رﺿﺎﺷﺎه ﯾﺎ آﺗﺎﺗﻮرک؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﺪوره ای ﮐﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه در ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ دو در ﻻﺑﻼی
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮی
ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت او راه ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﮔﺸﻮد ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎن
ﻇﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪن او در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ
دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ّ
ﻋﻤﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽﮐﻤﺎلﭘﺎﺷﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻮان« در ﺟﻨﮓ ﮔﺎﻟﯿﭙﻮﻟﯽ ۱۸۱۵م .ﺑﻪ ﺷﻬﺮت
رﺳﯿﺪ .وی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻟﺸﮕﺮی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی را
از ﻏﺮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻓﺮاری داد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮔﻮﯾﺎی داﻣﻨﮥ ﻓﺎﺟﻌﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺮﮐﯿﻪ« وارد ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪ :در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول  % ۲۰از ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی در
ﻏﺮب ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی ،ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،آراﻣﯽ ،آﺷﻮری ،ارﻣﻨﯽ ( ..ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن در ﭘﯿﺎﻣﺪ
»ﺟﻨﮓ« ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﻪ  %۰٫۱ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ! ﻣﺜﻼً در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﻼﻣﺒﻮل ﭘﯿﺶ از »ﭘﺎﮐﺴﺎزی«
»ﻏﯿﺮﺗﺮکﻫﺎ« ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﺗﺎﺗﻮرک۷۰ ،ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﮐﻨﺎر ۱۳۵ﻫﺰار ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در »ازﻣﯿﺮ« از اﯾﻦ ﻫﻢ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ »ﺟﻨﮓ آزادﯾﺒﺨﺶ«)۱۹۲۳م (.ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻓﺮاری از ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  Smyrnaداﺷﺖ ﭘﻨﺎه آوردﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮک و ۸۰۰ﻫﺰار ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﺗﺒﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
راﻧﺪه ﺷﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از راه درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺗﺮک ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﺗﺎﺗﻮرک از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﺑﺨﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ۵۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ در آﺗﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎی آﯾﻨﺪه از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﭘﺎدرآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮک ﻣﯿﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،در »ﭘﺎﮐﺴﺎزی« ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ۳۵۰ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺸﺘﻪ
و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
آﺗﺎﺗﻮرک ﻧﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اول ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف »ﭘﺪر ﺗﺮکﻫﺎ« ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در »دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ« او ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮﯾﻦ آﺗﺎﺗﻮرک ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎر »ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻮان« ﺑﻮد» :ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﯾﮏ دﯾﻦ ،ﯾﮏ زﺑﺎن!« اﮔﺮ آﺗﺎﺗﻮرک
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﻮری ﻣﺪرن ﺑﻨﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ ﻗﻮم ﺗﺮک ،زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨﯽ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ۴۰درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺮکﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺪون
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺰرگ در اﯾﻦ راه را ﻧﯿﺰ »ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻮان« ﺑﺴﺎل ۱۹۱۵م .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ارﻣﻨﯽ در ﺷﺮق آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اراﻣﻨﻪ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﭘﺲ
از ﻧﺎﺑﻮدی اراﻣﻨﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺮق آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و دوﻟﺖ
آﺗﺎﺗﻮرک ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮکﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ« در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺮک
ادﻏﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ ﮐﺮدﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺴﺎل ۱۹۲۵م .ﮐﻪ ﺧﻮدداری »ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ« از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺮدﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﺮق آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرش در ﻃﻮل ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻟﺸﮕﺮ اﻋﺰاﻣﯽ ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺗﺎﺗﻮرک در ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار
از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﭘﺎ درآﻣﺪﻧﺪ.

اداﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﭻ ﺳﺎل ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف آرارات اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ۶۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺮدﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰روﺳﺘﺎ
را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﮑﻢ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک ﮐﺮدﻫﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد از دو ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺪف ﮐﺮدﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ
 Dersimﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرﺷﯽ دﺳﺖ ﻧﺰده ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺑﺘﺪا از آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ«
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ! ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺘﺎر ﺣﺪود ۵۰ﻫﺰار از ﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻮی ﺑﻮد! ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی
ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ً ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺺ آﺗﺎﺗﻮرک ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮدﻫﺎی درﺳﯿﻢ ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ۲۰ﺗﻦ
ﮔﺎز ﺳﻤﯽ از آﻟﻤﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد.
از اﯾﻦ دﯾﺪ ،ﻫﺪف آﺗﺎﺗﻮرک ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ و ﺳﻌﺎدت ﻗﻮم ﺗﺮک ﺑﻮد و رﻓﺮمﻫﺎی او ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻃﻠﺒﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺗﺮک در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺪار ﺷﺨﺺ او،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﻣﺠﺎز و ﺑﺎﻻﺧﺮه ارﺗﺶ ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﮏ »ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﻢ« در دﻫﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼمﭘﻨﺎﻫﺎن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ آﺗﺎﺗﻮرک ،ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺪﻣﺎت او ﺑﻪ ﺑﻨﺎی اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﯾﺎ »ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺳﺖ .اﻏﻠﺐ دوران رﺿﺎﺷﺎه ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮدی در دو دﻫﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ
اﯾﺮان را از اﻋﻤﺎق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد:
»ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻧﺎم ،ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،راه ،ﺟﺎده ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻏﺮور ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻨﻮانﻫﺎ،
دادﮔﺴﺘﺮی ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ اﻓﺰوﻧﺘﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻮزه ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،دﺑﺴﺘﺎن،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،آزادی زن ،راه ،راه آﻫﻦ) «...ﺳﯿﺎوش ﺑﺸﯿﺮی( رﺿﺎﺷﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺜﺎرش
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺸﺎﻧﺪن او ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ« راه را ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ از او ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺠﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﭘﺪر اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ« از ﯾﮑﺴﻮ او را ﺑﺮ اوج
ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﭘﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از ﮐﺘﺎب »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران« ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و درس ﮐﺸﻮرداری را از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﮔﯿﺮد؛ اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ ﮐﻪ »ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪای
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن )آن( در ذﻫﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﭘﺪﯾﺪ آورد) «.داﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن(
در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮏ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ
ﻧﮕﺮی ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎری اﺳﺖ .اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ او ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪاش ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺣ ّﺪ و ﻣﺮزی
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،او ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮔﻔﺖ:
»آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎد دارد  ..ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ(۱)«.
و در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در “ﮐﻴﺎﮐﻼ“ ،ﭼﻴﺰی ﮐﻪ دﻗﺖ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ده ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﻪای ﮐﻪ ﺟﺎرو و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ
دو ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اراﻣﻨﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،و از اﻃﻔﺎل ده ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اراﻣﻨﻪ را دﻳﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺎﻧﻪ زده اﻧﺪ .ﺑﻘﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻋﺼﺎر ﻣﺎﻗﺒﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ(۲) «.
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان او را »ﻗﻠﺪر« و »ﺑﯿﺴﻮاد« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻨﺶ داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺪﻓﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﻮد
و رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺶ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ درﺑﺎرۀ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان از دﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد!

ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﻖ رﺿﺎﺷﺎه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﻗﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪاش را از آﺗﺎﺗﻮرک ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﭘﯿﺮوی از رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ دﯾﮕﺮان ،ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن ،اﺻﻮﻻً راه را ﺑﺮای ﻋﺮوج او ﺑﺎز ﮐﺮد .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ،آﺗﺎﺗﻮرک از اﺑﺘﮑﺎرات
رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد:
»)روزی ﮐﻪ( رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺰرگ )در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ۱۳۱۳ش (.ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ..ﺳﺨﻨﮕﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن  ..ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۰۴ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ(۳)«...

ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ورای
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ،از ﯾﮏ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻣﯽﺷﻤﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،او ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺪرن ،دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺎد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﺠﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده از رﺿﺎﺷﺎه ،از او
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .زﯾﺮا روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر او ﻧﯿﺰ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻮﻓﻖ او ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺬف »رﻗﯿﺐ« ،ﺑﻠﮑﻪ از آرزوﯾﯽ دﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻧﻮآوری او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ
راه او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ رخ ﻧﻤﯽ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻗﺸﺮی اﻧﮕﻠﯽ و ﺧﺮاﻓﺎتﭘﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺮو ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻮام ،دوﻟﺘﻤﺮدان را واﻣﯽ دارد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
واﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!:
»آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت دﻧﻴﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرات آﺧﺮت را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ» «.ﻓﻼن رﺋﻴﺲ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﻬﺠﻪ را در ﺧﻮد ﻋﻤﺪاً ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﺘﻘﺪات
ﺧﻮد ،ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آﺧﺮت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .و ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﯽ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﯽ ﮐﺮد ..ﻓﻼن وزﻳﺮ ﮐﻪ رﺳﻤﺎً و وﺟﺪاﻧﺎً ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎم ادارات و اﺻﻼح
دﻧﻴﺎی اﻳﺮان ﺑﻮد ...ﺑﺎ رﻳﺶ و ﻋﺒﺎ در ﻗﻠﻮب ﻋﻮام ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﮐﺮد« ).(۴
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،او وﺟﻮد ﻗﺸﺮ ﻣﻼﯾﺎن را ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﯾﺞ رﯾﺎ و دوروﯾﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﮐﻮﺷﺶ وی در راه ﺣﺬف
ﻗﺸﺮ ﻣﻼﯾﺎن از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ از اﻏﻠﺐ رﻫﺒﺮان ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪۀ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ
ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻗﺪام را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در راه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد:
“ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺳﻘﯿﻢ را از ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ!”)(۵

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،ﮐﻪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﻗﺸﺮ ﻣﻼﯾﺎن و اﺳﻼم ﭘﻨﺎﻫﺎن( اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺷﺎه را ﺗﺤﻘﻖ آرزوﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از زﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ دﻫﻪ آرزوی
»ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب« داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دوران ﺑﺎﺷﮑﻮه ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان را در ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﭘﺎس
ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻼن ارﺑﺎب و ﯾﺎ ﺧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ آﻧﺎن »ﻣﻌﺠﺰه« ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺷﺘﺎب و ﺑﺪون درﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﯾﺮی
ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای اﺑﺘﮑﺎرات دوﻟﺖ
رﺿﺎﺷﺎه را در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﻼمﭘﻨﺎﻫﺎن از »اﻋﻤﺎل زور ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب« ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺮﺧﻼف رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺎن ﺗﺮک را ﺑﺎ دراﯾﺖ ﺑﻪ »ﮐﺸﻒ
ﺣﺠﺎب« داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وادار ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ» :زﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻮد آزادﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻓﻮاﺣﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ Œ«.ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮی دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ

»در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﺎﺣﺠﺎب روﺑﻨﺪه دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و ﻣﺘﻌﺼﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد
از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪŒ«.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ،زﯾﺮا:
»از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻼش داﺷﺖ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎﺷﺪ ،وزارت داﺧﻠﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۸ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۱۴ش .ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺳﺮﭘﺎس ﻣﺨﺘﺎری ـ ﮐﻔﯿﻞ اداره ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﮑﺎم وﻻﯾﺎت و
اﯾﺎﻻت ﺻﺎدر ﮐﺮد ) (۶ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد» :در ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺻﺎدره راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ،زﻧﺎن ﻣﻌﺮوﻓﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮد
را در داﺧﻞ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﺴﻮان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﺠﯿﺐ ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻓﻮاﺣﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﯾﺎً ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺰﻧﺪ«)(۷

) (۱ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﻘﺪار ،رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،۱۳۹۸ ،ص۱۷
)(۲رﺿﺎﺷﺎه ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ،ص ۲۸۴
) (١) < (۳ص۱۹
) (۲) < (۴ص۲۹۴ـ ۲۹۵
) (۲) < (۵ص ۱۰
) (۶ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس و ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،۱۳۷۸ ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ، ۸۹ص ۲۲۱
) (۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﻨﺎد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،۱۳۸۱ ،ص ۹۸

