
 مختلف ايران، از جمله عضو هيئت علمي دانشگاه               دانشگاههاي گوئل آهن از استادان          پرفسور
است آه تحصيالت علمي و تخصصي خود را ) آالج امپريال( لندن دانشگاهتهران و همچنين استاد 

 و بعضَا آامَال متفاوت در دانشگاههاي داخل و خارج به سرانجام رسانده               مختلفدر چندين زمينة    
( علوم سياسي و اقتصادي          ) دانشگاه صنعتي آريامهر    (مهندسي علوم شيمي        : جملهاست، از     

( دآتراي تخصصي در رشتة مهندسي صنايع و توليد               ) دانشگاه تهران (، مديريت    )مليدانشگاه  
دو دورة فوق دآترا در رشته هاي مديريت سيستم هاي استراتژيك و     و همچنين   )  ـ لندن  آالجامپريال  
 تحقيقي و   آتباو همچنين در اين زمينه ها آثار و         .  ريزي و بهينه سازي تكويني نرم افزارها      برنامه

 به SAGE انتشاراتعلمي به زبانهاي فارسي و انگليسي منتشر ساخته آه جديدترين آنها توسط                 
 . شده استارائهيريت استراتژيك در انتقال تكنولوژي زبان انگيسي در زمينة مد

 اجتماعي بويژه بر بستر مطبوعات و انتشار         مسائلتحقيقات تاريخي و در زمينة      ,  بر اين  عالوه   
 مختلف همواره از همان سنين جواني عرصة ديگري          نشرياتنظرات حاصله از اين تحقيقات در        

تاريخ “ از جمله اثر دوجلدي شناخته شدة وي               مي باشد،از حضور فعال علمي و اجتماعي وي              
 يكسده و نيمة گذشته     يخ تحقيق و آار پرزحمت در تار       سالهابيانگر  ” سانسور در مطبوعات ايران   

 . و تاريخ مشروطيت است
 و مطبوعات در دوران رضاشاه به حقايقي         سانسور آهن مي گويد؛ در ادامة مطالعة تاريخ         دآتر   

 و تغييرات سريع شگفت آوري در آشورش ايران         جانبهي و توسعة همه     در زمينة تحوالت اجتماع   
 يك از آنها در آثار منتشر شده در مورد اين دوره تا                    هيچبرخورد کرده است آه آمتر يا تقريبَا            

 تحقيق و بررسي اساسي و همه جانبه در اين حقايق وي را سالهائي               اهميت. آنون بازتاب نيافته اند  
 .است داشته و انتشار نتايج بدست آمده را به تعويق انداخته مشغولاست آه به خود 

 امكان افكندن نگاه و از زواياي                  آهن تخصص هاي گوناگون و متنوع دآتر گوئل                     مسلمَا   
دآتر آهن شايد از انگشت شمار .  استنمودهانحصاري به دوران مورد نظر را توسط ايشان فراهم 

 دوران مشروطه و به ويژه تغييرات و تحوالت           درن را   محققين ما است آه حوادث اجتماعي ايرا       
 زنده، متحرك، در البالي صفحات روزنامه ها      عيني،آن را در دورة رضاشاه به صورت يك پديدة          

 گفت و گو سعي نموده جلوه هائي از اين مشاهدات را             اينو مجالت مورد مالحظه قرارداده و در          
 بابت زندگي پر     همچون ايشان از اين بابت         ازا      آشد آه م     تصويربه  ” تالش“براي خوانندگان    

 . تالش علمي واجتماعي اشان تشكر و قدرداني مي آنيم
  

 آهن با پرفسور گوئل گفتگو
  

  محصول انقالب مشروطه بودرضاشاه
  
  

  نماية حقايق تاريخمطبوعات
  

 گذشته  با آثار شما در مورد            يك صدسال عالقمندان  به  تاريخ       ,  ـ دآتر آهن       تالش
ما در اين  ميان       . هستند ايران  آشنا      در سانسورارتباطات و تاريخ  مطبوعات  و           

 آه  اخيرًا از آن          آارهستيدشنيده ايم  آه  شما سالهاست  روي  دوره اي  مشغول  به                   
 اين  دورة    چه  جنبه هائی  از  . مي برندنام   » رضاشاهي «دوره  به عنوان  سالها يا دورة       

 به  اينكه  رشتة  آآادميكی  شما فني  و        توجه تاريخي    نظر شما را جلب نموده  است  با           
 دوره  ربطي  هم  به  زمينه هاي  دانش                  اين مهندسي  است ، آيا تحقيقات  شما در                 

 آه  شما در بررسي  و آار روي  اين            است آآادميك  شما دارد؟ پرسش  ديگر ما اين           
در اين   .  دوران  رضاشاه  تنها نيستيد     ودورة  مشخص  تاريخي  يعني  تاريخ  مشروطه       
 توجه اي  از مورخين ، محققين  و        قابل سالها يك  رويكرد گسترده اي  از سوي  تعداد           

د، داليل  اين        مالحظه  مي شو     دوره بعضًا حتي  دست  اندرآاران  ادبيات  به  اين                    
 مي بينيد؟رويكرد را شما چه  

  
 آرديد در اصل  بخشي  از آاري           اشاره  البته  آن  زمينه اي  را آه            ـ  ُآهن  دآترگوئل

 تاريخ  را از زاوية  تحقيقات  و مطالعات         من . بوده  است  آه  من  تاآنون  دنبال  آرده ام       
ی خود در زمينة مديريت مهندسی و       دانشگاهدانشگاهي ام  يعني  درکنار کار اصلی      

.  خود جای بحث ديگری دارد        کهمطالعات راهبردی ـ تکنولوژيک دنبال می کنم           
 جنبه  مطرح  است ؛ يك        دوآار بر روي  دوره اي  آه  شما نام  برديد، براي  من  از                   

لد  زمينه  از زمان  تو    اين جنبه  آار تحقيقي  در مورد تاريخ  مطبوعات  يعني  بررسي            
 از همان  آغاز       يعني روزنامه  به عنوان  مهمترين  عنصر مدنيت  در دورة  قاجار                 



و جنبة    . مي شودفرهنگ  نويِن ارتباط جمعِی نوشتاري  آه  به  اين  دوره  مربوط                      
 ازتحصيالت ديگر به  نگرشي  آه  من  بدرستي  يا به  غلط  در چهارچوب  آن بخش                    

 بررسي   بنابراين . ني  ـ مهندسي  داشته ام ، باز مي گردد       آآادميك  خود که در زمينة  ف       
 يا تحوالت    مطبوعات اين  دورة  تاريخي  از سوي  من  صرفًا جنبة  مطالعات  تاريخ                

آار .  آنهاست کناراجتماعي  موجود در آثار قبلي ام  را ندارد بلکه به موازات و در               
 به  توسعه  محور و موضوع         روي , تحقيقات  امروز من  در چارچوبی فراگيرتر         

 در  اجتماعي يعني  توسعة  فکری و صنعتي  يا توسعة  نهادهاي  مولدة                 , مفهوم عام 
 نوين    علوم اين  دوره  متمرآز است؛  با اين  توضيح  آه  عالوه  بردرگيري ام  با                            

ی ، تاريخمديريت مهندسي  و تدوين استراتژی و توجه  به  سير تحول  آن  در روند                    
چنين  در ادامة  مطالعات  گذشته  روي  تاريخ  مطبوعات ، تاريخ  احزاب ،                                 هم

نوع  تفكر و انديشه ورزي  مردم  و توجه  به  ساخت حكومتها و               ,  ی  سياسي جنبش ها
 اقتصادي ، به  دوران  سيدضياء، رضاخان ميرپنج  و سردارسپه  و سوم  اوت    تحوالت 
ود دو دهه  و اندي  پيش  از اين  را بررسي             خورشيدی رسيدم  و يك  دورة  حد       1299
 بودم  آه  حاصل  آن  دو جلد آتابي  است  آه  در مورد تاريخ  سانسور در                                 آرده 

اّما در ادامة  سير مطالعات  دوره هاي  مختلف  تاريخي  به                  .  منتشر شد    مطبوعات 
بوط  به     در اين  دوره  عالوه  برتوجه  به  مسائل  مر                         .  رضاشاه  رسيدم        دورة 

ی  و همچنين  نكاتي  آه  پيشتر ذآر آردم  در عين  حال  و ضمن                               ارتباطات جمع
 به  موضوع  ديگري  برخوردم  آه  در چهارچوب  آار قبلي  نمي گنجيد و با                مطالعاتم 

 متفاوت  بود و بيشتر در چهارچوب  بحثهاي  تخصصي  زمينه هاي  آآادميك  يعني              آن 
به  اين    .  ، تكنولوژي  و مانوفاآتورها قرار مي گرفت               توسعة اقتصادی     صنعت ،
 من  متوجه  شدم  اين درست  است  آه  دورة  مشروطيت  دورة  پراهميتي  در              آه مفهوم   
 سياسی معاصر است  و بيشتر جنبه  فرهنگي  و اجتماعي  داشته ، اّما               تاريخي تحول   

مي آرده  آه  داراي  جنبه هاي          مطالبات  معين  مادي  را هم  مطرح                  حال در عين      
خواستهائي  مانند برابري ،   .  و مولده  را نيز  در بر داشته است           توسعه اي اقتصادي ،  

 از مواهب  زندگي  و برخورداري  از حداقل ها و نيازهاي  زندگي                         برخورداري 
 هنگاميكه  از برابري  زنان  سخن  گفته  مي شد طبعًا اين  برابري  ناظر بر               يا! انساني 

در اينجا بود آه        .  زنان  و مردان  در مشاغل  يا استخدام  هم  مطرح  بود                    برابري 
 ُبعدتوقف  به  اين  معنا آه  ديدم  مفهوم  مطالبات  در مشروطه  تنها در                  :  شدم متوقف 

ان ، قلم ، تحزب ، پارلمانتاريسم  و شعارهاي  صرفًا                  سياسي  از جمله  آزادي  بي            
 پيشرفته تر آن  طرح  مسئله  توليد      دستاورد خالصه  نمي شود بلكه      سياسي  ـ     فرهنگي 

,  من ، بر اساس  نظريه ها و تئوريها             اعتقادبه    .  جانبة  آشور است       همه وتوسعة    
هب  سياسي  ـ اقتصادي  و          به  موا    دستيابي توسعه هر آشوري  يا هر ملتي  براي                
 .  نيازمند است ملياجتماعي  طبعًا به  يك  حداقلي  از توسعه  

 در هنگام  ورق  زدن  مطبوعات          توجه اي  اين  زمينه  به  واقعيت هاي  درخور           در   
 ابتدا الزم  است  توضيحي  از نحوة         باره در اين    .  خورشيدی دست  يافتم    1300سال   

 از مراجعه  به  منابع  دست  اول               ناگزيرمينه  آارهاي  تحقيقي ام         در ز  . آار بدهم   
 مربوط  مي شود به  حکومت ها              آه هستم ، يعني  چه ؟ يعني  منابع  و اسنادي                          

 مورد نظر درج  شده        تاريخي وگروههاي  سياسي  و آنچه  در مطبوعات  دوره هاي             
 زدن  اين      ورق سمی و     يك  بخشي  از آار جستجوی اسناد رسمی و غيرر                . است 

 نگه داري مطبوعات  در ُآنج  آتابخانه ها و در آرشيوهاي  پرگردوغبار و مخازنِ                    
 نداريم   الكترونيكي ما آه  متأسفانه  سيستم هاي  مدرن  آرشيو        ! مطبوعات  قديمي است   

واهيم   آه  مي خ  اطالعاتي آه  پاي  آامپيوتر با فشار يك  تكمه  با گزينش  يك  واژه  به                   
بنابراين  من   !  هم  البته  نداريم    االن چنين  چيزي  را ما آن  زمان  نداشتيم ،         . دست  يابيم  
البته .  را ورق  بزنم    روزنامه ها را بازبينی کنم و به موازات آن          پرونده هاناگزيرم     

ی و محدويت ها و      دولتموضوع دسترسی به بايگانی ها و اسناد در سازمان های                
ی ديگرموجود در اين راه متاسفانه خود بحث مفصلی دارد که فرصت                مشکالت  

 بعد  به  1300در ادامة  اين  آار، تحوالت  يا زمينه  سازيهائي  را آه  از              . را می طلبد 
 آه  به   مطالبي يعني  انواع  و اقسام       . مالحظه  آردم ، بشدت  مرا تحت  تأثير قرار داد         

 و توسعه  بخش    ملي شرط هاي  يك  توسعه  همه  جانبه        زمينه ها و جهت گيريها يا پيش       
 آنهانظرم را جلب کرد و مجبور شدم توقف بيشتری روی                   , مولد، اشاره داشت   



 انواع بويژه آن که به  يكباره  تعداد روزنامه ها و مجالت  بشدت  تغيير آرد،                   . بکنم
 در  حتي  و ساختار ،    اصًال نوع  چاپ  . محتوای آنها و حتي  آيفيت ها تغيير آرد      , آنها

 قبلي  يا   چاپ زمينه  تکنولوژی چاپ  هم  متوجه  شدم  آه  اينها تغيير يافته اند، ديگر با              
 را تغيير داده      چاپ نه  تنها تكنولوژي  بكار گرفته  شده  آيفيت           . صحافي  قبلي  نيست   

ولت  در    سه  آه و امكان صحافي  دگرگونه اي  را بوجود آورده ، بلكه  باعث  شده                       
 و  روزنامه هايعني  سهولت  دسترسي  به  انواع  و اقسام             . دسترسي  نيز بيشتر شود     

 آنهابويژه  روزنامه  و مجالتي  آه  از نظر موضوعی ما قبًال از                                     . مجالت 
, فالحتمثًال مجالت  مربوط  به  صنعت ، مربوط  به  اقتصاد يا                . برخوردار نبوديم  

حتي  . بودم ن آه  قبل  از اين  تاريخ  به  آنها برنخورده           آموزش  وپرورش  و جنبش زنا    
 1300 سال جالب  است  آه  در اين  دوره  به  مجله اي  برخورد مي  آنيد آه  در                              

 همگاني   تربيت خورشيدي  آه   مربوط  به  امر بهداشت  است  يا مربوط  به  تعليم  و                     
 تحوالت   زمينة ار پژوهشگر را در        خوب  اينها نه  تنها منابعي  است  آه  آ             . است 

 مطبوعات    اين بيشتر مي آند و وقت  او را بيشتر مي گيرد، بلكه  مطالبي  آه  در                         
 شده  بسيار    فراهم يعني منابع  دست  اول  وجود دارد و گستره اي  آه  در اين  دوره                       

 مي دهد، در   نشان چشم اندازي  را در جهت ها و ابعاد گوناگون          .بسيار وسيعتر است   
 خارجي ،  روابط جهت  صنعت ، نظاميگري ، جهت  بهداشت ، حقوق  زنان ، در جهت           
 هيچيك  قبًال    آه تجارت  بين المللي ، دانشگاه  و دانشگاهي  بودن ، آارهاي  آآادميك                 

 انواع  و    ووجود نداشت ، در زمينة  سوادآموزي  و حتي  راهسازي  و جاده سازي                    
 محقق  را    جانبه ،آه  مي تواند در يك  سيستم  يا يك  نظام  توسعة  همه                  اقسام  مطالبي     

 .براي  تجزيه  و تحليل  درگير نمايد
 تاريخ سانسور در مطبوعات       آتاب  آه  جلد دوم       1360 ـ   61 بود آه  من  از        اين    

بعد هم من  امكان  تجديد         .  نيافتمنتشر شد و بعد ناياب  شد و ديگراجازة  چاپ                     
البته  .  رضاشاه  باقي  مانده ام     دورة چاپش  را پيدا نكردم ، از آن  زمان   همچنان  روي              

 داشته  آه  نتوانسته ام  مجلدات         وجوديكسري  مسائل  و محدوديت هاي  ديگري نيز              
 آنم  آه  در اين  فاصله  به                 اشاره در داخل  پرانتز بايد           .  بعدي  را منتشر نمايم         

 آنهـا سكوت  آرده  است             دربارة ي  هم  برخورده ام  آه  تاريخ                موضوعات  ديگر  
 پوالدين  آه  نظامي            محمودخان سرهنگ     . بعنوان  مثال  مسئله  پوالدين  است               

 دورة  پس  ازمشروطيت  و هم  درفرهيخته اي  بود آه  خدمات  بسيار ارزنده اي را هم     
اّما به  يكباره  ايشان     . است م داده   در دوره  مهاجرت در خالل جنگ يکم جهانی انجا        

 و برادرش  تا         مي شوداوخيلي  زود اعدام          . با تعداد ديگري  دستگير مي شوند           
 اعدام     هم  در زندان  مي ماند همراه  وي چندی بعد  فرد ديگري                       1320شهريور   

انشور و   مرد د  ومي شود، نمايندة  مجلس  پنجم  فردي  بنام  هايم  آه  نمايندة  آليمي ها               
 نيست  آه  به      معلوم گرچه اشاراتی در اين باره وجود دارد اّما کامًال            . زبانداني  بود 

 ازنكاتي  بود آه  باعث         هم اينها  . چه  دليل  و به  چه  ترتيب  اين  وقايع  پيش  مي آيد                 
 .است توقف  من  روي  اين  دوره  شده  

  
 آار تحقيقي  شما در زمينة  تاريخ            وسه پر ـ بعبارتي  آه  شما توضيح  داديد،              تالش

 خورشيدی روبرو مي سازد     1300 ازمطبوعات ، بطور اتفاقي شما را با تحوالتي          
  ابعاد جامعه  و عرصه هاي       همةآه  عرصه  آنها بسيار گسترده  بوده  و دامنه اش  به               

. رسدمي ...  و  بهداشت مختلف  اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگ ، صنعت ،               
 مورد اين  دوره  آار        دربه  اين  نتيجه  رسيده ايد که بايد            , دراثر اين  دريافت  جديد     

 !گيرداساسي ، ويژه  و متمرآزي  صورت  
  

 بايد اضافه  آنم ؛ وقتي  من  اسناد و                رافقط  نكته اي      !  بله  آامالً    ـ  ُآهن   دآترگوئل
 1300 چيزي  آه  از سال              م ،مي زدروزنامه ها يعني  منابع  دست  اول را  ورق                   

 مطالب  صرفًا موضوع        آه خورشيدی به  بعد يكباره  مرا جذب  آرد، اين  بود                       
 را در متن            نشانه هائي  درگيريهاي  سياسي ، حزبي  و فرهنگي  نيست ، بلكه                          
 آامًال متفاوت  است ،    قبلي مطبوعات  در محتواي  اسناد مالحظه  مي آنيد آه  با دورة            

 را ديده     1300 پيش  از      مطبوعات هر خوانندة  بي طرفي  آه        . ماهيتًا متفاوت  است    
 متوجه  خواهد شد آه  مطالبي  آه        من باشد و به  اين  دوره  هم  نظري  بياندازد، بعقيدة            



ه  همه    و دو ُبعدي  نيستند بلك         ُبعدي  به  بعد مطرح  مي شوند، اصًال يك               1300از  
 مورد مسئلة  خريد هواپيماها يا                   دربه  عنوان  نمونه  مي بينيد آه                    . جانبه اند

صحبت و   ...)  آن ها   مقايسةهواپيماي  مشقي ، آموزشي و موضوع           (انواع هواپيما   
 دورة بسيار    يکگفتنی است که تجهيز ناوگان نوبنياد هوايی طی              . بحث می شود 

 هواپيما 120 خورشيدی يک باره     1312در سال    کوتاه تا به آنجا می رود که تنها           
 مي آنم اينجاست  آه  فكر     . به تعداد اندک هواپيماهای مشابه پيشين افزوده می شود           

 .نمايدجاي  تأمل  دارد و پژوهشگرموظف  است  بنشيند و اينها را مطالعه  
  

من  بررسي    نظير شماست  آه  در ض      محققيني  ـ البته  اين  تجربة  خاص  شما يا           تالش
اّما پرسشي  آه  در مورد ابعـاد             . مي يابندتاريخي  به  حقايق  ديگري  نيز دست                 

  درپرسش  اول  طـرح  آـرديـم ، تـاريخي گستردة  رويـكرد به  ايـن  دورة  
  اصلي  اين  رويكرد گسترده  چيست ؟عامل  مي آنيد رفك.  باقي  است همچنان 

  
فراخ نگری و ساختار        , یتعصب گريزليه ، مي تواند      عامل  او    ـ  ُآهن   دآترگوئل

به  .  بدون  پيش داوري  است    بردن منطقي  باشد در ذهن  محققي  آه  جوياي  يافتن ، پي            
 خور توجه  است ، زيرا         دراعتقاد من  اين  پروسه  و تجربة  آار شخصی  بيشتر                   
 آرده ام  که بی ترديد    وردبرخبدون  هرگونه  پيش داوري  به  حقايقي  در حين  بررسي            

 اين  دوره  متأسفانه         مورددر   . اين  مي تواند دقيق تر و با واقعيتها نزديكتر باشد                
 نظرات  آغشته  به          بابي انصافي  شده  و در انعكاس روند تحوالت  اين  دوره ،                         

 و   بي طرف براي  محقق      . تعصب ، سوءنيت  و تنگ  نظرانه  برخورد شده  است                 
 نيست  آه    معناالبته  اين  بدان     . آشف  واقعيت  جاي  تأمل  بيشتري  وجود دارد      خواهان   

 اين  بي انصافيهاي     هم شايد  . من  از اين  دوره  هيچ  شناختي  نداشته ام ، حتمًا داشته ام             
 اين  دوره  نگه  داشته       درتاريخي  آه  نسبت  به  اين  دوره  صورت  گرفته ، مرا بيشتر             

 با تک  ُبعدی نگری و       تاريخ ن  معنا آه  متوجه  شده ام ، اغلب گزارشگران           بدي. است 
سعي  شده  با ابر سياه      . نداده انددستبردي  در آن ، واقعيتها را آنطور آه  بود انعكاس             

البته  به  اين  معنا نيست  آه       .  شود منفي بافي وجنبه  منفي  دادن  به حقايق  پرده پوشي   يا        
 يا خطاهايی  وجود نداشته  اّما اين  تمام  واقعيت          ودر آن  دوره  مشكالت  يا انحرافاتي       

همين  جا بود آه  من به عنوان يک ايرانی        .  است  نشده همه  مسائل  طرح     . نبوده  است  
. بشدت  ناراحت  شدم   ,   تاريخی ـ اجتماعی    حقايقمؤمن به امانت داری در گزارش        

 و پديده شناسي  و رابطه  شناخت  علت  و تاريخ چرا آه  معتقد به  صداقت  در گزارش     
 درهنگام  گزارش  تاريخي خود بايد سعي  نمايد        محقق انسان   . معلول  در تاريخ  هستم    

در چارچوب  .  و بعد قضاوت  آرده  يا رأي  دهد          قرارگرفته در آن  شرايط  تاريخي        
 را يك  سيستم  در نظر بگيريم ، مي دانيم  آه  در يك                  دوره اگر ما اين      , تدولوژيکم

 بهم  پيوسته اند، در جهت  يك  هدف  مشخص  حرآت                  آه سيستم  مجموعه  عواملي        
 ساده  از سيستم  بعنوان  متدولوژي  خود استفاده            بسياراگر از اين  تعريف        . مي آنند

 چه  1300 سال  در سيستم  اين  به  ما داده هاي  يا input  آنم  و در نظربگيريم  آه      
 شما آه  اينجاست  معتقدم  بوده ، چه  آن  از ما ستاده  يا output 1320 در و بوده 

 1300 در ما گرفت  نظر در بايد  ديگر بعبارت. آنيد صادر را خود رأي  مي توانيد
 هم که استی  ايستگاه اين, واقع در آجا؟ در 1320 در بعد و بوديم  ايستاده  آجا

ی به آن وارد می شوند و هم مسافرانی که مقصدشان             قبلی   هاايستگاه ازی  مسافران
 می رسد نمی تواند از ده         1320 ايستگاه     بهسرنشينی که     . ايستگاه های بعد است    

چگونه ممکن است     .  رسيده باشد    ايستگاهبيست ايستگاه قبلی به يکباره به اين                 
 و تصادفات و سيل واره های       قرمزهاسنگالخ ها و يا چراغ       , بی مشاهدة مسير راه   

نشانه گذاری های ,  جاده ای  امنيتجاده ای را ببيند اما به جادة صيقلی اسفالته و                     
 يا مکانيک های   تعميرگاه هاامکانات ايمنی و وجود      , راهنمائی و انضباط ترافيکی    

 راه سازی و     عملياتده ای توجه ای نداشته باشد؟ حتی مهندسين درگير در                 بين جا
 عبورصفوف عبوری غروربرانگيز دختران و پسران مدرسه ای در کنار مسير                 

 تنها, به بيان ساده تر  . اين نديدن ها امکان ندارد    , در شرايط معمولی  ! خود را نبيند  
د را پيش از رسيدن به        زمانی يک مسافر منصف نمی تواند مشاهدات عبوری خو         

 کند که در اين سفر يا عينک سياهی به چشم داشته يا پنجره ها با                    گزارشايستگاه  



طی اين سفر   ,  پوشانيده شده و يا متاسفانه نابيناست و يا سراسر         تيرهپردة ضخيم و    
 مجموعة  بايد سيستم  دريك   ,نظام يك  در . افتاده بوده است      فروبه خوابی عميق       

 يك   توليد براي آارخانه  يك  در شما آه  همانطور. شود گرفته  نظر در عوامل 
 حرارت ، آتمسفر، فشار، شرايط ، تحت  مي دهيد، را متفاوت  مواد محصول ،

 بدست  را خود محصول  توليد، فرآيند آن  به  مربوط  عوامل  بقية  و آاتاليزاتورها
 را سيستم  آار شما محصول  آن ی   چگونگ و آيفيت  براساس  بعد و مي آوريد
 اوليه  مادة  يك  مثال  بعنوان  يا حرارت  تنها نمي توانيد بنابراين . مي آنيد ارزيابي 
. نظرگرفت  در را آن  مجموعة  بايد بگيريد، نظر در قضاوت  در را آن در موجود
 آن واقعيتهاي  در چون  ساله  20 دورة  اين  درباره  قضاوت  مورد در من  بنظر
 ُکتِب اغلب دليل  همين  به  گرفته ، صورت  دستبرد  ی و اعمال نظر و حتی        اندشکج

 . است    جانبهيک و غيرمنصفانه بسيار موجود
  

 ی و عوامل انحرافتاريخ مطالبات
  

 آه  معنا اين  به . آرده ايم  استفاده  روش  همين  از عمل  در مي آنيم  فكر هم  ما ـ  تالش
 مي پردازد تاريخي  سالة  35 دورة  يك  به  آه  ويژه  شمارة   اين  نمودن فراهم  آار در
 مجموعه  يك طرح  از ساآن  به  ابتدا است ،  رضاشاه  آنهم محوري  شخصيت  طبعًا و

 موج  ايرانيان  فكري  فضاي  در پرسشها اين  مي آنيم  فكر آه  آرديم  آغاز پرسشهائي 
 آن  به  ما آه  پرسشهائي  اساسي ترين  از يكي . شود پرداخته  آنها به  بايد پس  مي زنند،

 مطالبات  و مي خواستيم  چه  مشروطه  نهضت  در ما اساسًا آه  است  اين  برخورديم 
 شده يا مي شد متحقق  اگر آه  ـ مطالبات  اين  تحقق  براي  ببينيم  بايد بعد و. بود چه 

 در انساني  و مادي  امكانات  چه  ـ مي آند مشروطه  جنبش  پيروزي  از حكايت   باشد،
 استفاده  پرسش  طرح  در شما متدولوژي  از بخواهيم  اينجا اگر يعني  اختيارداشتيم ؟

 بصورت  آنها آوردن  بدست  و تحقق  براي  و بود چه  اين مطالبات  ببينيم  بايد آنيم ،
 عوامل  يا فاآتورها يا شرايط  چه  به  ما توليد اين پروسة  در شده ، توليد محصول  يك 

 چگونه  نبوديم ، اگر اينكه  يا نه  يا بوديم  آنها همة  داراي  آيا داشتيم ، نياز توليد ديگر
 آورديم ؟ فراهم  را آنها

  
 وجود عطفي  نقطه  يك  ايران  تاريخ  در مطالبات  تشخيص  در ـ ُآهن  دآترگوئل

 تفاوت  به  آه  بود آساني  از يكي  فرد اين . است  ميرزا عباس  وجود آنهم . داشت 
 آشورهاي  و ايران  سياسي  و اقتصادي  - اجتماعي  موقعيت  ميان  آه  فاحشي 
 گسترده  پيروزيهاي   ,اآتشاف اين  در  .برد پي  داشت وجود پيشرفته 

 در آنها موفقيت  و ژاپن  پيشرفت  بعد. داشت  نقش  بسيار ناپلئون  وآشورگشائيهاي 
  ,دوره آن  باسواد افراد و روشنفكران  محدود گروه  براي .  روسيه  دادن شكست 

 ژاپن  از قدرتمندي  و بزرگي  اين  به  تزاري   روسيه  چگونه آه  بود عجيب  خيلي 
 و روشنفكران  يعني  گروه  اين  ذهن  در آه  بود پرسشهائي  اينها. مي خورد شكست 
 انجام  ديگران  و  ايران  ميان آه  مقايسه اي  با آنها. بود گرفته  شكل  دوره  آن  نخبگان 
 اين  به  پاسخ  در و. شدند یم ايران  عقب ماندگي  متوجه  بيشتر هرچه مي دادند

 مطرح  را پيشرفت  و توسعه  و رشد بسوي  پيشروي  و تجدد مسئله   هم  عقب افتادگي
 .آردند

 به  تحصيل  براي  گروهي . مي دهند ترتيب  را خارج  به  اعزام  آه  جاست  همين  از   
 رشته  در اينكه  بجاي  آه  مي بينند را شيرازي  ميرزاصالح  آنجا در.  مي روند فرانسه
 روزنامه هاي . مي شود عالقمند چاپخانه  و چاپ  موضوع  به  آند تحصيل  شده  تعيين 
 و مي آيد خيابانها به  محصولي  روز هر آنجا در آه مي آند مالحظه , مي بيند را آنجا
 اين  او طرف  از. مي گويند Newspaper آن  به  آه  مي شود ارائه  مغازه ها در

 فرايندی  چگونگ از. مي شود ارزيابي  رشد و آگاهي  اطالع ، ترقي ، عامل  محصول 
 به  هم  وقتي   دليل  همين به  .  فن چاپ آشنا می شود      با و     آموزدیم تجربه آن توليد
 ترجمه  از هم  را نامش  و محصولي  چنين  توليد دنبال  به  مي رود برمي گردد، ايران 
 نخستين  اين . »اخبار آاغذ «مي گويد؛ و گرفته  Newspaper همان  اللفظي  تحت 

 آه  مي بينيم  هم  موقع  همان  از. مي شود منتشر ايران  در آه   است ی  فارس روزنامة



 گسترِش به رو حجم بستر بر نيز تجددخواهي  زمينه  در مشروطه  مطالبات 
 روزنامه ها آنترل  و تنظيم  مسئول  خود  اعتمادالسلطنه   حتي . مي رود  جلو انتشارات
 هم  را سانسور آه  انطباعات  وزير بعنوان  ايشان  از آتابم  يكم  درجلد من  و مي شود

 در را ارزشمندي  بسيار آتابهاي  هم  آقا اين  خود. آرده ام  ياد مي آرده ، ل دنبا ايشان 
 به   ترجمه  نهضت و. است  آرده  ترجمه  اروپائيان ی  اجتماع تحوالت و تاريخ زمينه 

 افراد يا باسواد افراد زمان  آن  در ما وجوديكه  با مي گيرد، شكل  صورت  اين 
 آه  است  اين  مي شود طرح  آه  پرسشي  نخستين  بنابراين . داشتيم  آم   خيلي  زبان دان

 وي  همراه  آه  گروهي  شاه ، ناصرالدين  دوم  مسافرت  در بويژه! افتاده ايم  عقب  چرا
 هم  بعد. دهند نشان  وي  به  مي گذرد غرب  در راآه  آنچه  مي آنند، سعي  بودند،
 با مدني  نهادهاي  آوردن   انتشارات ، طريق از را ايران  بستة  فضاي  مي آنند تالش

 ما نخبگان   براي  آه مطالبه اي  يا شعار من  اعتقاد به . آنند باز تجدد، سنبل هاي 
 مستلزم نوين  شرايط  به  رسيدن و عقب ماندگي  اين  جبران  آه  بود اين  بود، مطرح 
 طرف  به  را جامعه  بتوان  تا است ، باز سيستم  يك  به  بسته  سيستم  يك  از  رفتن 

 پهنة در آن گستردة مفهوم مساوات از مراد. داد سوق  پيشرفت  آزادي ، مساوات ،
 مواهب و موجود امکانات از ملت آحادی  برخوردار امکان وی   اجتماع عدالت
 مطرح ی  فراماسونر که همين مي بينيد، شما آه  است  علت  همين  به  . بودیمی  طبيع

 تجدد و آدميت, یبرابر شعار زيرا مي شوند جلب  آن  به  ما ازنخبگان  بسياري , شد 
 انحرافي  جهت  در جهات  بسياري  از بعدًا مجموعه  اين  هرچند مي آند، طرح  را

 مساله .  مي خواند آقايان ايده  ذهنيت  با شعارش  هنگام  آن  در ولي . برمي دارد گام 
 جامعه  افراد از نيمي  آه  مي ديدند روشنفكران .  بود مطرح بسيار دوره  آن  در زنان 

 مساوات  مسئله  اهميت  امر اين  آه  جامعه اند  اصلي  متن  از بودن  جدا به  محكوم 
 ستم  و ظلم  و  عدالتخواهي  شعارهاي بتدريج  بعد. مي سازد مطرح  را افراد ميان 

 زمان  آن   در آه استبدادي  نوع  دو آن  تبع  به  و. مي شود مطرح  ريشه دار فئوداليسم 
 آنار در و باهم  آه  مذهبي  استبداد ديگري  و سياسي  استبداد يكي . داشت  وجود

 البته . مي دادند قرار حمايت  مورد هم  را همديگر منافع  و مي آردند هم حرآت 
 برعکس ديگری  زمان در و مي شد قوي تر  یديگر به نسبت زمان يک در بخشي 

 ما. مي گيرد شكل  ايندو با مقابله  در نيز  عدالت خواهي  شعار. پرزور تر ديگري  آن 
 دو بين  آه  آلياژي  اين  فهم  در! رفتيم  آج راهه  به  همراهي  اين  درك  در متأسفانه 
 ما معتقدم  من . داشت  وجود سياسي  و مذهبي  حاآميت  يعني  بهم پيوسته  حاآميت 
 مقوله  دو اين  بتواند آه  فهمي  يعني . هستيم  قضيه  درست  فهم  مشكل  دچار هم  هنوز
 گسترش  يك  شد سعي  زمان  آن  در  ,نادرست فهم  همين دليل  به . آند تفكيك  هم  از را
 دوره  اين  در. شود گرفته   قالب  مذهبي مفاهيم  چهارچوب  در سياسي  توسعه  يا

 جوهرة يای  واقع مفهوم غربي ، تجدد غربي ، دمكراسي   یاصل مفاهيم  آه  مي بينيم 
 اين  ظاهر يعني  نمي شد گرفته , بود مطرح  غرب  در زمان  آن  در آه   مساواتي 

 برداشت اين حاصل بنابراين آن  محتواي  و باطن  نه  و  شده  گرفته غرب  از مفاهيم 
 بسا چه  آه ی   بطور. خودی   زادگاه مختصات و مبداء ازی   ته مي شد ملغمه اي 

 درک و شناختی  برا بعدی  کم البته . تغييرمي آرد بالكل   ,اصلي مفهوم  آن  ماهيت 
 روشنفكران  گروه  و تقي زاده  مثل  گرفتند شکل آوچكي  گروههاي  مفاهيم آن درست
 آه  صورت  همان  به  را  مفاهيم اين  واقعي  مضمون  مي آردند، سعي  آه   نشين  برلين
 بخش  در زمان  آن  روشنفكران  متأسفانه  اّما. آنند  باز داشت وجود غرب  در

 آن صورت ميان  آشتي  با مي آردند سعي  و بود فهمي  آج  اين  دچار بزرگتري 
 را غرب  از شده  گرفته   مفاهيم  اين   گرايانهاسالم ديني و سنتي  مضامين  با اصول
 دورة  در هرچند. انجاميد ماهيت  قلب  نوعي به به  امر اين  آه  آنند، تفسير و تغيير

 مطرح خودشان  جايگاه  در توانستند مطالبات  آن  صغير استبداد از بعد آوتاهي 
 آه  بعد. مي يابد ادامه ی   خورشيد 1300  ی هاسال تا فهمي  آج  اين  اّما  شوند،

 با جامعه  در آه  محدوديتهائي  همة  با  رودربايستي  هرگونه بدون , مي آيد رضاشاه 
 از بلکه مذهبيون  و سنت گرايان  طرف از تنها نه که موانعي  با ـ روبروست   هاآن

 از را سياست  دقت به مي آند سعي  اما ـ مي شود ايجاد روشنفكران  همين  طرف 
 منطقي  حرآتي  زمان اين در مي آنيد مالحظه  عمل  در   رفتهرويهم. آند  جدا مذهب



 مناسب  بستر در که    رودیم تجدد  ی اصل مفهوم و مي آند آغاز را توسعه  جهت  در
 .گيرد قرار خودش 

  
 مشروطه  جنبش  مطالبات  ساير به  دستيابي  عدم  در چقدر فهمي ها آج  اين  ـ  تالش
 نخستين  خواسته هاي  از يكي  آه  استقالل  خواست  نمونه  بعنوان  است ؟ داشته  نقش 

 به  دستيابي  جهت  در نخست  گام  همان  در مي آند نيزتالش  اول  مجلس . بود جنبش 
 مهم  عوامل  از يكي  آه  خارجي  استقراض  مثال ؛ عنوان  به. بكند اقداماتي  استقالل 

 قانوني  منع  بصورت  را بود، بيگانگان  به  آشور اقتصادي  و سياسي  وابستگي 
 با ستيز نوعي  صورت ه ب استقالل طلبي  مسئله  تدريج  به بعدها. مي آند تصويب 

 آه  ايران  در رفتارشان  و غربي  قدرتمند آشورهاي  حضور اساسًا. درمي آيد غرب 
 پاية  ميزان  چه  تا است ، بوده  آنها به  نفرت  و آينه  پيدايش   زمينة  حق به  بعضًا

 مي شود؟ غرب ستيز تفكر پيدايش 
  

. آنيم  تكيه  داخلي  عوامل  روي  بيشتر آه  آرديم  صحبت  بحث مان  در ما ـ ُآهن  دآتر
 نديده  را دخالتها اين  تأثير نمي توان  دوره  اين  تحليل  و درتجزيه  است  مشخص  ولي 

 دراين  ی هائجنبه از اتفاقًا اينها من   اعتقاد به. بگيريم  تأثير آم  را آنها و بگيريم 
 يا  آنگلوفيل  به معروف  گروههاي . غالب  تأثير آنهم  داشته اند، تأثير جهت گيريها

 و منافع  نخست  درجة  در حقيقت  در سياسي  گوناگون  بخشهاي  در روس فيل 
 ملتهاي  تاريخ  از مقاطعي  در اينها تمام  با اّما. مي آردند دنبال  را خود اولويت هاي 
 در ملتهاي  امروزين مفهوم به (يا شده  داشته  نگه  عقب  يا  عقب افتاده  آشورهاي

بدين معنا که در مقاطعی از تاريخ       .  آيدیم پديدی  سياسی  همخوان يک)... رشد حال 
 اين  منافع  ميان  وهم جهتي اي  هماهنگي  است  ممكن  ی ـ اجتماعی کشورها      سياس
  مشروطه خواهي ، هنگام در مثال  بعنوان . آيد پديد پيش رفته  آشورهاي  اين  و ملتها
 با حاليكه  در. مي خواند ما تجددخواهي  از بخشي  با انگليس   یپادشاه دولت منافع 
 موقتی   تعطيل در را عمده اي بسيار نقش  روسها. نبود اينطور  یتزار روسيه

 استبداد بازگشت  در و آن  شدن  بسته  و يکم  مجلس  بستن  توپ  به  در و  مشروطيت
  منافع , »تاريخي ساعت  يك  «در بگوييم ؛ مي توانيم  بنابراين . داشتند عهده  بر صغير

 آوردن بدنبال  انگليس  طبعًا. داشت  انطباق  مي آردند دنبال  انگليسي ها آه  آنچه  با ما
 و مالي  منافع   ,موجود شرايط به توجه با مي خواست تنها نبود، ايران  به   دمكراسي 

 با  بعدها آه  است  منافع  همين  از درپيروي . آند دنبال  راحت تر را خود سياسي 
 روبروی  ميالد 1919 قرارداد جريان  با اول  جهاني  جنگ  در آنها تاز و تاخت 

 سعي  يك  هر آلمانها بعد و عثمانيها نظير بودند هم  ديگري  آشورهاي . مي شويم 
 حتي و سياسي  اداري ، سيستم  در خود منافع  پيشبرد جهت  در مي آردند

 رأس  در و خارجي  عوامل  بنابراين . آنند يارگيري  و داشته  نفوذ ما  انديشه ورزي 
 تأثير تحت  را ما انديشه ورزي  و فكري  خط  آه  بودند بريتانياي آبير و روسيه  آنها
 منافع  اين   ,تاريخي زمانهاي  در  و  هابرهه در بسا چه اينها همه  با. دادند قرار خود
 آن در آه  است   یشرايط »تاريخي ساعت  «آن  از ديگر نمونه . مي آيد در همسو
 يا و ساعت آن  هم  اينجا در. مي افتد اتفاق ی  خورشيد 1299 سال  اسفندماه  آودتاي

 هم  روي  ما منافع  و مي آند دنبال  انگليس  آه  را منافعي  آه  است  زماني ی   تالق
  اتفاق  آه آنچه  نيست  معنا اين  به  يعني  نيست  ابدي  تطابق  اين  اّما. مي شود منطبق 
 عوامل  آن  به  بستگي  امر اين . آند پيدا ادامه  انگليس  منافع  جهت  در آماآان   ,افتاده
 معادالت  اين  در بتواند چگونه  و برد یم پيش  را روند اين  چگونه  آه   دارد داخلي
 در را رضاشاه  برآمدن  نمونه  بعنوان . آند بازي   استعماري  پيچيدة معادالت  ,جهاني
 در اّما. است  انگليس  و ايران  منافع  انطباق  و همسوئي  يك  نتيجه  آه  بگيريد نظر
   هاواکنش و کنش و حرکت مجموعة آه مي بينيم  سياسي  حوادث  و روندها ادامة 

 » لحظه اي «در مي بينيم  هم  مشروطيت  دورة  در. نيست  انگليس  منافع  با هم جهت 
 اما.   شودیم ايجاد عدالت خواهي و آزاديخواهي  جنبش  با مواجهه  در انطباق  اين 
 قطع  نيز  انطباق اين  , شودیم دوری  زمانی  همخوان اين از ساعت عقربة که بعد

 برگرديم سپه سردار ظهور و 1299ی   کودتا از پيش دورة به اگر. مي شود
 برسند، خود مطلوب  نتايج  به نتوانستند انگليسها  همين که   کنيمیم مشاهده آشکارا



 حرآتي ، از مي آيند نشد موفق  قرارداد آه  هم  بعد. مي آفرينند را 1919 قرارداد
 دولت  يك   ايجاد ضرورت يعني  بود شكل گيري  حال  در آه  فرآيندي  يا خواسته اي 
 ادامة  در ,ی تنيدگدرهم اين  البته . مي آنند حمايت  » تاريخي ساعت  «درآن  نيرومند
 آه  شما پرسش  از بخش  آن  به  برخورد در حال . نمي ماند باقي  خود جاي  به  حرآت 

 150 تاريخ  درسراسر آنها من  اعتقاد به  بوده اند، مؤثر چقدر خارجي  اين عوامل 
ی مستقم و     هاگونه به را خود منافع  توانسته اند، تا و بوده  حاضر ما گذشتة  ساله 

 و هوشياري آن  وجود همانا ما ازنظر مهمتر اّما. برده اند پيش  غيرمستقيم
 اندازه  چه  تا آه  است  بوده   هايمانحکومت  در نقش آفرين  عوامل  ی بينروشن

 ملي  منافع  مسير در را آنها بهره گرفته  تاريخي  ساعات  و لحظه ها اين  از توانسته 
 .گيرند بكار و دهند جهت ما
  

 آه  مي بينيم  آشور مالي  استقالل  بويژه  استقالل  تأمين  بحث  ادامة  در ـ  تالش
 داده  تشخيص  بدرستي  را مشكل  هم  مختلف  دوره هاي  در مشروطه  مجلس هاي 

. بود صحيح  بيش  و آم  مي شد، گرفته  درنظر آه  برنامه هائي  و طرحها هم  و بودند
 جمع  در نظم  ايجاد ضرورت  ماليه ، سيستم  در اصالحاتي  لزوم  نمونه  بعنوان 
 ملي  بانك   ايجاد به نياز بودجه ، تعيين  و دربار دولت ، مخارج  تعيين  ماليات ، آوري 

 وخزانه  داده  افزايش  را دولت  مالي  بنيه  مي بايست  نخست  درجه  در هم  اينها... و
 و مجلس ها آن  بدست  تماميت اشان  در هيچيك  طرحها اين  اّما. مي ساخت  ُپر را

 حال  در مرتب  آه  هم  آابينه هائي . نيامد بدست  چنداني  نتايج  و اجرانشد آابينه ها
 دولت  مالي  فقر و خزانه  بودن  خالي  از مرتب  بودند، آمد و رفت  حال  در و تغيير

 بود؟ چه   موفقيت  عدم اين  اصلي  علل  يا علت . مي ناليدند
  
  

 در را خودمان  داخلي  شرايط  تنها  نمي توانيم برهه  اين  در ما البته  ـ ُآهن  دآترگوئل
. يکم  جهاني  جنگ  با است  مصادف  مجلس  آار آغاز آنيد، توجه  اگر. نظربگيريم 

 در ما تجربة  نخستين  اين  آه آرد فراموش  نبايد و  است  آوتاه مجلس ها اين  عمر
 بيكار نيز استعماري  قدرتهاي  طبعًا.  است  مردم نمايندگان  عنوان  به  افرادي  انتخاب 

 اوقات  بسياري . آنند مجلس  وارد را خود عوامل  مي آردند سعي  و نمي نشستند
 بر عالوه . داشت قرار خارجي  قدرتهاي  ُبعدش  يك  در آه  مي شد طرح  مسائلي 
 منافع  با درافتادن  در هم  شديدي  ترس  همچنين  خارجي  دولتهاي  پيروان يا عوامل 

 منافع  جهت  در مجلس  آه  گفت  مي توان  قاطع  اينها، همة  با. داشت   وجود بيگانگان
 در حرکت و آشور در واقعي  استقالل  احراز تالشش  وتمام  آرده  حرآت  مردم 
 مجلس  نخست دورة در.  بود آوتاه بسيار فرصت  اّما. بود ملي  توسعه  و رشد جهت

 آه  صغير  استبداد آمدن و مجلس  شدن  بسته  بعد و ببند و بگير آوتاهي  مدت  از پس 
 حمايت با هم  تعدادي  شدند، پراآنده  نيروها از بسياري . انجاميد بطول  ماه  سيزده 
 ديگر شدند،  پيروانش طاغی يا مفسد شناخته شده و اعدام              و نوری     فضل اهللاشيخ
  دوم  مجلس در. نداشتند حضور ديگران  و صوراسرافيل  چون  فكر  و قلم  اهل  افراد

 چهره  طلبان  فرصت  و ارتجاعيون  آيند، خود به  مردم  واقعي  نمايندگان  تا هم 
. مي آيند در مشروطه خواهي  جامة  در عين الدوله  چون   یوقدرتمداران آرده  عوض 
 در  .تجدد طرفدار و سنتي  جناح  دو ميان   مجلس  دروني درگيريهاي   ,براين عالوه 

 نفوذ يكسو از نيز و  ,مشروطه دوران  خواستهاي  تحقق ی   برا مجلس  چارچوب 
ی  بندشکل و مشروطه نظامی  خردسالگ ازی  ناش موانع ديگر سوي  از و خارجيها

 ُبعد اينها بر عالوه . بودند  مهمي  موانع ، پارلمانی مديريتجناحی و بی تجربه گی      
 وجود  مشروطه خواهان  راه سر بر مانع  ايجاد براي  نيزی  ديگر سرمنشاء يا سوم 

 و بوده  آن  ضد  ,مشروطه جنبش  مدت  تمام  در که بودند آساني   آن  و داشت 
 آساني . مي آنند قلمداد آن  سرسخت  طرفدار را خود برمي گردد ورق  تا بالفاصله 

 تاريخ  آتاب دوم جلد در وي  مورد آه   رشت  دری  دين رهبر خمامي حاج  چون 
 نماينده  آه  او نمونه  بعنوان . است  شده آورده ايران مطبوعات در سانسور

 شيخ فضل اهللا  زمانيكه  و يکم  مجلس سرآوب  هنگام  در بود، شمال  در شيخ فضل اهللا 



 مورد در آه  فردي  پاسخ  در مي آرد، آمد و رفت  شاهی  محمدعل قصر به  آالسكه  با
 :مي گويد بود پرسيده  را نظرش  مشروطه 

 و اسالم  قواعد  با سازگاري ابدًا زيرا است  الزم  فردي  هر بر آن  قمع  و قلع «    
 قوانين مقدسه  با مساوات  و آزادي  يعني  سويت  و حريت  قانون . ندارد مسلماني 
 به  انور شرع  در انساني  اعضاي  از عضو از آدام . نيست  منطبق  مطهر شريعت 
 گوش ، نه  فرموده  مقرر حدي  عضوي  هر براي  متعال  خداوند است ، موسم  حريت 

 انسان  افراد طبقات  در سويت . نداده  آزادي  را اعضاء ساير يا زبان  نه  و چشم  نه 
 افتاده  ملحوظ  آه  مشروطه  اين  فرموده ؟ رامقرر آن  آي  شريعت  و بوده  وقت  چه 
 اهل  و قبله  اهل  قاطبة  بر و نيست  اسالم  به  توهين  و باطل  ترويج  و فساد و فتنه  جز

 شّر از و نمايند  آوشش  مال و جان  به  مشروطه  فتنه  اين  اطفاء در آه  است  اسالم 
 ».سازند آسوده  مشروطه  اين 
 از بعد اّما مي گويد، صغير استبداد آغاز در خمامي  حاج  آه  است  سخني  اين    

 هنگاميكه  و استبداديون  شكست  و محمدعليشاه  فرار و  مشروطه خواهان  پيروزي
 دوم  مجلس  براي  انتخابات  برگزاري  به  مبادرت  مشروطه خواهان  و مجاهدين 
 کهی  زمانی  يعن ـ      مي شود فرستاده  اعالميه هائي  آشور سوي  هر به  و مي آنند

 به گونه ای کامًال متفاوت و متضاد با نظر         ايشان ـ   » گرددیبرم ورق« اصطالح به
 مذهبي  رهبران  به  و رشت  به  تلگرافي  جمله  از !ی دهدمپيشين خود واکنش نشان      

 همين . مي شود تكليف  آسب  انتخابات  در شرآت  مورد در و  مي شود فرستاده شمال 
 امر در اهتمام است الزم و واجب«: مي گويد پاسخ  خمامي  حاج  يعني  فرد

 جيش  در داخل  نمايد، مشروطه  امر در اخالل  آس  هر و نيست شک, مشروطه
 سه  اين  بنابراين ،. هستيم  روبرو عواملي  چنين  با ببينيد،!  ».است معاويه  يزيدابن 

 جهت  در و برده  جلو به  را مشروطه   مطالبات  مجلس آه  مي شوند آن  از مانع  عامل 
  نامطلوب  اوضاع و فراگيری   ناامن اين  بر عالوه . بردارد قطعي  گام  آنها تحقق 

 هنگام  بهی  يعن است ، نامطلوبتر حتي  نيز آشورمان  از بيرون  در وضع  داخلي ،
 مشكل  دچار سوم  و دوم  مجلس  مي شود موجب  آه  آن  تبعات  و اول جهاني  جنگ 
 و تبعيد در دولت  آشور، پارچگي  چند دولت ، دوپارچگي  اينها آنار در. شود

 آن  در آه  شرايطي  تحت  و خودشان   تشخيص  به عده اي  و مي شود تشكيل  مهاجرت 
 و مي آنند پيدا گرايش  آلمان  و عثماني  سمت  به   ,نادرست يا و درست, گرفته قرار
 .مي روند انگليس  و روس  سوي  به  طبعًا مانده اند تهران  در آه  آنان 

  
 بوده  استبداد عوامل  آه  آرديد اشاره  عناصري  به  صحبت هايتان  در شما ـ  تالش
 روي  و مي آردند قلمداد مشروطه  طرفدار را خود و عوض آرده  چهره  بعد ولي 

 اول  مجلس  مذاآرات  از جائيكه  تا اّما.  گذاشتيد انگشت نمونه  بعنوان  عين الدوله 
 زيرا. فراخواندند آابينه  تشكيل  به  را وي  خود مجلس  مشروطه خواهان  برمي آيد،

 دولت  فرمان  از وسرپيچي  ناامني  آنهمه  و اغتشاشات  برابر در آه  بودند معتقد آنها
. است  مقتدري  وزير آه  است  عين الدوله  بايستد، مي تواند آه   یآس تنها مرآزي ،

 آه  چرا  آردند، دفاع او صدراعظمي  از مجلس  مشروطه خواهان  نام آورترين  حتي 
 عدم و بود داخل  در ناامني  آنهم  بود، گرفته  قرار مهمي  بسيار سد مقابل  در مجلس 
 بـراي  مـلي  شـوراي  مجـلس . آشور سـراسـر در مرآزي  دولت  و مجلس   اقتدار

  تـحقق  يا طـرحهـا اجـراي 
 .داشت  نياز يكپارچگي  و آرامش  امنيت ، به  خود برنامه هاي 

  
 را مشروطيت  فرمان  زمانيكه  تا شاه  مظفرالدين  مي دانيد، حتمًا ـ ُآهن  دآترگوئل
 نسبت  بيماريش  بدليل  هم  بعد و است  قرار چه   از موضوع نمي دانست  آند، امضاء

 در ريختگي  درهم  شد،  تشكيل  مجلس آه  هنگامي . بود بي اطالع  جريان  ُکنه  به
 پيروزي  به  راحتي  به  حدودي  تا آه  نيز مشروطه خواهان  داشت ، وجود اوضاع 

 را آشور ادارة  از جديدي  فرم  و شكل  خود با بودند، يافته  دست  مشروطيت 
 عناصر و نيروها و الزم شناخت فاقد آشور ادارة  عملي  انجام  براي  اّما آوردند،
 زودتر هرچه  آه  بودند اين  خواهان   ,وضعيت از نگراني  با لذا بودند، خودشان 

 گذشته  عناصر به  را اختيار لذا بمانند، منتظر نمي توانستند و شود برقرار امنيت 



 قادر اين عناصر زيرا. نياورد دنبال به  یصحيح عملكرد چندان آه  آردند واگذار
 را آشور بود  یمشروطه خواه جوهر و نظر مورد آه  نظمي  چهارچوب  در نبودند
 انجام  بسرعت  چيز همه  آه  داشت  توجه  بايد نيز  مهم نکته اين به البته. آنند اداره 

 آه  را آنچه  و نبودند  برخوردار الزم شناخت  و پختگي آن  از نيز آنان و مي گرفت 
 نگرش و برخورد نحوة اين که دادند قرار استفاده  مورد بود دست  دم  و راحت تر
 . است بوده آفرين مشکل ما معاصر تاريخ در همواره

  
  

 1299ی کودتا آستانة در شيرازه ها گسست وی ازهم پاشيدپ
  

 پراهميت  موضوعي  همواره  آشور يكپارچگي  و امنيت  مسئله  صورت  بهر ـ  تالش
 در سياسي  نيروهاي  و روشنفكران  متأسفانه . است  بوده  ما کشور و مردم تاريخ  در

 دوران  در آشور در يكپارچگي  عدم  و اغتشاش  و ناامني  وضعيت  از گذشته 
 اين  با مي خواستند آه  جهت  ازاين  شايد. مي آوردند ميان  به  سخن  آمتر مشروطه ،

 بازگرداندن  و يكپارچگي  استقرار به  موفق  آه  رضاشاه  اقدامات  به  تاريخي ، آتمان 
 تاريخي   حقيقت  صورت هر در اّما. نبخشند مشروعيتي  بود، شده  آشور به  امنيت 

 موضوع اين  به  امروز جدي  مورخين  همه  و است  مسلم  آنچه . نيست  آتمان پذير
 عدم  معضل  با خود نخست  دورة  همان  از مشروطه  مجلس  اينكه  دارند،  اذعان 
 نظر به  حتي . بود روبرو آشور در يكپارچگي  عدم  همچنين   و سراسري امنيت 

 را واليتي  و ايالتي  انجمن هاي  قانون  و حكام   دستورالعمل  قانون تصويب  مي رسد،
 برداشتن  ميان  از منظور به  همچنين  و رساند  تصويب  به مشكلي  چنين  مالحظه  به

 دوره ، اين  شرايط  گرفتن  نظر در با شايد. ملوك الطوايفي  و خان خاني  حكومت 
 شد،  ناپذير  اجتناب رضاخان آمدن  و 1300 ـ 1299   سال هاي چرا اينكه  درك 

 .باشد راحت تر
  

 به . آنم  جدا 1300 يا 1299 سالهاي  از را دوره  اين  من  دهيد اجازه  ـ ُآهن  دآتر
 به  يكپارچگي  حداقل  و انسجامي  يك   ناصرالدين شاه  زمان در ما آه  ترتيب  اين 

 رو بتدريج  وضع . نبود وضع  آن  به  ازمشروطيت  بعد اّما. داشتيم  قبول  قابل  ميزان 
. آشيد 1299 سال  به هم پاشيدگي  از و مرج  و هرج  آن  اوج  نقطة  و نهاد وخامت  به 

 و انسجام  عدم   ,کشور سراسر در آنی    پيامدها و جهاني  جنگ  از پس 
 در هم پاشيدگي  از اين  ديگر بعبارت . مي گذارد افزايش  به  رو  بشدت  ملوك الطوايفي

 بايد نظر اين  از و نبود سردارسپه  رضاخان آمدن   دورة  بشدت  ,مجلس اول  دورة 
 رضاخان آمدن   موجب  آه شرايطي  به  بخواهيم  اگر. نمود جدا هم  از را دو اين 

 ببينيم و آنيم  صحبت  آن  روي  متمرآز دهيد اجازه  بايد آنيم ، برخورد شد ميرپنج 
 به . گرفت  تحويل  وضعيتي  چه  در را آشور يا را آشوري  چه  او  مقطع  اين   در

 منصفانه  غير بطور را رضاشاه  اقدامات  از هيچيك  نخواهيم  اگر من  اعتقاد
ی و آشور دوبارة  ساختن  يكپارچه  امر  يعني  اقدام يك  همين  دليل  به  تنها بپذيريم ،
 آمد، رضاخان  سرتيپ  زمانيكه  يعني! چه ؟ يعني . مي گيرد را تاريخي  قبولي  نمرة
  بزنيم ؛ مثال مي توانيم  يكي يكي  خوب  نبود، آرام  ايران  از نقطه اي  هيچ  آلي  بطور

 و گيالن  در ميرزاآوچك خان  فارس ، در قشقائي ها اصفهان ، در بختياريها
 ماآو، در شيخ السلطنه . بود شوروي  جمهوري  دنبال  به  خوب  آه  مازندران 

 در ايالت  آه  مشكالتي  آذربايجان ، و آردستان  در سميتقو اسماعيل  بنام  آدمخواري 
 تمام  در آه  بودند رسانده  حداعالء به  را ياغيگري  و بودند آرده  ايجاد لرستان 
 شده  نقل  بزرگها ازپدر سينه  به  سينه  خاطره  بصورت  حتي  و تاريخي  آتابهاي 

 درگرگان ، ترآمن ها. نداشت  سامان  شهري  هيچ  و نبود امن  جاده اي  هيچ . است 
 آن  از, بعد سيستان ، تا خراسان  شمال  و مرآزي  نوار در عضدانلو و هزاره  ايالت 
 و داشت  اختيار در را آرمان  تا حتي  و بلوچستان  و فارس  آه   پليس جنوب , طرف
 ديگر سمت  از. بود انگليسيان اختيار تحت  آه  بود داده  تشكيل  خود براي  ارتشي 
 اقتدار اعمال  مسئله , کننده نااميد وضعيت اين در. بلوچستان  در محمدخان  دوست

 درجنوب . بود نموده  برخورد مشكل  به  آذربايجان  و خراسان  در مرآزي  حكومت 



 قرار اختيارش  در هم  خوبي  مالي  منابع  و داده  تشكيل  حكومتي  شيخ خزعل  آه  هم 
 و گذاشته  عربستان  را خوزستان  نام  انگليس  دولت  حمايت ساية  در و داشت 

 را استعمار خواست  مورد حكومتي  و نموده  استقالل   اعالم  بگونه اي مي خواست 
 حيطة  مي بينيد مي دهيد قرار هم  آنار را  اينها همة شما وقتي . دهد تداوم  آنجا در

 بر در را تهران  اطراف  در بخشهائي  و تهران  تنها مرآزي  حكومت  اقتدار
 درسالهاي  شايد آه  آشور يكپارچگي  و امنيت  عدم  مسئله  ترتيب  اين  به  و مي گيرد
 به ی  خورشيد 1300-1299 سال  در نبود عمده  آنچنان ی  خورشيد 1285-1286

 در ملوك الطوايفي  حكومت  از ديگري  مفهوم  با شما اين  بر عالوه . مي رسد اوج 
 يعني . است  حاآم  هم  مذهبي  ازملوك الطوايفي  نوعي . روبروئيد ايران  در زمان  اين 
. داشت  وجود هم  مذهبي   ملوك الطوايفي  بلكه نداشتيم  سياسي  ملوك الطوايفي  تنها ما

 را ايران جنوب  درالرستان  الري  شيخ عبدالحسين  بنام  مردي  نمونه  بعنوان 
 حكومت  يك  است ، آرده  هم  بسياري  فتنه هاي  آه  مفتن  شيخ  اين   . ذکر کنيم   توانيمیم

 است  جالب  خيلي  و! مي زند هم  تمبر خودش  بنام  و داده  تشكيل   واپسگرا اسالمي
 منطقه اي  هر در روحانيون  اغلب. شده  اشاره  تاريخ  در  بندرت  مطلب اين  به  آه 

 دم  هم  خودشان  براي  و مي آردند عمل   خود ميل به  بنا سنتي  رهبران  بعنوان  عمًال
 .بود 1299سال  اينها همة  اوج  نقطة . داشتند دستگاهي  و
  

 شرايط  آه  داشت  توجه  بايد شما، توضيحات  به  توجه  با و بهرصورت  ـ  تالش
 تا مشروطه  آابينه هاي  و مجلس  آار آغاز از. نمي آند  ظهور يكباره به  اجتماعي 
 فاصلة  اين  در ديد بايد حال . دارد قرار ونيمه  يكدهه  دورة  يك  1299 آودتاي 
 و مي آرد حكومت  چگونه  يا داشت  قرار وضعيتي  چه  در مجلس  و دولت  زماني 

 شيرازة  سرانجام  و شده  بدتر و بدتر اوضاع  بتدريج  آه  برنيامد آاري  چه  عهدة  از
 .پاشيد هم  از مملكت 

  
 دو درگيري  خارجيها، حضور يعني  عامل  سه  آردم  عرض  من  ـ ُآهن  دآترگوئل

 سنت گرايان  با حاليكه  در و تجددخواهان   آج فهمي  يعني تجدد، و سنت  جناح 
 را ليبراليسم  و دمكراسي   واقعي  مفاهيم هم  خودشان  اّما داشتند، درگيري 

 ضد گروه  هم سوم  عامل . داشتند مفاهيم  اين  از شمائي  يا تصوير آنان نمي شناختند؛
 با و داده  بخود آزاديخواهي  ظاهر آه  استبداد طرفداران  و آزاديخواهان 
 اين  بطن  در و وضعي  چنين  بستر بر. مي بردند پيش  را اهداف خود فرصت طلبي 

 مجلس ، شكل گيري  با بتدريج  اين  بر عالوه .نمي رفت  پيش  از آاري  طبعًا فرآيند،
 پادشاه ديگر زيرا. نداشتند را اوليه  قدرت  آن  واليات  و شهرها حكام  از بسياري 
 نهاد  اقتدار تحت بايد حال  حاآم  اين  و آند تكليف  و تعيين  همه  براي  آه  نبود  یقادر

 و داشتند قبول  را مجلس  اينها از بسياري  خوب . گيرد قرار مجلس  بنام  ديگري 
 مي شد قدرت  ضعف  پيدايش  موجب  عمًال دوگانگي  اين ! نداشتند قبول  هم   بسياري 

 چنين  تحت  هرچيز از بيش  طبعًا و.مي شد آشور در سردرگمي  امرموجب  اين  و
 بقدري  اوضاع  وخامت  1299 آستانه  در. مي يابد تضعيف  امنيت  آه  است  شرايطي 

 درموقعيتي  دولت  آنكه  بدون  مي يابد، رواج  انسان  فروش  و خريد حتي  آه  است 
 !آند مقابله  آن  با بتواند  آه  باشد

  
 شايد. مي شود اقتباس  سياسي  جدالي  مضمون  از حدي  تا ما بعدي  پرسش  ـ  تالش

 اّما نباشد، تاريخ  پژوهشگر يك  بعنوان  شما توجه   مورد چندان مضمون  اين 
 نيز آنها به  بايد آه  است  موجود  اساسي  نظرات اختالف  زمينه  اين  در بهرحال 
 .پرداخت 

 پاشيدگي  هم  از نانظمي ، شرايط  ايجاد در  مختلفي  فاآتورهاي  و عوامل  از شما   
 آه  افرادي  مطالبات  محتواي  و مضمون  به  آنكه  بدون  و گفتيد  سخن  امنيت عدم  و
 نيز، را اقدامات  اين  بپردازيد، مي زدند دامن   شرايط  اين به  آشور آنار و گوشه  در

 و اغتشاش  ايجاد عناصر يا اين عوامل  ميان  در اّما. داديد قرار عوامل  آن  از جزئي 
 و آزاديخواهي   و مشروطه خواهي مدعي  آه  مي شوند ديده  چهره هائي  آشوب ،

 مرحله  تا حداقل  مشروطه  استقرار راه  در بعضًا و بوده  آشور در استقالل طلبي 



 مرآزي  دولت  فرمان  از بعدها ولي . آرده اند بسياري  فداآاريهاي  نيز مجلس  تشكيل 
 وضعيت  به  عمًال و نمودند ايجاد آن  راه  سر بر بسياري  مشكالت  و سرپيچيدند

 خان ، آوچك  مانند آساني . زدند دامن  آشور در آشوب  و اغتشاش 
 .خياباني  شيخ محمد يا پسيان  آلنل محمدتقي خان 

 در! دارد ادامه  همچنان  چهره ها اين  حرآت هاي  ارزيابي  سر بر سياسي  جدال    
 در مطالباتشان  به  توجه  بدون  و عمل  در افراد اين  اقدامات  گروهي  براي  حاليكه 
 امر در آارشكني  نهايت  در و مي گيرد قرار... و خزعل  شيخ  و سميتقو عمل  آنار

 عده اي  براي  اّما مي آيد، بحساب  مشروطه  وحكومت  مرآزي  دولت  اقتدار استقرار
 مشروطه  دهندگان  ادامه  و دمكراسي خواهي  دنبالة  آزادي ، راه  مبارزان  اينها ديگر،

 ترجيح  آه  مي روند پيش  تاجائي  آنها جايگاه  تقديس  در عده  اين  حتي . واقعي اند
 و ناامني ها و غارتها شورشها، يعني  ديگر واقعيتها ذآر از مي دهند،

 ميان  به  سخن  قبائل ، و خانها سميتقو، خزعل ، شيخ  نظير ديگران  تجزيه طلبي هاي 
 به  هم  ديگري  دسته  ميان  اين  در اّما و. شود آلوده  چهره ها اين  نام  مبادا تا نياورند
 با مبارزه  يا اعتراض  اصل  در را آنها و مي پردازند اين حرآتها توجيه  به  نوعي 

 مرآـز در آه  انگليسي ها بويژه  به بيگانگان  »وابسته  «يا و »ارتجاعي  «آابينه هاي 
  اين ديدگاههـاي  مورد در شما نظر. مـي آنند ارزيابي  مـي شد، تشكيل 

 چيست ؟ متضاد بعضًا و متفاوت 
  

 در بحث  قسمت  در داشتم  عالقه  خيلي  من  آه  بود نكته اي  اين  البته  ـ ُآهن  دآترگوئل
 مهمي  بسيار نكتة  شما توضيحات  در اّما. مي پرداختم  آن  به  رضاشاه  دوران  مورد

 آه  آنم  دنبال  را موضوع  اين  آه  بوده  جالب  هميشه  اتفاقًا من  براي  و است  مطرح 
 به  وابستگان  و قدرت شمالي  به  وابسته    انديشاِنکج يا جدائي طلبان آه  است  چگونه 

 يا مي گرفتند قبولي  نمرة  ايران  تاريخ  در همواره  بلشويكي   ی گرائبيگانه و بلشويكها
 و بوده  منفي  انگليسي ها به  وابستگان  ولي . مي شوند ارزيابي  مثبت  و مي گيرند
 آن  از اين ! آردم  عرض  آه  است  تاريخي  دستبرد همان  اين ! مي شوند؟ مردود
 تاريخ  به  نگري  ُبعدي  تك  بي انصافي ، بعنوان  آن  از آه   است  برخوردهائي جمله 

 آنها آه  گونه اي  آن  به  خودمختاري  يا جدائي طلبي  آنيد توجه . بردم  نام  معاصرمان 
 آذربايجان  زمانيكه .  داشته ايم  تاريخي مان دورة  سه  درهر ما مي آردند مطرح 

 ما تاريخي  درآتابهاي  است  وابسته  بلشويكي  دولت  منافع  به  و بشود جدا مي خواهد
 برده نام  پيشرو، و مترقي  جنبش هاي  آزاديخواهانه ، حرآتهاي  بعنوان  آن  از

 شوروي  حكومت  جمهور رئيس  را خود آه  خان  ميرزاآوچك , گيالن  در.  مي شود
 ايشان  از مي دهد، قرار شوروي  حكومت  اين  مرآز را الهيجان  و مي خواند گيالن 

 محمد شيخ  را »آزاديستان  «مسئله . مي شود ياد نيكي  به  بسيار آه  مي بينيم  هم 
. مي شود پشتيباني  خيلي  او از درتاريخ  مي اندازد، راه  آذربايجان  در خياباني 
 عرض  را پسيان  خان  محمدتقي  ـ مي آند اعالم  جمهوري  و مي آيد آلنل  آنجائيكه 

 نيكي  به  خزعل  شيخ  از نبايد چرا پس . مي شود ياد خوبي  به  هم  باز او از ـ مي آنم 
 از اگر!  شود مستقل و بيندازد راه  عربستان  حكومت  مي خواسته  هم  او! شود؟ ياد

 به چه  است  وابستگي  وابستگي ، پس  مي آنيم ، حرآت  وابستگي  نكوهش  زاوية 
 همة  به  قاعدتًا بايد را منفي  نمرة  اين  و جنوبي  همسايه  به چه  و باشد شمالي   همسايه 

 ريشه  حقيقت  در معاصرمان ، تاريخ  به  برخورد نوع  اين  مي آنم  من فكر. داد آنها
 در را معاصر تاريخ  مي خواهند اينها. باشد داشته  تفكراستالينيستي  و برخورد در

 مثل  نخواند، آن  با و نگنجيد قالب  آن  در اگر و بگذارند خودشان  نظر مورد قالب
 آن  با هستی  هرترتيب به تا بياورند گونه  تبصره  يك چيزي  »آسيائي  توليد شيوة  «آن 

 تاريخ  آل   بلكه  رضاشاه دورة  تنها نه  معتقدم  من  آه  جاست  همين  از. بخواند
 از بويژه . شود بازنويسي  و بازخواني  بايد بعد به  مشروطه  صدر از ما معاصر
 !روسيه  بلشويكي  دولت   پيدايش  زمان

  
 آنار را حرآتها اين  بررسي  در جدائي طلبي  يا وابستگي  زاويه  اگر حال  ـ  تالش

 مرآزي  دولت  امر اولويت  زاوية  از و ملي  مصالح  زاوية  از بخواهيم  تنها گذاشته 
 ارزيابي  مورد را حرآتها آن  آرامش ، و امنيت  به  آن  نياز و مشروطه  مجلس  و



 اقدامات  ميان  تفاوتي  هم  باز دوره ، آن  تاريخي  شرايط  به  توجه  با آيا دهيم ، قرار
 يا سميتقو چون  راهزناني  و خزعل  شيخ  با خان  تقي  آلنل  يا خياباني  محمد شيخ 
 اهداف  و طرحها شكست  در ميزان  يك  به  بايد را آنها آيا ندارد؟ وجود ُلر قبائل 
 شمرد؟ مؤثر  مرآزي  دولت

  
 از نهايتًا ما آه  آنيم  خالصه  را پديده  اين  مي توانيم  اينگونه  دقيقًا ـ ُآهن  دآترگوئل
 نظامي  چنين . نداشتيم  آه  مي خواستيم  را ملت  -  دولت  نظام يا سيستم  يك  مشروطه 
 در. مي گيرد شكل  باشد، گرفته  قرار  يكپارچه  سرزميني قلمرو در ملت  زمانيكه 

 ياغيگري ها راهزني ها، آن  آنار در آن ، از بعد سال  سه  دو و 1299 از پيش  دورة 
 تشكيل  محلي  دولتهاي  آشكارا آامًال بطور ايران  نقطه  چند در ايلي ، مطالبات  و

 آن  گسترش وخواهان  دارند مشروطيت  و آزاديخواهي  داعيه  نيز همگي  و مي شوند
 سوي و سمت  در را مرآزي  دولت  آه  آنجا از اّما هستند، ايران  سراسر به  هم 

 خود منطقه  در دمكراتيك  دولتي  فعًال ما مي گويند نمي آنند، ارزيابي  خود  اعتقادات 
 علت  پرسش  نخستين .  دهيم  گسترش  آشور سراسر به  را اين  بعد  و نمائيم ايجاد

 روابط  چگونه ، آنها اينكه  و است  محلي  دولتهاي  اين   از خارجي نيروهاي  حمايت 
 آنها واگرائي  و افتراق  ديگر پرسش . آرده اند برقرار خارجي  قدرت  يك  با حسنه 
 همگرائي  به  چيز هر از بيش  آه  شرايطي  در است ، مرآزي  حكومت  به  نسبت 

 مقطع  آن  در اصالتي  با و ناب  حرآت  حرآتها، اين  بنابراين  بود، نياز نيروها همة 
 مرآزي  دولت  بيشتر تضعيف  و تزلزل  زمينه ساز اقداماتي  چنين  من  بنظر و نبودند

 در آه  بحثي  نمونه  بعنوان . بود استبداد بازگرداندن  براي  سياسي  فشار نوعي  و
 ماه  سه  دوران  در قوام  مي دانيم . دارد وجود قوام  آمدن  و سيدضياء رفتن  مورد

 و مي افتد زندان  به  و مي شود دستگير وي  دستور به  و ضياء سيد وزيري  نخست 
 رياست به  قوام  بعدها اّما. بود وي  دستگيري  مأمور پسيان  خان  آلنل محمدتقي 

 محل  در وي  دستورات  از آلنل  يعني  محل  نظامي  حاآم  اّما مي رسد،  الوزرائي 
 دولت  فرستادگان  دستگيري  و مسلحانه  مقاومت  به  آار هم  بعد مي آند، سرپيچي 
 طريق  از تا مي دارد اعزام  را  یفرستادگان بار چندين  مرآزي  دولت . مي انجامد

 ثمري  آنها از هيچيك  آه  نگيرد، صورت  خون ريزي  و شود حل  قضيه  مذاآره 
 شايسته  فرد اينكه  با پسيان  آلنل محمدتقي خان  نظير شخصي  ترتيب  اين  به . نمي دهد

 آه  مي دهد نشان  خود اقدامات  اينگونه  با عمًال ولي  است  بوده  دليري  نظامي  و
 اختالفات  در. ملت  ـ دولت مصالح  و مجموعه منافع  تا بوده  خود منافع  تابع  بيشتر
 مورد در. مي بينيم  را موارد همين  بيش  و آم  هم  تهران   و خياباني ميان 

ی بود   سرشتپاک فرد چه گر مي بينيم  وي  مورد در. همينطور هم  خان  ميرزاآوچك 
 دنبال  جدائي خواهانه  وی  انحراف اهداف  آشكارا و رسمي  بطور   آن حرکت   دراما  

 با همراه  و مي گيرد صورت  گيالن  جمهوري  اعالم  با عمًال جدائي  اين  و مي شد
 دامن  ناامني  مسئله  به  عمًال همين حرآتها. شمالي  همساية  به  شديد وابستگي 
 آنار در ملوك الطوايفي   ی از  اتازه نوع با ما مقطع  اين  در من  اعتقاد به . مي زنند
 ملوك الطوايفي  «آنهم  و هستيم  مواجه  رفت ، ذآرشان  آه  آن  قديمي تر اشكال 

 از برخي  يعني . بوده ايم  روبرو آمتر گذشته  در نوع ، اين  با. است  » روشنفكري
 و داشته  محلي  مستقل  حكومتهاي  داعيه   ,قبلي مشروطه خواه  عناصر و روشنفكران 

 تضعيف  را مرآزي  دولت  آه  همين هاست . مي پيچند مرآزي   دولت  فرمان از سر
 مجلس  مذاآرات  به  اگر. ساخت  خدشه دار را آشور يكپارچة  حاآميت  و آرد 

 آن  انساني  و مالي  توان  مجلس ، وقت  حد چه  تا بحرانها اين  آه  مي بينيد آنيد رجوع 
 .بود داشته  مشغول  بخود را
  

 خياباني  شيخ محمد رهبري  به  و تبريز دمكراتهاي  درگيريهاي  ادامة  بعضًا ـ  تالش
 اين  حداقل  آن ، ختم  براي  هدايت  مخبرالسلطنه  اعزام  و  مشيرالدوله  آابينة زمان  در

 عليه  بر و اعتراض  در حرآتها گونه  اين  گويا آه  مي سازد بي پايه  را استدالل 
 و هيچگاه  اينكه  به  توجه  با. مي شد تشكيل  مرآز در آه  بود »وابسته اي  آابينه هاي «
 يا مشيرالدوله  چون  مشروطه خواهي افرادي  و رأي  استقالل  فردي  هيچ  سوي  از

  آابينة  زمان در اين  وجود با است ، نگرفته  قرار ترديد مورد مخبرالسلطنه 



 آذربايجان  نام  دستكاري  با و نكشيده  خود مخالفت هاي  از دست  خياباني  مشيرالدوله 
 جدائي  قصد نير وي  آه  را سوءظن  اين  پايه  عمًال آزاديستان  نام  به  تمبر انتشار يا

 . مي نمايد تقويت را دارد
  

 افراد اينگونه  شخصي  و فردي  نظر از است  ممكن  گرچه  آنم ؛ عرض  ـ ُآهن  دآتر
 در  هاموقعيت و شرايط آن در آه  نقشي  نظر از اّما شوند، مثبت  ارزيابي 

 جمهوري . نمي گيرند را تاريخي  قبولي  نمره   ,آردند ايفاء آشور نظام  چهارچوب 
 شود، تشكيل  خراسان  جمهوري  است  قرار اگر معناست ؟ چه  به  گيالن  يا خراسان 

 اينكه  از نظر صرف  آشيد؟ خواهد آجا به  آارش  آشور يكپارچگي  و آليت  تكليف 
 از جنوبي  همساية  همچنين  بلكه  شمالي  همساية  تنها نه  آنهم  خارجي  قدرتهاي  چقدر
 منافع  و گرفته  بهره  دولت  بيشتر هرچه  تضعيف  جهت  در  شورشهائي  چنين

 در زمان  اين  در ما گفتم  آه  همانگونه . مي برند  پيش  بگام گام  را خود استعماري 
 روشنفكران  به  متعلق  ازملوك الطوايفي  شكلي  با ملوك الطوايفي  اشكال  ساير آنار

 بي  را پيامدش  و. عبورآرده اند سرسري  آن  از ما مورخين  متأسفانه  آه  هستيم 
 به نظر است ؟ بوده  چه  حرآتهائي  چنين  پيامد آه  آنيد توجه  واقعًا. گذاشته اند توجه 

 تلف  ،یمرآز دولت  ساختنِ  متزلزل و ملت ـ دولت سيستم يک تفکر تضعيف من 
 و مسائل   از آن انحراف  و مجلس  براي  زمان  دادن  دست  از و وقت  نمودن 

 روزنامه ها صفحات  آه  است  باري  تأسف  نكتة  حقيقتًا. آشور در اساسي  اصالحات 
ی پرسيدن. است  بوده  مشغول  مسائلي  چنين  به  مجلس  مذاآرات  از زيادي  وبخش 
 بخشی از کشور را      توانيدیم چگونهی  مل وی  مترقی  عنصر داعيه با شما که است

خود را وطن پرست و مدافع      ,  و با شعارهايی با منشاء بيرونی        سازيدبه زور جدا     
با ...  مساله که در شعار و انشاء نويسی خالصه نمی شود           کنيد؟ملت ايران معرفی     

 .  ارزيابی شودبايدعمل و حاصل آن است که 
  

 یتاريخی  آفرين نقش تصميم و لحظة
  

 سياسي  ـ اجتماعي  اوضاع  و عمومي  شرايط  از آه  توضيحاتي  به  توجه  با ـ  تالش
 همه  بن بستي  تصوير اصل  در آه  - داديد امنيت  وضع  از  بويژه  زمان آن  در ايران 
 حادثة  يك  او  قدرت گيري  و سردارسپه رضاخان آمدن  مي آنيد فكر آيا ـ است  جانبه 

 است ؟ بوده  انتظار از دور و توضيح  غيرقابل  نابهنگام ،
  

دقت .  جاستهمين نکته درست. باشد اتفاقي  برآمدن  اين  نمي تواند ـ ُآهن  دآترگوئل
 آن پيدايش و مي گيرد شكل  امر اين  تاريخي  فرآيند چنين  در ,واقعبايد کرد که در      

 آه  بود آمده پديد شرايطي  تاريخي ، بستر آن  در من  اعتقاد به . مي آند ايجاب  را
 گوناگون  جمهوريهاي  مثًال شكل  به  و مي شد پاشيده  ازهم  بايد يا آشور بهرصورت 

 آشور بايد يا و مي آمد در آشور ديگر  بخشهاي  شدن جدا هم  بعد و منطقه  سه  در
 تاريخي ، آفرين  نقش . مي آمد  بوجود قوي مرآزي  دولت  و مي شد يكپارچه  دوباره 

 شايستگي  با مي تواند آيا آه  مي زند، محك  به  مرحله  اين  در را خود نقش  اينجا در
 َعَلم قد ارضي  تماميت  و استقالل  و يكپارچگي  جهت  در دارد، سراغ  خود در آه 
 دورة  اين  در افرادي  شايد. پردازد »عمل «به »حرف «از بيش کهی   کس  آند؟

 آه  مي بينيم  رضاشاه  با آنها مقايسه  در اّما باشند، داشته  داعيه اي  آه  باشند تاريخي 
 يك  لباس  در او ولي  مي آردند، دنبال  را روز تجددخواهي  شعارهاي  تنها آنها

 يوغ  از شدن  خارج  يكپارچگي ، نيت  جهت  در صرفًا و شعارها اين  بدون  سرباز
 حرآت  آشور بردن  جلو و ـ مي برده  رنج  آن  از بشدت  خودش  آه  ـ خارجيان 
 سفارت  منشي  آحال زاده  با رضاخان  محرمانة   مذاآرات  مطالعه با شما. مي آند
. مي آند حرآت  دقيقي  حساب  چه  با آفرين تاريخ  نقش  اين  آه  مي شويد متوجه  آلمان 
 بدون  و في البداهه  ايشان  آه  نبود اينطور. است  جالبي  بسيار منبع  مذاآرات  اين  متن 
 او آه  مي بينيم   اسناد اين مبناي  بر. نمايد شرآت  1299 آودتاي  در قبلي  زمينة  هيچ 
 ما اينكه  جمله از مي پرورانده ، سر در را فكري  چنين  آن  از پيش  سال  8 از تقريبًا
 مسئوليتي هيچكس  باشيم ، خارجيان  هدايتهاي  چهارچوب  در يا خدمت  در بايد تاآي 



 شخصي  منافع  باشد، ماهه  دو يكي  دولتها عمر نداشته ، نابسامان  اوضاع قبال در
 به  او  ,سفارت منشي  زاده  باآحال  مذاآرات  طبق ... باشد مملكت  منافع  بر ارجح 

 متأسفانه  و گرفته اند را ما انگليس آشور و روس  آه   مي فرستد پيام  آلماني  مقامات 
 حرآت  خارجيان  جهت منافع  در تنها ما چيز همه  بي لياقتند، داريم  ما آه  هم  رجالي 
 من  اگر و است  اضمحالل  حال  در آشور و ندارد وجود ثبات  و امنيت مي آند،

 اين  دست  از را حكومت  آودتائي  طريق  از بتوانم  خود همفكران  از باگروهي 
 آرد خواهد حمايت  من  از آلمان  امپراتوري  دولت  آيا آنم ، خارج  بي آفايت  رجال 

 همة  و داشته  سال  30 از آمتر آه  بود جواني  زمان  آن  در زاده  آحال  خير؟ يا
 توضيح  او خاطرات  اين  در. است  آرده  ذآر خاطراتش  در جزئياتش  با را ماجرا
. است    شدهیم حاضر سرقرارها و داشته ارتباط  رضاخان  با چگونه  آه  مي دهد

 جنگ  شروع  بدليل  و بود شده دير ديگر اّما بود مثبت  رضاخان   به  آلمان پاسخ  البته 
 يعني  ديگري  وقت  در  ديگري  شرايط زمانيكه  تا مي شود متوقف  چيز همه  عمًال
  ,اجتناب ناپذيري يا مناسب  بستر و شرايط  بر عالوه . مي شود فراهم  1299 سال 
 اهميت  نقش آفريني  و ظهور چنين  براي  مناسبی  موقعيت و وضعيت  آمدن فراهم
 در باشد برخوردار الزم  پتانسيل  از بايد نيز خود  , تاريخ نقش آفرين همچنين  دارد،
 پسيان ، آلنل  آه  مي بينيد  دليل  بهمين. شد نخواهد موفق  اينصورت  غير

 و آشور منافع  درجهت  حرآت  داعيه  آه  خياباني  شيخ محمد يا خان  ميرزاآوچك 
 و   گرايانهدرون تفکر آن فاقد مي آنم  فكر اّما دارند مترقي  و ملي  حكومت  يك  ايجاد
 را فرض  پيش  اين  اگر  یحت البته. بودند الزم  شخصيت  و پتانسيل    و نيز   فراگير

 جهت  در حرآتشان  و مي داشتند  را داعيه اي چنين  اساسًا آنها آه  باشيم  داشته  قبول 
 و نبوده  ُبعدي  وتك  محدود ايدئولوژي  يك  چهارچوب  در و بوده  آشور منافع 

 همگي  اينها متأسفانه  البته  آه  نداشته اند ملي  منافع  يعني  خطوط  آن  در انحرافي 
 داريم  اصطالحي  آمار در ما. همگرايانه  نه  بودند واگرايانه  گرايش  نوع  يك  داراي 

 خود  شخص به يا و خارجي جهت  يك  به  تورش  اينها من  اعتقاد به  » تورش «بنام 
 عمده اي  تفاوتهاي  از يكي  اين  و  نداشت  جهت گيري چنين  رضاشاه  اّما داشته اند،

. است  بوده  موجود آنها دربين  ـ بوده  يكي  همه اشان  اهداف  بپذيريم  اگر ـ آه  است 
, ساز تاريخ  شخصيتهاي  و افراد عمومًا آه  آنم  اضافه  هم  را جالب  نكته  اين 

  )گروهي منافع  و محدودنگري  يا تك نگري  نه  ( مجموعه نگري  سمت به  جهت گيري 
 درگيريهاي  همين  نمونه  بعنوان .  است  همگاني منافع  به  آنها توجه  دارند

 مسئله  تا مي گيرد  صورت  تمهيدات اقسام  و انواع . بگيريد نظر در را آلنل تقي خان 
 امكان   و آرده عفو را وي  آه  مي پذيرد قوام السلطنه  حتي . آنند حل  صلح آميز را

 ملك الشعراي . نمي يابد وقوع صورت, اين  اّما. نمايند فراهم  خارج  به  را وي  سفر
 من «: مي نويسد فرستاده  وي  براي  آلنل  آه  پيامي   از نقل  به  خود درخاطرات  بهار
 و محمود و بكشم  خود دوشهاي  روي  را خراسان   جمهوري  بيرق دارم  آرزو

) هستند برادرش  و پوالدين  سرهنگ  همان  نفر  دو اين مي آنم  فكر من  آه  (اسماعيل 
 کلنل تفکر دورنمايه واقع در اين. »!نمايند محافظت  مرا جناحين  و طرفين  اينها
 مأمور طريق  از آه  انگليس  سفارت  حتي . است خود خودسرانة اقدامات توجيه در
 شرايط  آه  مي آند مجاب  را دولت  مي بايد، اطالع  مسائل  از منطقه  اين  در خود
 نابساماني  دچار آشور و گفته  ترك  را صحنه  جنگ  بدون  ايشان  آه  بپذيرند را آلنل 
 در آه  خان  اسماعيل  به  معروف  السلطنه  معتصم  و وي  براي  حتي . نشود بيشتر

 نيز قانوني  مهلتي  مي شود قرار و آرده  تعيين  هم  حقوق  سال  دو تا بود، آنارآلنل 
 بدون  بعد و دهد تحويل  رضوي  قدس  آستان  به  را خود محاسبات  تا بدهند آلنل  به 

 از هيچيك  او مي بينيم  اما. شود فراهم  ايران  از وي  خروج  امكان  مزاحمتي  هرگونه 
 قضيه  و نمي پذيرد است  » خارجي عامل  » مرآزي دولت  اينكه  بهانه  به  را اينها

 از و مي يابد خاتمه  وي  خود شدن  آشته  با متأسفانه  آه  مي گيرد خود به  صورتي 
 وارد آشور روشنفكران  از گروهي  به  و  منطقه به  زيادي  زيانهاي  طريق  اين 

 او. مي آند پيدا شديدي  افسردگي  حالت  مي دانيد آه  عارف  جمله  از. مي شود
 آلنل  شدن  آشته   سالگرد مناسبت به  آه  شعري  در را خود شديد تأثر و ناراحتي 
 صحنة در فعالی   نيروها از ديگري بخش , او بر افزون. مي آند بيان  سروده 
 بروزی   وقت منفي   پيامدهاي  اين خوب . مي شوند سرخورده  نيز کشور ی   سياس



 آشتي  ومتجدد مترقي  حكومت  يك  با را روشنفكري  جنبش  نتوانيم  ما  آه کند یم
  آشور يكپارچگي و وحدت  به  و است  فيزيكي  ضررهاي  تنها نه  ضررها اين . دهيم 

 در هم  عاطفي  ی هاجنبه و احساس  و زبان  نظر از همچنين  مي سازد، وارد صدمه 
 به توجه با البته و صورت  همين  به . مي گذارد برجاي  منفي   اثر روشنفكري جنبش 

 .گفت  سخن  جنگل  جنبش  مورد در   توانیم هم ديگری متغيرها
  

 !بعد نسل  روشنفكران  براي  مي شود عثمان  پيراهن  يك  هم  بعد و ـ  تالش
  

 ما هميشه . داريم  عادت  مرثيه خواني  به  ما اينكه  براي ! بله ! بله   ـ ُآهن  دآترگوئل
 جلوه  پيروز نشده ، موفق  آه  را آسي  و مي آنيم  محكوم  مي شود موفق  آه  را آسي 

 به  را ردي  نمرة  و مي دهيم  تاريخي   قبولي  نمرة نشده  موفق  آه  را آسي . مي دهيم 
 به  نياز تاريخ ، در آه  مسائلي است  از اينهم . است  شده  موفق  آه  مي دهيم  آسي 

 در. آنيم  خارج  خود تاريخ  از را مظلوم نمائي  اين  آنيم  سعي  بايد ما. دارد بازنگري 
! صفر ديگري  به  مي دهند صد نمرة  يكي  به . مي بينيد هم  مشروطيت  رهبري  مورد
! صفر رضاشاه  به  و مي دهند صد پيروانش  مدرس  به  مي بينيم  بعدي  دوره  در

 هم  ايشان  آه  مي بينيم  دهيم  قرار بررسي  مورد بي طرفانه  را مدرس  اگر خوب 
 .آرد نخواهد دريافت  را صد نمره  منصفانهی ارزياب دريک و داشته  مشكالتي 

  
 آرديد اشاره  تاريخي  ساعات  و تاريخي  لحظات  به  خود قبلي  صحبتهاي  در ـ  تالش

 با نقطه اي  در و بوده  خارجي  آشورهاي  منافع  با همسو ملي   منافع  است ممكن  آه 
 سوم  لحظه  شايد لحظه ها اين  از يكي  مي رسد بنظر.  باشند داشته هماهنگي  هم 

 از  ,داديد قبلي  پرسش  به  پاسخ  در آه  هم  توضيحاتي  در. باشد بوده  1299 حوت 
 اين  از پيش  سالها رضاشاه  مي دهدآه  نشان  آه  آورديد شواهدي  آحال زاده  خاطرات 
 مملكت  در  بايد آه مي دانسته  ملي  احساس  يك  پس  در و خود آگاه  ضمير در آودتا
 سرباز اين  حقيقت  در. شود خارج  نابساماني  وضع  اين  از آشور تا بيفتد اتفاقي 
. شود فراهم  مناسب  لحظه  تا است  مي برده  بسر آماده باش  وضعيت  در سالها بنوعي 
 قدم  تاريخ  صحنه  به  او و شد فراهم  1299 آودتاي  با وي  نظر از  لحظه  اين خوب 

 اعظم  بخش  اخير سالهاي  در بويژه  ما مؤلفين  و ازمورخين  بسياري . گذاشت 
 آودتاي  در انگليسي ها چون  آه  آنند ثابت  تا ساخته اند متمرآز را خود نيروي 
 بوده  آنها منافع  سرسپردة   و وابسته عامل  نيز رضاشاه  پس  داشته اند، دست  1299

 لحظه هاي  «است  ممكن  آه  آرديد اشاره  صحبتهايتان  در همچنين  شما. است 
 در رو منافع  اين  و بسرآيد هم  »خارجيها منافع  «و » ملي منافع « ميان  » هماهنگي

 منافع  خوزستان ، در خزعل  شيخ  سرآوب  در مي آيد نظر به . گيرند  قرار هم روي 
 مقابل  بلكه   ,باهم همسوئي  و هماهنگي  در نه  انگليس  دولت  منافع  با ايران  ملي 

 حفظ  ايران  براي  را خوزستان  آه  پراهميت  حرآت  اين  » نقش آفرين« و همديگرند
 به نسبت  رضاشاه  آه  قهري  و خشونت  درگيريها، ديگر نمونه . بود رضاشاه  آرد،

 »وابستگي  «نظرية  خالف  داشتند، انگليس  بسمت ی    گرايش آه   ی سياستمداران
 .مي دهند نشان  را خارجي  منافع  به  رضاشاه 

  
 متأسفانه  آه  بود دستم  آنار يادداشتهايم  مي خواست  دلم  خيلي  ـ ُآهن  دآترگوئل
 تاريخي  شرايط  آن  در آه  بگويم  خدمتتان  مستند را  اينها يكي يكي  تا, نيست اينطور

 ـ رضا شاه  مجموعة  به  آه  است  بالهت آميز خيلي  اين . بود حاآم  ما بر وضعي  چه 
 يک مثابه به. بود مجموعه اي  او من  نظر از نمي گيرم  نظر در فرد را رضاشاه  من 
 آنجا  یو آه  شود برخورد اينطور ـ است  نشده کار چندان آن  مورد در آه   ینهاد

 چاکر ما! چشم  گفت  هم  او و داد او به  را آاري  پيشنهاد آمد، يكي  و بود نشسته 
 يای    شخصيت مختصات و منش اصوًال. نيست اينطور خير! هستيم هم شما

Personality ندارم ، خود همراه  را اسناد متأسفانه . نداشت  رای  پذيرش چنين او 
 آودتا از  قبل  آه محرمانه اي  گزارشهاي  يا و  بريتانيا، ملي آرشيو ازی  يادداشتهاي

 اين از. آنم  ُآد برايتان  را آنها متن  تا مي شود، فرستاده  انگليس  خارجة  وزارت  به 
 اتفاقًا باشد، پروردانده  را ايشان  آسي  آه  نبوده  اينطور آه  مي بينيد عيان  به   اسناد



 و بود يافته  تربيت  قزاق  دستگاه  و نظام  در يعني . بود روسها  يافته  پرورش ايشان 
 سر پشت  را سختي  آودآي  دوران . نداشت  باانگليسيها ارتباطي  هم  عنوان  هيچ  به 

 و مراتب  و مي آند رشد قزاق  نظامي  نيروي  در. بود خودساخته  مردي  و گذرانده 
 تحصيالت  از  ,یشرايط چنان به  توجه  با. مي نمايد طي  را نظامي اش  درجات 
 قرار سيدضياء آنار در دليل  بهمين . بوده  بدور مكتبي  تحصيالت  يا آآادميك 
 شايد. است  بوده  مكتبي  اصطالح  به و سواد اهل و روزنامه نگار فردي  آه  مي گيرد

 رهبر موقعيت آن در  رضاشاه  خود بود ديگري  فرد سيدضياء جاي  به اگر
 درايت  اين  من  نظر به  ايشان  بهرصورت . داشت  را آن  پتانسيل  آه  هرچند نمي شد،

 همواره  شخصي ، لحاظ  به  او. گيرد قرار بايد آجا در دهد  تشخيص آه داشت  را
 اهدافش  به   رسيدن  براي آنها از و داشته  خود آنار در را آساني  مي آرد سعي 

 دليل  بهمين . مي آمد بوجود هم  آمتري  درگيري  ترتيب  اين  به  و نمايد استفاده 
 و نيستند بدردخور چهره ها اين  ديگر  ,مي آيد جلو تدريج  به  آه  همينطور مي بينيم 
 بايد باالجبار. مي رود آنار روز 99 از بعد سيدضياء مي بينيد شما. مي روند آنار
 صورت  دقيق  و منظم  حرآتها اين  و مي آيد به جلو قدم  يك  رضاشاه  و برود آنار

 رئيس الوزرائي .  مي رسد رئيس الوزرائي مقام  به  خود او سرانجام تا مي گيرد
 به   ی های روشنفکرانه   گويُگنده و شعارها به مسلح و ديده مكتب  نه  و  نظامي

 را او انگليسي ها مي شود گفته   اينكه  بنابراين. بود سنت  زمان  آن  در آه  آنگونه اي 
 با يكسو از انگليس  تاريخي ، ساعت  يا لحظه  آن  در. ی است   انصافیب آورده اند

 از  داشته ، ايران شمال  در مستقر جديد حكومت  و بلشويكها از آه  وحشتي  به  توجه 
 نگهداري  بابت  آه  هزينه اي  سنگيني  مورد در مرتب  انگليس  پارلمان  ديگر سوي 

 براي  را دولت  و داشت ، انتقاد آن  به  و مي آورد  فشار ايران ، در نيروي نظامي 
 اينها بر عالوه  مي داد، قرار فشار تحت  جنگ  از پس  آن  سريعتر چه  هر خروج 

 منافع  بود نتوانسته  و خورده شکست هم ی   ميالد 1919 قرارداد شرايط  آن  در
 بنابراين  بود، مطرح  بشدت  انگليسي  نيروهاي  امنيت  مسئله . نمايد تأمين  را انگليس 

ی ناامن همان. ببرد بين  از را ثبات  بي  سياسي  شرايط  اين  آه  مي شد پيدا آسي  بايد
 ايران هم در آن گرفتار آمده و از آن رنج می برد و به                دولتی که ملت و      ثباتیب و

 نظر از اّما. مي اندازد جلو را خود سيدضياء جا اين  در .بوددنبال راه نجاتی       
 هماهنگ حرآتي  چنين  با را خود او آه  مي رسد فرا تاريخي  لحظه  آن  رضاشاه 
 اين ,  یتاريخ ـی  سياس ِیتقاط يک در ترتيب بدين که. شود درگير آن در و سازد
 . است کرده پيدا هم خواني  ملي  منافع  با امر
 براي  آه  را انگليسي ها خود محرمانة اسناد وقتي  شما آه  اينجاست  جالب    

 را آنها بعدًا شما و من  آه  نشده اند نگارش  اين   براي  يعني (نوشته اند، خودشان 
 شخصيت  را او برخوردها نخستين  همان  از آه  مي بينيد بررسي مي آنيد،  ،)بخوانيم
 آنها منافع  جهت  در فقط  و صرفًا آه  نمي ديدند فردي  را او. مي ديدند متفاوتي 
 که لندن به تهران در انگليس دولت نمايندگان از محرمانه گزارش در. آند حرآت 

 بكار وي  مورد در را »ملي  «واژة  که خواندم  برندیم نام او از بار نخستينی  برا
 اينگونه  شما. است  عالقمند آشورش  به  او آه  مي گويند اسناد آن در. بودند  برده

 بطور آه  مي بينيد شما حال  عين  در. مي آنيد مشاهده  را اظهارات  و گزارشها 
 رضاشاه . داشته  وجود انگليسي ها  و رضاشاه ميان  غيررسمي  درگيريهائي  مرتب 

 براي  و.  مي آرد دنبال را خود خط  و نمايد عمل  مستقل  مي آرده ، سعي  مدام 
 آه داشت  عادت  رئيس الوزراهائي  به  تاريخي  سنت  لحاظ  به  آه  بريتانيا سفارت 
 جويا را آنها مشورتي  نظر دائم  و بوده  آنها  یسياست ها و دستورالعملها تابع   مرتب 
 در تنها نه. نيست  چنين  او  که  کنندیم مشاهده سردارسپه با برخورد در اّما شوند،
ی برا را روزي  خود پادشاهي  زمان  در رضاشاه ی   حت, دولت رياست دوران
 نمايندگان  و سفرا تا را يعني چهارشنبه ها بود آرده  معين  خارجيها با مالقات
 تفصيل  به بهبودي درخاطرات  مطالب  اين  ـ شوند شرفياب  حضورش  به  خارجي 

  مي خواهد، مالقات وقت  انگليس  سفارت  نمايندة  روز يك  غروب  ـ است  آمده 
 را انگليس  نماينده  مالقات  درخواست  و رفته  پادشاه  نزد به  آه  مي نويسد بهبودي 

:  گويدیم او به خطاب و شده  عصباني  بشدت  رضاشاه  مي رساند، پادشاه  به عرض 
 مي خواهند مالقات  وقت  هم  شب  حاال ببينم ،  نمي خواهم  هم روز را اينها نحس  قيافة 



 نبوده  خاص  نيات  با برخوردها  اين  مواقع بسياري  البته . نمي دهند مالقات اجازه  و
 استقالل  چهارچوب  در مي خواست آه  بود رضاشاه  شخصي  منش  اين  اصوًال و

 آه  مي بينيم  هنگامي  در را منش ها اين  از ديگر نمونة . آند حرآت  خود رأي 
  انگليس  نمايندة از تلگرافي  راه  بين  در. سازد يكسره  را خزعل  آار تا مي رود
 دولت رئيس  به  اينكه  بجاي  شيخ . بود شيخ خزعل  پيام  حاوي  آه  مي دهند بدستش 
 که (او طريق اين از تا مي فرستد انگليس  نمايندة  براي  را خود پيام  بدهد،  جواب 
 به )  دهدیم نشان را انگلستان بهی  علنی  وابستگ اعالم وی  گستاخی  نوع خود اين

 پاسخ  انگليس  نماينده  به    بيدرنگ او اما. برسد سردارسپهی  يعن دولت  رئيس  اطالع 
 آن  به  حال رسيدگي  در من  و است  داخلي  امر آه  مسئله اي  در شما آه  مي دهد
  به مربوط که داخلي  مسائل  در آنيد سـعي  است  بهتر شما. نكنيد دخـالت  هستم ،
 . است  موجودی متعدد منابع در  تلگراف  اين  متن . نكنيد دخالت  ماست

  
  

  افکار جامعه در آئينة مطبوعاتو اوضاع بازتاب
  

 .است  شده  درج  رضاشاه  خوزستان  سفرنامه  در مذاآرات  اين  آامل  متن  ـ  تالش
  

. است  آمده  مذاآرات  اين  صورت  هم  خوزستان  سفرنامه  در بله  ـ ُآهن  دآترگوئل
 آنها با و انگليس  منافع  با بود توانسته  زمان  آن  تا  رئيس الوزرائي  آدام واقعًا خوب 

 گرفته ، صورت  اسناد اين  مطالعه  زمينة  در  آه  خوبي آار! آند برخورد اينگونه 
 آن  از پس  و بعدرضاشاه  و سردارسپه  رضاخان آمدن  آودتا، وقوع  چگونگي  يعني 
 بسيار آار جاي  هنوز من  بنظر البته . است  غني  سيروس  دآتر آتاب  او، رفتن 

 به را رضاشاه  عملکرد و منش  معتبر  اسناد برپايه آتاب همان  اّما هست ، بيشتري 
 زمينة  در و خود مسير در رضاشاه  آه  مي سازد آشكار و مي دهد نشان  دقت 

 منافع  مزاحم  زماني هم  ايشان . است  نموده  عمل  چگونه  انگليسيها به  برخورد
 وجود درگيري  اين  1320 شهريور در تنها آه  نبود اينطور. مي شود انگليسيها

 آن  در اّما مي گيرد، صورت  1310 از قبل  از انگليس  منافع  با درگيري . داشت 
 و منزلت اب که معنا اين به. نبود فراهم  آنها براي   رضاشاه  جابجائي امكان  هنگام 

 انگليس   و نداشت وجود امكان  اين  بود، آرده  آسب  جامعه  در آه  جايگاهي 
 زودتر خيلي  مطمئنًا مي توانستند، اگر بزند، آاري  چنين  به  دست  نمي توانست 

 .مي شدند  بكار دست
 1299 از  پس و پيش تاريخي شرايط  يعني  1299 تاريخي  زمينه  مورد در البته    

 روشن  آامًال نكات  اين . شوند مطرح  حتمًا بايد آه  دارد وجود زيادي  بسيار نكات 
 در آه  آنچه  و جامعه  افكار آينه . مي برديم  بسر وضعيتي  چه  در ما آه  مي آنند
. آورد بدست   مطبوعات  نوشته هاي البالي  در مي توان  معموًال را مي گذرد جامعه 
 در  ما اين وجود با اّما داشته  وجود سانسور و فشار هم  وقتها بعضي  چند هر

 از بوده اند، چالش گر آه  روزنامه هايي  داشتيم ، تعمقي  قابل  روزنامه هاي  1299
 و توقيف  البته . مي دادند قرار حمله  مورد را قوام السلطنه  تا گرفته  مستوفي الممالك 

 آه  چيزي . بود موجود مسائل  طرح  براي  فضا نهايتًا اّما داشت ، وجود تعطيل 
 يكسري  و شوم  سهيم  توجه  اين  در شما با ومي خواهم  است  جالب  بسيار من  براي 
 برايتان  است ، مطبوعات  آار همان  زمينه  در و دارم  همراه  آه  را آارهائي  از

 منابع در آنها انعکاس که استی  دهنده ا تکان واقعيات ازی  صحنه هائ, آنم  بازگو
 روزنامه  نمونه  بعنوان . است شده گرفته ناديده عمد به يا و نيامده يا موجود

 از قبل  سال  چهار يعني  ـ 1915 اآتبر 17 در 35 شمارة  در »روشن  بامداد«
 و اوضاع از ببينيم تا  زنيمیم ورق را ـ رضاخان  و سيدضياء آمدن  و آودتا
 :مي گويد چه  موجود شرايط

  
 بامداد "روزنامة  شمارة  اين  سرمقالة  اين  ـ ايران  در انگليس  خشن  سياست «   

 آه  بنويسم  و بگويم  بي پرده  آه  است رسيده  آن  وقت  اآنون  ـ است " روشن 
 نمود، انتخاب  را وجهي  يك  طرف  اين  به  سال  چند  از ايران در انگليس  ديپلماسي 



 و شده  مانع  را ما اساسي  اقدام  و گذارد فلج  دچار را واقعي  اصالح  همواره  آه 
 اصالحي  و آرده  فكري  خود سياه  روز براي  مملكت  اين  ساآنين  آني  آه  نگذاشت 

 ».گيرند پيش  در
  

 :مي گويد ديگري  جاي  در   
  

 بعنوان  روز هر جوانانش  آه  شده  آن  نصيب  را ايران  اروپا، جنگ  از ولي «   
 تاز و تاخت  معرآه  ايران  خاك  و... و متعارف  دولت  مقاصد فدائي  فدائي ،

 عثماني  و آلمان  ناحيه  از و روس  ازطرفي  و انگليس  طرف  يك  از گشته  بين المللي 
 ما وطن  جنوب  و وشمال  غرب  و شرق  عنواني ، به  روز هر و بشكلي  لحظه  هر
 بي طرفي  مستقيمًا آه  تشبثي  هيچ  از و داده  قرار زدوخورد و آشمكش  تحت  را

 ».نمي آند مضايقه  نمايد تهديد را ايران 
  

 در »ثاقب  شهاب  «بنام  روزنامه اي  روزها همين  حدود در آه  است  جالب  حاال   
 »است  الزم  دولتي  دوائر در حقيقي  رفرم « عنوان  تحت  خود 21شمارة  سرمقالة 
 نظر از پوشالي  نظام اداري   و سيستم  يک  بعنوان را مشروطه  اصطالح به دولت

 :مي گويد و مي آند مطرح  سازمان 
  

 ما فطرت  ضميرة  در آه  ماستمالي  عوامانه  عبارات  و ظاهرسازي  و لفاظي «   
 ».است  شده  عجين  اداري  نظام  و دولت  اين  با شده  سرشته 

  
 عصبانيت  فرط  از و شده  شديدتر برخوردها مي رويم ، جلوتر آه  سال ها آن در   
 آئينة «خود 86 شمارة  سرمقالة  در »روشن  مدادبا «مثًال. توأم مي شود ناسزا با گاه 

 :نشان مي دهد را آشور وضعيت  »قزوين  در روسها
  

 گرفتاري  وقت  در آه  مادري . است  بدبخت  آري  است ، بدبخت  چقدر ايران  آه «   
 شده  مرآز آه  تهران  مسموم  و آثيف  چهارديواري  اين . باشد نداشته  فرزند يك  خود
 چه  اين  است ، خيانت  از آآنده  آه  آند خرابش  خدا  ايران ، تمام بدبختي  براي  ولي 

 تمام  ايران ، دشمنان  تمام  امنيت  مهد خائنان ، تمام  جوالن  امروز است ، تهراني 
 خائنين  ديوار چهار اين  به  آتش خيانت  در و گرفتار شهر اين  نحوست  در ايران 

 اين  هواي  رذيله  باقي صفات  و اجنبي پرستي  فروشي ، ايران  خيانت ، مي سوزد،
 ...همين  صفات  در تنفس  مجالس  آرده ، مسموم  اندازه اي  به  را شهر

  
 آه  - ديد خواهيم  چنانچه  - مي رسد جائي  به  خشم  آه  مي دهند نشان  اسناد اين    

 :مي گويد مطلب  همين  ادامة  در بريزند بهم  را چيز همه  مي خواهند
  

 در ولي  بود، روسها بدست  آمد ايران  سر بر حال  به  تا اول  از آه  بالهائي  تمام «   
 ».بودند انگليسي ها ومحرك  علت  حقيقت 

  
 از قبل  چهارسال  حدود »روشن  بامداد «روزنامه  از مطالب  اين  آه  گفتيد ـ تالش 

 از يعني  مرآز در وضعيت  مورد در مي خواستم  من . بوده است  1299 آودتاي 
 .آودتا از قبل  سالهاي   در پايتخت سياسي  فضاي  از بپرسم  تهران 

  
 تاريخي ، شرايط  از آنيم  صحبت  رضاخان  از بخواهيم  اگر خوب  ـ ُآهن  دآترگوئل
 و آنيم  اشاره  هم  نكات  اين  به  بايد آنيم ، بحث  آودتا آستانة  در اجتماعي  سياسي ،

 مي گويم  اينكه  مورد در توضيحي  اينجا. است  بوده  حاآم  وضعيتي  چه  ببينيم 
 بجاي  دائمًا آه  داشته ام  باآساني  بحثهائي  من  اوقات  بعضي . بدهم  بايد »رضاخان «

 اوًال. محمدرضاخان  يا رضاخان  مي گويند محمدرضاشاه  يا رضاشاه  بكارگيري 
 دوره  چهار بايد نيز رضاشاه  مورد در اّما. نداشتيم  هيچوقت  آه  محمدرضاخان 

 ميرپنج  رضاخان  داشت  مشارآت  1299 آودتاي  در آه  هنگامي  ايشان  شويم ؛ قائل 



 مجلس  آه ی   خورشيد 1304 سال  تا سپه  سردار رضاخان  مي شود هم  بعد, بود
 و پهلوي  رضا آقاي  مي شود ايشان  آوتاهي  دورة  در و مي شود مطرح  مؤسسان 

 به  20 دهه  در البته.  گيردیم رضاشاه  عنوان  ,پادشاهي مقام  به  رسيدن  با هم  بعد
 دوره هاي  اين  به  توجه  با بنابراين .  دهدیم آبير رضاشاه  عنوان او به مجلس بعد

 سردارسپهي  از قبل  دوران  به  مي شود مربوط  رضاخان  مي گويم   وقتي  تاريخي
 .ايشان 

  
 توهين آميزي  عنوان  با را ايشان  دارند اصرار آماآان  آساني  هنوز البته  ـ  تالش
 .ندارد معنائي  هيچ  تاريخ  آنها براي  خطاب آنند، »قلدر« چون 

  
 در نمي خواهم  البته . اميرآبير مورد در دارم  بحثي  اينجا در من  ـ ُآهن  دآترگوئل

 تاريخ  در اميرآبير خان  ميرزاتقي  به  و بدهم  صد قبولي  نمرة  رضاشاه  به  اينجا
 آه  بدهم  نشان  مي خواهم  تنها نيست ، چيزي  چنين  اصًال نه . بدهم  آمتري  نمرة 
 سال  150 تاريخ  به  ومنصفانه  صادقانه  نگرشي  ما آه  است  ضروري  چقدر

 لقب   بعدها آه آشپزباشي  پسر فراهاني  ميرزاتقي خان . باشيم  داشته  گذشته امان 
 حوزة  در شخصي  اثرگذاري  و فرهنگي  ُبعد از شد، اطالق  وي  به  اميرآبير

. نيست  قوام  و فروغي  با مقايسه  قابل  روي  هيچ  به  ايراني  فرهنگ  يا ادب فارسي 
 سياسي  حوزة  و اداري  نظر از ولي . ندارد ادبي  يا اثرنوشتاري  هيچ  ايشان  يعني 
 نظر از آه  است  دارالفنون  تأسيس  معروفترينش  البته  آه  شد اقداماتي  منشاء

 و شد صدراعظم  هم  بعد بود، پسرآشپزباشي  ايشان  خوب . بود مهم  بسيار فرهنگي 
 چنين  خور در و شايسته  فرد  البته . مي شود ياد تاريخ  در وي  از چگونه  آه  مي بينيم 

 ايشان  بررسي  براي  اّما! خوب  بسيار. شود ياد چنين  وي  از بايد  و است  احترامي 
  در نمونه بعنوان  نمي شود، گفته  سخن  وي  شخصي  رفتار و منش  از هيچگاه 
  یاشتباهات از و رفتار از مي رود، پدرومادرش  مالقات  منظور به  ايشان  آه  سفري 

 در مجموعه اي  ايشان  به  برخورد در بنابراين .  نيست  ميان در صحبتي  داشته  آه 
 زاويه  همين  از حال . رفتاري  وی  کنش عنصر دو يا يك  نه  است  توجه  مورد آليتش 

. بعدي  رضاشاه  و سردارسپه  رضاخان  به  برخورد به  آنيم  نگاه  رابطه  همين  در و
 دانشگاه  تأسيس  فقط  و بگذاريم  آنار را رضاشاه  اقدامات  تمام  اگر مي آنم  فكر من 

 تأسيس  از بيشتر اقدام  اين  ارزش  اگر مي آنم  فكر بگيريم ، نظر در را تهران 
  پراهميتي  اقدامات روي  را خود چشم  ما چرا پس . نيست  هم  آمتر نباشد، دارالفنون 

 چند فقط  و مي آنيم  مطلق  را منفي  جنبه هاي  دائمًا و مي بنديم ، دانشگاه  تأسيس  نظير
 مورد در و مي بينيم , داشته  وجود رضاشاه مورد در حتمًا آه  را منفي  جنبه  

 قابل  منفي  جنبه هاي  نيز وي  مورد در حاليكه  در را؟ مثبت   یجنبه ها فقط  اميرآبير
 توسعه  و رشد تجددخواهي ، زاوية  از بخواهيم  اگر نمونه  بعنوان . دارد وجود ذآر
 يك  روز آن  شرايط  در بابيه   جنبش  مي دانيم آنيم ، برخورد قضايا به  تاريخ  گذر در

 آن  اّما داشت ،  گفتن  براي حرفي  نيز فرهنگي  نظر از و بوده  ضدفئودالي  جريان 
 صورت  اميرآبير بدستور همه  آزارها و  رحمانهیبی   دستگيريها و عامها قتل 

 بسا چه و مي شود گفته  سخن  آمتر معموًال وي  اقدام  اين  از صورتيكه  در گرفت ،
 پيش  از  ,جامع ديد و بي طرفانه  برخورد حاليكه  در!  کنندیم هم تمجيد آن از

 خواهد جانبدارانه  و بي انصافي  اينصورت  غير در است  تاريخي نگاه  هاي  شرط
 هم  اميرآبير دوران  از طوالني تر آه  رضاشاه  زمان  در آه  اقداماتي  اساسًا. بود
 ـ اجتماعي تأثير ابعاد نظر از 1320 تا 1300 درفاصله  يعني  گرفت  صورت  بود،

 يك  جهت  در آه  اقداماتي  نباشد، آن  با مقايسه  قابل  شايد دوره اي  هيچ   یفرهنگ
 فراهاني مي گوييم  خان  ميرزاتقي  به  ما چرا حال . بود ملي  جانبة  همه  توسعة 

 !مي آنيم ؟ خطاب  »قلدر رضاخان  «را رضاشاه  اّما اميرآبير
  

 سر بر ـ رضاشاه  خود مورد در بحث  به  ورود از پيش  ـ ما قبلي  پرسش  ـ تالش 
  داشتيد هم  شمـا بود، آـودتا آستانه  در مـرآز سياسـي  احـوال  و اوضـاع 
 :مي فرموديد قرائت  پرسش  اين  توضيح  در آن سالها روزنامه هاي  از را مطالبي 

  



 و شرايط  مورد در گذاشتيم  آاره  نيمه  آه  سئوالي  به  بازگرديم  بله  ـ ُآهن  دآترگوئل
ی کم درست. دهم  ارائه  را ديگر نمونة  چند هم  آشورما و پايتخت  احوال  اوضاع 
 بود  سامانیب چنان آنی  نظامی  قوا وضعيت, سردارسپه آمدن کاری  رو از پيش
ی کسب ها مشغول تمام سربازها «269 شماره سرخ شفق روزنامه قول به که

 نموده قمار سرگذرها بودهی  قصاب وی  هيزم شکن, یکشمش فروش قبيل از مختلف
 خوار و ضعيف اجانب نظر در را ايران و  کردندیم اعاشه راه اين از
 ». نمودندیم
 : نويسدیم 92 شمارة  »روشن  بامداد «»غارت  و قتل  «زمينة در  

 ريخته  دره  چماق  قرية  به  سوار عده اي  با معروف  دزد سنجرخان ! آردستان «   
 »!هستند غارت  مشغول  جا همه  اشرار...آشته  را... نفر دو
 :مي گويد ديگر جاي  و   
 »غارت  ترس  از فرار«   
 در ياغيان  با مقابله  موقع  مبادا آه  غارت  ترس  از دهات  رعاياي  امروز! اهر«   
 ».مي گريزند و برداشته  را خود عيال  و اهل   شوند، پايمال ميان  اين 
 به  است  مربوط  آه  خود 131 شمارة  در »شورا روزنامة  «بنام  ديگري  نشرية  يا   

 اوضاع  مورد در آودتا از قبل  سال  6 يا 5 حدود درست  1333جمادي الثاني 
 وخيم تر روز به  روز 1299 آودتاي  آستانه  تا آه  اوضاعي  مي نويسد، مملكت 
 :مي نويسد خود سرمقالة  در نشريه  اين . مي شود

 آه  است  حدي  به  ايران  ترقي  عاشقان  افسردگي  و فالآت  است ؛ غريبي  همهمة «   
 مرد نبودن  براي  مرده ، بچه  زن  مثل  و بودند نشسته  هم  دور جماعتي  ديديم  خود ما
 براي  برادران  شيدائي  اين  ايران  بدبخت  اين . مي گريستند صالح  فداآار نداشتن  و

 و همهمه  اين   ,جوش و ُجنب  اين  اجانب ، نفوذ از بيم  و ترس  اين  ايران ، استقالل 
 تجربه  و سرمشق  آدام  روي  از ناله ها و گريه ها اين  هياهو، غريو  اين  از ولوله 
 اما نديده اند، خود به  وطن  ُحب  معلم  هنوز ما محترم  بازاريهاي  و عوام  اگر. است 
 اجانب  از را  مدت اين  در آار مرد نداشتن  اثر در پي  در پي  فشارهاي  اين 

 ».ديده اند
 :است  آمده  آن  68 شمارة  در » روشن بامداد«در هم  باز   
  

 نفر ده  شب  يك  در. مي شود بدتر و بدتر روز به  روز اصفهان  وضع  ـ اصفهان «   
 تفنگ  بار يك  و بختياري  نفر 150 و فدائي ها با هستند منصب  آه صاحب  آلماني 
 آه  هستند ژاندارم  نفر 100 منتظر اينجا در آه  است  مدتي . شده اند اصفهان  وارد
 هم  شيراز از هنوز پولي  بي  از. مي آنند حرآت شيراز از آسايش  تأمين  براي 

 و متصل  مجاهدين  و رولوسيونرها با آلمان  آنسولگري  قراولهاي . نكرده اند حرآت 
 ومنتشر يافته  وسعت  آلمانها طرف  از جهاد تبليغات  و سازي  بمب . مي شوند زياد

 ».نمي شود جلوگيري  و مبارزه اي  هيچ  ايران  دولت  طرف  از و مي گردد
  

 نيز وی   روشنفکری   مدع مرج طلبان و هرج به خطاب نيز »ايران کوکب«   
 :  پرسدیم واپس گرايان

 و کشيدن زحمت, کارکردن تشويق, امنيت و سالمت ترويج عوِض بايدی  ک تا«   
 کار از را کارگر, تجارت از را تاجر, زراعت از را زارع مملکت آبادکردن
 و ساخته مسموم, پستی  آنتريک ها و سنجيده عقايد اسم به را ساده افکار بازداشته
 . »نمود؟ تحميلی ديگر سنگينی بارها مملکت خميدة برشانة

  
 :نويسد یم 29 شمارة  »روشن  بامداد«   
 آنقدر مشروطيت  دورة  بلكه  استبداد ادوار فائقه  سمّيات  اثر از اجتماعي  جسم «   

 هزار. شد نخواهد معالجه  هرگز عادي  دواهاي  به  آه  است  بار نقاهت  و ضعيف 
 بود ممكن  و رسيده  جا همين  به  داخلي  سياست  ضعف  اثر از ايران   آار آه افسوس 

 آار روي  آابينه اي  هر و شكل  هر آه  است  اين .  ببيند اصالح روي  تكامل  با آه 
 نبايد را آس  هيچ . مي شود بدتر  بلكه  نكرده تغيير اوضاع  آه  مي بينيم  باز مي آوريم،

 اصالح  آه  گرفته  بقدري گسيختگي  رشته ها و پريشان  اندازه اي  به  آار آرد، متهم 



 آاري  و آيد بيرون غيب  از دستي  بايد واقعًا و است  خارج  آس  همه  قدرت  حد از
 حياتي خود ُرل  آخرين  بايد ايران  و شد فوق العاده  اقدام  يك  به  متوسل  بايد يعني . بكند
 ).آند بازي ی يعن (».ببازد هم  را
  

  دارد اذعان نيز بهاری   ملک الشعرا نوبهار روزنامه که بدانيد است جالب و   
ی برا... نبودند ديروز که خورند دری   مردان, امور چرخة گردانيدنی   برا«

 .»است الزم گره گشا فرد, گره گشودن
  

 آمدن  از قبل  سال  پنج  است ؟ زماني  چه  به  متعلق  نوشته ها و گفته ها اين  حال    
 اسناد چنين  جا هيچ  مي آنم  فكر من ! »غيب  دست  «همان  يعني  است  رضاشاه 
 بر حاآم  شرايط  و اوضاع  روشن  چنين   اين  آوريم آه بدست  نتوانيم  را تاريخي 

 . نمايد تصوير دوره  اين  در را ايران 
    
 استخوان به کارد, اصطالح به, ديگر که ـ 1299 اسفند سوم از پيشی   مدت   

 :که  خوانيمیم »ايران کوکب« 240 شماره در ـ رسيده
 فراگرفته را مملکت سرتاسر مستقيم و غيرمستقيمی  دزد, اخالق فساد امروز«   

 » ... کنندیم خيانت استثناء بدون همه! است
  

 :  نويسدیم خود ديگر شماره در روزنامه همين   
... نايب الحکومه نه و داريم حکومت نه! است رقت  آور  نهايتیب مشهد اوضاع«   

 مرج و هرج, غارت و قتل به مشغول اشرار قائدين,  تکليفیب واليت حکام
 بارفروش در متوقفی  روسی  قزاق ها شرارت ايام اين... حکم فرماست  اندازهیب
...  کنندیمی    تيرخال, حرکت موقع در شب ها... است گذشته حد از) بابل(

 » ...ندارد اظهار جرأت ابدًای موقت نايب الحکومة
  

 با »آزاد زبان «پنجم شماره در خود مقاله در نيز سرکشيک زاده اثنا اين در   
  :که  آوردیبرم فرياد »یاجتماع قتل «عنوان

 را ايران. کمربسته اند ايران اجتماعيه هيات کشتنی   برا  پروایب دسته يک«   
 بای  خودخواه معبد در را ايران! سوزنده و فجيع بسيار طور بهی   ول  ُکشندیم

  »!... نمايندیمی قربانی سياس جبن وی محافظ کار دشنة
  

 صورت به پرخاش گونه را اوضاع از خودی   نارضايت نيز» یعشق «مرحوم   
 آنجا  دهد؛یم نشان »بيستم قرن «روزنامة يکم صفحةی  باال دری  رباع يک درج
 : گويدیم که
 کرد  بايدیم خراب کهن کاخ اين
 کرد  بايدیم خضاب خون به, شهر اين

  
 ی انقالب اول گم شدآزاد
 کرد  بايدیم انقالب دگر بار

  
 1301 مهرماه يکم تاريخ به خود 38 شماره در »ايران اقتصاد «اينکه جالب تر   
 : گويدیم آتاتورک از وی قو ارتش از) یميالد 1922 سپتامبر 24(

 محافظهی  برا است شده تشکيل ملت دليران از و ملت پول با که را قشون ما«   
 وی  اليگارش اين به دادن خاتمهی  برا را قشون ما.  خواهيمیمی  مل مدافعه و وطن

 ما... یشخصی   نفوذها اعمال و منافعی   برا نه و داريم الزم... یملوک الطوايف
 مدافعه رای   مل حقوق فوائد به که داريم الزم کمال پاشای   مل قهرمانان  گوئيمیم

 احتياجات آمده بيرون ملت تودة از کهی  سرباز... بدهد پس حساب ملت به کرده
 . »...بفهمد را مملکت

 آه  ،1302 ،1301 سالهاي  مي رسيم ، ميرپنج  رضاخان  آمدن  به  وقتي  حتي  بعد   
 شده ، ايجاد آه  تغييراتي  اثر در مي بينيم  است ، سردارسپه  رضاخان  ديگر حاال البته 



 مراجعه  او به  امور همه  براي  مردم  مي شود، شناخته  جنگ  وزير قدرت  مرجع 
 آن  مطالب  از و نيست ، همراهم   متأسفانه  آه يادداشتهائي  در است  جالب . مي آنند

 بيان  خواستها در قهر و  خشونت  مطالبه مي آنيم  مالحظه  شده ، آوري  جمع  دوره 
 مي بينيم  هم شعارها در بعدًا را امر اين  مي رود، هم  خونريزي  حد تا و مي شود

 و بيايد بايد يكي «: مي گويند و مي شوند چاپ  قرمز جوهر با هم  سرمقاله  ها يعني 
 امنيت  تا بياندازد راه  به  خون  حمام  بايد. بياورد امنيت  مي تواند آنوقت  بكشد،
 در شما آه  بود يافته  گسترش  حد تاچه  وحشت  و استيصال  ببينيد. »گردد برقرار

 مشاهده   را چنين مطالبي  1300 تا 1299 روزهاي  آن  در روزنامه ها صفحات 
 !مي آنيد

 معادل  يا 1302 سال  در آه  156 شمارة  در »آزاد مرد «-ديگر روزنامه  ببينيد   
 : مي گويد  چه  است 1923 اآتبر

 آه  هر است  باز همه  روي  به  آتيه  ميدان  »آردم  فراموش  را گذشته ها من «   
 آس  هر. است  من  حمايت  تحت  - باشد آه  هر -  خصومت  بدون رفت راه راست

 را مطلب  اين  ».زد خواهد را او من   غضب  صاعقه شد منحرف  مستقيم  خط  از
 :مي گيرد نتيجه  بعد و نقل  ازناپلئون »آزاد مرد«
 اين  به  آه  است  وجودي  با رئيس  يك  محتاج ) فرانسه مانند ( هم امروز ايران «   

. باشيم  داشته  متواضع   زمامداران  آرده عادت  ما... بزند حرف  زبان 
 ولي . است  وجاني  خائن  نكند، اعتنا ما نامربوط  حرف هاي  به  آه  رئيس الوزرائي 

 ».مي خواهد چه  ايران  ديد بايد مي خواهيم ، چه  ما آه  نيست  اين  از صحبت 
 بداند آه  است  آسي  ايران  حال  به  مفيد زمامدار«:  دهدیم ادامه! زيباست  چقدر   
 را اليق  اشخاص  آن  رفع  وسايل  تهيه براي و  است  بيكاري و فقر ما اصلي  درد

 همه  به  ضمن  در و به آاراندازد , آند جمع  خود دور حزبي  جهات  از نظر صرف 
 بازي من  با ـ     شما بر واي  اّلا و فبها المراد رفتيد راه  آدم  مثل  اگر بفهماند،
 براي  سپه  سردار آقاي  از بهتر جامع الشرايطي  زمامدار معتقديم  ما. آرد  نمي شود

 ».نگذارند انتظار در را مردم  اين  از بيش  اميدواريم  و نيست  ايران 
 مانند ديگر نبود، مشروطه  دوران  خواستهاي  مطالبات ، ديگر شرايطي  چنين  در   
, امنيت آنها. بود آرده  تغيير مردم  خواستهاي  نمي شد، مطالبه  عدالتخانه  دوره  آن 

 مردم  زندگي  بقاي  براي  آه  بود حداقل هائي  اينها مي خواستند، آب  و نان  و کار 
 را مردي  مردم . بود  نمانده  عدالتخانه مطالبة  براي  جائي . بود ضروري 

 فراگير مفهوم در ـ اوليه  نيازهاي  مي گوييم  امروز آه  آنچه  همة  آه  مي خواستند
 پيش سال چند که استی  چيز همان, واقع در اين. آند فراهم  برايشان  را ـ توسعه

 روزنامه 78 شماره سرمقالهی    جای    جا در 1299ی    کودتای    شکل گير از
 چشم به آشکارا »مردبزرگ ـ کاربزرگ« عنوان با بهاری  ملک الشعرا »نوبهار«
 : خوردی م

 گشودنی  برا... نبودند ديروز که است آمده پيش فوق العادهی  امور امروز «   
 »...است الزم گره گشا مرد, گره

  
 در که نيزی   فارس زبان از حراست زمينة دری   حت اينکه جالب بسيار نکته   

 از, گرفت قرار توجه مورد بسياری   مل پيوند عامل عنوان به رضاشاه دوران
 جمله آن از.  شودیم مطرحی  خواسته هائ و مطالب, 1299ی  کودتا از پيش سال ها
 زبان درست آموزش زمينة در که  کنيمیم مشاهده روشن بامداد 26 شمارة در

 مدارس دری  فارس آموزش نظام يک وجود عدم و, یعرب زبان مقابل دری  فارس
 عمل به انتقاد دولت از, اسرائيليت آليانس مدارس موفقيت با مقايسه دری  ايران
 100ی  سال که آن در شاگرد 500 تا 400 ساالنه اشتغال« مورد اين در.  آيدیم

 . شودیم مطرح » کنندیم خارج فارغ التحصيل فرانسه دان شاگرد
 از بعد يكسال  يعني  شد منتشر 1301 سال  در آه  خود 1 شمارة  در »آزاد مرد«   

 :مي نويسد 1299 آودتاي 
 ما مملكت . است  مانده  بي سواد و ترياآي  و گرسنه  و بيكار هنوز ايران  چرا«   

 يا بودند فكر آهنه  يا ما مشروطيت  عمال و قائدين  آنكه  براي  نكرد، ترقي  چه  براي 
 تجدد بهرتقدير مي پنداشتند نوآر ها آهنه ! چيست  تجدد نمي فهمند اينها. نوآر آهنه 



 و بود ممتنع  اصالح  طريق   تشخيص  اول جماعت  براي . آنهاست  منافع  مخالف 
 شبانه  دفاع  و حمله .مي آرد ضرر توليد  ,اصالح گرفتن  صورت   ,دوم دسته  براي 

. افتادند هم  جان  به  همه . شد عامي  حربة  افتراء و تهمت  گرفت  را همه  روزي 
 زمامدار تاآنون  طبقه ايكه  از است  واضح . ماند باقي  خود صورت  به  ايران  خرابه 
 آدم  و  ايران  آردن آباد لياقت  اگر. داشت  نمي توان  اصالح  انتظار هرگز بودند،
. مي آرد بروز آفايت  آن  از آثاري  الاقل  مدت اين  در بود، آنها در ايراني  آردن 
. داد جوان  نسل  بدست  را امور زمام  و گذاشت  آنارشان  بايد  نكرده اند آاري چون 

 و شخص  فالن  به  افتخارش . کرد نما و نشو مشروطه  دوره  در آارش  از طبقه  اين 
 ايران  تجدد  ,بي آن آه  است   یومعلومات فضائل  سرمايه اش . نيست  درباري  سابقه 
 آه  بفهماند همه  به  مي خواهد و است  جوان  حكومت  طرفدار آزاد مرد. است  محال 

 ».داد نمي شود ايران  به  تازه  جان  گذشته  زمامداران  دست  با
  

 »نو مرد = نو آار«: است  شده  نوشته  معادله  يك  هم  مطلب  همين  زير و   
  

 از پس  داور، علي اآبر همت  به  آه  نيست  روزنامه اي  »آزاد مرد «آيا ـ  تالش
 منتشرمي شد؟ فرنگ ، از بازگشتش 

  
 گفته  ديگري  شمارة  در باز. است  داور به  متعلق  روزنامه  اين  بله   ـ ُآهن  دآترگوئل
 :مي شود

. است  خراب  ما عادي  زمامدار سياسي  خميرة . داد تغيير بايد را حكومت  سبك «   
 گرفت کهنه سلسلة اين از بايد را حکومت. آرد خواهد معدوم  را  ايران  خميره اين 
  عرضهیب الاقل, نيست محقق هم لياقتشان اگر که سپردی  جوانانی  دست ها به و

 ».نباشد مسلم بودنشان
  

 و برد پي  مردم  واقعي  زبان  به  توان  مي  مطبوعات  محتواي  تحليل  از بهرحال    
 در »قيام «بنامی  روزنامه ا. مي خواستند چه  و بودند چيزي  بدنبال چه  آه  دانست 
 اکثريت, یپوشال مجلس, یپوشال وضعيت« عنوان با تندی  مقاله ا در 1301 سال
 .دانست ملتی بدبخت مسئول را شاه احمد, »یپوشال

 در ندا ،1302 حوت  در خود 122 شمارة  در »آزاد فكر «بنام  ديگر روزنامه اي    
 :مي دهد

 شده  همراه  دنيا سعادت  و آزادي  آاروان  با نمي خواهيد آيا زده  خواب  ملت  اي «   
 ما امروزة  حكومت  فضاحت  و رسوائي  برسي؟ جائي  به  دنياي حيات  اين  در  نيز تو
 و مسخره  مورد دنيا اهل  انظار در را ما و  نبوده  تحمل قابل  آه  است  درجه اي  به 

 ».است  داده  قرار استهزاء
  

 که  زندیم فرياد »شويم بيدار «عنوان زير خود 153 شماره در روزنامه همين
 يک, مقتدر و ثابت دولت يک بايد ما!... شويم بيدار غفلت سنگين خواب از«

 »  ...باشيم داشتهی جد و صالح کابينه يک, متزلزل غير و فعال حکومت
 و سياسي  تفكر نظر از چه  ما زمان  آن  در آه  دهم  نشان  مي خواهم  فاآت ها اين  با   
 نه . بوديم  مشكل  دچار سرزمين  مفهوم و ملت  ـ دولت  نظرچهارچوب  از چه 

 تفكر پاراديم  نه  و گيرد قرار ملت  ـ دولت  چهارچوب  بتواند آه  فراگير سرزميني 
 از. سرخوردگي  و هويتي  بي   سردرگمي ، نوعي يعني . است  رسيده  ثبات  به  ما

 و روزنامه ها سطور البالي  از همه  اينها. هستيم  معجزه اي  بدنبال  نااميدي  فرط 
 آه  مي دهند نشان  فاآتها اين . مي شود مشاهده  زمان  آن  در  اسناد ساير و مجله ها
 و گرفت  شكل  حرآت  اين  چگونه  و شد امكان پذير بستري  چه  بر 1299 آودتاي 
 نمي توانيم  بستر  اين از درك  و شناخت  بدون  ما. بود چگونه  مجموع  در شرايط 
 آه  آرد استفاده  اتوموبيلي  مثال  از بتوان  شايد. بشناسيم  بدرستي  را حرآت 

 الستيكها همين  با اّما باشد، مناسب  شني  جادة  روي  حرآت  براي  الستيكش 
 جادة روي  براي حرآت . مي خورد ليز و آند حرآت  زده  يخ  زمين  روي  نمي تواند

 مقطع  اين  در آنچه  مي آنم  فكر من  بنابراين . مي خواهد دار عاج   الستيك  زده يخ



 و رفت  راه  آن  روي  بر بتوان  آه  بستري . است  بوده  بسترسازي  تفكر يافته  اهميت 
 در. آورد در حرآت  به  را جامعه  بتوان  دولت  و سياست  موتور آمك  به  و آرد بنا
 نان . داشت  قرار اولويت  در و بود اينها همه  مقدمة  امنيت  مي رسد بنظر شرايط  آن 
 و آرامش , هويت امنيت ، يعني  اصلي  بستر روي  بر مي توانستند تنها آار و آب  و

 اغلب در غايب و مهم بسيار عنصر! اجتماعي  مسائل  ساير بعد و آيند بدست  ثبات 
 هويت يک وجود عدم همانا, دوره اين زمينة در شده منتشری  کتاب ها يا و تحليها
 جاست همين از. »وطن «مفهوم با است بنيادينی  ناآشناي وی  سردرگم يا و فراگير

 »تجدد يا يامرگ «دری  آجودان دکتر فاضل دوست که هم چنانی  درست به بايد که
ی ايران ناسيوناليزم را دوره آن ادبيات اعظم بخش درونماية, دارد اذعان نيز

 ازی  بخش گزارش در »عارف «که مبناست براين. بدانيمی  تجددخواه با همراه
 وی   موسيق به ديگری   خدمت هيچ من اگر «که است معتقد خود سترگی   کارها
, نفر ده هزار ازی  ايران که ساخته امی  وطن تصنيفی  وقت, باشم نکرده ايران ادبيات
 يا »شهر «وطن  کردندیم تصور تنها. چهی  يعن وطن  دانستینم هم نفرش يک

 . »!باشد زاييده آنجا در انسان که است» یده«
ی جلوداران کهی  خواسته هائ و شعارها چگونهی  وضعيت چنين در پرسيد بايد حال   

,  کنندیم عنوان  گرایمذهبی   خليل عباس يا و مارکسيست گرای   يزدی   فرخ مانند
 :  گويدیمی فرخ که آنجا  المثلیف! باشد؟ی پذيرفت و واقعي بينانه  تواندیم
  
  نگاه کن را شفق پرخونی رو با نو ماه  

  کندیم حکايت دهقانان دست و داس ز کان
  

ی جستجو در مرتب, »بيدار «و »اقدام« روزنامه  دری  خليل عباس کهی  جائ يا و   
 !است »خون«
 جوانان خون به سر سربه ايران زمين تا! توی   خون تشنة, ايران خاکی   ا«   

 و است خون تشنة, هرزه خيز پليد خاک اين.  رويدینم گل سر, نشودی   آبيار
 .     »!بس
ی نهادينه ساز و »بسترسازانه« اقداماتی   سرعت گير با همزمان درست اين   

. است سردارسپهی  اجتماع وی  ملی  چارچوبهای  ارتقا و فرهنگ وی  اقتصاد ثبات
 سرمقالة در) 1302 خرداد 25 يا 1923 ژوئن 15 (130 شماره در آشکارای  خليل
 :  گويدیم و  کندیم طلب »َسر «خود

 سال کهن ايران... سرخ مرگ خوشا! انقالب, انقالب... هيچ ديگر و بايد َسر«   
 »... خواهدیم خون ما
  

 انتشار با نيز بلشويک پرست چپی   گروه ها شرايط اين در, ديگری   سو از   
 فرياد دهاقين و کارگران به خطاب پراکنده رنگ قرمز اوراق و شب نامه ها
 به خود گستردة تبليغات با آنان!  دادندیسرم شرق زحمتکشان بين الملل زنده باد
 رای  بيمار بلکه  بودیم بخش شفا آنکه نه که بودندی  آمپول تزريق و ساختن دنبال
 . زدیم دامن

  
 توسعه خورشيدی و بذرافشانی 1300 آيش گستره

  
 تحليل  واقع  در يا تاريخ نگاري  در آه  مي شود نتيجه  توضيحات  اين  از ـ  تالش
 بستر از تاريخي  حوادث  و روندها تفكيك . آرد  اآتفا وقايع ذآر به  نبايد تنها تاريخ 

 بايد را وقايع  از ارزيابي  اينكه  ديگر نكتة  و. است  نادرست  اجتماعي شان  شرايط  و
 به  بتوان  شايد نكته  دو ازاين  استفاده  با. داد انجام  پيامدهايشان  به  توجه  با اساسًا

 در ايران  آه  آرد توجه  بايد آنكه  نخست . نگريست  ديگر گونه اي  به  1299 آودتاي 
 آه  مي برد، بسر سياسي  ـ اجتماعي  شرايط  و وضعيت  چه  در آودتا اين  آستانة 

 بودند؛ شرايط  آن  روشنگر و گويا بسيار نموديد، قرائت  جا همين  شما آه  فاآتهائي 
 مردم  نداشت ، عمل  ارادة  آه  بود شده  ايجاد سياسي  طبقة  حكومت  با آه  شرايطي 

 بتواند آه  بودند معجزه اي  بدنبال  نيز بسياري  و مي بردند بسر بي نوائي  و فالآت  در



 وظيفة  گفت ؛ بايد دوم  نكتة  به  باتوجه  براين  عالوه . برهاند وضع  آن  از را ايران 
 براي . بگيرد نظر در  را اجتماعي حوادث  پيامدهاي  آه  است  اين  تاريخ  تحليل گر

 تا دارد  بيشتري  اهميت قدرت  به  رضاشاه  آمدن  پيامدهاي  و آودتا اين  پيامدهاي  ما
 دست آن  در انگليسي ها يا و نه  يا است  بوده  آودتا حرآت  اين  آيا آنيم  ثابت  اينكه 

 نفوذ يعني  نكته  اين  صحت  روي  بر رضاشاه  خود البته  آه  نه ، يا  داشته اند
 ديد بايد اينكه  است  مهمتر آنچه . بود گذاشته  انگشت  امرآودتا در انگليسي ها

 منافع  گسترش  حفظ  سمت  به  مي شود انجام  آدام سمت  به  آودتا آن  از بعد اقدامات 
 آن ؟ عليه  بر يا ملي 

  
 آي  با آجا در«: مي گويد آه  دارند ضرب المثلي  انگليسيها ـ ُآهن  دآترگوئل
 نظر در آن  مصداقهاي  از يكي  بعنوان   را حادثه اين  بايد ما و. »مي آنيد برخورد

 را خودمان  زمامداران  حتمًا داريم  عادت  ايرانيها ما چرا مي آنم  تعجب  من . گيريم 
 ظرفيت  و  داده  نسبت آن  و اين  به  را ترقياتشان  و ببينيم  سفيد و سياه  سطحي  هر در
 رؤساي و جمهور رؤساي  شما. بسپاريم  فراموشي  بدست  را آنها توانائيهاي  و

 زمامداري  به  يكم  و بيست  قرن  همين  در يعني  بگيريد نظر در را ديگر  ممالك 
 مثًال آنها به  آن  از پس  آه  نبوده  تحصيل  و مدرسه  عادي   روند يك نيز آن ها رسيدن 

 در نيز اينها. شود پيشنهاد وآيلي  و  وزيري , پادشاهي يا جمهوري  رياست  مقام 
 با برخوردهائي  و داشته  حضور زمانهائي  در مكانهائي ، در خودشان ، روابط 

 در  عطف هائي  نقطه بصورت  مي توانند اينها همة  آه  مي آنند پيدا افراد يا حوادث 
 ديگر نمونه . نمايد تغيير فرد سرنوشت  آنها نبود در و باشند مؤثر فرد سرنوشت 

 يكم  و صدوپنجاه  ذخيرة  مي شود شخصي . بگيريد نظر در را دانشگاه  آنكور همين 
 بعد. مي آنند انتخاب  را نفر 150 مثًال آنكور در سال  هر دانشگاهها اين . دانشگاه 

 نفر يعني  ذخيره  اول  نفر آن  نشود، حاضر نفر 150 اين  از يكي  دليلي  هر به  اگر
 اثر در مي بينيد اينجا در حال . مي يابد را دانشگاه  به  ورود شانس  ويكم  يكصدوپنجاه 

 به  آه  آنهائي  از بدين ترتيب و. مي آند تغيير ذخيره   فرد آن زندگي  مسير اتفاق  يك 
 پتانسيل  و توان  را راه  مابقي . مي شود جدا زندگيش  مسير نمي يابد، راه  دانشگاه 
 اينكه  يا آند  طي  توانائي با را راه  تمام  است  ممكن . مي آند تعيين  آه  است  وي  خود

 قابل مثالها همين . آند ترك  را دانشگاه  و بماند باز راه  ميانه  يا ابتدا همان  در نه 
 آخر تا مي آيد وزيري  مثًال. هستند هم  سياست  عرصه  و سياسي  مسائل  با  انطباق 

 آن  در فردي  حال  ـ برود بايد دوره  ميان  در, نه ی  ديگر اّما  مي ماند، هم دوره اش 
 مكان  يك  در مناسب ، زمان  يك  در و مي گيرد قرار معيني  مسير در ايران  شرايط 
 خودش  شخصي  توانائي هاي  بدليل  و مي گيرد قرار مناسب  رابطه اي  در و مناسب 
 ـ نكرده ام  پيدا آه  من  ـ نمي آنيد پيدا سندي  شما صورت  اين  غير در. مي شود موفق 

 آن از و آرده  طي  را توليد مراحل  آارخانه اي  يك  از ميرپنج  رضاخان  آه 
 زبان  به  را اين  من ! نيست  اينطوري  خير. باشد آمده  بيرون  رضاشاه  بنام   محصولي 

 در را ايشان  آه  نيست  اينگونه  يعني ! باشد راحت تر آن  هضم   شايد آه گفتم  »توليد«
 آودتاي  جريان  در. بياورند بيرونش  ضروري  زمان  در و باشند خوابانده  نمك  آب 

, واقع به اين نهايتًا اّما نداشت    را اول نقش  اساسًا ميرپنج  رضاخان  1299 اسفند
 آيد پيش  قدم  به  قدم  و بيايد جلو توانست  آن  مبناي  بر آه  بود خودش  توان  و پتانسيل 

 بود اين , آن و داشت  خود براي  اصلي  و پرنسيپ او البته . آند غلبه  مشكالت  بر و
 !شود قطع  بايد خارجي  عامل  دست  آه 

  
 آتمان  به  بعد نسلهاي  در ايران  سياسي  طبقه  آه  است  نكاتي  اين  متأسفانه  و ـ تالش 

 انتشار با اخير سالهاي  اين  اينکه تا. داد جلوه  وارونه  و ديگر گونه  وبه پرداخت  آن 
 دآتر و شده اند منتشر انگليسيها خود يا خارجيها توسط  آه  مدارآي  و اسناد

 در را آنها و نموده  استناد اسناد اين  از بسياري  به خود آتاب  در غني  سيروس 
 .سازد آشكار را تاريخ  واقعيت  است نموده  سعي  و آورده   خود آتاب 

  
 اين  به  رجوع  آرده ام  سال  18 ،17 اين  در آه  آاري  جنب  در من  ـ ُآهن  دآترگوئل

 اسناد، اين  از هيچيك  در آرده ام ، نگاه  را آمريكائي  حتي منابع  است ؛  منابع  و اسناد



 فرانسويها اسناد از بخشي  در حتي   انگليسي ها اول دست  منابع  و اسناد در تنها نه 
 توسط  رفت  آه  راهي  و رضاشاه  آه  نمي بينيد شما آنها از هيچيك   در ديده ام ، آه  

 در آه  من . باشد برداشته  قدم  آنها منافع  راه  در بعدها حتي  يا و شده  طراحي  غرب 
 پيدا  ديگري  آسي اگر حال  نكردم  پيدا چيزي  آردم  آاووش  بسيار سال  18 ،17 اين 

, کردم عرض ابتدا در که خود خاصی  فرمول بندی  برمبنا! ندارم  خبر من  آرده ،
 مربوط معادلة در ـی  رياض مفهوم به ـ مستقل وی  اصل متغير عنوان به رضاشاه

 را موجودی  فاکتورها و متغيرها بايد معادله اين تحليل در بنابراين.  گيردیم قرار
ی کتاب هاي به اگر همچنين. کردی  بررس و داد تشخيصی  اصل متغير اين به وابسته

ی شخصی  ناوابستگ بری  روشن به, بيندازيمی  نگاه نيز کرده اند منتشر خارجيان که
 متاسفانه و  نوشته اندیم روس ها خود کهی  مواردی  حت.  گذاريمیم صحه رضاشاه

 هم ميهنان وی  فارس خوانندگان ـ عمدٌا شايد يا و ـ ترجمه ضعف, یکم کار علت به
 تحليل گر و نويسنده نفر يکی   کارها نمونه عنوان به.  اطالعندیب آنها از ما

 الزم.  شناسيدیم را »ساتن الول «مرحوم  ترديدیب شما.  کنمیم ذکر رای  انگليس
ی و مقاالت ازی  يکی  کل اضافات تکميل با پيشی  چند البته که کنم عرض است
 ايران در که» 20 شهريور و ايران مطبوعات «عنوان با نمودم منتشر رای  کتاب

 انگليس سفارتی  مطبوعات وابسته دومی  جهان جنگی  سالها دری  و. يافت انتشار
 را انگلستان دری  دانشگاه دری  فارس ادبيات و زبانی  استاد خود و بود تهران در

 کارمند گرچه ـ واقع بين و منصفی   انسان يک عنوان به ساتن. داشت برعهده
 قابلی  صداقت از نشان او آثار و اوی  کارها اما ـ  آمدیم شمار به انگليس دولت
 مقاالت و تاليفات زمره در. دارد کشورمان تاريخ ازی  دوره ا گزارش در قبول

 »Modern Iran يا نو ايران «او ارزندة کتاب به بايد جمله از, ساتن پروفسور
ی برا رضاشاه عصر اقدامات و فعاليتها تا ورزيده تالش آن در که کنم اشاره
 را تجددگرايانه سليقة با کشوری   اقتصاد وی   اجتماع ساختار تجديد وی   نوساز
 ده دوران در ايران که است معتقد صراحت با کتاب آن در ساتن. دهد توضيح
 کتاب در که هموست. شد عوض قرن چندين از بيش رضاشاه عهدی  نوساز سالة

ی يعن ـی  ميالد 1955 سال در که »Persian Oil يا ايران نفت «نام به ديگرش
, شد منتشر ـ 1332 مرداد 28 و 1330 دهةی  سالها نخستين وقايع از پسی  چند

 کتاب يک در ساتن, واقع در.  کندیم دفاع ايران رفتة دست از حقوق از آشکارا
 علت به را مصدق, ديگرش کتاب در و »نو ايران «معمار عنوان به را رضاشاه
 .  دهدیم قرار ستايش مورد» یمل حقوق «احقاق راه در خدمت

  
 آه  تحوالتي  مورد در صحبتهايتان  اول  قسمت  توضيحات  به  برگرديم  حال  ـ  تالش
 و امنيت  استقرار از بعد يعني . مي گيرد صورت  ايران  در 1300 از بعد

 پروسة  ديگر، اجتماعي  اقدام   هر شرط پيش  و اصلي  بستر به عنوان  يكپارچگي 
 ورق  هنگام  شما آه  مرحله اي  همان . مي شود آغاز ايران  در جانبه  همه  توسعة 

 اين  آرشيو در و شديد متوجه اش  اتفاقي  بطور پيش  سال  70-80 مطبوعات  زدن 
 تغيير حال  در چيز همه  بتدريج  بعد به  1300 از آه  ديديد عينه  به  روزنامه ها

 نمونه  بعنوان  مي آند، تغيير روزنامه ها در ومطالب  بحثها محتواي  و رنگ . است 
 براي  هواپيما خريد مسئلة  از ديگر آشور، در روز هر بلواي  و آشوب  بجاي 
... و  بهداشت  مسئله از مدارس  گسترش  و تأسيس  از مي شود، گفته  سخن  آشور
 مشروطيت جامة  ايده هاي  از بخشهائي  به  آه  مي رود تدريج  به  جامعه  واقع  در يعني 
 .بپوشاند عمل 

 مورد در داشتيم  پرسشي  دوره ، اين  اصالحات ی  اجزا به  پرداختن  از پيش  اّما   
 رضاشاه  دوران  در آه  آنچه  بيان  در مانع  و جامع  مفهومي  بكارگيري  يا نامگذاري 

 دوره  اين  به  شده اند موفق  آه  آنها البته  ـ معتقدند روشنفكران  از برخي . افتاد اتفاق 
 در شما اّما. است  »نهادسازي  «در رضاشاه   دوران  اهميت آه  ـ آنند نگاه  منصفانه 
 تفاوت . آرديد ذآر رضاشاه   برجسته  اقدامات از را »بسترسازي  «خود گفته هاي 
 درآجاست ؟ عده  اين  با شما احتمالي  اختالف  و چيست  اين دو

  



 از منظور آه  مفهوم  اين  به . يكديگرند ملزوم  و الزم  دو اين  ـ ُآهن  دآترگوئل
 نهاد مثًال بخواهيد شما اگر يعني .  است  نهادسازي شرايط  آوردن  فراهم  »بستر«

 ساختمان ، زمين ، نيازمند شما آنيد، پايه گذاري  را عالي  آموزش  نهاد يا دانشگاه 
 منابع .  ديگر وسايل و آتاب  باشيد، داشته  استاد بايد. هستيد مالي  امكانات  و پول 

 آه  مالي  امكانات  و منابع  همچنين . باشيد داشته  دانشجو بعد و باشيد داشته  علمي 
 حمايت  و پشتيباني  آن  از عالي  آموزش  يا دانشگاه  نهاد شكل گيري  از بعد بتواند 
 مي شود, شود ساخته  آن  روي  دانشگاه  است  قرار آه  زميني  بفرمائيد فرض . آند
 جنگل  در مثًال باشد برخوردار مناسب  شرايط  حداقل  از بايد بستر اين . آن  بستر
 زلزله خيزی   ناحيه ا. گيرد قرار حيوانات  حمله  مورد آه  باشد گرفته  قرار نبايد
 يا وی  ارتش تانک و توپ تيررس در, باشد دور به زمين رانش خطر از, نباشد
 باشد دارا بايد را شهري  اولية  امنيت  همچنين, باشد نداشته قراری   نظام پادگان
 اينجا دانشگاه  نهاد بستر بنابراين . نگيرد قرار نيز راهزني  و غارت   مورد يعني

 اين  اينكه  براي  حال .  یجغرافياي يا مكاني و محلي  امنيت  يا محيطي  امنيت  مي شود
 بايد اينكار براي  ديد تدارك   دانشجو دائم بطور آن  براي  بايد باشد، داشته  تداوم  نهاد
 از مي شود آه   زيادي  مخالفتهاي عليرغم  مي بينيند، شما. آرد آغاز آودآستان  از

 رضاشاه  اولية  سالهاي  در ما. هستيم  آودآستان  ظهور سير شاهد ما 1300 سال 
 از و شد آغاز يتيم خانه ها از هم  ابتدا. نداشتيم  آودك  مهد بعنوان  نهادي  ايران  در
 مورد بشدت  اينها همة  البته . بود مطرح  سرپرست  بي  آودآان  آموزش  فكر آنجا

 شما. بودند خانه  مكتب  صاحب  خود آه  آساني  مخالفت   !مي گرفت قرار مخالفت 
 و انگلستان  آمار حال . مواجه ايد آودآستان  5900با ايتاليا در 1305 سال  در

 آنجا در آه  است  جالب . مي گيرم  نظر در را ايتاليا من . استی  ديگر ارقام فرانسه 
 به  ايران  در ما را چيزهائي  چنين . مي بينند آموزش  هم  آنار در هم  پسر و دختر
, آودآستان نهاد پايه گذاري  ترتيب  اين  به . مي بينيم  1304-1305 سالهاي  از تدريج 

 عالي  آموزش  نهاد نياز مورد شايسته  دانشجوي  تربيت  براي  بستري   بصورت 
 ما و شده  نامه  نظام  صاحب  1310 سال  در و  مي يابد گسترش و گرفته  صورت 

 يعني . مهمند خيلي  نكات  اين  بفرماييد توجه . مي شويم  آودآستانها پروگرام  داراي 
 خود بنوبة  نهاد اين  محصول  آه  مي شود  آماده  آودآستان يا مهدآودك  بنام  بستري 
ی نهادها ساير و صنايعی  برا کارشناس و مهندس تربيت, عالي آموزش  نهاد بكار
 حال . مي آورد فراهم  آنها   براي  مناسبي بستر و مي خورد گوناگون  سطوح در مولد
 شما. مونوفاآتورها زمينة  در يا گيريد نظر در آارخانه ها مورد در را مثالها همين 
 در. فني  آارگر به  ورزيده ، آارگر آنهم  داريد نياز آارگر به  صنعت  ايجاد براي 
 فوائد و وصنايع  زمان آن  معارف  وزارت  و مي شود تكيه  نياز اين  روي  اينجا
 نهادهاي  شكل گيري  بستر بعبارتي  و گويد پاسخ  نياز اين  به  مي آند سعي  عامه

 يعني  مي شوند تبديل  قانون  به  اين بسترها همه  هم  بعد. سازد هموار را صنعتي 
 نظام  نامه ها، آئين . مي آنند تضمين  را آنها روابط  و نظم   ,مناسب قوانين و مقررات 
 بستري  ,قانونمداري از حاصله  شرايط  آه  است  درست ... و آار قانون  نامه ها،

 بنابراين . است  قانونگذاري  نهاد نيازمند قانون  خود اّما است  ديگر نهادهاي   براي 
 .است  معلولي  و علت  رابطة  يك  اصل  در بستر و نهاد آه رابطة  مي بينيم 

  
 عنان  آه  مي گيرد صورت  حالي  در 1304 سال  از اجتماعي  تحوالت  ـ تالش 
 به  ديگري  از پس  يكي  اصالحات  برنامة  و طرحها.  است  رضاشاه دست  در قدرت 
 را او شما بقول  و نبود تنها رضاشاه  آه  اين است  واقعيت . مي شوند گذاشته  اجرا
 همراه ، وي  با توانمندي   و برجسته روشنفكران . آورد بحساب  مجموعه اي  بايد

 اين  بيشتر است آه  اين  مي شود، ايجاد اينجا در آه  پرسشي . بودند همكار و همسو
 فعال  چهره هاي  از نيز 1299 آودتاي  از قبل  يعني  اين  بر سابق  ها شخصيت

 زمامدار  يا مشروطه  جنبش  بزرگان  از بعضًا و بوده   ايران  سياست صحنه 
 آنها  ,فعال حضور اين  در اّما. بودند مجلس شورا نماينده  يا و ملي  حكومت 
 شخصيت هائي .  ببخشند عينيت جامة  خود آرمانهاي  و ايده  به  عمل  در نتوانستند

 به  نيز آنها رضاشاه  برآمدن  با اّما... و تقي زاده  تيمورتاش ، داور، فروغي ، نظير
 .مي شوند بدل  ايران  تاريخ  موفق  چهره هاي 



  
 آه  دسته اي  مي آنم ، تقسيم  نسل  دو يا دسته  دو به  را اينها من  البته  ـ ُآهن  دآترگوئل

 بلوغ  به  خودشان  دوران  اين  در آسانيكه  و  هستند دوران همان  يافتة  پرورش 
 .بودند درگير پيش  از و رسيده 

  
 سياسي  بلوع  به  آه  نسلي  آن  چطور آه  اينجاست  پرسش  صورت  هر در ـ  تالش
 مي شناخت ، بخوبي  را مشروطه  ايده هاي  و داشت   سياسي  تجربه بود، رسيده  خود

 آمدن  با تنها و باشد اثر منشاء ايده ها آن  پيشبرد در رضاشاه  از پيش  نتوانست 
 عمل  جامة  خود ايده هاي  از برخي  به  توانستند روشنفكران  از گروه  آن  رضاشاه 
 بپوشانند؟

  
 فكري  رهبري  از عمده اي  بخش  رضاشاه  آمدن  از قبل   ترديد یب ـ ُآهن  دآترگوئل

 است ، جديدي  پاراديم  معرفي  حال  در شرايط آه  بود  رسيده  نتيجه اين  به  ايران 
 به  آه  بود شده  متوجه  گروه  اين .  نمايد تعيين خود براي  را پاراديم  اين  آه  مي رفت 
 عدالت  و مساوات  آزادي ، دمكراسي ، يعني  مشروطيت  صدر آرزوهاي  و آرمانها

 الزم  هم   ديگري  توضيح مطالبات  اين  ديگر به عبارت . نگريست  ديگري  ديد با بايد
 رضاشاه  آمدن  از پيش  آنها. است  ضروري  ديگري  شرايط  آنها تحقق  براي . دارند

 شرايط  اين  با سياسي  بي ثباتي   و ی  ناامن پايه بر آه  بودند، رسيده  نتيجه  اين  به 
 آن  الزمة . است  ناممكن  اهداف  آن  به  دستيابي  آابينه ها دائم  رفت  و آمد و مجلس 
 يا و نرود فرو زمين  مي گذاريم  آن  روي  را پايمان  وقتي  آه  است  محكمي  بستر
 همان  من  نظر از دولتها آمد و رفت  و نابساماني  سياسي ، بي ثباتي . نلرزد

 غارت  و راهزني  داشت ، وجود ناامني . بود درگل  فرورفتن  و سياسي  زلزله هاي 
 چه  و  یمذهب ـ سنتي شكل  در هم  ملوك الطوايفي  بود، گرفته  را آشور سراسر

 را خود وظائف  دولتي  حكام  آه  بود آن  از مانع ) توسط روشنفكران  (آن  مدرن 
 وضعيت  اين  مالحظة  با روشنفكران  از دسته  اين  خوب . دهند انجام  بدرستي 
 شاخص  نفرات  مي آنم  فكر. شد  قائل  اولويت بايد خواستها برخي  براي  شدند متوجه 
 براي  که بودند آرده  کسب تجربه  و رفته  خارج  به  آه  بودند آساني  همان  اينها

 نام آورترين . دارد قرار اول  درجه  در امنيتي  و سياسي  ثبات   ,گام هر برداشتن 
 اشرف  پورداود، ابراهيم  قزويني ، محمد ايرانشهر، زاده ، آاظم  نظير اين چهره ها

 جهانگير، خان  نصراله  زاده ، جمال  محمدعلي  بودند،  رفته  پاريس به  آه  زاده 
 آه  بودند اينها آياني  اسماعيل  زاده ، تقي  ميرزاآقا، راوندي ، درويش ، سعداله خان 

 پيش  امنيت  و آور الزام  ثبات  بودند، رسيده  نتيجه  اين  به  غرب  به  رسيدن  براي 
 آنها.  نبود پرقدرت دست  ايجاد جز طريق  هيچ  به  نيز ثبات  اين . است  شرط 

 مطلقه  حكومت  از بعضي ها البته  مي آردند، معرفي  را  خواه یترق مطلقه حكومت 
 يك  ايجاد آنها مقصود. نيست  اينطور حاليكه  در نمودند، تعبير را استبداد همان 
 قدرت گيري  ابتداي  در. بود  مصلح  ديكتاتور بقولي يا قوي  و متمرآز دولت 

 به  شده  قضايا وارد بتدريج  نشدند، آار وارد بالفاصله  آنها سردارسپه  رضاخان
 ايجاد در قدرت  با و آمده  آسي  آه  شدند متوجه  آه  هنگامي . پرداختند همكاري 

 است  درست  نيست ، ارتش  تنها نظام  از منظور البته  مي آورد، نظام  است ، امنيت 
 نخستين  و ايران  نوين  مديريت  و آمد بوجود ارتش  از  نظام  زمان آن  در آه 

 همان  شد، گرفته  ارتش  از مديريت  يك   درجه  تحصيالت با مديريت ، استادهاي 
 آن  نظام ، از منظور دراينجا حال  اين  با اّما نمود، ايجاد رضاشاه  آه  ارتشي 

 در انضباط  و نظم  اين  و. باشد داشته  وجود بايد سيستم  يك  در آه  است  انظباطي 
 با اندي  و يكسال  ظرف . گرفت  قراری  مل و حكومتي  و دولتي  ثبات  بنيان  حقيقت 
 آنها آه  است  بستري  همان  اين  شدند متوجه  آشور، در نظام گرايانه  شرايط  مشاهدة 

 و محقق را خود ايده هاي  آن  روي  بر بود خواهند قادر روشنفكران  اين  يعني 
 و مشروطيت  تجربه  ناآامي  از پس  افراد اين  از بسياري  البته . سازند نهادينه 

 مقتدر نيروي  مشاهدة  با اّما بودند، رفته  خارج  به  آشور اوضاع  از سرخورده 
 و زنان  برابري  شغل ، ايجاد مساوات ، فقرزدائي ، امر مي توانند شدند متوجه  جديد،

 آه  تمدني  نمايه هاي  بسمت  رفتن  خالصه  و پرورش  و آموزش  مردان ،گسترش 



. آنند پياده  جديد بستر اين  بر و آشور در را بودند، آرده  مشاهده  غرب  در خود
 جا ملوك الطوايفي ، برداشتن  ميان  از و يكپارچگي  و امنيت   آن  چهارچوب در

 معنا  و پوسيده ديوانساالري  آن  بردن  ميان  از »جلو به حرکت «نگرش انداختن
 به  را سرزمين  اينجا در من  ـ سرزمين  چهارچوب  در و تماميت ارضي  به دادن

 اينكه  و آرده  مطرح  را سياست  از دين  جدائي  بعد ـ بكارمي گيرم  سياسي  مفهوم 
 به  دنيوي  امور و پرداخته  جامعه  اخالقيات  امر به  ديني  رهبران  و دين مداران 

 ورزش   , هنر, زبان   یحت, امراصالحات پيشبرد در حتي  آنها. گردد واگذار دولت 
 من  اعتقاد به   آه  بگويم پرانتز داخل  در اينجا است  الزم . دادند قرار توجه  مورد را

 امروز ايران  آنوني  شرايط  براي  نوين  پاراديم  يك  تدوين  و برنامه ريزي  هرگونه 
 آن  در آنچه  فهم  و درك  بدون  و مطالعه  بدون  يكم  و بيست  قرن  آغاز در يعني 

 مطرح  رضاشاه  آارآمدن  روي  اوائل  در آقايان  اين  آه  وآنچه  گذشت  دوران 
 را مانده  باقي  ميراث  اين  من  به نظر .بود مشكل خواهيم  دچار همچنان  ما مي آردند،

 آن  به  و آرده  بررسي   بدقت  زمان آن  در آنها آه  آنچه  ديگر به عبارت . فهميد بايد
 با منبع   دوران  اين من  اعتقاد به . بود موقعيت  اين  فهم  و ايران  موقعيت  پرداختند،

 زمينة در حتي  آنها. است  آينده  بسوي  ما حرآت  و آينده  راه  تعيين  براي  ارزشي 
 فكر من . مي انديشيدند جامعه  تحول  به  حد اين  تا. آردند آار نيز فارسي  الخط   رسم 

 دلمشغولي  واقعًا بپردازد، ايران  به  مي خواهد آه  گروهي  هر وظيفة  مي آنم 
 زبانه  وجودش  در ميهني  عشق  و ملي  منافع  به  عالقه  و دارد را  خود سرزمين
 بدرستي , یپيش داور و تعصب از دور به و بخواند را اينها حتمًا بايد مي آشد،
 شكافي  امروز و زمان  آن  ميان  زيرا. شود گذاشته  بحث  به  بايد دوره  اين . بفهمد
 به  ارزنده  منابع  اين  شده ، زده  تاريخ  اين  تحليل   در زيادي دستبردهاي  افتاده ،

 وجود آنها شدن  فراموشي سپرده  به  دری  عمد و قصد زيرا  ,شده سپرده  فراموشي 
 سايه  ما تاريخ  روي  بعد به  1300 سال  از بويژه  استالينيستي  ديدگاه  يك . داشت 

 مي بينيد نمونه  بعنوان . است  نمايانده  سفيد و سياه  بصورت  را چيز همه  و انداخته 
 يافته  راه  فارسي  زبان  به  آه  عربي  واژگان  مورد در اي  خطا به يك  در تقي زاده  آه 
 سخن  درايتي  چه  با بود، آمده  پديد آنها بردن  ميان  از مورد در که  افراط گري و

 يا فرانسه  نظير غربي  آشور يك  در وقتي  شما مي گويد؛ بحث  اين  در وي . مي گويد
 مي گيريد، اقامت  و مي شويد وارد وقتي  از هستيد، غربي  ديگر مي بريد، بسر آلمان 
 آن  در ديگر شما و مي آنند اعطا را آشور آن  شهروندي  حقوق  شما به  ديگر
 آه  است  سال  1400 اما. نمي شويد تلقي ... و اردني  لبناني ، افغاني ، ايراني ، آشور

 و ماهيت  وحتي  آن  تلفظ  شده ، فارسي  زبان  وارد واژه ها اين   اعراب  حملة از پس 
 تلفظ  آه  بنوعي  و دارند منظور آن  از  عربها آنچه از و آرده  تغيير مفهومش 
 اين . بدهيد ايراني  تابعيت  آنها به  نمي خواهيد هنوز شما آنکه حال شده ، جدا مي آنند
 و  بدهيم  ايراني تابعيت  آنها به  و بپذيريم  بايد ما و هستند فارسي  ديگر واژه ها
 به  را شما توجه  مي خواهم  نمونه  اين  آوردن  با. بگيريم  آنها از را عربي  تابعيت 

 به  آشور امور و مي شد توجه  مسائل  به  عمقي  چه  تا دوره  آن  در آه   آنم  جلب اين 
 فراموش  را محوري  مسائل  اين , عنادآميز تاريخ نگاري  متأسفانه . مي شد برده  جلو

 مطرح  بوده ، ايدئولوژيك  و عقيدتي  نگاه  درجهت  آه  را ديگري  مسائل  و آرده 
 شما. داشتند مذهبي  يا چپ   نيروهاي  آه است  برخوردي  اين  عمدتًا آه  ساخته اند
 و سنتی  ديرپا نهاد که  برديدیم سر بهی  شرايط در بيش و کم که نکنيد فراموش

 نوين نظام و هنر, زنانی   آزاد, قانون حاکميت, ینوآور, تحول, دين مدارانه
 فراموش.  کردندیمی   تلقی    دينیب و انحرافی   سرچشمه ها همچنان رای   آموزش
 واعظان ازی  بسيار که بود 1299 اسفند سوم از پيش دهه يک حدود که نکنيد
 چون و دارد را »ارتداد«ی    معنا همان» یروزنامه خوان «که  گفتندیم علنًا

 و متفکرين, ینور شيخ فضل اهللای  فتوای  مبنا بر و استی  ارتدادی  لفظ روزنامه
 انتشاری  برا را »اليحه« لفظ, خارج اند مؤمنان زمرة از روزنامه ها نويسندگان
 توسعة موتور درآوردن چرخش بهی  برا بنابراين! گرفتند کار به خودی  خطابه ها
 به نياز, نوين جامعةی  حداقل ها احرازی  سو بهی  فرهنگ وی  اقتصاد, یاجتماع
 اين. بود نيز عامه ذهنيت در افتاده جا نهاد آن بای  عقيدت ـی  اعتباری  چالش ها

 به شايد.  شودیم محسوب» یبسترساز«ی  چالش ها از ديگری  يک, واقع در, خود



 نشريات طريق از سالها آن در تجدد کوشندگان ساير و  زادهیتق دليل همين
 به ـ هنر و علم و فرنگستان, ايرانشهر, کاوه مانند ـ برلن در خود روشنگرانة

 تساهل عدم وی   بيسواد و جهل, یاقتصادی   عقب ماندگ« که بودند معتقد اتفاق
 تنها  کردندیم تأکيد آشکارا آنان. است ايرانی   اصلی   دردها زمرة در» یمذهب
 . استی عموم تربيت و تعليم فقط و فقط باشد ايران نجات مايه  تواندیم کهی چيز

  
 ی با قدرت رضاشاهیروشنفکری روان همسوئ

  
 آن  برخالف  آنيم ؛ نتيجه گيري  هم  باز گفته ها اين  از بخواهيم  اگر بنابراين  ـ  تالش

 آن ، تحوالت  آردن  برگذار سكوت  به  يا دوره  اين  تاريخ  از وارونه  روايت هاي 
 تحوالت  ايجاد در رضاشاه  با همرأئي   و همسوئي در ايران  روشنفكري  از بخشي 

 بابك  ما جوان  دوست   زيباي  بيان به  يا. است  داشته  عهده  بر مهمي  نقش  اجتماعي 
  رضاشاهي  دوران در »حكومتي  قدرت  با روشنفكري  روان  همسوئي  «پرهام ،

 همسوئي . گذاشت  برجاي  را خود مثبت  تأثير و گرديد بسياري  تحوالت  سرمنشاء
 اين  گفت  مي توان  آيا. نديده ايم  را نظيرش  ايران  جديد تاريخ  دوره هاي  ساير  در آه

 بر در را روشنفكري  جريانهاي  مجموعه  از ميزاني  چه  آميت  نظر از بخش 
 مي گرفت ؟

  
 من  آه  است  ذآر خور در مورد اين  در زيادي  اسامي  البته  ـ ُآهن  دآترگوئل

ی افراد  مي توانم  آنان ميان از, ندارم آنها همة نام ذکری  برا ذهن  حضور متأسفانه 
 فرهادمبشر فروهر، غالمحسين , فرهاد احمد, ینفيس حسن اردالن ، عباس  مانند ،

 هم  خاصي  مرام  و گرايش  داراي  هرآدام  اينها آه , ببرم نام برايتان را آاظمي 
ی  هایدوم نسل در بويژه ـی  نوساز جنبش به آنانی  عمل گرايش. بودند خود براي 
 و مشروطيت از سرخورده, مسئول روشنفکران اين. داشتی  بيشتر شدت ـ برلن

ی ايده آل منش يا مصلح يافتن گرو در را ايران نجات, دموکراتيکی   نهادساز
 کاظم زادة و جمال زاده جز به ـ آنان اکثريت که بود پايه براين.  دانشتندیم قدرتمند
 و سازنده نقش و ورزيده جديت آمرانهی  نوساز در و آمدند ايران به ايرانشهر

 به  وي  گرايش  مي شود گفته . است  جالب  اراني  آقاي  خود حتي  و.  کردند ايفای  مثبت
  آه  مي خواندم هم  جائي  در. بود رضاشاه  حكومت  زمان  آن  نظم  سمت 

 شمارة  در وي  آه  مطلبي  به  وقتي  حتي . مي آند پيدا آمينترن  با هم  برخوردهائي 
 آنچه  با مي آرده  مطرح  وي  آه  را آنچه  مي بيند آنيد، نگاه  مي نويسد، »دنيا «اول 
 در بعد خوب  البته . ندارد اختالف  چندان  مي گفتند ايرانشهر ـ تقي زاده  گروه  آه 

. مي شود رضاشاه  سوءظن  موجب  مي آيد پيش  متأسفانه  و مي گيرد قرار آه  بستري 
 آامًال فرد هيچگاه  رضاشاه  چرا آه  آنم  دنبال  آرده ام  سعي  خود بررسيهاي  در من 

 مسئله  متأسفانه  باشدآه  اين  شايد علت . نمي ديد خود پيرامون  در را اعتمادي  قابل 
 وجود بدليل  تأسف  با و داشت  وجود سفارت  آن  و سفارت  اين  به  وابستگي 

 قزاقهائي  طريق  از بويژه  داشته  وجود مجموعه  در آه  زننده اي  بسيار رقابت هاي 
 و قزاقها بين  ارتش  بدنة  در هميشه  تنگاتنگي  رقابت  آه  مي دانيد. بودند آمده  باال آه 

 همين  و مي شد ذهني  بمباران  اينها توسط  مرتب  رضاشاه  و داشته  وجود ژاندارمها
 به  زدن  دامن  در نيز خارجي  دست  بسا چه . مي گرديد افراد از اعتماد سلب  موجب 

 و آرد جستجو بيشتر  اسناد ميان در بايد. است  بوده  آار در بي اعتمادي ها اين 
 مجله  فكرمي آنم  ـ مي خواندم  جائي  در اراني  مورد در است  جالب . نمود بررسي 
 بيانگر حدي  تا رضاشاه  دورة  در اراني  دستگيري  «حال  بهر آه  ـ بود بخارا

 ».است  بوده  استاليني  تفكر از وي  فكر و  رأي  استقالل
  

 بدنام   موجب  اراني  رأي  استقالل  از آمينترن  و استالين  ناخشنودي  يعني  ـ  تالش
 است ؟ بوده  ايران  حكومتي  دستگاه  در وي  ساختن 

  
 سنجه هاي  با اراني  مارآسيسم  «که است  آمده  مطلب  آن  در بعد ـ ُآهن  دآترگوئل

 در او  دستگيري  برخي رو همين  از و »نبود دمساز چندان  بلشويك آئيني  دولت 



 اراني  خود رأي  استقالل  از استاليني  آمينترني ـ ناخوشبيني  پيامد را رضاشاه  دورة 
 : است  مهم  خيلي  نكته  اين . دانسته اند

  
 دستگير ايران  در وي  چرا نبود، وابسته  اراني  اگر و است  اينطور اگر ـ  تالش

 حكومتي  دستگاه  در را وي  به  نسبت  بدبيني  آگاهانه   است ، ممكن يعني  مي شود؟
  آرده اند؟ ايجاد ايران 

  
 از وقتي  رضاشاه  آه  خوانده ام  هم  ديگري  جاي  البته . نيست  بعيد ـ ُآهن  دآترگوئل

 خوانده  درس  اينها اينهاست ، حيف  مي گويد؛ مي شود، مطلع  دستگيري  گزارش 
 جالب  آنيد؟ استفاده  آنها از مي توانيد ببينيد. آنند خدمت  و بيايند بايد و هستند

 وقتي  آاره اند، چه  اينها مي پرسدآه  رضاشاه  دهي ، گزارش  هنگام  در اينجاست 
. آنند آار براي جامعه  و بيايند آنها آه  مي خواهد آرده اند، تحصيل  آنها آه  مي فهمد
 بي اعتمادي روح  به  زدن  دامن  در نيز خارجي  عامل  شايد آه  است  اين  منظور

 فعال روشنفکران مجموعةی  عمل و مثبت نقش به برگردم, هرحال در. داشته   نقش 
 مجموعه اي , یکيف ُبعد در آه  آرد تأآيد بايد نهايتًا. رضاشاه همراه و مسئول و

. بود گرفته  قرار رضاشاه  درآنار فكري  موتور بعبارتي  يا تفكر نظر از قوي 
. پيوستند بعدًا آه  گروههائي  يا بگيريد نظر در را داور و  زادهیتق نمونه بعنوان 
 و بودند تفكر عرصه  در پرقدرتي  وزنه هاي  همگي  آه  مي بينيد آنيد بررسي  اگر

 است  بسيج  چيز همه  شرايط  اين  در. مي آنند آار و مي ايستند  اينها آه است  جالب 
 موازات  به . اجتماعي  و سياسي  اقتصادي ، امنيت  درجهت  توسعه  و رشد جهت  در
 گروهي  برلين  در مثًال برمي خيزند  مخالفت  به گروههائي  بعد آار، و ايستادگي  اين 

. مي روند رضاشاه  جنگ  به  روزنامه  اين  با و مي آنند منتشر را پيكار روزنامة 
 خدا, مي گويد آدم  مي گيرد قرار مطالعه  و بررسي  مورد اسناد اين  آه  امروز
 بدست  ايشان  مورد در من  آه  سندي  طبق . را يزدي  فرخي  آقاي  آند رحمت 
 و  مي زند چانه  تهران  در شوروي  سفارت  از گرفتن  حقوق  برسر او آورده ام ،
 آسي  ايشان  خوب  و. مي آند روبل  300 مطالبة  و است  آم  روبل  220 مي گويد

 پرخاش  مي تازد،. مي آند برپا »طوفان «, »طوفان « خود روزنامة در آه  است 
 پول  درتهران  شوروي  سفارت  از آه  است  آساني  جزو طرف  آن  از و مي آند
 هموست. آرد خواهم  صحبت  بعديم  آتاب  در سند اين  مورد در من  البته . مي گيرد

 با تا  دهدیم قرار روزنامه اش سرلوحة در شرايط آن در را »سرخ بيرق «که
 و نابسامان کشوری  برا را مساوات, »کشتن «و »خون«, »چکش «و »داس«

 :آورد ارمغان به ثبات و امنيتی سو به رو جامعة
 یدان نامة طوفان بنگر تا برسر
 برافراشته ايم مساوات سرخ بيرق
 يا

 کرد بايد درو داس دم ز را مسکنت
 کشت بايد کارگران چکش با را فقر
 يا

 باش خون به غرقهی  طلبیم اگری آزاد
 نيستی خس و خاری ب نوخاسته گلبن کاين
 يا

 نيست شّر جز بشر ابناء وز آزموديم
 کشت بايد جانوران اين از خيرخواهانه

 يا
 نيستی اصناف جنگ کهی مملکت در
 نيستی کاف و منبسط آنی آزاد
 در مي اندازد، راه  را » نهضت «نام  به  نشريه اي  و مي رود  برلين  به آه  هم  بعد    
 کار بهی  منف وی  تخريب مفاهيم در را شاعريش قريحة و مي گويد ناسزا چقدر آن 
 تالش  نهايت  مي بينيم . مي آورد را وي  مي رود  تيمورتاش  اينحال با.  گيردیم

 همين . آنند فعاليت  همه  و شود استفاده   نيروها همة از توسعه  جهت  در آه  مي شود



 10 برلين  در آه  دارم  رو جلو را آن  اول  صفحه  و »نهضت  «1 شمارة  من  لحظه 
 و ما «عنوان  تحت  آن  سرمقالة  در. است  شده  منتشر) 1931 مارس  (1310 اسفند
 :است  آمده  »پهلوي  مرتجع  رژيم 

  
  گيردیم انجامی  آزاد طور به کهی  امر يگانه و تنها, ايران مملکت در امروز «   

 آه  است  آارگران  و دهاقين  فقير و گرسنه  توده هاي  چپاول  و غارت  و قتل  فقط 
 ».مي نمايند اجرا قزاقي  سرنيزة  پشتيباني  و آمك  به  داخلي  سرمايه داران  و مالآين 

  
 همه  نمودن  تلقي  منفي  و روز شرايط  با نامتجانس  شعارهاي  آن  آل  در يعني    

 از آه  مشكالتي  نظير نارسائي هائي  وجود البته . است  گرفته  آه صورت  آارهائي 
 مورد درگاهي  به نام  آنجا در جاني ی  فرد ياحضور و شد مي ايجاد شهرباني  سوي 

 داده   قراری  و موقعيت تأثير تحت مدت ها  چيز همه  و گرفته  قرار بهره برداري 
 همه  توسعه  جهت  در  ,خودی   هایکاست همة با آل در مجموعه  آنكه  حال . مي شود

 اين  اقدامات گزارش در و بوده  اساسي  نهادهاي  ايجاد جهت  در آشور، جانبه 
 .تلقي مي شود منفي   ,تاريخي  یدستبردهاي با مجموعه 

 : مي گويد آرده طرح  را ايران  در اقتصادي  بحران  ديگر جائي  در نشريه  همين    
 و اغفال  براي  تهران  مزدور اوراق  آه  مي خوانيد روزه  همه  ايران  در«   

 »...مردم  گمراهي 
 و اغفال  در چيزي  زده ام ، ورق  را روزنامه ها و دارم  اطالع  من  آه  جايي  تا   

 مي آند، اشاره  ايشان  آه  تاريخي  اين  در روزنامه ها  اين  صفحات در گمراهي 
 درج  ديگر بيماريهاي  يا ماالريا  با مبارزه به  مربوط  اخبار زمانيكه ی  يعن. نديدم 

 نظير اپيدميک و خطرناک امراضي  با مي آيد رضاشاه  وقتي  يعني . مي شدند
 مي بينيد شما. مي شود مواجه  گسترده اي  سطح  در... و ماالريا و وسفليس  سوزاك 

 وی   آموزش بسترساز وی   زيربناي اقدامات و نوينی   برنامه ريز موازات به آه 
 را پشتكاري  چه  مشكالت  اين  مهار خود. روبروست  مسائلي  چه  بای   اقتصاد

 آمده  1310 سال  دربودجة  ماالريا با مبارزه  براي  اقدام  از نمونه اي . مي خواهد
 :است 

 بعنوان  آن  از آه  »است  قران  ميليون 1/39 ماالريا و ملخ  رفع  مخارج «   
 به  آمتر دوستان  البته . است  شده  برده  نام  »ملي   مصالح  براي منظوره  مخارج «

 را رقم  باالترين  جنگ  وزارت  آه   مي بينيم  بودجه بندي در. آنند مي  توجه  نكات  اين 
 اين از پس چيست ؟ علت آن  چرا؟ پرسيد خود از بايد. مي دهد اختصاص  بخود

. آرد محكوم  را آن  اول  نگاه  همان  در نبايد. بود خواهدی  منطق قضاوت, شناخت
 شدهی  مديريت ـی  نظارت وظايف که تازه امور برگيرنده در که (دربار حاليكه  در
 قران ميليون 6 حدود چيزي  ملي  شوراي  مجلس  دارد، هزينه  قران ميليون 5) بود
 گرفته  نظر در جنگ   وزارت  براي آه  بودجه اي  مي دهد، اختصاص  بخود را

 توجه   آن  علل به  و آرد تحليل  بايد را اينها خوب . است  قران ميليون  133 مي شود
. است  نشدهی   کاف تعمِق و دقت زمينه ها اين ی   بررس در من  نظر به  آه  آرد،

 قرار خاصي  انديشه ورزي   چهارچوب  در آه  پيكار يا مانندنهضت  روزنامه هائي 
 و مي نگرد منفي  ديد با يكسره  را همه  و  استی  هم پاشيدگ از خواستار طبعًا دارد،
  منصفانه  اين من  بنظر. است  بوده  مثبت  گوشه اي  هيچ  آه  ندارد قبول  عنوان  بهيچ 

 .نيست 
 شده  بدتر و است  مضيقه  دچار ايران  توده  «مي گويد؛ رضاشاه  حكومت  دورة  در   
 آنها شده ، تعطيل  آلمان  در نشريه  اين  وقتي . »نگرفته  انجام  آارمثبتي  هيچ  و

 آپي  هم  باز آه . مي شود گرفته  سر از وين   در آن انتشار و اتريش  به  مي روند
 و علوي  مرتضي  البته . است  پايدار محمود مديريت  به  آه  دارم  را آن  1 شمارة 
 است   شده  طرح آه  موضوعي  نخستين  شماره  اين  در. بودند هم  ديگري  آسان 

 :مي گويد بعد و »پهلوي  جالد رژيم  بر باد مرگ  «شعار از است  عبارت 
  

 از بيش  امنيت  عدم  و ملت  پريشاني  آه  مي دهد نشان  خوبي  به  جاريه  وقايع «   
 را مردم  به  اجحاف  بعد. ندارد واقعيت  آه  چيزهايي  يعني »!است يافته شدت پيش 



 صادرات ، و واردات  است ، پهلوي  رژيم  دست  در چيز همه  اينكه  و مي آند طرح 
 همة , یکل طور به. است  نشده  انجام هم  آاري  هيچ  و صنايع  ترقي  و تجارت 

 . مي شود داده  جلوه  معكوس  شده  انجام  آه  آارهائي 
 بودن جاسوس «مفهوم, جلدی    روی    اصل عنوان »پيکار «ششم درشمارة   

 اينکه از پس « کندیم ادعا سرمقاله در و دارد را »انگليس های   برا رضاشاه
  دانيمیم که چنان... درآوردند خودی  نوکر سمت به کامًال انگليس ها را رضاخان

 با» ...يافت خاتمه شيخ خزعل و رضاخانی  زرگر جنگ... عهدنامه انعقاد از پس
 و است دست در طرفين اسناد که اکنون, واقعيت ازی   ته مطالب اين مطالعة
, دارد قراری  منصف پژوهشگر هر اختيار در انگليس دولت محرمانةی  پرونده ها
, بودن روشنفکر و پيشروی   مدع افراد بيند یمی   وقت  شودیم متأثر بسيار انسان
ی حت وی  حزب يا و ايدئولوژيکی  تنگ نظريها چارچوب در رای  مل منافع چگونه
! »شيخ خزعل و رضاخانی  زرگر جنگ «جملة همين به.  کنندیمی  قربانی  مذهب
 همگانی  برا وضوح به سال 80 از بيش از پس اکنون هم کهی  چيز! کنيد توجه
ی برا حد چه تا, شيخ آن گستردة بساط کردن جمع و قائله رفع که است مسجل
 و شجاعانه اقدام چه, واقع به و داشته اهميت زمان آن در مای  مل منافع و کشور
  گرفته انجام سردارسپه مستقلی مش و خـطی برمبنا صـرفًا که بودهی کليد
 . دانمیمی بدفهم يای کج فهم از فراتر بسيار را برخوردها گونه اين من. است

 ايران قبال در ما سياست که دارد اذعان خود انگليس خارجة وزير چمبرلين   
 با کامًال که بود داده نشان رضاخان که چرا باشد سابق مانند  تواندینم ديگر

 نسبت) دولت مداران و صدراعظم ها و قاجار شاه از اعم (خود پيشينيان برخورد
 خود سفر آخرين هزينة تأمينی  برا شاه مظفرالدين. است متفاوتی  خارج دول به
 بانک وی  استقراض بانک ازی  وام گير به دولت ساختن مجبور ضمن فرنگ به

 فشار و غّله احتکار با نيز احمدشاه. زد دست نيز القاب فروش به غيره وی  شاه
 افرادی  نخست وزير پست قبولی  برای  و.  کردیم درآمد کسب خود مردم برگردة
 دريافت برسر مدام و  گرفتیم مواجب آنان از, بريتانيا دولت جانب ازی  پيشنهاد
 تالش اروپا به سفر و مسئوليت از فراری  پ در همواره و!  زدیم چانه بيشتر پول
 و نکند سفر اروپا به که ماند پايدار اعتقاد براين و بود معتقد رضاشاه.  کردیم
 جهت در آنهم و بود ترکيه به او سفر تنها. بيايند ايران به بايد اروپائيان  گفتیم

 و حسن تفاهم ابراز لزوم و کشور آن بای  مرزی  طوالن و دامنه دار اختالفات رفع
 به  دوباره  سال  70-80 حدود از بعد وقتي  حاال. مهم همسايه اين با بيشتری  نزديک

 چيزها اين  همة  به  و تاريخ   به  چطور آه  مي شويم  متوجه , مي آنيم  نگاه  دوره  اين 
 جوانان  اختيار در اول  دست  منابع  بعنوان  را  نوشته هايي چنين  و نشده  پرداخته 
 .مي دهند قرار

 رضاشاه  حكومت  در همكاري  جهت  در و مي آيد ملي  گروه  يك  حاليكه  در   
 افراد از اين گروه .  کندیم حمايت اقدامات و برنامه ها آن از يا و مي آند شرآت 

 محمود تا داور از آنيد؛ توجه  گفتم  خدمتتان  آه  اسامي  به . نشده  ساخته  هم  معمولي 
 خان  نصراله  قزويني ، جمالزاده ، اشرفي ، پورداود، ايرانشهر، بعد افشار،

 اينها. ديگران  و ،تقي زاده  يگانه  اسماعيل  غني زاده ، راوندي ، و درويش  جهانگير،
 نشرية  به  معتقد گروههائي  آنها مقابل  در بعد داشتند، آمتري  وزن  نمي آنم  فكر

 گروه  صورتيكه  در مي آند، تالش  همگرائي  جهت  در گروه  آن . بودند »پيكار«
 اينهمه  از بعد حال .  کند  یم تبليغ جامعه در رای  واگراي است آن  منكر آامًال ديگر
 درستي  موضع گيري  آداميك  واقعًا. آنيم  قضاوت   نتيجه  روي از بهتراست  سال 

 نتيجه  خوب . نيست  آافي  است ، آمده  انگليسي  آمك  به  شود گفته  اينكه . است  داشته 
 است ؟ بوده  چه 
 به . هستيد روبرو مجددًا موردي  چنين  با نيز ،1332 مرداد 28 مقطع  در شما   

 با مناسب  زمان  در درست ، مكان  در بتواند آه  است   رهبري  وظيفه اين  من  نظر
 با مصدق  حكومت  زمان  در. ببيند را  آشور صالح جوانب ، همة  گرفتن  نظر در
 بدتر آه  آرديم  منعقد قراردادي  مصدق ، سقوط  متأسفانه  و آمريكا خوب  پيشنهاد رد
 حل  در قوام   نقش , مساله اين  با مقايسه  در حال . بود آمريكا پيشنهادي  شرايط  از

 در. بگيريد نظر در را شمال نفت  مساله  يا و وري  پيشه  حكومت  آذربايجان ، قائلة 



! خير قوام  اّما مي گيرد، را نمره  صددرصد مصدق  آه  بگوئيد نمي توانيد شما اينجا 
 وجود ترديدي  هيچ  شخصيتها اين  دو هر وطن پرستي  در ازاينكه  نظر صرف 
 .ندارد

  
  دورة رضاشاهیکارنامةی تاريخی قبول

  
 !نمود ارزيابي  آارش  نتيجة  با بايد را سياستمدار يعني  ـ  تالش

  
 هر قوام  هم  و مصدق  هم . آرد تعيين  درست  بايد را آنها جايگاه  ـ ُآهن  دآترگوئل

 در بنابراين . داشتند خود حرآت  در ديدگاه  دو يا دوسليقه  اّما بودند، وطن پرست  دو
 اسناد تطبيق . است  تراويده  بيرون  آن  از  چيزي  چه ببينيم  بايد 1299 آودتاي  زمينة 

 مستقل  عملي  اين  آه  مي دهند نشان  شده ، گفته  تاآنون  آه  آنچه  برخالف  تاريخي ،
 نكات  بايد ما اّما برداشته ، در هم  ضعفي  نكات  است  ممكن  بي ترديد البته  بوده ،
 و آارگسترده يك  بعد به  1300 سال  در که دريابيم و بگيريم  نظر در هم  را قوت 

 ايجاد بسمت  جهت گيري  دوره  اين  در. شد آغاز بسترسازي   و سازي  زمينه  فراگير
 آه  نيست  روزي . مي بينيد را توسعه  آلي  بطور و توليدي  نهادهاي  مدني ، نهادهاي 

 به  و بروند مي توانند دوستان  ـ بزنيد ورق  1300 سال  از بعد را روزنامه اي  شما
 جهت  در واقدامات  نخوانيد مانوفاآتورها از خبري  و ـ آنند رجوع  آرشيوها اين 

 تأمين هيچكس  آن  از پيش  سال  آه  مملكتي  در نبينيد،  یاجتماع و اقتصادي توسعه 
 .نداشتند نان  و آار امنيت ، جز خواستي  مردم  نداشت ، اميدي  هيچكس   نداشت ،

 عنـوان زيـر تـازه ام کتـاب SAGEی     بيـن الملل انتشـاراتی     تـازگـ بـه   
"Technology Transfer: Strategic Management in Developing 

Countries"      زمينة  در آتاب  اين  در. است کرده منتشری  انگليس زبان به را 
 توسعه  مورد در است  قسمتهائي  تكنولوژي  انتقال  و مديريت و توسعه  تئوري هاي 
. مي شود هم  ايران  حال  شامل  آه  سوم  جهان  اصطالح  به  يا  رشد به رو آشورهاي

 صنعتي   و اقتصادي  نهاد درست  شكل گيري هاي  پيش شرط سر بر بحث  اينجا در
 برد پيش  امكان  تا داد قرار توجه  مورد بايد را اولويتهائي  چه  اينكه . است 

  اجتماعي مان  قابليت آن  موازات  به  و امكان پذير صنعتي   یبرنامه ها و تكنولوژي
 دراين  آه  فاآتوري  نخستين . يابد ارتقاء ملي مان  توان  و ملي  منافع  و يافته  رشد
 محيطي  ثبات  آن  آنار در و فهم ملي  و درايت  مسئلة  مي يابد، اهميت  ها شرط پيش 
 درجه  اين  به  نمي توانست  بود  یامنيت و سياسي  ثبات  فاقد اگر ژاپن  بي ترديد. است 
 در آنچه . کند کسب توسعه نظر از رای   جايگاه چنين و يابد دست  رشد از

 توسعه نيافته  يا رشد به رو آشورهاي  همة  در و دارد اهميت  توسعه  تئوري هاي 
 .است  بسترسازي  اولويت  مساله  است ، مطرح 

(»  یفراساختار «عوامل بهی  علم نظر از آنچه و مسائل اين  با همخواني  ما   
Infrastructure (در. مي بينيم  رضاشاه  سالة  20 حكومت  در را است  معروف 

 تنوير مرآز آه  مي رسيم  جائي  به  ما حتي  و هنر, صنعت آموزش ، اقتصاد، زمينه 
 و امنيت  و آشور يكپارچگي  ايجاد اولويت  از پس  يعني  مي شود ايجاد افكار

 در رضاشاه  دريغیب حمايت با.  مي رويم  پيش ديگر زمينه هاي  در آن ها پابه پاي 
 تشکيل تهران در شرق بانوان کنگرة) یخورشيد 1311(ی   ميالد 1932 سال
 ـ استی  اروپائ سرخ صليب منزلة به که ـ ايران شيروخورشيد جمعيت.  شودیم

 شعبة, ايرانيانی  تمدن وی  فرهنگ ميراث بر تأکيد جهت در.  کندیم کار به آغاز
 دانشگاه در» یباستان هنر و علم «نام بهی   علم پژوهش و آموزش ازی   خاص
 حمايت جهت در نيز صيغه رواج و زوجات تعدد مورد در.  شودیم تأسيس تهران

 باشيد داشته توجه.  آيدیدرم اجرا بهی  قانون ضوابط و محدوديت ها زنان حقوق از
 و چادر با  توانستندیم روز ازی   معين ساعات در تنها زنان 1307 سال تا که

 مانندی  عموم اماکن به رفتن اجازه زنان سال آن تا. بيايند بيرون خانه از چاقچور
ی حت که است کوتاه دورة همين در بدانيم است جالب. نداشتند را رستوران ها

ی شلوارهای  جا به مردان لباس  المثلیف.  شودیم نهادينه نيز لباس نوين فرهنگ
 سبک به شلوار و کت به تبديل, نمدينی   باالپوش ها و جليقه ها با سياه و گشاد



 زمان آن  در مي بينيم   ,گذشته اينها از. است همان نيز همچنان که  شودیم اروپائيان
 مي زنيد ورق  را روزنامه ها وقتي  شما. مي شود صحبت  هم  آشتي سازي صنعت   از

 در زمان  آن  در آشورها، تمام  براي  توسعه  زيربناي   بعنوان  ذوب آهن مي بينيد
 و نشد فراموش  موضوع اين  ساله  20دورة  آن  در و بوده  توجه  مورد هم  ايران 

 قرارگرفته  هدف  مورد ايران  به  انتقال  هنگام  اّما شد ، خريداري  مناسبی  کارخانه ا
 .مي شود غرق  و

 بهتر مي آنم  فكر دارند، رضاشاه  سالة  20 دورة  به   یمنفی  نگرش آه  دوستاني    
 تا نمايند، مقايسه  هم  با و آنند مطالعه  را روزنامه ها اوراق  و اسناد بروند است 
 در بلکه  خانواده  يك  ُبعد در نه  سفليس  و سوزاك  ماالريا، وبا، تراخم ، آه  ببينند
. نداشت  وجود ايران  در  آشاميدني  آب بيستم  قرن  در. مي آرد بيداد آشور يك  ابعاد
 پرداختن  براي   زنان  آزادي و تئاتر مسئلة . داشتيم  مشكل  چقدر هنري  آار زمينه  در
 وغارت  خانه اش  به  مي ريزند مي آند، شرآت  تئاتر در ابتدا آه  خانمي  هنر، اين  به 

 زمينه در زنان  آموزش  در عمده  مشكالت . مي ريزند بهم  را تئاتر هم  بعد و مي آنند
 جلد در آامل  بطور اينها همة  به  بتوانم  اميدوارم  آه  زنان  مطبوعات و  انتشارات 

 دورة  در ابتدا. آنم  اشاره  »ايران مطبوعات در سانسور تاريخ« کتاب سوم 
 توجه   یعلم مفهوم به توسعه ملي يك  ضرورتهاي  و نيازها به  آه  است  رضاشاه 

 و تحصيل  اجتماعي ، زندگي  در زنان  حضور. مي آورند بوجود را آنها و شده 
 اگر. بدهد معني   نمي توانست  توسعهی  سو به حرکت اصًال اينها بدون  آنان ، اشتغال 

 يای   نگریتک ُبعد ما آموزش  در يا مي پرداختيم  شريعت  به  فقط  درسي  ساعات  در
 ـ مدنيت   دروازه هاي  جهت   در حرکت و توسعه  امر در مسلمًا بود غالب  شريعت 

 اين  در آه  زيربنائي  اقدامات  آليه  آنم ، خالصه . وامي مانديم  ـ آن  نهايت  و غايت  نه 
 انقالب  از بعد اروپا در آنچه  با و  توسعه  تئوري هاي با شد انجام  سال  20 دورة 

 راستا يك  در و داشته  مطابقت  گرفت ، انجام  ژاپن  و التين  آمريكاي  در يا صنعتي 
 به بيشتر ما مشروطه  از پس  دورة ی  بررس و تحليل در مي آنم  فكر من . دارد قرار

 پراهميت  جنبه هاي  اين  به  و پرداخته ايم  روشنفكرانه  و حزبي  يا سياسي  مسائل 
 اينكه  اّما. باشند هم  تقويت  جهت  در بايستي  جنبه ها اين  البته .  بوده ايم  بي توجه
 موجب  نبايد امر اين  مي آند، غلبه  ديگر جنبه  بر حدودي  تا وجهي  وقتها بعضي 
. آنيم  تحليل  و ببينيم  هم  آنار در را اينها بايد ما. گردد تحليل  در ما آار ضعف 
 اّما ضعيف  درسي  در ممكن است  محصلي . است  آارنامه  يك  در معدل  مثل  درست 

 چون  بگوييد بنابراين نمي توانيد. 17 مي شود هم  معدلش . باشد قوي  ديگر درسي  در
 در را يك آشور اگر شما حال . شود قبول  نمي تواند پس  است ، ضعيف  درس  آن  در
 و تهران  يك  جز به  نبوده  هم  آشوري  من  اعتقاد به  و اصل  در آه  بگيريد نظر

 شما اگر آشوري  چنين  بقاي  براي  مرآزي ، حكومت  به عنوان   سايه اي , شبحي
 اين  در باشد، شده  تشكيل  متعددي  و تفسير قابل  متغيرهاي  از آه  بنويسيد معادله اي 

 دوتا يكي  به  تنها نمي توانيم  بشود، توجه  متغيرها يا فاآتورها همة  به  بايد معادله 
 ضعفي  نقاط  دوره  اين  در آه  آرد فراموش  نبايد هم  اينرا آه  ست ا بديهي . بپردازيم 

 اين  بر داشتم  شما با آه  صحبتي  در ابتدا از من  تأآيد و بحث . است  داشته  وجود هم 
 تاريخي  برخورد در تاريخي  تحليل  در را امانت  و صداقت  بايد ما آه  است 

 بگيريم ، نظر در جوانب  آليه  از را رضاشاه  حكومت  و حضور. آنيم  مراعات 
 وي  حكومت  و رضاشاه  درمورد آنگاه  آنيم ، رعايت  را اصول  اين  آه  هنگامي 

 .است  بوده  مشروطه  انقالب  محصول  رضاشاه  آه  بگوئيم   نمي توانيم  اين جز چيزي 
  

 سخنان  بابت  و داديد ما به  آه  وقتي  اين  بابت  را ما سپاس  ُآهن   دآتری  آقا ـ تالش 
 . بپذيريد داشتيد، بيان  آه  وارزنده اي  روشن  گويا،

  
  

 


