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  حقوقدان -اميرفيض

روزھا مطرح اين سوالی که ذربايجان آدررابطه با اقدامات شاھنشاه ايران وارتش شاھنشاھی درنجات 
  :شده که درسابق ھم بارھا بوسيله اشخاص ديگری مطرح شده اين است

  >مشھود نگرديد ۵٧درشورش ذربايجان آارتش درجريان نجات  <چرا فداکاری شاه و

توضيحی است که  رامش سنگوی نويسنده وروزنامه نگارمعروف ھندی يستم اثربدرکتاب رھبران قرن 
  .سوال مطروحه پی بردپاسخ  به   طريق ميتوان نآ از

   .مده استآن کتاب درفصل شاھنشاه ايران آ در

زاد آ سھم موثری در طلبانه استالينیتمايالت توسعه خود دربرابر  ميزآشاھنشاه ايران با مقاومت موفقيت 
ون چکه مبنی برپذيرفتن بی . در حقيقت معظم له سدھای روانی وسياسی گذشته سيا انجام دادندآکردن 
  )١٢٠صفحه (                                                  .شکستند را وی بوددولت ھای ق یوچرا

تفاوت بين انگيزه   اسالم وتشيع بود حاکميتنطور که اعالم ميشد آ و بظاھر ۵٧ شورشيان سالانگيزه 
   .بقدرکافی روشن است که پاسخ پرسش باال را داشته باشد ۵٧ذربايجان با شورش آحزب دمکرات 

تاريخ ايران هروقت كه مذهب درمقابل شاه ايستاده است مذهب وحاكم  در< :پارسونز نوشته است
روسای جمھوری  ،مريکا ھم شمول داردآ و > اين قاعده درتمام جوامع حتی اروپائيانن برنده شده استآ

  .مريکا ازايستادن درمقابل مذھب احيتاط کامل دارندآ

يت آ راگ« :فردوست ميگويد ؛فردوست است که شاھد اين تحريراست مريکا نقل قولی ازآدراسناد سفارت 
اخ ک ن به سينه خود ببندند وبطرفآگروھی ازپيروانشان قر و يت هللا ديگرآهللا شريعتمداری ھمراه چند 

نھا تيراندازی آسينه  ن درآقر نان وآيا سربازان گارد شاھنشاھی به سوی آسلطنتی شاه حرکت کنند 
  »؟خواھند کرد

يت آ« :نرا امضا کرده وبه رئيس شھربانی ميگويندآاسناد سفارت سندی است که افسران شھربانی  در
   ».مع تقليد ماست ما نميتوانيم برخالف دستورات او عمل کنيجی مرهللا خمين
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ارتش  ھنگ نبود که واکنش شاه وآاين ادعا با ادعای پيشه وری ھمخمينی ميگفت ما اسالم ميخواھيم 
   .بتواند ھماھنگ باشد

قاومت م شورشيان مذھبیميدانستند که شاه وارتش نميتواند درمقابل  ؛مريکا وبيشتر انگليسآ انگليس و
  .نداستفاده کرد بعنوان رھبر نی مرجع تقليدکنند بھمين دليل بجای استفاده ازبازرگان وامثال او ازخمي

 کنون تجديد وتا ن شايد صدھا بارآپايان نميتوان ازاين تاسف دوربود که پرسش مزبور ومشابھات  در
  .تکرارشده است با اينحال برخی تصور ميکنند که به يک مخزن اسرار وناگفته ھا رسيده اند


