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نقد درون ساختاري آيتاهلل حسينعلي
منتظري به چاپ ششم رسيد

گامي در
«پاسداشت حقيقت»

محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك
در معرفي آن سخن
م��يرود ،در ع��داد
نخستين نقدهايي
اس��ت كه پ��س از
انتش��ار خاط��رات
آيتاهلل حسينعلي
منتظ��ري و درباره
آن نشر يافت و مورد
توجه تاريخپژوهان
قرار گرفت .اين عيارسنجي تاريخي ،اينك به چاپ
ششم رس��يده و پيوس��تي نيز از نقدهاي وارده بر
خويش دارد .عباس سليمينمين ،پژوهشگر تاريخ
معاصر و از مؤلفان اين كتاب ،در ديباچه واپس��ين
چاپ آن چنين آورده است:
«نزديك ش��دن به حقايق تاريخي ،پيمودن راهي
دش��وار و پرفراز و نش��يب را طل��ب ميكند .تصور
اينكه ب��ا غلبه دادن ي��ك روايت -حت��ي به فرض
قطعي و موثق پنداشتن آن -كمكي به شفافسازي
رخدادهاي پيچي��ده نمودهايم ،امري خطاس��ت.
در روزگار كنوني كه فراگي��ري ابزارها ،امكان ثبت
و ضبط روايات گوناگون و بعض��اً متناقض را براي
همگان بسيار آسان ساخته است ،جلب توجه اهل
تحقيق به رواياتي كه آنان را به ثأثيرگذاران در يك
رخداد مهم نزديك ميس��ازد ،ميتواند از بسياري
از س��ردرگميها بكاهد .از اين رو قبل از چاپ نقد
خاطرات آيتاهلل منتظري ،كپي آن را ش��خصاً به
فردي سپردم كه ميدانستم بعد از مهدي هاشمي،
در تهيه و تدوين آثار مربوط به اين شخصيت ،نقش
مستقيم و بعضاً غيرمستقيم دارد .خوشبختانه در
اين مالقات حضوري ،قول اجابت درخواست مكتوب
كردن ايرادات و ضعفهاي احتمالي در نقد خاطرات
داده ش��د ،اما حتي پيگيريهاي مستمر بعدي نيز
نتوانست وعده داده شده را عملي سازد ،تا اينكه با
فاصله زماني طوالني ،كتاب حاضر به چاپ رسيد.
تأخير مورد اشاره از اين رو بود كه مسئوالن وزارت

در دوره رضاخان ما فقط اجازه داشتيم
تا نفتمان را به انگليس�يها بدهيم!
اجازه بس�تن ق�رارداد نفت�ي با هيچ
كشور ديگري را نداشتيم .نه فقط در
خصوص نفت جنوب ك�ه در مورد آن
قراردادي بسته بودند ،بلكه بعدها هم
كه در شمال ايران نفت پيدا شد ،ما به
هيچوجه نميتوانستيم با كشورهاي
ديگري چون امريكا ،آلمانو فرانسه
ق�راردادي ببنديم ،در حال�ي كه آنها
جزو كش�ورهاي بلوك غ�رب بودند.
ما حتي با اتحاد جماهير ش�وروي هم
نميتوانس�تيم قرارداد نفتي ببنديم.
ك شرق و قدرت معارض
چون نماد بلو 
با غرب بود و انگليس�يها به ش�دت
نس�بت به آن واكنش نشان ميدادند

«تحليلي از سياست نابود ساختن عشاير
در دوره پهلوي اول» در گفتوشنود با عباس سليمينمين -بخش پاياني

رضاخان در جریان حمله متفقين
 4بار از تهران فراركرد!
سمانه صادقي

توش�نود را روز گذش�ته از
آغازين بخ�ش اين گف 
نظ�ر گذراندي�د .اين�ك واپس�ين بخ�ش از آن را
پيشروي داري�د .اميد آنك�ه تاريخپژوهان معاصر
و عم�وم عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ولآي�د.

 .1359آيتاهلل حسينعلي منتظري
در حال ايراد خطبههاي نمازجمعه قم

 .1323رضاخان هنگام اقامت در ژوهانسبورگ

فرهنگ و ارشاد اسالمي دوران دوم خرداد و بعد از
كشاكش فراوان بر نسخه تس��ليمي مهر غيرقابل
چاپ زدند! اين موضع مقامات امور فرهنگي و نشر
س��بب ش��د تا با يك دنيا گاليه راهي جز جماران
پيشروي خود نبينيم .نواده و مس��ئول نش��ر آن
يار سفر كرده ،فرصت خواس��ت تا بعد از مطالعه و
كسب نظر چند تن از افرادي كه به آيتاهلل منتظري
همچنان ارادتي داشتند ،نظر خود را اعالم كند .بعد
از هفتهاي انتظار ،اثر حاضر از ديدگاه اين عزيز و نيز
ساير عزيزان مدنظر ايشان بسيار منصفانه ارزيابي
ش��د .اعتراض جمارانيان ب��ه توقيفكنندگان اثر
و محبتش��ان به مؤلف��ان آن ،پايانبخش انتظاري
طوالني بود .در ادامه استقبال اهل فرهنگ و نظر،
شمارگان نقد درون س��اختاري خاطرات آيتاهلل
منتظري را در كمتر از يك سال به 40هزار نسخه
رساند .اكنون بعد از گذش��ت يك دهه ،مراجعات
متعدد و مطالبه اثري كه موضوع آن را پايان يافته
ميپنداشتيم ،ما را در مسير تدارك چاپ ششم آن
قرار داده است .خوشبختانه آن ياد برنده عهد قبل از
چاپ كتاب در سال ،1380سال گذشته جوابيهاي
را به بهانهاي ديگر در همين زمينه مكتوب كرد كه
به همراه توضيحاتي بر آن به عنوان پيوست چاپ
ششم خاطرات ،تقديم حضور عالقهمندان و محققان
ميشود .البته چاپ اين جوابيه بدان معنا نيست كه
ما بر مطالب طرح شده توسط يكي از نزديكترين
افراد به آيتاهلل منتظري صح��ه ميگذاريم ،بلكه
صرفاً مطالعه همزمان دو ديدگاه را زمينهساز همه
جانبهنگري در خواننده محترم ميپنداريم ،چراكه
از ابتدا تالشمان بر مهيا شدن بس��تر تحقيقي دو
س��ويه بود كه البته با تأخير فراوان به ثمر نشست.
اين مطلب كه اهل مطالعه چه درصدي از نظرات و
ديدگاههاي دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران و چه
درصدي از مطالب جوابيه را قرين به صحت بداند،
برايمان در اولويت دوم قرار دارد .اولويت اول در اين
وادي ،تقويت روحيه پژوهشگري به عنوان تنها راه
غلبه بر پيچيدگيهاي تاريخي است». ...

ساختار اقتصادي كش�ور پيش از بركشيدن
رضاخان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ساختار اقتصاد ،قب ً
ال براساس توليد بود و ماليات ،براساس
توليد از مردم اخذ ميشد .روابط استخدامي هم بر اساس
توليد بود ،يعني كسي به اس��تخدام دولت در نميآمد،
مگر اينكه قبل از آن درآمد ديگري از سوي او ايجاد شده
باشد .براساس آن درآمد ،او ميتوانست به خدمت دولت
درآيد اما پس از اينكه ساختار اقتصادي تغيير كرد ،كشور
به س��وي واردات از محل درآمدهاي نفتي رفت و روابط
استخدامي هم متحول شد .البته درآمدهاي نفتي كشور
در دوران رضاخان خيلي باال نبود .ما در آن دوره ،اساساً
امكان مانور دادن روي قيمت نفت را نداشتيم .چون در
آن روزگار ،تنها اجازه داشتيم تا نفتمان را به انگليسيها
بدهيم .اجازه بستن قرارداد نفتي ،با هيچ كشور ديگري
را نداش��تيم .در زمينه ص��ادرات نفت ،انگليس��يها به
صورت مطلق بر ما تسلط داشتند .نه فقط در خصوص
نفت جنوب كه در مورد آن قراردادي بسته بودند ،بلكه
بعدها هم كه در شمال ايران نفت پيدا شد ،ما به هيچوجه
نميتوانستيم با كشورهاي ديگري چون :امريكا ،آلمانو
فرانسه قراردادي ببنديم .حال آنها كه جزو كشورهاي
ك غرب بودند ،ما حتي با اتحاد جماهير شوروي هم
بلو 
نميتوانستيم قرارداد نفتي ببنديم! چون نماد بلوكشرق
و قدرت معارض با غرب بود و انگليسيها به شدت نسبت
به آن واكنش نش��ان ميدادند .بنابراي��ن توليد نفت ما
بهگونهاي بود كه تنها ميتوانستيم واردات اندكي داشته
ت ملي شدن صنعت نفت ،مسئله به
باشيم ،اما بعد از نهض 
تدريج تفاوت پيدا كرد.
اين تفاوت از چه جنبههايي بود؟
نهضتملي نفت ايران موجب ش��د جامعه ما نس��بت
به روابط اقتصادي و سياس��ي حاك��م ،آگاهي خوبي به
دس��ت آورد و اين مرهون ايجاد يك ش��رايط ويژه بود.
چون ديكتاتورياي كه پيش از آن انگليسيها به واسطه
رضاخان ايجاد ك��رده بودند ،جلوي ه��ر گونه آگاهي و
تصميم اجتماعي را ميگرفت .مجلس كام ً
ال فرمايشي و
دست نشانده بود و حتي انگليسيها در تعيين نمايندگان
آن دخالت مستقيم ميكردند كه فالن فرد بايد يا نبايد
باشد .محمد ارجمند سرپرست تلگرافخانه رضاخان در
كتاب خاطرات خود با عنوان « 6سال در دربار پهلوي»
ميگويد« :تعيين ش��د كه حتماً نام من از صندوق رأي
دربيايد اما بعد نام من را ح��ذف كردند! پيگيري كردم
كه علت چه بود؟ متوجه ش��دم كه چ��ون قبل از اينكه
تلگرافچي رضاخان باشم ،مدتي طلبه بودهام ،انگليسيها
دستور دادهاند كه نام من از ليست حذف شود ». ...البته
ارجمند خ��ودش هم آدم فاس��دي بود و بعده��ا او را از

سيستم حذف كردند .علت اينكه يك طلبه را به عنوان
سرپرس��ت تلگرافخانه رضاخان گذاشته بودند هم اين
بود كه رضاخان سواد نداش��ت ،ولي ارجمند با سوادي
كه داشت ،ميتوانس��ت تلگرافها را به خوبي دريافت و
ارسال كند .رضاخان هم عليالقاعده ،با چنين آدم اميني
مشكلي نداشت .به هرحال عالوه بر مجلس و قوه قضائيه
دست نشانده ،حتي آدمهاي غربگرايي مانند علياكبر
داور ،عبدالحس��ين تيمورتاش ،نصرتالدوله فيروز و...
هم از دم تيغ رضاخان گذشته بودند .ميخواهم بگويم
هيچ دستگاهي در دوران س��لطه مطلق انگليسيها بر
ايران وجود نداشت كه اطالعاتي به جامعه بدهد.بنابراین
چون جامعه اطالعي از وضعيت نداش��ت ،نميدانست
در قضيه صادرات نفت ،چه باليي بر س��ر ما ميآيد .در

رضاخان پس از اش�غال اي�ران و از ترس
جان خود ،قبل از ورود قواي ارتش سرخ،
انگليس�يها و امريكاييه�ا ب�ه تهران
ميخواست فرار كند .او براساس اطالعات
غلطي كه دريافت كرده بود ،مبني براينكه
قواي متفقين در راه تهران هستند ،چهار
بار از ته�ران گريخت! رضاخ�ان حتي تا
نزدي�ك ق�م هم رف�ت ،ول�ي بعد ب�ه او
اطالع دادند قواي متفقي�ن همچنان در
قزوين مس�تقر هس�تند و راهي تهران
نشدهاند ،لذا وي مجددا ًبه تهران برگشت

چنين شرايطي ،طبيعتاً مطالبهاي هم از حاكميت شكل
نميگرفت .حتي ابوالحسن ابتهاج ميگويد« :به [ويليام]
فريزر(رئيس شركت نفت ايران و انگليس) گفتم نفت كه
مال ماست ،اق ً
ال بدانيم شما چقدر از نفت ما را ميبريد؟ اما
رسماً به من گفته شد به هيچوجه اجازه نخواهيم داد كه
شما در اين قضيه ورود كنيد ». ...پس از اخراج رضاخان از
ايران ،يك فرصت استثنايي براي آگاهي يافتن ملت ايران
گ جهاني دوم بود .البته انگليسيها
ايجاد شد و آن هم جن 
چون ميخواس��تند خيزش ملت ايران را كنترل كنند،
نميتوانستند از شكلگيري اين فضاي آزاد به طور كامل
جلوگيري كنند.
رويداد جنگ جهاني دوم ،چگونه توانس�ت
فضاي خفقان و ديكتاتوري رضاخاني را درهم
بشكند و قدري به ملت مجال تنفس بدهد؟
جنگجهاني دوم ،آن س��لطه مطلق انگليس��يها را به
چالش كشيد .اين به چالش كشيده شدن ،فضاي تنفسي
را براي ملت ايران ايجاد كرد .مردم ايران كمكم متوجه
ش��دند در دوران س��لطه مطلق انگليس��يها ،چه بر ما
گذشته است .مطالبي افشا شد كه حتي خواص هم اص ً
ال
از آن اطالعي نداشتند .مثل بازي تمديد قرارداد دارسي
توسط رضاخان در س��ال 1312كه اص ً
ال كسي نفهميد
اصل ماج��را و مفاد ق��رارداد چه بود؟ در دوران س��لطه
انگليسيها بر ايران خفقان به حدي بود كه دكتر مصدق
ميگويد« :ما در جلس��ات خصوصي دو نفره هم جرئت
نميكرديم راجع به قرارداد دارس��ي صحبت كنيم». ...
يعني اينقدر در خصوص اين قضيه احتياط ميكردند.
حال با وجود اينكه دكتر مصدق آنقدر احتياط ميكرد
و حتي در احمدآباد ساوجبالغ س��اكن شده بود و هيچ
دخالتي در مسائل سياسي نداشت ،باز هم رضاخان او را
دستگير ميكند! چون ميداند مصدق ،مخالف عملكرد
اوست .حتي امكان داشت كه در زندان و مانند بسياري
ديگر ،به دستور رضاخان اعدام شود .هرچند اين مسئله
مصادف شد با انتهاي حكومت رضاخان و مسائل ديگري
اتفاق افتاد .در حالي كه مث ً
ال امروزه در كش��ور ،به دليل
عدم تمركز ساختار قدرت ،همه جامعه از همه چيز اطالع
دارند .حتي ميتوان گفت بيش از حد ،همه مس��ائل در
جامعه آشكار است.
اشاره كرديد به تغييرات در مفاد قرارداد نفتي
دوره رضاخان .اين تغييرات از چه قرار بود؟
در قراردادي كه مجددا ً رضاخان امضا كرد ،حكميتي
كه به نفع ايران بود ،حذف شد .بند مربوط به بر جاي
گذاشتن همه تجهيزاتي كه در طول قرارداد ،وارد ايران
ميشد و بايد بعد از پايان قرارداد رايگان به ملت ايران
واگذار ميشد نيز حذف شد! در واقع بسياري از بندهاي
قبلي قرارداد ،حذف شدند .ضمن اينكه قرارداد قبلي
اص ً
ال تأييد مجلس شوراي ملي را نداشت ،ولي قرارداد
جدي��د را در مجلس تصوي��ب كردند كه مث� ً
لا مردم
ايران به س��ختي بتوانند آن را لغو كنند .چون پيش از
تصويب مجلس ،ملت ايران به سهولت ميتوانست اين
قرارداد را حذف كند و مش��كل كمتري در اين زمينه

داشت .بنابراين آنچه موجب شد ملت ايران دست
به يك حركت اعتراضي بزن��د ،اطالعاتي بود كه
دريافتكرد.
برانداختن رضاخان توس�ط انگلستان
و پيش آمدن يك آگاه�ي ناگزير ملي با
بركشيدن او ارتباط وثيق دارد .مناسب
اس�ت به عنوان معترضه و در اين بخش
از گفتوگو اش�اراتي در اين باره داشته
باشيد.
علت انتخاب رضاخان توسط انگليسيها آن بود
كه با كمترين هزينه ،بتوانند اراده خودشان را در
ايران دنبال كنند .چون وقتي ب��ا چندين مركز
قدرت مواجه بودند ،نميتوانس��تند اراده خود را
به راحتي محقق كنند.بنابرای��ن در اين مقطع،
سلطه و استبداد كام ً
ال با هم گره ميخورد و هر دو
حافظ و صيانت كننده يكديگر ميشوند .بيگانه
استبداد را تقويت ميكند ،اس��تبداد هم سلطه
بيگانه را پشتيباني ميكند .شواهد اين مسئله را
ما در نهضتملي شدن صنعت نفت كام ً
ال شاهد
هستيم .چون در ماجراي ملي شدن ،يك حركت
كالن اجتماعي براساس آگاهي شكل گرفت .هيچ
كس نه در جامعه ايران كه در جامعه بينالملل هم
حق را به انگليس نميداد .نفت براي ملت ايران
بود و خودش همبايد و هم ميتوانست در مورد آن
تصميمبگيرد و قرارداد ببندد .حال فرض كنيد در
آن دوره ،انگليس پيشنهاد قراردادي عادالنه در
مورد جنوب را داشت ،ايران ميتوانست به قرارداد
با امريكاييها درباره نفت ش��مال هم فكر كند.
اص ً
ال فرض ميكنيم كه در نظر گرفتن  16سنت
براي فروش نفت جن��وب عادالنه بود كه البته به
هيچوجه اينطور نبود ،اما رضاخان داور را به دليل
اينكه با امريكاييها قرارداد ميبندد ،ميكش��د.
علي اكبر داور كه در شكلگيري حكومت او نقش
بسيار مؤثري داشته است! اما رضاخان ترديدي
در اين موضوع نميكن��د ،چرا؟ چون در غير اين
صورت ،سلطه مطلق انگليسيها به چالش كشيده
ميش��د .در خاطرات دكتر مصدق آمده اس��ت:
«دريادار شاهين نامه نوشت عالوه بر اين صادرات
رسمي كه ما بر آن نظارت نداشتيم ،انگليسيها
لولههاي مخفي از زير خاك به عراق برد ه و از آنجا
نفت را خارج ميكردهاند ». ...اين گزارش رسمي
به دكتر مص��دق به عنوان رئيس دولت رس��يده
است .اين اطالعات به جامعه رسيد و ملت دست
به قيام زد! شما توجه كنيد به آن رابطهاي كه بين
استبداد و سلطه وجود داشت .بهرغم اينكه همه
قبول داش��تند نفت حق ملت ايران است ،مردم
در فقر مطلق زندگي ميكردند و ش��رايط بسيار
سختي داشتند 70 .درصد از جمعيت كشور ،نه
تنها يك ريال از درآمدهاي نفت كش��ور بهرهاي
نميبردند ،بلكه از خدم��ات اجتماعي هم كام ً
ال
بيبهره بودند .حال امروزه برخي ميگويند در آن
دوره وضعيت ملت ايران در شهرها خوب بود .اوالً:
همه جمعيت كشور ،شهرنشينها نبودند .ثانياً:
خود شهرنشينها هم در همان دوران ،براساس
خاطرات س��ران رژيم پهلوي ،وضع فالكتباري
داشتند! بنابراين با توجه به اين نكته ،در خواهيد
يافت كه چرا در جريان نهضت نفت ،انگليسيها
همه تالش خود را بر اين نقطه متمركز كردند كه
ساختار قدرت تغيير نكند و ملت ايران نتواند در
مسير احيا يا احقاق حقوق خودش قرار گيرد.
با اي�ن تفاصي�ل ،چ�را انگليس�يها در
شهريور 20تصميم گرفتند رضاخان را از
سلطنت بركنار و او را تبعيد كنند؟
اوالً :رضاخان را فقط انگليسيها نبردند ،بلكه منافع
مش��ترك هر دو موجب ش��د او از ايران ب��رود .اين
رويكرد ،هم به نفع رضاخان و هم به نفع انگليسيها
بود .رضاخان نزديك به 20سال ،اقداماتي انجام داد
كه كام ً
ال عليه مصالح ملي بود .منته��ا مردم از آن
اقدامات ،اطالعات اندكي داش��تند .وقتي نيروهاي
همسايه شمالي ،انگليس وامريكا ،در شهريور1320
وارد كشورش��دند ،اطالعاتي به دست جامعه ايران
رس��يد كه بازگو كننده خيانت رضاخان به كشور
بود .لذا رضاخان به شدت خائف بود كه توسط مردم
دستگير ،محاكمه و اعدام شود .محاكمه رضاخان به
نفع انگليسيها هم نبود .چون اگر رضاخان دستگير
ميشد و در اين باره اطالعاتي نشت ميكرد كه چه
كساني و براي چه توس��ط رضاخان كشته شدند تا
بيگانه بتواند حداكثر بهره را از س��لطهاش بر ايران
ببرد هم براي انگليسيها و هم براي رضاخان بسيار
زيانبار بود .هنوز هم در م��ورد مرگ علياكبر داور،
جامعه اطالعات چنداني ن��دارد! نيروهاي جوان ما
واقعاً چه اخب��اري از اين موض��وع دارند؟ هنوز هم
خيليها اين اطالعات را به جامعه نميدهند ،عالوه
بر اينكه دستگاههاي رسمي نيز در اين باره كوتاهي
ميكنند .ش��ايد هم علت س��خن نگفتن بسياري
از وابس��تگان به سياس��ت بيگانه در اين باره ،اين
است كه نقش انگليس��يها در مرگ طرفداران اين
دولت مشخص نش��ود .افرادي چون علياكبر داور،
نصرتالدوله فيروز و عبدالحسين تيمورتاش با آنكه
اصوالً طرفدار انگليسيها بودند ،توسط خود آنها از
ميان برداشته شدند!
سردار اسعد بختياري نيز از جمله كساني
بود كه با وجود خدمات بسيار به انگليس
و رضاخان از سوی آنان كشته شد .در باره
او چه ارزيابياي داريد؟
سرداراس��عد ،مقولهاش فرق ميكند .بل��ه ،او هم
طرفدار انگليسيهاس��ت .اص ً
ال انگليسيها او را در
قضيه فتح تهران هداي��ت كردند .منتها ميخواهم
بگويم افرادي چون علياكبر داور ،نصرت الدوله يا
تيمورتاش حداقل اقدامي در جهت مصالح ملي هم
انجام داده بودند .مث ً
ال تيمورتاش گاه با انگليسيها
بر س��ر مصالح ملي چانه زد! اما اين مس��ئله براي
انگليس��يها قابل تحمل نبود كه كسي پيدا شود
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و مس��تقل از رضاخان ،در برابر آنه��ا از مصالح ملي
دفاع كند .داور هم معتقد بود م��ا ميتوانيم منافع
خود را از نفت بيشتر كنيم .اين افراد با وجود آن كه
غربگرا بودند ،اما در كنار اين مسئله ميخواستند تا
مردم ايران هم برخورداري بيشتري داشته باشند.
اين افراد حافظ س��لطه بيگانه و بس��تن قرارداد با
انگليس��يها بودند ،ولي اعتقاد داشتند ما هم بايد
بتوانيم از طريق فروش نفتمان بهره بيشتري ببريم.
اگر اين اطالعات به جامعه ميرسيد كه انگليسيها
بر سر عناصر غربگراي خود كه حافظ منافع آنها در
ايران بودند ،چهآوردهاند ،براي انگليس��يها زيانبار
بود .البته هنوز هم برخي معتقدند رضاخان چون در
برابر انگليسيها ايستاد ،او را از سلطنت خلع كردند و
خواستند از ايران برود! خير ،اص ً
ال اينطور نيست .اگر
رضاخان اقدامي عليه انگليسيها ميكرد ،آيا آنها به
نفع او چنين فضاسازيهايي ميكردند؟
گويا پس از حمله متفقين به ايران ،بر اثر
انتقال اخبار غلط به رضاخان ،او چندين
بار هم از پايتخت فراري ميشود! اينطور
نيست؟
بل��ه .رضاخان در چن��ان ش��رايطي و از ترس جان
خود ،قبل از ورود قواي ارتش س��رخ ،انگليسيها و
امريكاييها به تهران ميخواست فرار كند .اين ماجرا
در خاطرات فريدون جم ،ابوالحسن ابتهاج و حتي
جعفر شريفامامي رئيس فراماسونري در ايران هم
آمده است .رضاخان براساس اطالعات غلطي كه به او
داده بودند ،مبني براينكه قواي متفقين در راه تهران
هستند ،چهار بار فرار ميكند! او حتي تا نزديك قم
هم ميرود ،ولي بعد به او اطالع ميدهند كه قواي
متفقين ،همچنان در قزوين مستقر هستند و راهي
تهران نشدهاند ،لذا وي مجددا ًبه تهران برميگردد.
اين ادعا كه رضاخان به واسطه طرفداري
از آلمانه�ا مورد خش�م انگليس�يها
واقع ش�د تا چه حد ب�ه واقعيت نزديك
است؟ چون اين نكته نيز از سوي تاريخ
پژوهاني با گرايش�ات گوناگون به كرات
بيان ميشود.
خیر ،اي��ن صحبتها همگي دروغ و تاريخس��ازي
اس��ت .اگر رضاخان كوچكترين اق��دام و خيانتي
عليه انگليسيها انجام داده بود ،آيا باز هم از سوي
انگليس��يها اينقدر م��ورد لطف و مس��اعدت قرار
ميگرفت؟ به عنوان مثال ،آيا انگليسيها ثروتي را
كه رضاخان غارت كرده بود ،از او باز پس گرفتند؟
خير ،بلكه آنها همه آن ثروت را به پس��ر و خانواده
رضاخ��ان تحويل دادند .از س��وي ديگر اگ��ر واقعاً
انگليسيها نسبت به رضاخان خشم داشتند ،نبايد
به پس��رش اجازه ميدادند كه پادش��اه شود .همه
الطافي كه به خانواده پهلوي ميشود ،نشان از اين
دارد كه رضاخان در برابر انگليسيها نايستاده است.
اگر ايستادگي صورت گرفته بود ،دودمانش را بر باد
ميدادند .امكان ندارد كسي به انگليسيها خيانت
كند ،اما آنها پادشاهي را در خانوادهاش تثبيت كنند.
اين ادعا بس��يار سادهانديشانه اس��ت .انگليسيها
چنين موضوعي را ترويج دادند كه بگويند رضاخان
آدم مستقلي بوده اس��ت! اگر رضاخان ملي بود ،نه
تنها نبايد داور را ميكشت ،بلكه خودش هم بايد به
آلمانها امتياز نفتي ميداد .آيا رضاخان به آلمانها
امتياز نفتي داده است؟ آن هم در اوج نياز آلمانها
به نف��ت؟ چون اگ��ر رضاخان ب��ه آلمانها نزديك
ميشد ،اولين چيزي كه از او مطالبه ميكردند ،نفت
بود .مسئله نسبت ايران دوران رضاخان با آلمانها
بايد مورد مطالع��ه دقيق قرار گيرد .نازيس��م مثل
صهيونيسم ،براساس نياز جريان سرمايهداري شكل
گرفت .در واقع جامعه سرمايهداري براي حل مشكل
خودش مولودي جديد را به مي��دان آورد .بنابراين
خود انگليسيها ،اول مشوق و ترويجدهنده نازيسم
بودند ،اما بعدا ً با هم درگير شدند! امكان دارد در يك
زماني صهيونيستها هم با امريكاييها درگير شوند.
امكان دارد زماني گروهي در امريكا روي كار بيايند
كه بگويند چرا ما بايد سالي چندين ميليارد دالر به
صهيونيستها بدهيم؟ اين عليه منافع و مصالح ملي
ماس��ت .آيا ميان آنها درگيري ايجاد نخواهد شد؟
قطعاً خواهد شد.
در ابت�داي گفتوگ�و اش�اره كرديد كه
عش�اير ،هيچگاه گرايش به گريز از مركز
نداشتند .آيا در نتيجه اقدامات رضاخان،
عشاير چنين رويكردي پيدا كردند؟
بله .عش��اير بعد از رفتن رضاخان ،اقداماتي از اين
جنس انجام دادند ،اما يكس��ري از كارها در مورد
عش��اير را هم بيگان��ه انجام داد .مث� ً
لا در جريان
حضور نيروهاي انگليس��ي ،امريكايي و روس��ي،
بستن قرارداد با امريكاييها يا روسها مطرح شد.
اين كشورها در ايران نيروي نظامي داشتند و مايل
بودند از نيروهاي خودشان در روند اجراي قرارداد
استفاده كنند .لذا انگليسيها حركتي را بهصورت
كاذب ،در برخي مناطق عشايري شكل دادند كه
تهديدي عليه درخواس��ت روسها و امريكاييها
باشد .به اين منظور كه اگر هر كدام از اين كشورها
خواستند در جهت بس��تن قرارداد نفتي اقدامي
كنند ،عشاير هم عليه آنها ش��ورش كنند! البته با
استفاده از عشاير فاس��دي كه در ارتباط با بيگانه
بودند .بنابراین انگليسيها به واسطه اهرم عشاير
توانستند جلوي انعقاد قرارداد نفتي ايران با امريكا
و ش��وروي را بگيرند .همه اقدامات انگليس��يها
براي اين بود كه نيروهاي اتحاد جماهير شوروي
و امريكا را از ايران دس��ت خالي بي��رون برانند و
اين كار را هم كردن��د .نيروهاي اتح��اد جماهير
شوروي و امريكا از ايران خارج شدند بدون اينكه
هيچ قراردادي با آنها بسته شده باشد .اما قرارداد
نفتي انگليسيها تا نزديك دوره نهضت ملي ايران
پايدار ماند .در دوران اي��ن نهضت ،آگاهي و اقدام
ملي عليه دولت انگلس��تان باال گرفت و به مطالبه
عمومي تبديل شد.

