ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ« ﻧﮕﺎرش راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم
ﺑﺮای ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮوغ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺐ و ﻧﻮ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری از »ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ« ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺎن ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﻐﻮل روﻧﻮﯾﺴ آن ﻫﺴﺘﻢ!

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﻫﺎم »ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ« اﺳﺖ .او ﺑﺪرﺳﺘ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را » ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرداری« ص ۱۷ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﮔﺸﻮده ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪهای ﻧﯿ Mرا
»ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن« ﻣ داﻧﺪ ۱۶ .او در اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻣﻮزۀ ﮐﺴﺮوی را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن ﺑﺎ ﺿﺮورت ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮد«.

ص۲۳۸

او وﺳﯿﻠﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ راه را »ﻧﻘﺪ« ﻣ داﻧﺪ:

»ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ذﻫﻨﯿﺖ ﻧﻘّﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ«

ص۹۷

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﻧﻘﺎدی« ﺑﻌﻨﻮان ورزش ﻓﮑﺮ ،ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﮐﺘﺎب راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﻣ ﭘﺮدازم.

در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ »ﻧﻘﺪ« را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻫﻤYﺎم ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻬﻤ در درﯾﺎی
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ^ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ و اﯾﺮادﮔﯿﺮی ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ،
ﺟﺰ »ﺗﯿﻎ در ﮐﻒ زﻧﮕ ﻣﺴﺖ« ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻫﻢ در آن اﺳﺘﺎدﻧﺪ و در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﮥ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻠ^ﻪ ﺣﺘ ارزشﻫﺎی ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻻﯾﻨﺪ .ﻧﻘﺪی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در روﺷﻨﺎﯾﯽ ارزشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻫ^ﺎرﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ
ﺑ^ﻮﺷﺪ.

ﭘﺮﻫﺎم در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺠﺎی درﺟﺎزدن در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﮥ راه اﺳﺖ:

»ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﺮدﮔﺮا و ﻧﻮآور ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و در اﯾﺮان )اﻣﺮوز( ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد«.

ص۲۱

او ﺑﻪ ﺟﻠﻮۀ درﺧﺸﺎن و ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰی از »ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﻧﻮﯾﻦ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺮاندوﺳﺘ ﻻزم
اﺳﺖ .از ﻓﺮازﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﮑﯿﮥ او ﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿYﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠ ﻧﺎﮐﺎﻣ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﮔﻮرﮐﻦ ﺗﺸﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و وﺣﺸﺖ ،از دﯾﻦ ﻓﺎﺣﺸﮥ اﻣﯿﺎل ﭘﻠﯿﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر
ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺖ «.ص۱۳۰
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﻫﺎم ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﻪ »اﻣﯿﺎل ﭘﻠﯿﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر«
آﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارد .درﺣﺎﻟﯿ^ﻪ از اﺻﻮل »ﻧﻘﺪ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼ» ،Mﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ« اﺳﺖ ،ﮐﻪ در »ادﺑﯿﺎت« ﭼﭗ اﺳﻼﻣ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد«
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣ ﺷﻮد .راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣ ﮐﻨﺪ:

ﺗﺠﺎر و ﮐﺴﺒﻪ و دﻫﻘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
»)ﻗﺮارداد رژی( ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺸﯽ واداﺷﺖ ﮐﻪ از ّ
ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه
ص ۸۱
ﻣﯽﺷﻮد ..ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺎه و ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد را در ﭘﯽ داﺷﺖ«.

درﺣﺎﻟﯿ^ﻪ رأی ﻫﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮارداد رژی« را اﻣ^ﺎﻧ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠ ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و »ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ« را ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻫﻤﺪﺳﺘ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت ﻓﺨﯿﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺿﺮب ﺷﺴﺘ

ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺒﻠ pﻫﻨﮕﻔﺘ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﮥ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .او ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ و راﻳﺠﻰ را ﮐﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎرى ﺗﺮﺳﻴﻢ
» آن
ّ
ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮑﺴﺮه زدود a «...ﻫﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ ،ﺳﺮآﻏﺎز اﻗﺘﺪار اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻼﻳﺎن ،اﻟﻔﺒﺎ ،ج  ،۲ص ۵۲
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺎم در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻢﺳﺮﺷﺘ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ:

»)ﻧﯿﺮوﯾﯽ( ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ) ۱۹۷۹ﺑﺎ »وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ« ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ص ۸۷
آﻣﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾYﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺎم در ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨ اﻏﻠﺐ از ﺳﻄ tﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری

اﺳﻼﻣ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﮥ ﻣﻼﯾﺎن از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﺗﻤﺎﻣ دو ﺳﺪۀ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ wاو ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ رأی ﺣﻤﯿﺪ اﻟYﺎر ،ﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﻼم آﻣﺮﯾ^ﺎﯾﯽ ،را رد zﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎدوف،
ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ روس در ﺗﻬﺮان )۱۸۲۹م (.را ﺑﻌﻨﻮان »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر« ص ۳۶داﻧﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﮥ
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮﻓﺘﺎح ،را ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﺎن ﻣ داﻧﺪ:

»ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﺮﻓﺘﺎح ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﻬﺮ را واداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﺮای ﺗﺰار ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎه اﯾﺮان اﻃﺎﻋﺖ
ص ۳۷
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ روﺳﯿﻪ درآﺋﯿﻢi«.
در واﻗ €ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ  ،اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼن آﺧﻮﻧﺪ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﻋﻤﻠ^ﺮدی داﺷﺘﻪ ،ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ،

اﻣﺎ آﮔﺎﻫ ﺗﺎرﯾﺨ از ﻋﻤﻠ^ﺮد ﻣﻼﯾﺎن در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣ^ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺣﯿﺎﺗ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم درک درﺳﺘ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺮون راﻧﺪن رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﭼYﻮﻧﻪ ﻣﻤ^ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ:
»اﻧﺴﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪ«.

ص۶۷

و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪﻫﺪ ،ﮐﻪ ﭼYﻮﻧﻪ ﻣﻤ^ﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ آﻟﺖدﺳﺖ ﺑﺪوﯾﺖ ﻗﺮآﻧ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑYﻮش
ﻣﺠﺘﻬﺪان اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ »ﻣﺪرن« ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﺑﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺮد ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑYﯿﺮد و ﺑﺮای رﻓﺘﺎر
ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻬﺮ و راﺳﺘ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ؟
ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺴﺎل  ۵۷ﺗﺎ ﺣﺪّ زﯾﺎدی ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در
ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎﻫ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻌﯿﻮب و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺘ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد .ذﻫﻨﯿﺘ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر
دﻫﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،در آن ﭼﻨﺪان ﺧﻠﻠ وارد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﺑﺪرﺳﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ »ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﻧﻮﯾﻦ« از ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪون
ﺗﺼﻮر روﺷﻨ از آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ در آن روﯾﺪاد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻣﻤ^ﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دو ﻣ ‰ّŠﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ! روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل
ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌ »دو ﺳﯿﺪ« ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﻧﻮﯾﻦ« ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﭼYﻮﻧﻪ
ﻣﻤ^ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو آﺧﻮﻧﺪ ،رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﺮان درﻣﺎﻧﺪه زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﻣﻼﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
رﻫﻨﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ دروغ ﺗﺎرﯾﺨ را ﺗﮑﺮار ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آن دو را در ﮐﻨﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣ ﻧﺸﺎﻧﺪ:

»ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻌﺮوف ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﺧﺎن ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ و ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی «aa

ص۷۸

درﺣﺎﻟﯿ^ﻪ اﯾﻦ دﯾYﺮ راز ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ،از ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻬﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ »دو ﺳﯿﺪ« اﻧﮕﯿﺰهای ﺟﺰ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و ﺷﻬﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ

واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻟﻘﺐ »آﯾﺖاﻟﻠﻪ« ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮرد آﻧﺪو ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻨﺠﺮ زدﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯿ^ﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن واﻗﻌ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ )ﺑﺎﺑﯽ( و ﻣﻠMاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ )ﺑﻬﺎﺋ ( در ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺳﻼﺧ ﺷﺪﻧﺪ.

از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨ راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﻣ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ «.ص ۱۶و »ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ  ..از دل ﺗﻼش ﻫﺎی  ۷۵ﺳﺎﻟﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯽ ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد «.ص ۱۰۴اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎی اﯾﺮان در دوران
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼﯾﺎن ،ﻓﮑﺮ ﻣﺪرن و روﺷﻨﮕﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﺎﻟﺪ.

از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻣ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺰ ﻧﻮری ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾ Mو ﻣﺘﻮﺣﺸ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن
ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻪ ﺗﻦ »روﺷﻨﮕﺮان« ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﻣﻔﯿﺪ
ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺳﻮادان اﯾﺮان ﻣ رﺳﯿﺪﻧﺪ! درﺣﺎﻟﯿ^ﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن آن ،در ﺧﺎرج زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ :آﺧﻮﻧﺪوف
)ﺗﻔﻠﯿﺲ( ،ﻃﺎﻟﺒﻮف )داﻏﺴﺘﺎن( و ﻣﻠ^ﻢﺧﺎن )ﻟﻨﺪن( و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﺒﻮدﻧﺪ،

ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«i
آﺛﺎرﺷﺎن در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼ» wﻣ^ﺘﻮﺑﺎت« آﺧﻮﻧﺪزاده ﻫﯿﭽYﺎه در اﯾﺮان » ّ
۶۰
ص۶۰

ﺑﺮﻣ ﺷﻤﺮد ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس

ﻋﺎﻣﻞ دﯾYﺮی ﮐﻪ راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم در »ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺸﺮوﻃﻪ«
ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ » aaﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ وارد اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً
ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺒﻮد «.ص ۵۵از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕ دو ﮔﺮوه ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧ ﯾﺎری ﻣ رﺳﺎﻧﺪ،
»روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ «.ص  ۵۶اﻣﺎ »ﮐﻔّﺎر« ﻣﺴﯿﺤ و ﯾﻬﻮدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی وﯾﮋۀ ﺧﻮد در راه ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺎﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺣﺘ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ دوﻟﺘ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه »ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اروﭘﺎﯾﯽ

داﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺪارس و ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد«.

ص ۵۸

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺎرﺟ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺷﺎﮔﺮد داراﻟﻔﻨﻮن را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮﻫﺎم ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ »اﯾﺪۀ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ« ص ۱۶ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮای ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧ €ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﺟﺮﻗﮥ ﻓﮑﺮ در ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺨﺖ ﺟﺪال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ .ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده:
ص ۶۳
اﺣﺴﺎس را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد!«
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﭗ اﺳﻼﻣ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤ ﮐﺮد ،ﺑﺠﺎی ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ»اﺣﺴﺎﺳ « ﺑﻮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﻼﯾﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ،
ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮع و ﻟﺸYﺮ اوﺑﺎش ،ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺒﻀﮥ ﻗﺪرت ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون رﺳﻮخﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣ ﻧﻤﻮد و »ﻓﮑﺮ
اروﭘﺎﯾﯽ« در آن واﻗﻌﺎً»ﺑﯽ ﺟﺎﺳﺎز« ﺑﻮد! ص  ۶۷آﻧﭽﻪ آﺧﻮﻧﺪی در »اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻔ « ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ اروﭘﺎ ﺑﺮ
ﻣﻤﻠ^ﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن ﮔﻔﺖ ،ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ دوران اﺳﺖ:

»از رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ ﻫﻢ ﻣﺄﻳﻮس ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗﻴﮑﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﻳﮑﻰ ﻟﻘﺐ ﮔﺮاﻧﺪوﮐﻰ ﺑﺮاى ﻋﻴﻦاﻟﺪوﻟﻪ
و دﻳﮕﺮ ﻏﺬا ﺧﻮردن وزرا از روى ﺳﺎﻋﺖ و اﻳﺴﺘﺎده ﺷﺎﺷﻴﺪن رﺟﺎل دوﻟﺖ اﺳﺖ)«.ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری ،ص(۲۲۳
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﺷﺎرۀ راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﺑﻪ »ﺑﻠﻮای ﻧﺎن«)۱۸۶۱م (.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ )۱۹۰۶م،!(.
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺧ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ،ص  ۸۸ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺴﺘﮥ اﯾﺮان را آﺑﺴﺘﻦ روﯾﺪاد
ﺷYﺮف و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣYﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ ،ﺗﻨﯿﺪه در درون ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌ  ،رﻫﺒﺮی
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻄﻠﺒﺪ و اﻓﮑﺎری ﻧﻮ را در ﻣﯿﺎن آﮔﺎهﺗﺮی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج دﻫﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺤﺮان
ﻧﺎﺷ از ﺷ^ﺴﺖ از روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿYﺮد و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪاوم در

آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺑﯽ ـ ﺑﻬﺎﺋ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در رد» zروﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺷﯿﻌﻪ« و ﻃﺮح اﻓﮑﺎر ﻧﻮ و اﯾﺮاندوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺣ^ﻢ ﻣﻨﻄﻖ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد
ﺑﺪون »اﯾﺪۀ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ« و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼ در » ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ اﯾﺮاﻧﯽ« ۸۸اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﻗﻠﻢﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎﺳﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و در

زﻧﺪﮔ روزﻣﺮzه ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و آداب ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻃﺎﻧ ﺷﯿﻌﯿYﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻧﺶ ،ﺑﺮای راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ﮐﻪ »ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﻧﻮﯾﻦ« را ﺑﺮای اﯾﺮاﻧ رﻫﺎ از
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻼﯾﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮥ آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
او ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟ از »ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ« را »ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﮥ ﻣﺸﺮوﻃﻪ« ص  ۱۶۷ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ، ،اﮔﺮ ﮐﻤ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن«ص ۲۲۵را در آﺛﺎر دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن
اﯾﺮاﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧ و ﯾﺎ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧ درﻣ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ داد ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﯾﺤﯿﯽدوﻟﺖآﺑﺎدی )رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﺮان( ﮐﻮﭼ^ﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮﮐ ﺑﺎ ﻣﺸﺘ »آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺐ«
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن در ﯾ^ از دﻻﯾﻠ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری و ﺗﺸ^ﯿﻞ

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان »ﻓﺮﯾﻀﮥ دﯾﻨ « ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان ،ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪادﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
ﺑﺮای درک ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ .ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در
ﺟﻬﺘ ﮔﺎم ﺑﺮﻣ داﺷﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻪ در ﺗﻀﻌﯿﻒ و »ﻣﺸﺮوط« ﮐﺮدن ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺎم ﺑﺮﻣ داﺷﺖ ،ﺑﻠ^ﻪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧ ﺑﺮای»رﻋﯿﺖ« ﻣ ﮐﻮﺷﯿﺪ .اﻣﺎ »ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺒﺎن« در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در آﻏﺎز ،ﮐﺎر ﻣﺸ^ﻠ ﻧﺒﻮد ،ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣ اﻓﺰود!

اﻣﺎ ﮐﺎرزار اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اول ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ ،
ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻒ اﻧﻘﻼب و ﺿﺪاﻧﻘﻼب از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

»در ﺳﺮ ﻣﺎدۀ ﺗﺴﺎوى ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ در ﺣﺪود ﺑﺎ ِ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺷﺶﻣﺎه رﺧﺘﺨﻮابﻫﺎ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻬﻦ

ﺷﺪ)«.ﮔﺰارش اﯾﺮان،

ص(۱۸۸

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ،ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣ^ﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺮج و

ﻣﺮج دﻫﺴﺎﻟﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان ﻣﯿﺎن دو ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ  ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻫﻤﺎن ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در
ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﭙﺮدن زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ در ﻋﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ »ﺷﻮﮐﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧ «
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﺪﻓ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾ Mﻣﺎﻧ €روﺑﺮو ﺑﻮد :ﻃﺒﻘﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﺷﯿﻌ !:

ﻣﻘﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد و ﺣﻀﺮات در آن ﻣﻘﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﻞ
»از ﺑﺮای اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﻻزم و واﺟﺐ  ...ﺑﺎﯾﺪّ ...
ﻣﺸﻮرت ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﺮوت و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﺒﺎد اﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و اﺟﺮا دارﻧﺪ«
)ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ(

•

ﺷﻤﺎرﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﺎوردﻫﺎ ،ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺮگﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﻧﻮﯾﻦ« ﻧﮕﺎرش راﻣﯿﻦ ﭘﺮﻫﺎم ،.اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوغ )ﮐﻠﻦ(

