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میرزا آقاخان نوری
( 1186 – 1243هـ.ش)

...

گفتوگو
کسیازترسساواک
نمیتوانستنفسبکشد!
نــهــضــت اســامــی
مردم ایران با همت
مــبــارزان و از جان
گذشتگانی به ثمر
رسید که با تحمل
یهـــــای
دشـــــوار 
مبارزه راه رسیدن
به استقالل ،آزادی
را هموارکردند.آن
چه در پی میآید ،فرازهایی از گفتوگوی
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با
سید علی اصغر رخصفت ،از مبارزان دوران
انقالب و اعضای هیئتهای مؤتلفه اسالمی
است که در آن ،گوشههایی از دشواریهای
پیش روی مبارزان آن دوران ،توصیف شده
است.
از عــاشــورای ســال  1342و
نقش هیئتهای مؤتلفه در آن قیام
بگویید.
محور آن جریان ،مسجد حــاج ابوالفتح و
شخص شهید حاج مهدی عراقی بــود .روز
قبل اعالم کرده بودند که فردا راهپیمایی
انجامخواهدشدوساواکهمآمدودرمسجد
را بست .ســاواک و دار و دسته رژیــم ،از چند
روز قبل اعالم کرده بودند :ما این هیئت را به
هم میزنیم! قرار بود چماقدارهایشان را به
سراغمانبفرستند.
صبح عاشورا آمدیم و در مسجد را شکستیم
و رفتیم داخل مسجد و آقای شاهنگیان منبر
داغــی رفــت .جمعیت بهقدری زیــاد بود که
یک َس ِردستهدرمیدانقیامبودوسردیگرش
سهراهامینحضور!بیشترکارهاراحاجمهدی
انجام داد .بعد آمدیم جلوی مجلس .در آن
فضای سنگین و اختناق عجیب ،جمع شدن
آنجمعیتمعجزهبود.روزگاریبودکهکسی
ازترسساواکنمیتوانستنفسبکشد!

سیاستمداروصدراعظمدورانناصرالدینشاهقاجاربود.ویپیوندیعمیقباسفارتخانهانگلیسداشتومشهوراستکهتابعیتانگلیسیگرفته
بود.میرزاآقاخانازاطرافیانمهدعلیا،مادرناصرالدینشاهبودودرعزلوبهشهادترساندنامیرکبیر،نقشمؤثریایفاکردوپسازاو،بهمقام
صدراعظمیرسید.درزمانصدارتمیرزاآقاخاننوری،افغانستان،طبقعهدنامهپاریس،ازایرانجداشد.

به مناسبت سالروز قتل هولناک «امیرکبیر»
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میرزاتقیخان امیرکبیر ،چهره تابناک تاریخ
معاصر ایران ،در دورانی حساس زمام امور کشور
را به دست گرفت؛ دورانی که سرآغاز تکاپوهای
استعماریدرایرانبودودرایتمردیوطندوست
مانند او ،میتوانست ایرانیان را به سالمت از آن
پیچتاریخیبگذراندومسیراعتالیایرانراهموار
کند؛ اما دریغ که حسادتها ،زیادهخواهیها و
گ چشمیها ،اجازه نداد که فرزند برومند این
تن 
سرزمینراهیراکهآغازکردهبود،بهانجامبرساند.
شهادت مظلومانه امیرکبیر در حمام فین کاشان،
یکی از اندوهناکترین و سیاهترین اوراق تاریخ
معاصرایرانراتشکیلمیدهد.وابستگینداشتن
به خاندانهای اشرافی ،عزتنفس ،تیزهوشی،
فصاحت بیان و وطندوستی ،از ویژگیهایی بود
کهمیشدمجموعهآنهارادرشخصیتامیرکبیر
سراغگرفت.بااینحال،هیچکدامازاینویژگیها،
مانع از فعالیت بدخواهانی که دست در دست
استعمار داشتند ،نشد؛ ناصرالدینشاه که در ایام
جوانی قرار داشت ،تحت تأثیر سخنان درباریان
و به ویژه مادرش ،مهدعلیا قرار گرفت .با وساطت
میرزاآقاخان نوری که به داشتن تابعیت انگلیسی
مشهور و در همان حال ،بر کرسی صدراعظمی
ایران تکیه زده بود ،در آن شب شوم ،فرمان قتل
امیرکبیر را به امضای شاه مست از باده رساندند.
پیک مــرگ ،تهران تا کاشان را یکسره تاخت و
نیمههای شب ،با ادعای آوردن خلعت برای امیر،
وی را واداشت که برای پوشیدن آن ،به حمام برود؛
حمام فین کاشان .آنجا بود که حکم شاه را به وی
ابالغ کردند ،رگهایی را که در آن عشق ایران
جاریبود،زدندودستآخر،وقتیپیکرمردانهاش،
بیرمق بر کف حمام افتاد ،دستمالی در گلویش
فرو بردند و کارش را ساختند .امیرکبیر آخرین
حلقه زنجیر دولتمردانی بود که در عهد قاجار ،با

آرزوینجاتوتعالیایران،برکرسیصدارتتکیه
زدنــد .اما به راستی چه شد که چنین سرنوشت
محنتانگیزی برای امیر و ایران رقم خورد؟ مگر
صدراعظم وطن دوست چه کرده بود که خناسان،
این چنین در پی قتل او برآمدند و از هیچ اقدامی
برایضربهزدنبهجایگاهوی،فروگذارنکردند؟
▪امیرسازشناپذیر

شاید مهم ترین علتی که مخالفتهای درباریان و
بیگانگان را با امیرکبیر ،برانگیخت و تشدید کرد،
سازشناپذیریاوبود.امیرتنهابهایرانمیاندیشید
و او را جز اعتالی وطن ،آرزویی نبود؛ در این مسیر
مقدس ،از هیچ سختی و نکوهشی نمیهراسید
و بر پاسداری از منافع ملی پای می فشرد .این
روحیه ،حتی هنگامی که نماینده محمدشاه در
کمیتهحلاختالفاتمرزیباعثمانیهابودهم،به
خوبیبروزوظهورداشت.عثمانیهاکهازکیاست
لجاره و
و باریکبینی او برآشفته بودند ،تعدادی ّ
اراذل اطراف ارزنهالروم ،محل مذاکرات در خاک
عثمانی را برای حمله به محل اقامت امیر تطمیع و
تحریککردند،امااودربرابراینتعدیات،خمبهابرو
نیاورد و حاضر به واگذاری حقوق حقه ایران نشد.
به او گفتند که دست کم برای در امان ماندن از آزار
مهاجمان ،لباس عثمانیها را به تن و از شهر عبور
کند ،اما غیرت ایرانی امیر ،اجازه این کار را نداد و
گفت«:منهرگزنامایرانرابهننگآلودهنمیکنم
و با جامه عثمانی به بهشت جاودانی نمیروم ،اگر
خواهی هماکنون با این چند تن مردم مجروح که
َمراست ،سوار میشوم و بدین شهر عبور میدهم؛
اجازتدهیدتاهمهمردمبهمبارزاتمابیرونشوند
ومردمایرانوحملهشیرانرابدانند(بشناسند)».
▪اقداماتیبرایایران

امیر با هیچ خودفروخته و بیگانهپرستی ،س ِر
سازش نداشت و حاضر نبود به درباریان طماع و
مفتخور ،باج بدهد؛ قدرت را به عنوان ابزاری
برای اعتالی میهن در اختیار گرفت و اجازه نداد
آنان که سودای اقتدار و جاهطلبی دارند ،آن را در
اختیار بگیرند و بار سنگین تفرعن خود را بر دوش

مردممظلوموستمدیدهایرانبگذارند.اوبهسفرای
دولتهایاستعمارگر،بیاعتناییمیکردوآنها
رابهچیزینمیگرفت؛دستشاهزادگانپرتعداد
و مغرور قاجار را از خزانه مملکت کوتاه و نخستین
بیمارستان دولتی را در ایران بنا کرد .با همت او،
امنیت در سراسر کشور برقرار شد و جایی برای
گردنکشیگردنکشانباقینماند.امیرسایهشوم
فتنه ساالر را از سر خراسانیان دور کرد و روسها
را که پس از قــرارداد ننگین ترکمانچای ،جزیره
آشورادهرابهناحقدراختیارگرفتهبودند،ازخاک
ایرانبیرونراند.او دارالفنونراساختتاایرانیان
را به سالح دانش جدید مجهز کند؛ تا فرزندان این
مرزوبومناچارنباشندبرایفراگیریعلومنوین،راه
سرزمینهایبیگانهراپیشگیرندوباذهنیآلوده
به کشور بازگردند و به تحقیر آنچه خودی است،
بپردازند .تمام این اقدامات ،دست و پای کسانی
را که پیشتر ،ایران را ِملک خود میدانستند و هر
چه میخواستند ،انجام میدادند ،تنگ میکرد.
دودمــان و دربــار خانمان بــرانــداز قاجار ،طالب
مردانیمانندمیرزاآقاخاننوریبودکهبگویند«:ما
دربرابرقبلهعالم،ازسگهمکمتریم!»دکترادوارد
پوالکاتریشی،پزشکمخصوصناصرالدینشاهو
کسیکهبرایتدریسدردارالفنوناستخدامشده
بود،دربارهامیرکبیرنوشتهاست«:میرزاتقیخان
مظهر وطنپرستی بــود ،یعنی همان اصلی که
در ایران مجهول است .آنچه به او میدادند و او
نمیگرفت،خرجمعدومکردنویشد».
▪سیاستاستقاللاقتصادی

امیردراجرایطرحهاوبرنامههاییکهبرایآبادانی
ایــران داشــت ،اهل مسامحه و رانتبازی نبود .او
دست هر فرد ایرانی را که میتوانست در این راه
کمکی به دولت بکند ،میفشرد .داستان واگذاری
دوختنشانهاینظامیبهبانوییهنرمندازاهالی
تهران یا دستور ساخت سماور به هنرمندان قلمزن
اصفهانیتوسطامیرکبیرمشهوراست.اوبرخالف
درباریان طماع که میخواستند از هر منبعی در
ایران ،ثروت بیندوزند ،در پی سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی بود .امیر کسانی را که دست به استخراج

تصویر امیرکبیر در  48سالگی
کار ابوالحسن خان نقاش باشی که
در موزه «ملک» نگهداری می شود

معادندرکشورمیزدندتاپنجسالازمالیاتمعاف
کرد و برای افرادی که از روشهای جدید استفاده
کنند،تسهیالتیدرنظرگرفت.همیناقداماتبود
که هر روز بر جمع مخالفان امیرکبیر اضافه میکرد
و در نهایت ،زمینهساز به شهادت رسیدن او شد.
با این حال ،به دلیل تعلق خاطر ناصرالدینشاه به
امیرکبیر ،بدخواهان نمیتوانستند به راحتی نظر
شاه را درباره صدراعظم توانای ایران که برای او در
حکماستادوراهنمابود،تغییردهند.بههمیندلیل،
مهدعلیا ،مادر ناصرالدینشاه که دست بر قضا،
مادر زن امیر نیز بود ،جلوداری مخالفان امیرکبیر
را برعهده گرفت .البته این جلوداری ،ظاهری بود و
درنفرتعمیقمهدعلیاازدامادشریشهداشت،اما
سلسلهجنباناصلیماجرا،گروهدیگری،متشکلاز
درباریانوسفرایروسوانگلیسبودند.
منابع:
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گزارشتاریخی
انتشار مقاله اهانت آمیز
نتیجه سفر«کارتر» به تهران

روز  17دی  ،1356همزمان با سالروز کشف
حجاب ،محمدرضاپهلوی دســت به ریسک
بزرگیزدکهبعدهاازآن،بهانتحارسیاسیتعبیر
شد .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصرایران،عصراینروز،روزنامهاطالعاتدر
صفحههفتمشماره 15506مقالهایباعنوان
«ایــران و استعمار سرخ و سیاه» با نام مستعار
احمد رشیدی مطلق ،منتشر کرد .این مقاله،
به ادعای واهی خود ،قیام  15خرداد 1342
را نتیجه همکاری استعمار سرخ (تودهایها)
و استعمار سیاه (روحانیون) در مقابل انقالب
به اصطالح سفید شاه و ملت توصیف و به امام
خمینی(ره) ،رهبر نهضت اسالمی ،توهین
کــرده بــود .امــا چطور شد که رژیــم دســت به
این اقدام نابخردانه زد و مسیر سقوط خود را
هموار کرد؟ پس از روی کار آمدن کارتر با شعار
حقوق بشر در آمریکا ،شاه در ایران ،بالفاصله
اعــام فضای باز سیاسی کرد و در پی آن ،با
آمدن رئیسجمهور آمریکا به ایران و سخنان
ستایشآمیز او در شب اول ژانویه  1978در
کاخ نیاوران و اعالم پشتیبانی بیقیدوشرط از
رژیمپهلوی،شاهجسارتبیشتریبرایاعمال
سیاست فشار ،سرکوب و حذف مخالفان از
صحنه سیاست کشور ،زیــر لــوای فضای باز
سیاسیپیداکرد.انتشارمقاله«استعمارسرخ
و سیاه» ،یک هفته پس از بازدید رئیسجمهور
آمریکاازایران،یکیازاقداماتشاهدراینزمینه
بود .احسان نراقی ،از وابستگان به دربار ،نقل
میکند « :تز آقایان این بود که کسانی که اهل
مبارزههستندخودرانشاندهند.شاهدرمقابل
سیاستحزبدموکراتآمریکاوکارتردر زمینه
بازشدنفضایسیاسی،هدفشآنبودکهاگر
ما آزادی بدهیم ،اسالمیها با تودهایها َسر
بلندخواهندکرد.بنابراین،شاهمایلبودبااین
کار ،سروصدایی بلند شود و مخالفین مذهبی
حکومت نمایان شوند ».اقــدام به انتشار این
مقاله،ازیکمحاسبهغلطناشیشدهبودورژیم
بهگمانخود،قصدداشتزیرلوایحقوقبشر
به سبک کارتر ،همزمان هم به شخصیت رهبر
نهضتاسالمیاهانتکندوازاوانتقامبگیردو
همتحتپوششفضایبازسیاسی،مخالفانو
انقالبیونراشناساییکند؛اقدامیکهآغازیبر
روندپایانپهلویهابود.

