دﮐﺘﺮ رﺿﺎ آﯾﺮﻣﻠﻮ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ – ﺳﻮﺋﺪ

ﺧﯿﺰش و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ "اﺗﻮﭘﯿﺎی اﻧﻘﻼب "۱۳٥۷
)و ﻋﻮاﻗﺐ رواﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن(

۳

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  -ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره

آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ در ﺗﺪاوم اﻧﺘﻘﺎل ارﺛﯿﮥ ذھﻨﯽ  -ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ،
ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮏ "ﺟﺎﻣﻌﮥ آرﻣﺎﻧﯽ" ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد
و،
اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ظﮭﻮر ھﺮ "ﺟﺎﻣﻌﮥ آرﻣﺎﻧﯽ" ﻧﯿﺰ اﻧﺮژی ﺧﻔﺘﮫای از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ را
ﺑﯿﺪار ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ،در آﻏﺎز ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
اﺗﻮﭘﯿﺎھﺎ ﺑﻮد.
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮآﻏﺎز دورۀ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ،دﯾﻮارهھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
وارد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد  .٤۸اﯾﻦ دوره ،ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ
ﺷﮭﺮھﺎ ،رﺷﺪ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺗﮭﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
*** *** ٤۹
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻗﺮن ﺷﮑﺴﺖھﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎی ﻋﻤﺪۀ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺮ ﺷﺘﺎب ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮥ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮد .در ﻧﯿﻤﮥ دوم اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﺗﺴﻠﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻋﻤﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ھﯿﭻ ﻗﺮار و
ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺘﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ از ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻼً ﺑﮫ ﺗﺼﺮف روس
و اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﻣﺪه ،از ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺰا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن
ﺑﯿﺶ از ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد.
در اﯾﻦ دوره ،ﻗﺪرت ﺷﺎه و درﺑﺎر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد،
 ٤۸ر .ک .ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼﻣﮕﺮاﺋﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﮫ".
 ٤۹ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻤﺎره  ۴ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻗﺸﺎر ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن آن در
اﯾﺮان" ﻣﺮاﺟﻌﮫ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا" از اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف اداﻣﮫ دھﯿﺪ.

۸۷

ﮐﮫ ﺷﺎه ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﻤﺒﻞ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ طﺒﻘﺎت داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از طﺮف ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﻗﺪرت ﻓﺌﻮدالھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ
ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺘﮕﺎه "روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ" ﮐﮫ ﺗﺎ دھﮫھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﯿﻤﮥ دوم اﯾﻦ
ﻗﺮن ،ﺟﺰو اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﯽ درﺑﺎر و ﺷﺎه ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،در دھﮫھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺷﺎه و درﺑﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﮑﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺴﺖھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده،
اﺟﺮای ﻗﺮاردادھﺎی دوﻟﺘﯽﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﺶ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﻏﺎزﯾﻦ رﺑﻊ ﭼﮭﺎرم اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و اﭘﯿﺪﻣﯽھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺎظﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ دوره ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﮫ ،و
ﺣﺘﺎ ﻣﯿّﺖ و دزدﯾﺪن ﺑﭽﮫ ھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺪ ﺟﻮع  ،٥۰در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
 ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻨﺶ "ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان" و دﯾﮕﺮی "ظﻞ ﷲ" ﺑﻮد-ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در طﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ھﻤﮫﮔﯿﺮ و واﮔﯿﺮ
وﺑﺎ و طﺎﻋﻮن در اﯾﺮان آﺷﻨﺎی دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .وﺑﺎ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ و زادۀ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ" داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ از وﺳﺎﺋﻞ اوﻟﯿﮥ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره،
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎرھﺎ و ﺑﮫ ﮐﺮات ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ
و طﺎﻋﻮن ھﻤﺮاه ﺷﺪ .٥۱
"از  ۱۲۷۷ﺗﺎ  ۱۲۸۸ﻗﻤﺮی ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ
ھﻤﺮاه آن ،ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ۱۲۷۷
ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺳﺎل  ۱۲۸۰ﻗﻤﺮی ﺑﺎز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۲۸۳و ۱۲۸۴
ﻗﻤﺮی ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ ھﻤﮥ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اول و دوم
ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن" ،ﻣﻮﻧﺰی" ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در وﯾﻦ ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ۱۲۸۳ -۱۲۸۴ﻗﻤﺮی ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮده ،ﺷﺮح ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و
ﺻﺤﻨﮫای از ﻣﺸﺎھﺪات ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :روزی در ﺷﮭﺮ آرام ﺗﮭﺮان
ھﻨﮕﺎﻣﮫای ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ده ھﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﮭﻮدان ﺷﮭﺮ از زن و ﻣﺮد و ﺑﭽﮫ
دﺳﺖ ﺑﮫ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎران ﺑﯿﺎورد .روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ .در
ﺑﺎزار ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﮭﻮدی ﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ دﻋﻮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮭﻮدی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺛﺮ
 ٥۰ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎوران ،۱۳۷۵ ،ﭘﺎرﯾﺲ.
 ٥۱ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورھﺮام ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﻋﮭﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﯿﻦ،
 ،۱۳۶۹ﺗﮭﺮان.

۸۸

دﻋﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در رﺣﻤﺖ ﮔﺸﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر از
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺟﮭﻮدان ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﯿﺰار ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﺎران ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺸﻨﻮد" .٥۲
"ﺳﮭﻤﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽھﺎ و ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۲۷۸ -۸۸ﻗﻤﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ھﯿﺠﺪه ﻣﺎه ھﯿﭻ ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﺒﺎرﯾﺪ .اﻣﺎ وﺑﺎ آﻣﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان و
ﻣﺼﺎﻓﺎت ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺗﻦ ﻣﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻧﺎن دﺳﺖ
ﻧﻤﯽﮔﺸﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در وﻻﯾﺎت از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮﺑﮫ و ﺳﮓ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﺻﻒ
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از آن ﺳﺎل ﺳﯿﺎه ،ﺳﺨﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد"٥۳ .
ﻗﺤﻄﯽ و ﻏﻼ ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺖ .از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﮐﺎھﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .راﻟﯿﻨﺴﻮن ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس اﯾﺮان را در ﺳﺎل  ۱۲۶۷ﻗﻤﺮی ده ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۱۲۸۴ﻗﻤﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ۱۷
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه ،رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،و ﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل  ۱۲۸۹ﻗﻤﺮی ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮ آورد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۲۸۷ -۸۸ﻗﻤﺮی را ﺑﯿﻦ دو و
ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ آﻣﺎری  ۱۲۹۰ﻗﻤﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ھﺎ را ﺑﯿﺶ از  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎظﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ُﮐﺮزن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ را ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ،و ﭘﺲ از
آن را ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ  .٥٤اﯾﻦ ﺑﺮآوردھﺎ اﺑﻌﺎد وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی
اﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ "آﯾﺖ ﷲ ھﺎی ﺷﯿﻌﮫ" ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺪرت ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎس داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﯾﻨﺎن ھﻤﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی درﻣﺎن دردھﺎی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ،
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﭘﯿﺪﻣﯽ ھﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺐ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﮫ ﮐﮫ از ﻓﺮوش ﺟﺎی ﻗﺒﺮ در
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ھﺎی زﯾﺎرﺗﮕﺎھﮭﺎ و "ﻋﺘﺒﺎت" ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﯽ ﮐﻔﻦ ﻓﺎﺗﺤﮥ ﺧﯿﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎن را ھﻢ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﮫ
ﺑﮭﺸﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮس ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻣﺠﺎزات در ﺟﮭﻨﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﮫ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ "ﻣﺼﻠﺤﺖ
 ٥۲ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺮﻗﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 ٥۳ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 ٥٤ﭘﯿﺸﯿﻦ.

۸۹

اﻟﮭﯽ" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ھﺎ و ﺑﺎزی ھﺎی دﯾﻨﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از زاﯾﺶ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺠّﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ّدی ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮّل اﺳﺎﺳﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ھﻤﺎن ﺣﺎل ،اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در اداﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد ،آﺑﺴﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ﺑﻮد
و راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ دو اﺑﺮﻗﺪرت روس و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد .در
اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﺗﺨﺖ ﺗﺰار روس ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم روﺳﯿﮫ از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ
ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردۀ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻗﺮن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ در اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج ﺗﺰار را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ ،ﺑﺮ ﺳﺮش
ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ دوره ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮۀ ﺳﮫ ﻗﺎره اروﭘﺎ ،آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺮازﯾﺮی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺻﻼﺣﺎت داﻣﻨﮫدار "ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت" ﺑﮫ ﻣﻨﺼﮥ ظﮭﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪی را ارزاﻧﯽ
اﻧﺴﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ھﻤﺎن رو" ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮ ،ھﻨﺪوﺳﺘﺎن و
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ و ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﺪﯾﺪاً ﻓﻌﺎل
ﺷﺪه و از ھﺮ راه ﻣﻤﮑﻦ ،اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﺋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ اطﻼع ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ" .٥٥
روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن ﭼﺎپ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از
ﺳﺎﻧﺴﻮر ادارۀ ﭘﺴﺖ اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖآوردھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذھﻨﯽ ﻣﺮدم
ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﯾﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در
ﺟﮭﺎن ،اروﭘﺎ و در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و روﺳﯿﮫ ،ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ
اﯾﺮان اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی زﻣﯿﻦﻟﺮزهھﺎی ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﮭﻨﮫ و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

 ٥٥ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورھﺮام ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
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***
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً "اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖھﺎی ﺳﺪه ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺑﯿﺮون ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ و دﯾﻮاره ھﺎی ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از درون دﯾﻮاره ھﺎ و ﺑﺮج ھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و در ﯾﮏ "ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ"
 ﮐﮫ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد-ﻋﻠﯿﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺒﯿﻠﮫ ای ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﻗﺎﺟﺎر ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ" دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﺋﯽ اﯾﺮان دﯾﮑﺘﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
***
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد" ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ"" ،اﻧﻘﻼب" ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣﯿّﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﺰ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﻄﻮره ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای "رھﺎﺋﯽ از ظﻠﻢ" و "دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ"
درھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد و آرزوھﺎ و اﻣﯿﺪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای "ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی" را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ "ﻣﺸﺮوطﯿّﺖ آرﻣﺎﻧﯽ"
 ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺻﻼح در ﻧﮭﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان-ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت "آرﻣﺎﻧﺸﮭﺮ اﯾﺮاﻧﯽ" ،ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ واﻟﮫ و ﺷﯿﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ طﻮﻓﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب ،اﻋﺘﺮاض ،ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﻣﺒﺎرزه داﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﺮ "اﺗﻮﭘﯿﺎی آرﻣﺎﻧﯽ و آرﻣﺎﻧﺸﮭﺮ" دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺮوطﯿّﺖ ھﻢ ﺑﺮای
ھﺮ ﻓﺮد ،دﺳﺘﮫ و ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺎصّ ﺧﻮد را دارد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎصّ ﺧﻮد دل در ﮔﺮو ﻣﺸﺮوطﮫﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﻧﮭﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ،ﻣﺸﺮوطﯿّﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ:
 ھﻢ رﻧﺠﺒﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﮭﺮی ،ﻓﺮدای ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و، ھﻢ ﺑﺎزاری و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﻮﭘﺎی ﺗﺠﺎری ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺪان ﻣﯽدوزد. ھﻢ ﻓﺪاﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آرزوھﺎی ﺧﻮد را در ﺗﺤﻘّﻖ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و، ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺤﺼﺎرات ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ. ھﻢ اﻗﺸﺎر ﻣﺪرن طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮی آرزوھﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاھﺎﻧﮫ ،ﻧﻮﺳﺎزی وﻓﺮﻧﮓﮔﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺮوطﯿّﺖ زﯾﻨﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و،
 ھﻢ ﻣﻘﻠﺪان آﯾﺖاﻟﮫھﺎ و ا ّﻣﺖ ﺷﯿﻮخ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺤﻘّﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺎمزﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮭﻢ۹۱

رھﺒﺮان اﺳﻼمﺧﻮاه ﺧﻮد از اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ را در آن ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮥ ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ  ،٥٦ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻓﮑﺎھﯽ آن دوره ،ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را
"ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ھﺎ از ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن آورده ﺷﺪه" ،و "اﻧﺠﻤﻦھﺎ ﺗﻮی ﺻﻨﺪوق
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ،درش را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده ،ھﺮ روز در ﺧﻠﻮت آورده ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﻗﺎﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" ،ﯾﺎ "ﺧﯿﻠﯽ آدمھﺎ طﺎﻟﺒﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺮﺗﺶ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ھﻨﻮز ﮐﺴﯽ
ﻧﺪﯾﺪه" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺴﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﮐﮫ "در ﺑﮫ در ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺤﻠﮫ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﮭﺮی و دوﻟﺘﻤﺮدان و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺸﺮوطﮫ را درﯾﺎﺑﺪ ،و ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺑﺪاﻧﺪ .او ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
"اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺗﺎزه ﮐﮫ از ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن آورده اﻧﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ" و ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؟ در
ﭘﺎﺳﺦ او ھﺮﮐﺲ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮد" .٥۷
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
"ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺎدل و رھﺎ از ظﻠﻢ" ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و اﻧﺮژیھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﻣﺸﺮوطﮫﺧﻮاه را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖطﻠﺒﯽھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ،ھﻤﮑﺎﺳﮫ ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺟﺒﻨﺶ در آورد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ اﺗﻮﭘﯿﺎﺋﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘ ّﻤﻢ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺸﺮوﻋﮥ اﯾﺮان را
ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮی از آرزو و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎھﻤﮕﻮن دورۀ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﺎی اﯾﺪهآﻟﯽ و ذھﻨﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﯿّﺖھﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،و ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﺧﺮاﺑﮫھﺎی "اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و
آزادی" آن ،ﻗﺪرت ﺑﯽﭼﻮن وﭼﺮای ﭘﮭﻠﻮی اول ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ا ّﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮّل و ﻓﺮو
رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻨﺎی آرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮدم ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان
 ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن وزش ﺗﺤﻮّﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ -ﺑﺮای "رھﺎﺋﯽ از ظﻠﻢ و ﮐﺴﺐ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ" ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ ذھﻨﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و از ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای دﯾﮕﺮ وا ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
 ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﯾﺮان و اﺗﻮﭘﯿﺎھﺎی ﻣﺪرنﺗﺤﻮّﻻت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﭘﮭﻠﻮی ھﺎ ،درھﺎی ﺗﻤﺎس و
ﺗﺮ ّدد ﺑﺎ اروﭘﺎ را ﺑﮫ روی ﻣﺮدم طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و آﻧﺎن را
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ طﺮز زﻧﺪﮔﯽ  ،ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎﺋﯽ
 ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ٥٦ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 ٥۷ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.

۹۲

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﺮخ ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ –
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔّﮑﺮات و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی ﻧﻮﯾﻦ
 ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ آزادی و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﮭﺮﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ-
در ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ذھﻨﯽ "اﺗﻮﭘﯿﺎ و آرﻣﺎﻧﺸﮭﺮ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان" ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﮑﻮﯾﻦ
طﺒﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮭﺮی ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ  ٥۸و اﻗﺸﺎر
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و اداری در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و آرزوھﺎی ذھﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ رﻧﮓ و
ﺑﻮی ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠّﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ:
 ھﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و، ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ و طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوﺳﮥ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ رﻧﮓ و ﺑﻮ ،و ﻣﻌﻨﯽ
و ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﻮﺳﺎزی آن ،در آﻏﺎز و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در دورهھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از
آﻧﭽﮫ ﻣﺪرﻧﯿﺰم ﭘﮭﻠﻮی  ٥۹ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آرزوھﺎ و ذھﻨﯿﺎت ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﮔﺮوهھﺎ و ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻦ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺮ
ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
ا ّﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت داﻣﻨﮫ دار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ،
وﻟﯽ در اداﻣﮥ ﺧﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﮥ طﺒﻘﺎت و ﻻﯾﮫھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ھﻢ
از آن رو ،آرزوھﺎ و اﯾﺪه آل ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺮﯾﻨﮥ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﻊ ظﻠﻢ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آورد.
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ از ﻋﮭﺪۀ ﭘﺎﺳﺦ دادن
ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و ﺑﮫ اﻗﺘﺪارطﻠﺒﯽ ،ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ،ارﺗﺸﺎء،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﺎﻧﺴﻮر داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .و ھﻤﺮاه ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﮫ ﺧﺎرج و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،راه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم
 ٥۸ر .ک .ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻤﺎره  ۴ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻗﺸﺎر ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن در
اﯾﺮان".
 ٥۹در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺪرن و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﺮوژۀ ﻓﺮﻧﮓ ﮔﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﻏﺮﺑﮕﺮاﺋﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﮥ
دﺳﺖ آوردھﺎی ﻧﯿﮏ و ﺑﺪش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ آن ،ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ دﻻﻟﺖ دارد ،ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.

۹۳

ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ را ﺳّﺪ ﮐﺮده ،اﻣﯿﺪواری ﺑﮫ ﻣﻌﺠﺰۀ "ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن وارداﺗﯽ"  ٦۰را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ
آب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای رو در روﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﮔﺮﺑﺎره
اﺳﻄﻮره ھﺎی دﯾﮕﺮی از "ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺎدل و رھﺎ از ظﻠﻢ" در ذھﻨﯿّﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه
و ﻧﺎﮐﺎم ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯿﺸﻮد" .ﺟﺎﻣﻌﮥ آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ"" ،ﺟﺎﻣﻌﮥ
آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ" و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﯽ طﺒﻘﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی" و "ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺎﺿﻠﮥ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ" و ﻏﯿﺮه ،از آن ﺟﻤﻠﮫاﻧﺪ.

 ٦۰ﭘﯿﺸﯿﻦ.

۹٤

