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 درآمد

 اتیب ا  به اد   یاصل شیندارد. گرا یدراز ی نهیشیپ ینگار خیتار یبه عرصه  یالنینهادن عباس م گام

 نهی  زم قیبا عال زین یسین  نامهیا  به زندگ کردیر شنفکرانه ب ده است   ر  یها یمعاصر  دلبستگ

 کایرانیا ی نشنامهدا یبرا یک تاه یدر مقاله  شهیکه ر -است. کتاب نخست ا   کیا  نزد ی ککر  یها

ن شته در باره  نینخست نکهیمحد د آن کار   ا یبه دست داد. دامنه  دایهمدالنه از ه  یریتص  -داشت

آن هم کم  یدر باره  رانهی.  اکنش خرده گاکتی یادی  خ انندگان ز ختیبرانگ یب د ت جه دایه  ی

   دی" به چاپ رسیالنیم یعماعن ان "م ریب د که ز یمیرح یمصطف ینب د.) از نم نه ها ن شته 

 انیرانی"ا خ،یتار یرا(. کتاب د م ا  در ح زه  دای ه    یرا معما دانست نه زندگ" آن کتاب فی"سبب تال

 نامدار" 

(Eminent Persiansبه خ است   سرما ،)از خ د آن نامداران کراهم آمد. آن  ی شمار   یماد ی هی

از "نامداران"   بستگان آنها  یب د که برخ یک تاه یها نامهیاز زندگ یناهمگ ن یکتاب گردهم آمده 

 ییبها بهکه، به رغم حجم،  -کتاب  نیناخشن د کرد. پژ هشگران از ا زیرا ن یرا خ ش آمد   شمار

ه چشم ب ،یالنیم ی  د ستداران ن شته ها نان،یاز ا یگذشتند. برخ ینگاه میبه ن -مناسب عرضه شد

ره با نیداشت که ا  مدت هاست در ا هیبا ر تک نیانتظار بر ا نیشاه ب دند. ا یراه کتاب ا  در باره 

 نش رانهی  چه بسا ب یخ اندن یالزم بهره  ر است   کتاب یککر ی هیکرده  از دانسته ها  دستما یبررس

   در خ ر اعتماد عرضه خ اهد کرد.
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ده سال را صرف آن کرده است بر آ رده شده؟ در  دیگ  یکه م لف م یکتاب یانتظار در باره  نیا ایآ

 نیا میت ان یم یلیتحل یدگاهیپرسش خ اهم پرداخت. به گمان من از د نیخ اهد آمد به ا ریآنچه در ز

 - پردازد یمشاه  یخل ت زندگ می  حر یبه شرح ابعاد خص ص یکی: مید  جنبه بدان یکتاب را دارا

کفش   پ شاک،  ،یخان اده ، ازد اج ها، حاالت شخص گرید ی  مدرسه، رابطه با اعضا یک دک

ها،    عهیسفرها، عشق   ع اطف، با رها، ت همات   شا ،یماری ب یتندرست ،ی  خلبان یرانندگ

 یخ خلق    یها یژگی    یگ نه م ض عات،   بررس نی. م لف درگزارش الیقب نیاز ا یم ض عات

از آنها را  یگنجاند که برخ یرا در کتاب م ییح زه ها نکته ها نیدهد  در ا ینشان م یدگیشاه،  رز

 گریاه   دش یابعاد از زندگ نیا یداشت. در باره  یتازگ میب دم   برا دهیص رت، نشن نیبه ا ای شتر،یپ

 یرس دست  یدر پ یزمان دیها شا یآگاه نگ نهی. استیدر دست ن یچندان یدانسته ها رانیا استگرانیس

 ستیم ارد آسان ن نیاطالعات کراهم آمده در ا یدر باره  یاکز ده ش د. دا ر رانی د در ابه اسناد م ج

تاب، که ک گرید یدارد. جنبه  یاکراد بستگ یها   پسند ها دگاهینپنداشتن آنها هم به د ای  مهم پنداشتن 

 یندگ گسترده تر ز  یخیتار ی نهی شاه   زم  یاسیست سی نقش   ز  ی آنست، بررس  یاصل ایبخش عمده 

 یت انم آسان تر در باره آنها دا ر یکرده ام م ییها پژ هش ها نهیزم نیدر ا زیا ست؛ چ ن خ د ن

 کنم.

 

 نیند اآن یخیتار یها نهی شاه   زم  یاسی س  یزندگ یکه خ استار درک ژرکانگرانه  یبا ر من کسان به

ا هستند س دمند  ی خص ص  یزندگ یباره  در ییدانسته ها یکه در پ یکسان یکتاب را به اندازه 

تاب ) ک نی ا   یبرداشته باشم به بررس یخی تار  یدر ر شن گر ی زیآنکه گام ناچ ی. برااکتینخ اهند 

 یپژ ه قتیجز حق یزیام   به چ دهیازیدادم ( دست  حیکه ت ض یی آن به معنا   یاصل یجنبه  ای

 د   ر یم شیبه پ ینقد است که دانش ر ی هیام. تنها در سا دهیشیندیپرده   پر ا ن ی ب   ی سنجشگر

 کتاب نیا ی رانهکه در خ اندن سنجشگ یم ض ع نیگردد. نخست یاست ار م یپژ هشگر یهنجارها

 زیرا ن یاند؛ م ارد گ ناگ ن اکتهیبه آن راه  یاست که متاسفانه اشتباهات کرا ان نیکند ا یجلب نظر م

ار با ناسازگ یبه گ نه ا ایگرکته شده اند  دهیناد ییها، نکته ها   ظراکت ها تیکه  اقع اکتیت ان  یم

 نباشد ده کصل نخست از مجم ع هیپا یسخن ب نیا نکهیا یاند. برا اکتهیبازتاب  یخیتار یدانسته ها

 یابیم ارد را بر شمرده ام تا ارز نگ نهی( ای)نه همه  یکرده ام   برخ یکتاب را بررس نیکصل ا ستیب

 یگفتار همه  کیخ استم در  ی. اگر مدیایخ اهم نهاد نا م جه به نظر ن انیرا که سپس در م یتر یکل

 ی. در کرصترکت یکراتر م اری خ انندگان بس   ییبایازحد شک شتهکنم ن  یکتاب را بررس نیا یکصل ها

   درست از نادرست، قتیکتاب خ اهم پرداخت. تالش در بازشناخت حق نی ا   یبعد یبه کصل ها گرید

ر همه ب دیرا ندارند، با یخی تار   یکه مجال جستج گر یدر برابر نسل ج ان  کسان تی احساس مسٔ  ل

 یساسا یکرصت بازنگر یزمان زهیانگ نیبا هم زیم لف ن د ارمیش د. ام ککنا هیسا گریمالحظات د ی

 یادآ ریگریپژ هشگران د ایده است، نگارنده برشمر نیرا که ا ییکند   نکته ها دایکتاب را پ نیدر ا

 خ اهند کرد، مد نظر قرار دهد.

 

 ها نم نه

 جمکران باشد.  دی، چمکران با۱۲ ص
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  دزدان   راهزنان  ت حش   کساد "دار غه"  ی  از ترسناک سدین  یم ۱۹۱۹، از تهران سال ۱۳ص

رکته ب د. در تهران  انیاز م رانیبزرگ ا ین زدهم در شهرها ید م سده  ی مهیها. اما دار غه از ن

 زیتبردر  یمشابه یر یرا به  ج د آ رد   سال بعد هم ن سیپل ای هینظم ۱۸۷۹شاه در  نیناصرالد

 شد. لیتشک

 است.  یکاش نیحس بیبرد. درست نا یدر کاشان نام م یکاش نیحس دیس التی، ازتشک۱۶ص

ام ) ق ام السلطنه( در ککر ب د که حاکم آنجا احمد ق  یحاک یدر خراسان ش اهد سدین  ی، م۱۷ص

 .ستیمنطبق ن یخیتار تیادعا با  اقع نیاعالم استقالل ب د. ا

 .رزایم یب د نه محمد عل رزایاحمد شاه محمد حسن م عهدی(، نام  ل۴۴۴)   ۱۸ ص

 ری" ز ریدر حد سفارت کبرا نب د   سف ۱۹۴۳تا سال ایتانی  بر رانیر ابط ا گر،ی،   صفحات د۱۹ص

شد؛  دهیبه سطح سفارت برکش ۱۹۴۴در سال  زین کایشد) رابطه با آمر یم دهی( نامministerمختار" )

 شدند(.  یم دهیمختار نام ری ز زیآن کش ر ن ندگانیاز آن نما شیپ

نفر  ۴۰۰  رضا خان  ایض دی، س دنیدر ظرف چند ساعت پس از به قدرت رس سدین  یص، م همان

 شدند. ریر ز کمتر از صد نفردستگ۴است که در ظرف  نیا تی.  اقعکردند ریرا دستگ انیاز اع

قدرت"  یبرا شیحاکم خراسان ب د  " اشتها۱۹۲۱ا  در  سدین  یق ام م ی، د باره در باره ۲۴ص

ر د از   شیپ یا    آ ردنش به تهران را صادر کرد  ل یریدست ر دستگ ایض دیشناخت. س ینم یحد

 تسنخ تیکه مانند مصدق مشر ع ز،یاست که ق ام ن نیا تیبر کنار شده ب د.  اقع دیا  به تهران س

در  ایض دیس ی نهیب د، به دست ر ا  بازداشت شد   در هنگام سق ط کا ب رکتهیرا نپذ ایض دی س   یری ز

 تهران در زندان ب د. 

آبان  ۹ یخیتار ی )درجلسه سدین  یکشار ها اشاره کند م ی  دامنه  نهیبه زم نکهی، بد ن ا۲۷ص

 یندگانیاست که نما نیا تیدادند.  اقع یقاجاررا یانحالل پادشاه هیمجلس عل ی ندهینما ۴( تنها ۱۳۰۴

خارج  لسشرکت نکردند   از مج یریگ ینطق کردند در را هی احد خلع قاجار یماد ه  هیهم که عل

مخالفت  -را کراهم کرد  یرضا خان پهل  یپادشاه ی نهیکه زم -شدند. دست کم ده نفربا آن طرح

از  بتیگ ناگ ن، از جمله غ یها  هیکه مخالفت خ درا به ش یکسان همرکتهیکعال کردند   ر  شیکماب

 نفر ب د. ۲۵از  شیمجلس، نشان دادند ب

 .دیآ یکه در ادامه م ۸۶-۸۷مرب ط به صص  حاتیبه ت ض دی، در م رد مراسم س گند نگاه کن۳۳ ص

 

 سدین  یم ۱۹۳۳از قراداد نفت  ی؛ دردکاع ضمن۱۹۰۰ب د نه  ۱۹۰۱ یدارسقرار داد  خی، تار۵۵ ص

سال  ۳۲که  نیکرد. اما ا یم رانیا بیآن را نص یدر صد س د شرکت نفت   تمام شعبات جهان۲۰

 رانیهم اس دندیسخت ک ش انیسیکند که انگل یکند. اعتراف م یرا بر مدت قرارداد اکز د ذکر نم گرید

 یگاهیارکت. به ج انیاز م زین نیشد ا ینفت مل ی قت دیاکزا یم یاز درآمد شعبات شرکت را نپردازند  ل

که آن شرکت بر دکتر حساب ها   چند  چ ن  یب د،  به کنترل اکتهی رانیا استیکه شرکت نفت در س

 .ندک ینم یشد، اشاره ا یم رانیا بینص یزیعمال چه چ نکهیداشت   ا نهیدرآمد   هز
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 یستد  عهیشا گریپر ن   د یندارید یکی ارنست پر ن به شاه را   یکی نزد   یاصل ی، سبب ها۶۱ ص

 یتنرکیت ان پذ یندارد، سخت م هیتک سندهیجز گمان ن  یزیرا، که بر چ ینییتب نیداند. چن یا  م

 پنداشت.

با  حایباشد، تل  رانی" اای"پرش ی کش ر به جا    یالملل نیرا، که نام ب رانی، خ است د لت ا۶۸ ص

 .ستیدهد که م جه ن یم  ندیپ ییاینژاد آر یاسط ره  ای سمیناز

 هیعل یبا آلمان ناز ی ق ام در ت  طهه ا  یریش کت، به داستان در گ دیکتاب حم ی هی، بر پا۶۹ ص

تر از آنست  زیتر   ابهام آم هیپا یداستان ب نیکند. اما ا یاشاره م ران،یرضا شاه، همزمان با اشغال ا

اد اسن ازمندیاست ن دهرضا شاه ش هیعل یی ک دتا   یکه در م رد ق ام   رهبر ییکه تص ر شده. ادعاها 

  آن    یاسیس طیاست اراست. ق ام، با ت جه به شرا

 ی انهیکه در جنگ برنده ش د م یرکتار کند که بت اند با هر طرک یخ است به گ نه ا یم ر زگار،

شغال در ا ی  ش ر  ایتانیاقدام بر ای انم د شده است که گ  یصفحه ها ط ر نیا داشته باشد. در یخ ب

 م جه ب د. سمیمقابله با خطر ناز یبرا رانیا

 

 . ۱۹۴۱ هیاست نه ژ ه ۱۹۴۰/ ژ هن ۱۳۱۹ ریمنص ر ت ی عل  یریآغاز نخست  ز خی، تار۷۳ ص

 دی" که خشم رضا شاه را دامن زد با مش رت   تاهمیسران ارتش به "تسل میتصم دیگ  ی، م۷۹ ص

به  میکه سبب خشم رضا شاه شد تصم یزیاتخاذ شده ب د. نخست آنکه چ - یمحمد رضا پهل -عهدی ل

ست الزم ا یحیکرد؛ د م آنکه ت ض عی ارتش را تسر   یب د که کر پاش فهیمرخص کردن سربازان  ظ

 نیب د که چن یتیدر م قع ایها داشت  آ نهیزم نیا در یتیمسٔ  ل ایآن هنگام چه نقش  عهدیکه  ل

 سرلشکر احمد   یاز اعدام ک ر عهدی  ل  یگر یانجیسخن که رضا شاه در اثر م نیماخذ ا نیکند؟همچن

 زهارسد. رضا شاه در آن ر  یبه نظر نم یرکتنیادعا پذ نینخج ان صرف نظر کرد ذکر نشده   ا

 را بدهد. ینب د که دست راعدام کس یتیدر م قع گرید

آ رد  یرا م ۱۳۲۰  ری رضا شاه در شهر  یتاب یدلهره   ب یجم از ر زها د نیکر تی، ر ا ۸۰ ص

 را.  انیگلشاه یمهم عباسقل تینه ر ا ی ل

 شر ع شد که گمان کرده است. یتر از م قع شیآلمان به رضا شاه از مدت ها پ  ی، حمله راد۸۱ ص

 

در  رانیا ریمحمد ساعد نب د. ا  سف ۲۰  ریدرشهر یکر غ ی نهیکاب یخارجه  ری،  ز۸۲ -۸۱صص

رضا شاه    یاستعفا ی نهیزم یت انست همزمان در تهران باشد   در کنار کر غ یمسک  ب د   نم

 ب د. یلیسه یخارجه عل ریرا کراهم کند.  ز یتدا م سلسله پهل 

 یاردیب د که پا نیاست( ا یلی  ساعد ) منظ ر سه یکار در خ ر   اعتبارآ ر کر غ سدین  ی، م۸۲ص

 هیت ج ازمندین یدا ر نیکردند. ا دیپدرش تاک یبه جا عهدی  ل   ینی جانش   ینشان دادند   بر خردمند

 است. 

 نیا رد؟یگ یمن را م یجا یاستعفا گفته ب د چه کس یرضا شاه در آستانه  یتیبه ر ا دیگ  ی، م۸۶ص

که همه  یاز کس یحرک نیکار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چن نیا یی جه ت انا چیبه ه عهدی ل
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باشد.  یقلب ن ناتمک یاگرنشانه  یخ د کرده ب د ، حت ی کرزندش به جا  ینیتالشش را مت جه جانش ی

 رسد. یم جه به نظر نم

 

 دیگ  ی  م سدین  یم لیس گند محمد رضا شاه در مجلس به تفص یدر م رد مراسم ادا ۸۶-۸۷صص

 یسخنان ا  در مجلس هنگا م س گند با سخنان پدرش کامال در تقابل ب د. نطق محمد رضا شاه ط الن

 نآ یسلطنت ب د. از ن د  سه کلمه  یمرب ط به حق ق االه یتر ازنطق پدرش   انباشته از  اژه ها

ادشاه پ کیا شاه س گند مرب ط ب د. س گند رض ینید یها شهی  اند میبه مفاه مایچهل   نه کلمه مستق

سلطنت تمسک جست.  یحق ق االه یدر باره  ییقر ن  سطا یها شهیکرزند ا  به اند یمدرن ب د  ل

 اصل گندس  یدر مراسم ادا ستیبا یب د. هرد شاه م یکیهر د  س گند  یالنیاما بر خالف تص ر م

را هم که شاه پس از  یکردند. نطق ک تاه نیرا در مجلس بخ انند   هرد  چن یمتمم قان ن اساس ۳۹

ت  سلطن  یاز حق ق االه یسخن چیکرده ب دند. درهر حال ه هی  همکارانش ته یکرد کر غ رادیس گند ا

 آ رم :  یرا م یمتمم قان ن اساس ۳۹ر شن شدن مطلب اصل  ی. براامدین انیدر م

 یمل یدر مجلس ش را یل از تاجگذارکه قب نیجل س کند مگر ا ت اندیبرتخت سلطنت نم یپادشاه چیه

 ادیقسم  لی زراء به قرار ذ اتی  مجلس سنا   ه یمل یمجلس ش را یحاضر ش د   با حض ر اعضا

 :دینما

 کنمیم ادی  به آن چه نزد خدا محترم است قسم  دیخدا ند قادر متعال را گ اه گرکته به کالم هللا مج من

نم ده حد د مملکت   حق ق ملت را محف ظ   محر س  رانیاکه تمام هم خ د را مصر ف حفظ استقالل 

 جی   در تر مینما تمقرره سلطن نیرا نگهبان   برطبق آن   ق ان رانیا تیمشر ط یبدارم قان ن اساس

  در تمام اعمال   اکعال خدا ند عز شانه را حاضر  می  ک شش نما یسع یعشر یاثن یمذهب جعفر

نداشته باشم   از خدا ند مستعان در  رانیجز سعادت   عظمت د لت   ملت ا ی  ناظر دانسته منظ ر

 .کنمیم تمداداسالم اس یایا ل بهی  از ار اح ط طلبمیم قیت ک رانیا یخدمت به ترق

 یخ د   شاه پنداشته است! اگر به قان ن اساس یرا نم دار ککر   مکن نات قلب ادشدهیمتن س گند  یالنیم

 ینید یبر با رها دیش اهد   با تاک نگ نهیبر ا هیبا تک یالنیکرد. م ینم ییخطا نینت جه کرده ب د چ

 یدهد   برا یجل ه م یرکتنیقاهل ب د پذ یااله یتیخ د مام ر یباره را که برا نیا  در ا یشاه ادعا

 آ رد. یم دیپد ی  محمل نهیآن زم

 

نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خ د کرد  یبه سلطنت م لیم یب ی، شاه را شاه ج ان۸۹ ص

 ت ان پنداشت.  ینم یلیم یب یرا که به کارگرکت نشانه  یی  ترکندها

سال  ۱۵۰کند اما آن د دمان کمتر از  یم ادیخاندان ملک کار ق  یساله  ستی، از سلطنت د ۹۰ ص

 بر قرار ماند. 

 تر از آنست که گمان کرده.  دهیچیپ رانیا یبه ج اهرات سلطنت ایتانیت جه بر لی، دال۹۴ ص

 زانیب د. م شتریکند. شمار ب یم ادیرضا شاه  یده از س  ۲۰۰۰ حد د    ی، از غصب عمل۹۵ ص

 ت مان ب د.   نیلیم ۶۸نب د  لایر  نیلیم ۶۸هم  رانیا در ا ینقد یسپرده 
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. دسین  یم دهیچیپ ی"هبه کردن" آنها به کرزندش با زبان ای، در م رد انتقال ام ال رضا شاه ۹۶ ص

 انم د کردن به  قیام ال است از طر ی"مشر ع نم دن انتقال اجبار عهیهبه کردن دراصطالح کقه ش

 یینامع نیشاخه نبات." هبه کردن چن کیاست   در برابرپرداخت  تیبر رضا یمبتن یکر ش نکهیا

 یکند. "هبه" درقان ن مدن ینقض م -ه متضمن ا عمال اراده استک -آن را تیماه ریتعب نیندارد   ا

 ی اگذار گردد )ماده  یگریبه د گانیبه را یاست که به م جب آن مال ی)در گذشته   حال( عقد رانیا

 (.یقان ن مدن ۷۹۵

 تر از آنست که ن شته است. دهیچیام ال رضا شاه   سرن شت آنها پ ی، ماجرا۹۶-۹۵ صص

 از آنست که ذکر شده. شتریب ایض دیشاه   س ی  کراز رابطه  بی، نش۹۹ص

 

 ی. مردیگ یم دهیرا ناد یمهم یرضا شاه   محمد رضا شاه نکته ها ی سهی، در مقا۱۰۱ -۹۹صص

د چرا ب  نیاگر چن دیگ  یبرخ ردار باشند اما نم یکامال از حق را دیهرد  معتقد ب دند زنان با سدین 

 پدرش  اهمحمد رضا ش ینید یبهره  ر نکرد. متقابل جل ه دادن با رها یارضا شاه آنها را از حق ر

 تی  ر حان نینقش د ینظر آنها در باره  دیاست. ا  برتعارض شد یالنیکتاب م یها هیاز در ن ما

جد شمار مس دیشد شیمحمد رضا شاه به اکزا سدین  ی. مردیگ یرا در نظر نم طیکند اما شرا یم دیتاک

 میصمت میمستق جهیرا نت اشمار مسجد ه شیاکزا دینم د. اما چرا با یهم آشت انیها کمک کرد   با ر حان

 نیز قیبه ابتکار شاه )از طر رانیبه ا یقم نیهللا حس تیبردع ت از آ سندهیخ است شاه دانست؟ ن  ای

 یرا نم ینید یها تی کعال   یریا از سر گکند . ام یم دیکه نام ا نادرست ن شته شده( تاک-رهنما نیالعابد

رکت از ح یبخش ینید ی شاه دانست. تکاپ    ینگر تمصلح ایآمد نرمش، اعتقاد ،  یپ یت ان به سادگ

گرکت. شاه در  یص رت م ۱۳۲۰  ریپس از شهر یاسیازامکانات تنفس س یریب د که با بهره گ ییها

 شیب تی  ر حان نیا در برابر د اکتیره گرید یکند. از س  یرینب د که بت اند از آنها جل گ یتیم قع

 داشت. هیده با رانه تکی  کا یکی تاکت   یبر نگرش زیاز هر چ

 یبیبه ترت نیمتفق یگزارش ها یق ام را بر اساس برخ ید ستانه"  ی"ناز یشهای، گرا۱۰۲-۱۰۳ص

 یجاه طلب دیگ  ی. ما ردیب یاست ار لیآنکه دل یداشت، ب یا هیادعا ها پا نیا ایکه گ  کندیذکر م

 یم ادی یادی ز   ی یآن ب د. از ش اهد آرش یقان ن اراتیاز اخت نهیکراتر ازبهره  ر کردن کاب اریا بس

جه با ا  م  یار یر  جهینب د   در نت هیپا یآنها ترس شاه از ق ام ب ی هیکند ) کدام ش اهد؟( که بر پا

 رکتار را داشت. نیهم یگریمرد مقتدر دشاه با هر د لت دیگ  یب د. اما نم

 

   ران،یدرا ایتانیبر ری  سپس سف رمختاریب الرد،  ز دریبا سر ر یتبان ی، تالش شاه برا۱۰۳ ص

را که به ترکند  یشاه ایکا د. آ یآن را چندان نم یآمدها یمعنا   پ یکند  ل یرا ذکر م نهید رزدن کاب

 به قدرت  سلطنت دانست؟  لیم یت ان ب یم دیازی یدست م نگ نهیاز ا ییها

 یم ریکه ق ام در مقام نخست  ز یاراتیق ام   شاه، از اخت انیم یری درگ  ی، دربررس۱۰۵-۱۰۴ ص

رد؟ مگر جاه ک یتلق دی" ق ام را چک نه بایبر "جاه طلب دیتاک نهمهیکند. ا ینم یداشته باشد بحث ستیبا

 یت اند جاه طلب نباشد؟ اقدام ق ام را در هر م رد یم استمداریاست؟ مگر س یلیمفه م تحل کی یطلب

 ری" تعب یجز "جاه طلب یزیکرده است به چ دیدر برابر شاه تاک ریکه بر اقتدار خ د به عن ان نخست  ز

 نکرده است.



 

homopersicus.ir 
 

 انسان ایرانیسایت 

 

 ر ز لت در تهران به عن ان    یشخص ی ندهی" نمای[ هرلکی، از "گزارش ] ژنرال پتر۱۰۷ ص

 انهیا رمخ گرید ی سپس کش رها رانیدر ا یدم کراس شبردی"پ یبرا کایآمر یتالشها طرح از نینخست

  رکش نی  ت جه کعال به ام ر ا رانیدر ا کاینف ذ آمر شیه ادار اکزا یکند. هرل یم ادی" یاسالم ی

 شبردی. پستیباشد مشه د ن یدم کراس شبردیپ یکه متضمن "تالش " برا یزیب د اما درگزارش ا  چ

 نجایکر کاسته ش د. جاداشت در ا پلماتید کیمانند گزارش  ییکه به کارها ستین یامر یدم کراس

 باتیترتگرکتن  دهینا د ای فیدر تضع یلیجرج آلن   جان  ا کایآمر رانیهم به رکتار سف یاشاره ا

 ش د. رانیا یمشر طه 

 ی  رابطه  تیبرابرر حان  نرمش در نیشاه در امر د اکتیکه ازره یری، با ت جه به تص ۱۱۰ ص

 کند؟ یم نییرا چگ نه تب رانیدهد رکتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ا یخ ب با آنان اراهه م

 

 که به سرعت ستیحزب کم ن ید م سل ل ها یگرکتن جنگ جهان انیهمزمان با پا سدین  ی، م۱۱۱ص

داد.  یاز جمله ارتش را ادامه م رانیا یاسیس یبدنه  یبخش ها یدر حال گسترش ب د نف ذ در همه 

 بحث   مدرک است.  ازمندین نیا

 یبه عن ان کش ر رانیحق ا نیها خ استار احضار ب الرد شد   ا یسیشاه از انگل دیگ  ی، م۱۱۳ ص

 انریا ی زارت خارجه  یاز س  ستیبا یم یکار نیکه چن دیگ  یب د. اما نم یمل تیبهره  ر از حاکم

شاه "  سدین  یحرف "خاطرات کرد ست" است که م نیمنبع ا ن،یاه. گذشته از انه ش ردیص رت گ

شده  تیاز ق ل کرد ست ر ا یعنیخ استه " تا ب الرد را احضار کنند.  یسیبعدها گفت از مقامات انگل

ست ادعا کرد  نیکه ا  ادعا کرده که خ استار احضار ب الرد شده! بالکاصله پس از ا دهیکه ا از شاه شن

با  نشاندند    اسطه آن تها بر تخت سلطن یسیکنم که محمد رضا شاه را انگل دیتاک دی: " با دیگ  یم

 نیدر تهران من ب دم." ) خاطرات ارتشبد سابق حس سی]الن[ ترات مسه ل اطالعات سفارت انگل

د محس ب کن یخیمنتسب به کرد ست را از منابع تار ین شته  ی(. اگر کس۱۲۸ص. ۱کرد ست. جلد 

 رد کرد. دیرکت   کدام را بایپذ دیمنس ب به ا  را با یم جه اراهه دهد که کدام ادعاها یاریمع دیبا

 ، نام ک چک کامبخش عبدالصمد ب د نه " صمد".۱۱۵ ص

 

ش د    ریاز مصدق خ است نخست  ز۱۹۴۴ طنم" که در  یرای تیشاه در"مام ر ی، ادعا۱۱۷ص

اه،   ش تیدر ر ا یدیکند بد ن آنکه ترد یدانست ذکر م ایتانی بر  یرا من ط به م اکقت قبل نیا  ا

باره را "نامنسجم   سرهم  نیا  کند. سخن مصدق در ا دهیچیپ یها زهیدر انگ یصداقت ا ،   تجسس

که در زندان ب د" به هم باکته ب د.  یکه "که سالها پس از  اقعه   زمان یزیشمارد  چ یشده" م یبند

نگارش خاطرات  خیمنتشر شد   با تار۱۳۳۹ طنم" را، که در سال  یبرا تی رشاه در" مام یاما ادعا

ب د: نه  یداند. پاسخ مصدق به شاه مستدل   اص ل یداشت، م جه م یکی نزد  یمصدق کاصله زمان

بار نخست  ریها ز یسیاشغال کش ر انگل طیرا داشت   نه در آن شرا رینخست  ز نشیشاه حق گز

 رکتند. یمصدق م یری ز
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 راند. یاز حد ق ام سخن م شی ب   ی، د باره از جاه طلب۱۱۸ص

 یمال ف   متعارک تیدهد بازگفت ر ا یبه دست م جانیکه از رکع بحران آذربا ی، شرح۱۲۰-۱۳۰ص

بسا کرصت طلبانه  ز چهیرنگ  ناچ یکند   نقش ق ام را ب یاست که شاه را مح ر آن تالش قلمداد م

  امکر کاهنده، ق تیر ا نیدهد. در ا ی طن خ اهانه جل ه م یآل د   بر کنار از با رها ری  تز 

  "حل  دهیدادن به آنها،  انم د گرد ازی  امت یکنار آمدن با ش ر  یآماده  ایسرگردان   نا است ار، 

 یم یاله تیکار متاثر از مش نیشده که خ د را در ا ی" دستا رد شاه تلق۱۹۴۶در  جانیبحران آذربا

خ د  ییار یر م لف، در ر ی(. اما ق ام، که به تعب۱۲۷هم بهره  ر ب د ) کایآمر یبانیدانست   از پشت

    یبزرگ یدر باره  یباطل یها الی ارخ ش تی"د ن ک رد،یشکست" را بپذ یت انست به آسان یبا شاه "نم

 یبخش زی دربار با ق ام ن  ییار یدرر  یاشرف پهل  یها یری(. درگ۱۳۰پر رد )  یخ د" در سر م

 دیچرا با جانیآذربا ی چ ن ماجرا ندشده است. اما صرف نظر ازچ یتلق رانیا استیس یاز ر ال عاد

 یگرکت  نشانه  یرا جد یاله تیاز لطف   مش یا  در بهره  ر یشاه   ادعاها ی ندارانهیسخنان د

 یکیده لژی  شبه ا یهیت ج ییا تالشهاحرف ها ر نیا دی  صادقانه دانست؟ چرا نبا یدر ن ییبا ر ها

 م ارد را چرا باید مفر ض پنداشت؟ نیشاه در ا د  اعتقا تیمیبرحق جل ه دادن خ د دانست؟ صم یبرا

 

نه  ییشمارد. بقا ی"دشمن سرسخت شاه " م ۱۹۴۰دهه  یعنیرا "در آن سالها"  یی، مظفر بقا۱۲۳ ص

 دشمن سرسخت شاه نب د. چگاهیدر آن سالها  نه ه

 خ است یب د که ق ام م نیاز ا ی" حاکییکند که "نشانه ها یرا تکرار م هیپا یسخن ب نیص، ا همان

 ادعا نیبر سر کار آ رد   ا ،یاحتماال به سبک ش ر  ،یجمه ر کیآن  یسلطنت را براندازد   به جا

 .ب د چهنشانه ها  نیا دیگ  یکند. اما نم یم یمبتن ایتانیاز سفارت بر یرا بر گزارش نامشخص

مخالفت با تالش ا  در جهت  قیق ام از طر یبرکنار یخ درا برا یشاه برنامه  دیگ  ی،م۱۲۴ص

ه همانگ ن جانیآذربا ی دهیچیپ یدر م رد ماجرا تیبرد.  اقع شیپ ی ر شهی  پ یخشن د کردن ش ر 

  هلسازش ج یرکع بحران   ق ام را آماده  شگامیاست   شاه را مصمم به مقا مت  پ نیجز ا میکه گفت

رکع بحران بهره بردند  یناسازگار است. شاه   سلطنت خ اهان از ق ام برا یخیتار تیدادن با  اقع

 دادهایبازگفت ر  یا  به دست داده شده  نح ه  یها زهیکه از ق ام   انگ یریسپس کنارش زدند. تص 

 است.  ی اساس   یبازنگر ازمندیم رد ن نیدر ا

 

 لقب ق ام جناب اشرف ب د نه "حضرت اشرف".  گر،ی،   صفحات د۱۲۸ ص

شاه شد  هنگام  ر د  دنیق ام خ استار د ۱۹۴۷اکتبر سال  ۱۷در  سدین  ی،به نقل از شاه م۱۲۹ص

 شاه را یکرده باشند ادعا ی  خصال ق ام را بررس یکه زندگ ی". کساندیلرز یبه دربار"از ترس م

که خانه  یانکار نکرده است؛ رکتار ا  هنگام یق ام را کس یرینخ اهند کرد. دل یتلق شتریب یگزاکه ا

 چ ن ا  ی" کسدنیشگفت زده شدند. "لرز یاریآتش زده شد چنان ب د که بس ۱۳۲۱اش در آش ب آذر 

 . اکتیت ان  یشاهانه م یکه تنها در ن شته ها یاست ازت همات یبا شاه نم نه ا داریدرد

به ق ام  یپر ردگان ق ام دانسته است؛ ا در د ره ا از دست ی، من چهر اقبال را ر زگار۱۳۱ص

 از دست نشاندگان دربار ب د. یشد  ل کینزد
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تراز آنست  دهیچیبه دست آ ردن حق انحالل مجلس پ یشاه برا یتالش ها یماجرا ی نهی، زم۱۳۶ص

 است پزشکزاد به آن اشاره کرده رجیها که از ق ل ا یسیکه ذکر کرده. منس ب کردن ماجرا به انگل

 ۳ ردب د که  یس یب یاز ب یاز گزارش ی. آن اعتقاد ناشستین انیرانیا ی ذات  یازت طهه نگر یناش

 انریا ی قان ن اساس   یبازنگر یگفتگ  در باره  یبرا رانیا یخارجه  ریاعالم کرد  ز ۱۹۴۸ن امبر 

 به لندن خ اهد رکت.

  متمم آن در  رانیا یکند. قان ن اساس یم ادی ۱۹۰۵    یازقان ن اساس گری،   صفحات د۱۳۶ص

 . مینداشت یقان ن اساس۱۹۰۵شد   در  بیتص  ۱۹۰۷ -۱۹۰۶یسالها

) همسر محمد رضا شاه (    هیرکع اختالف با ک ز یبرا یکردن قاسم غن لی، از گس۱۳۹ -۱۳۸صص

   یشاه   زندگ ید ره  خیکه از منابع مهم تار یخ د غن یاز ن شته ها یکند  ل یم ادیبازگرداندن ا  

 کند. ینم یاست ذکر هیا  با ک ز

 سندهی. نف ذ ا  هم آن اندازه نب د که ن یاسیس یاستاد اخالق دانشگاه تهران ب د نه کلسفه  یی، بقا۱۴۳ص

 است. انهیقدرت حزب زحمت کشان هم گزاکه گ  یابیگمان کرده. ارز

. م ضع مصدق در برابر شاه ستین یدانست که مصدق د ست خاندان پهل  یشاه م دیگ  ی،م۱۴۵ص

شاه  سدین  یکتاب است کر کاست. م نیمکرر ا یکه از ادعاها یبا خاندان پهل  یت ان به دشمن یرا نم

 نیا نخس نیا یمعنا ای. آاستیتانیبا بر می مستق  ییار یر  یبا مصدق به معنا یدانست که همکار یم

 کرد؟  یم یارینب د مصدق را  ایتانیاست که اگرشاه نگران  اکنش بر

 .هیبلند پا پلماتیب د نه د ایتانیمحاکظه کار مجلس ع ام بر ی ندهینما یمریا نی، ج ل۱۴۶ص

 آکتابه" . ینه "دسته  میبساز میت ان یآکتابه نم یعنی، رزم آرا گفت "ل لهنگ" ۱۴۹ص

 

 . یب د نه جالل امام یکرد جمال امام شنهادیپ یرینخست  ز یکه مصدق را برا ی، کس۱۵۰ ص

هد جز مقا مت نخ ا یچاره ا رانیگفته ب د ا رانیها به حمله به ا یسیانگل دی، شاه در برابر تهد۱۵۲ص

 اهد خ ر هایها گفته ب د خ د در راس ن یسی" که به انگلخیا  در کتاب "پاسخ به تار یداشت اما ادعا

 است.  انهیگزاکه گ  د،یجنگ

 ریشد ناگز شترگسستهیب تی(، هر چه از ر حان۱۳۳۱ریت ۳۰از شیپ یمصدق)حت سدین  ی، م۱۵۳ ص

 است.  هیپا یمصدق در هرد م رد ب ی ابستگ ی ابسته ش د. ادعا شتریشد به حزب ت ده ب

را  نهیکاب نکهیا ی. پس ادعادینرس نهیکاب ی  معرک لیبه تشک۳۱ریت ۳۰ یص، کار ق ام درآستانه  همان

 است.  هیپا یاز مخالفان شاه انباشت ب

 یلتن اداره م دینداشت. سفارت را جرج م ریسف رانیدر ا ایتانیبر گرید ریت ۳۰ انی،در جر ۱۵۴ص

 .دیگ  یعال از  زارت دربار را نم نی حس   یبرکنار نهی، زم۱۵۹کرد که کاردار ب د. ص
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 یاز نگرش شاه از لحظه  یبخش یبا ر به ضر رت اصالحات ارض قتی"در حق سدین  ی، م۱۶۲ص

 ینهایاثبات است. چند   چ ن مخالفت مصدق با کر ش زم ازمندینکته ن نی ا  ب د." ا   یآغاز پادشاه

 د امالک رضا شاه ب یایها بقا نیزم نیمغش ش منعکس شده. ا یا  هیکارهم به ش ی نهیشی پ یسلطنت

دراثر  گریگرکته ب د   بارد ارید باره آنها را در اخت ۱۳۲۸ ریشاه درت یکه به د لت  اگذار شده ب د  ل

  نیلیم ۶۰به د لت بازگردانده شد. در برابر د لت متعهد شد ساالنه  ۳۲ بهشتیک شش مصدق در ارد

ش د. پس  هیریخ رنظرد لت صرف ام  ریبپردازد که ز ی خدمات اجتماع  یبه سا زمان شاهنشاه لایر

 نم دار مخالفت حایرا تل  هیقض نیشاه قرارگرکت. ا اریامالک د باره در اخت نیا ۳۲مرداد  یاز ک دتا

شاه به آن  نیرید یدلبستگ ی کر ش آن امالک به دهقانان را نشانه  ،یمصدق با اصالحات ارض

 ناسازگار است.  یخیتار یاصالحات دانستن با نگرش نقادانه 

 

نظر مصدق  ریشاه   نخست  ز اراتیاخت یمجلس )که در باره  یهشت نفره  هتی، در باره ه۱۶۴ص

 کرد(  دییرا تا

 ی عامل ق کیکامال متفا ت داشتند بلکه  یاستنباط ینه تنها شاه   مصدق از قان ن اساس دیگ  یم

ت ان ژرکا نگرانه  یبرداشت را نم نیاختالف نظرب د. ا یمانع حل د ستانه – ایتانیبر – یخارج

 بیتص هشت نفره  هتیه اداران شاه گزارش ه یها یدر اثر مانع تراش سندهیدانست. به رغم گمان ن 

 هم نشد تا چه برسد به اجرا.

 

 نیتر هیکس یاز  ۱۳۳۱اسفند  ۹ دادی  چند   چ ن ر  نهیاز زم سندهین  تی، ر ا۱۶۵-۱۶۷صص

   کایسفارت آمر یچاپ شده  یاست بر گزارش ها یمبتن کسرهی شیم ج د است   کماب یها تیر ا

 سدین  یم سندهیرف ح ادث. ن ب د   نه ناظر   گزارشگر ص ریهندرس ن که خ د در آن ماجرا درگ

اتهام، همانگ نه که از اسناد خ د  نیکرد. ا رانیرا "متهم " به دخالت در ام ر ا کایآمر ارتمصدق سف

 اسفند دخالت نداشت.  ۹ ینب د. ق ام در ماجرا هیپا ی جه ب جیبه ه د،یآ یبر م ییکایآمر

( طرکدار ۵۳)ا اهل مارس  ۳۲اسفند  ی مهین یتا ح ال ی[ بر جردنیهللا ]حس تیآ سدین  ی، م۱۶۸ص

ا شاه ت ایازمصدق  ی  ه ادار یاسیآشکار س یریازدر گ ینب د. بر جرد نگ نهیآشکار مصدق ب د. ا

 .دنم  زیپره -کرد دییک دتاگران شاه را تا یابیکام یکه در پ -۳۲ ریا اخر مرداد/ا اهل شهر

 است. BEDAMN م؛یندار BADAMN اتیص، عمل همان

 

 ینکسا یچند جانبه   بر اساس ن شته ها لیبسنده   تحل ی نهی، بد ن به دست دادن زم۱۷۰ -۱۶۸ص

 ۱۳۳۲باره دارند به رکراندم سال  نیدر ا یدست ا ل قیتحق ی نهیشیاند   نه پ خیکه نه پژ هشگر تار

 " ی"جاه طلب یپردازد. از ادامه  یم

   ،یزاهد ،ییمانند بقا یکسان یرا هم در جرگه  یهللا بر جرد تیکند  به نار ا آ یم ادی مصدق

 یرکمد چیه یدهد. ب یکردند، قرار م یم تیحک مت مصدق کعال یسرنگ ن یکه کعاالنه برا ،یبهبهان

  شتریمصدق هر چه تنها ترشد ب سدین  یم
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کند. اشاره به  هی) کدام عناصر؟ ( تک یمل یجبهه  کالیبه حزب ت ده   عناصر راد دیگرد ریناگز

دق، مص یاز د ره  یکل کش ر دربخش یشهربان سیمحم د اکشارط س، ره پیسرت ی" انهی"اعدام  حش

 التدخ ی( درباره sensational allegations) یجنجال ییادعاها نکهیکند ) چرا اعدام؟ ( ،   ا یم

 لیآ ر ۲۲ب د. اکشار ط س در  یقتل کار چه کسان نیا دیگ  یسلطنت خ اهان در قتل ا  شد، اما نم

ها شکل  نهیزم نی. بحث ا  در الیآ ر ۱۴شد نه در  دایا  چهار ر ز بعد پ ی  جنازه  دیبه قتل رس

 به دیرکراندم ) نگاه کن یاست. سخنان ا  در باره  یمانند زاهد یکسان یاز ادعاها یا اکتهی لیتعد

هم با ت جه به  یدم کراس یق   معنامصد اراتیاخت نی(،  همچن۱۸۵-۱۸۴صص یدر باره  حیت ض

 یاست. هم قب ل دارد که شاه به قان ن اساس زیشاه قاهل است تناقض آم یبرا حایکه دست کم تل  ینقش

ش داند   معارضان یران میا یاسیس ی  عمال بر حق در صحنه  یاساس یگرینب د   هم ا  را باز بندیپا

 شیچ ن مجلس منحل شده ب د   "کترت" پ دیگ  یکند. م یمتهم م یدم کراس ینف ای یرا به بلند پر از

دق  مص  یکه کرمان برکنار میاگر کرض کن یمصدق را داشت. اما حت یآمده ب د پس شاه حق برکنار

را  رینخست  ز یحق برکنار اهدر کار نب د ش یخدشه دار   مشک ک هم نب د،   هر  قت که مجلس

مصدق صادر شد مجلس هفدهم هن ز رسما  یبرکنار که ظاهرا کرمان ۱۳۳۲مرداد  ۲۲داشت، در 

مخالف  ندگانیاز نظر نما نیمرداد اعالم شد . گذشته از ا ۲۵منحل نشده ب د. انحالل مجلس ر ز 

نب د که شاه را مجاز  انیم رد یمصدق که استعفا نداده ب دند مجلس همچنان  ج د داشت   "کترت " 

 کند. ریبه عزل نخست  ز

 

 تیمصدق ر ح   کل یم جه جل ه دادن کرمان شاه در برکنار یبرا یدن قان ن اساسقراردا زیدستا 

 یبه قان ن اساس نشگرانهیزند. ت سل گز یرا دامن م یادیز ی  پرسش ها ردیگ یم دهیآن قان ن را ناد

کرد، تالش  آغاز یگرکتن قان ن اساس دهیکه از آغاز کار خ د را با ناد یرکتار د دمان هیت ج یبرا

صاحب  چیه میریبگ دهیرا هم ناد ۱۲۹۹ یمانند ک دتا یاگرم ض عات ی. حتستین یکارآمد   س دمند

به  زیرا، در ت سل اجبار آم یکه اقدام رضا خان پهل  اکتیت ان  یرا نم تیدر ام ر مشر ط ینظر

 شکارقان نخلع قاجارها   گماشتن ا به حک مت م قت، نقض آ ی( برا۱۳۰۴آبان  ۹مجلس پنجم )

  گهگاه به قان ن  یکار مجلس م سسان ب د. ت سل ابزار نیِ  ا  ینداند. راه قان ن رانی قت ا یاساس

معارض قان ن  یکه کارها یکسان یمصدق از س  یب دن کرمان برکنار یقان ن هیت ج یبرا یاساس

 یکه هن ز بها یزند. مردم یرا دامن نم ینگرند اعتقاد یاغماض م ی دهی شاهان را به د   یاساس

 سندهید. ن تابن یرا بر نم ییبرداشت ها نیپردازند چن یرا م ی کر کاهنده از قان ن اساس  یتلق نیسترگ ا

جل ه  یترکند قان ن یبحث ا  در باره  ی ل ردی متعارف کاصله بگ  یک شد از سلطنت خ اهان سنت یم

 کاهد.  یکاصله را م نیمصدق ا یدادن برکنار

 

    یاسیس نقش ردیبگ دهیت اند ناد یمشر طه را نم باتیشاه به ترت یادی بن  یاعتقاد یب نکهیبا ا م لف

ه کند. از جمل هینقش را ت ج نیشمارد، بد ن آنکه بت اند ا یم رانیا استیکعال ا  را از مفر ضات س

 ریتعب نیاز ا دمرا ستیاست که "دشمن" شاه ب د. ر شن ن نیا دیگ  یکه در باره مصدق م یسخنان

 تکرار کرد؟ آگر مراد یبد ن سنجشگر دیمخالفانش را با ینظر شاه در باره  ای. چرا برداشت ستیچ

   تیدر بند مشر ط مانهیکه صم یهر کس ایاست که آ نی"منتقد" است پرسش ا ایاز دشمن "مخالف" 

 نباشد؟ ش رمنتقد نقش کعال شاه در حک مت بر ک ایت انست مخالف  یب د م یقان ن اساس
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   یرانیهزاران ا تیکند   اعتقاد ا  که "حما یم ادیدر باره ک دتا  یزاهد ری" اردشتی،از "ر ا۱۷۲ص

 تیآژاکس م جب م کق اتینه عمل یی  مظفر بقا یهللا کاشان تیمانند آ یاستمدارانی طن پرست   س

 یها  که خ د تالش یرزاهدیکتاب به سخنان اردش نی[ شد." در ایپدرش ]سرلشگرکضل هللا زاهد

در م رد براککندن حک مت مصدق کرده است ت جه  شینشاندن ادعاها یبر کرس یبرا یگسترده ا

 ر در خ شتریب گری" کعال دگرانی"باز تیاز ر ا یزاهد تیداد که چرا ر ا حیت ض دیشده. با یادیز

   م ارد دم ر نیخ انندگان در ا نکهیا یمطرح کرد. برا شتریب دیا  را با یت جه است   چرا حرف ها

 یمعترف به بهره مند سندهیکه ن  -در م نتر  ی" زاهدانیپا یب یها ین از همانیرا به "م یزیچ گرید

 .ابدیسنجشگرانه تر بازتاب  ی" زاهدتی"ر ا ستیبا یمرتبط نکنند، م -( شگفتاریاز آنهاست )پ

 

 یم ادی ۳۲در ح ادث مرداد  ایتانی  بر کای آمر   ینقش  اقع یدر باره  ی،از نب دن اسناد کاک ۱۷۳ص

 سندهیقاطع ن  یها ی  دا ر یریگ جهینت گرمانعیم ارد د یاری  است ار در بس یکند. نب دن اسناد کاک

 ران،یا ریاخ خیتار اهلاز اغلب مس شتریب اریآن، بس ی نهیدر م رد ک دتا   زم نینشده است. گذشته از ا

که  – رن ن  الترز، را  ،ییکایآمر پلماتید یشده است. گفته  یهم سند   مدرک هست   هم بررس

دانستن  تی اقع انگرینما -ب د که ا  در بند حص ل ت اکق در امر نفت نب د  دهیاست از مصدق شن یمدع

کردن نفت را در برابر پرداخت  یلب د که م یتالش مصدق بر حص ل قرارداد نفت ینام جه است. همه 

 غرامت منصفانه به تحقق برساند.

 

 ینطق یط کای قت آمر یخارجه  ری ز تیمدلن آلبرا ۲۰۰۰مارس سال  ۱۷، در ۱۷۵- ۱۷۴ص

 یلسند مفص ن،یماه پس از ا کیاز"نقش مهم" آن کش ر در براککندن حک مت مصدق ابراز تاسف کرد. 

شده ب د،  هیته ۱۹۵۴با مصدق(، که در سال  زیدرست ایسازمان س ی)از کارگزاران اصللبریاز د نالد  

 ایس اتیعمل یچند   چ ن   دامنه  یدر باره  یتازه ا یها یآگاه یسند در بردارنده  نیشد. ا شرتمن

 یکه، به رغم همه  یبرکسان یسند سر نیانتشار ا ژهیمصدق ب د. آن نطق،   به   هیعل ۶ ی  ام آ

ن شته  یزاهد ریشدانسته اند گران آمد. ارد یم یمل یامیق ای ختهیخ دانگ یزیدانسته ها، ک دتا را رستاخ

آنچه  گریمه( منتشر کرد  بارد ۲۶) مزیتا  رکین ی آن سند در ر زنامه    یدر نف یمانند هیاعالم ی

 رایکارآ ردن پدرش گفته شده "اکسانه" خ اند. اخ یدر براککندن مصدق   ر  اینقش س یرا در باره 

 یکتاب -از انقالب شیپ رانیا ی زارت خارجه  نیشیپ یها پلماتیاز د یکی -ندریبا  شیهم دار

 ایس ی ادشدهیاز سند  یمهم ینقد جنبه ها ای حک مت مصدق   رد   ی چند   چ ن برانداز  یدربازنگر

   ت،ی"   آلبرای" ه اداران مصدق در اثر"عذرخ اهی" ته ر ای" تی"ر ا دیگ  یم یالنین شته است. م

   یکه امثال زاهد ییها   پرسش ها دیترد ا  با نهمهیشده است. با ا تیتق  ا،یانتشار سند س نیهمچن

نهاده اند همدل است   آن را مدرک در خ رت جه  انیسند در م نیا یدر باره  ندری" مانند بای"محققان

 ی در باره زیهمه چ سدین  یم ینیاز جالل مت یبا استناد به کتاب نیشمارد. ا  همچن ینم یدیتاک ای

 چیاست که ه نیسخن ا نیا یمعنا ایمناقشه شده است." آ  عت لد ا ، "م ض خیمصدق ، از جمله تار

 یندگز یدر باره  یزیچ ایداشته باشد  قتیدر حق شهیکه ر ستیمصدق ن یزندگ یدر باره  یدانسته ا

 آن اتفاق نظر داشت؟ یکه بت ان در باره  ستیا  ن
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  کنت ال ییکایآمر خبرنگار ی  بر ن شته  د،یگ  ی، آنچه را در باره اکسران باز نشسته م۱۷۶ص

د ره   مصدق، در   یریازنخست  ز شیپ یادی. نخست آنکه اکسران زستیاست، با  اقع منطبق ن یمبتن

در  کسرا ۱۳۶نفر بلکه  ستیآنکه نه د  گریرزم آرا بر ستاد ارتش، بازنشسته شده ب دند. د استیر ی

 ستیبا یرا که م یاکسران یص رت اسم ها ن،یحک مت مصدق بازنشسته شدند. گذشته از ا ید ره 

ا ن کردند   د  مع هیمختلف ارتش انتخاب کرده ب دند ته یکه  احدها ییها  نیسیبازنشسته ش ند کم

 نیمع نهآن  زارتخا یاداره  یکه شاه به خ است مصدق برا یبه همراه سه اکسر ی زارت دکاع مل

شده  دایشده ب د شمار  شنهادیشان پکه نام یادیکسان ز انیکردند   از م یکرده ب د ، ص رت را بررس

 را باز نشسته کردند.

 

    ینگ نسر اتی"   به عملا ردی"تاب ن ایتانیسرانجام پس از د سال تالش بر کایآمر سدین  یص، م همان

در  انیکاهیخ رد. آمر یهمه جا در کتاب به چشم م کایلحن ه ادارانه نسبت به آمر نی. ا ستیمصدق پ

 یگر یانجیم رخ اهانهیگمان که تا د سال خ نیکردند. ا یبا مصدق مناکع خ درا دنبال م ییار یر 

ازگار ناس تیشدند با  اقع میتسل ایتانیبر یها یدست آم ز ایسرانجام در برابر کشار ها  یکردند  ل

تزلزل ا   یاقدامات برا ریاز سق ط د لت مصدق درگ شیسال پ کیها دست کم از  ییکایاست. آمر

ثر م  ی ق ام نقش   یرینخست  ز ی نهی( در کراهم کردن زم رانیدر ا کایآمر ریدند   هندرس ن ) سفش

 داشت. 

 است. زیمبالغه آم پ رتریبر نقش شاپ ر ر دی،تاک۱۷۷ص

 

ه را بازنشست یقاض یادیکش ر را هم منحل کرد   شمار ز یعال  انید یمصدق حت سدین  ی، م۱۷۸ص

به ام ر  ینظام یدادگاه ها تیمحد د کردن صالح ،یاختصاص یمانند انحالل دادگاه ها ینم د. اقدامات

برجسته  خ شنام، محمد  یقاض استیکش ر تحت ر یعال  انیمجدد د لی  انحالل   تشک ،ینظام

 یرب د. شما هییاستقالل   اعتبار ق ه قضا یای  اح ییمصدق درکساد زدا یاز اقدامات اصالح ،یسر ر

 پاکدامن   خ شنام هم به کار گماشته شدند.  یبازنشسته  نایاز قاض

کش ر  ریکه  ز یدر د ره ا دیگ  یکند   م یرا مطرح م ینام کضل هللا زاهد کبارهیص، به  همان

 مجلس انتخاب شدند. نخست آنکه، به سبب   یندگیبه نما یمل یجبهه  ی" ازنامزد هایادیب د "شمار ز

دهم شانز جلس)در م اکتندیبه مجلس راه ن یمل یاز جبهه  ندهینما یادیشمار ز چ قتیم انع گ ناگ ن، ه

 بهشتیتا ا اهل ارد ۲۹کمتر از شش هفته )از ا اخر اسفند  ینفر ب د(. د م آنکه زاهد ۸شمار آنها 

 ری(  ز ۳۰مرداد ۱۱نخست مصدق ) تا  ی نهیعال  پس از آن هم سه ماه در کاب نهی( در کاب۱۳۳۰

 یلم یاز جبهه  یادیز ندگانیص رت نگرکت که نما ی زارت کش را  انتخابات یدرد ره کش ر ب د  

 .ابندیبه مجلس راه 

 

 ایآمد. خ ش آمدن  یشاه را خ ش نم نیکرهمند  مستقل ب د   ا یاکسر یزاهد سدین  یص، م همان

ز ا ستیبا یذکر ش د. م ستیبا یم یزاهد کید ر   نزد ی نهیشیپ یاست  ل گرید یشاه امر امدنین

. ش دب یادیهم  یبا آلمان ناز یدر د ره جنگ د م به اتهام همدل انیسیانگل ی لهیا به  س یریدستگ
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که  - دتااز ک شیاز مدت ها پ ایتانیا  با سفارت بر ریگ یپ یتماس ها ی نهیشیاز پ ستیبا یم نیهمچن

 بش د. یذکر -نگارنده، به آن اشاره کرده اند  نیاز جمله ا سندگان،ین  گرید

 

شاه  یریدستگ بیآنکه ترت یاز د لت مصدق برا یدر بغداد دست ر رانیا ری، مظفر اعلم سف۱۸۱ص

 نکرد. اکتیرا بدهد در ای  ثر

کرد "باختر امر ز" ب د نه باختر. ترجمه عن ان  یمنتشر م یکاطم نیرا که حس ی، ر زنامه ا۱۸۲ص

بانه ش یرینسبت به شاه به جا ب د از دستگ ی.هنگام نک هش لحن کاطمستین قیهم دق یکاطم یمقاله 

آنها هم  به نینخست ک دتا   آزار   ت ه ی مرحله   یمصدق، در پ انیاز اطراک گریا ،   چند نفر د ی

 گفته ش د.  یسخن

 یاز کر دگاه به خانه  مایا ت به تهران برگشت   مستق ۱۸هندرس ن در شامگاه  سدین  ی، م۱۸۳ ص

" با مصدق ب د. هندرس ن یدر "ابراز د ست کایازقصد آمر یت ا  نم داربازگش دیمصدق رکت   شا

مرداد(، پس از مالقات با  ۲۷ا ت /  ۱۸ر ز بعد)  کیا ت به تهران برگشت    ۱۷بعد از ظهر 

 نیشتریب دیک ش د،یآ یمصدق رکت  ، آنگ نه که از گزارش خ د ا  بر م داریر ز لت، به د تیرمک

با مصدق مانده ب د   نه هندرس ن  یابراز د ست یبرا یا نهیرا بر مصدق  ارد کند. نه زم یکشار ر ان

گرانه  هیهندرس ن ت ج یدر باره  یالنیم رد کرد. لحن م نیدر ا یکار نیخ د ک چک تر دارید یط

   رانیا استی هندرس ن در س   یعاد ری  غ دهیچیپ یها یریت اند در گ ینم یپژ هشگر چیاست. ه

 .ردیبگ دهیناد دیآ یخ د سفارت کامال بر م یعال را که از گزارش ها نیا  با امثال حس یها ینتبا

 

 یم۱۷۰ -۱۶۹کند  به بازگفت سخنان صص  ی، د باره بحث رکراندم را مطرح م۱۸۴-۱۸۵صص

است که ا  در سال  یکند، در  اقع نامه ا یکه به آن اشاره م ،یقیصد نیاز غالمحس یپردازد. ن شته ا

 نرای) کصل کتاب، کلک ،ا هین شت   بعدها در سه نشر انیکات ز  نیدر پاسخ پرسش هما ۱۳۶۶

در  یقیصد یکه الزم باشد خان اده  ستین یابیست ردین شته سند غ نی( چاپ شد. ا یشناس

رهت شاه ج نکهی  در پاسخ ا ، گذشته ازگفتن ا یقیصد تیبگذارند. مصدق به ر ا ندگانیارج یاخت

هند   د لت د یت مان م  نیلیم کی یم اکق نفر ندگانیا  را ندارد، گفته ب د "به پنج تن از نما یبرکنار

اطالعات م ج د در م رد  یارین شته شد بس یقیصد یکه نامه  یاندازند." در زمان یم تیاز اکثر ار

" دی"خر یبرا ا،یتانی  بر کایکارگزاران آمر ریگیاقدامات پ ای ،یمصدق ازرش ه پرداز یابی ارز  یدرست

رد. ک دییرا تا مصدقبرداشت   نظر  انیرا از م دهایترد لبری  ی ادشدهینب د. سند  انیدر م نگانینما

 برد. انید لت  امکان مشر ع جل ه دادن آن اقدامات را از م هیاقدام عل یرکراندم استفاده از مجلس برا

کراندم را هن ز بحث ر ایکنند،  یم دیب دن ک دتا تاک امیکه بر ق یکسان تر گفته شد شیهمانگ نه که پ

اره در ب یمانند زاهد یکسان یت جه به حرکها ای ،گرکتن آن سند دهیخ اهند مطرح نگاه دارند، بر ناد یم

 تیش د که مدت هاست کهنه شده.  اقع یمطرح م یآن، اصرار دارند. بحث رکراندم بر اساس سخنان ی

 یه د  ده یکیاسناد  یقیگمان اگر صد ی. بدیسنج دیایاسناد م ج د  یرا با ت جه به همه  یخیتار یها

 ی( از مصاحبه با محمد عل۴۷۷) ص یسیرن یدر ز سندهی. ن دیشیندا یم یگریب د ط ر د دهیرا د ریاخ

ا دق تکردن نفت از مص یمل یدر باره  ی معتبر  یم لف کتاب د  جلد سدین  یکند   م یم ادیم حد 

نم ک یادآ ری ستی!(. بد نردیگ یکردن نفت را در بر م یسق ط شاه است ) کتاب م حد تنها د ران مل

 (. ۸۴۸"   مصدق خ انده است )خ اب آشفته نفت، ص. یاسیس اهکارکه م حد رکراندم را "ش
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مرداد هست کامال با هم در تضاد  ۲۸ یدادهایر  یکه در باره  یی: "گزارش هاسدین  ی، م۱۸۵ ص

 یمتاثر از چشم انداز ای تگراستیمتص ر ر ا ای یقیحق یمتاثر از مناکع   ارزش ها ای یتیاند. هر ر ا

حث ب نی." ادش  یم انی  ب اکتیاش آن حادثه در هیکرده است   اززا  نیمع یزبان شناس ای خیکه تار

ت ان مطرح کرد. طرح آن در  یم شیکماب زین یگرید ددایدرک هر ر  یبا رانه را در باره  تینسب

 نیدر ا ی  شبه کلسف یمعرکت شناخت یدهاینهادن ترد انیمرب ط به ک دتا،   در م یرخدادها یباره 

 یاندازه م نیکه به هم ییدادهایر  یقاطع د ر باره  ییها یبه دا ر دنیازیحال دست  نیباره،  در ع

ن شته  یش هابخ گریدر د سندهین  اکتیندارد  با ره یقانع کننده ا هیکنند، ت ج زجل هیت انند مناقشه انگ

آنچه  باشد که نیت اند ا یم رد خاص م نیبا رانه در ا تی برداشت نسب  یآمد عمل ی. پستیا  سازگار ن

دازه ان کیدانسته ش د  به  گرید یها  تیر ا کناردر  یتیگفته اند ر ا یزاهد ریمانند اردش یکسان

نقا  دیگزارش ها آنچه را، بر اساس د نیاست که از ب نیم رخ ا ی فهیگردد.  ظ ینا معتبرتلق ایمعتبر 

قرار دهد.  دی  م رد تاک ندی  اسناد نامخد ش منطبق است بر گز تیدانه    جدان خ د ا ، با  اقع

نها را آ یمناقشه باشد  ادعاها  آنها کمتر م رد  یطرک یکه اعتبار   ب ابدیب یبک شد شاهدان دیم رخ با

 آسان تر بت ان با مدارک   قراهن م ج د سازگار نم د.

 

 ی" یر زیمرداد پس ازآنکه "نطق پ ۲۸مصدق بعد از ظهر  سدین  ی، بد ن ذکر منبع م۱۸۶ ص

 یسخن نیاز شاهدان حاضر در منزل مصدق در آن ر ز چن یکرد. کس هیگر دیشن  یرا از راد یزاهد

 ندارد. یا هی"ده هزار تفنگ" هم پا یدر خ است حزب ت ده برا نگفته است.

 شتریشد ب ریکه دامنگ یشد. حالت یزی دهشت انگ   یتفا ت یسق ط مصدق م جب ب سدین  ی، م۱۸۷ ص

گ ناگ ن در دانشگاه   بازار    ی  بعد هم مقا مت به ص رت ها یتفا ت یب د تا ب یبهت   سرگشتگ

 م اجه کرد. یادیز یها یرا با دش ار یآغاز شد   د لت زاهد گرجامعهید یعرصه ها

ته گرک میتصم یکه د لت زاهد اکتیدر ت،یرا سیدر تهران، دن ایتانیکاردار بر سدین  ی،م۱۹۴ ص

کار کرده ب دند د باره به کاردر سفارتخانه  ایتانیمصدق در سفارت بر یرا که در د ره  یاست کسان

که قبال  ییاه پلماتیگذراند که د یقان ن ۱۳۳۱د لت مصدق ب د که در آذر  میدر  اقع تصم نی. اردینپذ

را  نیت انت انس یزاهد نهیخدمت کعال به کش ر برگردند. کاب ینت انند برا گریکار کرده اند د رانیدر ا

 پا بگذارد. ریز

 

پر ن   بهرام شاهرخ    قیاز طر ایتانیبا سفارت بر یتبان ی، داستان تالش شاه برا۱۹۸-۱۹۴صص

. دیکا  یکم ستیبا یبا ب الرد است، م یآ ر تالش   تماس مشابه ادید ر زدن  زارت خارجه را، که 

 ی هردر با یش د.  قت یبررس ستیبا یزمیتماس با هندرس ن ن قیاز طر یزاهد یبرکنار یتالش برا

ست در م رد رکتار شاه شده ا یآنهمه پرسشگر ریرکراندم   حق شاه در عزل   نصب نخست  ز

 یمتعارف، هم اندک استیب دند   هم ناسازگار با ر ال س ی اعمال ا ، که هم معارض با قان ن اساس

 . ستیجا ن یکند  کا  ب

قل ن یرا به گ نه ا ییاقدامات ضد بها یاسدهللا علم در باره  حیاز ت ض تیرا سیدن تی، ر ا۱۹۹ص

در  ییعلم به ا  گفته ب د که داستان ها تیرا یگذارد. به گفته  یم یباق اریپرسش بس یکند که جا یم
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   شده ب د شرمنت یکایزن امر کیارتباط شاه با  یدر باره  ی  عکس  یبا ما ایثر یعکس ها یباره 

تن در ندهد  انیبهاه هیکرده ب دند که اگر به اقدام عل دیشاه را تهد ی[ کلسفی ]محمد تق یهللا بر جرد تیآ

 یاشاه   علم بر یاز س  یگ نه حرف ها تالش نیگفت ا دیا  استفاده خ اهند کرد. با هیلب عل ازآن مطا

استفاده  دیعکس ها،   تهد نیشاه به سبب ا نکهیا رکتنیب د. پذ تیمانند را یماجرا در برابر کسان هیت ج

گارنده ن نیدر گفتگ  با ا تیرا سی. دنستیداده ب د، متقاعد کننده ن تیرضا ادشدهیاز آنها به اقدامات 

 حرف ها را قانع کننده ندانست. نیا زیاعتراف کرد که خ د ا  ن

طرکداران مصدق   حزب  یاز سرک ب گسترده  ستیبا یاسالم م انی، در کنار سرک ب کداه۲۰۱ص

 گفته ش د.  یت ده هم سخن

  مسٔ  ل   ستیمان پبه آن ساز ۱۹۵۳نب د. ا تنها در سال  نیقطب رهبر اخ ان المسلم دی، س۲۰۲ص

ان . " اخ ان" )اخ دیگرد یشدن آن سازمان زندان یقان ن ریغ یسال بعد هم در پ کیشد؛  غاتیبخش تبل

با  رمصدر سفرش به  ین شت نه به کتح. ممکن است ن اب صف  دی( را هم به کسر الف بانیالمسلم

که  یستی نالیمالقاتش با جمال عبد الناصر )رهبرسک الر ناس یکرده باشد  ل داریمانند قطب د یکسان

 یرسد. کاشان یبه نظر م دیادعا شده، بع نکهیب د ( ، با ا شیر  به اکزا ۱۹۵۲ یک دتا یقدرتش د رپ

 یریشد؛ دستگ بازداشت ی، مدت ک تاه۱۳۳۴پر نده رزم آرا، درا اخر سال  یدر هنگام طرح د باره 

 در کار نب د. یگرید

 

 سهایرن یمنابع   ز ینکته در باره  دچن

   ،یزشکپ ی نهیشیپ ادداشتها،ینامه ها ،  –به منابع دست ا ل است یبابیدست ازمندین یسین  نامهیزندگ

به  هسندیکتاب ن  نیش د. در م رد ا یم اکتی یخص ص ای ید لت یها یگانیکه در با یاسناد  مدارک

است  نداشته یپراکنده اند، دسترس رانیگ ناگ ن در ا یها یگانیکه در با نگ نه،یاز ا یاسناد   مدارک

اسناد    نیاستفاده ا  از ا  هیکرده است. اما ش هیتک کای  آمر ایتانیبه اسناد بر یادیتا حد ز ری به ناگز

آر ا "  ی"پ گریمدت هاست د ایتانیاسناد بر یگانیدارد. با یاساس یرادهایطرز ارجاع ا  به آنها ا

(PROنام )لف مخت یگزارشها انیم سندهی" نام دارد. ن ایتانیبر یاسناد مل یگانیش د   "با ینم دهی

را  یقاهل نشده   هر گزارش یها   اشخاص مختلف تفا ت رهی  دا ا،یتانیبر یسفارت،  زارت خارجه 

 کرده است. از یقابل ارجاع تلق -  ن ع آن رنده،یکنند   گ هی  ته ت،ی  اهم تیصرف نظر از سند  -

زمنابع ا یبهره  ر یبا تالش برا ستیبا یم یسی  انگل ییکایبر منابع آمر هیتک نهمهیا گرید یس 

همراه  -ر زنامه ها   مجالت تا انب ه کتاب ها   اسناد منتشر شده  یاز مجم عه  - یم ج د کارس

اهد ب دند   نه کقط ش رانیا یهادادیدرر  ریها خ د درگ ییکایها   آمر یسیانگل نکهیباشد. با ت جه به ا

 یم یگرید یمانند هر گزارش   دا ر زیآنها را ن یها یگزارش ها   دا ر دادها،ی  گزارشگر ر 

با اهل  شی  هابا گفتگ یرا تا حد یرانینداشتن به منابع ا یاست دسترس دهیک ش سندهی. ن  دیسنج ستیبا

از پانصد نفر مصاحبه کرده است اما تنها نام حد د پنجاه  شیباب دیگ  ی  آگاهان جبران کند   م استیس

س دمند   منابع دست  یاز ن شته ها یادیشمار ز گرید ی. از س اکتی سهایرن یت ان در ز یرا م رنف

به آنها ارجاع نداده است.  ای دهیند ایمنتشر شده است  ر نی  ب رانیسال گذشته در ا یس یا ل را که ط

   یگکه به زند ستمیب یسده  رانیا خیتار ی نهیدر زم گرید قاتیها   تحق یاز تکنگار نیمهم تر از ا

 یها اکتهیکه از دیآ یبر م نیزچنین یچندان نبرده است. در م ارد یشاه مرب ط اند بهره  یزمانه 

 هکرده است. ت جه درست   استفاده ب یاز ارجاع به آنها خ دار یآنگ نه پژ هش ها استفاده کرده  ل
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 انسان ایرانیسایت 

 یریگ جهیش د   نت زیپره ها تیر ا یشد از بازگفت برخ یم ج د سبب م یقیتحق یجا از ن شته ها

 ها نکته سنجانه تر باشد.

 

 یقه بندبا منابع   طب یبرخ رد سنجشگرانه   انتقاد یخیآداب نگرش   نگارش تار نیتر یادیازبن یکی

 آنهاست است.

 

 دیاگربیبا منابع د سهی  مقا ادیرا با ت جه با ع امل ز یندارند   هر منبع کسانی یمنابع ارزش ی همه

زند که  صرف  یتص ر را دامن م نیمنابع ا یهمه  ختنیبا درهم آم سندهیکرد . ن  یابی  ارز دیسنج

 سازد. هر یم جه م اآن ر ایکند  یم دییرا تا یسخن تیاعتبار   سند ،ییادعا ای ،یارجاع به ن شته ا

درنگ چندان، به کار گرکته  یرا که به کارش آمده، صرف نظر از اعتبار   ارزش آن   ب یه ان شت

گرکته. از ارجاع به  دهینداشته است ناد یسخنش همخ ان یکل انیرا که با جر ی  اغلب م ارد منابع

ها را آن یها اکتهیت انسته  ینم ای ، آنها با نظر ا  ناهماهنگ است  یقیتحق ی هیکه در نما ییپژ هش ها

ر که نظ دهیازیترکند دست  نیبه ا یدر م ارد سندهیکرده است. ن  یبا نظر خ د سازگار کند، خ دار

  ندی  پ دنی  سنج یابیآنکه به ارز یآن را در خ ر ت جه جل ه دهد، ب بیترت نیرا نقل کند،   به ا یکس

ا  ن شته  دگاهیکه از د دیآ یر مب نیاست بپردازد. چن رحکه مط یا نهیدادن آن نظر با م ض ع   زم

 یاساس یعمال همان اندازه معتبراند که سندها ،یهی ت ج یغاتی تبل یشیکرما یخ د شاه،   کتابها یها

 ای طنم  یبرا تیمانند مام ر ییسخن )از ن شته ها نیرا با ا ی. گهگاه جمله ایپژ هش ین شته ها ای

چقدر م جه است   چقدربا  تیر ا نیا دیپرس دیشاه..." اما با تی: "به ر اازدآغ ی( مخیپاسخ به تار

 یادعاها دیآمده خ اناست. چرا با یم رد نظر از شاه بر م خی  اسناد   آنچه در تار یخیتعقل تار

 قلمداد کرد؟  یکی یخیتار یها تیرا با  اقع هیپا ی  ب یهیت ج

 

 تیعار یسیبه انگل یحر ف از کارس لیدرا در انتقال   تب یکدستیهماهنگ   ایر ش متعارف  کتاب

شده  لیتبد g" به ی"عاقل ای" ینیمانند "قم"، "قاسم"، " اقبال" ، "قز  ینکرده است. مثال "ق" درکلمات

نه در همه م ارد؛  لبتههم ا نی) ا q،   در م رد ق ام به gh" به یی"بقا ایمانند "باقر"  یدر م ارد ی ل

 ایکلمات  یارین شته شده(. درنگارش بس gتر با  ری  چند سطر ز qبار با  کیق ام  ۹۵در صفحه 

 یقتد یاز نام ها نا درست است. ب یبه نادرست به کار برده است. تلفظ شمار ایرا خذف کرده  دیتشد

ل مرب ط به کص یها سیرن یاز ز  نهاست . به ذکر چند نم اکتهیراه  سهایرن یبه ز زین یکرا ان یها

در قرن  ایتانی  بر رانیا یاسی، محم د محم د م رخ ر ابط س۴۴۵کنم: ص یا ده بسنده مت کی یها

" لغت نامه دهخدا" نام دارد نه  رانین زدهم ب د نه م رخ انقالب مشر طه. دانشنامه زبان   کرهنگ ا

 لیتبد یسی" را به انگل۱۳۲۰  ری  شهر ی"ذکاالملک کر غ ی، عن ان کتاب باقر عاقل۴۵۱"دهخدا". ص

 یم لف خاطرات ی: "کتاب به گفته سدین  یم نی"؛ گذشته ازا ریشهر ۲۹   یکرده است به "کر غ

،حاصل  یعاقل ی! کتاب، به ادعاستین نیکرده است." چن تیکرزندش ر ا یبرا یاست که کر غ

ادث" "ح  ررسیرا در چند جا در ت یکتاب)محسن( است.  یبا کرزند کر غ ،یعاکل یعنیا ،  یگفتگ 

که  یسیرن یم ض ع با ز یدرست است. در م ارد ی"حادثه" ؛ د م ررسیدر ت ی  در م ارد دهینام

عن ان خاطرات  ی،ترجمه ۴۵۳. ص ۴ سیرن ی، ز۶به آن ارجاع داده شد ارتباط ندارد: مثال کصل 

"، استیدر عرصه اجتماع   س تیع،نام م لف کتاب "مرج ۴۵۶نادرست است. ص یسیمصدق به انگل
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 انسان ایرانیسایت 

 عن ان کتاب هم   یسی"منظراالضداد" آمده؛ درست آن منظ راالجداد است؛ ترجمه انگل نیمحمد حس

ه نام ی"زندگ گان،یشا یمشخصات: احمد عل نیارجاع شده است با ا ی، به کتاب ۴۵۷. صستیدرست ن

 یدگ: زنگانیشا یعل دی(،" س دآ رنده)گر گانیاست: احمد شا نیها"؛ عن ان درست ا ی  سخنران یاسیس

 کتاب هم کرا ان    یسیانگل یخطاها، که در مرجع ها نگ نهیها". ا ین شته ها   سخنران ،یاسیس ی نامه

، است که " یمت جه ناشر کتاب، انتشارات "پا لگر زین یآن تا حد تیاست ، قابل اجتناب ب د   مسه  ل

شم کتاب چ نیسبب شده خ اندن ا زیر یحر ک نشی. گزستنکرده ا تیبرتر انتشار را رعا یهنجارها

اطناب  یکتاب   کاستن از دامنه  نیا شی  پاال شیرایاست.   زتریاز متن هم ر سهایرن یز ازارد؛یرا ب

 کرد . یحاصل را مطل ب تر م

 

 ی کل   یابید  ارز یکی

ه آزم د ن دیبا خیتار شگاهیداند که شاه را در پ یمتعارف شاهان، م انیبر خالف منقبت سرا ،یالنیم

است خ د را  دهیک ش یمتعارف پژ هشگر یت جه به هنجارها زبایشاه. ا  ن شگاهیرا در پ خیتار

ا  به  هشاه غالب است برکنار نگاه دارد. نگا زاران،یصف ب ای فتگان،یش یکه درجرگه  یازاحساسات

 ییرایکاهد   برگ یا  م ی ن شته    یخشک یاز دامنه  نیهم هست؛ ا رانهیشاه همدالنه است اما خرده گ

 کین نکهیبر ا دی تاک ی  اشارات ادب یاز زبان آ ر یا ختهیحال با آم نی. ا  در عدیاکزا یآن م یها

آنچه  نشیدهد. اما گز شانن یاسیس یها یریخ اهد خ درا کراتر از درگ یم سدین  ی بد هر د  را م

 نکهیا . باستیبرکنار ن یاسیس یازمالحظات ستیاست   آنچه ن دیشاه در خ ر تاک ی  زمانه  یدرزندگ

 یاسیس یا نامهیکرا ان پرداخته است اما در اساس زندگ ی  خص ص یبه مساهل شخص نامهیزندگ نیا

به جن ایبخش ها،  نیاست. اما ا پرداخته رانیا خیاز تار یمهم یاست   خ اه ناخ اه به بازگفت بخش ها

 یاه اکتهیاست دانسته ها   دهیکمترک ش یالنیکرده اند   م یبررس زین گرانیاز آن، را د یادیز یها

به   مباحث مرب ط  یختگی. آمدیفزایرا برآنها ب یدرخ رتامل ی م ج د را بازتاب دهد   نکته ها  یلیتحل

 هشیهم دادهایر   ندیانجام شده که نه پ یا  هیبه ش زین هشا ی زندگ   یاسی  س یخص ص یقلمر ها

  پس  شیپ یها تیداستان ها با ر ا  ندیدارد. پ هیبر داده ها تک شهیها هم یریگ جهیآشکار است  نه نت

آن را نداشته است  یپر ا سندهین  یی. گ ستیم ارد ر شن ن یدر همه  زین نامهیزندگ ی با طرح کل

 یکس دیشا یندارند  ل ی ندیباهم پ شهیکه هم ییانباشته از نکته ها   داستانها دیبه نظر آ یکه کتاب ُجنگ

 رسانده است. بیکتاب   انسجام   تسلسل آن آس ییساختار ر ا کاربه نی. اندیرا به کار آ

 

همان  شی  لباس   آرا ی  عر س یهمانی. مستیکتاب چندان مشخص ن نیمباحث هم در ا تیاهم اریمع

سل تسل یدر ن ع شیکماب دادهایر  انیاندازه محل ت جه اند که برخ رد   رقابت   تالش   ترکند. جر

  ژرکا نگر را  شیاند کیبار یکه ذهن ها ستین ییها لیتحل یاراهه  یهدف اصل ی ل ابدی یادامه م

از  شیب کتاب نیا دیاز اهل تفنن غاکل نمانده است. شا یاهل کن ن شته نشده  ل یکند. کتاب برا رابیس

اند   دل نگران  ی  دی  هال ارانهیمجلل شهر یها یرا در نظر داشته است که کنجکا  زندگ یهمه کسان

  شاهان   ی  بم زندگ ریز یدر باره  ی. کنجکا  نانیکاخ نش یها یها   تراژد یسخت ای ر   شر ها ش

 نگ نهیت جه به ا رانیمردم ه اداردارد. در م رد ا یت ده ها انیهمه جا م شگانی  شاهزادگان   هنر پ

 ی  آنها را دامن هم م زدیآم یغربت زدگان در م یبرخ یها یم ض ع ها با حسرت ها   ن ستالژ

ه ر زنام کیت اند همانند  یاست. م تزبردس ی خص ص  یزندگ یدادهایدر برشمردن ر  سندهیزند. ن 
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 انسان ایرانیسایت 

 یم سدین  یم نهیزم نیخ انندگان را دامن زند. هر  قت در ا جانیت جه  احساس   ه ینگارحرکه ا

 ر د خ انندگان نکته یم لی  تحل نییکه به سراغ تب یهنگام یت اند خ اننده را با خ د همراه کند  ل

در  سندهی هنر ن  انهیداستان سرا یکند. ترکندها یمنثرش هم اکت  تیفیک رند؛یگ یسنج ازا  کاصله م

شبه  یها یپرداز تیا ،   سبک ا در ر ا یخ  یها هی شاه   ال   ی خص ص   یزندگ یشرح گ شه ها 

جامعه -یخیتار لیها   تحل یریدرگ یای پ   یمساهل   بررس نییا  درتب یی ت ده پسند، از ت انا  یادب

 یداللدرک است یبه س  یها،   گش دن اکق لیگ نه تحل نیبند ا دراز آنکه  شیکراتر است. ب یشناخت

   زدیآم یدر م زیانگ یکنجکا  ییها یاست که با چاشن ییشرح ها یباشد، در پ رر شنگرانهی تفس

 کند. یسرگرم م ای زاندیانگ یخ اننده را بر م

 

راد   اک یاست؛ ساخته  کیتراژ یها   انتخاب ها یآ ردگاه سرن شت  کاست سندهین  دگاهیاز د خیتار

 نیآنهاست. ا ، به هم یها  تص رات    اهمه ها  یگریها   باز یآمد مقاصد   غرض ها   باز یپ

 دهیپد   ها،ه ساختارها   نهادت جه دارد تا ب شتریب اریبس میسبب، به بخت  کم   کاست اراده   تصم

  ساختارها،  آرمان ها   مناکع.  یکنشگر انیبه تنش م ای ؛ی انسان   یکراتر از ر ابط شخص ییها

دهد  یدرخت ها را نشان م ایکاهد؛ درخت  یکر  م یسینامه ن  یرا به زندگ ینگار خینگرش ا  تار

د   ان یشخص یخلق   خ  یها یاست که گرکتار کاست یاما نه جنگل را. ت جه ا  به نقش قدرتمندان

ت همات  دها،یبا  س سه ها، ترد بانیمتضاد؛ دست به گر یها، آرز ها   خ است ها زهیاز غر یبیترک

ت اند شم   شه د  یم خیگ نه نگرش به تار نیها. ا یها   ناسازگار یی کا ی، معما ها، جاس س ها، ب

راخ اندن انجامد تا ک یاحساس ها م ختنینگ  برا یبه سرگرم شتریا اغلب بام دیفزای خ اننده را ب   یخیتار

 تیقدرت   مسه  ل یدرک خ د از رابطه  یخ اهان آنست که بردامنه  اریهش یبه تامل. خ اننده 

  سرشت خ د کراتر ر ند    یخ  یت انند از تنگنا یچقدر م یاسیکه رهبران س ام زدی  ب دیفزایب

 باشند . گرداشتهید یرکتار

 

 ینم دیاکت تی  مشر ط یاسیقدرت س تیمشر ع  ندی شاه برپ  یاسیس یدر قلمر  زندگ سندهین  کا ش

 یجامعه ا یبرا ی مدن یمشر طه خ اهانه   مبارزات اجتماع یتالش ها یگسترده  ی نهیکند   زم

ن است یقرارداشته باشد ا یبررس نیدرمح ر ا ستیبا یکه م یک بنده   تلخ تیکا د.  اقع یبهتررا نم

 یتیدر چنان م قع ستیبا یها، نم ینات ان ایها  ییدر راس کارها قرار گرکت که، به رغم ت انا یکه مرد

 یمشر طه خ اهانه هدک ی. تالش هازدیشخص در آم کیبا سرشت  رانیباشد. بنا نب د سرن شت ملت ا

 نیا ییکه گ  سدین  یم یاغلب به گ نه ا سندهینداشت. اما ن  یختگیدر آم نیاز ا یریمهم تر ازجل گ

رکته گ یچندان جد دینب ده است که با یینب ده است؛ گفت  گ  یبر متن یا هیاز حاش شیتالش ها ب

 نیکه مهم تر تیش د. مشر ط دهیسنج ییرکتارها ستیبا ینب ده است که بر اساس آن م یاریش د؛ مع

 یب یالنیم یطبعا پادشاه "مشر طه " است در ن شته   مشر طه    یپادشاه یبحث در باره  ی نهیزم

 نیتد  خیباشد که تار نیهم تیا  به مشر ط یت جه یاز ب ییایگ  نینم دار نماد دیرنگ است. شا

 یگسترده تر قدرت شاه، نهاد سلطنت، طبقه  ی نهین شته است. زم ۱۹۰۵را همه جا  یقان ن اساس

ت انا کردند تا به چنان  -یخصش یبه رغم ضعف ها -که ا  را  یساختار یها دهیکرادست،   آن پد

از  ترشیب اریشاه بس ستی ز  ی. ا  به چگ نگستی ت جه ا  ن   یم ض ع اصل زین ابد،یدست  یقدرت

 پسندد. یم شتریرا ب ییزهایمتعارف چه چ یداند که خ اننده  یآن ت جه دارد   م یها ییچرا
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 انسان ایرانیسایت 

 

همه جا ناخشن د  شیکماب سندهیاختصاص دارد ن  ۱۳۳۲زمرداد ا شیکه به د را ن پ ییکصل ها در

 یقدرت خ د را، چ ن عاد شیانگاشته   تالش ا  در اکزا یعی خ د طب   یاسیب دن شاه را از نقش س

 هشاه چنان است ک یپندارد. لحن ا  در بر شمردن چند   چ ن زندگ ینم نییتب ازمندیشمارد، ن یم

که شاه با آنها ر برب د جلب ش د. به رغم احساسات  یظاهرا دش ار یها نهی خ اننده با گز  یهمدل

کرد کارها بر  کق  یرا که شاه احساس م یکه نسبت به شاه دارد شرح مرب ط به م اقع ید گانه ا

ه حق ب چهحص ل آن یپندارد که برا یم ین شته است که خ اننده شاه را کس یبه گ نه ا ستیمرادش ن

 یها یها،   مانع تراش یها، دشمن یجاه طلب یکرد   قربان یر باشد تالش ماز آن بهره   ستیبا یم

 پنهان   مهی ن   یهمدل انیخ د. لحن ا نسبت به شاه م یها ی  بلند پر از ی  آن ب د نه قدرت خ اه نیا

پرده شاه را  یکه ب ابدی یم یم جه لیدل یآشکار در ن سان است. چ ن درکمتر م رد مهی ن  یناهمدل

  چالشگران   منتقدان ا   بانی رق  یخ اه کیاعتبار  صداقت   ن یدر باره  یبه پرسشگر دیبستا

 یم دیترد یاریبس تیمیکاهد   در صم یمخالفان ا  را کر  م یها   آرمانها زهیانگ ازد؛ی یدست م

 کند.

 

 یبه کار م مانند ق ام یاستگرانیمقاصد س فیمکررا در ت ص سندهیرا که ن  یصفت م،یکه گفت همانگ نه

دارد  یشناخت بی  آس یمنف یکه در کاربرد ا  جنبه ا یصفت-جاه طلب" است  اری"بس ایبرد "جاه طلب" 

د را که مثال معتق نیا – ندیب ینم یگریها، ارزشها،   مالحظات مهم د زهیمانند ق ام انگ ی. در کارکسان

ار نباشد. به در ب هیتک ازمنذیاقتدار داشته باشد   بت اند کش ر را اداره کند   ن دیبا ریب دند نخست  ز

ا تنش ب دگاهیدهد   رکتار آنها را تنها از د یجل ه م یبعد کی اغلب د لتمردان مخالف شاه را   یزندگ

احساس ها    زهیاز انگ یم رد رکتار شاه گستره ا درکه مت جه ا کردند. اما  ینگرد   چالش یشاه م

 یکند که شاه در دهه  یآشکار   آشنا را تکرار م تی اقع نیا یی. در جاندیب یها را م یها   دلبستگ

ر که هر کس با شاه بر س سدین  یم یبعد به گ نه ا ینب د  ل تیدر بند مشر ط زینخست سلطنتش ن

شاه را در  یحرکت ها حایر ش تل  نیخاندانش ب د. ا ای" ا  نبرخ است "دشم زیم ض ع به ست نیا

 شیاسیس یها یریکه درگ اندینما یم یدهد. ا  را رهبر یمتعارف   به هنجار جل ه م یاسیس یح زه 

ا ر یشاه از قان ن اساس ریگ ی پ  یت اند تخط ینم سندهیخاص خ د را داشت. ن  تیمنطق   مشر ع

نند ما -کند یکتار شاه بهره بردارر هیهر جا بت اند از آن به س د ت ج راآن قان ن  ی ل ردیبگ دهیناد

 ایانتیبر ینف ذ   دخالت ها یدهد. اگر در باره  یقرار م دیم رد تاک - مصدق پس از رکراندم   یبرکنار

در  ای کا،یآمر یها استیرکتار   س تیمشر ع یدر باره  ردیگ یبه کار م زیسرزنش آم یگهگاه لحن

   درقصد ،ینهد   آن را عاد ینم شیدر پ یپرسش ران،یسفارت آن کش ر در ام ر ا ی دهیچیپ یریگ

طرف  یب یناظران یها یابیکارگزاران سفارت را ارز یشمارد. گزارشها یخ اهانه م کین اد،ی  بن

آن  یککر ی نهیها   زم زهیجنگ سرد آگاه است،   باانگ اتیکند. از مقتض ی انم د م تیبا حسن ن ای

 انگارد. ی  متعارف م یعاد یرا عمال اقدام یزیست سمیسبب کم ن نیبه ا مدل،ه

 

ه ب دیبا یپژ ه حرکه ا خیبر آن ب د که تار ییایتانیبر ی( م رخ برجسته Namier) ریمین سیل ه

به  باشد؛ دل قتی  حق تیدر بند  اقع زیازهرچ شیب دیبا شد؛یندیازخ د ب شیم ض ع پژ هش خ د ب

 آن   درخشش  نی  خشن د کردن ا یردن دانش رک یبازار ینسپرد؛   خ د را از  س سه  ینام ر
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 انسان ایرانیسایت 

ا م رخ ب یها یژگیبرداشت پارسا منشانه از   نیگمان ا ی ز دگذر کراتر نگاه دارد. ب  یساختگ یاه

ا، رسانه ه یکه، به پشت انه  یعصر - ستیچندان سازگار ن نی امر ز   ی دانشگاه   یزندگ یها تی اقع

 ه،شیاز هم شتریب دیهن ز ،   شا نهمهیشده است. با ا دنیشیکارآمدتر از خ اندن   اند دنی  شن دنید

 یر نمرا ب تیدر بازتاب درست  اقع یریسخت گ نیشتریجز ب یزیچ یخنگاریتار یحرکه ا یهنجارها

 تابد.

 

ان بکه ز یزیبرکنار باشد؛ چ کسرهیم لف آن، ازسه    خطا  یکه، به رغم تالشها ستین یکتاب چیه

عات نداشتن به اطال یهاست. اشتباه اگرحاصل دسترس یکاست نگ نهیا یدامنه  دیگشا یرا به شک ه م

را سهل  نکه بت ان آ ستین یزیچ یخنگاریدر تار یدقت یاست  ب یدقت یآمد ب ینباشد پ یریآسان گ ای

 یآشفتگ" تیآدم د نیرا که کر یا دهیپد خیتار یها در ح زه  یدقت یب دیگرکت. بازت ل دهیانگارانه ناد

تر  ریپذ بیرا آس ی جمع   یخیتار یکند  حاکظه  یتر م نیدامنه دارتر  سهمگ دی" نامیخیدر ککر تار

خبر را گمراه.  یب ی خ انندهکند    یآگاه را سلب م یاثر اعتماد خ اننده  کیسازد. اشتباهات  یم

اکراد  ی  کارنامه ها دادهایر  اتیجزه ایاگر محد د به ثبت درست اسم ها  یکتاب، حت کی یخطا ها 

 جهیامانت در نقل آنها، صحت استنباط ها،  م جه ب دن نت تی سندها، رعا   یهم باشد، درست خ ان

آم خته  یاست که به پشت انه  یباذ ق   سخت ک ش ی سندهین  یالنیکند. م یها را هم مشک ک م یریگ

 زانیم نیتا ا ستیبا ینم ینگار خیتار ی زه سخن در ح نیگفتن دارد. ا یبرا یها   تجربه ها سخن

    ییبایم ج د شک قاتی منابع   تحق   یگمان اگر ا  در بررس ی. بندیبب بیآس یریآسان گ یاز خدشه 

 ر د  یت انست از ب ته  یرا هم دست کم نگرکته ب د م ش خ انندگان   ینشان داده ب د  ه شمند یشتریب

 .دیآ ر نیپژ هان سرکراز تر ب خیتار یبه جرگه 

 

   یبه دم کراس یابیدست یبرا رانی" که "تجسم تالش ایستی"ا مان -مقدم اهدا شده است دیبه حم کتاب

 یکسان یابر سک ،یتبار ساکن سانفرانس یرانیدر م رد مقدم، بازرگان ا ییادعا نی" است. چن یسربلند

به راه انداختن  رسخن اقدام مقدم د نیگرمراد از اا یاست، حت هیت ج ازمندیشناسند ن یکه ا  را نم

 یبه م سسه  ۲۰۰۱در سال  یالنیآنست. م ریمد یالنیباشد که م یا یشناس رانیا یم سسه 

 کایآمر یشدن درطرح ها ریدر گ ،یدست راست یم سسه  نیا به ا  ستنی. پ ستیه  ردراستنف رد پ

 ی  سسه م   یککر یهماهنگ با کضا ی دل سپردن به مشرب ران،ی" در ایدم کراس شبردی"پ یبرا

 زین یچپ ب ده اند شگفت زده کرد. برخ یا  را، که هن ز در بند ارزشها انیآشنا یه  ر، طبعا برخ

تقدان ت جه به من یآنکه پر ا یب یالنیپنداشتند. اما م ی  پختگ یدگرگشت را نم دار تح ل ککر نیا

تر کرد، در  منطبقشده  ادی یدر م سسه  شیخ  ی  نقش تازه  تی قعخ درا داشته باشد خ درا با م

نظر  دیتجد یریتص  دی  ک ش اکت،یکعال  یدر رسانه ها حض ر رانیام ر مرب ط به ا رگریمقام تفس

حال    نیتر خ درا هم در هم یجد یاراهه دهد. ا  ن شته ها رانیبا ا کایر ابط آمر خیخ اهانه ازتار

  در که ا یی  کا رها یالنی م   یکیده ل ژیا یشهایگرا انیم  ندی پ   یگرکت. بررس یپ یککر یه ا

با  یا سندهی هر ن   ینیگمان جهان ب ین شتار کراتر است. ب نیکرده است از قلمر  ا خیتار ی نهیزم

 تیع اق ینادرست ای یآن مرب ط است. اما درست شبردیپ  هیم رد نظر ا    ش قیم ض ع تحق نشیگز

 دنی خ درا برگز   یت اند چشم انداز نظر یم یا سندهیاست. هر ن  یگریبه کارگرکته شده امرد یها 

در انعکاس درست آنها  ای ردیبگ دهیرا ناد ییها تیت اند  اقع یدلخ اه خ درا؛ نم یها تینه  اقع ی ل
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ان نش رین گآسا یخینگرش  ر ش پژ هش تار یت اند خ د را در برابر هنجارها یسهل انگار باشد؛ نم

 دهد.

 

ه ک یدارد در حال ی محس س تر  ینیبر د ش مردم آن سنگ خیتار گیاست که مرده ر ینیسرزم رانیا

 تی درست  اقع   یبررس طیشرا نیمانده است. در ا زیح زه ها همچنان ناچ یاریدر بس یخیدانش تار

اصل ح ی سنجشگرانه   یابیتر آنها،  ارز یلیتر   تحل قیگذشته، بازتاب هرچه ر شمند تر   دق یها

در برابر گذشتگان است   هم در برابر مردم  تیکار هم بازشناخت مسٔ  ل نیسترگ دارد. ا یتیکار اهم

 ندهیآ یبرا یابیگذشته راه یمخد ش در باره  اینادرست  یدانسته ها ی هیبر پا دنیشی. اندندهیحال   آ

 یاهدر گر  آگ یشیاند یخی  تار ستین یشیدان یخیجز تار یزیمدرن چ دنیشیکند. اند یرا دش ار م

 درست است از آنچه رخ داده است.

 

را به  یسی ن ظی  تقر زندیخ د بپره یاز ست دن ن شته  سندگانیب ده است که ن  نیتا کن ن برا هنجار

  اگذارند.  گرانید

( gaping hole) یکراخ یسنت را ر ا دانسته ن شته است کتاب ا  "حفره  نیگسست از ا ایگ  یالنیم

از آنها اشاره  یکه به برخ یکتاب، دست کم به سبب مالحظات نی(. ا۴۴۱کند..." )ص. یرا در کهم پر م

از  یکی  نقش  ی  درک زندگ یکاربازنگر جهیزند   در نت یرا دامن م یتازه ا یشد، پرسش ها

ه همه بهتر آن ب د ک نیبا ا خ اهد برد. شیرا به پ رانیا خی تار   یاسیس یچهره ها نیتر زیمناقشه انگ

 .دیها به خ انندگان  اگذار ش د نه آنکه عطار بگ  یدا ر نگ نهیا

 انیپا
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