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  خسرو معتضد
نخس��تين پايه گ��ذاران 
تشكيالت بانكي در ايران 
انگليسي ها و روس ها در 
قرن نوزدهم بودند. بانك 
ش��رق جديد نخس��تين 
بانكي بود كه در ايران به 
سال 1267ه. ش تأسيس 
شد. اين بانك شعبه اي از 
كمپاني هند ش��رقي بود 
كه با تأسيس بانك شاهنش��اهي ايران )بخوانيد بانك 
شاهنشاهي انگليس( كليه اموال و امتيازات خود را يكجا 
به اين بانك واگذار كرد. اين بانك تش��كيالت منظمي 
براي تعميم اصول بانكداري در ايران ريخت. تهيه چك و 
سفته و چاپ اسكناس منقش به تصوير ناصرالدين شاه و 
تشكيل شعب در تهران و شهرستان هاي بزرگ )شعبي 
از اين بانك در كراچي و بغداد و بمبئي و كويته نيز داير 
بود( از جمله فعاليت هاي اين بانك بود كه به واسطه آن 
توانس��ت بانكداري را در ايران نهادينه كند. مديران و 
معاونان بانك و در ابتدا اغلب مسئوالن و حتي حسابدار 
و تحويل گيرن��ده و تحويل دهنده وجوه، انگليس��ي يا 
هندي بودند ولي كم كم عده اي از ايرانيان كه آموزش 
بانكداري ديده بودند با تأسيس بانك ملي ايران در سال 

1307 ه.  ش براي كار جذب آن بانك شدند. 
بانك استقراضي روس نيز در سال 1269 ه. ش گشايش 
يافت، در حقيقت انجمن صرافي و اس��تقراضي سابق 
روس��يه به بانك تبديل ش��د. مدتي بعد دولت روسيه 
و وزارت دارايي آن كش��ور س��هامدار عمده اين بانك 
شدند. اين بانك جنبه سياسي داشت و نه جنبه بانكي و 
وظيفه اش قرض دادن پول در مقابل امالك و مستغالت 
رجال و افراد متنفذ و مالكين و حكام و تجار و خوانين 
بود و به همين علت وقتي رژيم روس��يه تزاري سقوط 
كرد اين بانك ك��ه 5 ميليارد روبل به ش��خصيت هاي 
مختلف ايران قرض داده بود، ورشكسته شد. به همين 
روي دولت شوروي س��اختمان هاي بانك در تهران و 
واليات را به دولت ايران واگذار كرد ولي وصول مطالبات 
بانك دولتي روس كه حاال يك بانك دولتي ايران شده 

بود از رجال و توانگران ايراني سال ها طول كشيد. 
اين بانك ها گرچه در ايران فعاليت مي كردند اما فعاليت 
آنها چپاولگرانه نبود. بانك شاهنش��اهي چند ميليون 
پوند به اي��ران آورد كه خرج ك��رد و وام داد و از طريق 
راهكارهاي بانكي نه تنها چند ميلي��ون پوند خود را با 
سود برگرداند بلكه تا سال 1327 ه. ش كه زمان پايان 
دوران امتياز بود، وجهي كه به دست مي آورد از داخل 
ايران بود و چون بانك منظم و منضبطي بود تمام تجار 
و كس��اني كه با خارج معامله داش��تند به آن مراجعه 
مي كردن��د. از طرفي با اينكه امتياز نش��ر اس��كناس 
ايران در س��ال 1309 ه. ش از آن بانك گرفته ش��د و 
رقيب سرسختي مانند بانك ملي ايران در برابر آن قد 
برافراشته بود فعاليت خود را كماكان تا سال 1327 ه. 
ش ادامه داد و بودند عده اي كه وجوه خود را در آن بانك 
به عنوان س��پرده و پس انداز مي گذاش��تند. زيرا بانك 
انگليسي سر نگهدار بوده و اس��امي صاحب حساب و 

پس انداز خود را هرگز نشر نمي داد. 
بانك مل��ي زير نظر دكت��ر كورت ليندن ب��الت مدير 
آلماني شروع به كار كرد. ليندن بالت تحت تأثير فساد 
مالي ايران دست به تقلباتي در امور ارزي زد كه سردار 
اس��عد بختياري وزير جنگ و عبدالحسين تيمورتاش 
وزير دربار شاهنشاهي هم چون بهره هايي مي بردند از 
وي حمايت مي كردند. با اين حال راز او كش��ف شده و 
بازداشت و محاكمه و حدود دو سال زنداني شد و جرائم 

الزم را پرداخت نمود. اما معاون او دكتر فوگل با پنهان 
شدن در صندوق عقب يك اتومبيل از مرز ايران و عراق 
خارج شد و به لبنان مستمعره آن روزي فرانسه گريخت. 
دادگاه ايران استرداد فوگل را از دادگاه فرانسوي بيروت 
مطالبه كرد و پليس بيروت فوگل را بازداش��ت كرد اما 
فوگل در اتاق مهمانخانه خود را به دار آويخت تا آبروي 
بانكداري آلمان در خاور نزديك محفوظ بماند. جزئيات 
اين ماجرا در كتاب خاطرات بلوش��ر وزير مختار وقت 
آلمان آورده شده اس��ت. به هر حال بانك ملي ايران با 
آبرو و حيثي��ت خاصي فعاليت خود را ابتدا در ش��عبه 
مركزي در خيابان فردوس��ي، س��پس در بازار و چند 
شعبه محدود آغاز و پس از آن در 22 شهرستان عمده 
شعبه هايي داير كرد و به زودي به بانكي مهم و معتبر 
تبديل شد. در واقع بانك ملي نقش خاصي را در نهضت 
ساختماني ايران ايفا كرد. بانك قشون يا بانك پهلوي 
يا بانك سپه در س��ال 1304 ه. ش و بانك حكومت در 
سال 1314 ش��روع به فعاليت كردند. در سال 1325 
پيش��ه وري خواس��ت بانك آذربايجان را تأسيس كند 
اما موفق نشد و مردم آذربايجان هم اسكناس بي ارزش 

فرقه را دور مي ريختند. 
در س��ال 1328 بانك خصوصي بازرگاني ايران و پس 

از آن در سال 1331 بانك خصوصي صادرات و معادن 
ايران به وسيله محمدعلي مفرح تأسيس شدند. از سال 
1335 تا 1357 حدود 40 بانك خصوصي ديگر نيز داير 
شد كه پس از انقالب اغلب آنها مصادره يا درهم ادغام 
شدند. بانك هاي مختلط ايران و انگليس، ايران و عرب ، 

ايران و هلند و ايران و روس هم از ميان رفتند. 
متأسفانه طي 20 سال اخير بانك ملي و بانك مركزي 
و س��اير بانك ها وضعي��ت عجيبي پيدا كردن��د. مثاًل 
باوركردني نيست فردي مانند آقاي صدقي رئيس كل 
بانك ملي و سپس مديرعامل بانك رفاه شود. كسي باور 
نمي كند يك جوان ليسانسيه با يك سال خدمت به نام 
رستگار س��رخه اي چون مورد عالقه يكي از منسوبان 
رئيس جمهوري است، مديرعامل بانك ملت شود و آن 
حقوق نجومي را دريافت دارد. نظام بانكي ايران به كلي 
از هم گسيخته شده و سوءمديريت، عامل مهم اين فرود 

و ريزش بانك ها بوده است. 
ابتهاج مدي��ركل بانك ملي وقت به قوام الس��لطنه وام 
نمي داد و مي گفت: »قربان براي عبرت گرفتن ديگران 
از اينكه حضرتعالي به عنوان نخست وزير به امور بانكي 

احترام مي گذاريد، بايد وثيقه ملي معرفي كنيد.«
همچنين ملكه مادر بع��د از ازدواج فوزي��ه با وليعهد 

محمدرضا پهلوي در س��ال 1318 تع��دادي جواهر، 
دستبند و سينه ريز معروف به جواهرات قمرالسلطنه 
دخت��ر فتحعلي ش��اه و همس��ر مي��رزا حس��ين خان 
مشير الدوله سپهساالر قزويني را از صندوق جواهرات 
كه آن زمان در موزه نبودند و جزو اموال بيوتات سلطنتي 
به شمار مي رفتند امانت گرفته و با گذشت سال ها آنها 
را پس نمي داد و ادعا مي كرد كه گم شده اند. مي گويند 
كميسيون نظاره بانك ملي و جواهرات سلطنتي براي 
شاه پيغام فرستاد علياحضرت جواهرات را مسترد دارند. 
شاه مسئول كميسيون را احضار كرد و از او پرسيد ملكه 
به ياد ندارد با جواهرات چه كرده است. گاهي مي گويد 
آنها را پس داده و گاهي مي گويد گم كرده، حاال ش��ما 

چه كار مي كنيد؟!
اين وقايع مربوط به سال هاي پيش از 28 مرداد 1332 
اس��ت. طرف در جواب مي گويد: مجلس به دادستان 
تهران نامه اي نوش��ته كه اقدام الزم قضايي را در مورد 
علياحضرت م��ادر معمول دارند. ش��اه مي گويد: اقدام 
الزم چيس��ت؟ مي گويد: به كالنتري كاخ ابالغ خواهد 
شد پاسباني فرستاده جواهرات را كه متعلق به مملكت 
است از علياحضرت دريافت دارد. شاه پرسيد: اگر پس 
ندادند چي؟ مي گويد: رسم بر اين است نماينده دادسرا 
در كاخ حضور يافته در صورت امتناع علياحضرت ملكه 
مادر ايش��ان به كالنتري و دادس��را جلب و بازداشت 
خواهند شد. 24 ساعت بعد ملكه تاج الملوك تلفني خبر 
مي دهد جواهرات كه اتفاقاً در صندوقچه اي بوده پيدا 
شده و نماينده كميسيون نظارت مجلس به جواهرات و 
نماينده بانك ملي و بيوتات مي  توانند بيايند و سينه ريز 
قمرالسلطنه را دريافت دارند آن هم پس از سال ها كه 
مفقود شده بود. در واقع اين بود  هيمنه و عظمت بانك 
ملي ولي امروز مي بينيم نظام بانكي چنان حقير شده 
كه وام هاي كالن چند هزار ميليارد توماني به متنفذان 
مي دهد  ولي در مقابل صدها هزار جوان ايراني را براي 
درياف��ت وام ازدواج ماه ها س��ر مي دوان��د و در نهايت 
بي معرفتي هزين��ه انتقال پول را ه��م از پانصد تومان 
به هفتصد تومان و طي روزهاي اخي��ر به 900 تومان 
افزايش  داده است. حتي كار به آنجا كشيده كه در ناحيه 
دورافتاده اي هم مدير بانك دست به اختالس چند صد 
ميليارد توماني مي زند. واقعاً كه بايد نشست و گريست. 
در امريكا ب��ر وام گيرندگان وام مس��كن به��ره 2 تا 4 
درصدي تعلق مي گيرد اما در نظام بانكي كشور ما براي 
وام 80 ميليون توماني، 160 ميليون بهره و بازپرداخت 
در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه ادعا مي كنيم 
نزول خواري دشمني با خداس��ت! يكي از آيات عظام 
جناب آيت اهلل نوري همداني اخي��راً گفته اند: »آنقدر 
خواهم گفت تا ربا خواري و جريمه بر بدهي هاي معوقه 
در نظام بانكداري برافكنده شود. « اما نظام بانكي كشور 
شير نر خونخواره اي است كه به اين هشدارها توجهي 

نشان نمي دهد. 
دولت بايد نظام بانكي را از اين حالت عجيب بيرون آورد 
و عده اي كه سي و اندي س��ال است در رأس بانكدار ي 
كش��ور قرار گرفته اند براي بازنشس��تگي و استراحت 
تش��ريف برده تا به جايش��ان چهره هاي تحصيلكرده 

متخصص و خوشفكر در رأس نظام بانكي قرار گيرند. 

  سيد جواد مير هاشمي
س��ال�گرد  ن�خست�ين 
اس��تاد ايرج افش��ار در 
هجده��م  پنج ش��نبه 
اس��فند 1390 پيامكي 
از پيمان شوقي دريافت 
»سووش��ون  ك��ردم: 
س��يمين  برپاس��ت. 
به ج��الل پيوس��ت!« 
غروب هم��ان روز علي 
دهباشي پيش��نهاد ساخت فيلم مس��تندي از بانو 
سيمين دانشور را دادند. در زمان حيات اول بانوي 
داستان نويس ايران بخت يارم نبود ايشان را زيارت 
كنم و وعده ديدارمان به قيامت ش��د. دو بار تماس 
گرفتم كه اجازه دي��دار بگيرم، مرتب��ه اول صداي 
شكسته اي گفت: »خانم خواب هستند« و ديگر بار 
كسي تلفنم را جواب نداد و بعد هم كاهلي و گذشت 

روزگار و حال، خبر برپا شدن سووشون... 
نمي دانس��تم با خود س��يمين خانم تلفني صحبت 
كردم يا سوسن خانم پرستارش، چون شنيده بودم 
خانم بيمار و بي حوصله اس��ت و كسي را به حضور 
نمي پذيرد. حال داشتم خواب مي ديدم كه قرار است 
از او فيلمي بسازم يا خواب مي ديدم كه دارم خواب 
مي بينم كه او ديگر نيست و از كفم رها زمان. صبح 
آدينه گوينده راديو خبر فوت بانو دانش��ور را اعالم 
كرد. گفت وگ��وي جالبي بين پ��در و مادرم صورت 
گرفت. پدر س��يمين را همس��ر جالل مي شناخت 
و مادر او را سيمين دانش��ور. مادر مي گفت »حتي 
كوچه بن بستي هم به نام س��يمين نخواهد شد. هر 
چند اتوبان جالل آل احمد هميشه ترافيك است.« 
گوينده راديو پي��ام تصادفي در اتوب��ان آل احمد را 

گزارش مي كرد. 
س��اخت فيلم مس��تند بهانه اي ش��د كه نزد بيش 
از 30 آم��وزگار مهربان ش��اگردي كنم و پُرس��ان 
ش��وم »س��يمين دانش��ور كه بود و رمز ماندگاري 
سووش��ون چيس��ت؟« انگيزه ما براي گفت وگو با 
تمامي آموزگاران نخست ساخت و تهيه فيلم مستند 
بود. پيشنهاد اميرحسن چهل تن اين بود كه گفت: 
»اين گفت وگو تاريخ شفاهي است و حيف است فقط 
بخشي از آن در فيلم اس��تفاده شود...« و تصميم به 
چاپ و نشر گفت وگوها گرفتيم و بي شك مهر جواد 
مجابي و آسيه جوادي مزيد بر علت شد كه مرا مانند 
فرزندي راهنمايي كردند تا راه را از بي راهه بشناسم 
و اميد اس��ت به خطا نرفت��ه و به خوبي ش��اگردي 
كرده باشم. اكنون بنا دارم برخالف رويه مرسوم از 
روند تحقيق و شكل گيري اين مرقومه چند خطي 

قلم اندازي كنم. 
نوروز سال 1391 به اتفاق اميد حبيب طاري فرد به 

خانه سيمين و جالل مي رويم. چشم مي چرخانيم. 
هيچ تغييري بي��ن عكس هاي بايگان��ي چند دهه 
پيش با حال نمي بينيم و فقط جاي سيميِن جالل 
خالي است! »واقعاً كي مانده كه بهش سالم كنم؟« 
اولين كتابي كه از خانم دانشور تهيه كردم و خواندم 
مجموعه داس��تان »به كي س��الم كنم؟« بود. نام 
كتاب خود دل مي ب��رد و داس��تان هايش را از بس 
خواندم شيرازه اش از هم گسيخته شده است. خاله 
ويكي )ويكتوريا( خواهر س��يمين خان��م ماجراي 
چگونگي آفرينش داس��تان را مي گوي��د و دو باره و 
چند باره مي خوانمش. از خانه دكتر دانشور بيرون 
مي آييم و قله هاي سفيدپوش شده كوه هاي شميران 

خودنمايي مي كند. 
هواي شميران تا همين س��ال گذشته با نفس هاي 
نيما، جالل و س��يمين پيوند خورده است. اين دم 

و بازدم اگر دانشور را تهراني كرده باشد كه موجب 
فخر تهران است. »ش��يرازي بي نام« نام مستعاري 
است كه س��يمين دانش��ور براي مقاالتش در راديو 
تهران و روزنامه ايران در سال 1320 برگزيد و اولين 
مقاله اش را به نام »زمستان بي شباهت به زندگاني 
ما نيست« به طبع رسانيد. حال اگر دختر شيرازي 
را دختر ش��مرون نام بگذارند جاي گله نيست، زيرا 
خانه سيمين در ش��ميران خانه مادر غم ها و خواهر 
شادي ها بوده است و بن بست ارض در تهران كوچه 

آشتي كنان. 
كتاب »وداع با سارتر« اثر س��يمون دوبووار آخرين 
گفت وگو با ژان پل س��ارتر را كه ورق مي زنم جاي 
خالي چنين كتابي را بيش از پيش احساس مي كنم. 
مگر نه اينكه سيمين و جالل را با سيمون دوبووار و 

ژان پل سارتر مقايسه مي كردند؟ 

از س��ارتر و دوبووار نوشتم! بجاس��ت يادي كنم از 
مرتضي كيوان و پوري سلطاني كه طول ازدواجشان 
69 روز بيش��تر به درازا نكش��يد و هنوز سلطاني از 
كيوان با شور و حرارت ديروز صحبت مي كند. حاال 
چرا كيوان و سلطاني؟ دانشور در گفت وگويي با ناصر 
حريري مي گويد: »...يكي از كس��اني كه به خانه ما 
مي آمد مرتضي كيوان بود كه تشويقم كرد قصه هاي 
پراكنده ام را در يك مجموعه بياورم و خودش ترتيب 
چاپ كتاب آتش خاموش را داد«. اين اتفاق فرخنده 

در ارديبهشت سال 1327 رقم خورد. 
آري، اين مرتضي كيوان بود كه اس��تعداد سيمين 
دانشور را كشف كرد و به او پرچم اولين داستان نويس 
زن ايراني را داد تا سيمين الگوي فرهنگي زنان شود. 
بگذريم كه ح��ال تمام قبله نماه��ا چيني و درفش 
كاوياني وارداتي است! س��لطاني و دانشور هر دو به 

همسران فقيد خود وفادار مي مانند، ولي كافي است 
به بعضي از پرسش هايي كه موجب رنجش سيمين 
خانم مي شود نگاه بيندازيم تا بدانيم جهان مردان 
چه نامهربان اس��ت با ش��هرزاد قصه گويش، توفيق 
سووشون و خوش نشستن ش��اهين خوش اقبال بر 

شانه سيمين را كفتر جلد جالل مي پندارند و بس.
مجيد طالقاني، مدير داخلي انتشارات خوارزمي محبت 
كرد و اولين چاپ كتاب سووشون را از همسر زنده ياد 
عليرضا حيدري، مهين ش��اهيده ب��ه امانت گرفت. 
طلوع سووشون تيرماه س��ال 1348، بي تقديم نامه. 
از چاپ دوم سووش��ون داراي تقديم  نامه مي ش��ود: 
» به ياد دوست، كه جالل زندگيم بود و در سوگش به 
سووشون نشسته ام. سيمين«. ياد آن روايتي افتادم 
كه در ب��اب سووش��ون مي گفت: »وقتي سووش��ون 
در آمده بود جمع كافه نشين زيج نشسته بودند كه كار 
آقا جالل است و مردمي كه به قول آقا جالل باور ندارند 
زن جز بند رخت، آشپزخانه و رختخواب كاري به دنيا 
داشته باشد، باور نداشتند سيمين خانم حتي پيش از 
آنكه آقا جالل سرخورده از نجف برگردد، در اين مقوله 
فرس رانده بود و مكتوباتش به ق��ول پرويز داريوش 
جاي انكار نمي گذاش��ت، اما وقتي جزيره سرگرداني 
در آمد ديگر سال ها بود آقا جالل نبود و جاي آن بود 
كه اهل نقد جست وجو كنند نقشي را كه سواد و دانش 
سيمين خانم داش��ت در كارهاي آل احمد در آن 20 
سال. اين خود كاري تحقيقي مي تواند بود براي اهل 
بخيه. انگار وقتي س��ارتر مي رفت تازه جماعت اندازه 

سيمون دوبووار را دانستند.«
ديگر نيازي به ش��رح نيس��ت كه سووشون پيش از 
غروب جالل به طبع رسيده است و جالل آل احمد 
خ��ود ش��اهد آفرين��ش كت��اب از چرك نويس تا 
پاك نويس بوده اس��ت. در گپ و گفت هاي نوروزي 
آغاز تحقيق فيلم دوستي تأكيد مي كرد »تو كارآگاه 
نيستي و مستندساز هس��تي!« اين جمله در خيلي 
از مواق��ع كاربردي ش��د و كمك حالم. سه ش��نبه 
بيس��ت و هفتم تيرماه سال 1391 ش��كم به يقين 
تبديل شد كه »كوه سرگردان« غايب از نظر است. 
در مس��ير رفتن به خانه ليلي رياحي دخترخوانده 
و خواهرزاده س��يمين خانم ناخواس��ته دوستي را 
ديدي��م كه پرهي��ز داد از اطناب در پرس��ش »كوه 
سرگردان كجاست؟« نمي دانست و اصاًل نگفتم به 
كوير مرنجاب رفتم و با اميد طاري فرد شب را صبح 
كرديم شايد ساربان سرگردان با كاروان شتر برايمان 
آب، نان و خبري بياورد! نيكبخت نبوديم و به غير از 
جشن و سرور جوانان كه از شهر سر به بيابان گذاشته 
بودند و در هتل هزار هزار ستاره بي منت پروردگار 
شادمان بودند هيچ نديديم. آخرين تمنايم در اين 
معرفي نامه آن است كه روزي بتوان از كوه سرگردان 

نشاني يافت. 

   نمایی از ساختمان نخستين بانک شاهنشاهی ایران

   گفت و شنود دکتر سيدعلی موسوی گرمارودی با دکتر سيمين دانشور 

   داریوش اسدزاده
آنچه پي�ش روي  

داری�د خاطره اي 
اس�ت از اس�تاد 
داریوش اسدزاده 
که نمایانگر چند 
و چ�ون برگزاري 
انتخابات مجلس 
در م�ن��ط�ق�ه 
س�اوج�ب�الغ و 
شهریار در دوره نخست وزیري احمد قوام است. 
این روایت از آن جنبه درخورخوانش اس�ت که 
س�بک و س�ليقه »جناب اش�رف« را در گسيل 
داشتن نمایندگان شهرهاي گوناگون به مجلس 
نشان مي دهد. با سپاس از استاد که این یادمان 
را براي درج در صفحه تاریخ جوان قلمي کردند. 

         
درست به ياد دارم كه در سال هاي نخستين دهه20 
شمسي و در زمان نخست وزيري قوام السلطنه بود 
كه بنده به عنوان رياست كارگزيني اداره كل اموال 
دولتي و شهرداري ها در وزارت دارايي انتخاب شدم، 
رياست اداره ها برعهده آقاي شيخ اسالمي نامي بود 
كه توجه خاصي نيز به بنده داشت. روزي از روزها 
مرا احضار كرد و با كمال خل��وص نيت فرمود كه 
بايد مأموريت خاصي را انجام دهي. موضوع چنين 
اس��ت ك��ه دوران 
انتخاب��ات مجلس 
شوراي ملي است 
و نظر دس��تگاه و 
ت  عليحض��ر ا
همايون��ي اينكه از 
ساوجبالغ و شهريار 
سيد محمد صادق 
طباطبايي انتخاب 
شود ولي به عقيده 
جناب نخس��ت وزير قوام الس��لطنه باي��د كهبد به 
مجلس راه يابد. از قرار معلوم )پش��ت پرده( آقاي 
كهبد 500 هزار تومان قرار است به عنوان محبت 
به ايشان پرداخت نمايد. حال چون بنده شناخت 
كاملي راجع به شما دارم بايد با دوستان يا كارمندان 
مورد نظرتان بدان س��و حركت كرده و كمك الزم 
را راجع به انتخاب فرد مورد نظر )آقاي سيد محمد 
صادق طباطبايي( بفرمايي��د. باالخره بعد از چند 
روز همراه شش نفر از كارمندان اداره و چهار تن از 
دوستان به طرف شهريار حركت كرديم. از آنجا كه 
كبودين دره مركزيت داشت خودم در آنجا ساكن 
ش��دم و ديگران را 
به قصبات مختلف 
اعزام كردم و چون 
بوق و كرنا و سر و 
ص��داي تبليغات 
شروع ش��ده بود، 
به همراهان متذكر 
شده بودم كه بايد 
بيانات شما عاميانه 
نه  خداپس��ندا و 
باشد. مثاًل قرار بود براي جلب نظر مردم به سمت 
صادق طباطباي��ي بگويند: »س��يد بزرگوار آقاي 
س��يد محمد صادق طباطبايي كه مردي مؤمن و 
خداپرست و با آل عبا هر شب محشور است و براي 
خدمت به م��ردم از درگاه خداون��د متعال آرزوي 
سالمتي و فراواني درخواس��ت مي كند را انتخاب 
كنيد كه هم دنيا را داريد و ه��م آخرتتان را« و در 
مقابل براي ريزش رأي كهب��د بگويند  اي مردم به 
كهبد كچل و شكم گنده كه زمين هايتان را غصب 
و به شماها اجحاف كرده رأي ندهيد. خالصه قرار 
بود گفته ها در اين حدود باش��د كه اگر بهش��ت را 
مي خواهيد به اين بزرگوار يعني سيد محمد صادق 
طباطبايي رأي دهيد و اگر جهنم را مي خواهيد به 

كهبد غاصب زمين هايتان رأي دهيد. 
باالخره رأي گيري آغاز شد و بعد از چند روز صندوق  
آرا جمع آوري ش��د. با توجه به تبليغ��ات احتمال 
انتخاب ش��دن س��يد محمد صادق طباطبايي زياد 
بود به همين خاط��ر براي حفاظ��ت از صندوق ها 
قرار بود كه شب در فرمانداري يا بخشداري بمانند 
تا روز بعد رأي ها خوانده شوند. طبق قانون قرار بر 
اين بود ك��ه مأمورين دول��ت و متوليان صندوق از 
اوضاع مراقبت نمايند كه يكباره اختالف و نزاع بين 
ژاندارم ها و نمايندگان مردمي صندوق در گرفت كه 
در اين كتك كاري بعضي از كارمندان اداره زخمي 
شدند و راه فرار به طرف فرمانداري بسته شد. من 
كه در پشت يك درخت شاهد ماجرا بودم و راه فرار 
نداش��تم اجباراً براي اختفا باالي درخت رفتم و تا 

سپيده صبح از سرما لرزيدم. 
نتيجه انتخابات آن ش��د كه كهبد ب��ه مجلس راه 
يافت و كارمنداني كه در اين ماجرا به تبليغ صادق 
طباطبايي پرداخته بودند همگي شناسايي و اخراج 
شدند ولي من كه هدايت تبليغات را برعهده داشتم 
چون به نام طباطبايي در اين ماجرا معروف ش��ده 
بودم به همين نام بازنشسته شدم و نهايتاً هم معلوم 

نشد شخص طباطبايي كيست؟

یک خاطره انتخاباتي از رأي گيري 
مجلس در ساوجبالغ در دهه20

 مصائب تبليغ 
  براي يك كانديدا!

اندر حکایت تلخ و طوالنی تخلفات بانکی در ایران

کار از نصیحت گذشته است!

به بهانه انتشار اثر تاریخي- ادبي »بي سرو سيمين«

»کوه سرگردان« کجاست؟

دولت باید نظام بانک�ي را از این حالت 
عجيب بيرون آورد و عده اي که س�ي 
و اندي سال اس�ت در رأس بانکدار ي 
کشور قرار گرفته اند براي بازنشستگي 
و استراحت تشریف برده تا به جایشان 
چهره ه�اي تحصيلک�رده متخصص و 
خوشفکر در رأس نظام بانکي قرار گيرند 
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