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ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﺒﺎزی
اﯾــﻦ ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ در ﮐﺘــﺎب ﻫﻔﺘــﻪ ،ﺷــﻨﺒﻪ 13
ﺑﻬﻤﻦ  ،1380ص  12ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب دو ﺟﻠﺪی ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽﮔﺬرد و در اﯾﻦ دوران ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ دوره
ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی در دﻫﻪ ﻓﺠـﺮ  1369ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ در ﺣـﺪی ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻦ در ﺳـﺎل  1370ﺷـﺎﻫﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾـﻦ ﯾـﺎزده ﺳـﺎل ﮐﺘـﺎب
ﻓﻮق ﻫﻤﺎره ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﺳـﺎل )ﺗـﺎ
ﺑﻬﻤﻦ  (1371ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﻤﺎرﮔﺎن آن ﺑﻪ  126ﻫﺰار رﺳﯿﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﭼـﺎپ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺷﻤﺎرﮔﺎن آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  160ﻫﺰار دوره رﺳﯿﺪه ﮐـﻪ در ﻧـﻮع ﺧـﻮد ﺑـﯽﻧﻈﯿـﺮ
اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ،در رده دوم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬـﻮر
و ﺳﻘﻮط ﮐﺘﺎب آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ،اﺛﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﺷﻮﮐﺮاس ،ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﯿـﺮاژ آن ﺑـﻪ ﺣـﺪود
 90ﻫﺰار رﺳﯿﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﻮد؟
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ﺷﻬﺒﺎزی :در اواﺧﺮ دﻫﻪ  1360و اواﯾﻞ دﻫﻪ  1370ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪﺷـﺪت ﻣﺸـﺘﺎق ﺑـﻮد ﮐـﻪ
درﺑﺎره ﺣﻮادث و ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺘﺐ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﻃﺒـﻖ
روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ دوره ﭘﻬﻠـﻮی
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﻇﻬـﻮر و ﺳـﻘﻮط در ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری دوره ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺪل ﺷـﺪ زﯾـﺮا ﭘـﺲ از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﭘﻬﻠﻮی اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺘﺐ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻃـﻮل ﯾـﮏ دﻫـﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺸـﺎر ﻇﻬـﻮر و
ﺳﻘﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ دوﺳـﺘﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﺮاﻓﺖ اﻓﺘﺎدﻧـﺪ و دﻓﺘﺮﭼـﻪﻫـﺎی
ﯾﺎدداﺷﺖ روزاﻧﻪ اﺳـﺪاﷲ ﻋﻠـﻢ را ﺑـﻪ دﮐﺘـﺮ ﻋﻠﯿﻨﻘـﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨـﺎﻧﯽ دادﻧـﺪ و وی ﺑـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻠﻢ دﺳﺖ زد .ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ راﺑﻄﻪ وﯾﮋه ارﺗﺸﺒﺪ ﺣﺴـﯿﻦ
ﻓﺮدوﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﺎر دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ
ﺷﺎه و رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ وﯾﮋه اﻃﻼﻋﺎت او ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷـﺖ و ﻣـﺮدم ﮐﻨﺠﮑـﺎو ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی دوران ﭘﻬﻠﻮی را از زﺑﺎن او ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺘﺎب و ﺗﻌﻠﻘﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺟﻠـﺪ
دوم ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮدوﺳﺖ اﻓﺰودهاﯾﺪ.
ﺷــﻬﺒﺎزی :ﺟﻠــﺪ اول ﮐﺘــﺎب ﺧــﺎﻃﺮات ﻓﺮدوﺳــﺖ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺧــﺎﻃﺮات در اﺻــﻞ
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮدوﺳﺖ ﺑﻮد و ﻗﺒﻼً در ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺪود ﺑـﻪﺻـﻮرت ﮐﭙـﯽ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺷـﺪه و در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و واﻗﻌ ًﺎ ذرهﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﮐﺮدم و در
ﻋﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻈـﻢ دﻫـﻢ .از ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺎر راﺿـﯽام .در
اﺛﻨﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮدوﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﻮد.
ﻓﺮدوﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ داﺷـﺖ و ﺧـﻮدم ﻧﯿـﺰ ﺷﺨﺼـ ًﺎ ﺑﺴـﯿﺎر
ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﺪاﻧﻢ واﻗﻌ ًﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮدوﺳﺖ درﺑﺎره ﺳِﺮ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮدوﺳـﺖ ﻣﻄـﺮح
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻠﺪ دوم اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ”ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان“
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮدوﺳﺖ ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان وﯾﺮاﺳـﺘﺎر ﺟﻠـﺪ اول و ﻧـﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻠﺪ دوم درج ﻧﮑـﺮدم وﻟـﯽ در ﺟﻠـﺪ دوم ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻋـﯽ ”ﭘﯿﻮﺳـﺖﻫـﺎی
وﯾﺮاﺳﺘﺎر“ را اﻓﺰودم و در زﯾﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﺟﻠﺪ اول ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ”وﯾﺮاﺳﺘﺎر“ را از
ﻣﺘﻦ ﻓﺮدوﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدم .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی ﻧﯿﺰ ﮔﺮد آوردم و ﺑﻪ ﮐﺘـﺎب اﻓـﺰودم .در
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ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑـﻮد .ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐـﻪ
ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻏﺮاق ﻧﯿﺴﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺪوﯾﻦ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺣﺘـﯽ ﻏـﺬای ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدم و ﺣﺠﻢ ﮐﺎر روزاﻧﻪام  15ﺗﺎ  20ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻮد.
در آن زﻣﺎن  35ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و اﻧﺮژی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﻪﻋﻼوه ﻋﺸﻖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر.
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﮐـﺎر ﺗﺤﻘﯿـﻖ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را اداﻣﻪ دادﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪوﯾﮋه دوره ﻫﻔﺖ ﺟﻠـﺪی
زرﺳﺎﻻران ﯾﻬﻮدی و ﭘﺎرﺳﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾـﺮان ،ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮ ًا ﻣﺠﻠـﺪات ﺳـﻮم و
ﭼﻬﺎرم آن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ،ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﭘﺮﮐـﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺟـﺪیﺗـﺮﯾﻦ
ﻣـﻮرﺧﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﮐﺮدﯾـﺪ .ﺟﻠـﺪﻫﺎی اول و دوم اﯾــﻦ ﮐﺘـﺎب را آﻗـﺎی ﺳــﯿﺪ
ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻮی در ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎل  1378ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮد ﺑـﻪﻋﻨـﻮان >ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺛـﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ< ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐـﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ در
ده ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿـﺮ ،اﮐﻨـﻮن از روش ﺗـﺪوﯾﻦ ﻇﻬـﻮر و ﺳـﻘﻮط راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ و اﺷـﺘﺒﺎه و
ﺧﻄﺎﯾﯽ در آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ> :ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺎﻭﻗﺎﺎ< .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻫـﺮ
ﮐﺎری ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻫﺮ اﺛﺮی ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳـﺪ .از
ﮐﺎر ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  35ﺳـﺎﻟﮕﯽ
ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در آن زﻣﺎن ﺣﯿـﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ واﻗﻌ ًﺎ ﺧﻠﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺎر ”ﻋﺸﻖ“ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و در دﯾـﺪاری ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن
داﺷﺘﻢ ﮐﺎر را >ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ< و ﺛﻤﺮه ﺗﻼش >ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ< ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :اﯾﻦ دﯾﺪار در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟
ﺷﻬﺒﺎزی :اﯾﻦ دﯾﺪار در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اول اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای دارﻧـﺪ و ﻋﺠﯿـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪرﻏـﻢ
ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اداﻣﻪ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ .ﺑﻨـﺪه را ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ و ﮐﺘـﺎب
ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی را از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻗﻠﻢ و ﻏﯿـﺮه >ﺑﺴـﯿﺎر ﻋـﺎﻟﯽ< ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را ﺳﺘﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ.
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اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺰﯾـﯽ ﺑـﻮد و اﺻـﻞ
ﮐﺎر را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی در ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻬـﻢﺗـﺮی
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻮد.
در ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ،اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧـﯽ درﺑـﺎره ﻋﻀـﻮﯾﺖ
ﻓﺮدی ﺑﻪﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی اﯾﺮان وﺟـﻮد داﺷـﺖ.
ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ ًا
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎواک ﻣﻨﺤﻠﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﭘﺮوﻧﺪه دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨـﯽ
)ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﻗﺮار داده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در ﭼﺎپ
دوم اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺪی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪ و در ﮐﺘـﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺟﻠﺪ اول (1370 ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درج ﮐﺮدم و ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮدم.
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﺘﺎب در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﺷﻬﺒﺎزی :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺧﺎرج از اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮﻓـﺮوش ﺑـﻮد و ﺑـﻪﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺪهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﻫـﻢ ﻫـﻮاداران ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻬﻠﻮی و ﻧﺸﺮﯾﺎت آنﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﯿﻤﺮوز و ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن ،ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن.
از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره ”ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌـﻪ“ ﺑـﻪ ﺗﺨﻄﺌـﻪ ﺧـﺎﻃﺮات
ﻓﺮدوﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﺷﺮف ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ”ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪ“ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎب ﺷﺪ .ﺑﻨﺪه در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﺻﻌﻮد
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸـﺮوح ﺑـﻪ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ
ﻓﮑﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن و اﺷﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻪام .ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ روﯾﻪای را در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ”ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت“ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺎﻟـﺐ آﻗـﺎی ﻣﺨﺘﺎﺑـﺎد ﺑـﺎ
دﮐﺘﺮ ﻋﺰتاﷲ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم .آﻗـﺎی ﻣﺨﺘﺎﺑـﺎد ﺑـﻪﻧﻘـﻞ از ﻣـﺎﻧﺲ اﺷـﭙﺮﺑﺮ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ:
>ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑـﯽاﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ< و دﮐﺘـﺮ ﻓﻮﻻدوﻧـﺪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ> :در ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﮔﺮاﻧﺴـﻨﮓ ،در زﻣﯿﻨـﻪای ﺑـﻪ
ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ،
ﺗﺎزه ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ <.ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻮرد ﻇﻬـﻮر
و ﺳﻘﻮط در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧـﻮد از ﻇﻬـﻮر و ﺳـﻘﻮط
اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،و ﺣﺘـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد را از اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﻤﺪاً ﻧﺎم آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ ﻧﯿـﺰ
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واﮐﻨﺶ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ”دوﻟﺘﯽ“ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب از
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼً دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎی ﻫﻮﯾﺪا اﺳﺘﻨﺎدی ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﺷﮑﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اوﺳـﺖ .او
ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ >ﺳﺎواﻣﺎ< ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
اﯾﻦ روﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻋﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دارد .اوﻻً ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم ”ﺳﺎواﻣﺎ“ ﻫﯿﭽﮕﺎه وﺟـﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠـﺐ ﻋﻠﯿـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮد .ﻧﻬﺎدﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در اﯾـﺮان
اﺳﻢ و رﺳﻢ دارﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﻼﻧﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻧﺎﺷـﺮ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دارد .وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﺪ اول و ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻠﺪ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻢ
ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺒﻼً اﻋﻼم ﮐﺮدهام و در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘـﺎب درج
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وزارت اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎز ذرهای از اﻋﺘﺒـﺎر
ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﻐﺮض اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻏﺮضورزی او را ﻣﯽﺗﻮان در اوراق
ﮐﺘﺎﺑﺶ دﯾﺪ .ﻣﺜﻼً ،اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ از اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺪا در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه ﯾـﺎ
در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﺮان در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﺳﺖ زد .و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﯾﺮان ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺣﺘﯽ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﻨﺎد ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ،ﺑـﺮﺧﻼف اﯾـﺮان،
ﺣﺘﯽ اوراق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﺸـﺎن
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﺣﺘﯽ ﻫﯿﺠـﺪﻫﻢ ﻣـﯿﻼدی ﻣﺜـﻞ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮ ًﻻ ﺑﺴـﯿﺎری از اﺳـﻨﺎد
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﺰرگ ﻟﻨﺪن در زﻣﺎن ﭼﺎرﻟﺰ دوم اﺳﺘﻮارت ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزی
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻫﻨﻮز در ﻣﯿـﺎن ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑـﻪﻧـﺎم ﺷﮑﺴـﭙﯿﺮ وﺟـﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﮐـﻪ در ﻇﻬـﻮر و ﺳـﻘﻮط ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠـﻮی
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﺪان رﯾﭙﻮرﺗﺮ )اردﺷﯿﺮ ﺟﯽ و ﭘﺴﺮش ﺷـﺎﭘﻮرﺟﯽ(
در ﮐﻮدﺗﺎی  1299و ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
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زﻣﯿﻨﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺮی ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﻧﻮﺷﺘﻪ دوﻧﺎﻟـﺪ وﯾﻠﺒـﺮ
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﺳﺖ.
ﺷﻬﺒﺎزی :آری .اﺻﻮ ًﻻ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ رﯾﭙﻮرﺗﺮﻫﺎ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﯾـﺮان و
ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ را ﻣﺪﯾﻮن ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻓﺮدوﺳﺖ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪدﺳﺖ داده ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را اداﻣـﻪ
دﻫﻢ و اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آن را در ﺟﻠﺪ دوم ﻇﻬـﻮر و ﺳـﻘﻮط ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﻨﻢ .ﻣـﻦ در ﻇﻬـﻮر و
ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن را ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ وﻟﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻘﺘﺪری اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻫﻔـﺖ ﺟﻠـﺪی
زرﺳﺎﻻران ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﯿـﺎن داﺷـﺘﻪام .اﻟﺒﺘـﻪ در ﺑـﻮﻟﺘﻦ دﮐﺘـﺮ
وﯾﻠﺒﺮ ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻓـﻮق ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت
ﺳﯿﺎ در ﮐﻮدﺗﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ .در اﯾـﻦ ﺑـﻮﻟﺘﻦ از دو
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر >ﮐﯿﻮاﻧﯽ< و >ﺟﻼﻟﯽ< ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ ،و
ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻐﻠﻮط ،ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض و ﺗﺨﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻧﺎم را ﺑـﺎ دو ﭼﻬـﺮه ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ
دﻫﻪﻫﺎی  1320و  1330ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺎ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﭘﺲﭘﺮده ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﻔـﯽ ﻓﻌـﺎل در اﯾـﻦ دو
ﻼ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ و اﻣﯿﺮ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ را ﮐﺎﻣ ً
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﭙﻬﺒﺪی .ﺟﻼﻟﯽ،
ﺧﻮاﻫﺮزاده ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷـﺖ و دوﺳـﺖ
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻄﯿﺒﯽ و ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﺻﻮ ًﻻ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺎﺟﺮا ﺗـﺎ
ﺑﺪان ﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗـﺎ ﺳـﺮﻫﻨﮓ ﺷـﺎﭘﻮر رﯾﭙـﻮرﺗﺮ ،رﺋـﯿﺲ ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﺨﻔـﯽ
اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ در اﯾﺮان ،در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد از ﻋﺪم اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻠـﻪ
ﮐﺮد و او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻌﻼ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻓﻀـﻮل اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ در
اﯾﺮان ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ .در ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺟﺮج ﮐﻨﺪی ﯾﺎﻧﮓ ﻧﯿـﺰ در
ﮐﻨﺎر ﺷﺎﭘﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗـﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم ام .آی 6 .ﺷـﺪ و دوﺳـﺖ ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﺷـﺎﭘﻮر
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
اﺻﻮ ًﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ارزش درﺟﻪ اول ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دارد .ﻣﺜﻼً ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫـﺎ و آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی
ﻣﺨﻔﯽ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺷﻮروی در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
اﯾﺮان .ﻓﺮدوﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را >ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽﺳﯿﻢ< ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ
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ﻣﺎﺟﺮا در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺎش ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ”ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ“ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ”ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽﺳﯿﻢ“ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ اﻓﺘﻀﺎح ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺪل ﮔﺮدﯾـﺪ .ﯾـﺎ درﺑـﺎره
اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی و ﻓﻠﯿﮑﺲ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ در ﻣﺎﺟﺮای ﺷـﮑﺮ در ﺳـﺎل
 .1354اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﮑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ در
دﺳﺖ ﻓﻠﯿﮑﺲ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮد و وی ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﮐﻼن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن ﺧـﻮد و ﺷـﺎه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،واردات ﺷﮑﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺤﺼﺎری درآﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﻮد .ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ﺑـﻮد ،ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﻧﯿـﺰ دﺳـﺖ
اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺳﺎل  1354ﺷﮑﺮ اﯾﺮان را از ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﯿـﺖ اﻧـﺪ ﻻﯾـﻞ ﺧﺮﯾـﺪ و وارد ﮐـﺮد.
ﻓﻠﯿﮑﺲ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا را ﺑـﻪ ﺷـﺎه اﻃـﻼع داد و ﺑـﻪدﺳـﺘﻮر ﺷـﺎه دو ﻣﻌـﺎون ﺟـﻮان وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ روﺣﺸﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺸﺖﭘﺮده ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،ﻋـﺰل و دادﮔـﺎﻫﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .و ﺑـﺎز
ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﺷﺎه ،اﻣﯿﺮ ﻃﺎﻫﺮی ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﯿﺖ اﻧـﺪ
ﻻﯾﻞ و در واﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ در ﮐﯿﻬﺎن ﻧﻮﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ﺷﺎه و ﺷﺎﭘﻮر
ﺣﺴﻨﻪ ﺷﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺷـﺎﭘﻮر ﺗـﻼش ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻬﻠﻮی اﻧﺠﺎم داد.
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ :ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب آن را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ”ﮐـﺎر دوﻟﺘـﯽ“
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ”دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن“ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ارزش آن ﺑﮑﺎﻫﺪ؟

ﺷﻬﺒﺎزی :ارزش ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑـﻮدن
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖﻫـﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﻪ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را وارد ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼً ،ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻮد در ﮐﺘـﺎب
وزﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ﺣﺘﻤﺎً اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ وارد ﮐﻨـﺪ .وﻟـﯽ در
اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ
ﺣﺮف ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﻧـﺪارد .اﺻـﻮ ًﻻ ﻫـﯿﭻ
ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯿﺸﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺣﺘـﯽ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺷـﻤﺎ،
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ،را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ”دوﻟﺘﯽ“ ﺧﻮاﻧـﺪ زﯾـﺮا ﺑـﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌ ًﺎ آﯾﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ”دوﻟﺘﯽ“ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌـﺮوف ﮐـﻪ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻂ ﺧﺎﺻﯽ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﺑﻨﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ ،ﭼﻪ در ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠـﻮی،
ﭼﻪ در زرﺳﺎﻻران و ﭼﻪ در ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارم ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽام اﺳﺖ و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ واﻗﻌـ ًﺎ اﻋﺘﻘـﺎد ﻗﻠﺒـﯽ دارم و ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎی
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درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی

ﺳﯿﺎﺳﯽ روز و ﺟﻠﺐ اﯾﻦ و آن ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺧﻂ ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری را
ﻧﯿﺰ درﺳﺖ و ﺿﺮور ﻣﯽداﻧﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺮمﺗـﺮﯾﻦ و ﺣﯿـﺎﺗﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .اﺻﻮ ًﻻ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤﺎﻓـﻞ روﺷـﻨﻔﮑﺮی ﻣـﺎ وارد
ﺷﺪه و ﻧﻮﻋﯽ روﺣﯿﻪ ”دوﻟﺖﺳﺘﯿﺰی“ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﻧﮕـﺮش ﻧﺎدرﺳـﺖ
اﺻﻼح ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .و اﺻﻮ ًﻻ ﻣﺤﻘﻖ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﭼـﻪ در اﯾـﺮان و ﭼـﻪ در اروﭘـﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑـﺮد .آﯾـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ در
ﻏﺮب از اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻬﺎم ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ روﯾـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد و ﺑﻨﺪه ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را ﻧﻔـﯽ ﮐـﺮدهام
و ﻫﯿﭻ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞﻫـﺎی
اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﻧﺪارم.

