
   احمدرضا صدري
در تاري�خ نف�ت اي�ران، خردادماه هم موس�م 
اكتشاف طالي س�ياه و هم موعد انعقاد قرارداد 
دارسي اس�ت. دومي موجب ش�د تا سهم ملت 
از اول�ي و در دوران پهلوي ها ب�ه حداقل ممكن 
برسد! هم از اين روي بازخواني فراز و فرودهاي 
قرارداد دارس�ي، بهنگام و مفي�د مي نمايد. در 
مقال پي آمده، تالش ش�ده اس�ت ت�ا ابعادي از 
اين قرارداد مورد ارزيابي قرار گيرد. مستندات 
اين نوش�تار، ب�ر تارنم�اي پژوهش�كده تاريخ 
معاصر ايران موجود اس�ت. اميد آنكه محققان 
و عموم عالق�ه من�دان را، مفيد و مقب�ول  آيد. 

     
   اكتش�اف نفت، انعقاد دارس�ي، آغازي بر 

مداخالت همه جانبه انگلستان در ايران
اكتشاف نفت در ايران تا مدت ها به جاي آنكه اسباب 
آس��ايش مردمان اين ديار باشد، موجب وبال و آزار 
ايشان شد. نفت كشور ما، ابتدا توسط ويليام دارسي 
كشف و هم او وارد فرآيند خريد آن شد. با اين همه 
و پس از چندي، انگلس��تان تمامي س��هام شركت 
دارسي را خريد و به دولت ايران اين پيام را مخابره 
كرد كه مخاطب او نه يك فرد، بلكه يك امپراطوري 
اس��تعماري اس��ت. از آن دوره به بع��د، مداخالت 
انگليسي ها در ايران، وارد مرحله اي جديد شد. دكتر 
موسي فقيه حقاني پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران، 

اين فرآيند را اينگونه ارزيابي كرده است:
»قرارداد دارسي در س��ال 1901م، از سوی ويليام 
دارس��ي و دولت ايران بسته ش��د. دارسي در سال 
1908 م، در ايران به نفت دس��ت پيدا كرد و از آن 
زمان به بعد سياست انگلستان در برابر ايران تغيير 
كرد. پس از آنك��ه قرارداد دارس��ي در دولت امين 
السلطان، بين ويليام دارس��ي و رئيس دولت ايران 
بسته و توسط مظفرالدين شاه امضا شد، آنان متعهد 
شدند كه بعد از كش��ف نفت، 16درصد سود سهام 
آن را به اي��ران بدهند و عالوه ب��ر آن هم، مقداري 
پول نفت را به ايران تحويل دهند. برخي منابع اين 
پول نف��ت را 2 هزارتومان و برخ��ي ديگر 20  هزار 
ليره ذكر كردند. انگلس��تان در سال 1909، سهام 
دارسي از شركت نفت ايران و انگليس را خريد و در 
سال 1914، دولت انگليس 56درصد سهام شركت 
نفت ايران و انگليس را از آن خ��ود كرد و دو تن از 
نمايندگان دولت انگليس با استفاده از حق وتو، در 

هيئت مديره منصوب شدند. دولت انگليس بعدها 
كل سهام را از آن خودش كرد، البته اين اقدام دولت 
بريتانيا، برخالف روح قرارداد بود. ما قرار نبود هيچ 
زماني با دولت انگلستان طرف قرارداد بشويم، بلكه 
ايران قرارداد را با يك تبعه انگليس��ي امضا كرد. از 
س��ال 1914 تا 1918، انگلس��تان قرار بود درآمد 
حاصل از نفت را به ايران بدهد كه نزديك به 600 
هزار لير مي شد، اما در پايان جنگ جهاني اول، نه 
تنها انگلس��تان اين مبلغ را پرداخت نكرد، بلكه از 
ايران 614 هزار لير مطالبه كرد و مدعي شد كه در 
طول جنگ به شبكه انتقال نفت آسيب وارد شده 
و خس��ارت، دقيقاً برابر با درآمد ايران از نفت شد و 
14  هزار ليره باب رك��ود از ما گرفتن��د و بنابراين 
از عايدات نف��ت، چيزي نصيب ما نش��د. همانطور 
كه اشاره شد، پس از كش��ف نفت در ايران، سطح 
مداخالت انگليس در ايران گس��ترده تر شد و آنها 
در هم��ه امور كش��ور دخالت مي كردن��د. پيش از 
جنگ جهاني اول، نفت در ايران اس��تخراج شد و 
دولت انگليس با اس��تفاده از نفت ايران، توانس��ت 
در جنگ به پيروزي دس��ت پيدا كن��د، اما پس از 
سقوط روسيه تزاري، انگلستان س��عي كرد ايران 
را به تحت الحمايگي خود درآورد ك��ه اين يكي از 
كثيف ترين اقدامات انگليس در ايران بود، اما چون 
به موفقيت دس��ت پيدا نكردند، اق��دام به طراحي 
كودتاي 1299 كردند. براساس قرارداد1919، ايران 
مي بايست مستعمره انگليس شود كه اين قرارداد 
با عكس العمل آحاد مردم ايران، جامعه بين الملل، 
علما و روش��نفكران عقيم ش��د، اما چ��ون ايران و 
نفت ايران براي انگليس اهميت بس��ياري داشت، 
انگليس به س��مت طراحي كودتاي 1299 رفت تا 
قرارداد نفت دارسي تمديد ش��ود و به غارت ايران 
ادامه دهد، ضمن اينكه حضور جدي و گسترده تري 
هم در ايران داشته باش��د. در سال 1311ش بين 
رضاخان و ش��ركت نفت انگليس و ايران، اختالفي 
رخ داد. دولت انگلس��تان تعهدات خود را نسبت به 
ايران انجام نمي داد. قرارداد دارسي به طور خودكار 
تا سال 1340ش تمام مي شد، اما انگليسي ها قصد 
داشتند مدت زمان قرارداد تا سال 1370ش تمديد 
شود. رضاخان نخست در مقابل خواسته انگلستان 
مقاومت كرد، ولي با تهديدات جدي انگليس��ي ها 
مواجه شد. برخي مي گويند با س��وزاندن تعمدي 
پرونده نف��ت، زمينه براي تمديد قرارداد دارس��ي 

فراهم شد. مجلس ايران بعد از مشروطه، هيچ گاه 
قرارداد دارسي را تمديد نكرد، اما رضاخان در يك 
جلسه نيم س��اعته، قرارداد ديگري را تمديد كرد. 
برخي ذك��ر مي كنند كه انگليس��ي ها به رضاخان 
حكم كردند كه بايد قرارداد تمديد شود. رضاخان 
بعد از اندكي تأمل در اين باره به انگليسي ها گفت: 
همان كاري كه ما به خاط��ر آن ديگران )قاجاريه( 
را شماتت كرديم، توقع داريد آن را انجام دهم؟ كه 

انگليسي ها گفتند: بله بايد انجام دهي....« 
   رشوه هاي قرارداد دارسي، در گام نخست

از جالب ترين نكات درباره آغ��از بهره برداري نفتي 
در ايران، اين بود كه اساساً اين فرآيند با رشوه آغاز 
شد. دارس��ي كه عادات زمامداران ايراني را خوب 
مي شناخت، به س��ه تن از زمامداران از جمله علي 
اصغرخان اتابك صدراعظم وقت، رش��وه پرداخت 
كرد؛ اتابك در قبال درياف��ت اين مبلغ، متعهد بود 
كه اصل و مفاد قرارداد را از انظار انگليس��ي ها دور 
نگه دارد. محمد اسماعيل شيخاني پژوهشگر تاريخ 

معاصر ايران، در بسط اين نكته آورده است:
»ويليام ناكس دارس��ي ك��ه يك تاجر انگليس��ي 
بود، ق��رار بود حق اكتش��اف و اس��تخراج نفت در 
اي��ران را به ص��ورت انحص��اري در اختي��ار خود 
درآورد و به سياق ساير س��رمايه گذاران انگليسي، 
تمايلي نداش��ت تا ش��ريك ايراني داش��ته باشد. 
وي براس��اس ش��ناختي كه از تيپول��وژي رواني و 
البته ذائقه اقتصادي دولتمردان ايراني به  دس��ت 
آورده بود، دس��ت به جيب ش��د و اطراف و اكناف 
شاه را رش��وه داد تا اصطالحاً كارش پيش بيفتد و 
بتواند قرارداد را جلو ببرد. در اين قرارداد نيز مثلث 
امين الس��لطان مش��يرالدوله و مهندس الممالك 
پاي كار رش��وه گيري آمدند و تس��ريع ق��رارداد را 
پيش بردند. اس��ناد تاريخي در اينجا نيز مؤيد اين 
مهم است كه نماينده دارسي حدود 10  هزار ليره 
به اتاب��ك و مش��يرالدوله و مهندس الممالك نقداً 
پرداخت كرد و س��هامي معادل 10  ه��زار ليره به 
اتابك، 5  هزار ليره به مشيرالدوله و 5 هزار ليره به 
مهندس الممالك به عنوان تعارف تس��ليم كرد. در 
رأس رشوه بگيران امين السطان قرار داشت كه كار 
خطيرش اين بود هم رش��وه بگيرد و هم قرارداد را 
از انظار و رصد روس ها مخفي نگه دارد تا مبادا آنها 
نيز درخواست امتيازي مشابه كنند يا اينكه به كل 

جلوي عقد قرارداد را بگيرند... .«

راه پر پيچ و خم قرارداد دارسي، در آيينه روايت ها و تحليل ها

معاهده اي كه با رشوه آغاز شد
 و با تهديد تداوم يافت!

   نمايش رضاخان ب�راي تمديد قرارداد 
دارسي

بي ترديد در استخراج نفت ايران، طرف انگليسي 
بس كامي��اب و منتفع ب��ود، از اي��ن روي و به 
مدد فش��ار و قهر هم از پرداخت حقوق قانوني 
كش��ورمان س��ر باز مي زد و هم درصدد بود كه 
مدت اين معاهده را براي ساليان طوالني تمديد 
نمايد. با تجربه اي كه از مذاك��رات نمايندگان 
ايران ب��ا برگزي��دگان كمپاني به دس��ت آمد، 
مشخص گشت كه طرف انگليسي مايل است تا 
همچنان در به پاشنه سابق بچرخد و نفت ايران 
را به ثمن بخس ببرد. س��ارا اكبري پژوهش��گر 

تاريخ معاصر ايران، در اين فقره مي نويسد:
»در زمان مظفرالدين ش��اه و در س��ال 1901م، 
امتياز نفت ايران به مدت 60 س��ال ب��ه ويليام 
ناكس دارس��ي واگذار ش��د. با اجراي عمليات 
اكتش��اف نفت در منطقه چاه سرخ قصرشيرين 
و سپس در منطقه مسجد س��ليمان، مذاكراتي 
با شركت نفت دارسي انجام ش��د و به دنبال آن 
در سال 1909م، شركت نفت ايران و انگليس به 
ثبت رس��يد. اندك زماني بعد، از طرف شركت 
سابق دارس��ي كه اينك با نام شركت نفت ايران 
و انگلي��س فعاليت مي ك��رد، كارش��كني هاي 
متعددي انجام ش��د. با وقوع جنگ جهاني اول، 
ش��ركت دارس��ي س��هم منافع ايران را به بهانه 
بحران اقتصاد جهان��ي، كاهش داد و از پرداخت 
درآمد صدي شانزده به ايران كه انگليسي ها در 
توافق قبلي آن را امضا ك��رده بودند، خودداري 
و ب��ا اين كار زمين��ه اختالف مي��ان دو دولت را 
فراهم كرد. )طي ماده 10 امتيازنامه، حق السهم 
ايران 16درصد از س��ود خالص ش��ركت تعيين 
شده بود(. افزون بر اين، انگليسي ها با اين بهانه 
كه بختياري ها مان��ع كار آنها ش��ده اند يا اينكه 
مزدوران ايراني لوله هاي نفت را شكسته اند، در 
حالي  كه بايد به آنها حقوق مي پرداختند، ادعاي 
غرامت كردن��د و مبالغي از آنچ��ه طبق قرارداد 
بايد به ايران مي پرداختند، كس��ر  كردند. پس از 
جنگ جهاني اول، شركت نفت ايران و انگليس 
با توجه به اهميت نفت جنوب ايران براي دولت 
بريتانيا، درص��دد برآمد عالوه ب��ر تمديد امتياز 
دارسي، تجديدنظري هم در آن به عمل آورد تا 
اختالف موجود بين شركت نفت و دولت ايران از 
ميان برداشته شود. بدين  ترتيب از سال 1927 
به بعد مذاكرات مفصلي براي حل اختالف، بين 
تيمورتاش وزير دربار و نمايندگاني از كمپاني در 
جريان بود. شركت نفت و دولت ايران، پيشنهاد 
تيمورتاش براي تجديدنظر در مواد امتياز دارسي 
را پذيرفت و در س��ال 1929م، سرجان كدمن 
براي ش��روع مذاكرات الزم و ارائه پيش��نهادات 
ش��ركت نفت، به ايران آمد و پيشنهادهايي را به 
دولت ايران تس��ليم كرد. خيلي زود آشكار شد 
كه روح حاكم بر پيش��نهادهاي كدم��ن، صرفاً 
تضمين منافع بريتانياس��ت و مناف��ع حاصل از 
نفت كه به تعبير ونس��ا مارتين، نگين امتيازات 
بريتانيا در ايران به شمار مي آمد، مسئله اي نبود 
كه انگليسي ها به  راحتي از آن چشم پوشند. در 
اين ميان تيمورتاش نيز به  خوبي به اهميت اين 
مس��ئله پي برد و از همان آغ��از مذاكرات قصد 
داشت تا محدوده امتيازنامه را به منطقه جنوب 
غربي ايران محدود و بدين  ترتيب استخراج نفت 
در بي��رون از اين مناطق را به ش��ركت هاي غير 
بريتانيايي واگذار كند. در مقابل براي انگليسي ها 
نيز اس��تفاده از نفت و تضمين بهره برداري آتي 
از آن بس��يار اهميت داش��ت و به همين سبب 
ادامه مذاكرات با تيمورت��اش را بي فايده ديدند 
و در نتيج��ه با تهديد رضاش��اه، ش��رايط حذف 
تيمورتاش از جريان مذاك��رات را فراهم كردند. 
در سال 1933م/ 1312ش، شركت نفت ايران و 
انگليس به دولت ايران اطالع داد كه حق السهم 
دولت ايران باب��ت عايدات نفت در س��ال قبل، 
فقط 302هزار ليره اس��ت، در حالي  كه در سال 
1930م/ 1309ش، عايدات اي��ران از اين بابت 
چهار برابر اين مبلغ بود. اي��ن اختالف عايدات، 
دولت ايران را به اعتراض و تقاضاي رس��يدگي 
واداشت، ولي چون شركت زير بار نرفت، رضاشاه 
در نوامبر 1933م/ 1312ش و در حضور هيئت 
وزيران، امتيازنامه دارس��ي و پرونده نفت را در 
آتش بخاري انداخ��ت و دس��تور داد بي درنگ 
امتيازنامه دارس��ي را ملغا اعالم كنند كه فرداي 
آن روز عملي ش��د. البته برخي همچون محمد 
مصدق معتقد بودند كه اين اقدام رضاشاه و الغاي 
قرارداد دارس��ي، يك صحنه س��ازي سياسي از 

طرف خود رضاشاه و دولت انگليس براي تمديد 
قرارداد بود... .«

   كدم�ن و دادن تكانه روحي ش�ديد به 
رضاخان

از س��وزندان قرارداد توس��ط رضاخان تا اعتبار 
بخش��يدن مجدد به اين معاهده از س��وی وي، 
راهي طي ش��د كه بازخواني آن، مي تواند بس 
عبرت آم��وز باش��د. »كدمن« عضو برجس��ته 
مذاكره كنندگان انگليسي براي اينكه توافقنامه 
را با شرايط بهتر احيا كند، هماره شاه را از ارجاع 
پرونده به سازمان ملل مي ترساند، چه اينكه با 
توجه به نفوذ انگلس��تان در اين نهاد، شكست 
ايران قطعي مي نمود! زهرا س��عيدي پژوهشگر 
تاريخ ايران، فرجام ماجرا را به ترتيب پي آمده 

باز مي گويد:
»اينكه  رضاشاه چگونه به شرايط طرف انگليسي تن 
در داد، به نحوه برخورد مذاكره كنندگان انگليسي 
به ويژه كدمن با شاه برمي گردد. او در مذاكرات پي 
 برده بود ك��ه وزراي كابينه ق��درت تصميم گيري 
ندارن��د. وي دراين  باره با اش��اره به رفت��ار و روش 
حس��ن تقي زاده نوشته اس��ت: تقي زاده هيچ مايل 
نيست تا اقدام مستقلي بدون كسب اجازه قبلي از 
رضاشاه انجام دهد!... آگاهي از اين امر باعث شد تا 
انگليسي ها به اين نتيجه برسند موفقيت مذاكرات 
در گرو آن است كه زير نظر مستقيم رضاشاه انجام 
شود. همچنين كدمن به اين نتيجه رسيده بود كه 
تنها راه شكس��تن بن بس��ت مذاكرات، دادن تكانه 
روحي شديد به رضاش��اه و متوجه س��اختن او به 
اهميت موضوع است، بنابراين در مالقات با رضاشاه 
به او گفت: چ��ون در مذاكرات ج��اري، هيچ گونه 
شانس موفقيتي وجود ندارد، هيئت مذاكره كننده 
انگليس��ي، تهران را بدون نتيجه ت��رك و گزارش 
شكست مذاكرات خود را به وزارت خارجه انگليس 
و از مجراي آنها به جامعه ملل تسليم مي كند!... پس 
از اين صحبت ها، كدمن پيشنهاد كرد كه بهتر است 
خود اعليحضرت، رياست جلس��ه اي را كه آخرين 
اقدام طرفين براي جلوگيري از رسيدن به شكست 
و بن بست اس��ت، قبول كند تا شايد نتيجه مطلوب 
حاصل شود. رضاشاه پيشنهاد كدمن را پذيرفت، اما 
او طي مذاكراتی شرط تمديد امتياز را قبول نكرد. 
بنابراين كدمن از زبان تهديد استفاده و رضاشاه را 
به ارجاع دوباره موضوع به جامعه ملل تهديد كرد. 
خود كدمن نيز در نامه اي به جان سيمون، در اين باره 
نوشته اس��ت: دعاي قلبي من اين اس��ت كه موقع 
برگشت به لندن، قرارداد جديد نفت را با خود همراه 
بياورم، زيرا احس��اس مي كنم كه رضاشاه از احاله 
مجدد موضوع به سازمان ملل، هراسان است و اين 
ترس ملوكانه را بايد ناشي از ضرب شستي  دانست 
كه حكومت بريتانيا و وزي��ر خارجه ارجمندش، در 
ماه گذشته در ژنو به هيئت نمايندگي ايران نشان 
داده اند و آنها را متوجه س��اخته اند ك��ه دريچه هر 
اميدي از اين رهگ��ذر )جامعه ملل(، به رويش��ان 
بسته است... وي افزوده اس��ت: به محض اينكه نام 
جامعه ملل و حكومت انگلس��تان بر زبانم گذشت، 
ش��اه به  س��رعت ميان كالمم دويد و اظهار داشت 
كه هيئت نمايندگي اي��ران، ابداً خيال بازگش��ت 
مجدد به ژنو را ن��دارد و قضيه باي��د در خود تهران 
حل گردد. جواب دادم: در اين  صورت بهتر اس��ت 
اعليحضرت به وزراي خود تأكيد فرمايند كه دست 
از اين  همه اشكال تراشي بردارند و در خاتمه دادن 
به مذاكرات جاري، اندكي تس��ريع كنند. تقي زاده 
نيز در خاطراتش آورده است كه هر وقت مذاكرات 
طرفي��ن به بن بس��ت مي كش��يد، مؤثرترين حربه 
انگليس��ي ها همين بود كه به شاه مي گفتند: بسيار 
خب ما حرف��ي نداريم، پس مرخ��ص بفرماييد كه 
دوباره برگرديم به جامع��ه ملل.... و با همين تهديد 
مقاومت ش��اه را درهم مي شكس��تند! بنابراين سر 
جان كدمن حريف زبردست رضاش��اه، با اطالع از 
نيرومندي موضع خود و ضعف موقعيت رضاش��اه، 
مسئله تمديد امتياز را در آخرين روزهاي اقامتش در 
تهران پيش كشيد و رضاشاه را در مقابل خواسته اي 
قرارداد كه رد كردنش بي آنك��ه حاكميت ايران بر 
خوزستان به خطر بيفتد، واقعاً امكان نداشت. كدمن 
پي برده بود كه رضاشاه از ارجاع مجدد پرونده نفت 
به جامعه ملل هراسان است، چون محكوميتش در 
آنجا با توجه به نفوذ بي چون وچراي انگلستان ميان 
دولت هاي عضو، تقريباً حتمي بود و ارتش و نيروي 
درياي��ي انگليس هم پ��س از صدور حك��م جامعه 
ملل عليه ايران، به راحتي مي توانس��تند خوزستان 
را اش��غال كنند و رضاش��اه را در مقابل مسئله اي 
بسيار مشكل تر از مس��ئله نفت قرار دهند. عالوه  بر 
اين، همزمان با ش��روع بحران نفت، جعفر سلطان 
ياغي معروف كرد نيز در كردستان قيام و حكومت 
مركزي را با غائله اي س��همگين روب��ه رو كرده بود. 
بنابراين كدمن ب��ا آگاهي از همه اي��ن واقعيت ها، 
هر موقع كه مذاكرات تهران ب��ه مانع برمي خورد، 
فوراً به شيوه هاي مختلف رضاشاه را تهديد به قطع 
مذاكرات و تسليم مجدد پرونده نفت به جامعه ملل 
مي كرد! چون مطمئن بود كه شاه ايران، هر راه حلي 
را به بازگشت علي اكبر داور به ژنو و مواجهه مجدد با 

سر جان سيمون ترجيح مي دهد... .«
   و كالم آخر

داس��تان غم انگيز نفت ايران، در اينجا به انتها 
نمي رس��د. پس از اخراج رضاخ��ان از ايران در 
ش��هريور 20، موج��ي ب��زرگ از خودآگاهي و 
حق طلبي، سراس��ر كش��ور را فراگرفت و نفت 
ايران ملي ش��د. انگليس و هم پيم��ان نوين او 
امريكا، اين دادخواهي را بر نتافتند و با كودتاي 
28 م��رداد 1332و به مدت 26س��ال ديگر، به 
غارت اين منبع خدادادي مشغول شدند. با اين 
همه در بهمن 1357، نفت ايران نه روي كاغذ 
كه در عمل ملي گشت و دست انگلستان براي 

هميشه، از اين ثروت ملي كوتاه شد. 

اكتشاف نفت در ايران تا مدت ها به 
جاي آنكه اسباب آسايش مردمان 
اين ديار باشد، موجب وبال و آزار 
ايشان ش�د. نفت كش�ور ما، ابتدا 
توسط ويليام دارسي كشف و هم 
او وارد فرآيند خريد آن شد. با اين 
همه و پ�س از چندي، انگلس�تان 
تمامي س�هام ش�ركت دارسي را 
خريد و ب�ه دولت اي�ران اين پيام 
را مخابره ك�رد كه مخاط�ب او نه 
يك ف�رد، بلكه ي�ك امپراطوري 
اس�تعماري اس�ت. از آن دوره به 
بع�د، مداخ�الت انگليس�ي ها در 
ايران، وارد مرحله اي جديد ش�د
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سلوك فردي، خانوادگي و اجتماعي 
شهيد مهدي عراقي در آيينه يك اثر نوانتشار

پيشگام مبارزه
 از نمايي نزديك

بي ترديد در اس�تخراج نفت ايران، طرف 
انگليسي بس كامياب و منتفع بود، از اين 
روي و به مدد فشار و قهر هم از پرداخت 
حقوق قانوني كش�ورمان س�ر باز مي زد 
و هم درص�دد بود كه م�دت اين معاهده 
را ب�راي س�اليان طوالني تمدي�د نمايد. 
با تجربه اي ك�ه از مذاك�رات نمايندگان 
ايران ب�ا برگزي�دگان كمپاني به دس�ت 
آمد، مشخص گش�ت كه طرف انگليسي 
مايل است تا همچنان در به پاشنه سابق 
بچرخد و نفت ايران را به ثمن بخس ببرد
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   محمدرضا كائيني
اث��ر نوانتش��اري كه 
هم اينك در معرفي 
آن س��خن مي رود، 
در عداد يادمان هاي 
ش��هيد حاج مهدي 
عراق��ي اس��ت ك��ه 
ب��راي تهي��ه آن از 
روش تاريخ شفاهي 
م��دد گرفته ش��ده 
اس��ت. »رادمرد« به 
همت وحيد خضاب و رضا اكبري آهنگر تهيه ش��ده و 
پژوهشكده مطالعات تاريخ معاصر ايران، به انتشار آن 
همت گماشته است. مؤلفان در ديباچه خويش بر اين 
مجموعه در باب موضوع و محتواي آن چنين آورده اند:

»نه تاريخ، منحصر به تاريخ سياس��ي اس��ت و نه در 
بهره گيري از آن بايد به عبرت هاي سياستمدارانه اكتفا 
كرد. يكي از مهم ترين فصل هاي كتاب تاريخ را مي توان 
به خاطرات اخالقي اختصاص داد؛ خاطراتي كه چه بسا 
برخي از آنها به تنهايي، بيش از يك سخنراني اخالقي 
اثرگذار باش��ند و پاس��خگوي اين پرس��ش كه: مگر 
مي توان در عصر حاضر، اينگونه زيس��ت؟ جنبه هاي 
اخالق مدارانه تاريخ، مس��ئله مهمي است كه به آن 
كمتر عنايت ش��ده و اگر هم ب��ه اقتضائاتي ذكري از 
آن به ميان آمده، به صورت م��دون درباره روش هاي 
تربيتي و رفتار با خانواده نبوده است. در تاريخ نگاري 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس، آن ميزان كه به سيره 
و سلوك فردي، خانوادگي و اجتماعي شهداي دفاع 
مقدس پرداخته ش��ده، به اينگونه ابعاد ش��خصيتي 
بزرگاني كه در عرصه مديريت نهضت و انقالب اسالمي 
حماسه آفريدند، صفحات قابل توجهي اختصاص داده 
نشده است. اقدامات صورت گرفته نيز بيشتر درباره 
شخصيت هايي همچون شهيد آيت اهلل دكتر بهشتي 
و امام موس��ي صدر بوده و بررسي و تدوين چگونگي 
رفتار با خانواده و روش هاي تربيتي ديگر بزرگان، مورد 
غفلت قرار گرفته است. بنابراين بر آن شديم تا به مدد 
الهي، اين رسالت را بر دوش كشيده و مجموعه كتبي 

را پيرامون سيره و سلوك فردي، خانوادگي و اجتماعي 
برخي از حماس��ه آفرينان انقالب اس��المي، توليد و 
تقديم كنيم. كتبي كه اوالً: ما را در ش��ناخت هرچه 
بيشتر ديگر ابعاد شخصيتي اين افراد ياري مي كنند؛ 
ابعادي كه چه بسا در عرصه امور سياسي، به گونه اي 
ديگر بروز و ظهور كرده و تاكنون تعريفي متفاوت از آن 
فرد به تاريخ ارائه شده باشد. ثانياً: عالوه بر آنكه تصوير 
كامل تري از ش��خصيت هاي ميدان مبارزه به تصوير 
كشيده مي ش��ود، در البه الي اين خاطرات اخالقي، 
قطعات جديدي از پازل تاريخ سياسي معاصر نيز يافت 
و تكميل مي ش��ود. نهايتاً مي توان از مجموع اينگونه 
خاطرات، براي ترسيم الگوي قابل توجهي در زمينه 
رفتارهاي اس��المي- ايراني بهره برد. بي شك ممكن 
است برخي از اين رفتارها، قابليت نقد نيز داشته باشد، 
اما همين امر نيز به كمك تاريخ ما مي آيد تا تصويري 
نزديك تر به واقعيت را از چهره هاي بنام، برايمان ثبت 
نمايد و ما را از ترسيم ش��خصيت هاي معصوم گونه، 

تخيلي و دست نايافتني بر حذر دارد. 
جل��د اول اين مجموعه، ب��ه ويژگي ه��اي رفتاري و 
شخصيتي ش��هيد حاج مهدي عراقي)ره( اختصاص 
يافته است. بزرگمردي كه نه تنها نگاه به او از چنين 
زاويه اي به اين شكل س��ابقه نداشته، بلكه متأسفانه 
از اس��اس، آثار زيادي در مورد وي تهيه نشده است. 
از همي��ن رو برخي از خاط��رات مذك��ور در اين اثر، 
براي اولين بار اس��ت كه ذكر و منتش��ر مي شود. در 
گفت و گوهايي آموزنده و شيرين، بيش از هشت ساعت 
از محضر همسر مكرمه ايشان و يكي از دو فرزندشان، 
يعني جناب آقاي حاج امير عراقي بهره برديم، اما از 
آنجا كه توفيق مصاحبه با ديگر فرزندشان جناب آقاي 
حاج نادر عراقي ميسر نشد، مصاحبه تفصيلي ايشان با 
مجله شاهد ياران را به كتاب ضميمه كرديم. در پايان 
بر خود الزم مي دانيم تا از عنايت و پشتيباني مسئوالن 
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، به ويژه جناب 
آقاي دكتر موسي حقاني، در به ثمر رسيدن هرچه بهتر 

اين اثر كمال امتنان و سپاس را داشته باشيم... .«

   1358. شهيد مهدي عراقي 
در گفت و گو با امام خميني


