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سال سی و پنجم

رازهایی درباره مشروطهخواهی و مشروطیت در ایران
برخالف بــاور برخی مورخان ،انقالب مشروطیت طی
چند ماه پا نگرفت؛ برایند اتفاقات متعددی موجب شد
جامعه ایران به سمت چنین فضایی برود؛ قحطیهای
پیاپی که تأثیری بسیار منفی بر معیشت و جمعیت
کشور داشــت از یک سو و از سوی دیگر ،ظلم جانکاه
خــانهــا و شــاهــزادگــانــی کــه آمــار و تــعــداد آنهــا روز به
روز افــزایــش مییافت و کـمکــم ســر بــه اف ــاک م ـیزد.
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محمدحسین نیکبخت
ام ــروز ســالــروز دومین و آخرین
فرار شاه است .تردیدی نیست
ک ــه آغـ ــاز انــق ــاب اس ــام ــی ،از
یمـ ــاه سـ ــال 1356و شتاب
19د 
روزاف ـ ـ ــزون آن در س ـ ــال،1357
قهقرایی سخت را ب ــرای رژ یــم
پهلوی رقم زد .تمام مردم و گروههای سیاسی ،دیگر
شاه و حکومت او را نمیخواستند؛ این حقیقتی
آشکار و مستند است که هیچ مورخی نمیتواند از
زیر بار پذیرش آن شانه خالی کند .با این حال ،شاه
تا پاییز سال ،1357چندان احساس خطر نمیکرد.
او مطلقا ًبه حمایت آمریکاییها وابسته بود و گمان
میکرد اگر اتفاقی برایش بیفتد ،آنها مانند مرداد
ســال ،1332وارد میدان میشوند و رژیم او را با یک
کودتای توأم با خشونت و خونریزی ،حفظ میکنند.
اما نه آمریکاییها و نه حتی خود ِ شاه و اطرافیانش،
بــرآورد دقیقی از اوضــاع اجتماعی و سیاسی ایران
نداشتند و اصوال ًقادر نبودند اقدام و رفتار مردم را
درک و پیشبینی کنند؛ این مسئله در مــورد شاه،
دستکمنشاندهندهفاصلهعمیقمیاناو و جامعه

ترور نادرشاه

کالبدشکافی
یک قتل

شماره 9723

خوب است بدانید نخست ،هدف اولیه از آغاز قیامی
که به مشروطیت انجامید ،نه ایجاد مجلس و به قول
سیاستمداران ،لوازم دموکراسی ،بلکه ایجاد عدالتخانه
بود؛ مردم ایران اصوال ًچیزی از مشروطیت نمیدانستند
و آنچه به اسم مردم در تاریخ متقدم مشروطیت ثبت
اســت ،عموما ًخواستههای منورالفکرهایی است که
به دنبال فضای تــازه بــرای توسعه قــدرت خــود بودند.

جرج بوش پدر و ماجرای قصابی در پاناما

سال1989م.بودکهجرجبوشپدر،بهبهانهاینکهپاناماحقوقبشررا
رعایتنمیکندودولتاینکشوردرقاچاقموادمخدردستدارد،دستور
حملهبهآنراصادرکرد.پاناماکشوریکوچکدرآمریکایمرکزیاست
کهبهدلیلداشتنکانالپاناما-آبراه هبیناقیانوساطلسرابهاقیانوس

ایرانیان بــود .همین فاصله عمیق موجب میشد
هر وقت صدای اعتراضی بلند شود ،شاه بهشدت
احساس ناامنی کند؛ او در مــردادمــاه 1332و حتی
خــرداد ،1342این واکنش را از خود نشان داده بود؛
اینکه اگر شرایط برای بقای وی و حکومتش سخت
شود ،بهترین انتخاب ،فرار است! محمدرضا پهلوی
بهشدت از بحران عــدم مشروعیت خــود در ایــران
میترسید و همین مسئله بر آمادگیاش برای فرار
میافزود .او یک فرار موفق را در 25مرداد 1332و چند
روز پیش از کودتای 28مــرداد تجربه کرد و حاال ،در
دیماه ،1357در آستانه دومین تجربه فرار خود قرار
داشت؛ تجربهای که البته آخرین تجربه فرار پهلوی
دوم محسوب میشود.

◾

◾چرا گریخت؟
صرفنظر از شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی
که شاه با اقداماتش ،بهویژه در دهـههــای 40و،50
یعنی ایــام اوج دیکتاتوری او و تقویت گسترده و
بیسابقه فضای امنیتی و پراختناق کشور بهوجود
آورد ه و موجب خشم فزاینده مردم نسبت به رژیم
پهلوی شــده بــود ،ویــژگـیهــای شخصیتی وی نیز

 11جمادیالثانی سال  ،1160شب هنگام ،گروهی
بــه ســرکــردگــی علیقلیخان بــه خیمه شاهی
در فتحآباد قوچان ریختند و نادرشاه افشار را
به قتل رساندند .عامل تــرور ،یعنی کسی که
بــه حــیــات وی خاتمه داد ،محمدخان قاجار
بــود .ما عموما ًعــادت داریــم به دلیل فتوحات
عصر نادری که نتیجه کشورگشاییهای دوران
12ساله سلطنت او است ،از اوضــاع اجتماعی
و البته بحران روحــی و روانــی وی غفلت کنیم.
نادر در چند سال پایانی عمر خود ،گرفتار نوعی

دوم ،بــا وج ــود آنــکــه نهضت مــشــروطــه بــا تــاشهــا و
جانفشانیهای مردم و هدایت و حضور مؤثر علما در
ایران و نجف اشرف به ثمر رسید ،اما پس از استقرار آن و
بهخصوص پس از فتح تهران در جریان استبداد صغیر،
دور به دست غربگرایان افتاد و آنچه در ذهن مردم به
عنوان ثمره نهضت مشروطه وجود داشت ،یکسره بر
باد رفــت .دلیل این مسئله ،ناآشنایی علما و مــردم با

ساختارهای سیاسی و اعتماد بیپروا به کسانی بود که
وابستگیهای گستردهای به بیگانگان داشتند و البته،
این وابستگیها کم و بیش بر برخی بزرگان معلوم بود.
موضوع دیگری که کار مشروطه را با نقصان روبهرو کرد،
اتکا به حمایت دولتهای خارجی و بهویژه انگلیس بود.
رویکردی که خیلی زود ،آتش را به جان مشروطهخواهان
حقیقی انداخت.

آرام-اهمیتدارد.واقعیتاینبودنوریگا،رئیسجمهورجدیدپاناما،با
آمریکاسرناسازگاریداشتودلیلحملهبدونمقدمهآمریکانیزهمین
مسئلهبود.بوشبرایدفاعازدموکراسی!4هزارنفرازغیرنظامیان
پاناماییراسالخیکردورئیسجمهورمنتخبآنهارابهزندانیدرخاک
ایاالتمتحدهانتقالدادتاکاخسفیدبتواندبازهمبرآبراههراهبردی

پاناماتسلطداشتهباشد.آمریکابرایاینکهخیالخودشراراحتکند
مقدماتیرافراهمکردتادرسال ۱۹۹۰ارتشپانامامنحلشودوامروزه
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عوض،امنیتپانامابهعهدهایاالتمتحدهآمریکاست!

محمدرضا پهلوی  26دیماه  1357از ایران گریخت

شاه چگونه فراری شد؟

در این فرار بزرگ تأثیر داشت و البته همانطور که
اشاره کردیم ،با توجه به تجربه فرار نخست و بحران
مشروعیت ،این اقــدام بــرای محمدرضا پهلوی در
حکمیکروشراهگشابودکهبهباورویمیتوانست
معجزه کند! اردشیر زاهدی ،داماد سابق شاه و وزیر
خارجه او ،در خاطرات خــود مینویسد« :شــاه ...
«پارانویا» و روانگسیختگی ناشی از آن شدهبود
و دائم گمان میکرد گروهی در پی توطئه علیه وی
هستند .او پسرش رضاقلیمیرزا را بر اثر همین
سوءظن کور کرد و از میان برداشت .تأثیر این
روانگسیختگی بر رفتار شاه افشار ،سبب شد
او به ظلم و ستم غیرقابل تحمل علیه مردم ایران
رو بیاورد ،از آنها مالیات سه سالهای را که پس از
حمله به هندوستان بخشیده بود ،مطالبه کرد و
کار کشتار و استفاده از داغ و درفش را به عملی
روزانه تبدیل نمود .در چنین شرایطی ،وقتی برای

ذرهبین

ضعف كاراكتر داشت و اصال ًبه درد موقعيتهای
مشكل و مواقع اضطراری نمیخورد .او پادشاهی
بود كه برای مواقع آرامش ساخته شدهبود .به محض
آنكه مشكلی پيش میآمد خــودش را میباخت
و سلسله اعصابش در هــم مـیر يـخــت» .شــاه از
یــک توهم مزمن رنــج مـیبــرد کــه ایــن هــم ناشی از
سرکوب یک شورش راهی شمال خراسان شد ،با
این توهم که سردارانش قصد جان وی را کردهاند،
تصمیم به کشتن همه آنها گرفت .او تعدادی
از نگهبانان مخصوص خود را فراخواند و از آنها
خواست بــرای ایــن اقــدام آمــاده شوند و حتی،
براساس گزارش الکهارت انگلیسی ،به نگهبانان
گفت نسبت به جانش بیمناک است؛ در حالی
که دلیلی متقن برای این مسئله نداشت .به هر
حال ،سرداران از طریق برخی نگهبانان ،متوجه
منظور نادرشاه شدند و در شب 11جمادیالثانی

شخصیت نامتوازن او بود؛ غرور و خودخواهیاش
سـبــب شــد هـیــچ کــس ن ـتــوانــد گ ــزارش ــی صحیح
از وضعیت موجود در اختیار او بـگــذارد؛ درست
همان رویـکــردی که در مــورد پــدرش ،رضــاخــان نیز
وجود داشت.
باور شاه به حمایت آمریکا ،بدون ارزیابی شرایط
کــشــور سبب مـیشــد محمدرضا پهلوی ،ایــران
ســال 1357را همان ایران ســال 1332فرض کند؛ او
هرگز نتوانست و حتی سعی هم نکرد اهمیت و
جایگاه رهبری را در یک نهضت مردمی بفهمد.
طبیعی است ساختار شکلگرفته در اطراف او هم،
متأثر از همین مسئله و البته ،ترس دائمی شاه برای
از دست دادن جایگاهش باشد.
زاهــدی در ایــن بــاره مینویسد« :بايد بگويم اكثر
فرماندهان ارتش [شاه] افراد بیوجود و فاقد ابتكار و
ذليل و زبونی بودند و تنها هنر آنها دزدی بود .پدرم
(سپهبد زاهــدی) میگفت شاه عمد دارد كه افراد
فاقد ابتكار و ذليل و زبون را اطراف خود جمع كند
تا اين افــراد قدرت كودتا و براندازی شاه را نداشته
باشند» اما این تدارکات ،نتوانست مانع تبدیل
دومین فرار شاه ،به آخرین فرار او شود.
 28(1160خرداد  ،)1126به خیمه «چوکی» دختر
محمدحسنخان قاجار و همسر نــادر که شاه
افشار در آن به سر مـیبــرد ،ریختند و او را به
قتل رساندند .نکته حائز اهمیت در این واقعه
که باید آن را هم مدنظر قرار داد ،حضور پررنگ
قاجارها در این ماجراست که احتماالً ،به دلیل
قتل فتحعلیخان قاجار ،بــزرگ طایفه خود به
دست نادر و در ایام سپهساالری وی در لشکر
شاهتهماسب دوم صفوی ،کینه شاه افشار را به
دل داشتند.

شهید
سید مجتبی
نواب صفوی
(1303 - 1334ش)

نواب روحانی،
اندیشمند و مبارز
انقالبی جهان اسالم
در دهههای  20و 30
شمسی بود.
او بنیانگذار جمعیت
فدائیان اسالم است؛
گروهی که باید آن را
نخستینتشکل
سیاسی و ساختارمند
وابسته به مذهبیها
در ایران بدانیم.
گروه وی نقش مؤثری
در ملی شدن صنعت نفت
داشت.
نواب صفوی الگوی
اسالمخواهی در میان
جوانان عصر خود و
حتی پس از آن است.
او و تعدادی از یارانش
در  27دیماه 1334
به شهادت رسیدند.

5
تاریخ

