
   احمدرضا صدري
روزهاي اكن�ون، يادآور برگزاري كنفرانس س�ه 
قدرت جهاني در تهران در پي پايان جنگ جهاني 
دوم به ش�مار مي رود. اين روي�داد از جنبه هاي 
گوناگ�ون در خ�ور توج�ه مي نمايد ك�ه يكي از 
مهم ترين آنها، به هيچ گرفتن شاه و هيئت حاكمه 
ايران توسط آنان است. مقال پي آمده سعي دارد تا 
با خوانشي از برخي تحليل ها در اين باره، تصويري 
روش�ن ارائه دهد. اميد آنكه مفيد و مقبول  آيد. 

      
  وقت�ي روزول�ت به اس�تالين گف�ت: »عمو 

ژزف!«
در آغاز مقال، مروري بر بسترهاي برگزاري كنفرانس 
تهران، الزم و بهنگام به نظر مي آيد. اين اجالس در 
دوره اي منعقد شد كه س��ه قدرت امريكا، انگليس و 
روسيه تا حد زيادي در به عقب راندن هيتلر توفيق 
يافته بودند و در اين داد و ستد فكري، شرايط پايان 
جن��گ و نظم جديد را مي جس��تند. س��يدمرتضي 
حسيني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، در باب آنچه 
در اين گفت و شنودها مورد توافق قرار گرفت، چنين 

گزارش كرده است:
»در پي پيروزي هاي ارتش س��رخ در اس��تالينگراد 
و دفع حم��الت آلماني ها در لنينگ��راد، ورق جنگ 
جهاني دوم برگش��ت و نيروهاي متفقين ش��روع به 
عقب راندن ارتش آلمان ن��ازي از جبهه هاي جنگ 
كردند. در واقع پيروزي شوروي در اوكراين و بيرون 
راندن آلماني ها از كي يف بود كه واشنگتن و لندن را 
به پيروزي در جنگ و ياري رساندن شوروي در جهت 
رسيدن به اين هدف، اميدوار كرد، اين در حالي بود 
كه تا پيش از اين، آلمان به رهبري هيتلر توانسته بود 
بخش هاي مهمي از اروپا را به تصرف خود درآورد. بر 
اين اساس برنامه ديدار ميان سه تن از رهبران جنگ 
يعني روزولت، استالين و چرچيل در دسامبر 1943 
در تهران گذاشته ش��د. در فاصله سه روز، يعني 21 
تا 24 دس��امبر 1943، تهران ميزبان رهبران س��ه 
كش��ور متفق بود كه بعدها پيروز جنگ جهاني دوم 
لقب گرفتند. طي اي��ن مالقات ها ب��راي اولين بار، 
استالين و روزولت با يكديگر مالقات كردند. در اين 
ديدارها رابطه استالين و روزولت به حدي گرم شد 
كه روزولت استالين را عمو ژوزف خطاب مي كرد. با 
اين حال، طن��ز مطلب در اينجا بود كش��وري محل 

كنفرانس انتخاب شده بود كه با منشأ جنگ فاصله 
بسيار داش��ت؛ كش��وري كه در ابتداي جنگ اعالم 
بي طرفي كرده بود و حاضر نبود ب��ه نفع هيچ كدام 
از طرفين وارد درگيري ش��ود. بدين  ترتيب جنگ 
خانمان سوزي كه منشأ آن در اروپا بود و قدرت هاي 
اروپايي را درگير منازعات قدرت كرده بود، به اقصي 
نقاط جهان از جمله ايران و تهران كشيده شده بود. 
اين كنفرانس كه در چهارمين سال نبرد جهاني دوم 
برگزار شد، تمام هم و غم خود را صرف طرح و ارائه 
نقشه هاي جنگي و مراحل بعدي آن تا شكست كامل 
آلمان و حل مسائل مربوط به پيروزي را به كنفرانس 
ديگري واگ��ذار كرد. در نشس��ت ته��ران جزئيات 
نقشه هاي جنگي مش��ترك، به خصوص درخواست 
اس��تالين، يعني بازكردن جبه��ه دوم نبرد در غرب 
اروپا، مورد تواف��ق طرفين قرار گرف��ت. در جريان 
اين مذاك��رات، اين ديدگاه كه جبه��ه دوم جنگ از 
درياي مانش و غرب فرانسه بايد گشوده شود، بيشتر 
مورد توافق استالين و روزولت بود و چرچيل تمايل 
چنداني به آن نشان نمي داد. نگراني چرچيل از آن 
بابت بود كه همانند حوادث جنگ جهاني اول، قواي 
بريتانيا در خاك فرانس��ه و بلژي��ك متحمل تلفات 
س��نگين ش��وند. با اين حال، درنهايت چرچيل به 
نظر رهبران اتحاد جماهير شوروي و امريكا تن داد. 
در همين حال استالين وعده داد كه روس ها حمله 
بزرگ ديگري عليه آلمان ترتيب دهند. چرچيل هم 
پيشنهاد كرد حمله اي از ناحيه تريست به سمت وين 
صورت گيرد. در جريان اين كنفرانس، شالوده نظام 
اروپاي نوين پس از جنگ نيز مورد بحث قرار گرفت 
و ديدگاه هاي گوناگون��ي درباره آلمان پس از جنگ 
مطرح ش��د. با اين حال، طي يك اعالميه مشترك، 
مشهور به اعالميه سه نفر بزرگان دنيا، تصميم نهايي 
و قطعي متفقين اعالم ش��د؛ آنها ب��ه نابودي كامل 

قدرت نظامي آلمان رأي دادند... .« 
  مهماناني ناخوانده ك�ه حكومت ايران را به 

هيچ گرفتند
اينك به موضوع اصلي اين نوش��تار مي رسيم، يعني 
بررسي اين نكته كه سران دول متفق هنگام تصميم 
براي برگزاري كنفرانس تهران، شاه و ساير مسئوالن 
كشور را به هيچ گرفتند و خود به تنهايي براي اصل 
انعقاد آن زمان ورود به تهران و س��اختمان اجالس 
و س��اير موارد مرتب��ط تصميم گرفتن��د، امري كه 

نخست وزير وقت در توصيف خويش آن را به درستي 
تحقيرآميز قلمداد كرده است. سارا اكبري پژوهشگر 
تاريخ معاصر اي��ران، در باب اين رون��د توهين آلود 

اينگونه آورده است:
»رفتار متفقين با شاه و دولتمردان ايران چگونه بود؟ 
چگونگي ورود سران متفق در جنگ جهاني به ايران 
نشان مي دهد كه آنها در هيئت  كشورهاي فاتح وارد 
س��رزمين ايران ش��دند و رضايت يا نارضايتي شاه، 
دولتمردان و مردم ايران براي آنان اهميتي نداشت. 
آنها براي تصميم گيري جهت تشكيل كنفرانس در 
تهران، اهميتي براي موافقت  يا مخالفت ايران قائل 
نشدند و به روايتي، تنها پنج نفر از مسئوالن كشور 
آن ه��م در روز ورود آنها در جريان ق��رار گرفتند. 
علي سهيلي نخست وزير ايران از اين افراد بود. آنها 
ايران را قبل از تصميم گيري نيز در جريان تشكيل 
كنفرانس قرار ندادند! محمدس��اعد مراغه اي وزير 
خارجه وق��ت - كه از زمان قوام الس��لطنه س��مت 
وزير خارج��ه را در اختيار داش��ت- تلويح��اً رفتار 
مهمانان قدرتمند را تحقيرآمي��ز توصيف مي كند. 
براساس روايت، روي ماكس��يموف كاردار سفارت 
ش��وروي در يك مالقات كاماًل محرمانه، سهيلي را 
در جريان كلي كنفرانس ق��رار مي دهد، اما از تاريخ 
انعقاد آن س��خني بر زب��ان نمي آورد. آنه��ا نه نظر 
حاكمان اي��ران را درباره اصل برگ��زاري كنفرانس 
جويا ش��دند و نه در مورد حفظ امنيت و تشريفات 
از ايران درخواس��تي كردند. تنها در چهارم آذرماه 
و پس از ورود اس��تالين، طي نامه اي از سوي سفير 
شوروي، وزيرخارجه ايران به اين ترتيب در جريان 
قرار مي گيرد: آقاي وزير، افتخار دارم به اطالع شما 
برسانم امروز 26 نوامبر مارشال اتحاد شوروي يوسف 
و يساريونوويچ و كميسر ملي امور خارجه وارد تهران 
شدند. به دنبال آن در 5 آذر نيز روزولت و چرچيل 
به طور كاماًل محرمانه وارد تهران شدند، بدون اينكه 
هيچ گونه اطالعي به مسئوالن ايران مخابره كنند. 
البته بهانه اين قدرت ها رعايت ترتيبات امنيتي بود! 
بنابر نوشته هاي ساعد مراغه اي، حتي وزير خارجه 
شوروي سرزده وارد اتاق او يعني وزير خارجه ايران 
مي شود كه موجبات اعجاب وي را فراهم مي آورد. 
تازه پس از آن بود كه علي س��هيلي نخس��ت وزير، 
ش��اه را در جريان امور قرار مي دهد. مولوتف حتي 
يادآوري مي كند كه جز شاهنش��اه، نخست وزير و 

»كنفرانس تهران« نمادي از تحقير پهلوي دوم از سوی 3 قدرت

شاه در راهروي سفارت به چرچيل: 
تبعيدگاه پدرم را تغيير دهيد!

وزير دربار كس��ي ديگر از جريان باخبر نگردد 
و البته از مقامات ايراني فقط شخص شاهنشاه، 
نخست وزير و وزير دربار مسبوق خواهند بود... 
اما ايدن وزير خارجه انگليس و مس��تر هريمن 
همان اتيكت سياس��ي ظاه��ري مولوتف وزير 
خارجه شوروي را نيز رعايت نكردند و در زمان 
ورود، تماسي با دولتمردان ايران نگرفتند. ديدار 
شاه با روزولت، در اتاق محل اس��تقرار وي و با 
چرچيل در راهروي سفارت تنها دو سه دقيقه 
طول كش��يده بود كه در جريان آن شاه ضمن 
بيان خيرمق��دم به آنان، درخواس��ت مي نمايد 
كه تبعيدگاه پدرش را تغيي��ر دهند، زيرا آب و 
هواي جزيره موريس براي او س��ازگار نيس��ت. 
درخواستي كه ظاهراً پذيرفته شد، چراكه مدتي 
بعد رضاشاه به ژوهانس��بورگ آفريقاي جنوبي 

انتقال مي يابد... .« 
   واس�طه گري احمدعل�ي س�پهر، براي 

مالقات استالين با شاه
همانگونه كه اشارت رفت، رفتار سران دول متفق 
با ايران و ش��خص ش��اه، در برگزاري كنفرانس 
تهران بس تحقيرآميز بود. ب��ا اين همه پهلوي 
دوم براي تدارك اين شكس��ت سياس��ي سعي 
كرد تا خ��ود را داراي جايگاهي وي��ژه بنماياند 
كه توج��ه قدرت هاي بزرگ جهان را به كش��ور 
مح��ل حكمراني خ��ود جلب كرده اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه بالفاصله اين پرس��ش براي 
مخاطب پيش مي آيد كش��وري تحت اش��غال 
كه 20 س��ال ديكتاتوري را تحم��ل كرده، چه 
جايگاهي مي تواند داش��ته باش��د؟ سيدهاشم 
منيري پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران، در بسط 

اين موضوع مي نويسد:
»در چهارمين س��ال از آغاز جنگ جهاني دوم، 
اس��تالين، چرچيل و روزولت س��ران سه كشور 
شوروي، انگليس و امريكا به همراه وزراي خارجه 
خود مولوت��ف، ايدن و دريفوس، كنفرانس��ي را 
تشكيل دادند تا به موضوع ادامه جنگ در جبهه 
دوم خاك اروپا و سياست هاي اتخاذي در قبال 
دشمن بپردازند. اين كنفرانس در 6 آذر 1322 
تشكيل شد و چهار روز به طول انجاميد، اما شاه 
بعدها و در خاطرات خود كه بخش��ي از آن در 3 
ارديبهشت 1341 منتشر شد، مدعي گشت به 
خاطر دارم كه روزولت فقيد يكبار به من گفت به 
محض آنكه از خدمت در پست رياست جمهوري 
امريكا فراغت پيدا كنم، ب��ه ايران خواهم آمد تا 
به عنوان كارشناس امور جنگل خدمت نمايم... 
يا در جاي ديگر گفته بود: من خودم به مالقات 
پرزيدنت روزولت رفتم، اما اس��تالين به مالقات 
من آمد... شاه همچنين مدعي بود استالين بعد 
از ديدار با او پيشنهاد كرده تا تعدادي هواپيما و 
تانك روسي در اختيار ايران بگذارد و شاه نيز اين 
پيشنهاد را با خرس��ندي فراوان قبول كرد، اما 
بعدها هنگامي كه اتحاد شوروي تكليف كرد اين 
اسلحه مورد استفاده واحدهاي تحت فرماندهي 
افسران شوروي قرار گيرد، پيشنهاد نخست وزير 
ش��وروي را رد كرده و تانك ه��ا و هواپيماها را 
نپذيرفته اس��ت... گويا انتخاب تهران به عنوان 
كانون كنفرانس بزرگ سه كشور متفقين، شاه را 
دچار اين توهم كرده بود كه اين تصميم با جايگاه 
سياسي او در ارتباط است، در حالي كه انتخاب 
تهران، ناش��ي از چند دليل مهم و اساسي ديگر 
بود. در جري��ان كنفرانس، چرچي��ل و روزولت 
حاضر نش��دند به ديدار ش��اه بروند و از آنجا كه 
كنفرانس ها در سفارت تشكيل شده بود، سران 
سه كش��ور تنها در محل س��فارت با شاه ديدار 
 كردند نه در كاخ ش��اه يا مكان هاي پيشنهادي 
او. البته ش��اه مفتخرانه مدعي شد كه استالين 
شخصاً به ديدار او آمده و به مذاكره پرداخته، اما 
واقعيت آن است كه اين ديدار نيز با اصرار يكي 
از اطرافيان ش��اه به نام احمدعلي سپهر صورت 
گرفته است. شاه از اين تصميم و انتخاب تهران 
به عنوان محل مذاكرات خبر نداش��ت و سران 
سه كشور بعد از نهايي شدن تصميم، شاه را در 
جريان اين انتخاب قرار دادند. به عبارتي شاه بعد 
از سفر س��ران متفقين به ايران از موضوع آگاه 
شد. البته بعد از ورود رؤساي امريكا، شوروي و 
انگليس نيز،اولين كسي كه از اين ماجرا مطلع 
ش��د، علي سهيلي نخس��ت وزير كش��ور بود نه 
شخص شاه. از اين رو بايد گفت، انتخاب تهران از 
سوي سران سه كشور جهت ديدار يا گفت و گو، 
متأثر از جايگاه شاه يا شخصيت سياسي او نبود، 

بلكه به دليل مسائل سياسي و امنيتي بود... .« 

   ي�ك خب�ر رس�مي از ديدار اس�تالين
با پهلوي دوم

همانگونه كه اشارت رفت، شاه و حكومت ايران 
در دوره انعق��اد كنفرانس ته��ران، در حقارت و 
انفعال به س��ر مي بردند. پهل��وي دوم با تالش 
فراوان، توانست با رهبران سه قدرت ديدار كند. 
با اين همه سعي شد تا در اطالع رساني رسمي و 
اعالن پراكني هاي متعارف، خواسته هاي ايران از 
اين قدرت ها، از موضع طلبكاري و تحكم نمايانده 
شود! شاه در آن دوره در حالي از نقش ايران در 
پي��روزي متفقين مي گفت ك��ه پيش تر پدرش 
در جنگ اي��ن دولت ها با آلمان، ب��ه رغم اعالم 
بي طرفي خلع و از كشور اخراج شده و ايران نيز 
مورد هجوم قرار گرفته بود. علي احمدي فراهاني 
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، ماجرا را به ترتيب 

پي آمده بازخوانده است:
»در9 آذر 1322، استالين به همراهي مولوتف 
كميسر امور خارجه شوروي و ماكسيموف كاردار 
سفارت ش��وروي در تهران، در كاخ مرمر با شاه 
ديدار كرد. در اين ديدار، ش��اه درباره اهميت و 
ارزش همكاری هاي اي��ران در پيروزي متفقين 
س��خن گفت و اس��تالين از كمك هاي ايران در 
فرستادن اسلحه و ديگر ابزار جنگي از راه ايران 
به جبهه هاي جنگ شوروي تشكر كرد. در اين 
روز همچني��ن روزولت رئيس جمه��ور امريكا، 
ميلس��پو رئيس كل دارايي ايران را براي ديدار 
پذيرفت. سهيلي نخست وزير و ساعد وزير امور 
خارجه ايران نيز ب��ا اس��تالين و مولوتف ديدار 
كردند. ديدار رهبران سه كشور امريكا، شوروي 
و انگلس��تان، درباره اوضاع جنگ پايان يافت و 
گفت وگوه��ا پيرامون متن اعالمي��ه كنفرانس، 
ميان سه كشور متفق پيگيري شد. در همين روز 
محمد س��اعد، وزير امور خارجه ايران تذكاريه 
متحداللحني براي مولوتف كميسر امور خارجه 
اتحاد جماهير شوروي و ايدن وزير امور خارجه 
بريتانيا كه در تهران بودند و همچنين دريفوس 
وزير مخت��ار امري��كا )كه به جاي ك��ردل هول 
وزير امور خارجه آن كشور در كنفرانس تهران 
ش��ركت كرده بود( فرس��تاد و در آن تالش ها و 
كوش��ش هاي ايران را در راه پيروزي متفقين و 
سختي ها و دشواري هايي را كه ايران بر اثر جنگ 
و همكاري ب��ا متفقين با آنها روبه رو ش��ده بود، 
يادآوري كرد. در تذكاري��ه وزارت امور خارجه 

ايران، به سه نكته اشاره شده بود:
1- متفقين زحمات و خس��اراتي را كه از اوضاع 
جنگ به ايران وارد آمده، كاماًل در نظر بگيرند. 

 2- تعهدات كتبي و اطمينان هاي شفاهي كه از 
طرف متفقين نسبت به تماميت و استقالل كامل 
ايران داده ش��ده بود، از راه كمك و مس��اعدت 
مادي و معنوي در تمام رش��ته هاي سياس��ي و 

اقتصادي تقويت شود. 
 3- متفقي��ن طبق تعه��دات خ��ود در تحويل 
رش��ته هاي حياتي ام��ور مملكت اي��ران كه در 
دست آنان است و واگذاري امنيت كشور به قواي 
انتظامي خود ايران اهتمام خاص معمول دارند. 
همچنين وزي��ر امور خارج��ه اي��ران در پايان 
تذكاريه، انتظار دولت و ملت ايران را از س��ران 

متفقين، به شرح زير بيان كرد:
دولت و ملت اي��ران انتظار دارن��د در اين موقع 
كه پيشوايان معظم س��ه دولت بزرگ در ايران 
اقامت دارند، ب��راي تأييد مراتب ب��اال اعالميه 
صادر و بدين وسيله حسن نيتي را كه كراراً كتباً 
و شفاهاً نسبت به ايران ابراز داشته اند، بار ديگر 
تصريح نمايند. به دنبال ديدارها و گفت وگوهاي 
شاه با س��ران سه كش��ور بزرگ جهان، اعالميه 
س��ه دولت متفق بر پذيرش همكاري ايران در 
پيروزي متفقين و تضمين استقالل و حاكميت و 
تماميت ارضي ايران و كمك هاي اقتصادي آينده 
دولت هاي نامبرده پس از پايان جنگ به ايران، 
به امضاي روزولت، چرچيل و اس��تالين چاپ و 

پخش شد... .«
   اشرف پهلوي: برادرم دوستي روزولت را 

نسبت به خود جلب كرد
برحسب اسناد و ش��واهد تاريخي، پهلوي دوم 
از بدو س��لطنت در پي ايجاد ارتباط دوستانه با 
امريكا بود. اي��ن امر منفك از رابط��ه اي بود كه 
سلس��له پهلوي، به لحاظ تاريخ��ي و ديرين با 
انگلستان داشت. اش��رف پهلوي خواهر شاه در 
خاطرات خويش، عالوه بر آنكه خواسته تحقير 
حكومت از سوي سران متفقين را بي اهميت يا 
تحريف شده نشان دهد، آن را براي آغاز ارتباط 
برادرش با روزولت به فال نيك مي گيرد و آن را 

مورد تمجيد قرار مي دهد:
 »داليل تش��كيل كنفرانس تهران هر چه بود، 
براي ب��رادر من فرصت پيش بيني نش��ده اي به 
وجود آورد كه بتواند ش��خصاً با سران متفقين 
تماس بگيرد. نتيجه اي كه از اين كار حاصل شد، 
جلب دوستي فرانكلين دالنو روزولت نسبت به 
ايران بود. شاه چندين ساعت با او گفت وگو كرد 
و وعده روزولت درباره پشتيباني امريكا از ايران، 
بدون توجه به اينكه اين پشتيباني تا چه حد به 
سود امريكا تمام ش��د، اين امكان را براي ايران 
به وجود آورد كه بتواند در س��ال هاي بالفاصله 
پس از جنگ، در مقابل روسيه ايستادگي كند. 
استالين هم شخصاً به مالقات برادرم رفت )فقط 
چرچيل بود كه در حالت تردي��د مانده بود و به 
ديدن شاه نرفت( استالين با برادرم برخورد بسيار 
دوستانه اي داش��ت و به برادرم گفته بود، حاضر 
است تانك و هواپيماي روسي در اختيار ارتش 
ايران قرار بدهد، ام��ا هنگامي كه برادرم پي برد 
اين پيشنهاد شامل اعزام افسران و كارشناسان 
روسي به ايران نيز مي شود، با اظهار تشكر آن را 

نپذيرفت... .« 

ش�اه و حكوم�ت اي�ران در دوره 
انعقاد كنفرانس تهران، در حقارت 
و انفعال به س�ر مي بردن�د. پهلوي 
دوم با تالش ف�راوان، توانس�ت با 
رهبران سه قدرت ديدار كند. با اين 
همه سعي ش�د تا در اطالع رساني 
رس�مي، خواس�ته هاي اي�ران از 
اي�ن قدرت ها از موض�ع طلبكاري 
نمايانده شود! ش�اه در آن دوره در 
حال�ي از نق�ش اي�ران در پيروزي 
متفقي�ن مي گف�ت ك�ه پيش ت�ر 
پ�درش در جن�گ اي�ن دولت ها با 
آلمان، ب�ه رغ�م اع�الم بي طرفي 
خلع و از كشور اخراج شده و ايران 
نيز م�ورد هج�وم ق�رار گرفته بود
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آغازين پژوهش مبسوط، در باب زندگي
 و زمانه آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني

در جست و جوي 
تصويري واقعي
 از رهبر مشروطه

   محمدرضا كائيني
پ���ژوهش��ي ك��ه 
هم اين��ك، در ب��اب 
آن س��خن مي رود، 
زندگ��ي و زمان��ه 
آيت اهلل سيدعبداهلل 
بهبهان��ي از رهبران 
نهضت مش��روطه را 
م��ي كاود. »زندگي 
سياسي و اجتماعي 
هلل  ا عبد س��يد
بهبهاني« توسط شهريار بهبهاني نواده وي تأليف شده و 
انتشارات اميد فردا آن را به زيور طبع آراسته است. مؤلف 
در ديباچه خويش بر اين كتاب در باب انگيزه هايش در 

دست زدن به اين تحقيق، چنين آورده است:
»س��يدعبداهلل بهبهاني يك��ي از چهره ه��اي انقالب 
مشروطيت اس��ت كه برخي وي را رهبر اين انقالب و 
عده اي او را يكي از رهبران برش��مرده اند. به رغم اين 
موضوع و پس از گذش��ت ي��ك قرن از وق��وع انقالب 
مشروطه، تالش مستقلي براي ش��ناخت و شناسايي 
وي به عمل نيامده اس��ت. درب��اره  نقش آفرينان اين 
انقالب، منابع مختلفي اعم از وقايع نگاري، بيوگرافي و 
اتوبيوگرافي موجود است، اما بهبهاني نه خود فرصت آن 
را يافت تا حوادث زندگي اش را به رشته  تحرير درآورد 
و نه اطرافي��ان، بازماندگان و همرزمانش��ان بدين كار 
همت گماردند. اثري كه در معرفي آن سخن مي رود، 
تالش مي كند با استفاده از كتب، مقاالت و متون چاپ 
شده درباره  حوادث اجتماعي و سياسي ايران در فاصله  
نهضت تحريم تنباكو تا انقالب مشروطيت، به معرفي 
تفضيلي اين چهره سياسي بپردازد. در اين ميان براي 
روشن تر شدن برخي از زواياي زندگي اين رجل سياسي 
از بعضي اسناد چاپ نشده و همچنين تاريخ شفاهي نيز 
استفاده شده است. آنچه باعث گرديد تا نگارنده به اين 
اقدام دست زند، مبتني بر دو دليل مشخص بوده است؛ 
نخس��ت آنكه من به عنوان يكي از ن��وادگان بهبهاني 
به صورت غري��زي به ش��ناخت وي و آنچ��ه او انجام 
داده اس��ت، عالقه مند بوده و هستم. ضمناً عالقه ام به 

تاريخ ايران به خصوص تاريخ دوره  قاجاريه، دليلي بر 
تدوين اين كتاب ش��د. از طرف ديگر، چنانچه هر فرد 
عالقه مندي به مطالعه  تاريخ انقالب مشروطيت همت 
گمارد و به دنبال يافتن تصويري روش��ن از شخصيت 
و عملك��رد نقش آفرينان اين انقالب باش��د، به جرئت 
مي توان ادعا كرد كه درخص��وص بهبهاني، به صورت 
نس��بي نيز توفيقي حاصل نمي نمايند، چراكه كتب و 
متون موجود هر يك نقشي متفاوت و ابعاد شخصيتي 
گوناگوني را از اين چهره معرفي كرده اند كه خواننده را 
از رسيدن به يك جمع بندي در مورد وي ناتوان خواهد 
س��اخت. اگرچه گوناگوني ابعاد شخصيتي هر انسان، 
همواره راه شناخت را نسبي و غيرقطعي مي سازد، اما 
اظهارنظرهاي ضد و نقيض و نسبت دادن خصوصيات 
اخالقي و رفتاري از سوي دو سر يك طيف، مي تواند در 
راه شناخت هر چهره  سياسي موانع بسياري به وجود 
آورد و اين همان اتفاقي اس��ت كه درباره  سيدعبداهلل 
بهبهاني رخ داده است. بدين معنا كه در معرفي بهبهاني 
ما شاهد اظهارنظراتي كامالً متفاوت هستيم. به صورتي 
كه مي توان براساس متون موجود، وي را فردي فداكار 
تا منفعت طلب و رش��وه خوار، وطن دوس��ت تا خائن، 
مستقل تا وابسته تعريف كرد! برخي او را فردي انقالبي 
كه در پي استقرار نظام سياسي جديد بوده، پنداشته اند 
و برخي ديگر حضور وي در صحنه  انقالب را ناش��ي از 
غرض شخصي و ضديت با عين الدوله دانسته اند. برخي 
او را فردي فداكار دانسته كه يك تنه در مقابل استبداد 
مي ايستد و در مقابل گلوله سينه سپر مي سازد و برخي 
او را م��ردي طماع و اه��ل زد و بند معرف��ي مي كنند 
كه در هر ش��رايطي آنچه برايش اهميت دارد، منافع 
مادي اس��ت. برخي او را حامي انق��الب و انقالبيون و 
مصلح اجتماعي مي دانند و برخي ديگر او را وابس��ته 
به امين السلطان و سياست بيگانگان! گرچه وي مانند 
هر انسان و هر رجل سياسي در كنار محاسن، معايب 
و نقاط ضعفي نيز دارد، ولي قضاوتي اينچنين دوگانه 
و برشمردن صفاتي اينچنين ناس��خ و منسوخ راه را بر 

شناخت نسبي وي ناهموار مي سازد... .« 

   آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني

برحس�ب اس�ناد و ش�واهد تاريخي، 
پهلوي دوم از بدو سلطنت در پي ايجاد 
ارتباط دوس�تانه ب�ا امريكا ب�ود. اين 
امر منفك از رابطه اي بود كه سلس�له 
پهلوي، به لح�اظ تاريخ�ي و ديرين با 
انگلستان داشت. اشرف پهلوي خواهر 
شاه در خاطرات خويش، عالوه بر آنكه 
خواسته تحقير حكومت از سوي سران 
متفقين را بي اهميت يا تحريف ش�ده 
نش�ان دهد، آن را براي آغ�از ارتباط 
برادرش با روزولت به فال نيك مي گيرد 
و آن را م�ورد تمجي�د ق�رار مي دهد

ان
هر

س ت
ران

نف
ه ك

شي
حا

در 
ن 

الي
ست

ف ا
 ژز

.13
22

  

88498437گفت و گو


