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رزمآرا و اشرف؛ یکعاشقانهنفتی!

گزارش تاریخی

چگونهاعدام انقالبی رزمآرا در 16اسفند،1329بهتصویبقانونملیشدنصنعتنفتدر 29اسفند همانسالانجامید؟
جواد نوائیان رودسری – امروز هفتادمین سالگرد اعدام انقالبی
رزمآراســت؛ سیاستمدار و نظامی قدرتمندی که زندگی حدود ًا 49
سالهاش ،حواشی فراوانی داشــت و با یک مرگ جنجالی به پایان
رسید .او یک نظامی تحصیلکرده و بسیار باهوش بود و سیاستورزی
را میشناخت .این خصیصه را باید به جاهطلبی عجیب و غریب او اضافه
کرد .چنین شخصیتی ،آن هم در شرایطی که بحث ملیشدن صنعت
نفت بسیار جدی شده بود ،میتوانست محبوب انگلیسیها باشد؛
هرچندکه رزمآرا ،ظاهر ًا با همه نرد عشق میباخت؛ از سفارتهای
گوناگون بگیرید تا برسید به داخل دربــار و بیخ گوش شاه؛ یعنی با
اشرف ،خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی .باور خیلیها این است که
این عشقورزی رزمآرا به اشرف و
بالعکس که در هفت ،هشت

نامه انعکاس یافته ،بیشتر ریشه در منافعی داشت که دوطرف در پی
کسب آن بودند .شرایط سیاسی حاکم بر آن زمان و مسئله راهبردی
ملیشدن صنعت نفت ،باعث بروز اشتراک منافع میان افراد مختلف
میشد و این قضیه ،در روابط اشرف با رزمآرا حرف اول را میزد .فارغ
از این دیدگاه و به قول استاد خسرو معتضد که نظر او را چندماه قبل در
همین صفحه و در قالب مصاحبه منتشر کردم ،اشرف ذات ًا از رزمآرا که
شخصیتی قوی داشت ،خوشش میآمد؛ به هر حال ،رویکرد قدرتمندانه
رز مآرا در عرصه سیاست ،خیلیها را مرعوب کرد هبود؛ تا جایی که
نورالدینکیانوری معتقد بود ،رزمآرا قصد داشت تبدیل به «فرانکو»
ایران شود .رزمآرا در نامهنگاری به اشرف پهلوی ،زیر پیام را با عنوان
«پرستنده تو» امضا میکرد و قصد داشت به هر شکلممکن ،نظر خواهر
دوقلوی شاه را جلب کند؛ اما این کار نتوانست از مرگش جلوگیری کند.

▪بازی خطرناک رزمآرا

رزمآرا مخالف ملیشدن صنعت نفت بود و با
تمام قدرتش در برابر آن ایستادگی کرد .برخی
معتقدند که او به دلیل وابستگی به سفارت
انگلیس یا برای حفظ مناسباتش با این کشور،
چنین رویکردی را پیش گرفت .گروهی دیگر
نیز معتقدند که رزمآرا ،در آن شرایط ،ملیشدن
صنعت نفت را به ضرر ایران میدانست و معتقد
بــود ایــن اقـــدام ،باعث وارد آمــدن خسارت
اقتصادی به کشور میشود .در حالی که با
تــاشهــای نمایندگان طــرفــدار طرح
ملیشدن صنعت نفت و حمایت
گسترده قاطبه مردم ایران،
ملیشدن صنعت نفت به
یــک مطالبه ســراســری و
عمومی تبدیل شده بود،
رزمآرا دســت پایین را
گرفت و مسئله تقسیم
ســود بــا بریتانیا را به
صـــــورت 50-50
مــطــرح کــــرد .ایــن
رویکرد با استقبال
انگلیسیها روبهرو
شـــد؛ آنهـــا حتی
بــه دولــــت رزمآرا
کــمــک مـــالـــی هم
کردند .آنتونی ایدن،
وزیر خارجه بریتانیا در زمان
وقــوع ماجرای ملیشدن صنعت
نــفــت ،در خــاطــراتــش مینویسد:
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«دولت انگلستان شايد با شتابى بيش از اندازه،
درخواست نخستوزير ايــران را پذيرفت كه
از كمک مالى فراوانى كه كمپانى مخفيانه
بــه دولــت او مــىكــرد ،سخنى گفته نشود».
مقاومت رزمآرا ،در کنار البیهای قدرتمندش
با سفارتخانهها و سیاستمداران وابسته به دربار
وازجملهنامهنگاریهایعاشقانهاشبااشرف،
شرایط را بــرای طرفداران ملیشدن صنعت
نفت سخت کرد .در 21بهمن ،1329نماینده
شرکت نفت انگلیس و ایران ،موافقت خود را
بــرای برگزاری نشستهایی با دولــت رزمآرا
اعالم کرد؛ نشستهایی که مسئله ملیشدن
صنعت نفت را به محاق میبرد و سطح چانهزنی
را به تقسیم سود  50-50پایین میکشید.
رزمآرا در جلسه خصوصی مجلس شــورای
ملی حضور یافت و طــی سخنانی ،موضوع
ملیشدن صنعت نفت را به باد انتقاد گرفت.
این رفتارها ،نمایندگان اقلیت مجلس را که به
دنبالملیکردنصنعتنفتبودند،درتنگنای
عجیبی قــرار داد؛ در واقــع آنهــا که مرعوب
دیسیپلین رزمآرا شدهبودند ،در بنبستی قرار
شر آن
گرفتند که نمیدانستند چگونه باید از ّ
خالص شوند.
▪فدائیان اسالم و پایان غائله رزمآرا

درچنینشرایطی،شهیدنوابصفویویارانش
واردمعرکهشدند.آنهادرجلسهایکهباحضور
نمایندگان جبهه ملی در منزل یکی از بازاریان
تهران به نام حاج محمود آقایی برگزار کردند،
توانستند نظر اعضای جبهه ملی را برای ادامه

درپیاعدامانقالبیرزمآرا،معلومشد
کهتحلیلهادربارهاینکهاوعاملاصلی
جلوگیریازملیشدنصنعتنفت
بودهاست،واقعیتدارد.کمیسیون
نفتکهتاآنزمانبرایبررسیموضوع
ملیشدنصنعتنفتازخودتعللنشان
میداد،درستروزبعدازمرگرزمآرا،در
 17اسفند،1329تردیدراکنارگذاشت
وبهملیشدنصنعتنفترأیداد
مبارزه جلب کنند .شهید سیدعبدالحسین
واحدی در خاطرات خود مینویسد« :وكالى
جبهه ملى از قــدرت رزمآرا ترسناک بودند و
سقوط آن را غيرممكن و بهكلى تز ملىشدن
صنعت نفت را شكست خــود مىدانستند».
اعضای جبهه ملی از فدائیان اسالم خواستند
تا با اعــدام انقالبی رزمآرا ،جریان ملیشدن
صنعتنفتراازآنمخمصهنجاتدهند.بهاین
ترتیب ،خلیل طهماسبی ،از اعضای فدائیان
اسالم،مسئولاجرایحکمشد.چندروزقبلاز
انجامایناقدام،میتینگهایبزرگیدرحمایت
از نهضت ملیشدن صنعت نفت ،با مشارکت
گسترده مــردم و مــیــدانداری فدائیان اسالم
برگزار شد .آیــتا ...کاشانی هم از برگزاری
این تجمعها حمایت میکرد و همین مسئله،
باعث حضور بیش از پیش مردم در صحنه شد.
اما رزمآرا بهطور کلی ،از این حرکتها احساس
خطر نمیکرد؛ در واقع او خود را قدرتمندتر
از آن میدانست که بخواهد از این تحرکات
احساس ترس کند .اما ملت تصمیم گرفته بود
مانعی را که بر سر راه خواست ملی قرار داشت،
بردارد .روز  16اسفندماه سال  ،1329خلیل
طهماسبیبرایاجرایحکم،خودرابهمجلس
تعزیه وفات آیتا ...فیض رساند .قرار بود رزمآرا
در این مجلس حاضر شود .گزارش شهربانی،
شرح واقعه را حکایت میکند« :ساعت  11و
ربع،اتومبيلنخستوزيرجلویمسجدمتوقف
شد.رزمآرابهاتفاقآقاىعلموزيركارازآنپياده،
وارد صحن مسجد شد .وقتى به جلوی حوض
بزرگرسيدند،ناگهانمردىكوتاهاندامازطرف
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راست از ميان جمعيت از پشت سر محافظين
با سرعت ،خود را به پشت سر رزمآرا رساند و
بالفاصله با اسلح ه كمرى كه در دست داشت،
سر وى را از پشت هدف قرار داد و به ضرب سه
گلوله ايشان را از پاى درآورد .مأمورين اسلحه
او را گرفتند ،ولى خود او در اثر كثرت جمعيت و
ازدحام فرار كرد .در نتيج ه اقدام مأموران ،وى
دستگير و به كالنترى  8اعزام شد .در بررسى
بدنى،يکجلدكالما...مجيدويکورقهكهروى
آندرفضيلتجهادبازبانعربىنوشتهشدهبود،
با يک كارد از جيب وى كشف شد .نامبرده را به
ادار هآگاهىمنتقلودرآنجاباحضوردادستان
تهرانموردبازجويىقراردادند».
▪ورق بر میگردد

درپیاعدامانقالبیرزمآرا،معلومشدکهتحلیلها
دربارهاینکهاوعاملاصلیجلوگیریازملیشدن
صنعت نفت بودهاست ،واقعیت دارد .کمیسیون
نفتکهتاآنزمانبرایبررسیموضوعملیشدن
صنعتنفتازخودتعللنشانمیداد،درستروز
بعد از مرگ رزمآرا ،در  17اسفند  ،1329تردید
را کنار گذاشت و به ملیشدن صنعت نفت رأی
داد« :مجلس شوراى ملی  /نظر به اينكه ضمن
پيشنهادات واصله به كميسيون نفت پيشنهاد
ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور ،مورد
توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آن جايى
كه وقت كافى بــراى مطالعه در اطــراف اجراى
اين اصل باقى نيست ،كميسيون مخصوص
نفت از مجلس شــوراى ملى تقاضاى دو ماه
تمديد مىنمايد .بنابراين مــاده واحــد ه ذيل
را تقديم مجلس شوراى ملى مىنمايد :ماده
واح ــده ـ مجلس ش ــوراى ملى تصميم مــورخ
 29/12/17كميسيون مخصوص نفت را
تأييد و با تمديد مدت موافقت مىنمايد ».روز
 24اسفند ،ماده واحده ملیشدن صنعت نفت،
بدون چک و چانه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید و در  29اسفندماه ،مجلس سنا نیز بر آن
مهر تأیید زد تا این تصمیم ،جنبه قانونی به خود
بگیرد .به این ترتیب ،مرگ رزمآرا ،راه را برای
تحقق آرزوی دیرینه مردم ایــران و ملیشدن
صنعت نفت کشور ،هموار کرد؛ هرچند که در
روایت مربوط به واقعه مجلس ترحیم آیتا...
فیض ،گزارشهای دیگری هم وجود دارد ،اما
در اصل ماجرا و نقش این رویداد در تسهیل رأی
مجلسین نمیتوان تردید کرد.

درباره مراسمی عجیب در تاریخ مغول

سوگندوفاداریخوردن
باشقهکردناسب!

حالجیان  -مغولستان سرزمینی اســت در
آسیا یشرقی ،همجوار با چین و روسیه که
بــه دلــیــل اقلیم ســرد و خــشــک ،مــردمــانــی با
خوی پرخاشگر و جنگطلب را در خود جای
داده اســت .دیــوار چین که بزر گترین بنای
تاریخی جهان اســت و بــرای مهار حمالت پی
در پی مغو لها ساخته شده ،گواه محکمی بر
خــوی پرخاشگری مغو لهاست .مغو لها در
ابتدا به آیین «شمن» ،آیینی مبتنی بر پرستش
عناصر طبیعت ،معتقد بودند؛ اما با گذر زمان
به آیینهای رایــج دیگر نیز گرویدند .گرایش
مغو لها به خرافات ،از دیرباز بین سیاحان و
مستشرقان شهره بوده است؛ به طوری که شاید
بتوان آ نها را خرافاتیترین اقوام دنیا نامید.
مغوالن از سحر و جادو برای صحت از بیماری،
یا پیروزی در جنگها استفاده میکردند .برای
مثال ،هرگاه عالیم شکست در جنگ نمایان
می شد ،دست به دامان جادوگران می شدند،
تا با پدید آوردن باد ،توفان و بــاران مصنوعی،
جنگ را به سود خود تمام کنند .در بین مراسم
سحرآمیز آنان« ،سوگند» آیینی بود که اهمیت
بسیار باالیی داشت و با هیچ بهانهای نمی شد
از برگزاری آن شانه خالی کرد؛ سوگند ،که نزد
مغوالن «مرگوکا» نامیده میشد ،برای انتخاب
خان جدید انجام میگرفت .مهمترین روش
سوگندخوردن در این مراسم ،دونیمکردن اسب
یا قوچ یا سگ نر ،به طور دستهجمعی و با شمشیر
بود! روسای قبایل مغول ،زمانی که چنگیز را
به خانی برگزیدند ،همگی به اتفاق ،یک اسب
و یک مادیان را با یک ضربه شمشیر به دونیم
کردند .سوگند خورده بودند که سزای بدکاری
زیردستان نسبت به روســا ،ریختن خون آ نها
باشد .هر کدام هم که ابراز وفاداری میکردند،
نوک انگشت خود را با کارد میبریدند و ظرفی
کوچک را از خون خود پر میکردند و برای خان
یا رئیس میفرستادند!

