
  رحیم فالح
مقالي كه پی�ش روي داريد، بازخواني ش�كل و 
محتواي نهادهاي مدنِي س�نتي در ايران را در 
دس�تور كار خويش قرار داده است. از اين روي 
كه ايران در طول تاريخ در س�ايه حكومت هاي 
اس�تبدادي و وابس�ته زيس�ته و مجالي براي 
تشكیل رس�مي و قانوني نهادهاي مدني وجود 
نداش�ته است، بس�ترهاي س�نتي مورد توجه 
جامعه بوده و هماره نیز تاريخ س�از و مؤثر واقع 
ش�ده اس�ت. امید آنكه تاريخ پژوه�ان معاصر 
و عم�وم عالقه من�دان را مفید و مقب�ول  آيد.  

      
  نقش نهادهاي غیر رسمي در دوران فقدان 

نهادهاي رسمي 
در جامعه اي كه نهادهاي رسمي توسط حكومت ها 
يا دولت هاي خارج��ي و به گونه اي صوري به وجود 
مي آيند، طبع��اً اينگونه تش��كل ها نماينده مردم 
نخواهند بود. در چنين ش��رايطي روابط اجتماعي 
واقعي، در مكان هايي ديگر و به صورت ش��بكه اي 
شكل مي گيرد. اين شبكه با رد اين نهادهاي صوري 
و رسمي، جنبه اي غير رسمي و اغلب سنتي به خود 
مي گيرد. روابط اجتماعي در اي��ران - كه معموالً 
هر عضوي از جامعه به نحوي در آن دخيل است- 
مي تواند غير رسمي باشد، زيرا حتي اگر بر اين باور 
نباشيم كه در تقابل با شبكه رسمي قرار مي گيرد، 
مي توان آن را سنتي خواند؛ چراكه مبني بر نهادها و 
روابطي است كه قبل از سده بيستم پديد آمده اند. 

  خاس�تگاه هاي روابط اجتماعي سنتي در 
ايران

اماكن عمومي، يعني جاهايي كه در آنها مي تواند 
گردهمايي هاي غير رس��مي صورت گي��رد. براي 
مثال مي توان به مكان هايي مانند مس��اجد، بازار، 
قهو ه خانه ها، گرمابه هاي عمومي و غيره اشاره كرد. 
مهم ترين اين اماكن بازار اس��ت، وجود مس��اجد، 
مدارس ديني، گرمابه هاي عمومي، قهوه خانه ها، در 
بازار كه محل تجمعات مردمي و غير رسمي مي باشد، 
شاهدي بر اين مدعاست. مراس��م هاي مذهبي و 
عمومي ني��ز در اين مكان مهم برگزار می ش��دند. 

عالوه بر شهرنشينان، تأثير بازار بر روستاييان نيز 
قابل توجه اس��ت. براي دهقاني كه به بازار مي رود، 
بازار مكان كسب اعتبار براي خويش و رتق و فتق 
مسائل و شركت در تجمعات عمومي است. در دل 
بازار، نقش قهوه خانه ها قابل توجه بوده اس��ت، در 
ايران قهوه خانه هاي زيادي، چه در شهرها و چه در 
روستاها وجود داشته اند. در قهوه خانه، تجار و كسبه 
بازار و مش��تريان آنها، می  توانس��تند با هم ارتباط 
برقرار كنند. اين ارتباط در واقع يكي از مشخصات 
مهم بازار اس��ت. قهوه خانه ها همچنين، در حيات 
فرهنگي و ديني نقش مهمي داشتند. برخي از آنها 
به وسيله نقاالني اداره می ش��دند كه معروف ترين 
اشعار ادبيات فارسي را از بر می خواندند. در روزهاي 
جش��ن و عزاداري، نقالي جاي خ��ود را به روايات 
و حكايات مذهبي م��ی داد. قابل توجه اس��ت كه 
اولين دس��تگاه هاي راديو و تلويزيون در ايران، در 

قهوه خانه ها مستقر شدند. 
محل عموم��ي ديگ��ر مرتبط با ش��بكه س��نتي 
غير رس��مي، باش��گاه هاي ورزش هاي س��نتي و 
زورخانه ها بودند. زورخانه ها تنها يك محل ورزشي 
قلمداد نمی ش��دند، بلكه در مجموعه اي از طبقه 
شهري نزديك به اصناف پيشه ور قرار می گرفتند. 
هدف زورخانه ها تعليم اخالق بود و ورزشكاران بايد 
مقصودش��ان حمايت از ضعفا، احترام به بزرگان و 
دفاع از ميه��ن  بود. اعض��اي زورخانه ها معموالً در 
ميان مردم شناخته شده بودند و درجاتي داشتند. 
عنوان لوطي به مردان قوي محل��ه كه از ضعيفان 
حمايت ك��رده و اخالق را نش��ر مي دهند، اطالق 
مي شد. س��بيل كلفت و كاله لبه دار از مشخصات 
ظاهري آنهاس��ت. داش )برادر(، درجه اي پايين تر 
از لوطي داش��ت. جاهل؛ به جواني كه معموالً زياد 
جواني مي كند، ام��ا به تدريج با باال رفتن س��نش 
مي تواند تجربه كسب كرده و جاي لوطی را بگيرد، 
گفته مي ش��د. اين مردان كه فلسفه زندگي شان، 
تا اندازه اي شبيه فلس��فه شهسواران قرون وسطی 
)ش��واليه ها( اس��ت، معموالً مبدل ب��ه پهلوانان و 
قهرماناني ملي می شدند و بايد نمونه كاملي از مرد 

)يا جوانمرد( بودند. 

از مكان ه��اي مهم ديگ��ر، حس��ينيه ها بودند كه 
معروف ترين آنها، حس��ينيه ارشاد تهران است كه 
نقش مهمي در ظه��ور انقالب اس��المي ايفا كرد. 
حس��ينيه معموالً جايي اس��ت كه براي عزاداري 
ايجاد شده است. آيت اهلل مطهري مي گويد: »هدف 
از ايجاد حس��ينيه ارشاد پاس��خگويي به نيازهاي 
جوانان امروز و معرفي ايدئولوژي اسالمي است.« 
همايش ها و كنفرانس هايي كه انقالبيون مسلمان 
در اين مركز ترتي��ب دادند، افراد زي��ادي را جلب 
كرد و باعث مردمي كردن انقالب اسالمي در ايران 
شد. حكومت شاه با بس��تن حسينيه ارشاد نسبت 
بدان واكنش نش��ان داد، اما اين اقدام مانع انتشار 
سخنراني ها و كنفرانس هاي آن مركز به شكل نوار 

و كتاب نشد. 
  مذه�ب بن ماي�ه ش�كل گیري نهاده�اي 

اجتماعي سنتي
در مكان هاي ذكر ش��ده )بازار، قهوه خانه، گرمابه، 
حسينيه و مسجد( افراد مختلف جامعه با هم ارتباط 
بر قرار كرده و در فعاليت هاي كم و بيش متش��كل 
و رسمي مشاركت مي جس��تند. اين فعاليت ها كه 
معموالً هدفمن��د بودند، عالوه بر عم��ل به احكام 
ديني، موجب ايجاد پيوند اجتماعي و روابط تجاري 
و تسلط و تعلق می شدند. اكثر اين فعاليت ها - كه 
آشكارا سرشت ديني دارند- بر مبناي بزرگداشت 
شهادت امام حس��ين)ع( صورت می گرفت. تعزيه 
يكي از فعاليت هاي فرهنگي و نمايش��ي است كه 
خصايل امام و يارانش را نشان مي دهد. اين نمايش 
معموالً در م��اه محرم برگزار مي ش��ود. همه افراد 
جامعه، چه ش��هري و چه روس��تايي در تدارك و 
نگهداري محل برگ��زاري آن همكاري می كردند. 
برگزاري تعزيه به عهده هيئت هاي مذهبي و اصناف 
بازار ب��ود. روضه خواني نيز از جمل��ه فعاليت هايي 
است كه در ماه محرم و ايام سوگواري ديگر برگزار 
مي ش��ود. افراد روحاني يا غير روحان��ي در مقابل 
گروهي از مدعوين بياناتي ايراد مي كنند كه درباره 
شهادت امام حسين)ع( اس��ت. يكي از نمونه هاي 
جالب اينگونه مراسم، روضه خواني آيت اهلل طالقاني 
اس��ت كه چندي قبل از قيام ۱۵خ��رداد صورت 

يكي از نهاده�اي ديرين سیاس�ي، اما 
غیر رس�مي، حس�ینیه ها بودن�د ك�ه 
معروف تري�ن آنه�ا در تاري�خ معاصر، 
حس�ینیه ارشاد تهران اس�ت كه نقش 
مهم�ي در ظه�ور انقالب اس�المي ايفا 
كرد. آيت اهلل مطه�ري مي گويد: »هدف 
از ايجاد حس�ینیه ارش�اد، پاسخگويي 
ب�ه نیازه�اي جوان�ان ام�روز و معرفي 
ايدئولوژي اسالمي اس�ت.« همايش ها 
و كنفرانس هايي كه انقالبیون مسلمان 
در اي�ن مرك�ز ترتی�ب دادن�د، اف�راد 
زيادي را جلب ك�رده و باع�ث مردمي 
ك�ردن انقالب اس�المي در ايران ش�د
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نظري تاريخي بر كاركرد اماكن عمومي در تحوالت اجتماعي  ايران

 نهادهاي سنتي بستر ساز 
تغييرات اجتماعي و سياسي

گرفت و طي آن، اين شبكه غير رسمي عليه شاه 
و برنامه هاي او شوريدند. متن آن از اين قرار بود 
كه: »پيامبر فرموده است اگر سلطاني ستمگر 
به وعده هاي الهي عمل نكن��د و در ميان مردم 
دست به گناه بزند، اين وظيفه همه مردم است، 
با آگاهي از اين امر با وي مخالفت و سعي كنند 
نظر وي را برگردانند؛ از راه پند يا از راه اقدام....« 
در باف��ت تاريخي اين س��خنراني ها، محتواي 

سياسي آن كاماًل عيان است. 
  بافت ش�ركت كنندگان در شبكه هاي 

غیر رسمي
 اكنون پرسش اين است، چه كس��اني در اين 
ش��بكه ارتباط اجتماعي غير رسمي مشاركت 
می جستند؟ به غير از روحانيون و بازاريان، دو 
گروه در اين ش��بكه حضور دارند. بخش اعظم 
آنها، مركب است از شهرنشينان طبقه متوسط 
و فقير و همچنين گاهي روس��تاييان. در ايران 
قديم يعني در جايي كه مردم روستاها از زندگي 
اجتماعي شهري به دور بوده اند، بازار به عنوان 
مجراي ارتباط��ي نقش مهمي ايف��ا می كرد، 
مجرايي كه از طريق آن انديش��ه ها و رسومات 
شهري در روستاها پراكنده می ش��ود. به بازار 
رفتن ب��راي دهقان فرصتي اس��ت اقتصادي و 
اجتماعي و قهوه خانه بازار از محل هاي ويژه ای 
است كه در آن بين ش��هري و روستايي تماس 

برقرار مي شود. 
يكي ديگر از گروه هاي تشكيل دهنده اين شبكه 
ارتباط غير رس��مي، افرادي بوده اند كه معموالً به 
آنها »عياران« اطالق شده اس��ت. اين افراد كه از 
ابتداي قرن نوزدهم گاهي در تظاهرات به طرفداري 
يا بر ضد حكومت مشاركت می جس��تند، تا عهد 
پهلوي نيز در تاريخ معاصر حضور فعال داشته اند. 
نقطه تمايز آنها از روحانيون و بازاريان، اس��تفاده 
مكرر از خشونت بود. آنها نيز داراي سلسله مراتب و 
رؤساي خود بودند. محل فعاليت اين افراد در تهران 
در ميادين تره بار است كه معموالً خارج از بازار واقع 
مي شود. برخي از آنها با ش��ور و حرارت در مراسم 
مذهبي و روضه خواني و تعزيه شركت مي كردند. 
اين گروه افراد خود را، از ميان پايين ترين طبقات 
جامعه انتخاب كرده اند؛ يخ فروشان، قهوه چي ها، 
كبابي ها و حتي گاهي دكانداران كوچك. به نظر 
مي رس��د كه انحطاط رويكرد زور خانه، از داليل 
ظهور اين گروه باش��د. در س��ده اخير، گروهي از 
لوطيان با برقراري ارتب��اط تنگاتنگ با حكومت 
پهلوي، مبدل به اوباش تحت رياس��ت آنان شده 
بودن��د. يك��ي از معروف ترين اين افراد، ش��عبان 

جعفري است. 
  بازاريان به مثابه ش�كل دهندگاِن شبكه 

سنتي
در نگاه نخست، بازاريان مردمي معتقد و سنتي و 
داراي ظاهري س��اده، باهوش و معروف به قناعت 
هس��تند. جريان داش��تن همزم��ان كاال و پول و 
سازماندهي تبادل و توليد، نوعي سلسله مراتب را 
در ميان اين صنف به وجود مي آورد. در رده نخست، 
افرادي هستند كه با توليد كاال و سرمايه سر و كار 
دارند، مانند تج��ار و صراف ها، اي��ن افراد معموالً 
در دكان هاي بسيار كوچك و در كاروانسراها كار 
مي كنند. اين سادگي در رفتار روزانه و ظاهر آنها 
نيز نمايان اس��ت. تجار و صراف ها به لطف تنوع و 
گستردگي فعاليت، منبع پول و اعتبار نظام بازار را 
در اختيار خود دارند. واسطه ها گروه دوم بازاري ها 
هستند كه معموالً حيات اقتصادي شان وابسته به 
لطف و عنايت تجار و صراف هاست. در واقع، واسطه 
با اينكه نقش مهمي در ب��ازار ايفا كرده و عملكرد 
آن را به خوبي مي شناس��د، اما اگر تجار بخواهند 
مي توانند به راحتي او را از بازار حذف كنند. گروه 
بعدي، خرده فروش��ان و پيش��ه ورانند كه معموالً 
مذهبي تر از تجار هستند. فعاليت اين گروه به شكل 
اصناف است و هرگز مس��تقل نبوده و اين اصناف 
وسيله كنترل گروه هاي باالتر بر بازار بودند. افراد 
اين گروه اغلب به مس��جد، زورخانه و گرمابه هاي 
عمومي مي رفتن��د. رفتار خانوادگي آنها بس��يار 
محافظه كارانه بوده و معموالً حامل ايدئولوژي بازار 
بودند. انسجام و وحدت بازار كه گروه هاي مختلف 
با منافع اقتصادي متضاد را به هم پيوند مي دهد، 
بس��تگي به خصلت پيچيده اين نهاد داشت. بازار 
همزمان نهادي اقتصادي- اجتماعي است كه در 
آن، چيزي كه از لحاظ اقتصادي معقول نيست، از 
لحاظ اجتماعي عاقالنه مي شود. ازدياد واسطه ها، 
وجود افرادي كه چندان در تولي��د نقش ندارند، 
روابط بسيار سست ميان هزينه توليد و قيمت ها، 
افزايش بي حد و حصر اعتبار، يعني مسائلي كه از 
نظر اقتصادي چندان واضح نيستند، باعث ايجاد 
نوعي شبكه ارتباط تجاري مي ش��ود كه به جاي 
كاهش تفاوت هاي اقتصادي، رد آنها را گم مي كند. 
سادگي و برابري ظاهري، خالق نوعي ايدئولوژي، 
هويت و فرهنگ بازاري اس��ت كه ب��ه بازار امكان 
مي دهد در درون ش��بكه روابط اجتماعي به طور 

منسجم عمل كند. 
در چارچوب بازار، بازاري ها از دس��تورات رهبران 
خود چه در مس��ائل اقتص��ادي، چه در مس��ائل 
اجتماعي و سياسي پيروي مي كردند. اين رهبران 
- كه به آنها معتمدين گفته مي ش��ود- در تهران 
نفوذ بسياري داش��تند. اين معتمدان به ويژه در 
دخالت بازار در مسائل نقش مؤثري ايفا كردند. از 
قرن گذشته به بعد هم، آنها برخي مسئوليت هاي 
اجتماعي را به عهده دارند ك��ه دولت عمداً آنها را 
ناديده گرفته اس��ت. آنها عالوه بر امور اقتصادي، 
در س��اخت مدارس، يتيم خانه ها، بيمارستان ها، 
تهيه غذا براي فقرا به هنگام جشن و عزاداري ها، 
ياري رساندن به قربانيان حوادث طبيعي ساخت 
كاروانسراها، پل ها، كانال هاي آبرساني نيز فعاليت 
داش��ته اند. بازاري��ان كاره��اي خود را ب��ه دور از 
خشونت و خودنمايي انجام داده و معموالً به انجام 

كارهاي نمادين تمايل دارند. بي آنكه خودي نشان 
دهند، از پاره اي از كنش و واكنش هاي سياس��ي 
پشتيباني كردند. مثاًل هزينه چاپ كتب ممنوعه 
را تقبل نمودند. اين كتاب ها كه خيلي زود ضبط 
و جمع آوري مي ش��دند، خيلي زود هم دوباره به 
چاپ مي رس��يدند. رژيم ش��اه براي تجديد چاپ 
كتاب هايي كه باب طبعش نبود، سانسور را بعد از 
چاپ كتاب اعمال مي كرد، در نتيجه هزينه بسيار 
زيادي به ناشر تحميل مي شد. اين روش سانسور 
باعث مي شد كه انتشاراتي ها در مقابل كتاب هاي 
مسئله دار، بس��يار محتاط عمل كنند، مگر آنكه 
بازاري ها هزينه چاپ آن را متقبل شوند. نمونه آن 

چاپ كتاب غرب زدگي جالل آل احمد بود. 
تش��كل دروني بازار به آن امكان می داد كه روابط 
خود را با روشنفكران دانشگاهي و برخي گروه هاي 
سياسي مخالف كه در چارچوب شبكه سنتي جاي 
نمي گيرند، حفظ كنند. نهضت آزادي به رهبري 
مهدي بازرگان، نخس��ت وزير دولت موقت، از آن 
جمله بود. افراد زيادي از اس��تادان و دانشجويان 
نيز، خ��ود از خانواده هاي ب��ازاري بودند. از طريق 
دانشگاه ها و سازمان هاي سياسي، بازار مي توانست 
با اقشار و گروه هايي ارتباط برقرار كند كه روحانيت 
نسبت به آنها چندان عالقه اي ندارد و بدين ترتيب، 
نقش مجراي ارتباطي در ميان گروه هايي را بازي 

كند كه معموالً با هم سازگاري ندارند. 
  پیون�د تاريخي بازاريان ب�ا روحانیون در 

طول تاريخ
دنياي بازاريان و روحانيت بسيار در هم تنيده است. 
قسمتي از مكان هاي بازار، خود جزو موقوفات ديني 
بوده و بازارها اغلب داراي چندين مسجد و حسينيه 
هس��تند. در فراس��وي اين ارتباط فيزيكي، اين 
اصناف هستند كه فاصله ميان اصول دروني سنت 
و جنبه هاي زندگي روزانه بين فروش كاال در بازار و 
ساخت مسجد را پر مي كنند. مغازه هاي بسياري در 
بازار چسبيده به مساجد هستند و اين خود بيانگر 
ارتباط عملي ميان حيات تجاري و ديني بوده است. 
بازاريان در واقع زنجيره هاي ارتباطي ميان مردم و 
مجتهدين محسوب مي ش��وند. بين خانواده هاي 
بازاري و روحاني به وي��ژه بين خانواده هاي بزرگ 
ايشان، ارتباط خويشاوندي فراوان است. پايبندي 
به دينداري در فعاليت اقتصادي بسيار مهم است. 
التزام به دينداري در ميان بازاريان به عملكرد دين 
به مثابه مالك قابل قبول ثروتمند بودن و همچنين 
به عنوان وسيله كسب و حفظ شهرت فردي مربوط 
است. هم از اين روي ارتباط ميان بازار و روحانيت 
به ويژه در تهران، هماره بسيار تنگاتنگ بوده است. 
اكثر روحانيون قدرتمند تهران از بازار و مساجد آن 

به عنوان مركز فعاليت خود استفاده مي كنند. 
از آغاز قرن، روحانيون و بازاري ها در جنبش هاي 
اجتماعي- سياسي دوشادوش هم عمل كرده اند؛ 
چراكه داراي رويكردهاي مشتركي بوده و در كل 
با گروه ها و طبقات مشابهي سروكار دارند. برخي 
از روحانيون حتي آشكارا از جايگاه پيروان بازاري 
خود دفاع مي كنند. بعد از شكس��ت نهضت ملي، 
حكومت ش��اه با نزديكي به برخ��ي از روحانيون 
سعي كرد در ميان بازار پايگاهي براي خود كسب 
كند. آي��ت اهلل بهبهاني ترجيح��اً به عنوان طرف 
گفت وگو انتخاب شد. روحانيون ايراني، در عين 
حال كه عناصر اساس��ي فرآيند انقالب اسالمي 
بودند، توانس��تند خواسته هاي اقش��ار گوناگون 
مردم را نمايندگ��ي و در مواض��ع خود منعكس 
سازند. روحانيت ش��يعه برخالف روحانيت سني 
س��اختارمند اس��ت. در رأس ه��رم، مراجع قرار 
دارند. قدرت روحاني شيعه دوگانه است. در وهله 
نخس��ت از راه جمع آوري وجوه شرعيه، به منبع 
مالي مس��تقل از حاكميت دسترس��ي دارند. هر 
مسلمان شيعه از سوی عادت وجوه شرعيه را به 
مرجع تقلي��د خود مي پردازد. اين وجوه توس��ط 
پيروان محلي مرجع تقليد جمع آوري مي شود. در 
وهله دوم، قدرت اقتصادي روحانيت شيعه ناشي 
از موقوفات و مساجد اس��ت. چگونگي اداره اين 
موقوفات در سال ۱342 به هنگام انقالب سفيد 
و اصالحات ارضي موجب اختالف ش��ديد ميان 
حكومت و روحانيون شد. در نهايت به علت بسيج 
افكار عمومي از طرف روحانيون، ش��اه مجبور به 
عقب نشيني در اين  باره شد. با توجه به نكات فوق 
نقش بازار در كنار نقش روحانيون در شكل گيري و 

گسترش انقالب بيش از پيش تأثير گذار بود. 
  رضاخ�ان و آغ�از و انجام مناس�بات او با 

نهادهاي سنتي اجتماعي
رضاش��اه قبل از به قدرت رسيدن و در ابتداي كار 
خود مي كوشيد وجه هاي ديني از خود به نمايش 
بگذارد و به اين ش��يوه از حمايت علما، بازاريان و 
گروه هاي سنتي برخوردار شود. او كه در اين مرحله 
چندان موفق نبود، كمي پس از به قدرت رسيدن، 
با مقابله تند و خشن با روحانيون و مخالفان ديني 
اقدامات خود، عرصه را هر چه بيشتر بر اين قشرها 
تنگ ت��ر كرد. اقدام��ات ضدديني رضاش��اه، فضا 
را براي ق��درت گرفتن روش��نفكران فراهم كرد. 
بسياري از خواسته هاي گروه هاي نوخواه و متجدد 
در اين دوره عينيت يافت؛ از جمله عرفي س��ازي 
دس��تگاه ها و نهادهاي حكومتي و آموزش��ي كه 
افزايش چش��مگيري داشتند. نوس��ازي ايران به 
ش��يوه غربي در دوره رضاشاه به موقعيت و قدرت 
روحانيون و علماي ديني آس��يب فراوان رساند. 
اقتباس از قواني��ن غرب��ي در حوزه هاي مختلف 
نقش و اهميت شرع اسالم را كاهش داد؛ همچنين 
كوشش در زمينه كشف حجاب زنان و تغيير لباس 
مردان به فرهنگي كه روحانيون پاسدار آن بودند 
آسيب رساند. بدين ترتيب گروه هاي سنتي، علما 
و بازاريان يكي از قشرهاي جامعه بودند كه تقريباً 
از اوايل حكومت رضاشاه از مخالفان حكومت وي 
به شمار مي آمدند و تا پايان حاكميت خويش به اين 

تقابل ادامه دادند.

  ش�اهد توحیدي
اثر تاريخي پژوهشي 
حمل��ه  »اس��رار 
متفقين ب��ه ايران« 
تأليف علي قلي مجد 
و ترجم��ه علي اكبر 
رنجب��ر كرماني در 
ع��داد جديدتري��ن 
پژوهش هايي است 
كه در موضوع خود، 
از سوي مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
منتشر شده اس��ت. آغازين بخش هاي مقدمه 
اين پژوهش، نمايانگر اهميت موضوعي است كه 

سراسر كتاب درصدد نور تاباندن بدان اس��ت: 
»2۵آگوس��ت20۱۱، هفتادمين سالروز حمله 
نيروهاي مس��لح روس و انگليس به ايران با نام 
رم��ز » عمليات ديدار« اس��ت. اش��غال ايران از 
س��وي متفقين و در پيامد آن، بركناري ش��اه 
وقت و جايگزيني وليعه��د او، يكي از مهم ترين 
و قابل توجه ترين رخدادهاي تاريخ معاصر ايران 
است؛ و در عين حال آنطور كه بايد و شايد به آن 
پرداخته نشده است. تاريخ ايران در دوره پيش 
از ظهور رضاش��اه و برآمدن سلس��له پهلوي در 
سال هاي۱920، نسبتاً به خوبي مورد بررسي و 
مداقه قرار گرفته است، اما تاريخ سال هاي پاياني 
حكومت رضاشاه، نفرت مردم از او، حمله متفقين 
به كشور، فروپاشي سريع رژيم رضاشاه و سقوط 
او، و جانش��يني پس��رش، محمدرضاشاه، عماًل 
بدون بررسي دقيق باقي مانده و پرده از حقايق و 
دقايق آن برداشته نشده است. ارزيابي درست و 
معنادار از رضاشاه و حكومت او، بدون بررسي و 
مطالعه سال هاي پاياني سلطنت او و طرز سقوط 
او ممكن نيس��ت. همچنين ارزيابي درس��ت از 
دوران محمدرضاشاه، بدون مطالعه و بررسي و 
تحقيق دقيق درباره آغاز شوم و نكبت بار سلطنت 
او نيز امكانپذير نيس��ت. اين كتاب اولين تاريخ 
دقيق و مس��تند از اين وقايع به زبان انگليسي 

است و اميد است كه گامي در راه پر كردن اين 
خاًل آشكار در تاريخ ايران در جنگ جهاني دوم 
باشد. با اينكه از آغاز جنگ جهاني دوم ايران بارها 
و بارها اعالم بي طرفي كرده بود، در س��پيده دم 
2۵ آگوس��ت۱94۱، اتحاد  جماهير ش��وروي و 
بريتانيا به اين كشور حمله كردند. اگرچه »پاسخ 
غيرقابل قبول« ايران به اتمام حجت انگليس و 
روس��يه براي اخراج فوري اتباع آلمان از ايران، 
دليل اين حمله دانسته ش��ده است، اما روشن 
است كه اساساً پاس��خ ايران اهميتي نداشت و 
هر پاسخي ايران مي داد باز هم اشغال مي شد و 
اين كشور را گريزي از ورودي نيروهاي شوروي 
و انگليس نبود. روس ها از سه نقطه در دو سوي 
درياي خزر حمله كردند و فقط ظرف س��ه روز 
تمام شمال كش��ور، از جمله ش��هرهاي تبريز، 
رشت و مشهد را اشغال كردند و تا قزوين پيش 
آمدندو در آنجا پيش��روي خود را موقتاً متوقف 
كردن��د. نيروه��اي بريتانيا نيز از س��ه نقطه در 
جنوب غربي و غرب ايران وارد خاك اين كشور 
شدند. يك ستون ارتش انگليس از بصره و ستون 
ديگر از خانقي��ن به ايران حمل��ه كردند؛ عالوه 
بر اين، نيروهاي هواب��رد و نيروهاي آبي خاكي 
انگليسي، بندر ش��اهپور در خليج فارس را مورد 
حمله قرار دادند. ارتش و ني��روي دريايي ايران 
كاماًل غافلگير ش��دند و نيروي دريايي كوچك 
ايران نيست و نابود شد. همانند هجوم روسيه، 
پيش��روي نيروهاي بريتانيا در اي��ران نيز تند و 
سريع بود و نيروهاي انگليس��ي در كمتر از 36 
ساعت، آبادان و پااليش��گاه نفت آن و بندرهاي 
شاهپور و خرمش��هر را گرفتند و ظرف سه روز 
تم��ام مناطق نفت��ي اي��ران در جنوب غرب، از 
جمله شهر اهواز را اش��غال كردند. همين ماجرا 
در منطقه قصرش��يرين در اس��تان كرمانش��اه 
تكرار ش��د، و نيروهاي بريتانيا در29 آگوس��ت 

۱94۱ظفرمندانه وارد كرمانشاه شدند. 
در 3۱ آگوس��ت س��ال۱94۱، عناص��ري از 
نيروهاي پيروز انگليس و روس��يه در مراسمي 
در قزوين مالق��ات كردند و در واق��ع ديدار با 
يكديگ��ر را در ايران جش��ن گرفتند. اش��غال 
ايران در سال۱94۱، در واقع تكميل و اجراي 
قراردادهاي۱9۱۵، ۱907روس و انگليس در 
تقسيم ايران بود؛ البته اين بار كفه اشغال بيشتر 

به نفع بريتانيا بود....«

 »اسرار حمله متفقین به ايران« 
در آيینه يك اثر نوانتشار

مهمانان ناخوانده!
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     1320. نمايي از كنفرانس تهران با حضور س�ران 
امريكا، انگلیس و شوروي

در مكان هايي از قبیل بازار، قهوه خانه، 
گرماب�ه، حس�ینیه، مس�جد و...، افراد 
مختلف جامعه با هم ارتباط برقرار كرده 
و در فعالیت ه�اي كم و بیش متش�كل 
و رس�مي مش�اركت مي جس�تند. اين 
فعالیت ها ك�ه معموالً هدفمن�د بودند، 
عالوه بر عمل به اح�كام ديني، موجب 
ايجاد پیوند اجتماع�ي و روابط تجاري 
و تس�لط و تعل�ق مي ش�دند. اكثر اين 
فعالیت ها - كه آش�كارا سرشت ديني 
دارند- بر مبناي بزرگداش�ت شهادت 
ام�ام حس�ین)ع( ص�ورت می گرف�ت 
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