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اميرفيض -حقوقدان
دررابطه با اقدامات شاھنشاه ايران وارتش شاھنشاھی درنجات آذربايجان سوالی که اين روزھا مطرح
شده که درسابق ھم بارھا بوسيله اشخاص ديگری مطرح شده اين است:
>چرا فداکاری شاه و ارتش درجريان نجات آذربايجان درشورش  ۵٧مشھود نگرديد<
درکتاب رھبران قرن بيستم اثر رامش سنگوی نويسنده وروزنامه نگارمعروف ھندی توضيحی است که
از آن طريق ميتوان به پاسخ سوال مطروحه پی برد.
در آن کتاب درفصل شاھنشاه ايران آمده است.
شاھنشاه ايران با مقاومت موفقيت آميز خود دربرابر تمايالت توسعه طلبانه استالينی سھم موثری در آزاد
کردن آسيا انجام دادند .در حقيقت معظم له سدھای روانی وسياسی گذشته که مبنی برپذيرفتن بی چون
)صفحه (١٢٠
وچرای دولت ھای قوی بود را شکستند.
انگيزه شورشيان سال  ۵٧بظاھر و آنطور که اعالم ميشد حاکميت اسالم وتشيع بود تفاوت بين انگيزه
حزب دمکرات آذربايجان با شورش  ۵٧بقدرکافی روشن است که پاسخ پرسش باال را داشته باشد.
پارسونز نوشته است> :در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ وﺣﺎﻛﻢ
آن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ< اين قاعده درتمام جوامع حتی اروپائيان و آمريکا ھم شمول دارد ،روسای جمھوری
آمريکا ازايستادن درمقابل مذھب احيتاط کامل دارند.
دراسناد سفارت آمريکا نقل قولی از فردوست است که شاھد اين تحريراست؛ فردوست ميگويد» :اگر آيت
ﷲ شريعتمداری ھمراه چند آيت ﷲ ديگر و گروھی ازپيروانشان قرآن به سينه خود ببندند وبطرف کاخ
سلطنتی شاه حرکت کنند آيا سربازان گارد شاھنشاھی به سوی آنان و قرآن در سينه آنھا تيراندازی
خواھند کرد؟«
در اسناد سفارت سندی است که افسران شھربانی آنرا امضا کرده وبه رئيس شھربانی ميگويند» :آيت
ﷲ خمينی مرجع تقليد ماست ما نميتوانيم برخالف دستورات او عمل کنيم«.
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خمينی ميگفت ما اسالم ميخواھيم اين ادعا با ادعای پيشه وری ھمآھنگ نبود که واکنش شاه و ارتش
بتواند ھماھنگ باشد.
انگليس و آمريکا وبيشتر انگليس؛ ميدانستند که شاه وارتش نميتواند درمقابل شورشيان مذھبی مقاومت
کنند بھمين دليل بجای استفاده ازبازرگان وامثال او ازخمينی مرجع تقليد بعنوان رھبر استفاده کردند.
در پايان نميتوان ازاين تاسف دوربود که پرسش مزبور ومشابھات آن شايد صدھا بار تاکنون تجديد و
تکرارشده است با اينحال برخی تصور ميکنند که به يک مخزن اسرار وناگفته ھا رسيده اند.

