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در ســال های حضور اســتعمارگران در ایران به ویژه از دورة سلطة انگلیس بر ایران که از 
اواسط دورة قاجار شکل گرفت و در دورة استبداد خشن پهلوی به اوج خود رسید و سپس با 
شکل گیری کودتای 28 مرداد 1332،  آمریکا نیز با تمام توان دنبال منافع نامشروع خود در 
ایران برآمد، مســئلة تحریف تاریخ به صورت جّدی در دستور کار وابستگان به سیاست های 
بیگانه قرار گرفت. مستشــرقین غربی نیز با ارائة متن های تحریفی از تاریخ و اســتعدادها و 

سرزمین ایران، استنادها و دستمایه های این تحریف را فراهم می ساختند.
تحریف با چند هدف خاص دنبال می شــود. یکــی از مهمترین آنها، هویت  زدایی مثبت و 
انگیزش زا از ملت است تا بتوانند ظرف تهی از هویت آنان را با فرهنگ خود و هویت جعلی و 
غیرمتجانس با سوابق تاریخی آنان، پُر کنند. در این صورت این ملت، همانگونه فکر می کند 
که آنــان می خواهند و همان طور حرف می زند، زندگی می کنــد و برنامه ریزی می کند که 

فرهنگ بیگانه اقتضا دارد.
در ایران، تحریف تاریخ در راستای همین هدف یعنی هویت زدایی، اما با حساسّیت نسبت به 
اسالم و ارزش  های آن، شدت و اهمیت بیشتری برای تحریف گران داشته است. تغییر بارهای 
مثبت و پرفروغ تاریخ ایران با اســالم و تمدن بزرگ اسالمی و بارگذاری آن با عناصر تقلّبی 

پیش گفتار
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غربی یا قطعات رنگ شده از ایران باستان،  از روشهای این تحریف است. 
تــالش ایــن روزهای ضدانقالب، کــه قطعاً با صالحدیــد و حمایت نهادهــای امنیتی و 
اندیشکده های وابســته به آنها این برنامه ها پیش بینی و تدارک شده است، برای احیاء ایران 
باســتان و طرح مجدد رژیم فاســد پهلوی و مخصوصاً چهرة مستبد و خونخوار رضاخان، از 
امیدهای روشنفکران بی هویت و اربابان آنها برای استحالة نظام و قطع ریشه ها و بار و بَرهای 
مســتحکم و هویت بخش آسمانی آن دارد. اگر رهبری فرزانه و هوشیار ملت ایران از دغدغة 
کمبود مطالعات تاریخی ملت، مســئوالن و جوانان می گویند به خاطر اهمیت فهم درســت 
تاریخ و خاطرة تاریخی ملت در حفظ دستاوردهای حرکت و پیشرفت انقالب اسالمی است:

»نمی دانم آیا جوانان نسل ما و نسل انقالبی، تاریخچة این صد و پنجاه، دویست 
سال را درست خوانده اند یا نه؟ من همة دغدغه ام این است که جوان انقالبی امروز، 
نداند ما بعد از چه دورانی، امروز در ایران مشــغول چنین حرکت عظیمی هستیم. 
تاریخچة این صد و پنجاه، دویست سال اخیر از دوران اواسط قاجار به این طرف، از 
دوران جنگ های ایران و روس به این طرف را بخوانید و ببینید چه حوادثی بر این 

کشور گذشته است.«1 
 در هر حال،  تاریخ نویسی از آن علوم و مهارت هایی است که اگر در خدمت سلطة داخلی یا 
خارجی قرار بگیرد، قطعاً با منافع ملت در تضاد خواهد بود و همین آسیب جّدی است که امام 
خمینی را به پیش بینی و چاره جویی واداشــت؛ به طوری که در حکم خود به حجت االسالم 

سیدحمید روحانی، ضمن دادن مسئولیت تدوین تاریخ انقالب، هشدار دادند که:
»شــما به عنوان یک موّرخ باید توجه داشته باشید که عهده دار چه کاِر عظیمی 
شده اید.   اکثر مورخین، تاریخ را آنگونه که مایلند و یا بدان گونه که دستور گرفته اند 
می نویسند، نه   آنگونه که اتفاق افتاده است. از اول می دانند که کتابشان بنا است به 

چه نتیجه ای برسد و   در آخر به همان نتیجه هم می رسند. 
از شما می خواهم هر چه می توانید ســعی و تالش نمایید تا هدف قیام مردم را 

1 - دیدار وزیر، معاونین و رؤساء مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، 1371/5/21.
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1 - دیدار وزیر، معاونین و رؤساء مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، 1371/5/21.
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مشخص نمایید، چرا که همیشه موّرخین اهداف انقالب ها را در مسلخ اغراض خود 
و یا اربابانشان   ذبح می کنند. امـــروز همچون همیشة تـاریخ انقالب ها، عـده ای 
به نـــوشتن تاریخ پرافتخار انقالب اسالمی ایران مشغولند که سر در آخور غرب 
و شرق دارند. تاریخ جهان پر است   از تحسین و دشنـــام عـده ای خـاص، له و یا 
علیه عـده ای دیگـر و یـا واقـعه ای درخـور بحث. اگر شما می تـوانستید تـاریخ 
را مســتند به صدا و فیلم حاوی مطالب گوناگون انقــالب از زبان توده های مردم 
رنجدیده کنید، کاری خوب و شایسته در تـــاریخ ایران نمـوده اید. باید   پایه های 
تـاریخ انقالب اسالمی ما چون خود انقالب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرت ها   و 

ابرقدرت ها باشد. «1
یکی از کســانی که به واســطة عمر طوالنی خود، از ابتدای به اصطالح نهضت مشروطیت 
تا بعد از حوادث 15 خرداد 1342 در صحنة تاریخ ملت ایران حضور داشــت و شاهد نزدیک 
حوادث بود و خود در بسیاری از جریان ها و وقایع و سیاست ها از عناصر تأثیرگذار و تصمیم ساز 
بوده و به واسطة قلم بدست بودن و نگاشتن بسیاری از حوادث و خاطرات خود، به ماندگاری 
فراز و نشیب های تاریخ 150 – 200 سال اخیر کمک کرده است، سیدحسن تقی زاده است. 
او در جوانی ســر پرشــوری داشت و به تدریج پخته تر شــده و در سنین پیری به اعترافاتی 
در زمینة حوادث عمر طوالنی خود دســت زد. اگر او که تا ســال 1348 زنده بود، تا انقالب 
اسالمی زنده می ماند، قطعاً اعترافات بیشتر و عمیق تری می کرد که به روشن تر شدن چهرة 
تاریخ معاصر ایران و شخصیت هایی چون رضاشاه و محمدرضا منجر می شد. اما همین میزان 
از نوشــته های او و نیز نوشته های سایر همدوره ای های او در تاریخ معاصر مانند ناظم االسالم 
کرمانی، میرزا یحیی دولت آبادی، حاج مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه(، حسن اعظام قدسی 
)اعظام الوزاره(، احمد کسروی و موّرخانی که بعضاً به اسناد متقن و قطعی دست یافته اند، به 
خوبی وضعیت این دورة تاریخی ملت را که با فراز و نشــیب های زیاد و دخالت های پرحجم 
و پرتأثیر بیگانگان همراه بوده است، را ترسیم می کند. استناد به خاطره ها و اعتراف های این 

1 - صحیفه امام، ج 21، ص 240.
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اشــخاص بخصوص سیدحسن تقی زاده راه را بر تحریف مورخان مغرض و سردرآخور شرق و 
اکثراً غرب را می بندد.

روش این کتاب، مبتنی بر روایت تاریخ معاصر ایران از زبان سید حسن تقی  زاده است که 
در نوع خود، کم نظیر و شیرین و جذاب محسوب می  شود؛ در عین حال این روایتگری بسیار 
مســتند می  باشد و هر گزاره آن متکی به مأخذ متعدد است که در پاورقی ذکر شده است و 
به طور طبیعی فعل ها در روایتگری به خود سیدحســن تقی زاده برگشت یافته و او به عنوان 
راوی کلیة حوادث این دورة پرچالش، حضور و دخالت ها و تصمیمات خود و دیگران را مطرح 

می نماید.
مؤلف محترم در کنار دقت فراوان در روایت های تقی زاده، تیترهای وزین و آهنگین و پرمعنا 
را انتخاب کرده تا در رساندن مفاهیم و جهت ها به خواننده کمک نماید. البته این امکان بود 
که از تیترها کاســته شــود، اما جذابیت تیترها، علی رغم تعداد آنها، و کمک  آنها به تفکیک 

قطعه های روایت به نسبت زمان وقوع  آنها، مانع از این کار شد.
امیدواریم این روش و این کار ارزشمند به نسل جوان و نخبگان و ملت ایران کمک کند تا 
تاریــخ معاصر خود را از دریچه ای مطمئن ببینند و مطالعه کنند و برای آ یندة نظام منتخب 
خود، که هزینة بسیاری برای برپایی و حفظ و پیشرفت آن داده اند، درسهای الزم و تجربه های 
مفید را کســب و به آنها عمل کنند و نقشه های دشمنان را در این زمینه هم خنثی و نقش 

بر آب سازند. ان شاءاهلل.
مؤسسة فرهنگی هنری قدر والیت


