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دریچه

نوژه؛ شكست كودتا از درون

قراردادهای خارجی ایران7-

فتحعلي شاه و معاهده ترکمانچای
تانیا تجلی
در سال  ،1827ارتش روس تحت فرماندهي
ژنرال پسكويچ به كمك مردم محلي ،دژ سردارآباد
و اي��روان را تص��رف كرد .ارمني��ان و مردم ديگر
ماورا قفق��از به ارتش روس در نب��رد با نيروهاي
ايراني كمك كردند .اينان دس��تههاي داوطلبي
را س��ازمان دادن��د و همراه ارت��ش روس به نبرد
پرداختند .س��اكنان اين س��رزمين ،از روسها به
عنوان آزادكنندگانش��ان از زير يوغ ستم خانها
و شاه اس��تقبال كردند .ارتش روس از اين اوضاع
مس��اعد بهره برد ،بدون آنكه ب��ا پايداري مواجه
ش��ود از رود ارس گذشت و شهرهاي خوي ،مرند
و تبريز را اش��غال كرد .در اين هنگام ديپلماسي
انگلس��تان كه از پيش��روي ارتش روس به سوي
تهران به هراس افتاد ،ش��اه را متقاعد كرد كه به
حكم ض��رورت ب��ا روسه��ا وارد مذاكرات صلح
شود .اما در آغاز مذاكره ،نمايندگان شاه كوشش
داشتند كه مذاكرات را كش بدهند ،بنابراين ارتش
روس پيش��روي را از سرگرفت و شهرهاي اروميه
و اردبيل را تصرف كرد .اين رويداد ،ش��اه را ناچار
كرد تا از تاخير در مذاكره چشم بپوشد و در تاريخ
 21فوريه  1( 1828اس��فند  )1206در روستاي
كوچك��ي بين تبريز و تهران ب��ه نام ترکمانچای
پيمان صلحي بين ايران و روس بس��ته شد .براي
امضاي اين پيمان از س��وي فتحعلي شاه ،پادشاه
ايران ميرزاعبدالحسنخان و آصفالدوله و از سوي
روسيه تزاري ايوان پاسكويج حضور داشتند.
پيمان صلح ترکمانچای طبعا پيمان پيش��ين
يعني گلس��تان را لغ��و كرد و ج��اي آن را گرفت.
مرزهاي ت��ازهاي ميان ايران و روس برقرار ش��د و
قس��مت عمده مرز ايران و روس هم��ان رود ارس
تعيين ش��د .شاه ايران ناچار شد نهتنها از ادعاهاي
خود مبني بر مالكيت گرجستان و آذربايجان شمالي
چشم بپوشد ،بلكه موافقت كرد ارمنستان خاوري
به روس��يه ملحق شود .ايران به موجب اين پيمان
ملزم شد مبلغ  20ميليون روبل بابت تاوان جنگ
به دولت روسيه بپردازد .ماده  8اين پيمان بر شرايط
پيمان صلح گلس��تان مبني بر حق منحصربهفرد
دولت روس در نگهداشتن ناوگان جنگي در درياي
خزر تاكيد ميكرد .اين شرط نهتنها به زيان دولت
ايران ب��ود بلكه عليه تالش دولته��اي بريتانيا و
فرانسه به منظور اس��تفاده از درياي خزر به عنوان
پايگاه تعرض به روسيه به شمار ميرفت.
چنانكه قبال گفته ش��د تالش انگليس��يها به
منظ��ور گرفتن اج��ازه از
ش��اه براي ساختن ناوگان
جنگ��ي در دري��اي خزر
تصادفي نب��ود .در پيمان
ترکمانچای ال��زام طرفين
ب��ه رد و ب��دل س��فير و
ح��ق ايجاد كنس��ولگري
و نمايندگ��ي تجارت��ي در
شهرها تاييد شد .در ماده
 13اين پيم��ان حق بازگرداندن اس��يران جنگي
و به طور كلي بازگش��ت آزادانه اتباع دو كش��ور به
ميهنشان قيد شد.
ضمن پيمان ترکمانچای ،يك قرارداد بازرگاني
هم ب��ه امضا رس��يد ،در اين قرارداد م��واد پيمان
گلس��تان تاييد ش��د و بازرگانان هر دو طرف حق
بازرگان��ي آزاد در كش��ور ديگر را داش��تند ،بابت
گمرك كاالهايش��ان فقط پنج درصد بهاي كاال را
ميپرداختند و از پرداخت مالياتهاي ديگر داخلي
معاف بودند ،اينگونه بازرگانان روس��ي نس��بت به
پرداخت عوارض گمركي و مالياتي ديگر در داخل
ايران از اين بخشودگي بهره ميبردند.
در پيمان صلح و بازرگاني ترکمانچای به دولت
روس حق قضاوت كنس��ولي داده شد و اتباع روس
در ايران از حقوق برون مرزي برخوردار شدند.
پيمان س��ال  .1828م به جن��گ ايران و روس و
همچنين ادعاهاي ش��اه ايران و خانها نس��بت به
مالكيت گرجس��تان ،ارمنس��تان و خاننشينهاي
ماورا قفقاز ،پاي��ان داد .پيامدهاي عيني جنگهاي
اي��ران و روس براي گرجي��ان ،ارامنه و آذربايجانيان
جنبه پيش��رفتهاي داش��ت و مردم اين سرزمينها
را از غارتگ��ري و زورگوييه��اي خانه��اي ايراني و
فئودالهاي ترك رهايي بخش��يد .از اين پس مردم
قفق��از و ماورا قفقاز از هجوم و ويرانگري اقوام بيگانه
در امان بودند .به همين منظور ارمنيان ،آذربايجانيان
و مردم ديگر ماورا قفقاز ،هنگام جنگ ايران و روس
به ارتش روس��يه كمك كردند .الحاق ماورا قفقاز به
روس��يه به هجومه��اي غارتگران��ه و خانمانبرانداز
اشغالگران ترك و ايران پايان داد ،پراكندگي فئودالي
و س��تيز مي��ان فئودالها را پايان بخش��يد و روابط
اقتصادي هر چه نزديكتر مردم اين س��رزمين را با
روسيه تامين كرد .اين چگونگي روند از هم پاشيدگي
رواب��ط فئودال – پدرس��االري را س��ريعتر و امكان
پيشرفت به سوي بورژوازي را آسانتر كرد .الحاق اين
سرزمينها به روسيه هر چه بيشتر به ساكنان گرجي،
ارمن��ي و آذربايجاني امكان داد تا با فرهنگ انقالبي
–دموكراتيك مردم پيشرفته روس آشنا شوند.
الح��اق گرجس��تان ،ارمنس��تان خ��اوري و
آذربايجانش��مالي به روس��يه ،ضربه س��ختي به
نقشههاي استعماري انگلس��تان كه در آن هنگام
كوش��ش ميكرد بر ايران و ماورا قفقاز چيره شود
و از گسترش نفوذ روسيه در اين مناطق جلوگيري
كند ،وارد آورد.

سال هشتم شماره 1290

محمود فاضلي
برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر كه بيش از تمامي
همكاران رييسجمهور آمريكا به استفاده از روشهاي تند
و خشن عليه انقالب ايران عالقهمند بود در بحبوحه انقالب
در حالي كه س��وليوان (آخرين سفير آمريكا در ايران) در
تالش براي نجات پرس��نل نظامي اين كشور در تهران از
محاصره ب��ود با وي تماس گرفته و خواس��تار اظهارنظر
س��وليوان در اين مورد ش��د .وي سرانجام به دنبال اصرار
واشنگتن نظر خود را اينچنين اعالم ميكند« :در شرايط
فعلي شانس موفقيت يك كودتاي نظامي فقط پنج درصد
اس��ت ».اما برژينس��كي خيال كودتا را كنار نميگذارد و
اندك��ي پس از پيروزي انق�لاب با ژنرال هايزر كه تا چند
روز قبل از پيروزي انقالب براي ساماندهي ارتش شاه در
تهران به سر ميبرد ،تماس ميگيرد و از او سوال ميكند
كه آيا مايل است براي انجام دادن يك كودتاي نظامي به
تهران برگردد و هايزر چنين مينويس��د« :وضعيت فعلي
ايران را با توجه به اينكه افراد ارشد در زندان هستند بسيار
وخيم ميدانم و به اين جهت اجرا كردن برنامه كودتا فعال
ميسر نيست ».اين اظهارنظر موجب ميشود تا برژينسكي
و همفكرانش در آن مقطع فكر كودتا را از سر به در كنند
اما ب��ه دنبال گروگانگيري و شكس��ت عمليات طبس و
تحقير ش��ديد آمريكا در جهان اين فكر بار ديگر در ذهن
سردمداران كاخ سفيد شكل گرفت.
پس از شكست آمريكا در طبس دو راهكار براي جبران
اين مساله از سوي مقامات كاخ سفيد شكل گرفت؛ يكي
انجام كودتاي نظامي با هدف سرنگوني جمهوري اسالمي
با همكاري فرماندهان س��ابق ارتش ،بازماندگان ساواك و
از طري��ق دريافت كمكهاي مالي نظامي و فني آمريكا و
دوم تحريك كش��ورهاي ثالث به طرحريزي حمله نظامي
و تجاوز گس��ترده به خاك ايران .برژينسكي ادعا ميكند:
«براون (وزير دفاع آمريكا) و ترنر (رييس س��ازمان سيا) با
عمليات تالفيجويانه در صورت شكست ماموريت نجات
مواف��ق نبودند .در پايان گفتوگوها به ما اجازه داده ش��د

طاه��ر معروف ب��ه «طاه��ر ذواليمينين» در س��ال 207
هجريقمري در مركز حكومتش مرو ،به طرزي مش��كوك از
دنيا رفت .پس از او خليفه عباسي و وزيرش «احمدبن ابيخالد»
با توجه به اوضاع و احوال آن زمان در تصميمي سرنوشتساز
به اين نتيجه رسيدند كه واليت بر خراسان همچنان در دست
خان��دان طاهر باقي بماند .البته ش��ايد راه ديگري نيز جز اين
نداشتند .بنابراين ابتدا طلحه و بعد از او عبداهلل (پسران طاهر)
جانش��ين پدر شدند .با باقي ماندن حكومت در دست خاندان
طاهربن حسين ديگر ميتوانيم از عنوان طاهريان براي توصيف
اين حاكمان خراسان استفاده كنيم .هر چه باشد چهار نسل از
اين خاندان در خراسان روي كار آمدند .طاهر را نيز ميتوانيم
بنيانگذار اين حكومت محلي بشماريم .دوره حكومت عبداهلل
بن طاهر ،دوره اوج قدرت طاهريان بود .وي با مامون رابطهاي
نزدي��ك داش��ت و درباره عالقه مامون ب��ه او روايات مختلفي
نقل شده اس��ت .عبداهلل در حكومت  15سالهاش بر خراسان
دس��ت به اصالحات و اقدامات عمراني در حوزههاي مختلف
زد« .ك.ا.باس��ورث» درباره او ميگويد« :عب��داهلل نامآورترين
فرد خاندان طاهري و بيگمان كس��ي اس��ت كه عميقترين
تاثير را در تاريخ و فرهنگ زمان خود به جا گذاش��ته اس��ت».
(تاريخ ايران كيمبريج جلد چهارم ،گردآوري :ريچارد نلس��ون
فراي ،ترجمه :حس��ن انوش��ه ،انتش��ارات اميركبير ،ص .)86
طاهربنعب��داهلل يا طاهر دوم پس از مرگ پدر از س��ال 230
تا  248هجري قمري بر جاي پدر تكيه زد تا س��رانجام نوبت
به فرزندش محمد ،آخرين حاكم دودمان طاهري رس��يد .در
زمان محمدبنطاهر ،رقيبي از سيستان به نام «يعقوب بن ليث
صفار» توانس��ت با فتح نيش��ابور كه از زمان عبداهلل پايتخت
آلطاهر گش��ته بود ،به حكومت طاهريان بر خراس��ان براي
هميشه خاتمه دهد .بعدها گرچه تالشهايي براي بازگرداندن
حكومت به خاندان طاهري انجام شد ،اما جسم بيجان آلطاهر
ديگر تواني براي باز ايستادن نداشت .دودمان طاهريان از حدود
سال  205تا  259هجري قمري ( 821تا  873ميالدي) يعني
تقريبا نيمقرن بر نواحي شرقي قلمرو خالفت عباسي حكومت
داش��ت .در اين مدت  9خليفه در حكومت عباسيان روي كار
آمدند :مامون ،معتصم ،واثق ،متوكل ،منتصر ،مستعين ،معتز،
مهتدي و معتمد .جالب اس��ت كه تمام��ي اين خلفا در زمان
خود ،راي به ماندن حكومت خراسان در دستان آلطاهر دادند.
حتي وقتي كه رابطه خيلي س��ردي ميان خليفه عباس��ي و
حاكم طاهري برقرار بود ،بنابر مصلحت يا ...چيزي به نام عزل
طاهريان از حكومت بر خراس��ان روي نداد .در مدت نيم قرن
واليت آلطاهر بر خراسان ،برخي ديگر از اعضاي اين خاندان
نيز در نظام حكومتي عباسيان مناصبي مثل صاحب شرطگي
بغداد و ...داشتند .طاهريان در نيمه نخست قرن سوم هجري
كه حاكم بر خراس��ان بودند ،توانستند در آن ناحيه استقاللي
نسبي داشته باشند .اين نكتهاي است كه در مورد اين خاندان
اهميت��ي خاص دارد .در منابع تاريخي گرچه حكومت اميران
طاهري را «طاليه استقالل ايران» دانستهاند اما استقالل آنها را
«استقالل غيررسمي» شمردهاند و در وصف حكومت ايشان از
عباراتي نظير «نيمه مستقل»« ،شبه مستقل» و «مستقلگونه»
استفاده كردهاند .چرا نميتوانيم حكومت آلطاهر را نخستين
حكوم��ت كامال مس��تقل ايران��ي در دوره اس�لامي بناميم؟
توصي��ف برخي ويژگيهاي اين خاندان م��ا را در فهم هر چه
بهتر چگونگي اس��تقاللي كه از آن دم ميزنيم ،ياري ميكند.
ويژگيهايي كه نگاه به آنها در كنار هم مثل تكههاي يك پازل،
تصوير هر چه كاملتري را درباره استقالل به سبك طاهريان
به دست ميدهد.
نژاد ايراني
طاهريان نخستين خاندان ايراني بودند كه در دوره اسالمي
آن هم بر بخشهاي وس��يعي از ايران مثل خراسان ،سيستان

و جذب گروهها آغاز و س��ه كميته مجزا (نظامي ،سياسي
طرحهايي را براي عمليات تالفيجويانه در نظر بگيريم .ولي
و مالي – پشتيباني) تشكيل ميشود .هريك از كميتهها
تصميم اجراي اين نقشهها به بعد موكول شد ».اعترافات
برخي سران دستگير ش��ده كودتاي نوژه نشاندهنده آن
وظايف خاصي برعهده ميگيرند .كميته نظامي به دنبال
جذب افراد اطالعاتي و نظامي از اداره دوم ارتش ،ماموران
است كه بحث تقدم و تاخر اين دو توطئه در ميان طراحان
سابق ساواك و وابستگان س��ابق رژيم در نيروي زميني،
و استراتژيستهاي آمريكايي مطرح بوده است و سرانجام
قرار شد طرح كودتا كه كم هزينهتر،
هوايي و دريايي بود ،كميته سياسي
موثرتر و سريعتر بود ،اجرا شود و در طبق طرح كودتاگران قرار بود  18تير جذب يكي از مراجع و روحاني نماها
صورت شكست آن ،راهحل طوالنيتر مناطقي از نوار مرزي ايران مورد تهاجم و ش��اخه مالي تامي��ن مخارج مالي
كودتا را برعه��ده ميگيرند .در دي
و پر هزينهتر تحمي��ل جنگ مورد
هوايي و زميني عراق قرار گيرد و
هواپيماهاي نظامي به بهانه تالفي اقدام  58مهندس قادسي يكي از هواداران
استفاده قرار گيرد.
عراق ،مناطق حساس در پايتخت را
در اعتراف يكي از س��ران كودتا
بختيار نمودار سازماني اوليه را تهيه
آمده است« :پس از سفر بنيعامري مورد تهاجم قرار دهند .سپس سه روز ك��رد و نام آن را نقاب گذاش��ت .نام
(از س��ران كودتا) ب��ه پاريس طرح حكومت نظامي اعالم شود و حدود  70نق��اب جمع ح��روف «نج��ات قيام
حمل��ه عراق به اي��ران در تقدم دوم نفر از شخصيتهاي برجسته مذهبي و انق�لاب بزرگ» ب��ود .دليل انتخاب
سياسي انقالب دستگير شوند
پايگاه ش��هيد محمد ن��وژه همدان
قرار گرفت و انجام كودتاي نظامي به
عنوان اولويت اول ،در صدر برنامههاي
( 60كيلومتري شهر همدان) نگراني
كودتاگران از حضور احتمالي مردم
آمريكا قرار داده شد ».گفته ميشود
در ديدار سفراي آمريكا و انگليس در
در مقابله با كودتا بود .اين پايگاه به
دليل داش��تن هواپيماه��ا و نزديك
فرانس��ه با بختيار ،چگونگي اجراي
بودن به تهران و خارج از شهر بودن
كودتا ،تاريخ وقوع و تقدم آن نسبت
به طرحهاي ديگر مشخص ميشود.
انتخاب شده بود .همچنين تعدادي
از سران كودتا در اين پايگاه مشغول
پس از تصويب طرح كودتا ،شناسايي

بـبخش پاياني
موكيف نخستين استقالل ايرانيان از اعرا 
نگاهي به ك 

عبداهلل بنطاهر و اوج قدرت طاهریان
ميثم غالمپور

و  ...حاكم ش��دند .پيش از آنان در اين دوره همه حاكماني كه
در خراس��ان روي كار آمده بودند ،اعرابي غيرايراني بودند ،اما
داستان آلطاهر فرق داشت .آنها اصل و نسبشان ايراني بود:
«خود اعراب آنها را به طعنه «ابنبيتالنار» يعني زاده آتشكده
ميخواندهاند و آنها نيز غالبا به اين نسبت ايراني خويش تفاخر
ميكردهاند( ».تاريخ ايران بعد از اس�لام ،صص  496و .)497
طاهر بن حسين (كه جدش از موالي والي عرب سيستان بود)
و جانشينانش گرچه به فرهنگ عربي تعلق داشتند اما گفتهاند
در حكومتداري با توجه به ايراني بودنش��ان از آداب و رسوم
كه��ن ايراني بيبهره نبودهاند .همين ايران��ي بودن ،آنها را در
كتاب تاريخ اين سرزمين آغازكننده فصلي تازه ساخت؛ چرا كه
طاهريان در واقع راه را براي حضور ديگر خاندانهاي ايراني در
صحنه باز كردند .اين چيزي است كه تاريخ اين ملك تا پيش از
نفوذ و هجوم تركان آن را روشن ميكند .ايراني بودن طاهريان
در دوام قدرت خاندانشان در خراسان تاثير به سزايي داشت.
به هر حال ايرانيان آنها را بيگانه نميشمردند و رابطهاي دوسويه
ميان آنها و حكمرانان خراسانيشان برقرار بود.
طغيان طاهر
ذكر نام خليفه عباس��ي در خطبهها ،رسمي بود كه تمام
حاكمان زيردس��ت نظام خالفت آن را ب��ه جاي ميآوردند يا
به عبارت بهت��ر «بايد» كه به جاي آورن��د .اينگونه وفاداري
و فرمانب��رداري خود را به خليفه ثاب��ت ميكردند .عدم ذكر
نام خليفه نوعي طغيان به حس��اب ميآم��د .آلطاهر هم در
مدت حكمرانيش��ان در خراسان همواره به نام خليفه خطبه
ميخواندند ،البته به جز يك بار ،تنها باري كه ذكر نام خليفه
در خطبه از قلم انداخته شد ،توسط طاهر بن حسين بود .اين
اتفاق در حدود سال  207هجري قمري افتاد .با توجه به شواهد
چنين عملي يك سهلانگاري كوچك تلقي نميشد .برخي
دليل اين كار طاهر را نامهاي دانستهاند كه مامون خطاب به وي
نوشته بود و در آن طاهر را به خاطر كوتاهي در مقابله با خوارج
سرزنش كرده بود .اين عمل را حتي با داعيه استقاللخواهي
طاهر نيز مرتبط دانستهاند .هر چه بود وي اندكي بعد از حذف
نام خليفه از خطبه نماز جمعه (به روايتي درست در شب همان
روز) به طرزي مشكوك از دنيا رفت .روايات درباره نحوه مرگ
او بسيار تفاوت و متناقض است .مشخص نيست كه اين فاصله
بسيار كم ميان حذف نام خليفه و مرگ طاهر اتفاق بوده است
يا خي��ر .در هر صورت برخي معتقدند م��رگ طاهر به دليل
همين طغيان ،به اش��اره مامون يا مامورانش بوده است .برخي
هم آن را يك خودكشي شايد به دليل ندامت از كار انجام شده،
دانس��تهاند .هر چه هست ،مرگ طاهر يكي از معماهاي تاريخ
اس��ت كه درباره آن مورخان مختلف با توجه به برخي شواهد
نظرات متفاوتي ذكر كردهاند .در هر صورت اين اقدام طاهر را
ميتوان گامي خيلي بزرگ و شروعي جهت كسب استقاللي
كاملتر شمرد .در كنار اين مورد عدم ذكر نام خليفه در بعضي
س��كههاي منسوب به طاهر را نيز بايد افزود .سكه زدن به نام
خليفه نيز از وظايف حكمرانان زيردست بود .در خاندان طاهري
تنها طاهر در اواخر عمر خويش س��كههايي ضرب كرد كه در
آنه��ا نامي از خليفه نبود .اين اقدامي بود كه هيچيك از واليان
طاهري بعد ،به خود اجازه انجام آن را ندادند .بيراه نيست اگر
آن را نيز در كنار مساله خطبه ،به داعيه استقاللخواهي طاهر
نس��بت دهيم و با «ك.ا.باسورث» همصدا شويم كه« :اين هر
دو اقدام طاهر در واقع اعالم اس��تقالل از خالفت بغداد بود»...
(تاريخ ايران كمبريج ،ص  .)84بنيانگذار خاندان طاهري پس

از اين اقدامات استقاللطلبانه عمرش به دنيا نبود اما «با آنكه
طاهر از ثمره كار خويش بيبهره ماند ،نهال انديش��ه استقالل
را در ياران كاش��ت و ديري نپاييد كه اين نهال بارآور گشت و
حكومتهاي مستقلي در شرق به وجود آمد( ».تاريخ خالفت
عباسي :از آغاز تا پايان آلبويه ،سيداحمدرضا خضري ،انتشارات
سمت ،ص.)63
جانشيني موروثي
موروثي ش��دن حكومت در خاندان طاهري را شايد بتوان
مهمترين وجه استقالل آنها دانست .اگر حكومت در اين خاندان
موروثي نميشد ما هيچگاه نميتوانستيم آنان را مستقل بدانيم
و از استقاللشان س��خن بگوييم .وقتي طاهر در خراسان به
روي كار آمد ،شايد نه مامون و نه خود طاهر حتي به فكرشان
خطور نميكرد كه حكومت در آلطاهر تا چهار نسل ادامه يابد؛
يعني هيچ طرح و نقشه از پيش تعيينشدهاي براي جانشيني
موروثي در ميان نبود .اما پس از طاهر عوامل مختلفي دست به
دست هم دادند و مامون را مجاب كردند تا قدرت را به فرزند
انتقال دهد .دلمشغوليهايي كه خليفه با آنها دست و پنجه نرم
ميكرد مثل ناآراميهاي نواحي غربي يا نهضت خرمدينان و...
به اضافه اوضاع و احوال حاكم بر خراسان و ناآراميهاي خوارج
در حدود سيستان و شورش سپاهيان طاهر پس از مرگ وي
و ...كه خراس��ان را ناامن كرده بودند ،همه و همه در تصميم
مام��ون تاثيرگذار بودند .به اين ترتيب با وجود دو اقدام اخير
طاهر ،بهترين تصميم ممكن ،باقي گذاشتن قدرت در دودمان
ايراني طاهري بود؛ البته شايد بتوان گفت مامون چارهاي هم
جز اين نداش��ت« :ميتوان گمان برد كه خليفه نميتوانست
يا نميخواس��ت از خدمات طاهريان كه پاي��گاه او را در عراق
و خراسان اس��توار ساخته بودند ،چشم بپوشد( ».عصر زرين
فرهنگ ايران ،ريچارد نلسون فراي ،ترجمه :مسعود رجبنيا،
انتش��ارات سروش ،ص  .)206خلفاي بعدي عباسي هم براي
تعيين حاكمان آينده خراس��ان هر كدام با توجه به اوضاع و
احوالي كه در آن به سر ميبردند ،راي به باقي ماندن حكومت
در ميان آلطاهر دادند تا اينگونه حكومت بر خراس��ان براي
آنها موروثي شود .اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه نظام
خالفت عباس��ي بعد از مامون از دوران اوج قدرت خود فاصله
گرفته و در سراش��يبي افتاده بود .بنابراي��ن درباره حكومت
خراسان تصميمي گرفتند كه نه سيخ بسوزد و نه كباب .شايد
بهترين واژهاي كه ميتوان براي باقي گذاشتن حكومت تا چهار
نسل در خاندان طاهري از سوي  9خليفه عباسي معاصر آنها
به كار برد ،واژه «مصلحت» باشد .بهويژه با توجه به اينكه حتي
وقتي رابطه خلفا با حاكمان طاهري به شدت سرد ميشد ،باز
هم آنها را از قدرت خلع نميكردند .از سوي ديگر ،طاهريان
هم نشان دادند حتي زماني كه چشم ديدن خلفا را نداشتند
(غير از انداختن نام خليفه از خطبه و س��كه توسط طاهر بن
حسين) ،باز هم مطيع آنها بودند .در واقع ...« :خلفاي عباسي
با تن در دادن به ادامه حكومت طاهريان بر خراسان ،دودماني
را برگزيدند كه كمتر در برابر آنها مقاومت ميكرد و در ضمن
آرامش و ثبات مش��رق را نيز حفظ ميك��رد( »...تاريخ ايران
كمبريج ،ص .)85
قدرت يافتن توسط خلفا
با وجود نشانههايي كه درباره استقالل آلطاهر اشاره شد،
به هر حال بايد در نظر داشت كه روي كار آمدن آنها به اشاره
خلفاي عباسي بود .در واقع گرچه حدود نيم قرن اعضاي اين
خاندان در نواحي ش��رقي قلمرو خالفت عباسي يكي پس از

نگاه تاریخی
ظهور و افول علویان طبرستان3-
به خدمت بودند .براساس اسناد منتشره براي تصرف پايگاه
نوژه قرار بود  12تيم مركب از صد نفر از كاله سبزهاي تيپ
نوه��د  300تا  400نفر از فريب خوردگان ايل بختياري و
 12نفر راهنما از داخل پايگاه اقدام به تصرف پايگاه كنند.
طبق طرح كودتاگران قرار بود  18تير مناطقي از نوار
مرزي ايران مورد تهاجم هوايي و زميني عراق قرار گيرد
و هواپيماه��اي نظامي به بهانه تالفي اقدام عراق ،مناطق
حس��اس در پايتخت را مورد تهاجم قرار دهند .س��پس
س��ه روز حكومت نظامي اعالم ش��ود و حدود  70نفر از
شخصيتهاي برجسته مذهبي و سياسي انقالب دستگير
شوند .گفته ميش��ود يكي از هدفهاي كودتاگران اجاره
مكانهايي براي انتقال و استقرار كاظم شريعتمداري بوده
است تا وي كودتاچيان را تاييد كند .طبق طراحي به عمل
آمده دولت نظامي سركار ميآمد و شاپور بختيار بهمدت
دو سال مسووليت را برعهده ميگرفت.
اما سه روز پيش از وقوع كودتا يكي از خلبانان كه براي
همكاري انتخاب شده بود در تهران با سروان نعمتي مالقات
ميكند .نعمتي به وي ميگويد؛ ماموريت شما بمباران بيت
امام است و ما ميتوانيم تا پنج ميليون نفر را بكشيم .گويا
خلبان در مقابل نوع ماموريت و كثرت كشتار مردم غافلگير
و مردد ميشود ،اما به دليل ترس از كودتاگران نميدانست
چه بايد كند .وي آن شب موضوع كودتا را با مادرش در ميان
ميگذارد .مادرش در پاسخ به وي ميگويد «تو نه تنها نبايد
اين كار را بكني بلكه بايد به انقالبيون خبر دهي و جلوي اين
كار را بگيري كه اگر غيراز اين باشد شيرم حاللت نيست».
وي ح��دود اذان صبح خود را به من��زل آيتاهلل خامنهاي
ميرس��اند و ماج��را را بازگو ميكند .پس از چند س��اعت
يكي ديگر از درجهداران تيپ  23به كميته مستقر در اداره
دوم ستاد مشترك مراجعه ميكند و پاكتي حامل بخشي
از عملي��ات كودتا را در اختيار ميگ��ذارد و انقالب در برابر
خطري كه در چند قدمياش كمين كرده بود ،آگاه ميشود.
منابع:

 فصلنامه مطالعات تاريخي شماره  ،23موسسه مطالعاتو پژوهشهاي سياسي ،زمستان .1387
 كودتاي نوژه ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي،تهران .1367

ديگري صاحب قدرت ش��دند و حكومتشان موروثي شد اما
آنها چندان به اختيار خود به اين مقام نرسيدند .درست است
كه عباس��يان هيچ يك از طاهري��ان را از حكومت خود عزل
نكردند ،اما از سوي ديگر نصب هر يك از طاهريان نيز به اختيار
آلعباس بود .روي كار آمدن آلطاهر چه به خاطر اعتماد خلفا
بود يا مصلحت وقت و ...مشروعيتشان مهر و امضاي خلفا را
ميطلبيد و وامدار منشور آنها بود .اين از جمله مواردي است كه
استقالل كامل دودمان طاهري را خدشهدار ميكند.
پرداخت خراج و هدايا
يكي از چيزهايي كه وفاداري حكومتهاي زيردست را به
نظام خالفت عباسي نش��ان ميداد ،پرداخت خراج بود .وقتي
طاهريان به طور مرتب به خلفا خراج ميپرداختند ،معنايي جز
قبول خالفت روحاني آنها و به رسميت شناختنشان نداشت.
«مبلغ س��االنهاي كه بر وفق عهد و ق��رار خليفه بايد طاهر و
فرزندانش از بابت جزيه و خراج و عوايد خراسان و واليات تابع
به بغداد گسيل دارند ،هرگز قطع نشد  ...و در مواقع ضرورت در
باب كارهاي عمده نيز گزارشهايي به بغداد فرستاده ميشد».
(روزگاران ،عبدالحسين زرينكوب ،انتشارات سخن ،صص 364
و  .)365طاهريان براي بيان سرسپردگيشان به نظام خالفت
به پرداخت خراج قانع نش��دند و به ارس��ال هدايا نيز متوسل
ش��دند .درباره نوع هداياي ارسالي ايشان رواياتي نيز نقل شده
اس��ت .براس��اس يكي از اين روايات ،محمد بن طاهر ،آخرين
امير طاهري از س��فر كابل دو فيل به همراه بتها و عطرهايي
براي خليفه وقت ،مستعين فرستاد .پرداخت خراج و هدايا هم
از مواردي اس��ت كه در مستقل بودن اميران طاهري ترديدي
بزرگ ايجاد ميكند.
خطبه و سكه به نام خليفه
همانطور كه اشاره ش��د تمامي والياني كه از سوي نظام
خالفت عباس��ي به حكمران��ي در نقاط مختل��ف قلمرو آنها
ميپرداختن��د ،به نام خليفه وقت خطبه ميخواندند و س��كه
ميزدند .خطبه خواندن و سكه زدن به نام خليفه نهتنها مرسوم
كه ام��ري واجب بود .اظهار فرمانبرداري بدون ذكر نام خليفه
در خطبه و س��كه بيمعنا بود .اميران طاهري نيز از اين قاعده
مس��تثني نبودند .حتي گاهي در مناطق زير فرمان طاهريان
آنقدر به اصطالح پيازداغ ماجرا زياد ميشد كه تنها نام خليفه
در س��كه ميآمد و اصال اشارهاي به نام امير طاهري وقت هم
نميشد .اين نوع فرمانبرداري نيز استقالل آلطاهر را به چالش
ميكشيد و مثل پرداخت خراج حاكي از قبول خالفت روحاني
عباس��يان بود .به همين جهت تنها دفعهاي كه نام خليفه در
س��كه و خطبه ذكر نشد (توسط طاهربنحسين) يك طغيان
به حس��اب آمد؛ آنقدر كه حتي آن را مبدا استقالل ايران نيز
شمردهاند؛ البته آن براي بار اول و آخر بود و ديگر شاهد چنين
چي��زي الاقل در دودمان طاهري نبوديم .احترام طاهريان به
حقوق قانوني نظام خالفت آنها را به يكي از قابل اعتمادترين
زيردس��تان عباس��يان تبديل كرد كه چندان موي دماغ آنها
نميشدند و مزاحمت خاصي برايشان ايجاد نميكردند؛ البته
از آن طرف با توجه به همين فرمانبرداري ،خلفا نبايد به ماندن
قدرت در دودمان طاهري بيميل باشند.
استقاللينيمبند
بنابراين ،همانطور كه بيان شد؛ طاهريان نخستين دودمان
ايراني بودند كه در دوره اسالمي روي كار آمدند و توانستند با
استقاللي نسبي حكمراني كنند .اوج استقالل آنها زماني بود
كه طاهر نام خليفه را از خطبه انداخت و به طور غيرمستقيم،
خواسته يا ناخواسته اعالم استقالل كرد .پس از او هم عبداهلل
در دوران حكومتش تقريبا بدون نياز به كسب اجازه از خلفا به
آباداني خراسان پرداخت .موروثي شدن قدرت هم نشانه مهم
ديگري براي اس��تقالل آلطاهر بود كه حكومت را از طاهر تا
محمد در دست آنها نگه داشت.

محمد بن زید
و جنگ با آذکوتگین
جمشید معظمی

از نكات جالب توجه پيرامون گذشت و جوانمردي
داعي كبير و رفتار وي با خانواده سليمان بن عبداهلل
طاه��ري اولياء اهلل آملي مينويس��د :وقتي در جنگ
داعي با س��ليمان و در اثر فرار اين ش��خص همسر و
فرزن��دان وي باقي ماندند س��ليمان نامهاي به داعي
نوش��ته و خواستار آزادي ايشان شد حسن بن زيد با
نهايت جوانمردي خواسته او را اجابت كرده و در كمال
عزت و احترام اين اسيران را به سليمان رساند)13(.
با توجه به شواهد و قرائن و تصريح مورخان عقيده
راسخ داعي در برقراري حكومت قسط ،عدل و اثبات
رس��يده و به اهتمام وي در اولي��ن خطبهاي كه در
آغاز نهضت علويان مبني بر توجه به كتاب و س��نت
و اقامه امر به معروف و نهي از منكر به ظهور رسيده
حاكي از آن اس��ت كه او به آرمانهاي واالي اسالمي
و ش��يعي پايبند بوده است در طول حكومت حدودا
20ساله او مردم طبرس��تان و نواحي آن براي اولين
مرتبه حكومت مبتني بر مذهب را تجربه نمودند .به
همين مناسبت است كه مورخان معتقدند گسترش
اسالم در بين مردم طبرستان در واقع به دست حسن
بن زيد بوده اس��ت نحوه رفتار او با مردم و احس��ان
و عطايي كه نس��بت به مس��تمندان داشت وي را به
چهرهاي ممتاز و دوستداشتني در بين مردم محروم
مبدل كرده بود.
داعي كبير در س��ال  270هج��ري قمري بر اثر
بيماري درگذش��ته و در طبرس��تان مدفون گرديد.
جانش��يناش به گفت��ه ابن ندي��م «محمدبن زيد»
برادرش بوده اس��ت .محمدبن زيد برادر داعي كبير
و س��يدي بود كه با پنج واس��طه همچون برادرش
نسبت شريفش به امام حسن مجتبي(ع) ميرسيد
وج��ود قصايل معنوي و داش��تن روحياتي همچون
داعي اول س��بب ش��د كه داعي براي جانشيني وي
از مردم بيعت بگيرد .از اين مطلب معلوم ميش��ود
ك��ه جايگاه محمدبن زيد در بين مردم جايگاه موثر
و مناسبي بوده اس��ت .آغاز دوران حكومت وي توام
با مشكالتي بوده است .محمدبن زيد بعدها به داعي
صغير يا قائمالحق شهرت يافت .دستگاه عباسي در
مخالفت با حكومت علويان طبرستان به شدت عمل
ميكرده است.
بناي قبه و بارگاه بر مرقد امام علي (ع) از اقدامات
داعي صغير (محمدبن زيد) بوده است.
مهمترين نبرد محمدبن زيد جنگ با آذكوتگين
ت��رك بود .آذكوتگين يك��ي از مدعيان حكومت در
مناطق مياني ايران بود ك��ه در نواحي ري و قزوين
داعيه استقالل و دستاندازي به مناطق تحت نفوذ
علوي��ان را داش��ت .اين نبرد كه به شكس��ت داعي
انجاميد منجر به از ميان رفتن س��لطه وي از ري و
قزوين شد.
پس از اين جنگ داعي به فكر پرداختن و حفظ
مناطق اصلي و مركزي طبرستان افتاده و اقتدار كامل
را در آن ادام��ه داد .تا س��ال  287هجري قمري كه
جنگ سامانيان با داعي صغير اتفاق افتاده است شاهد
آرامش نسبي و موقتي در حكومت طبرستان هستيم؛
هرچن��د تحريكاتي از اطراف انجام ميگرفت اما اين
وضع پايدار نبود .ملوك س��اماني كه عزت و شوكت
همراه با اقتدار و سيادت علويون را در كنار مقر خود
مش��اهده ميكردند به دليل ع��دم تعميق باورهاي
ديني و روحيه جنگطلبي و از همه مهمتر تحريك و
وسوسه دستگاه خالفت عباسي درصدد ضربه زدن به
حكومت علويان بودند.
اميراسماعيل ساماني براي ش��روع نبرد با داعي
صغير علوي به دنبال بهان��هاي بود ،زيرا به خوبي از
پايگاه مردمي و عظمت روحي وي كه ش��هره عرب
و عج��م بود اطالع داش��ت .او به بهان��ه اينكه داعي
قصد دستاندازي به خراسان كه منطقه تحت نفوذ
سامانيان بود را دارد به داعي اعالن جنگ كرد ()14
و عام��ل خويش «محمدبن هارون سرخس��ي» را با
سپاهيگران به س��وي محمدبن زيد فرستاد جنگ
بين اين دو قطعا جنگ نابرابري بود .بايد به اين نكته
توجه كرد كه قدرت س��امانيان با پشتيباني عظيم
مالي و حمايتهاي مستقيم خليفه عباسي فزونتر از
علويون بود كه در نقطه مقابل بزرگترين دشمنانش
عباس��يها بودند؛ نبرد بين س��امانيان و علويون در
س��ال  287هجري قمري رخ داد؛ محمدبن هارون
سرخسي براي تفوق در اين جنگ از حمايت حكام
محلي بهره گرفت او حتي مخفيانه با «اسپهبد ملك
الجبال رس��تم بن قارن» پيماني عليه داعي بست و
سرانجام در روز جمعه پنجم شوال همان سال ،جنگ
به نهايت خويش رس��يد .داعي ب��ا وجود كمي نيرو
رشادت بينظيري از خود بروز داد ،اما بر اثر ضربتي
كه در گرماگرم پيكار به وي وارد شد به زمين افتاده
و پ��س از اندكي به ديار ابدي ش��تافت )15( .پس از
شهادت محمدبن زيد به دس��ت سامانيان و اسارت
فرزند او يعني ابوالحسن زيدبن محمد حركت علويان
به كندي گراييد .مدتي بعد از اين واقعه شاهد خروج
و جنگ يكي از س��ادات عظيمالقدر علوي كه بعدها
ملقب به ناصركبير ملقب شد ،هستيم.
وي در زم��ان امارت محمدبن زيد از س��رداران
بنام و موث��ر حكومت علويون بود كه رش��ادتها و
ايثارگريهاي فراواني در جنگ از خود نش��ان داد .او
ك��ه در چند نبرد مهم در ركاب داعي محمدبن زيد
بود پس از شهادت داعي و به عنوان خوانخواهي او در
منطقه آمل عليه سامانيان قيام كرد .اولياءاهلل آملي
مينويسد :هزاران هزار بر بيعت او متقف شده و مردم
زيادي از اهالي ديلمان و گيالن گرد او آمدند)16( .

