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گزارش تاریخی

عاقبت نسخه اقتصادی آمریکا برای ایران
آمریکا طی دهههای پنجاه و شصت میالدی ،که در شرایط
جنگ سرد با شوروی به سر میبرد ،برای مقابله با کمونیسم،
در برنامه سیاست خارجی خ��ود ،سیاست تشویقی برای
کشورهای کمتر توسعه یافته گنجانده بود تا با حفاظت از
رژیمهای وابسته ،آنها در دام کمونیسم نیفتند .از جمله این
کشورها ،ایران بود که بهدلیل داشتن موقعیتی راهبردی و
برخورداری از منابع غنی نفت و گاز ،برای آمریکاییها حائز
اهمیت بود .ایران از نزدیکترین همپیمانان آمریکا و غرب
محسوب میشد .به همین دلیل ،کندی برای دور ماندن
ایران از خطر نفوذ کمونیسم ،همواره شاه را تحت فشار قرار
م�یداد تا در راستای تحقق سیاستهای اصالحی ،برای
کاهش نارضایتیهای مردم و ایجاد فضای باز سیاسی در
جامعه ،تالش کند.شاه برای جلب حمایتهای رئیسجمهور
آمریکا ،بهناچار باید اقداماتی را در راستای برنامه اصالحات
مدنظر آمریکاییها انجام میداد .شخصیت شاه بهگونهای
شکل گرفته بود که قدرت خود را مدیون حمایتهای آمریکا
میدانست و با تکیهبر آنها ،هویت و وجهه خاصی به زعم خود
پیدا میکرد .نمونه آن را میتوان در زمان ریاستجمهوری
نیکسون مشاهده کرد؛ «زمانی که نیکسون شاه را بهعنوان
کارگزار اصلی اجرای دکترین خودش در خلیجفارس انتخاب
کرد،شاهباورپیداکردکهوجودشبرایایاالتمتحدهضروری
است و به معنای قبول این واقعیت بود که او را ایاالتمتحده به
این دلیل انتخاب کرد تا عامل قدرت آمریکا در خلیجفارس،
یعنی مرکز انرژی جهان باشد ».به همین جهت ،نیکسون با
اعطای وامهای کالن و کمکهای تسلیحاتی فراوان به شاه،
به او اعتمادبهنفس بیشتری میداد.یکی از اقدامات رژیم که
در همین راستا صورت گرفت ،اصالحات مدنظر آمریکاییها
بهعنوانطرحاصالحقانونانجمنهایایالتیووالیتیبودکه
در مجلس نیز تصویب شد .در این الیحه ،سه موضوع به چشم
میخورد که انتشار آن توسط رژیم ،موجب برانگیخته شدن
احساسات مردم و علما شد .۱ :حذف شرط مسلمانی برای
عضویت در انجمنها .۲ ،جایگزینی قسم به کتاب آسمانی
بهجای سوگند به قرآن و  .۳حذف شرط ذکورت (مرد بودن)
برای عضویت .مورد اول و دوم ،با هدف حذف تدریجی اسالم
بهعنوان دین رسمی کشور مطرح شده بود .در عمل نیز ،با
گذشت زمان ،اف��رادی غیرمسلمان مانند بهاییها در رژیم
نفوذپیداکردندوسمتهایمهمیرادردستگرفتند.مطرح
کردن مورد سوم ،یعنی اعطای حق شرکت زنان در انتخابات،
که با هدف غربی کردن و مبتذل کردن زنان ،به بهانه حضور
زنان در جامعه ،مطرح میشد ،حربهای بود برای اینکه در
صورتمخالفتعلما،رژیمبتواندآنانرامخالفآزادیوحقوق
زنان معرفی کند و به تخریب علما در اذهان مردم بپردازد.
این سه موضوع ،باعث شد که امام خمینی(ره) موضعگیری
و مراجع را تشویق کنند که مواضع واحدی علیه این اقدامات
اتخاذ کنند .ایستادگی و مقاومت مردم و علما در مقابل این
الیحه ،منجر به لغو آن شد و این پیروزی بزرگی برای ملت ایران
ب ه حساب میآمد.
▪ ▪اجرای تغییرات توسط شاه

اما در  ۱۹دیماه  ،۱۳۴۱یعنی در سالروز اصالحات ارضی،
شاه بهطور رسمی اعالم کرد که قصد دارد اصول ششگانهای
را به رفراندوم بگذارد .این اصول به نام «انقالب سفید» عنوان
و مقرر شد مردم ،طی یک رفراندوم ،به آن رأی دهند .زمانی
که شاه پی برد که با وجود روحانیت ،نمیتواند برنامه مورد
نظر خود را اجرایی کند ،با استفاده از رسانهها ،خود را فردی
اصالحطلب و روحانیت را ضداصالحطلب و مرتجع معرفی
کرد و طی یک سخنرانی اظهار داشت« :از مردم میخواهم
برای سعادت ایران و بهمنظور استقرار اصالحات انجامشده
و احتراز از خدشهدار کردن این اصالحات ،از طرف عوامل
ارتجاعی و مخرب ،تقاضا میکنم ب��رای تصویب ملی این
اصالحات حرکت کنند و آرای مثبت دهند ».این اصول
ششگانه عبارت بودند از .۱ :الغای رژیم اربابرعیتی؛ .۲
تصویب الیحه قانون ملی کردن جنگلها در سراسر کشور؛
 .۳تصویب الیحه قانون فروش سهام کارخانههای دولتی
بهعنوان پشتوانه اصالحات ارضی؛  .۴تصویب الیحه قانون
سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهی تولیدی و صنعتی؛
 .۵اص�لاح قانون انتخابات؛  .۶الیحه ایجاد سپاه دانش
بهمنظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
انتشار خبر رفراندوم در روزنامهها ،واکنشهای مختلفی در
ک طرف ،غرب از این طرح حمایت کرد و آن را
پی داشت .از ی 
نشانه عزم جدی و اراده شاه برای تحول گسترده در زمینههای

سیوهفتمینرئیسجمهوروچهلمینمعاونرئیسجمهورآمریکابود.اودردورانریاستجمهوریخود،سربازانآمریکاییراازویتنامفراخواند؛
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اقتصادی و اجتماعی دانست و از طرف دیگر ،مراجع ،بهویژه
امام خمینی(ره) ،علیه آن موضعگیری کردند .شاه ،بهبودی
را بهعنوان نماینده خود به قم فرستاد تا با علما دیدار و آنها
را متقاعد کند که برنامه شاه ،برای ترقی ایران است؛ تا از این
طریق،حمایتعلماوهمراهیآنانرابرایپیشبردبرنامههای
رژی��م ،جلب کند .بهبودی درخواست دی��دار خصوصی با
امام(ره) داشت که ایشان نپذیرفتند ،اما دیدار را بهصورت
جمعی قبول کردند .امام در این دیدار فرمودند« :ما توقع
نداشتیم که ایشان [شاه] از روحانیت بهعنوان ارتجاع تعبیر
کند ...آیا علما و مراجع مرتجع هستند؟ ارتجاع سیاه در واقع
شاه است ...و به ایشان بگویید که حداقل به قانون اساسی
عمل کند ».ام��ام(ره) با هوشیاری کامل ،پی برده بودند که
هدف از این اصالحات ،تحکیم سلطه آمریکا بر ایران است و
از این طریق ،میخواهند فشارهای مردمی را کاهش دهند و
شاه« ،مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی ،به مرحله اجرا
بگذارد ».او بهعنوان فردی که بازیچه دست ابرقدرتهاست،
برای باقی ماندن بر کرسی سلطنت ،بهناچار باید اصالحات
مدنظر آمریکاییها را انجام دهد و به همین دلیل« ،نهتنها
عقبنشینی نمیکند و دست از کار نمیکشد ،بلکه با تمام
قدرت و با کمال درندگی ،با هرگونه مخالفتی مقابله خواهد
کرد ».اما امام(ره) که از ماهیت رفراندوم انقالب سفید شاه
آگاه بودند ،به روشنگری درباره این جریانات پرداختند.
▪ ▪پیامدهای انقالب سفید

شاه ،بهظاهر ،با انقالب سفید ،قصد ایجاد اصالحات داشت و
با این اصالحات میخواست تحول بزرگی در ایران ایجاد کند؛
ولی نهتنها با اجرای این طرح آمریکایی ،اصالحاتی صورت
نگرفت ،بلکه نتیجهای معکوس حاصل شد .ایران روزبهروز
به کشورهای غربی و بهویژه آمریکا ،وابستهتر و به بازار مصرف
کاالهای این کشورها تبدیل شد .در حقیقت ،انقالب سفید،
یک بازی استعماری بود تا دشمنان این ملت در پشت آن نقش
بازی کنند؛ استقالل ایران را بگیرند و کشور را به خود وابسته
کنند.ایناتفاقپسازمدتیبهوقوعپیوست.بااجرایبنداول،
یعنی اجرای اصالحات ارضی ،قرار بود پنجاه درصد زمینها
در اختیار کشاورزان قرار گیرد ،اما تنها نُه درصد از آنها صاحب
زمین شدند .فقط بهجای اربابان قدیمی ،اربابان جدید و
وابسته به دربار روی کار آمدند .این توزیع ناعادالنه ارضی
منجر به گسترش فقر روستاییان و مهاجرت آنها به شهرها
شد .آنها در حاشیه شهرها سکونت گزیدند .بهدلیل نبود
امکانات ،ادامه این روند ،باعث بروز ناهنجاریهایی در شهرها
شد .در نتیجه ،در این دوره شاهد کاهش تولیدات کشاورزی
و افزایش واردات مواد غذایی ضروری هستیم .ایران که خود
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی
محسوب میشد و در زمینه تولید گندم نیز خودکفا بود ،با
انجام طرح شوم انقالب سفید ،به واردکننده گندم تبدیل شد؛
طوریکهحتینمیتوانستنیازچندماهخودشراتأمینکند.
این واقعه ،نتیجه اعتماد شاه به آمریکاییها بود .امام(ره) طی
یک سخنرانی ،به پیامدهای اصالحات شاه اشاره کردند و
فرمودند« :اصالحات! میبینیم که آنقدر که فاسد کردند این
زراعت ما را ،آنقدر کشاورزی ما را برگرداندند به هیچ و منهدم
کردند که ما در همهچیز محتاجیم ،دستمان را دراز کردهایم به
[سوی] اسرائیل که به ما حتی میوه بدهد! هرچه ،گندم ،جو،
چه،هیدائم ًاداردمیآیدکهاگریکروزجلویشرابگیرند،این
ملت باید گرسنگی بخورد! میگویند برای سی روز یا سیوسه
روز ...تمام زراعت ایران برای سیوسه یا سی روز ایران کافی
اس��ت .مابقی آن را باید از خ��ارج بیاورند! یک مملکتی که
صادرکننده بود ،حاال باید اینطور باشد .اصالحات! کلمه
اصالحات ،محتوا ن��دارد ...انقالب سفید! انقالبش انقالب
است ،اما سیاه است! »
منبع :پایگاه دفترحفظ و نشر آثار رهبر انقالب

 105روز از کودتای  28مرداد میگذشت .دولت ملی
دکتر مصدق ساقط شده بود .دولت کودتا هر اعتراضی را
به شدت سرکوب میکرد؛ با این حال ،هنوز هم در گوشه
و کنار کشور ،گاه و بیگاه ،فریاد مخالفت با کودتاگران
بلند میشد و سکوت دهشتناک و پرخفقان حاکم بر
کشور را میشکست .هفته دوم آذرماه سال  1332بود
که خبری در میان مردم منتشر شد :قرار است «نیکسون»،
معاون رئیسجمهور آمریکا ،به ایران بیاید و به شاه برای
سرکوب نهضت ملی ،تبریک بگوید .در واقع ،آمریکاییها
میآمدند تا سهم خود را از مشارکت در کودتا بگیرند .این
خبر ،جامعه را به شدت ملتهب کرد .حکومت کودتا برای
جلوگیری از اعتراضات و آرام نگه داشتن جامعه ،باز هم
به نیروهای نظامی متوسل شد .هزاران سرباز اسلحه به
دست ،در خیابانهای تهران مستقر شدند .شرایط ،لحظه
به لحظه وخیمتر میشد ،تا اینکه در دانشگاه تهران،
اتفاقی ناگوار روی داد.
▪ ▪بهانهای برای اهانت به دانشجویان

�ازان مسلح ،ب��رای جلوگیری از تجمع و اعتراض
س��رب� ِ
دانشجویان ،در همه جای دانشگاه مستقر شده بودند.
اف��زون بر خبر ورود نیکسون ،موضوع اعطای دکترای
افتخاری حقوق به او ،از طرف دانشگاه تهران ،بر خشم
دانشجویان و اس��ت��ادان ،بیش از پیش دام��ن زده بود.
دانشجویان آشکارا از حضور نظامیان که مقدمهای برای
آمدن نیکسون به دانشگاه تهران بود ،انتقاد میکردند.
«دکتر غالمرضا شریعت رض���وی» ،ب��رادر شهید «آذر
شریعت رض��وی» ،یکی از سه شهید روز  16آذر سال
 ،1332که در آن زمان دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه
تهران بود ،میگوید«:از مد تها قبل ،عالوه بر اینکه
دانشگاه توسط سربازان شاهی محاصره شده بود ،در
داخل محوطه دانشگاه هم ،سربازان [حاضر] بودند؛
حتی در ک��ری��دور[راه��رو] دانشکد هها هم رفتوآمد
میکردند )1(».هنگام عبور دو سرباز از کنار پنجره یکی
از کالسهای دانشکده فنی ،چند دانشجو ،با ایما و اشاره
به آنها فهماندند که باید از دانشکده بیرون بروند و اینجا،
جای آنها نیست .این اقدام ،بهانه را به دست نظامیان داد.
دقایقی بعد ،د ِر کالس مهندس «شمس ملکآرا» باز شد و
یک افسر و دو مأمور وارد شدند .مهندس «مهدی بازرگان»
که در آن زمان ،استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بود،

در این باره میگوید« :بچهها سر کالس بودند؛ دو ،سه
سرباز آمدند به یکی از کالسها که دو تن از شاگردها را که
به قول خودشان شکلک درآورده بودند ،دستگیر کنند.
آمدند [و] از معلم خواستند که بگوید چه کسانی بودهاند؟
معلم هم آقای مهندس شمس ملکآرا بود .ایشان هم خبر
داد به رئیس دانشکده که مهندس خلیلی بود و مهندس
خلیلی گفت که اج��ازه ندارند[ ،باید] بیرون دانشکده
باشند و حق ندارند داخل کالس بیایند و اگر آمدند داخل
کالس و خواستند دخالتی بکنند ،به عنوان اعتراض،
زنگ [دانشکده] زده [می]شود .وقتی سربازها رفتند
داخل کالس ،در همین حین ،آقای دکتر عابدی دستور
داده بود که زنگ [دانشکده را] بزنند .زنگ [را] زدند و
بچهها ریختند بیرون ».دکتر «رحیم عابدی» ،معاون وقت
دانشکده ،بعدها ضمن بیان خاطراتش ،به این موضوع
اشاره کرد که ورود نظامیان به دانشکده ،بسیار بیادبانه
و توام با خشونت بوده است .او میگوید «:وقتی شنیدیم
دانشگاه اشغال نظامی ش��ده [اس���ت] ،ق��رار مراقبت
گذاشتیم و بعد ،معلوم شد که دو تا از این سربازها[ی]
مسلح رفتهاند به اتاق رئیس و از او خواستهاند که این دو
تا دانشجو را باید به ما تحویل دهید .رئیس دانشکده هم
مهندس خلیلی بود؛ ایشان گفتند که نه! با این وضعی
که شما آمدهاید اتاق من ،اص ً
ال با شما صحبت نمیکنم؛
بروید افسرتان را بگویید بیاید .سربازها میروند سراغ
افسرودراینفاصله،کالسشروعمیشودوآقایمهندس
خلیلی آمد پیش من و گفت[ :حواستان باشد که] اگر
به شما مراجعه کردند و افسری آمد ،اینها میخواهند
دو تا دانشجو را بگیرند؛ ولی ما دانشجو به کسی تحویل
نمیدهیم.زنگکالسهاخوردوسربازها،بچههارانشان
میکنند.ضمنرفتنبهکالسوتشکیلکالسدرس،بعد
از هفت تا هشت دقیقه ،به من خبر دادند که کالس دوم راه
و ساختمان را ،نظامیها اشغال کردهاند .من رفتم کالس
و دیدم کالس پر از سرباز مسلح است».
▪ ▪سکوت راهروی دانشکده فنی شکست

اهانت و خشونت نظامیان ،کاسه صبر دانشجویان را
لبریز کرد .تعداد زی��ادی از آنها ،داخل راه��روی اصلی
دانشکده فنی تجمع کردند .فریادهای اعتراض بلند شد.
به تدریج شعارها انسجام بیشتری پیدا کرد؛ شعارهایی
که موضوع بیشتر آنها ،تقبیح شاه ،دولت کودتا و اقدام
آمریکاییها در همکاری با کودتاگران بود .با اوج گرفتن
اعتراض ،فرمانده نظامیان دستور مسلح کردن اسلحهها
را داد .طولی نکشید که نخستین گلوله شلیک شد و سینه

مسگرآباد ،دیدیم که سرباز هست و ما را راه ندادند .گفتند
که خب ،اگر [جنازه ها] را اینجا آوردهاند ،دفن شدهاند.
روز بعد شنیدیم که خودشان شبانه بردهاند در گورستان
دفن کردهاند .بعد توسط یکی از آشنایان در مسگرآباد،
[پیکر شهید را] آوردیم امامزاده عبدا ...و پهلوی قندچی
و بزرگنیا دفن کردیم».
▪ ▪سه آذر اهورایی جاودانه

«آذر شریعت رضوی» را شکافت .اما این شلیک ،آخرین
شلیک نبود .گلولهها پیاپی شلیک میشد .لحظاتی بعد،
«بزر گنیا» و «قندچی» هم بر زمین افتادند .سربازان
به متفرق شدن دانشجویان اکتفا نکردند .نظامیان ،با
سرنیزه به دانشجویان حمله کردند؛ حتی مجروحان
هم از تیزی سرنیزه مأموران رژیم در امان نماندند .دکتر
«غالمرضا شریعت رض��وی» در خاطراتش ،از جراحت
های پای برادر شهیدش سخن گفته است؛ جراحتی که به
وسیله سرنیزه ایجاد شده بود .تعدادی از زخمیها ،توسط
نظامیانبازداشتشدند.پیکرغرقدرخونسهدانشجوی
دانشکده فنی هم ،پشت کامیون نظامی گذاشته و ظاهر ًا،
به پزشکی قانونی فرستاده شد .دکتر «شریعت رضوی»
میگوید«:پزشکی که در [زمان بیرون آوردن اجساد از
کامیون نظامی ،در] محل حاضر بود ،بعدها برایمان نقل
کردکهوقتیمیخواستنداجسادراازکامیونخارجکنند ،
کف کامیون ،خون ایستاده بود ».پیکر شهید «بزرگنیا» و
شهید «قندچی» را همان روز تحویل خانواد ههایشان
دادند و ناچارشان کردند ،پیکر غرق در خون جوانانشان
را ،ب��دون هیچ مراسمی ،در امامزاده عبدا ...به خاک
بسپارند .اما خانواده «شریعت رضوی» اطالع پیدا کردند
که پیکر فرزندشان به گورستان «مسگرآباد» برده و در
جای نامعلومی دفن شده است .دکتر «شریعت رضوی»
میگوید «:ما رفتیم بیمارستان ارتش؛ جواب درستی
ندادند و بعد؛ َجسته و گریخته ،گفتند که این سه نفر،
شهید و به گورستان منتقل شدهاند .ما رفتیم گورستان

محدودیت برگزاری مراسم برای شهدای  16آذر ،باعث
شد مراسم سوم و هفتم برگزار نشود .رژیم شاه ،تنها به
برگزاری مراسم چهلم ،آن هم به صورت بسیار محدود ،در
امامزاده عبدا ...رضایت داد .دولت کودتا ،مدعی شد که
فرمانده نظامیان حاضر در دانشگاه ،از روی احساسات
عمل کرده و فرمان آتش دادهاس��ت و تنبیه خواهد شد؛
اما چند هفته بعد ،به او درجه تشویقی دادند و خبر آن را
در روزنامههای کثیراالنتشار هم منتشر کردند! گمان
رژیم آن بود که با این اقدام ،میتواند یاد و خاطره شهدای
 16آذر را دفن کند ،اما چنین نشد 25 .سال بعد ،زمانی
که انقالب اسالمی مردم ایران به پیروزی رسید ،نام و
خاطره سه شهید راهروی دانشکده فنی ،گرامی داشته
شد و روز شهادت مظلومانه آنها را ،روز دانشجو نامیدند؛
همان سه شهیدی که زندهیاد دکتر علی شریعتی ،در سال
 1355هـ.ش ،درباره آنها نوشت «:اگر اجباری که به زنده
ماندن دارم ،نبود ،خود را در برابر دانشگاه آتش میزدم؛
همان جایی که  22سال پیش« ،آذر»مان در آتش بیداد
سوخت؛ او را در پیش پای «نیکسون» قربانی کردند! این
سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفتهاند ،هنوز
از تحصیلشان فراغت نیافتهاند ،نخواستند – همچون
دیگران – کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه ،به
پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فروبرند! از آن
سال ،چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند،
اما این سه تن ماندند تا هر که را میآید ،بیاموزند ،هر که
را میرود ،سفارش کنند؛ آنها هرگز نمیروند ،همیشه
خواهند ماند .آ نها «شهید»اند .این «سه قطره خون»
بر چهره دانشگاه ما ،همچنان تازه و گرم است .کاشکی
میتوانستم این سه آذر اهورایی را با تن خاکستر شدهام
بپوشانم ،تا در این سموم که میوزد ،نفسرند! اما نه؛ باید
زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگه دارم».
▪ ▪پینوشت:

کلیهنقلقولهایمتنازمطلبمنتشرشدهتوسطسایت
تابناک ،به تاریخ  16آذر  1387گرفته شده است.

دموکراسی فرمایشی دردوران پهلوی دوم
نکته تاریخی تاریخ فعالیت اح��زاب سیاسی در دوران
پهلوی دوم را م��یت��وان ب��ه دورهه���ای
مختلفی تقسیم کرد :مقطع شهریور 20
تا  32که فعالیت اح��زاب نسبتا آزاد ب��ود ،بین سال های
 32تا  36که شاهد سرکوب احزاب و شکل گیری نظام دو
حزبی فرمایشی هستیم ،بین سالیان  39تا  42که شاهد
فعالیت کنترل شده گروههایی مانند جبهه ملی میباشیم
و در میانه سالهای  42تا  54که شاهد فعالیت نظام دو
حزبی «دولتساخته» هستیم و در نهایت ،از  54تا پیروزی
انقالب که نظام حزبی در ای��ران به صورتی تک حزبی در
میآید .مروری بر این مقاطع نشان میدهد که در فاصله
کودتای 28مرداد تا پیروزی انقالب ،شاه برای تشکیل نظام
دو حزبی «دولت ساخته» تالش می کرد؛ روندی که در آن،
یکی از احزاب باید نقش حزب حاکم و دیگری حزب منتقد
را بازی میکرد .هرچند افرادی که در این دو حزب فعالیت
می کردند (حزب حاکم اول ملیون و بعد ایران نوین و حزب
منتقد ،یعنی حزب مردم) از افراد معتمد شاه بودند؛ با این
حال ،او همواره سعی میکرد فعالیت آنها از ح��دودی که
تشخیص میداد ،فراتر نرود .چرا با وجود تالش محمدرضا
پهلوی در ایجاد حکومتی خودکامه ،وی درصدد بود در کنار
فضای اختناق سیاسی ،دو حزب فرمایشی نیز تشکیل دهد
و در این میان ،نقش افرادی مانند اسدا ...علم ،در این نظام
دو حزبی چه بوده است؟ موضوع نوشتار حاضر ،پاسخ به این
سواالت است.پس از آنکه شاه توانست از سال  32نهادهای
مشارکتقانونیونیروهاوسازمانهایاجتماعیغیررسمی
را سرکوب کند ،نظام سیاسی میبایست در نبود این نهادها،
راهحلیبرایدوکارکردسیستمسیاسیپیدامیکرد.اولین

کارکرد ،ایجاد چارچوبی قانونی برای مشارکت سیاسی
افرادی بود که فعالیت در حوزههای تعیین شده محمدرضا
پهلوی را پذیرفته بودند و ق��رار بود جذب سیستم شوند.
دومین کارکرد نیز ،پاسخگویی کنترل شده به مطالبات
اجتماعی اقشار مردم و از طرفی ،ایفای نقش اپوزیسیون در
نبود مخالفان واقعی سیاسی بود.شاه برای حل این مسئله،
به نظام دو حزبی روی آورد؛ تا یکی از این احزاب بتواند نقش
حزب حاکم به عنوان عامل جذب نیروهای مورد اطمینان
سیستم را بازی و امکان ارتقای اجتماعی و سیاسی و حتی
اقتصادی افراد مورد اعتماد شاه را فراهم کند .با این حال،
بین دوحزب حاکم (ملیون 36-39و ایران نوین)42-54
تفاوتاساسیوجودداشت.بعدازکنارهگیریاسدا...علماز
حزبمردم،اینحزبروبهافولگذاشت.موضوعیکهنشان
میدهد همان تحرکهای کوچک ،مانند پیگیری حقوق
کارگران و فعاالن صنفی ،اگر هم صورت میگرفت فقط به
دلیل روابط شخصی شاه و علم بوده است .به طوری که به
محض کنارهگیری علم ،شاه سریع ًا فعالیتهای این حزب را
محدودتر از قبل کرد .در واقع ،در حالی که در سالهای بعد
از کودتای 28مرداد ،حزب اکثریت(ملیون) ،درصدد جذب
افرادی با سابقه سیاسی بیشتر ،مانند منوچهر اقبال بود ،اما
بعد از سال  42و ایجادحزب ایران نوین ،این حزب درصدد
جذبتکنوکراتها وجوانانیبادانشآموختگیغرببود.با
اینحال،درهردومقطع،حزباکثریتدرصددایجادجریان
حامی و پیرو برای رژیم سلطنتی بود .در این جریان ،پیشرفت
و امکان رشد افراد نه براساس کاردانی و صالحیت ،بلکه
براساس وفاداری بیشتر به شاه صورت میگرفت .از این رو،
حزب اکثریت ،به مکانی برای پاالیش افراد مورد اعتماد شاه

مبدلشدهبود.دراردیبهشت،1336اسدا...اعلمبهدستور
محمدرضاپهلویاقدامبهتشکیلحزبمردم،بهعنوانحزب
اقلیت کرد .این حزب در شرایطی که تمامی مجاری رسمی و
قانونیفعالیتهایسیاسیبعدازکودتای 28مردادمسدود
شده بود و راهکاری برای پیگیری مطالبات اجتماعی مردم
وجود نداشت ،در تالش بود تا نقش حزب اپوزیسیون را ایفا
کند .در این زمینه ،برخی از اعضای حزب توده که بعد از
کودتا یا به زندان افتاده یا اینکه حاشیه نشین شده بودند،
جذب حزب مردم شدند و تحت نظر علم به فعالیت سیاسی
پرداختند.همچنین ،بعد از کودتای  28مرداد و سرکوب
تمامیتشکلهایکارگریکهاکثرآنهاتحتنفوذحزبتوده
بود ،شاه تالش کرد تا بین مطالبات سیاسی و اجتماعی این
طبقه تفاوت قایل شود و مجراهایی برای پیگیری مسایلی

مانند دستمزد ،مشکالت روابط کارفرماها و کارگران ایجاد
کند .در این میان ،مقرر شد تا حزب مردم به رهبری علم،
چنین نقشی را ایفا کند و با ایجاد سندیکاهای کارگری ،هم
بخشی از مطالبات کارگران را ،به صورت کنترل شده ،پاسخ
دهد و هم ،زمینه غیرسیاسی شدن این قشر را فراهم کند.

منبع :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ

ﻣﺪ�ﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﻋﻤﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ� ﺧﺮاﺳﺎن

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،آﻣﻮزش و
ﻣﺸﺎوره ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده؛ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ
داﻧﺸﻴﺎر� داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ
ﻋﻠﻴﺰاده ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣﻴﮕﻮ�ﻴﻢ.
 /٩٥٢٧٠٤٩٦ق

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽ زاده-دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﭘﻮر ﻋﻠﯽ

از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

 /٩٥٢٧١١٩٤ق

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎى
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻗﺒﻮﻟ� ﺷﻤﺎ رادر آزﻣﻮن د�ﺘﺮ� ﺣﻘﻮق �ﻴﻔﺮ� و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳ� ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ

ﻣﺮﺗﻀﻮى

 /٩٥٢٦٨٩٦٧خ

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ داﻧﺸﻴﺎرى داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت
روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ� ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺎﻧ� ﺳﻴﻨﺎ �ﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ،
�ﺎرآﻣﺪ� ،ﻟﻴﺎﻗﺖ و ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� ﻫﺎ� ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ�
ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﻃﺮﺑﺎل آرﯾﺎ

 /٩٥٢٧٠٤٤٠ق

دﮐﺘﺮ ﻃﺒﺮى  -دﮐﺘﺮ ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﭙﻮر  -دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻘﺪم

 /٩٥٢٧١٥٢٢ق

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺧﺎﻟﻘﺪاد ﻋﺮب
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺘﺨﻮار
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻨﯽ
رﺋﻴﺲ اﻣﻮر آب روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺷﺘﺨﻮار
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮﻣﺎن را از زﺣﻤﺎت
ﺑ� در�ﻎ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺮب و رﻓﻊ ﻣﺸ�ﻞ
ﺑ� آﺑ� ﺑﻪ روﺳﺘﺎ� ﻗﻠﻨﺪرآﺑﺎد اﻋﻼم ﻣ� دار�ﻢ .

 /٩٥٢٧٢٢٦٣ش

ﺟﻤﻌﯽ از اﻫﺎﻟﯽ و اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ
و دﻫﻴﺎرى روﺳﺘﺎى ﻗﻠﻨﺪرآﺑﺎد رﺷﺘﺨﻮار

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاى )ﻧﻮﺑﺖ اول(

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول

اداره �ﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ� ،ﺻﻨﺎ�ﻊ دﺳﺘ� و ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در
ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎ�� ﻣﻮزهﻫﺎ� ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن -دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ� و
ﺑﺎزد�ﺪ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮ� را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ
ﻓﻌﺎل و دارا� ﻣﺠﻮز ﮔﺮدﺷﮕﺮ� از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ درج اوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٩٫٢٠
ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎدﻗ� ،اداره �ﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ� ﺻﻨﺎ�ﻊ دﺳﺘ� و
ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﺣﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١٣٧٢٦٩٥٠١ :
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫٣٠دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
اداره �ﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ� ،ﺻﻨﺎ�ﻊ دﺳﺘ� و ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� :ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪه روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٠٫١در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ اداره �ﻞ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﻣ�ﺑﺎ�ﺴﺘ� در ﺳﺎ�ﺖ  http:iets.mporg.irﺛﺒﺖﻧﺎم و �ﺪ رﻫﮕﻴﺮ� را ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻗﺮاردادﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

اداره ﮐﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٧١٩٤٠م

ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق در ﻧﻈﺮ دارد  ٢دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻧﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴ��
 SHUT DOWN SYSTEMرا ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ�  SLP-9�00�0�010از ﻃﺮ�ﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن �ﺎﻻ�
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ�:
 -١دارا ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ�
 -٢داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻣﺎﻟ� ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ �ﺎﻓ� و ﻣﺮﺗﺒﻂ
 -٣ﺗﻮاﻧﺎ�� ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻓﺮا�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٣٦٫٦٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل و در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن
اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ١٠درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ،ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻓﺮا�ﻨﺪ
ارﺟﺎع �ﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان را در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻤﺪ�ﺪ ﻧﻤﺎ�ﺪ.
در ﺿﻤﻦ  ٢٠درﺻﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟ� ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧ��
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮد�ﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ  ١٥روز ﭘﺲ از درج ﻧﻮﺑﺖ اول آﮔﻬ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اداره ﺧﺮ�ﺪﻫﺎ� داﺧﻠ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار
ارﺷﺎد ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻴﺎم ،ﭘﻼ� ،١٨ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ �ﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎ�ﺲ  ٠٥١-٣٧٦١٤٣٩٧ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ�ﺴﺘ�
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠روز ﭘﺲ از ﭘﺎ�ﺎن ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ ﻣﺪار� ،ﻣﺪار� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ آدرس ذ�ﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﻨﺪ .ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎ�ﺲ  ٠٥١-٣٧٦١٤٣٩٧ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎ آﮔﻬ� ﻓﻮق در ﺳﺎ�ﺖ
 WWW.SHANA.IRو  WWW.ICOFC.IRو  WWW.EOGPC.IRدرج ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق

 /٩٥٢٦٥٠٢٣آ

 /٩٥٢٧١٠٨٥و
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