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 مرداد  ٢٨شناسی تاریخی  مردم

  ابراھیـم فیـاض

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

...........................................  

ما در دوران پس از انقالب، شاھد روند جدیدی در تحوالت ایران و جھان ھستیم، به این صورت كه تحوالت جھانی، 

دیگر، ما  از طرف . شود ساز در جھان می ه ایران دارد یك قدرت تحولبه این معنی ك. تابعی از تحوالت ایران شده است

این در حالی است كه در گذشته تحوالت جھانی، ما را . باید تحوالت ایران را مرتبط با تحوالت جھانی در نظر بگیریم

  .آمدیم حساب می داده است و قبل از انقالب، تابعی از تحوالت جھانی به شكل می

عنوان یك ابرقدرت در حال افول، و قدرت با  شود كه روسیه به روطه است كه در زمانی شروع میجمله، مش از آن

كند یك استعمار جھانی را تأسیس كند و به ھمین  انگلیس سعی می. محوریت انگلیس در حال انتقال به اروپاست

سپس حكومت . كند ه نفوذ خود وارد مینام مشروطه از حوزه نفوذ روسیه درآورده و به حوز منظور ایران را با نھضتی به

یعنی از مشروطه به . كند آورد تا مقابل روسیه بایستد و بالفاصله نفت ایران را به نام خود می رضاشاه را بر سركار می

وزیری انگلیس جای آن را گرفته و با پویایی كه  مانده تزاری شوروی دیگر جوابگو نیست، نظام نخست بعد كه نظام عقب

بعد از جنگ جھانی دوم، آمریكا در . رسد به نھضت ملی كردن صنعت نفت تا می. دھد نظام جھانی را شكل میدارد؛ 

كند و اسمش را  سمت آمریكا پیدا می ایران نیز چرخشی از انگلیس به. حال تبدیل شدن به یك ابرقدرت جھانی است

كاشانی و ... ا درونی ملی كردن مثل آیتھای   جا باید دقت شود كه شاخص این. گذارد ملی شدن صنعت نفت می

چه مھم است، برخورد شدید مصدق با انگلیس و برقراری رابطه مستحكم با  مصدق محل اھمیت نیستند بلكه آن

دھد و  ھا می  مصدق عمال ایران را تحویل آمریكایی. ھرروز با مصدق در تماس بود) ھندرسون(سفیر آمریكا . آمریكاست

 .پذیرد میراحتی  كودتا را به

   

  

ھای ضعیف جامعه  مرداد؛ ھمراھی روحانیت با توده مردم و قشر ٢٨شناسی مردمی كودتای  اما نكته مھم در تاریخ

. مردم را جمع كند تا قوام، كنار رفته و مصدق بیاید - كه محله خودش بود  -كاشانی توانست از محله پامنار ... ا آیت. بود

در بررسی تاریخ زندگی مصدق مشخص است كه او چقدر رفت و آمد در . باری استزاده در اما مصدق، خود یك اشراف

كرده، كه  ھای فراوانی از خارج كشور تعریف می  ھایش قصه صبحتی او ھمیشه با خوش. دربار رضاشاه داشته است

رفتن، سر از پا  ھا ھمیشه برای خارج  پھلوی. ھا كه عقده خارج كشوری داشتند بسیار موردتوجه بوده است  برای آن

كار مصدق تعلیم و تربیت . ھای دوره رضاشاه بود  گرایی در دوره محمدرضا نیز، ھمه عقده ھمه غرب آن. شناختند نمی

تر بود و رابطه خاصی  شان بزرگ مصدق از نظر سنی از ھمه. ھا باھم كامال آشنا بودند  بنابراین آن. ھای رضاشاه بود  بچه

  .شد افیت قاجاری بود كه وارد حكومت پھلوی میاین اشر. ھا داشت  با آن

و روحانیت و جریان اشراف دوره مصدق؛ جریان دیگری نیز   اما در جریان كودتا و دوران پس از آن، غیر از جریان مردم

. كنند ھا و كارمندان و جوانانی است كه خود را پیشرفته احساس می  آید كه شامل قشر نوظھور ارتشی وجود می به

پیوستند و بعد از پیروزی مصدق، جنگی ناخاسته بین   عنوان اعتراض به رضاشاه به حزب توده فانه این جریان بهمتأس

قشر اشرافی پشت مصدق را گرفتند، اما این . ھا، تابع روحانیت بودند مردم عادی و مذھبی. این سه گروه شروع شد

  .دھان روسیه دوختند گروه به حمایت از حزب توده چشم به
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ھایی كه رضاشاه  ھمان كار. شد شدت خشن  اش ظاھر و به استبدادی  با روی كار آمدن مصدق، روحیه قجری اشرافی

كردند و  شدت فعالیت می ھا به  ای میان توده ھای وحشتناكی راه انداختند و در این  دینی بی. كرد كرد او ھم می می

نام پادشاھی یا جمھوری معلوم بود كه  ماند به د و اگر میش او داشت مستبد می. مصدق ھم ظاھرا سكوت كرده بود

چه از دین مانده بود از بین  ماند، ریشه ھمه آن گشت و مصدق می اگر شاه برنمی. كرد ساختار اجتماعی ما را نابود می

ا را ھ  ای برای ھمین توده. خواست انجام دھد چه در دوران رضاشاه و مشروطه نشده بود، مصدق می آن. رفت می

  .دادند دینی را رواج می جا حتی در ارتش نیز نفوذ كرده بودند و بی ھا ھمه  شدت آزاد گذاشته بود و آن به

  

شدت با ملی  ھا نداشته و به  زاده فكری و اشراف بروجردی باتوجه به تجربه بد مشروطه، اعتمادی به روشن... ا آیت

خواست ریشه  می. بته مصدق خودش ھم با روحانیت خوب نبودال. سمت مصدق نرفت كردن نفت مخالف بود و ھرگز به

. عنوان مرجع تقلید با نھضت موافق نیست بروجردی به... ا پس از مدتی ھمه فھمیدند كه آیت. روحانیت و دین را بزند

چون ضدسلطنت عمل نكرده بود، ! راحتی سقوط كرد جا بود كه مردم از حمایتش دست كشیدند و بعد از آن به این

ھا   ای توده. حتی اموالش ھم مصادره نشد فقط به كاخ بیابانی در احمدآباد تبعید شد تا این كه درگذشت. اعدام نشد

خواست  مصدق ھم می. ھا كشورفروشی بود  یعنی خیانت آن. دنبال این بودند كه نفت شمال را به روسیه بدھند به

كدام را  چون ھیچ. ن بود كه مردم صحنه را خالی كردندای. ھا بفروشد  كردن، نفت را به آمریكایی نام ملی به

. خود سرنگون شد و با یك شورش خیابانی، شاه بازگشت با كنار كشیدن علما و مردم، مصدق خودبه. خواستند نمی

ساختار اشرافی . پس این ساختار مھمی است، ساختار اشرافی كه در مصدق بود و متأسفانه ھنوز ھم وجود دارد

چون . اندازد گرایی را راه می كند و یك نوع فساد غرب سرعت بعد خانوادگی پیدا می تار خاصی است كه بهایرانی ساخ

بعد . گذرانی را تضمین كند خواھد كه خوش گذرانی كند و غیردینی ھم باشد، یك فرھنگ جایگزین می اگر بخواھد خوش

ھایش حاضر بودند  از انقالب، اشرافیتی داشتیم كه بچه ما بعد. فكری دینی و آزاداندیشی درآمد نام روشن از انقالب به

ھا   این. كه خانواده رضاشاه و مصدق ھم بودند ھمان. در لندن غذای سگ بخورند ولی بگویند در لندن درس خواندند

ا ھایش ر متأسفانه اشرافیت در ایران بچه. نام پیشرفت احتیاج دارند شان به محمل مشروعی به ھا گذرانی برای خوش

  .كند تا احساس پیشرفت كنند پرورده خارجی می دست

   

  

ما تا قشر سازنده نداشته باشیم، كشور دچار . گر است یك قشر متوسط ھم داریم كه قشر متوسط ویران

چشم یك عده خائن  مردم به حزب توده به. گر شد ای شد، ویران قشر متوسطی كه در زمان مصدق توده. ھاست بحران

كند  در دوره انقالب، قشر پایین و متوسط كه سعی می. كه دنبال تأمین منافع شوروی است چشم كسی به. نگاه كردند

رویم از اتحاد قشر متوسط سازنده با قشر پایین است اما  چه ما داریم با آن پیش می آن. سازنده باشد، اوج گرفت

ھای اخیر   شود كه در فتنه ش شروع میا گری كند حالت ویران ھروقت قشر متوسط، حالت جدایی از حكومت پیدا می

گرایی شدید در  در فتنه اخیر، قشر متوسطی كه بعد از انقالب توسط ھمین اشرافیت حكومتی و با غرب. دیده شد

ھای غیردینی مثل  با كار. اند اكثرا ھم نوكیسه. گری زدند دولت بازسازی و نوسازی، تربیت شده بودند؛ دست به ویران

  .پردازند كنند؛ به مقابله با نظام می ای كه برقرار می ھا و روابط خارج از خانواده  بازی ھا، سگ حجابی بی

در ابتدا محمدرضا . تحمل است گیرد، شاه قابل مرداد شكل می ٢٨كه كودتای  ١٣٣٢رود تا  كه رضاشاه می ١٣٢٠از 
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پولی و بروز  شان از كشور با بی تناما با آمدن مصدق و نحوه بیرون رف. قدری ضعیف و نحیف بود كه حد نداشت به

پس . چون ھر روز ممكن است از كشور اخراج شوند. مشكالت فراوان در لندن و ایتالیا، یاد گرفت كه باید پول جمع كند

طرف شاه سعی كرد تا  از آن. از آمریكایی شدن نفت كه به نام ملی شدن انجام شد، محمدرضا حسابی پول جمع كرد

تا آغاز جریان بھائیت كه ! داد بروجردی را ھمیشه مدنظر قرار می... ا ھای آیت  حرف. ی را رعایت كندگرای دین ١٣۴٢سال 

و امام  ١٣۴٢رسید به سال  ھا ایستادند، تا   بروجردی و مرحوم فلسفی جلوی آن... ا آیت. كردند ھا آن را وارد   آمریكایی

خرداد  ١۵. دانستند، با محمدرضا جنگیدند فرع یھودیت میشدت از ھمان اول بھائیت را  كه به) علیه... ا رحمت(

داد از دست داد و دیگر  اش با روحانیت را كه مقداری مشروعیت به او می محمدرضا وارد استبداد مطلق شد و ھمراھی

  .تا پایان حكومتش آن را باز نیافت

   

  

مذھب بھائیت یك نوع مذھب جایگزینی . شود تر روز قوی پس خود نھضت ملی كردن باعث شد كه بھائیت در ایران روزبه

كردند یك نوع  سعی . خواست تا در ایران جانشین تشیع شود بود كه توسط یھود جھانی كه ھنوز ھم ادامه دارد، می

. كرد اما اگر آن نھضت مصدق و قبلش مشروطه نبود؛ بھائیت در ساختار حكومتی بسط پیدا نمی. ایران بھایی بسازند

كند در  نام انجمن حجتیه كه سعی می شود به در مقابل بھائیت یك مذھب شاھنشاھی درست میجالب است كه 

پس عمال در خود حكومت شاه دو جریان در مقابل ھم . پناه شاھنشاه و ارتباطی كه با دربار دارد با بھائیت بجنگد

بینیم، و  ارد و آثارش را در ایران میداریم؛ انجمن حجتیه كه یك نوع تأثیر مسیحیت است در تشیع كه ھنوز ھم ادامه د

ھا را باید بررسی كنیم تا ابعادش روشن شود تا به این  این ساختار. یك مذھب بھائیت كه تأثیر یھود در تشیع است

ھای اخیر موفق   ھایی چون آشوب  وسیله، ساختار اجتماعی و فرھنگی مردم را شناخته و در جلوگیری از بروز فتنه

  ھایی شكل می گیرد  ھای آینده روی چنین فتنه  ه فتنهچراك. عمل كنیم

  

  

   

   ۵٨ش / ھفته نامه پنجره: منبع

   

  

  

  

  


