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ظهور و سقوط سـلطنت     بیش از یک دهه از انتشار کتاب دو جلدی          : کتاب هفته 
ریخ دوره  ترین منابع تا    گذرد و در این دوران کتاب فوق به یکی از مهم             می پهلوی

از نظر شمارگان میزان استقبال از این کتـاب تـا چـه حـد            . پهلوی تبدیل شده است   
  بوده است؟

 
 منتشـر  1369 در دهه فجـر  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی چاپ اول کتاب    : شهبازی

 شـاهد  1370شد و با استقبال عجیبی مواجه گردیـد در حـدی کـه خـود مـن در سـال                  
در طول ایـن یـازده سـال کتـاب     . ر صف ایستاده بودند  مردمی بودم که برای خرید آن د      

تـا  (در فاصـله دو سـال   . های سـال بـوده اسـت    ترین کتاب  فوق هماره یکی از پرفروش    
 هزار رسید و امروزه به چـاپ        126کتاب به چاپ پنجم و شمارگان آن به         ) 1371بهمن  

نظیـر    بـی   هزار دوره رسیده کـه در نـوع خـود          160چهاردهم و شمارگان آن به بیش از        
ظهـور  در رده دوم بعد از   از نظر شمارگان،  های تاریخ معاصر ایران، در میان کتاب  . است

اثر ویلیام شوکراس، قرار دارد که تیـراژ آن بـه حـدود             آخرین سفر شاه،     کتاب   و سقوط 
 .  هزار رسید90

 
 علت این استقبال چه بود؟ : کتاب هفته
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شـدت مشـتاق بـود کـه           جامعه بـه   1370ه   و اوایل ده   1360در اواخر دهه    : شهبازی

تا آن زمان کتب تـاریخ معاصـر، طبـق     . درباره حوادث و تاریخ دوران پهلوی مطلع شود       
شد و در زمینه تـاریخ دوره پهلـوی          روال گذشته، به دوران قاجار و مشروطه محدود می        

 در چنـین فضـایی صـورت        ظهـور و سـقوط    انتشار  . ای وجود نداشت    مالحظه  منبع قابل 
عطفی در تاریخنگاری دوره پهلوی بدل شـد زیـرا پـس از            فت و بدون اغراق به نقطه     گر

العاده آن توجه به انتشار کتب مربوط به دوره پهلوی اوج گرفت و بسیاری                موفقیت فوق 
ظهـور و  از کتب مهمی که در این زمینه منتشر شده در طـول یـک دهـه بعـد از انتشـار           

هـای   ده علـم بـه صـرافت افتادنـد و دفترچـه           حتی دوسـتان و خـانوا     . بوده است سقوط  
یادداشت روزانه اسـداهللا علـم را بـه دکتـر علینقـی عالیخـانی دادنـد و وی بـه تـدوین                       

نظیر رابطه ویژه ارتشبد حسـین       علت دیگر این موفقیت بی    .  دست زد  های علم   یادداشت
درضـا  عنوان یار دوران کودکی و نوجوانی محم        فردوست با محمدرضا پهلوی بود که به      

شاه و رئیس دفتر ویژه اطالعات او جایگاه خاصی داشـت و مـردم کنجکـاو بودنـد کـه       
 . های دوران پهلوی را از زبان او بشنوند ناشناخته

 
علت دیگر سلیقه شما در تنظیم کتاب و تعلقیاتی است کـه در جلـد    : کتاب هفته 

 . اید دوم بر خاطرات فردوست افزوده
 
ــاب خــاط: شــهبازی ــد اول کت ایــن خــاطرات در اصــل . رات فردوســت اســتجل

صـورت کپـی تکثیـر شـده و در      های فردوست بود و قبالً در تیراژ محدود بـه          دستنوشته
های کشور قرار گرفته بود ولی با اسـتقبال مواجـه       ها و شخصیت    اختیار برخی از سازمان   

 مجدد کردم و در بینی تنظیم ها را با کار سنگین و واقعًا ذره        بنده این دستنوشته  . نشده بود 
در . ام از حاصـل کـار راضـی   . عین تالش برای حفظ امانت کوشیدم تا به آن نظـم دهـم           

. 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 شخصـًا بسـیار              

نم واقعًا سخنان فردوست درباره سِر شاپور ریپورتر تا چه حـد            کنجکاو بودم که مثالً بدا    
این کنجکاوی و تالش برای شناخت مستند مسائلی کـه فردوسـت مطـرح          . مستند است 

 “جستارهایی از تاریخ معاصر ایران    ”کرده بود به تألیف جلد دوم انجامید که آن را با نام             
عنـوان ویراسـتار جلـد اول و نـه      بهالبته نام خود را نه    . ضمیمه خاطرات فردوست کردم   

هـای    پیوسـت ”عنوان مؤلف جلد دوم درج نکـردم ولـی در جلـد دوم عنـوان فرعـی                    به
 را از   “ویراستار” را افزودم و در زیرنویسهای جلد اول نیز همه جا توضیحات             “ویراستار

در . تصاویر منحصر بفردی نیز گرد آوردم و به کتـاب افـزودم           . متن فردوست جدا کردم   
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شـبانه روزی کـه     . مجموع کار تمیزی شد که حاصل تالش شبانه روزی و عاشقانه بـود            

طـور   در طول تدوین ایـن کتـاب حتـی غـذای خـود را بـه           . کنم اغراق نیست    عرض می 
.  سـاعت بـود  20 تا 15ام  کردم و حجم کار روزانه      مختصر و در پشت میز کار صرف می       

 . عالوه عشق عجیبی به این کار  داشتم به ساله بودم و انرژی فراوانی35در آن زمان 
 

کـار تحقیـق در زمینـه تـاریخ     ظهور و سقوط سلطنت پهلوی  پس از   : کتاب هفته 
ویژه دوره هفت جلـدی   های متعدد به    معاصر ایران را ادامه دادید و با تدوین کتاب        

، کـه اخیـراً مجلـدات سـوم و     زرساالران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایـران      
تـرین   عنـوان یکـی از پرکـارترین و جـدی            خـود را بـه      هارم آن نیز منتشـر شـده،      چ

جلـدهای اول و دوم ایــن کتـاب را آقـای ســید    . مـورخین معاصـر معرفــی کردیـد   
تـرین اثـر      مهـم <عنـوان      منتشـر کـرد بـه      1378مسعود رضوی در نقدی که در سال        

کـار سـنگین تحقیقـی در    با توجه به این تجربه و .  ارزیابی نمود >تاریخی دهه اخیر  
 راضـی هسـتید و اشـتباه و    ظهـور و سـقوط  ده ساله اخیـر، اکنـون از روش تـدوین           

 بینید؟ خطایی در آن نمی
 
در واقع نیز هـر     . > باوقاا ةاالمور مرهون <  :فرمایند   مرحوم شهید مطهری می     :شهبازی

از . رارسـد کاری فرزند و محصول زمان خود است و برای خلق هر اثری باید زمان آن ف               
 سـالگی   35 بسیار راضی هستم و حتی امروزه که مطالعاتم نسبت به            ظهور و سقوط  کار  

کنم از توانایی خود در آن زمان حیـرت            وقتی به این کتاب رجوع می       یافته،  بسیار افزایش 
این تعبیـری اسـت کـه    .  بود“عشق”کنم که واقعًا خلق این اثر کار      کنم و احساس می     می

کار بردند و در دیـداری کـه بـا ایشـان              ای، به   اهللا خامنه   ی، حضرت آیت  مقام معظم رهبر  
 .  خواندند>عاشقانه< و ثمره تالش >بسیار عالی<داشتم کار را 

 
 این دیدار در چه زمانی بود؟ : کتاب هفته

 
ایشان بـه تـاریخ بسـیار       . های اول انتشار کتاب بود      این دیدار در همان سال    : شهبازی

رغـم    ای دارنـد و عجیـب اسـت کـه بـه             ر این زمینه مطالعات گسترده    عالقمند هستند، د  
بنـده را خواسـتند و کتـاب        . دهنـد   طور منظم ادامه مـی      مشغله فراوان این مطالعات را به     
توصـیف   >بسـیار عـالی   <را از نظر تنظیم و قلم و غیـره          ظهور و سقوط سلطنت پهلوی      

ور ایشان بودیم مجددًا به ایـن       بعدها در دیداری که با جمعی از محققین در حض         . کردند
 .کتاب اشاره کرده و کار اینجانب را ستودند و این مایه افتخار من است
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ولی این اشتباهات جزیـی بـود و اصـل          . البته در کتاب برخی اشتباهات نیز وارد شد       

کرد و جالب است که طرفداران سلطنت پهلوی در نقدهای خود بر              کار را مخدوش نمی   
تـری    ولی اشـتباهات مهـم    . کردند  اهمیت را برجسته می     نه اشتباهات کم  گو  این کتاب این  

. ترین اشتباه در مورد دکتر علی امینـی بـود    بزرگ. وجود داشت که خود من متوجه شدم      
 اسناد فراوانـی دربـاره عضـویت         در پرونده علی امینی، که رونوشت آن به من داده شد،          

. ات عالی فراماسونری ایران وجـود داشـت       نام دکتر علی امینی در نهادهای درج        فردی به 
بعدًا . عنوان فراماسون معرفی کردم     طبعاً من نیز در چاپ اول کتاب دکتر علی امینی را به           

متوجه شدم که اسناد فوق را بایگانی ساواک منحله به اشتباه در پرونده دکتر علی امینـی                 
در چاپ  . ر علی امینی است   نام دکت   قرار داده و متعلق به پزشکی به      ) وزیر پیشین   نخست(

مطالعـات  همراه برخی اشتباهات جدی دیگر تصحیح شد و در کتـاب              دوم این اشتباه به   
 . یادداشتی درج کردم و موارد فوق را تصحیح نمودم) 1370جلد اول، (سیاسی 

 
 بازتاب کتاب در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه بود؟: کتاب هفته

 
همـین دلیـل    ب در خارج از ایـران نیـز بسـیار پرفـروش بـود و بـه               این کتا : شهبازی

در میان این مخالفـان هـم هـواداران سـلطنت           . ای قرار گرفت   بالفاصله مورد حمله عده   
. بودند و هم برخی از نویسـندگان  کیهان لندن،   و  نیمروز  ویژه    ها، به   پهلوی و نشریات آن   

 بـه تخطئـه خـاطرات       “نظریه توطئـه  ”باره  ای در   از جمله دکتر یرواند آبراهامیان در مقاله      
نظریـه  ”از همین جا و بعد با مقاله دکتر احمد اشرف بود که مبحث              . فردوست پرداخت 

نظریه توطئه، صعود   بنده در کتاب    .  به محافل فرهنگی ایران راه یافت و باب شد         “توطئه
ادرسـت  هـای ن  طور مشـروح بـه بنیـان    بهسلطنت پهلوی و تاریخنگاری معاصر در ایران     

ای را در پـیش گرفتنـد         گروهی نیز رویه  . ام فکری و تحلیلی آبراهامیان و اشرف پرداخته      
چند سال پیش مصاحبه جالـب آقـای مختابـاد بـا            .  معروف است  “توطئه سکوت ”که به   

  :گویـد   نقـل از مـانس اشـپربر مـی          آقـای مختابـاد بـه     . اهللا فوالدوند را خواندم     دکتر عزت 
در گذشـته   <: گویـد    و دکتـر فوالدونـد مـی       >عتنـایی اسـت   ا  بدترین نوع خشـونت بـی     <

ای بـه     های پرنفوذی در جامعه بودند که وقتی کتابی، هر قدر گرانسـنگ، در زمینـه                گروه
توانستند به آن بگیرنـد،   رسید که مخالف عقاید آنان بود، وقتی هیچ ایرادی نمی          چاپ می 

ظهـور  تا به امروز در مورد  گروهی این رویه را حتی      >.شد  تازه توطئه سکوت شروع می    
ظهـور و سـقوط   های خـود از   و جالب اینجاست که در کتاب    . در پیش گرفتند  و سقوط   

هـا و اسـناد را از ایـن کتـاب            کننـد، و حتـی برخـی تحلیـل          استفاده فراوان و آشکار می    
البتـه گروهـی نیـز      . کنننـد  گیرند ولی تعمداً نام آن را در فهرست منابع خود ذکر نمی             می
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 خواندن ایـن کتـاب از      “دولتی”اند با     اند و کوشیده     خصمانه و تخریبی نشان داده     واکنش

استنادی بـه ایـن کتـاب    معمای هویدا   مثالً دکتر عباس میالنی در کتاب       . تأثیر آن بکاهند  
او . به شکلی آشکار از منابع مـورد اسـتفاده اوسـت          ظهور و سقوط    که    کند در حالی    نمی

. کنـد    منتسـب مـی    >ساواما<تنها در یک جا بدون ذکر مشخصات کامل، این کتاب را به             
 هیچگاه وجـود    “ساواما”نام    اوالً سازمانی به  .  کسی نیست که داعیه تحقیق دارد       این رویه 

لـب علیـه جمهـوری      ط  خارجی نداشته و این اصطالح تبلیغاتی است که محافل سلطنت         
نهادهـای اطالعـاتی در ایـران     . کار ببرد   اسالمی ایران ساختند و یک محقق نباید آن را به         

ثانیاً، ناشـر ایـن کتـاب    . اسم و رسم دارند و ظاهرًا منظور میالنی وزارت اطالعات است         
های سیاسی و یک نهاد معتبر و سرشناس پژوهشی است که             مؤسسه مطالعات و پژوهش   

ویراستار جلد اول و مؤلف جلد دوم نیز بنـده هسـتم            . دهه موجودیت دارد  بیش از یک    
های بعدی نیز در شناسنامه کتـاب درج   ام و در چاپ هایی قبالً اعالم کرده که در مصاحبه  

ای از اعتبـار    حتی اگر ناشر این کتاب وزارت اطالعـات باشـد بـاز ذره      ثالثاً،. خواهد شد 
توان در اوراق     ورزی او را می    نی مغرض است و این غرض     البته آقای میال  . کاهد کار نمی 

مثالً، ایشان مطلقًا از اسناد فراوانی که درباره هویدا در ایران منتشر شـده یـا                . کتابش دید 
که هر کس در ایران در      در حالی . در مرکز اسناد در دسترس محققین است استفاده نکرده        

توان به تحقیـق      دون استفاده از این اسناد نمی     داند که ب    کند می   زمینه تاریخ معاصر کار می    
گویـد   و در مقدمه کتاب نیز مطالبی درباره مراکز اسناد ایران مـی . در این حوزه دست زد   

اطالعی حتی شـامل اسـناد تـاریخ بریتانیـا نیـز              این بی . اطالعی کامل اوست    که نشانه بی  
سـتان، بـرخالف ایـران،    شود زیرا ایشان در مقدمه کتاب خود مدعی است که در انگل       می

ایشـان  . حتی اوراق مالیاتی شکسپیر در قرن شانزدهم میالدی در دسترس محققین است           
های شانزدهم و هفدهم و حتی هیجـدهم مـیالدی مثـل             کند که انگلستان سده     تصور می 

دانیم چنین نیست و اصوًال بسـیاری از اسـناد            که می   در حالی . انگلستان امروز بوده است   
سوزی بزرگ لندن در زمان چارلز دوم استوارت، که به بازسـازی             یس در آتش  تاریخ انگل 

 پدیده شکسپیر هنوز در میـان محققـین          عالوه،  به. اند کامل این شهر انجامید، از میان رفته      
نـام شکسـپیر وجـود     ای معتقدند که شخصیتی بـه  انگلیسی مورد بحث است و حتی عده 

 . خارجی نداشته است
 

ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوی         ترین مطـالبی کـه در         ی از مهم   یک  :کتاب هفته 
) اردشیر جی و پسرش شـاپورجی     ( نقش خاندان ریپورتر      برای اولین بار اعالم شد،    

آیا تحقیقات جدید شما در این    .  بود 1332 مرداد   28 و کودتای    1299در کودتای   
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دونالـد ویلبـر     مرداد نوشته    28زمینه و انتشار اسنادی مانند تاریخچه سری کودتای         

 . هنوز نیز مؤید مطالب فوق است
 
اصوًال ما شناخت نقش ریپورترها در تحوالت تاریخ معاصـر ایـران و             . آری: شهبازی

ای که ایشان بدان تعلق داشتند را مدیون ارتشبد فردوست هستیم و اطالعـاتی کـه                 شبکه
ینـه را ادامـه   دست داده بود سبب شد که من تحقیق در این زم         فردوست در خاطراتش به   

ظهـور و  مـن در  . منتشـر کـنم  ظهـور و سـقوط   دهم و اولین حاصل آن را در جلد دوم         
های بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا ولی          این کانون را یک شبکه همبسته با دولت        سقوط

مستقل از آن خواندم و منظورم همان کانون مقتدری است کـه در کتـاب هفـت جلـدی               
البتـه در بـولتن دکتـر     . ام طور مشروح بیـان داشـته       دهای آن را به   تاریخ و پیون  زرساالران  

ویلبر نامی از شاپور ریپورتر نیست به این دلیل ساده که بولتن فـوق تاریخچـه عملیـات      
در ایـن بـولتن از دو       . سیا در کودتاست نه تاریخچه عملیات اینتلیجنس سرویس بریتانیا        

 و   هـای فارسـی،     د شده است و در ترجمـه       یا >جاللی<و   >کیوانی<نفر با اسامی مستعار     
 مطبوعـاتی    کتاب فوق بر اساس فرض و تخیل این دو نام را بـا دو چهـره        بعضاً مغلوط، 

امروزه شناخت مـا از مسـائل       . اند که نادرست است      منطبق کرده  1330 و   1320های    دهه
یـن دو  های مخفـی فعـال در ا    بسیار زیاد است و شبکه1332 مرداد 28پرده کودتای   پس

ها یکی شبکه شاپور ریپورتر و امیر اسداهللا علم           ترین آن  جدی. شناسیم  کودتا را کامًال می   
  جاللی،. است و دیگری شبکه حسین خطیبی و دکتر مظفر بقایی و دکتر عیسی سپهبدی             

 نیز به شبکه اخیر مربوط بود، با سیا ارتباط داشـت و دوسـت    خواهرزاده صادق هدایت،  
ها در این مـاجرا تـا     اصوًال پنهانکاری انگلیسی  . رفت  شمار می   بقایی به صمیمی خطیبی و    

ها بعد از کودتـا سـرهنگ شـاپور ریپـورتر، رئـیس شـبکه مخفـی                   بدان حد بود که سال    
ای به مافوق خود از عدم اعطای نشان به خود گلـه    در نامه  اینتلیجنس سرویس در ایران،   

 نیست زیرا بازرگانان فضـول انگلیسـی در         کرد و او پاسخ داد که این کار فعال مصلحت         
 مرداد جرج کندی یانگ نیـز در        28در کودتای   . فهمند که کار اصلی تو چیست      ایران می 

 شـد و دوسـت صـمیمی شـاپور          6. آی. مقـام ام   یانگ بعدها قـائم   . کنار شاپور فعال بود   
 . رفت شمار می به

عنـوان شـده     پهلـوی    ظهور و سقوط سـلطنت    اصوًال بسیاری از مطالبی که در کتاب        
مثالً توجه کنیم که در این کتاب بود کـه  . حتی امروزه نیز ارزش درجه اول تحقیقی دارد   

هـای   هـا شـبکه     هـا و آمریکـایی      طور مفصل شرح داده شد که انگلیسی        برای اولین بار به   
کردند با هدف مقابله با ارتش شوروی در زمان اشغال احتمالی             مخفی در ایران ایجاد می    

هـا بعـد بـود کـه ایـن            سال.  نامیده است  >سیم سازمان بی <فردوست این شبکه را     . انایر
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ماجرا در ایتالیا و برخی کشورهای دیگر اروپایی فاش شد و عملیات شبکه مشابهی کـه                

 در ایتالیا ایجـاد    “سیم سازمان بی ” موسوم است و با عملکردی مشابه با         “گالدیاتورها”به  
یـا دربـاره    . ح بزرگ سیاسی در این کشـور بـدل گردیـد          شده بود به موضوع یک افتضا     

اختالف محمدرضا پهلوی و فلیکس آقایان با شاپور ریپورتر در ماجرای شـکر در سـال                
طور غیررسـمی در   دانیم که انحصار شکر ایران به امروزه ما مستندتر از گذشته می . 1354

ساله میان خـود و شـاه     دست فلیکس آقایان بود و وی پورسانت کالن این معامله را هر             
 واردات شکر از منابع انحصاری درآمد محمدرضا پهلوی          عبارت دیگر،   به. کرد  تقسیم می 

شاپور ریپورتر که در این زمان بسیار مغرور شده بـود، بـر ایـن حـوزه نیـز دسـت                     . بود
.  شکر ایران را از شـرکت تیـت انـد الیـل خریـد و وارد کـرد             1354انداخت و در سال     

دسـتور شـاه دو معـاون جـوان وزارت      ن ماجرا را بـه شـاه اطـالع داد و بـه    فلیکس آقایا 
و بـاز  . خبر بود، عـزل و دادگـاهی شـدند      پرده بی    که روحشان از مسائل پشت      بازرگانی،

 امیر طاهری سردبیر روزنامه کیهان، مقاالتی علیه خرید شرکت از تیت انـد   دستور شاه،  به
البته اندکی بعد رابطه شاه و شاپور       . در کیهان نوشت  الیل و در واقع علیه شاپور ریپورتر        

دانیم که در زمان انقالب شـاپور تـالش فراوانـی بـرای حفـظ سـلطنت               حسنه شد و می   
 . پهلوی انجام داد

 
 “کـار دولتـی   ”عنـوان یـک        گفتید که مخالفان این کتـاب آن را بـه           :کتاب هفته 

  واند از ارزش آن بکاهد؟ت یک اثر تحقیقی می “دولتی بودن”آیا . کنند مطرح می
 
این مسئله دولتی بـودن     . ارزش یک اثر تحقیقی به محتوای آن بستگی دارد        : شهبازی

هـای کمونیسـتی اسـت کـه در همـه       تحقیق تاریخی یا هنر و غیره مربوط بـه حکومـت     
 محققی مانند دیاکونوف مجبور بـود در کتـاب           مثالً،. کرد  ها ایدئولوژی را وارد می      عرصه

ولـی در  . شکلی وارد کنـد  حتماً الگوهای ماتریالیسم تاریخی را به    تاریخ ماد   نند  وزینی ما 
مؤسسات پژوهشی دولتی فراوانی هستند که هـر یـک          . ای وجود ندارد   ایران چنین رویه  

اصـوًال هـیچ    . زنند که شباهتی به حرف دیگری نـدارد         حرف خود را در زمینه تاریخ می      
  با ایـن تعبیـر حتـی نشـریه شـما،          . ز باال دیکته شود   ای وجود ندارد که ا     نوع نگاه کلیشه  

 خوانـد زیـرا بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی               “دولتی”توان     را نیز می    ،کتاب هفته 
 است به آن معنای معـروف کـه از بـاال بـه          “دولتی”ولی واقعًا آیا کار شما      . وابسته است 

 ،سقوط سلطنت پهلـوی ظهور و شما خط خاصی دیکته شود؟ بنده در تحقیقاتم، چه در           
و چه در کتب دیگر نگاه خاص خود را دارم کـه برخاسـته از تحقیـق     زرساالران  چه در   

نویسم واقعـًا اعتقـاد قلبـی دارم و بـه فضـای              چه که می    ام است و به آن     سنگین شخصی 
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خط خود در تاریخنگاری را     . کنم سیاسی روز و جلب این و آن گروه سیاسی توجه نمی          

تـرین مسـائل تـاریخ     تـرین و حیـاتی   دانم و معتقدم که بـه مبـرم          می نیز درست و ضرور   
اصوًال این یک سنت غلط است کـه در محافـل روشـنفکری مـا وارد                . ام معاصر پرداخته 

باید ایـن نگـرش نادرسـت    . وجود آورده است   را به  “ستیزی دولت”شده و نوعی روحیه     
 ساختارهای سیاسی عمومی    ای از   اصالح شود و باید آموخت که دستگاه دولتی مجموعه        

و اصوًال محقق تـاریخ معاصـر چـه در ایـران و چـه در اروپـا و           . و متعلق به ملت است    
آیـا محققـانی را کـه در    . تواند بدون استفاده از اسناد دولتی راه به جایی بـرد     آمریکا نمی 

ـ    توان با همین اتهام تخطئه کرد؟       کنند می   غرب از اسناد مشابه استفاده می      ه بایـد    این روی
ام  گونه رویکردهای کودکانه را نفـی کـرده   هاست این   نهادینه شود و بنده مفتخرم که سال      

هـای    و هیچ دلمشغولی دیگر بجز تالش برای انتقال دانش و تجربـه تـاریخی بـه نسـل                 
 . امروز و آینده ندارم


