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 بود؟ و محمدعلی شاه ممکنمشروطه خواهان  ۀمصالحآیا 

 1931، دی و بهمن 04، شماره اندیشۀ پویا
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 مقدمه

یران به عنوان پادشاه حکومت خورشیدی در ا 1522تا  1521( از سال 1511-1940محمدعلی شاه قاجار )

در کارنامه او موافقت با جنبش مشروطه، مخالفت با آن تا حد براندازی، به توپ بستن مجلس شورای کرد. 

خواهان طرفدار مشروطه، ترور شاه، مصاف سرکردگان جنبش با وی تا فتح تهران، پناهنده ملی، کشتار آزادی

هگذر فشارهای داخلی و خارجی به سوی روسیه، بازتاب یافته ایران از رشدن شاه به سفارت روسیه و ترک 

، به باور من دورهسال بود. این  چهارحدود ران گذاری محمدعلی میرزا تا فرار او از ایاست. فاصله زمانی تاج

ای که همه در آن هترین و خسارت بارترین دوره تاریخ مشروطیت ایران را رقم زد؛ دورکترین، دردناسخت

یدند و همه ضرر کردند: هم ملت و کشور ایران، هم سرکردگان و کوشندگان جنبش، هم مجلس آسیب د

 شورای ملی و هم شاه و دربار. 

مردم و محمدعلی شاه از ساله آن است که: آیا مصالحه میان  چهاردر برابر رخدادهای این  نبنیادی پرسش

اه شای که ذهبی کاری ممکن بود، به گونههای صاحب نفوذ سیاسی و ملس شورای ملی و شخصیتطریق مج

کم در کنار جنبش مشروطه خواهی مردم ایران قرار گیرد؟ برای پاسخ دادن به جای براندازی مشروطه، دست

به این پرسش، الزم است به بازبینی و بازاندیشی در شخصیت محمدعلی میرزا در دوران کودکی و جوانی، 

بیت سیاسی او، حمایت او از مشروطه و عزم او در برانداختن آن، طرح ها در ترستربیت مذهبی او، نقش رو

به عنوان زمینه های الزم جهت درک و تبیین رفتار  ترور شاه، نقش رهبران دینی و تاثیرگذاری افکار عمومی

 این نکته ضروری است که منابع کسب اطالعات ما از تاریخ و از جملهپرداخت. تذکار  شاه بر اساس هرمنوتیک

های شخصی فعاالن سیاسی و اجتماعی است. این و گزارشطرات نگاران، خاهای تاریخ، پژوهشزمانیاین دوره 

 متون تاریخی همواره بر پیشانی تواند از خطا، سهو، فراموشی و اغراض شخصی تهی باشد. بنابراین،یمنابع نم

 خود، قید نسبیت را به همراه دارد. 
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 هازمینه

 شاه تربیتشخصیت و  .1

ده زشاه در تبریز متولد شد. سه ساله بود که به تهران آورده شد و در سن دوامیرزا فرزند مظفرالدینمحمدعلی

قراول مخصوص ارک  -د. نخستین منصب او سرکردگی فوج امیریهیسالگی پدرش او را به تبریز بازگردان

در سن هفده سالگی بود. آشکار است که دوره کودکی، نوجوانی و جوانی هر شخص، دوره  -حکومتی تبریز

ینی دارا شود. گزارش ناظم آفرهای الزم را برای نقشو زمینهها فراگیری دانش، تجربه و مهارت است تا مایه

تاریخ بیداری در  روشنگر و عبرت آموز است. او ،میرزامحمدعلیکرمانی در خصوص این دوره زندگی  ماالسال

ه بود، بخانه او  دادند برای نانِیمچون در زمان استبداد هر فوجی و حکومتی به کسی »نویسد: یم ایرانیان

میرزا مصروف دخل و جمع پول بود و از مجالست اخیار و ابزار منصرف و از این جهت هم و غم محمدعلی

ناکسان انیس، مردمان پست و شریر و اوباش و تحصیل علوم و کماالت منحرف، با اشخاص رذل جلیس، با 

ران و از سربازی دو ق زشت عادت شد، مثالًرا طرف وثوق و اعتماد خویش قرار داد، به کارهای  ]سرکشان[لواداَ

 (.510، بخش اول،1011) ناظم االسالم، «کرد.یمسر خدمت مرخصیِ خانه  زگرفت و او را ایمسه قران 

رشوه و تعارف، راهزنی با  ندهد: گرفتیممیرزا اینگونه ادامه در مورد محمدعلی اراالسالم فهرست خود ناظم

اوباش که خود و جذب اراذل و از پیرامون « اشخاص نجیب»های مردم، تصفیه هدف چاپیدن اجناس و پول

ار و احتک ،«رعیت بیچاره»نقش اساسی داشتند، تصرف امالک مردم و  و ترغیب او به قتل و غارتدر تحریص 

دی م ولیعهانویس در ایگماشتن خبرچین )راپورتچی( و خفیهمت گران، یانبار گندم و جو و فروختن آن به ق

-512) همان، در تبریز، تا مردم نتوانند با دوست و آشنای خود از وضع رفتار و ظلم او و کسانش صحبت کنند

 شخصیت و به منابع تاریخی، آن را کامل کرد.توان با رجوع البته این فهرست هنوز کامل نیست. می (.510

سیاسی و اجتماعی،  و شعور نخوانده، فاقد درکدهد که او فردی عامی، درسیرزا نشان ممیتربیت محمدعلی

تردید این دوره زندگی، نقش اساسی در یبهره از پرورش مدنی و تهی از اخالق و منش انسانی بوده است. ببی

 پادشاهی داشته است. هنگام رسیدن به های او شها و واکنشکن

و امامان شیعه اظهار اعتقاد و ارادت  قران داری عوامانه بود. او بهنزدنی از دیای مثالمحمدعلی شاه نمونه

به سحر نهاد. یمو سنت امامان را با ارتکاب قتل و غارت و استبداد رای زیر پا  قرانکرد، اما در عمل آیات یم

د. کریهای سیاسی خود را بر مدار خرافات اتخاذ مدعانویسی و طلسم باور داشت و تصمیم و جادو، فالگیری،

کرد. یماو به جای اندیشیدن و رایزنی با اهل سیاست، انجام بسیاری از کارهای خود را به فال و استخاره محول 

تی تعیین ساعت مناسب مخالفان و حهای خود مانند عزل و نصب وزیران، سرکوب یها و موضع گیراو تصمیم

از علمای تهران و از  -های فردی به اسم میرزا ابوطالب زنجانیبرای ختنه فرزندان خود را بر اساس استخاره
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حسین  م. محمدعلی شاه نسبت به اما(1921 )شیخ االسالمی، گرفتیم -مخالفان سرسخت جنبش مشروطه

زد و خون سرش یمدر روز عاشورا قمه و قداره به سر »کرد. به گزارش ناظم االسالم کرمانی: یم)ع( ابراز ارادت 

کرد و شمع چهل یممالید و در شب عاشورا هزار و یک عدد شمع در اطاقش روشن یمرا به روی و صورتش 

لگراف حمله به تبریز را کرد، اما احترام ماه محرم را منظور نداشت و در ایام عاشورا بود که تیممنبر را روشن 

مخابره کرد، و حکم داد که اهل تبریز را در حالتی که مشغول عزاداری بودند، قتل و اسیر و غارت نمایند. در 

افتاد، اما در شب چندان مسکرات و یم کرد که به حالت غشیمروز عاشورا آنقدر خون از سر خود جاری 

به  کهچنانمیل داشت،  ] پسر بدکار، مفعول[ دمرَاَ به اطفالشد. یمآشامید که مست و الیشعر یمالکلیات 

شوند و به واسطه یزنان خوشگل مایل بود. زمانی که خبر به او دادند در تبریز رعیت از گرسنگی تلف م

ا آن روز را ب ،خبر بسته است، به شکرانهخورند و در اصفهان اقبال الدوله به مسجد توپ یممحصوریت، علف 

پرست وانمود عیش و عشرت گردید. خود را ناموس ولود که جوانی چهارده ساله بود، مشغیکی از فامیل خ

)ناظم االسالم، «داشت.یمنمود که با اجنبی روا یمهمان رفتار را کرد، در حالتی که با محارم خود یم

 (.524بخش اول،1911

رفتار بود و در دربار به وحانیان طرفدار خود مهربان و خوشبود. با ر رفتار محمدعلی شاه با روحانیان، دوگانه

 (. 1921) شیخ االسالمی،  آنان مقام داده بود تا از این جماعت علیه روحانیان جانبدار مشروطه استقاده کند

وند موضع مراجع مذهبی ایرانی طرفدار مشروطه که در نجف اقامت داشتند، به ویژه محمدکاظم خراسانی )آخ

خواه همانند سیدمحمد طباطبایی و سیدعبداهلل بهبهانی، و جانبداری از عالمان مذهبی مشروطهخراسانی( 

اهلل نوری قرار داشت. محمدحسین غروی ض مشروطه بود که در راس آنان فضلمخالفت با روحانیان معار

نزیه تنبیه االمه و تدر رساله نامور ایرانی مقیم نجف و جانبدار جنبش مشروطه بود، دینی که از مراجع  -نائینی

ه استبداد عبش»اهلل نوری پرداخت و به نقد افکار و عملکرد فضل، به تفصیل «استبداد دینی»، زیر عنوان الملله

پیدا است که رفتار . (39-109، 1930محمودی، ) را مُقَوِم استبداد داخلی و استعمار خارجی دانست« دینی

با تظاهر به اعتقاد به اسالم و والیت بود. هنگامی  او نمایانگر باورهای عامیانه و خرافی ،شاهمذهبی محمدعلی

مغز خواهد بود و حداکثر به تظاهر یپایه و بیگرایی او نیز ببمایه و تهی باشد، مذهبی ذهنی که فردی از نظر

 شود.یمفروکاسته ها مذهبی در جهت فریب دادن توده و خودنماییِ

ز رسیدن به شاهی و پس از شاه، پیش ا، محمدعلیتاریخ مشروطه ایرانزارش سیداحمد کسروی در براساس گ

مارکوویچ شابشال )ملقب  یها بوده است. او از آموزگار خود، سرگیپرورده و متکی به حمایت روسآن، دست

 نبود، بلکه به عنوانشاه یفقط آموزگار محمدعلالسلطان( زبان و فرهنگ روسی را آموخت. شابشال به ادیب

فته مند و شیردهای وی نهاد، نفوذ فراوانی بر او داشت و سرانجام او را عالقهمربی، تاثیر زیادی بر منش و رویک
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وجب ممیرزا با لباس قزاقی یافتند که خواهی، مردم تصویری از محمدعلیجنبش مشروطهروسیه گردانید. در 

 ید.رنجش آنان به ویژه سرگردگان مشروطه گرد

ر سطحی و فاقد محتوای فرهنگی و سیاسی بود و به ظواهر، اطوار اکه البته بسی –شاه پرورش روسی محمدعلی

ید. ها گردمایه مشی شبه سیاسی او به عنوان شاه تحت امر روسبن -خوی قزاقی فروکاسته شده بود و خلق و

فارت ، به سمجلس شورای ملی را به توپ ببندد این رو، مایه شگفتی نیست که شاه به فرماندهی لیاخوفاز 

 ها قرار گیرد. به عنوان شاه مخلوع فراری ایران، تحت حمایت روسروس پناهنده شود و سرانجام در روسیه 

 

 تعامل شاه و مشروطه خواهان .2

خواهان پیش از رسیدن به سلطنت، از نظر سیاسی چه معنایی شاه با مشروطهروابط نزدیک محمدعلی

 خواهان به عمویشمیرزا از احتمال نزدیکی مشروطهاشد؟ گزارش کسروی از ترس محمدعلیتوانست داشته بیم

شاه، و حاکم مقتدر اصفهان، و برکشیدن او به مقام سلطنت از سوی سرکردگان السلطان، فرزند ناصرالدینظل

 دارد.پرده برمی ،مشروطه

، پیش 1522خواهان اتفاق افتاد. در اسفندماه مشروطه وی باشاه در هنگامه اوج همکاری طرح قتل محمدعلی

کرده بودند. بعد از ظهر همان روز ترور وگو از ظهر جمعه، نمایندگان مجلس شورای ملی با شاه دیدار و گفت

رفت که ناگهان در راه با پرتاپ دو نارنجک به سوی کالسکه یم. شاه برای گردش به دوشان تپه رخ دادشاه 

ما شاه از خطر رهایی یافت. به گزارش ااو سوء قصد شد. شماری از افراد کشته و زخمی شدند،  شاهی به

اشخاص  (1911 ی،) کسرو«کشید و بمب را نیز او ساخته بود. نقشه این کار را حیدر عمواوغلی»کسروی: 

ساعتی پیش از این واقعه، نگارنده در »گزارش یحیی دولت آبادی: اند. به دیگری نیز در جریان این ترور بوده

رود صدایی بلند شود، و یمگوید احتمال یممنزل خود با یکی از ناطقین تندرو ملت نشسته، شخص مزبور 

اگر گزارش کسروی را  ) دولت آبادی،(«شود او هم از توطئه مسبوق بوده است.یمپس از وقوع واقعه معلوم 

را در طراحی و آماده سازی این ترور داشته است، چند پرسش رخ  بپذیریم که حیدر عمواوغلی نقش اصلی

نماید: آیا طرح ترور و ساختن بمب، تصمیم شخصی و یا تشکیالتی حیدر عمواوغلی بوده است، یا او از می

ها در میان سجایی دیگر و به هدایت فرد یا افرادی دیگر، دست به این کار زده است؟ آیا در این کار پای رو

 هایی ممکن است سبب ساز طراحی و اجرای ترور شده باشد؟تاست؟ چه دالیل و عل نبوده

یک چیز مسلم و های یاد شده هر چه باشد )که کار پژوهشگران تاریخ معاصر ایران است(، پاسخ به پرسش

روندی مملو از بدگمانی، گسست، شاه،  ناجرای ترور با هدف به قتل رساند که طرح وقطعی است و آن این
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کشی و بحران سیاسی را برای ایران و ایرانیان پدید آورد. واضح و مبرهن است که این ، آدمخشونت، کودتا

از سویی ترور در ذات خود عملی شریرانه، است؛ زیرا بوده تاریخ معاصر ایران طرح شیطانی یک اشتباه بزرگ در 

مدنی است. از سوی دیگر، طراحی و اجری -اری به غایت شرم آور و پیشاضد انسانی و ضد اخالقی است و رفت

های مالیمت و مسالمتِ محتمل میان شاه، مجلس، کوشندگان مشروطه خواهی و مردم را از این ترور، رشته

 شهم گسست و تخم نفرت را در زمین بدگمانی افشاند و محصول زهرآگین آن کشتار نخبگان و پیشتازان جنب

مین، سیدجمال واعظ المتکلضا مساوات، ملکاسرافیل، سیدمحمدرهمانند جهانگیرخان صور مشروطه،

 الواعظین و میرزا داوودخان بود.اصفهانی، بهاء

 یو خودمحورخودخواهی  فراموش نکنیم که شاه به هر دلیل و علت، در برابر مشروطه خواهان، گره از اخمِ

ت و ران و نجف مجالسهگشوده بود و احتماال تصمیم گرفته بود که شاه بدی برای ایران نباشد و با بزرگان ت

ه ی نجف، اعالم کرده بود کقصد، با فرستادن تلگرافی به علماشاه پیش از این سوءمحمدعلیمکاتبت کند. 

د. کننیمجنبش مشروطه تشکر  خواه است. علمای نجف در پاسخ به شاه، از مساعدت وی نسبت بهمشروطه

خطی که به مجلس فرستاد، از نمایندگاه قدردانی و اعالم ز پیش از اجرای طرح ترور، طی دستشاه یک رو

خط شاه قرائت شد، ناگهان یابد. وقتی دستیمدر عمارت جدید حضور  کرد که روز افتتاح مجلس رسماً

برآوردند و هیاتی برای تشکر به حضور شاه گسیل « تزنده باد اعلیحضر» صدا فریادِکنمایندگان مجلس ی

وگوهای این هیات و شاه، دوستانه ها بودند. گفتزاده و امام جمعه خویی در میان آنه سیدحسن تقیکردند ک

 مهربانی شاه بوده است. و توام با 

گیرد تا صورت نمیشود، اما اقدامی جدی یقصد، شاه خواهان شناسانی و مجازات عوامل ترور مپس از سوء

به خزان  فرستد. بدین سان، بهار مسالمت و تفاهمیآمیز به مجلس شورای ملی مای گالیههکه شاه نامنای

خواهان انجامید و شاه تا آن هنگام که به باغشاه رفت و مجلس به توپ بسته شد، بدگمانی نسبت به مشروطه

ور شاه مشخص نشدند. مسکوت گذاشتن پیگرد قضایی سان، مرتکبان تراز کاخ سلطنتی بیرون نیامد. بدین

 و صحه نهادن به ، رفتار ضد اخالقیطرفیبی نقضگریزی، ، نشان از قانونمحمد علی شاه ان و عامالن ترورآمر

 اِعمال خشونت از سوی مشروطه خواهان دارد. 

از هیجان، غلیان  فضای سیاسی و اجتماعی دوران سلطنت محمدعلی شاه، فضای قیام و انقالب و سرشار

زدند. شاه یمکدیگر حرف های منازعه با داد و فریاد و خشم و خروش با یاحساسات و تندروی بود. اکثر طرف

درج شده حبل المتین سال دویم یومیه  02در نمره »که -«ت و امیدواری ملتاراه نج»در اعالنی با عنوان 

ایم، مشروطه و در عداد دهو به عموم دول اعالم فرموخط فرموده دولت ایران، بطوری که دست»نوشت:  -«است

محسوب است. وکال و مجلس شورای ملی در کمال امنیت  [Constitutionalism]  «کنسی توسیون»دول 

خط و مرحمت تدر اجرای دس ها مقرر است عمل خواهند کرد. ما هم جداًنو قدرت به تکلیفی که از برای آ
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و رعایا عموما در امان و به کار خود مشغول، مفسدین بی هیچ سابقه خودمان جاهد و ساعی؛ تجار و کسبه 

سخت خواهد  تجاوز نماید، مورد تنبیه و سیاستِقبول وساطتی مخذول و منکوب؛ هر کسی از حدود خود 

ه ایسته هر گونه تشکر دانستبخش شاهانه را شمن این اقدام حیاتشد. البته ملت نجیب ایران و فرزندان عزیز 

، 1911) ناظم االسالم، «مقاصد حسنه ما را در نظر داشته و به هیچ وجه از همراهی فروگذار نخواهند نمود.

 (.193-104بخش دوم، 

 زبان حال ایران»عنوان  ادر جواب اعالن شاه، اعالناتی منتشر شد و به دست مردم افتاد. نخستین اعالن که ب

ها کیست نداند که ملت نجیب قدیمِ ایران بعد از آنکه قرن»همراه بود، با این جمله آغاز شد:  «به آدمیان دنیا

ه بناپذیر بگذارد، سعادت و استقالل خود را بر بنیان خلل خواهد بناییدچار استبداد بود، در این وقت که م

در  «محذورات مبتال گشته.شده و به چه واسطه نامساعدتی شاه با اساس مشروطیت، گرفتار چه مشکالتی 

رفته و بر اهتمام مجلس در تحکیم صالت مردم در تحمل نامالیمات سخن از کمال نجابت و ا ن،ادامه این اعال

، «عهدها که از شاه بروز کرده پی شاه با قانون اساسی و نقضدرهای پیاز مخالفت»روابط با شاه تاکید شده و 

، با آوردن فهرستی از موارد متعدد نقض قانون اساسی مشروطه، اخطار ر پایان این اعالندشِکوه شده است. 

خللی در و  صدهند که اگر این اقدامات ناشایسته منجر به نقالبته عقالی عالم اجازه نمی»شده است که: 

اساس استقالل مملکت، یا تزلزلی در ارکان مشروطیت حاصل گردد، باز این ملت در مقام حفظ استقالل خود، 

و نگذارد حقی از حقوق مشروعه خود پایمال گردد و البته به وظیفه خود ناچار در این  ،امات کامله نکننداقد

 (.101-105) همان، «هنگام رفتار خواهند کرد.

رعایت شده است. ادبیات  گیری معتدل همراه با اخطار صریحه در هر دو اعالن، توازن در موضعپیدا است ک

آموخته و فهیم بوده و اعالن خود را با که نویسنده یا نویسندگان آن، درسدهد یمنشان به خوبی نامه دوم 

مکتوب، اعالم مواضع است و نشانی از  دو عین حال ایناند. در نثری فصیح و پخته به رشته تحریر درآورده

ان مصالحه میآمیز که بتواند به مذاکره و وگویی سازنده و تفاهمگفتخورد؛ یدر آن به چشم نم« وگوگفت»

شاه و سرکردگان مشروطه بینجامد و موجبات وحدت ملی و مشارکت همگان را در راه تحقق حکومت قانون 

 فراهم سازد. 

ای امهنرسید، شاه قسمیمگذشت و گسست میان ملت و شاه به اوج خود یمدر وضعیت متالطمی که بر ایران 

ظنی که برای ملت نامه، شاه از سوءدر این قسمرستاد. پشت قران به خط خود نوشت و مهر کرد و به مجلس ف

گوید و برای رفع این یم، سخن «م نقض عهد و مخالفت با قانون اساسی استادر مق»حاصل شده که او 

ر د س مشروطیت و قوانین اساسی را کلیتاًکند که اسایماهلل مجید قسم یاد ظن و اطمینان مردم، به کالمسوء

نکند و مخالفان مشروطه را به مجازات « کمال مواظبت حمایت و رعایت کرده و اجرای آن را به هیچ وجه غفلت

 (.109) همان،  سخت برساند
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باب مذاکره و مصالحه  ری از رهبران مشروطه در راه گشودندهد که شمایمهای تاریخی نشان گزارش

ده و تالش سیاسی آنان در فضای طوفانی و غبارآلوده کوچه و بازار نظر نبواند، اما میان آنان اتفاقکوشیدهیم

ن سخای از اصالح هبست رسیده است. سیدعبداهلل بهبهانی در خطابگشته و مشی خردمندانه آنان به بنسترون 

 فریاد کردند»مردم در جواب او « اصالح خواهیم نمود.عماً قریب باشیم ویمدر مقام اصالح »که: گفته و این

وگو تباشد. ] ... [ گفکه هرگز ما اصالح نخواهیم نمود و جز عزل و انفصال این شاه، دیگر عالج و چاره نمی

اصالح شد، ایم. هرگاه هزیاد شد. جناب آقای ]سیدمحمد[ طباطبایی فرمود: ما اینجا برای اصالح کار شما آمد

شده و دعا کردند ]...[ تلگرافاتی که از فارس و نشینیم. مردم خوشحال یمآییم نزد شما یمفبها و اال ما هم 

 )همان(.«سایر بلدان رسید، بسیار است که مضمون همه اظهار همراهی از ملت و مخالفت با شاه بود...

 

 : آیا مصالحه با شاه ممکن بود؟ارزیابی انتقادی

احب این قلم آن است در پرداختن به موضوع بنیادین امکان مصالحه میان مردم و محمدعلی شاه، برداشت ص

 که این مصالحه کاری ممکن، اما بسیار سخت بود. دالیل این مدعا بطور فشرده به شرح زیر است:

 

 دشواری تعامل با شاه .1

ورزی بود. او در تبریز نشو و نما سیاستنشده و ناوارد به نیاموخته، تربیتکه گذشت، شاه فردی دانشچنان

پیشگان رابطه برقرار نکرده بود تا از آنان با دانشمندان، خردمندان و سیاست کرده بود و حتی در این شهر

شود. در برابر، او در کار  و آماده یتایران ترب برکسب تجربه کند و برای سلطنت  ،ر بیاموزدیدانش و تدب

خود را که یک بود و  آوری پول و ثروت، غارت و کشتار بود. او در استبداد زیسته بود و به آن خو گرفتهجمع

دانست و رای شخصی خود را فارغ از درک نیاز به رایزنی و مشورت، یمپادشاه ایران  -سیاست بودفرد عامی بی

فرسا و طاقت با چنین اشخاصی، کاری است توان همکنشیکرد. در هر نقطه از جهان، یمبر مردم ایران اعمال 

 انجامد. یسوز و فرجام آن اغلب به ناکامی م

 

 ن گذارادشواری دور .2

های دوران گذار از لشاه، بخش مهمی از ساهای پادشاهی محمدعلیدرک این واقعیت اهمیت دارد که سال

مرج، یک کشور به وطنتی بود. در وضعیت انقالب و هرجاستبدادی قاجار به نظام مشروطه سل یپادشاه
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توان آنان را سیاستمداران یهای کلیدی که ممشروطه، شخصیتن دوران بحران نیاز دارد. پس از اسیاستمدار

شاه اند از محمدعلی فروغی، احمد قوام )قوام السلطنه(، و محمد مصدق. محمدعلی دوران بحران نامید، عبارت

ی بر این اساس، کسدانست و نه چیزی از تدبیر و مدیریت در وضعیت بحرانی در چنته داشت. یمنه سیاست 

ترین شایستگی برای مدیریت بحران در شرایط پیچیده آن روز ایران را نداشت. کم به پادشاهی رسیده بود که

والنه در برابر ئرفتار غیرمس چنینمورزی و هر جهت استبداد، خودکامگی و خشونتها داو در دام روسافتادن 

 ملت و کشور نیز مزید بر علت شده بود. 

 

 گریگی افراطیچیر .3

معه است. ایران در عمال خشونت در جااستفاده، ابهام، نفرت، دشمنی و اِساز سوءزمینهگری، تندروی و افراطی

 یا دسته و و جزمیت فرورفته بود. هر شخص اندیشیبینی، سادهشاه در شور و هیجان، کوتاهدوران محمدعلی

فتن اوباش، به خدمت گر گذاشت، دریتر از شعور خود مایه ممداد و کسر میگروهی که شعارهای تندتر 

خواهی سرکردگان جنبش مشروطهدست باال را داشت. ماجراجویی و تخریب سیاست ورزیِ خردمندانه 

ورزی نیت و سیاستد و آرام آرام به او راه و رسم مدنکن« مدیریت»بایست چنین شاهی را با درایت و تدبیر یم

الهای مثیسیاسی و نوآور فوق العاده ایهاز ظرفیت بهره جستنگونه که محمدعلی فروغی با همانبیاموزند؛ 

ده های بدوی که زاییکوشید رضاشاه را با مدارا و تدبیر تربیت کند و تا حد امکان او را از ذهنیتیزدنی خود، م

خطابه تاجگذاری رضا شاه که به قلم سازد. نزدیک  مداریحماقت است، به فهم و ژرفای سیاستخودرایی و 

او در مراسم تاجگذاری قرائت گردید، یکی از نمونه های تالش مدبرانۀ سیاست فروغی نوشته شد و توسط 

)محمودی،  پیشه ای دانشمند، خردورز و با تدبیر در راه بردن شاه در میدان سیاست و اداره کشور بود

شخص، حزب و دولتی پشت آن بوده،  فارغ از این که چهشاه، طرح ترور محمدعلی (.1930،110-101

. بود خواهیدر سپیده دم برآمدن جنبش مشروطه خالف قانون و اخالق اقدامترین فخیانت و کثی ترینبزرگ

کشور را به آشوب کشاند، نخستین  ،این طرح خائنانه، راه مذاکره و مصالحه سازنده میان شاه و ملت را سد کرد

ه خونریزی، قساوت و فرار از کودتا در تاریخ ایران را رقم زد، حرمت مجلس شورای ملی را شکست و شاه را ب

ود خنیمه شمالی ایران را زیر پای نظامیان  تجاوزکارانه، گستاخانه و ایران و پناه بردن به حکومتی واداشت که

 لگدکوب کرد.
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 فراهم نبودن امکان مذاکره و مصالحه .4

ن را وسیعی مانند ایراتواند پهنه سرزمین یمتا آن مایه قدرتمند است که گیرد که هنگامی که جنبشی درمی

آمیز قدرت جنبش و کوچک های نادرست در برآورد اغراقههای الزم برای محاسببه سرعت درنوردد، زمینه

بینی مفرط، گی، خوشپردازی، رویازدشود. در این وضعیت، خیالیشمردن اشخاص و نهادهای مخالف، فراهم م

اند. بحران کشیمهبران جنبش را به انحراف و ناکامی گرایی، رور، بلندپروازی و گسست از واقعجزمیت، غر

 برد: یکی، عدم درکیمرنج شاه از فقدان دو عامل اساسی سلطنت محمدعلی سیاسی فراگیر در دوره چهارساله

بسیاری از کوشندگان و توده در تفکیک میان دو صحنه کوچه و خیابان از سویی، و صحنه مذاکره و مصالحه 

مداران پرنفوذ، زیرک و دوراندیشی که بتوانند بحران عمیق دیگر بود. دوم، نبود سیاستبا پادشاه از سوی 

دانستند که عرصه مبارزه مردمی باید تا آنجا باال بگیرد سیاسی و اجتماعی آن دوران را مدیریت کنند. آنان نمی

 ن به کار آید. آنان درککه به عنوان پشتوانه نیرومند ملی، در مذاکرات نمایندگان مجلس و دیگر سرکردگا

گذارد، و مذاکره و مصالحه یمخود را ها یک کار است و تاثیر ندر خیابا دادنو شعار زدنکردند که فریادینم

و در کار آنان دخالت بی جا نکرد و تدابیر سازنده آنان  کاری دیگر است که باید آن را به نخبگان سیاسی وانهاد

. سیدمحمد طباطبایی و سیدعبداهلل بهبهانی به مردم و ساده لوحانه نیالود را به لوث، عوام گرایی مغرضانه 

کشیدند که ما هرگز اصالح یها فریاد مگفتند در مقام اصالح کار ملک و ملت هستیم. در برابر، تودهیم

همشروطجا فوران کرد و به صورت بهنا خواهیم و شاه باید از سلطنت خلع شود. سرانجام، خون این جراحیِنمی

 د.زک تَشَ خواهان و استبدادگران

، گریمصالحه و میانجیمذاکره و مصالحه است. سیاست فارغ از مذاکره،  میدان سیاست هکفرجام سخن این

ورزی و سوزان خشونتو درافکندن کشور و ملت در هاویه اندیشیسیاست نیست؛ بلکه ماجراجویی؛ خاماصال 

را می باید به اهل دانش، تدبیر و تجربه وانهاد و اجازه کار سیاست است.  لتتوش و توان موقت و ضایع کردن 

که معموالً با شعارهای تحریک آمیز و مهیج، توده عوام را بر اهل سیاست و درایت  -نداد افراد عامی و نادان

 با لمصالحه بهترین گزینه در تعاممیدان دار سیاسی کاری و تصمیم گیری خودسرانه شوند.  -می شورنند

ها رسیدن به شها، کانون همه تالمحدودیت رزی، با درک امکانات ووتمحمدعلی شاه بود، زیرا در سیاس

مذاکره و مصالحه با  -چنان که گذشت -توافقی است که هر دو طرف مذاکره را تا حد امکان راضی کند. البته

از  ای راحهچنین مصال« امکان»تواند یمحمدعلی شاه بسیار دشوار بود، اما کسی که با سیاست آشنا است، نم

یعنی کوشش های به سامان و فشرده ای صورت  رد کند. متاسفانه این امکان در آن روزگار آزموده نشد، اساس

نگرفت که به ایجاد تعادل میان نیروهای سیاسی و همبستگی میان شاه و ملت در سایه مدارا، آشتی و صلح 

بی پایه و خواهی داد خرد سیاسی نبود، بلکه افزونیبه دو طرف فرمان مکالن، آنچه  ینگاهبینجامد.  در 

یار خود تخواستند کشور را دربست به اخیهنگام، مبهجا و ناردگان مشروطه، نابهغیرواقعی بود: از سویی، سرک
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تواند یطلبان، متخواهان و عدالکرد که با سرکوب آزادییمگمان اندیشی بگیرند؛ از سوی دیگر، شاه با خام

 شور را به نام خود مصادره نماید.ملت ایران را خاموش سازد، مشروطیت را دفن کند و ک
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