
دفاع از حقوق و منافع مردم هس��تند. يكي نيست بگويد 
شما داريد از بيت المال حقوق مي گيريد كه مواظب حقوق 
مردم باشيد. حق نداريد به جاي دفاع از بيت المال، مصالحه 
و كوتاهي كنيد و بگوييد ش��كايتي نشده و معامله كنيد. 
شما هم در برابر لجن خواري  موجود، مسئوليد و در فرداي 
قيامت مورد بازخواست قرار مي گيريد. چرا دزدهاي بزرگ 
از تشكل هاي نظارتي نمي ترسند و دلشان نمي لرزد؟ چون 
به تجربه دريافته اند كه اگر دفع الوقت كنند و مدتي بگذرد، 
آرام آرام همه چيز فراموش مي ش��ود و آنچه را كه برده و 
خورده اند از يادها مي رود. آسيب هاي درازمدت تاريخي 

چنين برداشتي جبران ناپذيرند. 
ما در طول تاريخ گرفتار اين بحران شده بوديم كه مكرراً از 
دشمن خارجي شكست خورده  بوديم و اين شكست پذيري 
باعث استسباع در جامعه ما شده بود.بنابراين ديگر مادران، 
فرزندان خود را براي مواجهه با دش��من نمي فرستادند. 
در تجزيه هرات، بي��ش از يكي دو م��اه مقاومت صورت 
نگرفت. انگليسي ها بخش وسيعي از ايران را در ماجراي 
قرارداد پاريس از كشور جدا كردند، بدون اينكه مقاومتي 

صورت بگيرد. 
در واقع به خاطر طعم شكست هايي كه در طول 
تاريخ چشيده بوديم، انگيزه اي براي مقاومت 

نداشتيم؟ 
انس��ان وقتي تاريخ كش��ور را مي خواند پير مي شود. بله 
در آن دوران كش��ور و مردم اصاًل سر و صاحب نداشتند؛ 
انگليس��ي ها به راحتي قحطي را بر ما تحميل و در جنگ 
جهاني اول كش��ور ما را اش��غال مي كنند و غير از ميرزا 
كوچك خان در ش��مال و رئيس��علي دلواري »رحمه اهلل 
عليهما« در جنوب نفس از كس��ي درنمي آيد. در جنگ 
جهاني دوم، اوضاع كش��ور به مراتب فاجعه بارتر مي شود. 
چون در جنگ جهان��ي اول ميرزا و رئيس��علي را داريم، 
ولي در جنگ جهاني دوم ب��ه همين ميزان هم مقاومتي 
صورت نمي گيرد و همه نظامي ها، سياسيون و دولتي ها 
با اشغالگران همكاري مي كنند. محمدرضا وقتي در سال 
1322 به عنوان پادش��اه مملكت به باغ سفارت شوروي 
مي رود تا با س��ران متفقين مالقات كند، فقط اس��تالين 
اندكي روي خوش به او نشان مي دهد. چرچيل احوالپرسي 
كوتاهي با او مي كند، ولي اصالً تحويلش نمي گيرد. روزولت 
هم كه به حسابش نمي آورد، در حالي كه تنها درخواست 
محمدرضا از آنها اين بود كه هواي جزيره موريس خوب 
نيست و پدرم را به جايي بفرستيد كه هوايش بهتر باشد. 

همين!
اما پيش از آن سركوب 20ساله اي كه اتفاق افتاد 
ما حركت هاي مردمي هم داشتيم كه منجر به 

پيروزي شده بود؟
نهضت مشروطه در پي مخالفت ها و فريبكاري هايي كه 

صورت گرفت، شكس��ت خورد. از طرفي همان حضراتي 
كه ادع��اي ملي گراي��ي، وطن دوس��تي ، وطن خواهي، 
باستان گرايي و عظمت ايران باستان را داشتند، از فروغي 
گرفته تا تق��ي زاده و امثالهم هنوز زن��ده بودند ولي هيچ 
كدامشان راجع به وطن و وطن دوستي در دوران اشغال 
حرفي نزدند. باالترين مقاومتي كه در ايران شكل گرفت، 
اين بود كه در نزديكي ميدان فردوسي، يك سرباز انگليسي 
به يك افسر ايراني توهين كرد و او را كتك زد و كسي هم 
كمكش نكرد. شاعري كه در راديو كار مي كرد، اين منظره 
را ديد و ناراحت شد و يك ش��عر وطني سرود كه مردم با 

شنيدنش نشستند و گريه كردند. 
همان شعر معروف»اي ايران؟«

بله، ملودي اش متعلق به مرحوم روح اهلل خالقي و شاعرش 
هم مرحوم حسين گل گالب است. باالترين عنصر مقاومتي 
كه در اين دوره مي بينيم و باره��ا و بارها به عنوان عنصر 
مقاومت از آن نام برده و تعريف��ش را كرده اند، همين اثر 
اس��ت. اساس��اً علت تجاوز صدام به ايران همين تجربه 
تاريخي بود كه ثابت مي كرد ملت ايران در حالت استسباع 
و ترسيدگي حداكثري است و با دشمن مواجهه نخواهد 

كرد. 
نكته ديگري كه در اين باب مطرح مي شود اين 
است كه آيا اساساً متفقين با مردم ايران جنگ 
داش�تند يا صرفاً مي خواس�تند رضاخان را از 

سلطنت بركنار كنند؟
حمله به ايران يك ضرورت اس��تراتژيك بود. انگليسي ها 
در جريان جنگ جهاني دوم تالش زيادي كردند تا ميدان 
جنگ را به حوزه كمونيسم و فاشيسم بكشانند تا به جاي 
اينكه مواجهه جدي بين انگلي��س و آلمان صورت گيرد، 

روسيه و آلمان با هم درگير شوند. 
 و خسارت هاي ناشي از جنگ را نسبت به خود 

كاهش دهند؟
بله، ارتش انگلستان در جنگ دوم جهاني نسبت به روسيه 
و آلمان نيروي نظامي كمي را ب��ه كار گرفت بنابراين در 
اين جنگ خسارت سنگيني نداد. انگليسي ها به روس ها 
كمك كردند تا درگير جنگ شوند. حتي در اروپاي تحت 
اشغال آلمان شاهديم  جوانان سرزمين هاي اشغال  شده 
از قبيل لتوني، اتريش و... به ارتش آلمان ملحق ش��دند و 
براي آنها جنگيدند. پروژه انگليسي ها اين بود كه جنگ به 
ميدان روسيه كشيده شود و ارتش آلمان با روس ها درگير 
شود تا در اثر گسترش جنگ، اين دو كشور دمار از روزگار 
هم درآورند، آلمان تضعيف و روسيه كمونيستي دشمن 
سرمايه داري نابود ش��ود. لذا به گسترش جنگ در جبهه 
ش��رق كمك كردند. هر قدر هم  استالين به اين وضعيت 
اعتراض كرد، كسي به حرفش گوش نداد. نتيجه اين شد 
كه دشنه هاي تجاوز آلمان در دل س��رزمين روسيه فرو 

رفتند و ارتش آلمان با كمال بي تجربگي و بي دانشي و بدون 
مطالعه درست سرزمين و آب و هوا و جغرافياي روسيه وارد 
جنگ با آن كشور شد. هيتلر تصور مي كرد احتماالً همه 
جاي روسيه مثل آلمان و ساير مناطق اروپا جاده آسفالت 
دارد. استراتژي جنگ او هم با تانك بود. زماني كه زمين 
خش��ك بود، تانك ها جلو آمدند، ولي وقتي باران و برف 
شروع ش��د، همه در باتالق ماندند و گرفتار شدند. گفته 
مي شود حدود 25، 26 لشكر شامل حدود 200 هزار سرباز 
در اين جنگ به دليل ناتواني در جابه جايي و لجبازي هيتلر 
از سرما يخ زدند و از بين رفتند كه رقم بسيار بزرگي است. 
وقتي اين اتفاق افتاد،  انگلستان و امريكا نقش تداركاتچي 
جنگ را پيدا كردند. امريكايي ها به دليل داشتن توليدات 
فراوان مواد غذايي،  صنعتي، تسليحات نظامي و امكانات 
مورد نياز روس��يه از اين فرصت نهايت استفاده را كردند 
و فضاي درگي��ري و جنگ براي انگلس��تان ب��ه عنوان 
كش��وري كه بزرگ ترين ناوگان دريايي جهان را داشت 
و مي توانس��ت كااله��ا را جابه جا كند، فرصت مناس��ب 
تداركاتچي بودن را فراه��م آورد. براي جابه جايي كاالها 
هم راه ها و مس��ير هاي مختلفي بررسي شدند. اولين راه، 
راه درياي س��ياه بود كه به دليل اينك��ه زيردريايي هاي 
آلماني در آنجا آمد و شد داش��تند ناامن بود. مسير ديگر 
مسير آرخانگلس��ك و مورمانس��ك)Murmansk( و 
والدي وس��تك)Vladivostok( بودند كه در نيمي از 
س��ال يخ زده بودند و امكان تداركات وجود نداشت. يك 
مسير هم مسير هندوستان به افغانستان بود كه آنجا راه 
شوسه مناس��ب و كاميون كافي و راه آهن وجود نداشت 
و به طور كل امكان حمل و نقل ج��دي منتفي بود. تنها 
جايي كه باقي مي ماند، ايران بود. انگليسي ها در جريان 
جنگ جهاني اول و در جريان انقالب روسيه، براي كمك 
به روس هاي سفيد مي خواستند نيروهايشان را به مرزهاي 
روسيه برسانند كه روي پل منجيل در محاصره نيروهاي 
ميرزاكوچك خان اس��ير ش��دند و به  ناچار كوتاه آمدند و 
امكان انتقال نيروهاي نظامي خود را از دست دادند. مضافاً 
بر اينكه از قديم االيام راه دسترسي به مرزهاي روسيه به 

عنوان يكي از رقباي استراتژيك، برايشان مسئله بود. 
به همين دليل هم پروژه ساخت راه آهن شمال 

به جنوب  در دستور كار قرار گرفت؟
البته انگليسي ها براي سال هاي طوالني پروژه راه آهن شرق 
به غرب ايران را عقب انداختند و حتي احمدشاه قاجار را 
بركنار كردند تا اين راه آهن ساخته نشود. اگر راه آهن شرق 
به غرب ايران ساخته مي شد، كريدور عظيمي از چين و 
هند و ايران و اروپا فراهم مي شد و ما به بزرگ ترين قدرت 
ترانزيتي آن زمان دنيا تبديل مي شديم و در نتيجه نيازي 
به نفت يا كاالي ديگري نداشتيم و تمام اين دولت ها هم 
ناچار بودند به صورتي امنيت ما را تأمين كنند. آلمان ها 
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»رضاخان، فرار از ايران، چگونگي و پيامدها« در گفت وشنود با دكتر يعقوب توكلي 

ارتش رضاخان، فقط براي 
مواجهه با مردم سامان يافت!

حدود سال هاي 1890 مي خواس��تند همين كار را 
براي عثماني ها انجام بدهند و خ��ط راه آهن برلين، 
آنكارا، بغداد، كويت را بسازند. انگليسي ها وقتي ديدند 
اين پروژه دارد جدي مي شود، عليه حاكم كويت كودتا 
و كويت را با كش��تي هاي توپدار گلوله باران كردند و 
حاكم طرفدار خود را كه به آنها تعهد داده بود راه آهن 
را نسازد، به حكومت كويت منصوب كردند. علقه هاي 
استراتژيك براي انگليس��ي ها اهميت بسيار داشت 
بنابراين مانع از حضور آلمان در خليج فارس شدند. 
اما براي انتقال كاالها در جريان جنگ جهاني راه آهن 
در ايران ساخته شد و جالب اينجاست هزينه احداث 
راه آهني را كه قرار بود انگليسي ها از آن استفاده كنند، 
مردم ايران دادند! اگر قراردادهاي س��اخت راه آهن 
را مطالع��ه كني��د، خواهيد ديد حتي يك ش��ركت 
انگليسي هم خود را درگير مسئله نكرد و سازندگان 
راه آهن ايران يا اتريشي هستند يا مجار يا امريكايي. 
انگليسي ها براي ساخت و ساز در هيچ سرزميني در 

دنيا به خود زحمت نداده اند و نمي دهند. 
در يادداشت هاي َعلَم هم از قول محمدرضا آمده كه 
اين انگليسي ها و امريكايي هاي پدرسوخته از وقتي 
آمدند، فقط خوردند و بردند. حتي زماني كه روس ها 
مي خواهند در زمينه ذوب آهن براي ما كاري كنند، 
انگليسي ها و امريكايي ها مانع مي شوند. اينها در جنگ 
جهاني هم منافع كالني را بردند. آمار و ارقام فروش 
تجهيزات و ادوات و كاالهاي انگليسي  و امريكايي  به 
روس ها فوق العاده باالست. اينها چه بالهايي كه سر 
ملت ها نياورده اند. در آن جنگ شمار زيادي از مردم 
روسيه كشته ش��دند، در حالي كه اصاًل دخالتي در 

جنگ نداشتند. 
با همان استراتژي شان هم كشور ما را وارد 

جنگ كرده و باعث بروز قحطي شدند؟
مواد غذايي اي كه در ايران توليد مي شدند نياز مردم 
را تأمين مي كر دند. مواد غذايي و هر كااليي در بازار 
اندازه اي دارد. فرضاً ممكن است برنج در آن زمان به 
ميزان 100 هزار تن و گندم مثالً به اندازه يك ميليون 
تن توليد مي شده اند. ممكن بود مثالً 20 هزار تن برنج 
و 200 هزار تن گندم صادر شود اما وقتي 20 هزار تن 
برنج را 50 هزار تن و 200 هزار تن گندم را يكمرتبه 
يك  ميليون تن كنيد و گندم موجود در كشور به جاي 
يك  ميليون و 800 هزار تن بش��ود يك  ميليون تن، 
خأل ايجاد مي شود و قحطي به وجود مي آيد و مردم 
سه ماه از سال غذا ندارند. چه باليي سر مردم مي آيد؟ 
آنهايي كه برخوردارترند، گران ت��ر مي خرند و براي 
چندين  ماه بعدشان هم ذخيره مي كنند و كساني كه 
فقيرترند زودتر از اين سه ماه گرفتار قحطي مي شوند 
و به مدت طوالني تري هم گرفتار باقي مي مانند. در 
نتيجه جمع بسيار زيادي از مردم ما دچار قحط سالي 
شدند. در جنگ جهاني اول اين بال شديدتر و جدي تر 
و در جنگ جهان��ي دوم اندكي كمتر ب��ود، ولي در 
اثر قحطي بس��ياري از م��ردم هالك ش��دند. وقتي 
قحط س��الي پيش مي آيد، قدرت كار و درمان از بين 
مي رود و قدرت اقتصادي كاهش پيدا مي  كند. بچه ها 
و مردهاي سرپرست خانواده ها مي ميرند. بسياري از 
آسيب هايي كه در اين بحران ها وارد مي شوند، قابل 

جبران نيستند. 
مي ش�ود گفت رضاخان با مي�ل و رغبت 
سلطنت را رها كرد، چون مي دانست پس 
از آن ديگر هيچ امكاني براي ادامه سلطنت 

برايش وجود ندارد؟
بحث ميل و رغبت نيست. نيروي اشغالگري كه آمد، 
مي دانست حذف رضاخان هزينه هاي اشغالگري را 
پايين مي آورد. خود اش��غالگري علم و دانشي دارد. 
دانش اشغالگري در آن زمان اقتضا مي كرد انگلستان 
براي ايجاد رضايت عمومي ديكتاتور را بردارد و كس 
ديگري را بگ��ذارد كه در جري��ان ديكتاتوري و روند 
اشغال، مسئوليتي نداشته باش��د و جامعه نتواند از 
او مطالبه اي داشته باش��د. آيا كسي محمدرضا را در 
جريان اشغال ايران مقصر مي دانست؟ خير. آيا كسي 
محمدرضا را به عنوان مقصر ع��دم مقاومت معرفي 
مي كرد؟ خير. آيا كسي در اين دوره محمدرضا را عامل 
فشار بر مردم محسوب مي كرد؟ خير. همه مي گفتند 

جوان است و عرضه  ندارد و كاري نمي تواند كند. 
اما همه پدرش را مقصر اوضاع پيش آمده 

مي دانستند؟
بله، همانطور كه اشاره شد اش��غالگري دانش دارد. 
همچنان كه عمليات ضداش��غال دان��ش خودش را 
دارد. براي جنگيدن با اشغالگر بايد روش بلد باشيد و 
بتوانيد آن مسير را بفهميد و درك كنيد. در اشغالگري 
هم دولت هاي اشغالگر بايد دانش آن را داشته باشند. 
اين اقتضاي اش��غالگري اس��ت. در آن دوره اقتضاي 
اشغالگري اين بود كه به مردم سرزمين تحت اشغال 
امكان��ات و فرصت هايي را با حداق��ل هزينه بدهند. 
انگليس��ي ها تجربه هاي خوبي در ارزان تمام كردن 
هزينه هاي اشغال داشتند، چون كشورهاي مختلفي 
را اش��غال و تجارب زيادي را كس��ب كرده بودند. در 
اين زمان بهتري��ن كار براي كاهش هزينه اش��غال، 
خلع رضاخان بود. ما بايد به اين جنبه هاي دانش��ي 
اس��تعمارگران توجه كنيم و ببينيم سيس��تم هاي 
اس��تعماري در چه عرصه هايي حوزه هاي دانش��ي 
جدي دارند. اشغالگري در دنيا يك دانش و يك رفتار 
استراتژيك مبتني بر علم است و چون اين گونه است، 
بايد در اشغال يك سرزمين اصول و فنوني را رعايت 
كنيد. يكي از اين اصول و فنون اين اس��ت كه كاري 

كنيد كه هزينه اشغالگري پايين بيايد. 
نمونه اي را ذك��ر مي كنم. آلمان ها وقت��ي بعضي از 
كشورها را اش��غال مي كردند، دستورالعمل داشتند. 
دستورالعملش��ان اين بود كه وقتي وارد كشورهاي 
مس��لمان مي ش��ويد و در آنجا رژه مي رويد، ممكن 
است زن هاي مسلمان پنجره ها را باز و شما را تماشا 
كنند. شما حق نداريد در اين كش��ورها براي زناني 
كه دارند شما را تماش��ا مي كنند دست تكان بدهيد 
يا گل پرتاب كنيد يا به آنها اش��اره كنيد، چرا؟ چون 
اين باعث تحريك مردان عليه شما و موجب تشكيل 

گروه هاي مخالف با شما خواهد شد. يعني بر اساس 
دانش، حركت مي كردند. اينكه شما چگونه شهرها را 
بگيريد، مبادي ورودي را ببندي��د، پمپ بنزين ها را 
بگيريد، پل ها را نگه داريد و بعد چگونه آرام آرام وارد 
شهر شويد و بر مؤسسات اجتماعي غلبه پيدا كنيد، 
مقامات نظامي را چگونه ببينيد، مقامات سياسي را 
چگونه تس��ليم كنيد و مقامات مذهبي را چگونه به 
تسليم وادار كنيد؟ همه اينها فنوني دارند. دولت هاي 
اشغالگر اين فنون را بلدند و در اين زمينه تجربه دارند. 
چرا االن اينها اين قدر از مقاومت حزب اهلل مي ترسند 
و دائماً دنبال اين هستند كه وادارشان كنند دست از 
مقاومت بردارند؟ به دليل اينكه مقاومت حزب اهلل در 
طول اين همه سال توانسته است دانش ضد اشغالگري 
را به دست بياورد و اصول و فنون عمليات ضداشغال را 
بلد است. ببينيد داعش چطور اصول و فنون عمليات 
اشغال را بلد بود و توانست به سرعت مناطق وسيعي 
را اش��غال كند. در اين طرف ما هم فنون ضداشغال 
را بلد بوديم. بنابراين يك��ي از راه هاي جدي كاهش 
هزينه هاي اش��غال، دادن امتياز و فرصت به مردمي 
است كه تحت اشغال درمي آيند بنابراين خلع رضاخان 

يكي از حلقه هاي عمليات اشغال بود. 
طبق اسناد رضاخان غير از حفظ سلطنت در 
خاندان خود و حفظ امالك و دارايي هايش 
پس از اش�غال ايران دغدغ�ه اي هم براي 

ايرانيان داشت؟
طبق گزارش هاي موجود، وقتي نيروهاي روسي به 
كرج رسيدند، رضاخان به شدت ترسيد. اول اعالميه 
ترك مخاصمه و مرخص كردن سربازان از پادگان ها 
را داد و سپس ارتش را منحل كرد و به سربازان گفتند 
برويد، بعداً براي ارتش استخدام مي كنيم. مردم را در 
برابر خطر نيروهاي اشغالگر خلع سالح كردند و اگر 
چهار سرباز هم بودند كه اسلحه داشتند و مي خواستند 
مقاومت كنند آنه��ا را مرخص كردند. حركتي كاماًل 
هوشمندانه و در مسير عمليات اشغال. حتي يك تير 
هم در مقابل اشغالگران شليك نشد. جز سر پل خدا 
آفرين كه چند مأمور ژاندارمري كه خدا رحمتشان 
كند، بدون اينكه از مركز دس��توري داش��ته باشند، 
خودش��ان تصميم گرفتند در برابر روس ها مقاومت 
كنند و شهيد هم شدند. ما دو  ناو 50 تني در نيروي 
دريايي داشتيم به اسم ميكل آنژ و ببر كه انگليسي ها 
در همان لحظه اول آنها را زدن��د و تمام نيروهاي آن 
را كشتند، در حالي كه آنها اصاًل كاري نكرده بودند. 
همچنين مرحوم بايندر را در خشكي پيدا كردند و او را 
هم كشتند و خودشان هم برايش مراسم تشييع جنازه 
برگزار كردند. در واقع هيچ مقاومت جدي اي در برابر 

اشغالگران در كشور صورت نگرفت. 
انگليسي ها براي انتقال سلطنت از رضاخان 

به پسرش دغدغه اي هم داشتند؟
در اينجا اين بحث مطرح شد كه آيا اين سلطنت در 
خانواده رضاخان ادامه پيدا كند ي��ا نه؟ در اين زمان 
چند گزينه مطرح شد. يكي اينكه دوباره سلطنت به 
قاجار برگردانده شود. در اين مسير مشكلي كه وجود 
داشت اين بود كه اوالً وليعهد احمدشاه،  محمدحسن 
خان نپذيرفت. انگليسي ها بعد سراغ پسر محمدحسن 
خان، حميد قاجار كه افس��ر نيروي دريايي تجاري 
انگليس بود، رفتند كه زبان فارسي را بلد نبود.بنابراين 
عماًل انتقال سلطنت به قاجار منتفي شد. پس از آن 
انگليس��ي ها  س��راغ محمدعلي فروغي رفتند و از او 
خواستند  رئيس جمهور شود، ولي فروغي نپذيرفت 
چون هم سنش باال بود و هم معتقد بود سلطنت بايد 
در ايران تداوم داشته باشد. در اين ميان روس ها نيز 
سراغ ساعد مراغه اي رفتند كه آن روزها سفير ايران 
در روسيه بود و از او خواس��تند رئيس جمهور ايران 
شود ولي ساعد مراغه اي هم نپذيرفت و انگليسي ها به 
اين نتيجه رسيدند كه سلطنت را در خانواده پهلوي 

نگه دارند. 
علت اين عدم پذيرش از سوي شاهزادگان 

قاجار چه بود؟
شاهزاده هاي قاجار به دليل باليي كه سرشان آمده 
بود، نمي خواس��تند آن تجربه را مجدداً تكرار كنند. 
اينها يك بار از انگليسي ها ضربه خورده بودند و حاال 
نمي خواستند توسط يك اشغالگر، پادشاه كشور تحت 

اشغالي شوند. 
ميزان نفوذ و اقتدار محمدرضا پهلوي در 
اداره امور كشور در فاصله شهريور 1320 

تا مرداد1332 چقدر بود؟ 
واقعيت اين اس��ت كه يكدس��ت نبودن قدرت او در 
مقاطع مختلف براي احزاب و مطبوعات و مردم ايران 
فرصت هايي را فراهم كرد و تنفس��ي اتف��اق افتاد و 
مباحثي در سطح جامعه مطرح شدند و گسترش پيدا 
كردند. اين مسئله باعث شد مردم در اين تشكل هاي 
سازمان يافته و س��ازمان نيافته، خود را پيدا كنند و 
تشكيل احزاب سياسي غيردولتي تا حدودي در اين 
دوره جدي تر شود. از قِبل آزادي مطبوعات، تأليفات 
و ترجمه هاي بسياري نيز در اين دوره منتشر شدند. 
با باز شدن نسبي فضاي سياسي اجتماعي ، هر كسي 
توانس��ت حرفش را بزند و همان فضاي باز منجر به 
جنبش ملي شدن صنعت نفت و مطالبات اجتماعي از 
قبيل مطالبه حكومت اسالمي و امر به معروف و نهي 
از منكر و گسترش ادبيات ضداستعماري از سويي و 
گسترش ادبيات غرب گرايانه و مبتذل از سوي ديگر 
شد. در اين دوره همه چيز با هم رشد كرد و بهارانه اي 

براي همه جريانات پيش آمد. 
اما بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 زندان، 
اعدام و اختناق بي س�ابقه اي را در س�طح 

جامعه شاهد هستيم.
بله. بعد از كودتاي سال 1332 آن سيطره برگشت. 
انگلس��تان و امريكا كودتا را ترتيب دادند و با متحد 
شدن ارتش، مخالفان سركوب و حذف شدند و همه 
عناصر داخلي و خارجي در خدمت تداوم س��لطنت 

پهلوي دوم درآمدند. 
با تش�كر از فرصتي كه در اختي�ار ما قرار 

داديد.
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طب�ق گزارش ه�اي موج�ود، وقت�ي 
نيروهاي روس�ي ب�ه كرج رس�يدند، 
رضاخان به شدت ترسيد. اول اعالميه 
ترك مخاصمه و مرخص كردن سربازان 
از پادگان ه�ا را داد و س�پس ارتش را 
منحل كرد و به سربازان گفتند برويد، 
بعداً براي ارتش استخدام مي كنيم. در 
واقع با اين تصميم مردم را در برابر خطر 
نيروهاي اش�غالگر خلع سالح كردند

  سمانه صادقي
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز فرار رضاخان 
در پي حمله متفقين به ايران است. در بازخواني حاشيه و 
متن اين رويداد، با دكتر يعقوب توكلي تاريخ  نگار و عضو 
هيئت علمي دانشگاه معارف اسالمي قم گفت وشنودي 
انج�ام داده ايم ك�ه نتيج�ه آن پي�ش روي شماس�ت. 

  
سلطنت طلبان ادعا مي كنند رضاخان چون توان 
مقابله با متفقين را نداشت، تسليم شد تا كشور 
را از ناب�ودي نجات دهد. اين ان�گاره را تا چه حد 

واقعي مي دانيد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. ما دنبال اثبات انگاره سلطنت طلبان 
نيستيم. سلطنت طلبان، منافقين، امريكايي ها، صهيونيست ها 
و... هر دروغي را به تاريخ و ذهن جامعه ايران تزريق مي كنند. 
گس��تردگي فضاهاي ارتباطي به رغم اينكه فرصتي مغتنم 
براي رشد و گسترش فضائل فكري و علوم و دانش در همه دنيا 
هستند، متأسفانه ما را با پديده اي مواجه مي كنند كه درصدد 
ترويج بيماري دروغ و سفس��طه در ايران اس��ت. من عميقاً 
معتقدم  بيماري و ويروس سفسطه و باورپذيري دروغ ها در 
كشور ما از هر بيماري ديگري خطرناك تر است. شايد موضوع 
ابتداي امر چندان جدي به نظر نرسد، ولي بعد از مدتي، اين 
سفسطه ها و دروغ ها به قدري در ذهن ها تلنبار مي شوند كه 
افراد، ديگر نمي توانند صحت و س��قم مطالب را از يكديگر 

تشخيص دهند و بحران هويت در آنان شكل مي گيرد. 
بحران هويت فقط در زمينه هويت ملي روي نمي دهد، بلكه 
هويت نفسي، هويت فكري و هويت تاريخي هم وجود دارند. 
دشمنان در پي آن هستند كه ما يوسف جان خود را به بهايي 
اندك بفروشيم و گرفتار بحران فكري و تاريخي شويم. من 
با برخي از افرادي كه در مع��رض اين دروغ ها قرار مي گيرند 
ارتباط مستقيم و پرسش و پاس��خ دارم. برخي از آنان وقتي 
داستان را توضيح مي دهند، متوجه عجيب و غريب و مسخره 
بودن مطلب گفته ش��ده و اينكه اين دروغ چگونه س��اخته 
شده است، مي ش��وند. امروز درباره نحوه س��اخته شدن نام 
دادگاه ميكونوس)Mykonos(  پيامي برايم ارس��ال شد. 
ما مازندراني ه��ا به باغ ازگيل مي گويي��م كَنس و گيالني ها 
مي گويند كونوس. يك ميوه پاييزه َگس و خوش طعم است. 
گفته شده است در زماني كه رضاخان داشت كشور ايران را 
آباد مي كرد و به همه شناس��نامه مي داد، از باغداري كه باغ 
ازگيل داشت مي پرسد: »شما در باغت چه داري؟« و او جواب 
مي دهد: »كونوس«. حاال تصورش را بكنيد كه از اين موضوع 

چه افسانه مضحكي را خلق كرده اند. 
از كونوس اسم دادگاه ميكونوس را ساخته اند؟!

بله، گفته اند پس��ر آن آدم به آلمان رفته وكيل و قاضي شده 
اس��ت و آلمان ها به نام او اين دادگاه را نامگ��ذاري كرده اند! 
در حالي كه ميكونوس اس��م يك قهوه خانه اس��ت. اما ذهن 
سفسطه پذير اين داستان را مي پذيرد و احياناً در برابر ظاهر 
علمي ماجرا به همان نتيجه اي مي رس��د كه اهل منطق از 
»ديوار موش دارد و موش گوش دارد، پس ديوار گوش دارد« 
به آن مي رسند! اين قسم دروغ ها دائماً و به شكل هاي مختلف 
ساخته و منتشر مي شوند. من اين دروغ ها را در چهار حوزه 
اسالم، تشيع، ايران و انقالب اسالمي دس��ته بندي كرده ام 
كه ذي��ل هر كدام گروه ه��اي فرعي مختلفي وج��ود دارند. 
سؤالي كه شما مطرح كرديد يكي از اين همين دروغ هاست. 
واقعيت ماجرا اين اس��ت كه قبل از روي كار آمدن رضاخان 
و تش��كيل ارتش به اصطالح نوي��ن، نيروي دفاع��ي ايران 
توسط مردم، عشاير و قبايل تأمين مي شد. دولت هاي قبل 
از پهلوي ها ه��رگاه به نيروي دفاعي نياز داش��تند، از قبايل 
كمك مي خواستند و با كمك افس��ران و نظاميان حرفه اي، 
نيروها را بسيج و توسط آنها از كشور دفاع مي كردند، اما در 
دوره رضاخان تمام ساختارهاي دفاعي وطني را به بهانه هاي 
مختلف از بين بردند و ارتش نوين��ي را پديد آوردند كه اكثر 
فرماندهان آن را الت ها و گردنكش��اني تش��كيل مي دادند 
كه همراه رضاخان آمده بودند و علقه ملي جدي نس��بت به 
آب و خاك خود نداشتند. اگر افس��ران وطن دوستي چون 
مرحوم بايندر هم در ميان آنها پيدا مي شدند، هر جا تصميم 
مي گرفتند از مرزهاي ايران دفاع كنند، رضاخان با آنها برخورد 
مي كرد. اسناد مربوط به برخوردهاي رضاخان با مرحوم بايندر 
و نامه هايي كه در مورد جزاير خليج فارس بين آنها رد و بدل 

شدند، موجود هستند. 
وظيفه ارتش نوين رضاخاني، حفظ امنيت كش��ور در كنار 
حفظ امنيت سلطنت بود. به همين دليل هم حفظ امنيت 
داخلي را به ارتش سپردند و وظيفه ارتش مواجهه با اتفاقاتي 
بود كه شورش  داخلي تلقي مي ش��دند. با اين تعريف گاهي 
تحصن مردم در مسجد گوهرش��اد، گاهي تمّرد يك خان و 
گاهي هم يك كانون قدرت كه رضاخان از وجود آن دلِ خوشي 
نداشت و ناراضي بود يا كش��اورزاني كه پهلوي ها و سازمان 
امالك شاهنشاهي مي خواس��تند زمينشان را بگيرند و آنها 
اعتراض مي كردند، منبع شورش تلقي و توسط ارتش به شدت 

سركوب مي شد. 
ب�ا توجه ب�ه وج�ود قحطي گس�ترده و ش�يوع 
بيماري هايي چون تيف�وس، در آن دوران هزينه 

مقاومت باالتر بود يا هزينه  اشغال كشور؟
در ايران آن زمان، نه تنها مقاومتي صورت نگرفت، بلكه اثري 
از مخالفت هم نبود. يعني از قول هيچ يك از سياستمداران، 
علما، پزش��كان، مهندس��ان، وكال، حقوقدانان، نمايندگان 
مجلس و... حتي يك بيانيه جدي نداريم كه در آن كس��ي با 

اشغال كشور مخالفت كرده باشد. 
علت اين امر چه بود؟

 علت اين اس��ت كه كش��ور ما دچار حالت استسباع، يعني 
سبع زدگي شده بود. ما در طول صد و اندي سال پيش از آن 
در تمام مواجهه هاي بين المللي شكس��ت خورده بوديم. در 
جنگ اول ايران و روس 10 س��ال مقاومت كرديم. در جنگ 
دوم دو سال مقاومت كرديم و گاهي هم روس ها را شكست 
داديم. اخيراً يك لقلقه زباني به راه افتاده و بعضي ها برخي از 
قراردادهاي فاس��د و منحوس فعلي را با قرارداد تركمانچاي 
مقايسه مي كنند كه بس��يار كار كثيفي است. چون قرارداد 
تركمانچاي پ��س از تحمل يك دوره 10س��اله و دو س��اله 
مقاومت سخت و نداشتن امكانات و نيروي نظامي كافي در 
برابر يكي از ابرقدرت هاي خشن آن روز مثل روسيه تزاري و 
حمايت همه جانبه اروپا پشت سرش، به ما تحميل شد، اما 
حاال هر قراردادي را كه با فساد و زد و بند به امضا مي رسد را به 
قرارداد تركمانچاي تعبير مي كنند. امروزه يك مقام مسئول 
رشوه مي گيرد يا معامله بدي مي كند و پول كالني را در جايي 
مي بازد و دستگاه هاي نظارتي ما هم فاقد مردانگي و فتوت 


