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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۲۸۹۱ژانویه  ۲۲ - ۲۰۱۱ االول جمادی ۲۱ - ۲۶۳۱دی ماه  ۱۲یکشنبه  ]تاریخ:[

   ۲۹۱۱۱]شماره:[ 

 ۳]صفحه:[ 

 هانظرها و اندیشه

 

 قسمت اول -های ضد استعماری مردم ایراننگاهی به نقش و جایگاه امیرکبیر در جنبش

 عمری مبارزه در راه استقالل ایران ؛امیرکبیر

 ی مردم اراک در مجلس شورای اسالمینماینده -غالمرضا فدایی 

های حق علیه باطل، ها، در زمانی که در جبههبحث پیرامون امیرکبیر در زمان ایثارها و گذشت شاید تصور شود که

شاهد دالوریهای مردان بزرگ عصر خود هستیم، موردی ندارد و یا ضرورت اولیه نیست، اما اگر به شخصیت بارز 

اجتماعی زمان  و محیطنظر بگیریم  امیرکبیر توجه کنیم و بخصوص جغرافیا و تاریخ زندگی او را در خان تقیمیرزا 

وی و قدرت و شدت نفوذ استعمار را در آن زمان در این مملکت مظلوم در نظر گیریم. که در آن شرایط ویژه، 

 ...شودتر میکفایت و عیاشی بوده است، قدر و منزلت این مرد بزرگ معلوممملکت، گرفتار چه رهبران ناالیق و بی

ی مملکت، یک احتمال که احتمال تجزیه امیرکبیر، بقدری آشفته بود خان تقیت میرزا وضعیت در زمان آغاز صدار

های روس و انگلیس برقابت یکدیگر، نفوذ و خیانت رجال درباری وزیر سلطهواقعی، بلکه بسیار نزدیک بود. دخالت

محالتی، کشور را در خطر تجزیه باب و آقاخان  یهای جوراجور حتی به شکل مذهبی آن، چون فتنهی بیگانه، توطئه

 قرار داده بود.

در کرمانشاه  -طرفدار میرزا آقاسی  ی آصف الدوله، در آذربایجان، صدرالممالک و جمعیتدسته و در مرکز، دار

 علیه جمشید خان ماکویی سر به شورش برداشتند. مردم علیه مجبعلی خان ماکویی، در بروجرد

، مردم سر به شورش برداشته بودند. در زنجان یکی از پیروان باب، به نام خان علیدر کرمان، در غیاب فضل 

، او را بقتل رساند و امنیت بازگشت. و از همه بیگلربیگیمحمدخان  امیرکبیرمالمحمد علی زنجانی قیام کرد، تا توسط 

بود. )امیرکبیر، قهرمان ی ساالر پسر آصف الدوله بود که به تحریک انگلیسیها صورت گرفته مهمتر، در مشهد، فتنه

 نویسد:مبارزه با استعمار( کرنت واتسن، منشی سفارت انگلیس چنین می

 «.ی حکومت قاجار، بزودی سپری و ایران تجزیه خواهد شدشد که دورهمی بینی پیشدر این هنگام، آشکارا »

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


