
   احمدرضا صدري
بس�ا تاريخ پژوهان معاصر، نزديك�ي رضاخان به 
آلمان ها را در زمره عوامل اشغال ايران در شهريور 
20 و خلع وي از سلطنت مي دانند. مقالي كه در پي 
مي آيد، بر آن است كه با استناد به پاره اي روايات و 
تحليل ها، ابعاد اين نزديكي و رابطه را بيشتر شفاف 
سازد. مستندات اين نوشتار، بر تارنماي پژوهشگاه 
تاريخ معاصر ايران وجود دارد. اميد آنكه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

      
   اتالف وقت رضاخان، تا رس�يدن حكم خلع 

وي از سلطنت!
برآيند تاريخ نبشته هاي موجود درباره حمله متفقين 
به ايران، بر اين نكته تأكي��د دارد كه رضاخان در انجام 
خواسته انگلستان و روسيه در اخراج اتباع آلمان تعلل 
ورزيده اس��ت. اما علت اين دفع الوقت قزاق چه بود؟ او 
بر اساس كدامين محاسبه، تحقق خواست متفقين را به 
تأخير انداخت؟ مهرزاد بختياري منش، پژوهشگر تاريخ 

معاصر ايران به اين پرسش چنين پاسخ گفته است:
»نزديكي رضاشاه به آلمان و هم حسي شاه با هيتلر كه 
ارتباط تلگرامي گرم و صميمانه اي با يكديگر داشتند، 
متفقان را بيشتر خش��مگين كرده بود. آنها با توجه به 
همين ارتباطات، ابتدا شاه را وادار به اخراج آلمان ها از 
ايران كردند و بعد هم به استفاده از راه هاي ايران براي 
پشتيباني از شوروي روي آوردند. رضاشاه كه تقريباً از 
حتمي بودن پيروزي هيتلر مطمئن بود، به سياس��ت 
وقت كش��ي و حفظ وضع موجود روي آورد و در انجام 
خواس��ته هاي متفقين تعلل مي ورزيد ت��ا اينكه آنها 
پيشدستي كردند و با اس��تفاده از اصل غافلگيري، در 
3 شهريور سال 1320 به ايران يورش آوردند! نيروهاي 
انگليس از جنوب و نيروهاي ش��وروي از شمال، وارد 
ايران شدند و ارتش به زودي، در تمام جبهه ها شكست 
خورد و در مقابل پيشروي بيگانگان عقب نشيني كرد تا 
آنكه روس و انگليس به تهران رسيدند. روس ها كه بعد 
از كودتاي انگليسي 1299، پايشان از ايران بريده شده 
بود، اكنون مي خواستند مانند انگلستان از منابع نفتي 
ايران برخوردار شوند، همان منابعي كه سهم مهمي در 
راه اندازي توان جنگي و نظام��ي نيروهاي متفق براي 
مقابله با آلمان ها داشت. اينكه آنها به غالت و خواروبار 
ايران براي تأمين آذوقه خود هنگام جنگ، محتاج بودند 
و اينكه پس از پايان جنگ نيز حاض��ر به تخليه ايران 
نشدند، از نگاه عميق آنها به اش��غال ايران، در راستاي 
گشايش عقده تاريخي شان، در نرس��يدن به آب هاي 
گرم خليج فارس حكايت مي كرد، پ��س در براندازي 

رضاخان ش��وق آنها بيش از انگليس بود. بدين ترتيب 
سياست اش��غال ايران توس��ط نيروهاي متفقين، در 
اولويت سياست هاي اتحاد جماهير شوروي و نيروهاي 
متفق قرار گرف��ت. درواقع به زعم روس ه��ا، ايران پل 

پيروزي قلمداد مي شد. 
  حكومت انگلس��تان كه خ��ود را تاج بخ��ش رضاخان 
مي دانست، اقدام اخير او در اعالم بي طرفي را كه به نوعي 
خدمت به آلمان نازي بود، اقدامي قدرناشناسانه دانست 
و همين امر سبب شد، بريتانيا در موقع مناسب، زمينه 
بركناري رضاشاه و خلع وي از قدرت را فراهم كند. البته 
چرچيل نخست وزير وقت انگلس��تان گفته بود: نقشه 
بركناري رضاش��اه، مدتي پيش از اخطار انگلس��تان و 
شوروي به دولت ايران، درباره فعاليت آلمان ها در اين 
كشور گرفته شده بود!... انگليسي ها برخالف روس ها از 
اوضاع اجتماعي ايران و نفرت عمومي نسبت به رضاخان 
اطالع داشتند، چنان كه وابسته مطبوعاتي انگلستان 
در ايران گزارش داده بود: اكثري��ت قاطعي از مردم، از 
شاه نفرت دارند و به هر تغييري گردن مي نهند! در نظر 
اين مردم، حتي گسترش جنگ به ايران، بهتر از ادامه 
حكومت رضاشاه اس��ت، نظر كلي اين است كه صرف 
نظر از ضع��ف ظاهري ايران براي مقابل��ه با آلمان ها يا 
روس ها، مردم ديگر دليلي براي جنگيدن ندارند، آنها از 
شاه متنفرند و بنابراين مي پرسند: چرا بايد براي ابقاي 
اين حكومت بجنگند... بنابراين هر دو دولت، وارد مرحله 
بهانه گيري ش��دند و بعد از اعتراض در 28 تيرماه سال 
1320ش، اولين بار اخراج آلماني ها از ايران را خواستار 
شدند، اما اين درخواست در ايران سردوانده شد! يك ماه 
بعد و در روز 25 مرداد، اسميرنف سفير روسيه در ايران 
و بوالرد همتاي انگليسي او درخواس��ت خود را تكرار 
كردند و از دولت ايران خواستند اتباع آلمان را از ايران 
اخراج كند. اين امر به ويژه زماني اهميت پيدا مي كند كه 
دريابيم در آن زمان آلمان ها در قفقاز به سمت شوروي 
در حال پيش��روي بودند و ادامه اين روند، مي توانست 
به سقوط مس��كو و پيروزي نهايي هيتلر منتهي شود. 
در اين هنگام بود كه رضاش��اه، سياس��ت حفظ وضع 
موجود و اتالف وقت را در پي��ش گرفته بود تا به نوعي 
پيروز جنگ مشخص شود و بر اساس آن بتواند تصميم 
نهايي را اتخاذ كند، رويكردي كه ديگر براي روس ها و 
نيروهاي هم پيمان اين كشور در جنگ تحمل پذير نبود 
و شرايط ايجاب مي كرد وارد عمل شوند و عمليات حمله 

را آغاز كنند...«. 
   رضاخان، معطل معلوم شدن پيروز جنگ دوم

تاريخ نگاران در باره فلسفه و ميزان گرايش رضاخان به 
آلمان ها هم داستان نيستند! برخي از آنان بر اين باورند 

كه او با وقت گذراني، درصدد بود تا پيروز جنگ مشخص  
شود و او بر اين اس��اس، مسير جديد سياست خارجي 
خويش را تنظيم كند. عده اي ديگر نيز با ارائه ش��واهد 
و مستنداتي، معتقدند مس��ئله فراتر از يك تاكتيك و 
به پيوندهايي مربوط است كه رضاخان و حكومتش از 
سال ها پيش با دولت آلمان برقرار ساخته بود. محمدرضا 
چيت سازيان، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران - كه در زمره 

گروه نخست به شمار مي رود- در اين باره مي نويسد:
»در مجموع بايد گفت: داليل محكمي وجود دارد كه 
نشان مي دهد نزديكي ايران و آلمان در دوره رضاشاه، 
ناش��ي از مقتضيات زم��ان و ضروري��ات تاريخي بوده 
است. درواقع نزديكي رضاش��اه به آلمان، بيش از آنكه 
از تماي��الت آلمان گرايي رضاش��اه حكاي��ت كند، از 
سياست هاي دولت انگلستان و سياست صبر استراتژيك 
رضاشاه براي مشخص شدن پيروز جنگ جهاني ناشي 
شده بود، امري كه در نهايت كارساز نيفتاد و با اشغال 
خاك ايران توس��ط دول متفق، رضاش��اه براي حفظ 
سلطنت در خاندان پهلوي مجبور شد از قدرت كناره 
گيرد و جاي خود را به محمدرضا دهد. درواقع رويكردي 
كه ايران به تحوالت جنگ نشان داد، يعني اعالم سياست 
بي طرفي، خود تا حدودي نشان دهنده اين مسئله بود 
كه رضاشاه بيش��تر در پي مشخص شدن پيروز جنگ 
بود تا اينكه آلمان گرايي را دنبال كند. به عبارت صريح تر 
رضاشاه بيش از آنكه در پي باز كردن پاي نيروي سومي 
به تحوالت ايران باشد، به دنبال آن بود تا با گذر زمان و 
مشخص شدن پيروز جنگ جهاني دوم، به آن نزديك 
ش��ود و بتواند از مزايا و منافع آن ب��راي تثبيت قدرت 
داخل��ي و بين المللي خود اس��تفاده كن��د. به عبارتي 
رضاشاه چندان دغدغه پيروزي آلمان در جنگ جهاني 
دوم را در سر نداشت و تنها مي كوش��يد با تلف كردن 
وقت، سياست حفظ وضع موجود را در پيش گيرد، تا 
زماني كه پيروز قاطع جنگ مشخص شود و او بر اساس 
آن تصميم گيري كند! در همين ارتباط، يك روز پس از 
آغاز جنگ جهاني دوم در 4 سپتامبر 1939م، محمود 
جم نخست وزير وقت ايران به صورت صريح و رسمي در 
اعالميه اي از طرف دولت ايران خطاب به جامعه جهاني 
اعالم كرد: در اين موقع كه متأسفانه دايره جنگ در اروپا 
مشتعل گرديده است، دولت شاهنشاهي ايران به موجب 
اين بيانيه، تصميم خود را به اطالع عموم مي رساند كه 
در اين كارزار بي طرف مانده و بي طرفي خود را محفوظ 
خواهد داشت!... نكته جالب توجه در اين مورد، اين است 
كه آلمان و انگلس��تان ابتدا، هر دو از موضع بي طرفي 
ايران استقبال كردند. انگلس��تان كه در اروپا به شدت 
درگير بود، ت��وان ايفاي نقش در فراكرانه را نداش��ت و 

نظري بر زمينه ها و پيامدهاي نزديكي رضاخان به كشور آلمان

وقتي بركشيده انگلستان 
»ژرمنوفيل« مي شود!

نمي توانس��ت در منطقه خاورميانه و خليج فارس 
خود را درگير كند. آلمان ها ني��ز با توجه به پيوند 
نزديك تركيه با انگلستان و فرانسه، از اين موضع 
ايران اس��تقبال كردند اما تحوالتي كه پس از آن 
رخ داد، صحنه و معادالت جنگ را تغيير داد. حمله 
آلمان به شوروي، جنگ را وارد مرحله جديدي كرد 
و بدين ترتيب، موقعيت اي��ران در جنگ اهميت 
پيدا كرد. در اينجا بود كه ديگر سياست بي طرفي، 
معناي خود را از دست داد. رضاشاه منتظر تحوالت 
بعدي بود، اما در جنگ بايد در لحظه تصميم گرفت 
و فرصت چندان��ي براي فكر كردن نب��ود. درواقع 
متفقين نمي توانس��تند منتظر بمانند تا رضاشاه 
فكرهايش را بكند، چراكه در مس��يري كه جنگ 
پيموده بود، اهميت ايران و راه هاي مواصالتي اش، 
بيش از پيش و دو چندان ش��ده بود. همين روند، 
بي طرفي ايران براي قدرت ه��اي بزرگ را بي معنا 
مي كرد. به بيان س��اده، سياس��ت بي طرفي يا به 
عبارت بهتر سياست خريد وقت رضاشاه، منطبق 
بر منافع و اهداف قدرت هاي بزرگ نبود و همين امر، 
زمينه اشغال ايران و كنار گذاشتن رضاشاه از قدرت 

را فراهم كرد...«. 
  حضور 690 آلماني در ايران، پاشنه آشيل 

رضاخان پس از آغاز جنگ دوم
همانگونه كه اشارت رفت، بسا تحليلگران رويداد 
ش��هريور 1320، اعتقاد دارند كه همدلي قزاق با 
آلمان ها، سال ها پيش از جنگ جهاني دوم آغاز شده 
بود و آنچه در خالل اين جنگ، از سوي ايران بروز 
يافت، نتيجه طبيعي چنان رويكردي بود. يكي از 
شواهد اين تحليل، حجم مراودات اقتصادي ايران و 
آلمان، در دوران پيش از آغاز جنگ قلمداد مي شود. 
سيد هاشم منيري، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در 

اين موضوع بر اين باور است:
»پيامدهاي ناگوار جنگ جهان��ي اول در عرصه 
اقتصاد، تأثي��ر نامطلوبي بر زندگ��ي اجتماعي و 
سياس��ي جوامع اروپايي برجاي گذاش��ت. ركود 
بزرگ، بيكاري و تورم، وضع آلمان را بسيار وخيم 
كرده بود. از 1917 تا 1942، در زماني كه اقتصاد 
سست و لرزان شده بود، اروپا به سمتي مي رفت 
كه زمينه پيدايش كمونيسم در آن نمودار مي شد، 
زيرا زماني كه وضعيت طبقات متوسط اجتماعي 
رو به ضعف گذارد، انديشه هاي آرمانگرايانه، مجال 
ظهور پيدا مي كنند و همزمان با اين روند، از قدرت 
و مشروعيت دولت ها كاسته مي شود. اين طبقات 
كه فاقد قدرتند، در پي نفي و تغيير وضع موجود 
تالش مي كنند و دل به احزابي مي دهند كه آنها 
را از اين اضطراب رهايي بخش��د. هرچند بريتانيا 
و فرانس��ه با تنظيم قرارداد لوكارنو- كه در حكم 
دلجويي از آلمان بود- در نظر داشتند امتيازاتي 
به آلمان بدهند تا به جامع��ه بين المللي برگردد، 
ولي وضعيت در اين كشور، وخيم تر از آن بود كه 
از زير بار ق��رارداد ورس��اي و بازپرداخت غرامت، 
نجات پيدا كند. درسال 1929 و همزمان با بحران 
اقتصاد جهاني، كمك هاي خارجي به آلمان قطع 
شد. بس��ياري از صنايع اين كش��ور، به تعطيلي 
كشيده ش��دند و تورم به نحو فزاينده اي افزايش 
يافت و بيكاري به معزلي الينحل تبديل ش��د. با 
صدراعظمي هيتلر، وضع دگرگون شد. با افزايش 
قدرت در حوزه اقتصادي به وسيله كارشناسان به 
ويژه وزير اقتصاد هيتلر، آلمان توانس��ت از ركود 
و بيكاري نجات پي��دا كند و با تأكي��د بر تقويت 
طبقه متوس��ط و ايجاد رفاه اجتماعي و تأكيد بر 
خودكفايي با سياست تجاري هدفمند و دو جانبه، 
بحران ها را يكي پس از ديگري پست سر بگذارد. 
در اين وضعيت، سياست و اقتصاد درهم آميخته 
شد! رقابت سياس��ي بين المللي، بر مبناي رشد و 
رقابت اقتصادي قالب ريزي مي ش��د، زيرا آلمان 
خواهان اش��غال موضعي در سياست جهاني بود 
كه انگلس��تان در اختيار گرفته بود. در حالي كه 
آلمان نسبت به مسائل سياسي ايران بي عالقگي 
نش��ان مي داد، ولي نقش اقتصادي اين كش��ور 
تا س��ال 1930، رو به افزايش بود. از اواخر س��ال 
1934 به بعد، دولت آلمان گام هاي مثبتي براي 
تجديد روابط مس��تحكم با ايران برداشت كه در 
مارس 1935، منجر به امضاي موافقتنامه مهمي 
در اين زمين��ه گرديد. به يمن اي��ن موافقتنامه، 
نقش آلمان بار ديگر اهميت پيدا كرد. سفر يالمار 
شاخت وزير اقتصاد و رئيس بانك رايش به ايران، 
مراودات را مستحكم نمود و يك سلسله سفارشات 
مهم، به ش��ركت هاي بزرگ آلماني داده شد. اين 
روابط اقتصادي، به ديدار حسن محتشم السلطنه 
اس��فندياري رئيس مجلس وقت، با هيتلر منجر 
شد و پس از آن نيز بالدور فون شيراخ رهبر مجمع 

جوانان رايش به ايران سفر كرد. البته اين مراودات، 
با تشويق انگلستان صورت مي گرفت. انگلستان 
با تشويق چهار كش��ور ايران، افغانستان، تركيه 
و عراق به انعقاد قرارداد س��عدآباد، س��عي كرد تا 
يك كمربند امنيتي، دور مرزهاي جنوبي شوروي 
ايجاد كند و ني��ز آنها را وادار كرد ت��ا بازار خود را 
به س��وي س��رمايه و كاالهاي آلماني بگشايند. 
انگليس در تالش بود تا با ايجاد بازار براي آلمان، 
كمونيسم را از ورود به قلب اروپا دور سازد. در آن 
زمان سياس��تمداران امريكا، انگليس و فرانسه، 
چنين مي پنداشتند كه نازي هاي حاكم بر آلمان، 
بهترين سد راه كمونيسم و توسعه طلبي استالين 
هس��تند. به همين دليل با دل و جان به حمايت 
از هيتلر پرداختند، تا اگ��ر در آينده بين آلمان و 
شوروي جنگي رخ دهد، آلمان هم بتواند رقيب را 
تضعيف كند و هم با افزايش توليدات نظامي، خيل 
كثيري از بيكاران را جذب نمايد و به اقتصاد از هم 
پاشيده اش، سر و ساماني دهد. روابط ايران و آلمان 
بسيار خوب پيش مي رفت تا وقتي جنگ جهاني 
دوم آغاز شد. حال ديگر، سياست هاي نژادپرستانه 
و جنگ طلبانه نظام ن��ازي حاكم در دوره هيتلر، 
زنگ خطر را براي دو همس��ايه شمالي و جنوبي 
ايران، به صدا درآورده ب��ود. حضور 690 آلماني، 
 بهانه الزم را ب��راي تقاضاي نيروه��اي متفقين، 
نس��بت به اخراج آنها فراهم نمود. مسئله اي كه 
فرجامي ناخوشايند براي ايران به همراه داشت و 

باعث سقوط رضاشاه شد...«. 
  افسانه ش�باهت خوني و نژادي ايراني ها 

به آلماني ها!
عالوه بر مراودات اقتصادي اي��ران و آلمان، حجم 
گس��ترده تبليغات فرهنگي در باب يكسان بودن 
يا نزديك بودن نژاد ايران و آلمان، خود ش��اهدي 
ديگر بر اين است كه ماجراي كوتاهي رضاخان در 
اخراج اتباع اين كشور، چيزي فراتر از يك تاكتيك 
بوده است. سيد مرتضي حافظي، پژوهشگر تاريخ 
معاصر ايران، درباره جنس و گستره اين تبليغات 

مي گويد:
»خون، ن��ژاد و خلوص آريايي، يك��ي از مهم ترين 
اشتراكات آلمان و ايران، در 10 سال پاياني سلطنت 
رضاشاه تلقي مي ش��د، درحالي كه نظام سياسي 
در آلمان، با پا فش��اري بر خلوص ن��ژادي، نظامي 
فاشيست و توتاليتر تأس��يس مي كرد، رضاشاه و 
دربار در ايران با تكيه بر آريايي گري، آن را تكيه گاه 
مناس��بي براي ايجاد يك ناسيوناليسم ملي، براي 
هواداري از نوس��ازي آمرانه مي ديدند. اين مسئله 
يك اتحاد فك��ري و ايدئولوژيكي، مي��ان ايران و 
آلمان به وج��ود آورد. صرف نظ��ر از صدق و كذب 
واقعيت خلوص نژادي و خون آريايي ايرانيان، اين 
همبستگي ايدئولوژيك ميان ايران و آلمان، به ايجاد 
نهادها و رويه هايي منجر شد كه فرجام خوشي براي 
رضاشاه نداشت... در خوانش پيشينه موضوع، نبايد 
از ياد برد كه پس از جنگ جهاني اول، ش��ماري از 
وطن دوستان ايراني در اروپا، به پشتيباني سياسي 
و مالي دولت آلمان و به نام كميت��ه ملّيون ايران، 
در برلين گرد آمدند و به س��ركردگي سيد حسن 
تقي زاده، نشريه كاوه را منتشر كردند. دولت آلمان 
مي خواست از ملّيون ايراني، براي پيشبرد هدف هاي 
سياسي خود بهره گيرد، ولي آنها نيز اميدوار بودند 
تا در سايه پش��تيباني آلمان، هدف هاي خود را در 
رويارويي با سياس��ت هاي دو امپراتوري بريتانيا و 
روسيه كه دشمنان ديرين استقالل و مصالح ملي 
استقالل دانسته مي ش��دند، پيش برند. در چشم 
ناسيوناليست هاي ايران، آلمان هدف استعماري 
ملموسي در ايران نداشت و همكاري با آن دولت، 
نام كسي را در چشم هموطنان، به ننگ نمي آلود. 
در اي��ن دوره آلمان ها، همچنان ب��ه فعاليت هاي 
فرهنگي خود در ايران ادامه دادن��د. دولت آلمان 
تبليغات وس��يعي در مورد مش��ترك ب��ودن نژاد 
آريايي دو ملت ايران و آلمان انجام داد و كوش��يد 
نفوذ فرهنگي بسياري در بين ايرانيان به دست آورد. 
آلمان ها در سال 1315، رضاشاه را تشويق كردند 
كه دستور دهد نام كشورش را در مكاتبات خارجي، 
به جاي پرس و پرش��يا، ايران � موطن آريايي ها � 
بنامند. آنها درواقع توانس��تند با اينگونه اقدامات، 
محبوبيت بسياري در ميان ايراني ها به دست آورند! 
همچنين ايجاد كرس��ي زبان فارسي در بعضي از 
دانشگاه هاي آلمان، انتشار مجله ايران باستان به 
زبان فارس��ي، اهداي 7500 جلد كتاب با حمايت 
روزنبرگ كارشناس فرهنگي آلمان به ايران، ايجاد 
مؤسسات ايران شناسي و شرق شناسي در آلمان، 
تأس��يس انجمن ايران و آلم��ان )بعدها جمعيت 
آلمان و شرق(، با هدف شناساندن ايران به خارج 
و ايرانيان خارج از كش��ور، از ديگر اقدامات آلمان 
در اين زمينه بود. در مذاكرات و مناس��بات جاري 
ميان دو كشور، دائم بر اين مس��ئله ايدئولوژيك، 
يعني شباهت خوني و آريايي گري تأكيد مي شد، 
مسئله اي كه مايه مباهات سياس��تمداران ايراني 
شده بود و از ايجاد چنين شباهتي ميان خود و يك 
دولت پيشرفته اروپايي خرسند بودند، اما همه اين 
خيال هاي خوِش ايدئولوژيك، با شكس��ت آلمان 
از جبهه متفقين در ش��هريور 1320، نقش بر آب 
شد! مس��ئله هم خوني و هم نژادي آريايي، يكي از 
اشتراكات جعلي ميان ايران و آلمان بود. آلمان ها 
در تالش براي يافتن متحد ايدئولوژيك در منطقه 
خاورميانه، با مطرح كردن چنين شباهتي زمينه را 
براي ايجاد يك ناسيوناليس��م ملي در ايران فراهم 
كردند، ناسيوناليس��مي كه با تأكيد بر شباهت با 
كش��وري مانند آلمان كه در فناوري و تكنولوژي 
بسيار پيشرفته به شمار مي آمد، مي توانست هوادار 
نوسازي رضاشاهي باش��د. در اين راستا اقدامات 
سياسي و مبادالت فرهنگي بس��ياري ميان ايران 
و آلمان انجام ش��د كه البته نمي توانست چندان 

پايدار باشد...«. 

در مقط�ع حاكمي�ت رضاخان، در 
مذاكرات و مناس�بات جاري ميان 
اي�ران و آلم�ان، دائم بر ش�باهت 
خون�ي دو مل�ت و اش�تراك آنان 
در آريايي گ�ري تأكي�د مي ش�د. 
مس�ئله اي كه ديگر مايه مباهات 
سياس�تمداران ايراني ش�ده بود 
و از ايج�اد چنين ش�باهتي ميان 
خ�ود و ي�ك دول�ت پيش�رفته 
اروپاي�ي خرس�ند بودن�د! ام�ا 
هم�ه اي�ن خيال ه�اي خ�وش 
ايدئولوژيك و تاريخي، با شكست 
در  متفقي�ن  جبه�ه  از  آلم�ان 
ش�هريور 1320 نقش بر آب ش�د! 

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6305 | 12صف��ر1443  | یکش��نبه28ش��هریور1400

ان
اخ

رض
الم 

م س
اس

 مر
 در

ت
رك

ت ش
جه

ن 
ستا

 گل
اخ

ه ك
ود ب

 ور
ام

نگ
، ه

وي
ن 

ارا
مك

ز ه
ن ا

د ت
چن

ن و 
يرا

در ا
ن 

ما
ر آل

ختا
ر م

وزي
ل 

گ ات
هن

سر
   

سازماني كه نتوانست
 پرورش دهنده افكار باشد!

نهادي كه در مشكالت 
خويش گم شد!

   محمدرضا كائيني
شايد بتوان ادعا كرد 
كه خوانش سرشت 
و سرنوشت سازمان 
موس��وم به پرورش 
افكار، براي شناخت 
درك پهل��وي دوم 
از پدي��ده فرهنگ و 
راه تأثير بر آن كافي 
باشد! كاري كه بابك 
دربيكي در پژوهش 
مبس��وط و پردامنه 
خويش در اين باره، به انجام رسانده است. اثر »سازمان 
پرورش افكار«، مطول ترين تحقيق در موضوع خويش 
است كه توس��ط مركز اسناد انقالب اس��المي، روانه 
بازار نشر شده است. مؤلف در ديباچه اين اثر، در باب 

محتواي آن چنين آورده است:
»سازمان پرورش افكار، در زمستان 1317، توسط احمد 
متين دفتري تشكيل شد. اين نهاد، يك نهاد فرهنگي به 
حساب مي آمد كه با اهداف رسماً اعالم شده اي، شروع به 
كار كرد. در عين حال اهداف اعالم نشده اي نيز براي اين 
نهاد در نظر گرفته شده بود كه سال ها بعد اين اهداف از 
البه الي اسناد و مدارك جديد و همچنين خاطرات افراد 
مختلف، به طرز روشن تري بيان شد. با اين حال بررسي ها 
نشان مي دهد اين نهاد، مانند بسياري از برنامه هاي مدون 
يا تدوين نشده دوران رضاشاه كه بيشتر حالت انفعالي و 
دوره اي داشت تا يك برنامه ريزي درازمدت و مشخص، 
از اهداف اوليه خود، چه اهداف عنوان شده و چه عنوان 
نشده، دور ش��د و در گرداب مش��كالتي گرفتار شد كه 
خودساخته يا ناشي از مش��كالتي مي شد كه برآمده از 
ساختار نظام و حاكميت آن دوران  به  عنوان مؤسس و 
متولي اين نهاد بود. كتاب حاضر تالشي جهت شناسايي 
اهداف، عملكرد و مشكالت سازمان پرورش افكار است. 
فصل اول اين اثر، به جايگاه س��ازمان پرورش افكار، در 
ساخت حكومت رضاشاه مي پردازد. هدف از نوشتن اين 
فصل، يادآوري نكاتي درباره عملكرد عمومي حكومت 
رضاشاه و بررسي روابط حاكم ميان حكومت و مردم، در 
آن مقطع تاريخي است تا به نتيجه اي جامعه شناسانه 

از ساخت حكومت منتهي ش��ود و آنچه نويسنده بر 
آن تأكيد دارد، يعني رابطه تنگاتنگ سيستم حكومتي 
و همبس��تگي وجودي آن با س��ازمان پ��رورش افكار 
تبيين گردد. فصل دوم، در واق��ع ادامه بحث فصل اول 
و تالشي است جهت شناس��ايي ديدگاه هاي فرهنگي 
غالب بر روش��نفكران قبل از تشكيل حكومت رضاشاه 
و عملكرد حركت هاي فرهنگ��ي و اجتماعي حكومت 
رضاشاه كه در نهايت تشكيل نهادي مانند پرورش افكار 
را توجيه مي نمود. اهداف پيدا و پنهان اين نهاد و ساختار 
تش��كيالتي آن به ترتيب در فصول دوم و س��وم مورد 
بررسي قرار گرفته اند. عملكرد سازمان پرورش افكار در 
كميسيون هاي مختلف، موضوع فصول چهارم تا ششم 
است. فصل چهارم به كميسيون مطبوعات اختصاص 
داده شده است. تجربه نشريه ايران امروز، تجربه جالبي 
است كه مي تواند بازتابي از ديدگاه هاي متوليان پرورش 
افكار، در برخورد با مسائل فرهنگي و در عين حال بازتابي 
از چگونگي شناسايي و حل مشكالت يك نشريه دولتي 
باشد، لذا اختصاص يك فصل به اين موضوع ضروري بود. 
فصلي ديگر نيز به كميسيون سخنراني اختصاص داده 
شده است كه به جهت اينكه در اجراي برنامه هايش مانند 
ساير كميس��يون ها نيازي به امكانات ويژه و تخصيص 
منابع مالي گزاف )در مقايس��ه با ساير فعاليت ها( نبود، 
اهميت ويژه اي دارد. سه كميسيون نمايش، موسيقي 
و راديو نيز در يك فصل مورد بحث واقع ش��ده اند و در 
نهايت به عنوان جمع بندي و نتيجه گيري، به بررس��ي 
داليل افول و انحالل سازمان پرورش افكار پرداخته شده 
است. در ابتدا نويسنده قصد داشت تا با اختصاص فصلي 
جداگانه، علل افول و انحالل اين نهاد را بررسي نمايد، اما 
بنا به داليل مشخصي از آن منصرف شد. دليل اين امر به 
نكته ظريفي بازمي گردد؛ پس از فروپاشي نظام رضاشاه 
كه امكان نقد عملكرد دوران رضاشاه به وجود آمده بود، 
به واسطه اش��غال كشور، مش��كالت اقتصادي ناشي از 
جنگ، قحطي و نظاير آن، بيشتر مباحث روزنامه ها به 
مسائل مختلف روزمره بازمي گشت يا آنكه نقد و بررسي 
نظام سابق، بيشتر به حمالت تند سياسي معطوف بود. 
ضمن آن كه نمي توان انتظار داشت در آن مدت كوتاهي 
كه از سپري ش��دن نظام رضاش��اهي مي گذشت، نقد 
جدي و بي طرفانه اي از نهاد هاي��ي مانند پرورش افكار 

صورت گيرد...«. 

شد
س 

سي
و تأ

اد ا
نه

يش
ه پ

ار ب
فك

ش ا
رور

ن پ
زما

سا
كه 

ي 
تر

 دف
ين

 مت
مد

  اح

حكومت انگلس�تان كه خود را تاج بخش 
رضاخان مي دانس�ت، اق�دام او در اعالم 
بي طرفي را كه به نوع�ي خدمت به آلمان 
نازي بود، اقدامي قدرناشناسانه دانست 
و همي�ن امر س�بب ش�د ت�ا بريتانيا در 
موقع مناس�ب، زمينه بركناري رضاشاه 
و خلع وي از قدرت را فراه�م كند. البته 
چرچيل نخس�ت وزير وقت انگلس�تان 
گفت�ه ب�ود نقش�ه بركن�اري رضاش�اه، 
مدت�ي پي�ش از اخط�ار انگلس�تان و 
ش�وروي به دولت ايران، درب�اره فعاليت 
آلمان ها در اين كش�ور گرفته شده بود!
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