ﻣﻼﯾﺎن ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻪ اﻧﻘﻼب
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﯿﺮتاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ "ﻣﺸﺘﯽ ﻣﻼی از دﻧﯿﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ" ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ اﯾﺮان را ﭼﻨﺎن
ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از
درک و اﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺰار و ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ درک
ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺮﺳﭙﺮدۀ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎری ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﯽ ﻣﺪرن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺷﺎﺧﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ( ،ﺷﯿﻮۀ "ﭘﯿﮑﺮه ﭘﺮدازی" ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
)ﻣﺪﻟﯽ( از زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺎدّی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺑﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﮑﺮه ای ُ

ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺘﯽ

اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮادﺛﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪای در اداﻣﮥ ﺗﺤﻮﻻت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﭘﯿﮑﺮۀ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک و دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﮐﺮد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر دو اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﺳﻼﻣﯽ ،روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ "ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸ﻣﺮداد" ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،از
ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺣ ّﺪ "ﺗﺤﻮﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ" داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺪف اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﭘﯿﮑﺮۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ "اﻧﻘﻼب" ،ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻘﺶ ﻣﻼﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﻣﻼﯾﺎن و "ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ" ﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در
راه ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده از ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮۀ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﺎن از
اواﯾﻞ ﻗﺮن ۱۹م .ﺑﺎ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺮان در اﯾﻦ دوران ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار دوﺑﺎرۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ در آﻧﻬﺎ اﯾﺮان را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﮐﺸﻮری
دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺤﺮان ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮﭼﻢداری ﻧﻮزاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮﺷﺘﺎب اﯾﺮاﻧﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .از آن ﺳﻮ ،ﻣﻼﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎﺑﯿﺎن در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﻮﺗﺨﺖ ﺑﻮد ،در ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻣﺘﺤﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮبﺷﺎن دﺳﺖ زد .ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎﺑﯿﺎن ،اﯾﺮان را در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در
اروﭘﺎ ﺑﺎ دوام ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻮﺗﺮی در ﭘﯽ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺮدﻣﺎن را از ﺳﻠﻄﮥ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زﻣﯿﻨﮥ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﭙﺲ داﻧﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﻣﻼﯾﺎن از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺠﺎت از ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت و ﻣﮑﻨﺖ ﺧﻮد را
ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ آﻧﺎن ،آﻧﻬﻢ در ﻣﺤﺪودۀ درﺑﺎر ﺣﮑﻢ
ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻼﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ "ﺑﺎﺑﯽﮔﺮی" ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺎﺳﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﻫﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪه و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد.
در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺪرت ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻨﺪ :از ﻫﻤﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﻼﯾﺎن؛ ﺳﭙﺲ دو ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ
روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﭼﻬﺎرم درﺑﺎر .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از "ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮان" اﯾﺮاﻧﯽ
را دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﮥ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ "ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ" و ﺑﺮﺧﻮرداری از

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻨﺸﺎه ﻧﯿﺰ آرزو داﺷﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻨﯿﻦ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎن آﺧﻮﻧﺪی را ﭼﻮﺑﮑﺎری
ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺷﻬﺮ ری ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺰﻣﻪ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﺤﯿﯽدوﻟﺖ
آﺑﺎدی )رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﺮان( در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺳﻔﯿﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺴﺖﻧﺸﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ و او از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ "ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ" ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ! و از ﺳﻔﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن
»واﺳﻄﻪ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ "ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮع" ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖﺧﺎﻧﮥ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺿﺮرﺷﺎن ﺑﻮد! )(۱

اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﺒﻌﺎ ً ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﯽ آن ﻣﻼﯾﺎن »ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ« ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و دو آﺧﻮﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ( ،ﺑﻌﻨﻮان "رﻫﺒﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ" ﻣﻮجﺳﻮاری ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "آﯾﺖاﻟﻠﻪ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دو ّ
دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اول را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎزه اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮازن واﻗﻌﯽ ﻗﻮا ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
داد و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﯿﺦ ﻧﻮری ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ "اﻣﺖ" ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد؛ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻼﯾﺎن "ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاه" ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
"ﻋﻮام" از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺣﻘﻮق "ﺷﻬﺮوﻧﺪان" ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ »اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ" ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﻘﻮﻗﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻗﺪرت ﺷﺎه ﻋﻤﻼً ﺟﺰ اوﺟﮕﯿﺮی ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪو ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داد:
ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دوران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را در آن ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ از درﺑﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮥ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻓﺴﺎد ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎرﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻫﺪف ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺑﻠﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آن ﻣﯽ ﺷﺪ ،او را در ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﮥ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ "ﻣﻮازﯾﻦ
ﺷﺮع" ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد ﻧﮕﻪﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در آن دوران ﻧﯿﺰ "ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ" ،ﻧﻘﻄﮥ ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮد و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان "ﻣﺪل" اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را در روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ "ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد" ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ؟ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر" ۲۰اﺟﺎزه" ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ! آﻧﺎن در اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﻔﻮذی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و درﺑﺎر را )ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از دﺳﺖآوردﻫﺎی رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖآﺑﺎدی ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ روی آورد .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ را در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮوﺟﺮدی
را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺪق را ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﺮوج ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﯽ ﺗﯿﺮ
۳۱ش .ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ )و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ( .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﻣﺼﺪق ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای "ﺷﺮﻋﯿﺎت" ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از "۱۵۰۰ﺗﻮﺻﯿﮥ" ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل او را » ﺑﺮادر ﻻﯾﻖ

و داﻧﺎی ﺧﻮد« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﮑﻤﺎه ﭘﯿﺶ از ۲۸ﻣﺮداد ،ﻣﺼﺪق را "ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﮐﺸﻮر" اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر "ﺗﺴﻠﯿﻢ )او
ﺑﻪ( ﭼﻮﺑﮥ دار« ﺷﺪ(۲).

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻮری ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه را ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻮق
داد ،ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ )اﯾﻨﮏ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮوﺟﺮدی( ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺎه در ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻪ
دودوزه ﺑﺎزی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ :از ﺳﻮﯾﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ "آزادیﺧﻮاﻫﯽ" اﻣﺖ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو روﯾﺪاد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر دو ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺮان دوﺳﺖ )دوﻟﺖ آﺑﺎدی و ﻣﺼﺪق( ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﻗﯿﻖ از آراﯾﺶ ﻗﻮا در اﯾﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ،ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﻫﺮﺑﺎر اﻗﺪام ﻣﺰﺑﻮر را ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻔﻮذﺷﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻼﯾﺎن را ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ :آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭼﻬﺮۀ ﺧﺸﻦ و
ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ "ﺧﻂﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ" آﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﺸﺎن را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه  ۹۶ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ رﯾﺰش وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ آن ،ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻣﺮوزه ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻼﯾﺎن روﺑﺮوﯾﯿﻢ و ﺗﺼﻮری از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ
ﮐﻮﺑﻨﺪه ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ"ﻫﺎی آﻧﺎن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻨﺮو ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ )ﻧﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن دوران ﻗﺎﺟﺎر!( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ در
ﺣﻖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و روس ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﮔﺰارش
آن را از ﻗﻮل دو ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ .ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﯩﻨﻮﻳﺴﺪ:
»اﻳﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ )ﻟﺸﮕﺮ روس( ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ...از ﻣﻴﺎن ﺑﻠﺪۀ ﺗﺒﺮﻳﺰ ...ﻣﻴﺮﻓﺘﺎح ﻧﺎم ...ﭼﻨﺎن داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روس،
ﻣﻮرث ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺤﺮاب و ﻣﻨﺒﺮ ،روﻧﻖ و رواج دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮآﻣﺪ و دﻋﺎى دوﻟﺖ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﮕﻔﺖ ...ﺑﻴﻜﺒﺎره ﻣﺮدم ﺑﺮﺷﻮرﻳﺪﻧﺪ و ﻏﻮﻏﺎ دراﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و )ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن( ﺑﺮج و ﺑﺎرو را ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ...ﻣﻴﺮﻓﺘﺎح َﻋﻠَﻤﻰ

اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻛﺮد و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺸﮕﺮ روﺳﻴﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﮔﺸﺖ ...ﺟﻤﺎﻋﺖ روﺳﻴﻪ را ﺑﻪ ارک ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ درآورد

 .اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰ ﺗﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ دو ﻓﺮﺳﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮ رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﺸﻨﻴﺪ ..ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺮ ﺑﺘﺎﻓﺖ و
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻤﺎس ﺷﺘﺎﻓﺖ(۳)«.

ﻧﻔﻴﺴﻰ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﺳﻜﻴﻮﻳﭻ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺮاى دوﻟﺖ اﻳﺮان ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘﻰ داﺷﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ و ﺳﻮى ﻃﻬﺮان
ﺑﺘﺎزد و دوﻟﺖ اﻳﺮان را ﻳﻜﺴﺮه از ﭘﺎ درآورد ...در اﻳﻦ ﮔﻴﺮودار آﻗﺎ ﻣﻴﺮﻓﺘﺎح ،از ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن روﺣﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﺟﻬﺎدى
ﻛﻪ رﻗﻴﺒﺎﻧﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﺣﻰ درﺑﺎرۀ ﺑﻴﺪادﮔﺮيﻫﺎ و ﺗﺎراﺟﮕﺮيﻫﺎى )ﺷﺎﻫﺎن( ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ...ﻋﺪۀ ﻛﺜﻴﺮى از
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺎز )ﺳﭙﺎه روس( آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ و اﻧﺒﺎرﻫﺎى اﺳﻠﺤﻪ
و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزى را روسﻫﺎ ﻓﻮراً ﺗﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮥ آن ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻮزﻳﻚ وارد ﺷﻬﺮ
اﻣﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎى اﺳﻠﺤﻪ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮپ رﻳﺰى را
ﺷﺪﻧﺪ...ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ،ﻛﺎﺧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا ﺑﻮد ،ﺗﺎراج ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪّ ،

دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﮔﺰاران روﺳﻴﻪ دادﻧﺪ .در اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺧﻮراك ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن روﺳﯿﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻮد(۴)«.

)(۱دﻻرام ﻣﺸﻬﻮری" ،رگ ﺗﺎک" )ﮔﻔﺘﺎری درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان(،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎوران)ﭘﺎرﯾﺲ( ،۱۳۸۱ ،ج ،۲ص .۶۳
)(۲ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ،ص.۲۹۱
)(۳و) (۴ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ج ،۱ص.۱۳۴

