�  ــن واداش ــادی نوی ــای اقتص ــوی رهیافت ه ــه تکاپ ــار را ب ــی، تج ــاد جهان اقتص
ــود و  ــداول نب ــهامی مت ــرکت س ــکل ش ــران، تش ــارت ای ــنتی تج ــاختار س در س
ــیس  ــن، تأس ــت� بنابرای ــش می رف ــی پی ــورت خانوادگ ــوالً به ص ــاری معم ــور تج ام
ــراودات تجــاری  ــی کــه م ــرای خــروج از بحران ــد ب ــی جدی شــرکت ها نوعــی راه یاب

ــد� ــوب می ش ــود، محس ــرده ب ــاد ک ــد ایج جدی
ــک  ــه در ی ــا پیــش از دوران ناصــری، تجــار همچــون دیگــر قشــرهای جامع ت
ــا را  ــط آن ه ــار رواب ــوان ملک التج ــا عن ــف ب ــس صن ــتند و رئی ــای داش ــف ج صن
ــر  ــران درگی ــرى ای ــر ناص ــه ی دوم عص ــا در نیم ــرد؛ ام ــرار می ک ــان برق ــا دیوانی ب
مناســبات جهانــى شــد و بــا حضــور فزاینــده ی دو امپراتــورى قدرتمنــد روســیه و 
انگلســتان در شــمال و جنــوب، کم وبیــش بــه کشــورى نیمه مســتعمره تبدیــل شــد� 
در ایــن دوره، شکســت هاى نظامــى امتیازهــاى دیپلماتیــک و امتیــازات تجــارى را 
به دنبــال آورد� بازرگانــان ایرانــى کــه تــا ایــن دوره بیشــتر درگیــر مســائل شــغلى و 
ــا افــرادى نظیــر ســیدجمال الدین اســدآبادى  اجتماعــى بودنــد، به علــت مواجهــه ب
و طالبــوف تبریــزى کــه خــود از بازرگانــان بــود، بــه نوعــی آگاهــى طبقاتــى دســت 

پیــدا کردنــد�
ادغــام اقتصــاد ایــران در اقتصــاد جهانــی و تغییــر شــیوه ی تجــارت، از شــکل 
ــه  ــه ب ــوری ک ــار در ام ــتغال تج ــرکت ها و اش ــیس ش ــه تأس ــره ای ب ــنتی حج س
ــه تأســیس کارخانه هــا، تقاضــای تأســیس  تجــارت صــرف محــدود نبــود، منجــر ب
بانــک و زمینــه ای بــرای متشــکل شــدن تجــار شــد� آن هــا تشــکل های نویــی ایجــاد 
کردنــد کــه دیگــر بــه صنــف سنتی شــان شــباهتی نداشــت� همیــن دگرگونی هــا، 
ــه تأســیس تشــکل هایی دســت بزننــد کــه در  ســرانجام تجــار را وامــی دارد کــه ب

ــی محســوب می شــوند� ــاق بازرگان واقــع همــان نیــاکان اطــاق تجــارت و ات
 ۲۳ســال قبــل از آنکــه مظفرالدین شــاه مجبــور بــه صــدور فرمــان مشــروطیت 
ــکیل  ــان تش ــاه فرم ــود، ناصرالدین ش ــی« ش ــورای مل ــس ش ــکیل »مجل ــرای تش ب
»مجلــس وکالی تجــار« را صــادر کــرده بــود تــا دو دهــه قبــل از آنکــه پارلمــان ملی 
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بــا گــرد هــم آمــدن وکالی مــردم تشــکیل شــود، وکالی تجــار مســئول پیگیــری 
ــه  ــد ک ــل باش ــن دلی ــه همی ــاید ب ــند� ش ــده باش ــان ش ــه ی بازرگان ــوق جامع حق
مجلــس وکالی تجــار را نوعــی تمریــن بــرای جنبــش مشــروطه و تغییــر ســاختار 
ــدگان  ــوان نماین ــی به عن ــه وکالی ــش از آنک ــه پی ــد؛ چ ــور می دانن ــی کش سیاس
تجــار دربــاره ی مســائل آن هــا تصمیم گیــری کننــد و عمــوم تجــار حکــم آن هــا را 
بپذیرنــد، روشــی ســنتی و مبتنــی بــر فــرد بــا عناوینــی نظیــر رئیس التجــار، رایــج 

ــت� ــان نشــئت می گرف ــه از شــیوه ی حاکــم کشــورداری در آن زم ــود ک ب
فرمــان مشــروطیت در ســال 1۲۸5ش� صــادر شــد؛ امــا عصــر مشــروطه 
بــرای تجــار در ســال 1۲6۳ و از نامــه ی حاج محمدحســن امین الضــرب بــه 
ــر  ــران در براب ــار ای ــن تج ــه بزرگ تری ــی ک ــود، زمان ــده ب ــاز ش ــاه آغ ناصرالدین ش
ــم  ــد و تصمی ــاب نیاوردن ــت ناصــری ت ــر تجــارت دول ــه ی وزی ــات یک جانب تصمیم
ــا از  ــد ت ــل کنن ــور منتق ــخص اول کش ــه ش ــود را ب ــراض خ ــه اعت ــد ک گرفتن
ــردن  ــه ک ــه سرکیس ــران ب ــت از تاج ــای حمای ــه به ج ــه ای ک ــات وزارتخان تصمیم
آن هــا روی آورده بــود، جلوگیــری شــود� ایــن اعتــراض بــه فرمــان ناصرالدین شــاه 
بــرای شــکل گیری مجلــس وکالی تجــار ختــم شــد� مجلــس وکالی تجــار بعدهــا 
ــام پیــدا کــرد امــا »پارلمــان بخــش  ــه اطــاق تجــارت و اتــاق بازرگانــی تغییــر ن ب
ــران  ــن پارلمــان رســمی ای ــوان اولی ــخ آن را به عن ــا تاری ــد ت ــی مان خصوصــی« باق

ــود� ــاد ش ــروطه ی ــوی مش ــوان الگ ــد و از آن به عن بشناس

نامه ی حاج محمدحسن امین الضرب به ناصرالدین شاه 
ــنتی  ــاختار س ــتحاله ی س ــب اس ــج موج ــی به تدری ــات خارج ــش ارتباط افزای
روابــط تجــار بــا خــود و بــا حکومــت شــد� اصالح طلبــان دولــت قاجــاری نیــز بــه 
ایجــاد یــک نهــاد دولتــی بــرای ســامان دادن بــه امــور تجــارت و تجــار واقف شــدند� 
ــارت و  ــاالر، وزارت تج ــین خان سپهس ــنهاد میرزاحس ــه پیش ــال 1۲61ش� ب در س
فالحــت تأســیس شــد� ایــن وزارتخانــه وظیفــه ی دفــاع از حقــوق گروهــی تجــار، 
ــه آن هــا، فراهــم کــردن زمینــه ی  جلوگیــری از دســت اندازی و تعــدی دیوانیــان ب
توســعه ی تجــارت و حمایــت از منافــع تاجــران را بــر عهــده داشــت؛ امــا عمــاًل بــه 
نهــادی دولتــی بــرای سرکیســه کــردن تجــار و مدخلــی بــرای ارتــزاق متولیــان آن 
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بــدل شــد� وزارت تجــارت محلــی بــرای رســیدگی بــه شــکایت تجــار بــود کــه از هر 
ــای تاریخــی و  ــت� در نامه ه ــه می گرف ــوان حق الزحم ــی به عن ــوی، مبلغ ــرِف دع ط
ثبت شــده از آن دوران ذکــر شــده اســت کــه چــون منصــب وزارت از طریــق دادن 
ــتر  ــت و بیش ــالح از آن نمی رف ــار اص ــد، انتظ ــت می آم ــه دس ــکش ب ــه و پیش هدی
مایــه ی درآمــدی بــرای شــخص متصــدی محســوب می شــد تــا نهــادی بــرای حــل 
ــی از تجــار در جلســه های  ــراه گروه ــه هم ــر تجــارت ب ــی وزی مســائل تجــار� گاه
ــه ی صــوری داشــت  ــن جلســه ها جنب ــا ای ــا شــاه شــرکت می کــرد؛ ام مشــورتی ب
ــار  ــد� تج ــاذ نمی ش ــادی اتخ ــد اقتص ــی و کارآم ــای اساس ــا، تصمیم ه و در آن ه
ــق  ــه ای از طری ــل، طــی نام ــن دلی ــه همی ــراض داشــتند؛ ب ــت اعت ــن وضعی ــه ای ب
ــدند�  ــور ش ــالح ام ــان اص ــاه خواه ــه ناصرالدین ش ــرب ب ــن امین الض حاج محمدحس
شــاه طــی فرمانــی در ســال 1۲6۳ش� وزیــر را برکنــار و فرمــان تشــکیل مجلــس 

وکالی تجــار را صــادر کــرد�

از مجلس وکالی تجار تا اتاق بازرگانی
مجلــس وکالی تجــار نخســتین اتــاق تجارتــی بــود کــه تجــار بــرای بهره گیــری 
از امتیــازات اقتصــادی و سیاســی ایجــاد کردنــد� در ایــن مرحلــه تاجــران بــه نوعــی 
آگاهــی طبقاتــی دســت یافتنــد و بــه ضــرورت حمایــت از منافــع مشــترک خــود 
ــی  ــازات دولت ــب امتی ــا کس ــه ب ــد ک ــی بردن ــی پ ــرمایه های خارج ــل س در مقاب
ــرمایه های  ــا و س ــردن کااله ــه در ک ــدان ب ــود و از می ــای خ ــه ورود کااله ــادر ب ق
بومــی شــده بودنــد� آن هــا ضــرورت حمایــت دولتــی را احســاس می کردنــد� وزارت 
ــود شــرایط تجــار  ــل ســاختار فاســد اداری قاجــار نتوانســت در بهب تجــارت به دلی
ــد  ــه ناصرالدین شــاه از او می خواهن ــض خــود ب ــردارد� تجــار در یکــی از عرای گام ب
ــرض،  ــع، بی غ ــن، بی طم ــه »متدی ــپارند ک ــی بس ــه کس ــارت را ب ــه وزارت تج ک
ــرار  مســتغنی و مقتــدر باشــد� گرســنه نباشــد و تجــار را مرجــع مداخــل خــود ق
ندهــد�« مجلــس وکالی تجــار نهــادی خودجــوش و ضــروری بــود؛ ولــی فکــر ایجــاد 
چنیــن مجلســی از کجــا آغــاز شــد؟ اینکــه وکالی منتخــب به عنــوان نماینــدگان 
تجــار دربــاره ی مســائل آن هــا تصمیم گیــری کننــد و عمــوم تجــار حکــم آن هــا را 
ــه  ــه ب ــای مراجع ــورا به ج ــی و ش ــوی جمع گرای ــن الگ ــع جایگزی ــد، در واق بپذیرن
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ــت گذاری  ــرای سیاس ــن ب ــی تمری ــوان نوع ــود� از آن به عن ــار ب ــا رئیس التج ــرد ی ف
عمومــی در جامعــه یــاد شــد کــه بــه درک مفهــوم مشــروطیت و گرایــش بــه ایجــاد 

جنبــش مشــروطه و تغییــر ســاختار سیاســی کشــور انجامیــد�
ــه خــود  ــازه ای ب ــس از مشــروطیت شــکل ت ــت وکالی تجــار در دوران پ فعالی
گرفــت� انجمــن تجــار در ایــن دوره شــکل گرفــت� پــس از جنــگ جهانــی اول در 
ســال 1۲9۸ش� هیئــت اتحادیــه ی تجــار بــا تشــکیالت منســجم و ســازمان یافته ای 
به صــورت خودجــوش در سراســر کشــور فعــال شــد� ایــن هیئــت تــا اوایــل دوره ی 
پهلــوی به ویــژه در اعتراض هــای گســترده و فراگیــر بــه موانــع تجــارت در ایــران و 
شــوروی از ســوی »نهضــت اقتصــاد« بــا فعالیــت درخــور توجهــی حضــور داشــت� با 
ــه ی آن،  ــه و قانون مداران ــت های تمرکزگرایان ــوی و سیاس ــت پهل ــکل گیری دول ش
ــت�  ــرار گرف ــت ق ــده از دول ــای برآم تشــکل خودجــوش تجــار تحت الشــعاع نهاده
ــا عنــوان هیئــت  ــی ب ــوز اعالن های ــا ســال 1۳07 ش� هن اســناد نشــان می دهــد ت
ــاد و  ــت اقتص ــا نهض ــاط ب ــاً در ارتب ــه عمدت ــد ک ــر می ش ــار منتش ــه ی تج اتحادی
مشــکالت تجــارت بــا شــوروی بــوده اســت� سیاســت های حاکــم بــر دولــت پهلــوی 

ــد� ــتقل را برتاب ــکل های مس ــداری، تش ــد دولت م ــارج از رون ــت خ نمی توانس
ــایر  ــی، س ــورهاى خارج ــا کش ــى ب ــار ایران ــارى تج ــط تج ــش رواب ــا افزای ب
کشــورها بــه کســب آگاهى هــاى بیشــتر دربــاره ی تجــارت ایــران نیــاز پیــدا کردنــد 
و بــه همیــن دلیــل، لــزوم وجــود نهــادى مشــخص بــراى ایجــاد ارتبــاط و کســب 
اطالعــات را بــه تجــار ایرانــى گوشــزد کردنــد� ســفارت عثمانــى فهرســتى از اســامى 
تجــار را از مقامــات ایرانــى مطالبــه کــرد کــه در آن فهرســت میــزان ســرمایه، نــوع 
معامــالت و بانک هایــى کــه بــا آن هــا مبادلــه دارنــد، مشــخص شــده باشــد� همیــن 
امــر ســبب شــد دولــت ایــران بــه تأســیس نهــادى بــراى ایــن کار ترغیــب شــود؛ 
ــاق  ــر، ات ــورهاى دیگ ــران در کش ــولگرى هاى ای ــت کنس ــا حمای ــب، ب به این ترتی
تجــارت ایــران در اســالمبول و مصــر بازگشــایى شــد� شــهرهای اروپایــی نظیــر رم 

نیــز صاحــب اتــاق تجــارت شــدند�
در داخــل کشــور نیــز اولیــن اتــاق تجــارت در 16مهرمــاه1۳05ش� در 
ــدوى  ــین آقا مه ــت حاج حس ــه ریاس ــران ب ــه در ته ــد عام ــارت و فوای وزارت تج
ــه  ــاز ب ــپر آغ ــد س ــف و میرزامحم ــین کاش ــرى میرزاغالمحس ــرب( و دبی )امین الض
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ــا نامــش  ــد کــه بعده ــه ی عصــر جدی ــاق در ماهنام کار کــرد� صــورت جلســات ات
راهنمــاى تجــارت ایــران شــد، چــاپ مى شــد� دهــم مهرمــاه1۳09ش� قانــون اتــاق 
تجــارت در ۳5 مــاده تصویــب شــد کــه بــه موجــب ایــن قانــون، اجــازه مى دادنــد 
۳6 اتــاق جدیــد در شــهرهاى بــزرگ بــه تناســب نماینــدگان از شــش تــا پانــزده 
ــن  ــه در ای ــایى هایى ک ــى نارس ــت برخ ــى به عل ــد از مدت ــود� بع ــیس ش ــر تأس نف
ــاق تجــارت  ــون ات ــر قان ــه اى ب ــون مالحظــه شــد، در 15اســفند1۳10 اصالحی قان

ــت� ــر یاف ــواد آن تغیی ــت و بعضــى از م صــورت گرف
تــا ســال 1۳۲0 یعنــى دوران حکومــت رضاشــاه، هیــچ تغییــر یــا اصالحیــه اى 
ــى  ــى بعــد از ســقوط رضاشــاه بیشــتر بازاریابان ــون تجــارت ایجــاد نشــد؛ ول در قان
ــده  ــب مان ــى بى نصی ــى در دوره ی انحصــارات دولت ــاى واردات ــاز جوازه ــه از امتی ک
بودنــد، علیــه نماینــدگان اتــاق تجــارت و رئیــس آن، عبدالحســین نیکپــور، دســت 
بــه اعتــراض زدنــد؛ زیــرا بــر ایــن گمــان بودنــد کــه آن هــا بــا نزدیــک شــدن بــه 
مقامــات دولتــى، امتیــاز حمایــت از رژیــم را بــا اخــذ مجوزهــاى وارداتــى دریافــت 
ــد� در  ــرى کنن ــاق جلوگی ــات ات ــر انتخاب ــت در ام ــاى دول ــا از دخالت ه ــد ت کرده ان
پاســخ بــه ایــن درخواســت، قانــون جدیــد در ســال 1۳۲1 تهیــه شــد تــا انتخابــات 
ــر  ــى تغیی ــاق بازرگان ــام ات ــه ن ــز ب ــاق نی ــام ات ــود و ن ــام ش ــتقیم انج ــور مس به ط
ــای  ــا امض ــفند1۳۲0 ب ــى در ۲۳اس ــاى بازرگان ــون اتاق ه ــب قان ــد� به این ترتی کن
محمدعلــى فروغــى )نخســت وزیر( و عباســقلى گلشــائیان )وزیــر بازرگانــى و 
ــاده ی  ــه در م ــد ک ــى ش ــوراى مل ــس ش ــم مجل ــاده تقدی ــر( در ۲9 م پیشــه و هن
ــم آن  ــر1۳09 و متم ــى مصــوب 10مه ــاى بازرگان ــون اتاق ه بیست وهشــتم آن قان

مصــوب 15اســفند1۳10 ملغــى اعــالم شــد�
ــورت  ــه در آن ص ــى ک ــرات اندک ــس از تغیی ــد پ ــى جدی ــاق بازرگان ــون ات قان
ــى رســید�  ــس شــوراى مل ــب مجل ــه تصوی ــر1۳۲1 ب ــاده در ۲تی ــت، در ۳1 م گرف
در انتخابــات جدیــد اتــاق بازرگانــى محمــد خــرازى بیشــترین رأى را کســب کــرد؛ 
امــا ائتالفــى از دو جبهــه ی مخالــف وى درون اتــاق باعــث شــد تــا مجــدداً نیکپــور 
رئیــس اتــاق و خــرازى، معــاون وى، تعییــن شــود� ایــن دو در دو دهــه ی بعــد نیــز 

ــد� ــه بودن ــزو هیئت رئیس ج



منابع
ــاق  ــری ات ــگاه خب ــران، پای ــه ای ــرق ب ــا ورود ب ــی ت ــاق بازرگان - روزگار امین الضــرب؛ از تاســیس ات

ــران ــع، معــادن و کشــاورزی ای ــی، صنای بازرگان
- سرگذشــت پنجــاه کنشــگر اقتصــادی ایــران، فریــدون شــیرین کام و ایمــان فرجام نیــا، انتشــارات 

فرهنــگ صبــا
- صدسالگی صنعت برق ایران، پایگاه خبری تحلیلی داور

- کلیــدداران اتــاق تجــارت؛ مــروری بــر فــراز و فرودهــای رؤســای اتــاق تجــارت از ابتــدای تأســیس 
تــا انقــالب اســالمی، ماهنامــه علــوم انســانی مهرنامــه، شــماره 9، اســفند 89

ــاق  ــگاه خبــری ات ــی، پای ــاق بازرگان ــواده امین الضــرب، بنیانگــذار ات ــا مــژده مهــدوی، ن - گفتگــو ب
ــران، 9 بهمــن 1395 ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ای بازرگان

- نگاهی به اقدامات خاندان امین الضرب در اقتصاد ایران، خبرگزاری ایسنا، 20 دی 1397
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سیدجمال الدین اسدآبادی و محمدحسن امین الضرب )نشسته از راست نفر دوم( و چند تن از تجار دوره ی قاجار

حاج محمدحسن اصفهانی معروف به 
کمپانی و ملقب به امین الضرب
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حاج محمدحسین  امین الضرب

حاج محمدحسین  امین الضرب
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حاج محمدحسین  امین الضرب

مژده مهدوی )از نوادگان امین الضرب(
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دریافت نشان امین الضرب

آلبوم عکس ها




