ﭼﺮا ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﺒﺎ و ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺑﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر» ،وزﯾﺮ ﭘﺮﺗﺪﺑﯿﺮ« ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد )زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺧﻮﻧﺶ را ﻧﺮﯾﺰد( ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،

اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه از اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪراﻧﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدن او »ﺑﻪ ﻳﺎد

وزﻳﺮش ﻣﻰﮔﺮﻳﺴﺖ «.و در ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ»:ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮﻛﺴﻰ ..ﻳﮏ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻰاﺣﺘﺮاﻣﻰ در ﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ ﺑﻜﻨﺪ ،ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪام

اﮔﺮ او را ﺟﻠﻮ ﺗﻮپ ﻧﮕﺬارم (۱) «.و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه وزﯾﺮ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺧﻮد ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر را ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ

دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن داد ،او را ﺑﺎ زﻫﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ؟

اﯾﻦ را ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺼﺪق را ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺪق ﻧﻘﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن وی داﺷﺖ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دوﻟﺖآﺑﺎدی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ :ﻣﺼﺪق
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎوران ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺖ او را از وزارت ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ
ﺷﺘﺎﻓﺖ و »)ﻣﺸﺎوران ﺳﺮدارﺳﭙﻪ( ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮرایﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در

ﻣﻘـﺎم ﺿﺮورت ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛـﻞ ﻗﻮا را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺪﻫـﺪ و اﻳﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط را دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟِﻢ ﻋﻠﻢ

ﺣﻘﻮق اﺳﺖ(۲) «S

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ از ۲۸ﻣﺮداد،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺼﺪق در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد،
ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه وی را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ،واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﻫﺎن دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ »ﻧﻤﮏﻧﺸﻨﺎس« ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را از
ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم راه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻤﯽﺑﻮد؟ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ،آﻧﺎن از ﻣﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
»رﻋﯿﺖ« ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ زﻧﻨﺪ.
آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮥ ﺷﺎﻫﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار آن ﻧﺸﺎﻧﮥ ﯾﮏ »ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی« ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ زودرس ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا وﻟﯿﻌﻬﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮادران او
ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪﻣﯿﺮزا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮑﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﺪ .او
ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﭘﺮﺗﺪﺑﯿﺮش واﮔﺬار ﮐﺮد و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در راه اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺮج و دﺧﻞ درﺑﺎر را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺷﺎه ﻣﻘﺮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد (۳).اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺑﺎ دو ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ
و دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﻣﻼﯾﺎن .اوﻟﯽ آﺗﺶﺑﯿﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روس ﺑﻮد و دوﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر
از ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪۀ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎزی ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ از روس و ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﻮد
را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در اﯾﻦ راه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ دوﻟﺖ ﻓﺨﯿﻤﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻣﻦ زدﻧﺪ:
»اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم روز ﺑﻪ روز ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻇﺮف ده روز اﺧﯿﺮ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻋﻠﻤﺎ از ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻪ درﺷﺘﯽ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻧﺎم او و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮأم ﺑﺎ دﺷﻨﺎم اﺳﺖ) «.ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﮥ  J.Campbellوزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ() ،(۴و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮔﻮش ﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ:

»ﻗﺼﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ روس ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺻﺪارت را در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ دﻫﺪ) «.ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ()(۵

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﮐﻪ ﺗﺎزه ۶ﻣﺎه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ »ﻋﻮام« وزﯾﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ:

»ﺑﻪ )ﺷﺎه( ﮔﻔﺘﻢ ..:ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﯾﺮان ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت
ﻧﮕﺬارﻧﺪ زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ »ﭘﯿﺸﮑﺎر« و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺷﺘﺎب ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ)«.ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ()(۶

ﺷﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم«) (۶را ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺷﺎه را
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ »ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻮام« و ﮐﻤﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ » ّ

در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ:
»اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ ﺷﺨﺼﯽ

از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻮﯾﺪ)«.ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( )(۸

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻣﻼﯾﺎن و ﺳﺮآﻏﺎز دوراﻧﯽ ﺑﻪ درازای ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو ،ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﻗﺒﻀﮥ ﻗﺪرت ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ﻣﻼﯾﺎن
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻓﺴﺎﻧﮥ ﻗﺪر ﻗﺪرﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن
دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﺮ درﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد.
ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ،ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ۱۸ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت از راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﺳﺖ زﻧﺪ» ،ﻏﻮﻏﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ اﻫﺮم ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ »رﺳﻢ ﺑﺴﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ« و »ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺷﺮع و ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﺰاداری«) (۹را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داد:

»ﻣﺴﺎﻋﻰ وزﯾﺮ اﯾﺮان )اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ( ﺑﺮاى واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ وى ﻣﻮﻓﻖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻔﻮذ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ را  ..ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ(۱۰)«.

از اﯾﻨﺮو »اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان )ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ( ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ  ..ﺗﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ«)(۱۱

و دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن »ﺑﻠﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ:

»ﺑﻪ ﺷﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  ..اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻤﻨﯽ اورﻧﮓ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺪوم ﮔﺮداﻧﺪ(١٢)«.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری در آﻏﺎز دوران ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ

ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯿﺴﺖ و او ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﻇﻠﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮای »ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ و رﻓﻊ

ﻣﻈﺎﻟﻢ« ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ:

» SSﺧﺪا داﻧﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﭼﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻰ رﺳﺪ ﭼﻪ ﻣﺎلﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم و ﭼﻪ ﺟﺎنﻫﺎى ﻋﺰﻳﺰ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﺳﺘﺒﺪاد
اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺒﺎد ﻓﻨﺎ ﻣﻰ رود .ﭼﻪ ﺧﺎنﻫﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﻋﻴﺶ و ﻋﺸﺮت آﻗﺎ و آﻗﺎزادﮔﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدد ...ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ
اﺟﺮاى ﻋﺪل و داد در اﻳﺮان ،ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﮥ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﯿﺠﻬﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎن در ﺑﺪن دارﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻠﺖ ﺑﻴﺪار ﺷﺪه
ﭘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﻋﮥ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد(۱۳)«S
آﯾﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﺷﺎه را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ ﺑﺮ
رأس درﺑﺎر ﻣﻔﻠﻮﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ درﺑﺎری ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر زﻧﺎن ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﻪ زﯾﺎرت »ﺷﺎﺑﺪواﻟﻌﻈﯿﻢ« ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺰاﻧﻪاش ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷﺪ! اﻣﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان آﻗﺎﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن زﻣﯿﻨﮥ آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺮط ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻗﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى و آزار« )ﻣﺸﮑﻮةﻣﺤﻤﺪی( و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ:
»ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻃﺮف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و  ..ﺳﺘﻴﺰۀ ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻴﺰه ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ(۱۴)«S
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎه و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺖ را ذاﺗﺎ ً ﻇﺎﻟﻢ و ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا از ﺑﯿﺪاد ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺑﻮدی وزﯾﺮان ﮐﺎردان ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻃﺒﻌﺎ ً
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﺎن از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و اﺣﺘﺮام ﻣﻠﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽ داد و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ،ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﺮع ،ﻣﺎل و ﺟﺎن »رﻋﺎﯾﺎ« را در دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﮑﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻌﻨﻮان »ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ!«
دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،در واﻗﻊ از دﯾﺮﺑﺎز ﭼﻨﺎن در ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی رﯾﺸﻪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از
ﻗﺮنﻫﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﻣﺪﻧﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت دوﻟﺖ« ) (۱۵ﺑﺎﺷﻨﺪ و ادارۀ
اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪۀ وزﯾﺮی ﮐﺎردان و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮﯾﻊ وزﯾﺮان ﮐﺎردان را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ »وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ« ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻨﺸﺎه ،زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻓﺮاﻫﻢ آورد،
ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻮاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ وارد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﻮد ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر را در ﻣﯿﺎﻧﮥ راه
در رﺷﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻼﯾﺎن در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ! زﯾﺮا
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ راه ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ »ﻋﻠﻤﯽ« آن ،از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از »ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« و ﺷﻮرشﻫﺎی
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﭼﭗ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن »ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﮑﺶ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ« را
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در اﻓﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺴﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﻋﻤﺎﻣﻪﺑﺴﺮ و ﮐﻼﻫﯽ» ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ« را ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﭘﺮﺳﻌﺎدت ﺟﻠﻮه دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮥ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺎن ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮانﺗﺮ ،از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واروﻧﻪﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﺪ!

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ را ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮕﺸﺎی آن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن
داد» ،ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ« ،ﻧﻪ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﯿﺰش آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺗﻮن
و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﯾﺪ اﯾﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻼﯾﺎن و ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺑﺮاز ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ روﯾﺪادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرتﺷﺎن آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺳﯿﺎﻫﮥ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ دراز اﺳﺖ و از ﺑﺮﻫﮥ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ رﺿﺎﺷﺎه
ﺗﺎ »ﺷﻮرش ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد« و از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای ﻣﻼﯾﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽﮐﺸﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی »ﻓﻠﺴﻔﯽ« و از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺣﻖ رأی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﻮرش ﺧﺮداد  ،۴۲ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻼﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دوران ﻋﺮوج رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﻪ ،ﻃﺮﻓﺪاران »ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در روز اول
ﻣﺪرس« ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ،ا ّﻣﺖ ﺗﻬﺮان را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد و »ﯾﻚ
ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۰۳ش .در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ » ّ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻰ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮى«) (۱۶ﺑﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ و اوﺑﺎش ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ وارد ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ ،او و
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را ﺳﻨﮕﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .آﺟﺮ ﭘﺎرهای ﺑﻪ ﭘﺸﺖ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ او را ﻧﮑﺸﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ،در اﯾﻦ

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ:
»ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻻزم دارد ﺗﻮدۀ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ..اﻣﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﻠﺖ ﺷﻤﺸﻴﺮى در دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن او ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ) ..ﺑﺪﯾﻦ

ﺳﺒﺐ(

ﻗﻴﺎﻓﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻤﻘﺼﻮد  ..ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﺘﻰ درﺟﮥ دوم و ﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﻣﻰرود (۱۷)«SS

از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﯾﮑﺴﺎل وﻗﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ »ﻣﺴﻠﻤﺎن« اﺳﺖ و ﻫﻢ »ﻗﻠﺪر« ƒﺗﺎ آﻧﮑﻪ:
»ﻓﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء )ﻣﺮاﺟﻊ اﺻﻠﯽ( ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ و اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺿﺎﺧﺎن را ﻳﻚ وﻇﻴﻔﮥ دﻳﻨﻰ داﻧﺴﺘﻪ
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﯿﻢ او ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ »ﻗﺒﺎى دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر« ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ زورﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ:

ﺑﻮد(۱۸)«S

»ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش درﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎه و در ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺷﺎه را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺑﺎر و ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش آب ﭘﺎک ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺘﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺣﻀﻮر اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ دارد(۱۹) «..

و ﮐﻼم آﺧﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ،ﻣﺼﺪق را ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ

و ﻣﻨﺰوی ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺮای ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
او ﺑﺮود) ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺼﺪق را »ﯾﺎﻏﻰ ،ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻮﺑﮥ دار«)ﮐﯿﻬﺎن ۳۰ﺧﺮداد (۱۳۳۲اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد( ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ »ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟

) (۱ﻓﺮﻳﺪون آدﻣﻴﺖ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ ،ص ۷۲۳
)(۲ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ ،ﻋﻄﺎر ،ج ،۴ص۳۲۵
) (۳ﻓﺮﻳﺪون آدﻣﻴﺖ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،دﻣﺎوﻧﺪ ،ص۳۱
)(۳)<= (۴ص۱۱

) (۳)<= (۵ص۱۴
) (۳)<= (۶ص ۱۸
) (۷ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
) (۳)<= (۸ص۱۹
) (۹دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺪﯾﻖ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان ،ص۳۰۰
) (۱۰اﻧﺸﻌﺎب در ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ راﺋﻴﻦ ،ص۴۸
) (۱۱ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان اﻧﮕﻠﻴﺲ در اﻳﺮان ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ راﺋﻴﻦ ،ص۲۳۷
) (۱۲ﻓﺮﻳﺪون آدﻣﻴﺖ ،اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ و اﯾﺮان« ،ص۷۳۲
)(۲ )<= (۱۳
ج  ،۳ص ۴
) (۱۴اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺻﺪر اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،وﺣﯿﺪ ،ص۱۴
)(۳)<= (۱۵ص۹
) (۲)<= (۱۶ج ،۴ص۳۵۴
) (۲ )<= (۱۷ج ،۴ص۳۶۴
) (۱۸ﺣﺴﻴﻦ ﻣﮑّﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﮥ اﻳﺮان ،ج ،۲ص ۲۵۳
) (۲ )<= (۱۹ج ،۴ص۳۹۰

