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افسانه اسفندیاری ،نوه فرمانفرما از سرنوشت شوم دوستان «پهلوی اول » می گوید

رضاشاه همه زمینهای ما را میخواست!

کشتار «مای الی»؛ سالخها وارد می شوند

گروه اندیشه

روز  ۱۶مـــــارس ۱۹۶۸
ســــربــــازان آم ــری ــک ــای ــی با
خونسردی بی سابقه ای به
دهکده ویتنامی «مــایالی»
حملهبردندویکیازسیاهترین
روزهــای تاریخ معاصر را رقم
زدنــــد .بــه گــــزارش «تــاریــخ
ایرانی» ،آنهــا تنها در عرض
چندساعت،صدهاغیرنظامی
بیگناه را به قتل رساندند .بیالن کار پس از دو ساعت و
نیم ،حدود  ۴۹۰تا  ۵۲۰نفر کشته بود که برخی از آنها،
نوزادانی بودند که تنها چند هفته از تولدشان میگذشت.
سالخی روز  ۱۶مارس  ،۱۹۶۸با عنوان کشتار و قتلعام
«مــایالی» به کتابهای تاریخ راه یافته است .احتما ًال،
تا آن زمان هیچ یک از واحدهای آمریکایی ،مانند «تسک
فــورس بــارکــر» ،در عــرض چند ساعت چنین جنایتی را
مرتکب نشده و به سالخی شمار زیــادی از مردم بیگناه
اقــدام نکرده بود .منشأ و ریشه این آمادگی آمریکاییها
بــرای اعمال خشونت چه بــود؟ چه عواملی بــرای تبدیل
یگانهای عادی و کالسیک ،به جانورانی درنده و بیرحم
الزم بود؟ چگونه میتوان این مسئله را توضیح داد که چرا
این سربازان ،دیگر مانند جنگجویان عادی رفتار نکردند
بلکه مانند قصابهای بیرحم ظاهر شدند و با وجود آگاهی
از غیرمسلح بودن این مردم به کشتار زنان و خردساالن و
کهن ساالن دست زدند؟سال  ۱۹۶۸برای ایاالت متحده
آمریکا با یک رویداد وحشتناک آغاز شده بود .در پایان ماه
ژانویه ۸۰ ،هزار چریک و چندین هزار یگان ویتنام شمالی،
در جریان حمالت موسوم به «تت» ،به اهداف مهم نظامی و
زیرساختی حمله بردند .اما واحدهای کمونیست به خاطر
این حمالت تاوان سخت و خونینی پرداختند .چریکهای
ویتنامی بین ماههای ژانویه و مارس سال  ،۱۹۶۸تنها
در نزدیکی مدار  ۱۷درجه ،تقریبا دو سوم نفرات خود را
از دست دادند .ژنرال ویلیام سی .وستمورلند ،فرمانده
ارشد نیروهای آمریکایی ،از این وضعیت فالکتبار دشمن
به عنوان موقعیتی منحصربهفرد و تکرارنشدنی یاد میکرد
که طی آن ،طرف تقریبا شکستخورده میتواند بار دیگر
تغییری کلیدی در نبرد به وجود آورد و ورق را به نفع خود
برگرداند .بر همین اساس بود که وستمورلند در فوریه
 ۱۹۶۸اختیاراتی باورنکردنی به یگانهایش داد و دست
آنان را چنان باز گذاشت که بتوانند همه دستورالعملها
و اصول حفظ جان افراد غیرنظامی را تعطیل کنند .این
مجوز وستمورلند ،در واقع دعوت به یک خودسری ،ظلم و
خشونت نامحدود بود.

نوهعبدالحسینمیرزافرمانفرماوحاجیمحتشمالسلطنه
اسفندیاری ،فرزند مریم فیروز و سرهنگ عباسقلی
اسفندیاری ،دخترخوانده نورالدین کیانوری و خواهر
زاده مظفر فیروز بــودن ،همه و همه میتواند گنجینه
بزرگی از خاطرات سیاسی برای انسان به ارمغان بیاورد؛
اما خانم افسانه اسفندیاری ،از آن رو که از آغاز ،تاریخ را
در زمره دغدغه های خود قرار نداده ،چندان به تجمیع
این خاطرات همت نگمارده است .آن چه در پی میآید،
گفت وگوی خواندنی «پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران » درباره خاطراتی است که به واسطه عضو
یک خانواده متنفذ ،پرغوغا و معروف بودن ،در ذهن خانم
افسانه اسفندیاری نقش بسته اســت؛ هرچند که این
خاطرات ،همه مواردی را که مخاطب تاریخ شناس انتظار
دارد ،در بر نمیگیرد.
به عنوان سؤال نخست ،شاید بهتر باشد
از این نکته آغاز کنیم که آیا شما از نصرتالدوله فیروز
خاطراتی به یاد دارید؟
خیر،هیچ!
به دلیل سن؟
بله ،چون وقتی که او را کشتند ،من سه ،چهار سال بیشتر
نداشتم.
اما قطع ًا خاطرات خانوادگی دارید .مسلم ًا
در خانواده شما درباره نصرتالدوله فیروز خاطراتی
نقل شده است که شما ،آن ها را به خاطر سپرده اید.
مادر ،پدربزرگ و دیگران درباره او چه می گفتند؟
من پنج سال داشتم که مادرم از پدرم جدا شد.
ولی مادرکه تا آخر با شما بود.
بله ،البته بیشتر در این اواخر بود و من با او ،از این چیزها
صحبت نمیکردم .به عبارت روشنتر ،اص ً
ال به ذهنم
نرسید بنشینم و با مادرم درباره این چیزها صحبت کنم و
اینگونه داستانها را از او بپرسم .اما نکاتی که به هرحال
در این باره از مادرم یا دیگر اعضای خانواده شنیدهام،
برایتان میگویم .مادرم خیلی نصرتالدوله را دوست
داشت؛ او هم متقاب ً
ال عاشق مادرم بود.
اینها(خانواده نصرتالدوله) هشت تا برادر ازشاهزاده
خــانــم عــز تالــدولــه از هــمــســران فرمانفرما بــودنــد.
نصرتالدوله از همهشان بزرگتر ،قدرتمندتر و باهوشتر
بود .همه میدانند که او یکی از اصلیترین چهرههایی
است که رضاشاه را سرکار آورد؛ چون فکرمی کرد که
آدم توانایی است .پس از چندسال ،آن مردک احمق
فکر میکند حاال که شاه شده اســت[ ،احتمال دارد]
نصر تالدوله بیاید و جای او را بگیرد! فکر نمیکرد
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که او خــودش شــاهــزاده اســت و اگــر میخواست شاه
بشود ،لزومی نداشت رضاخان را جای خودش بگذارد.
نصرتالدوله نمیخواست پادشاه بشود ،چون درآغاز
فکر میکرد رضاخان از او تواناتر است .موقعی که مادرم
بچه بود ،پدربزرگم (میرزا عبدالحسین فرمانفرما) هر
روز صبح که میخواست سرکار برود ،مادرم را از مادرش
میگرفت ،روی زانویش میگذاشت و نوازش می کرد و
بعد میرفت سرکار؛ بعد مادرم با خدمتکارش برمیگشت
به خانه؛ یعنی فرمانفرما هــرروز به دیدن مــادرم عادت
داشــت .این گذشت ،تا این که سا لها بعد ،وقتی که
رضاشاه نصرتالدوله را کشت ،فرمانفرما به دنبال مادرم
فرستاد که بیا ،پدرت به تو احتیاج دارد! مادرم میرود و
میبیند که پدربزرگم لبپله نشسته و فریاد میزند«:پسر
پنجاه سالهام را کشتند!» اصال درآن لحظات دریافت
خبر ،دیوانه شده بود!
از سمنان این خبر به او رسیده بود؟
بله ،نصرتالدوله را به سمنان فرستادند؛ ولی پدربزرگم
در تهران بــود که خبر مــرگ پسرش را برایشآورنــد.
پدربزرگم فکر میکرد نصر تالدوله را آزاد میکنند؛
ولی بردند سمنان و در آن جا متکا روی دهانش گذاشتند
و خــف ـهاش کــردنــد! رضــاشــاه حماقت بــزرگــی کــرد،
نصرتالدوله به دردش میخورد.
نصر تالدوله در کابینه وثو قالدوله بود
و در انعقاد قـــرارداد  1919نیز مشارکت داشــت.
نصرتالدولهچطورباچنینشخصیهمکاریمیکرد؟
دالیل یا توجیهات آن ها برای این کار ،در تاریخ هست ،به

هرحال فشارهای انگلستان و شرایط کلی کشور هم در
تصمیم آن ها دخیل بود.
برگردیم به موضوع اصلی این گفتوگو.
نصرتالدوله در کابینه وثوقالدوله بود و ظاهر ًا موقعی
که در اروپا بود ،فهمید قرار است رضاخان کودتا کند.
سعی کرد خودش را سریع به تهران برساند ،ولی دیر
رسید و سید ضیاء نخستوزیر شد .ظاهر ًا قرار بود
نصرتالدوله نخستوزیر شود.
چیزی که من شنید هام ،این بود که توی راه گیر کرد
و نتوانست به موقع خــودش را برساند .اما به هرحال،
همچنان و تا مدتها ،با او همکاری کرد که شرح آن در
تاریخها نوشته شده است .رضاشاه از دور های به همه
کسانی که بر او حق داشتند ،ظنین شد که نصرتالدوله
هم یکی از آن ها بود.
چرا فرمانفرما و نصرتالدوله ،در اول کار
به رضاشاه نزدیک شدند؟ با اینکه معلوم بود آدم
باسوادی نیست و طبع ًا نمیتوان برای فکر و کار او،
اعتبار زیادی قائل شد.
شاید به دلیل قدرتش و حمایتی که از او می شد .می دانید
که رضاشاه بعد از آن ،تمام امالک پدربزرگم را گرفت .خانه
فرمانفرما در خیابان حشمتالدوله بود .رضاشاه اول آن
جا را گرفت .تمام خانههای حشمتالدوله ،خانههای
خانوادگی پدربزرگم بودند .محمدحسین میرزا ،پدر
اسکندر ،تا سالها در آن جا خانه داشت.
خیلیها نــصــر تالــدولــه را انگلیسی
میدانند .البته با آمریکاییها هم در افتاد .به نظر شما

علت نزدیکی او به انگلیسیها چه بود؟
البد فکر میکرد انگلیسیها برای ما بهترند ،نه این که
وطنفروش باشد .اص ً
ال این کاره نبود .اگر میخواست
این کار را بکند ،چه لزومی داشت احمدشاه را بردارد و
رضاشاه را جای او بگذارد؟ بعد هم او را فرستادند سمنان
و یک شب هم خفهاش کردند.
فرمانفرما به خوبی رضاخان را می شناخت؛
از روی سوابقی که بایکدیگر داشتند .با اینهمه و
بهرغم آن شناخت اولیه ،درآغــاز در زمــره حامیان
رضاخان قرار گرفت .آیا درمحاسبات خود اشتباه کرده
بود؟
باید بگویم که اساس ًا قــدرت ،یک چیز عجیب و غریبی
اســـت .رضــاشــاه درآغــــاز کـــارش ،نگهبان جــلــوی در
خانه پدربزرگ من بــود .بعد که به قــدرت رسید ،تمام
رختخوابها و اثاثیه پدربزرگم را از پنجرهها ریخته بود
پایین و باالی سر آن ها ایستاده و گفته بود « :فرمانفرما!
حاال چطوری؟» .حتی با ماشین داییام هم عکس گرفته
بود که در همه جا منتشر شده است! رضاشاه میخواست
به امالک بچهها هم دستاندازی کند و پدربزرگ مادری
من ،محتشمالسلطنه ،جلوی او را گرفت و گفت :مال
صغیر است و تو حق نداری این کار را بکنی! چون تعداد
بچههای بزرگتر خیلی کم بود و بقیه هم درسنین پایین
بودند .مث ً
ال دایی من ،عبدالعلی و خالههای من رودابه
و خورشید ،از من کوچکتر هستند .محتشمالسلطنه
نگذاشت رضاخان اموال اینها را بگیرد وگرنه برای آن ها
هم دندان تیز کرده بود.
ولی بسیاری از امالک فرمانفرما را گرفت؛
اینطور نیست؟
قصر و خانه و این چیزها را گرفت؛ ولی بقیهاش را نگرفت.
چون فرمانفرما به همه بچههایش زمین داده بود .خانه
مادربزرگ من در میدان کاخ بود.
مـــادرتـــان (مــریــم فـــیـــروز) در یــکــی از
مصاحبه های قدیمی خود گفته بود که فرمانفرما در
دورهای که پسرش را کشتند ،محافظهکار شده بود و
صدایش در نمیآمد .آیا او در این دوره از خادم قدیمی
خود ترسیده بود؟
خب معلوم است ،میترسید بقیه بچههایش را هم بکشد!
برای خودش که نگرانی نداشت؛ پیر شده بود .رضاشاه،
تیمورتاش و نصرتالدوله را کشت و به داور هم گفت :برو
بمیر! او هم رفت و خودکشی کرد .خب می ترسید که یک
دفعه ،چنین تصمیمی را هم در باره فرزندانش بگیرد.
البته این مسائل ،جزئیات و حواشی زیادی دارد .واقع ًا
خیلی اشتباه کردم که این چیزها را از مادر وفامیل سؤال
نکردم ،االن میفهمم چقدر ارزشمند بوده است.

...
مناسبت

شهادت حاج آقا مصطفی خمینی
آغاز روند سرنگونی رژیم شاه

شهید آیتا ...سیدمصطفی خمینی ،در  21آذر  1309هـ.
ش ،برابر با  21رجب  1349هـ .ق ،در محله «الوندیه» شهر
قم ،در منزلی اجارهای متولد شد .به گزارش «پایگاه مؤسسه
مطالعات و پژوهش های سیاسی» ،به مناسبت نام پدر بزرگ
پدریاش ،او را مصطفی نامیدند .او در دامن مادری با تقوا و
پدری دانشمند و در محیطی آکنده از معنویت و عرفان رشد
کرد .اگرچه در بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی ،مانند
سایر کودکان بود ،ولی گهگاه با رفتار و کردارش که از نبوغ
و استعدادی سرشار حکایت میکرد ،دیگران را به شگفتی
وامیداشت.مصطفی،کودکیالغراندامولیشجاعوجسور
بود .پس از طی دوران کودکی ،راهی دبستان شد؛ تا پنجم
تو
ابتداییدردبستان«باقریه»و«سنایی»قمبهتحصیلپرداخ 
در 14سالگیبهتحصیلمقدماتعلومومعارفدینیمشغول
شد .او دارای نبوغ و هوش سرشاری بود.آن مرحوم در هفده
سالگی ،پس از پایان دوره مقدمات حوزه ،معمم شد و سپس،
تمرتضی
دورهسطححوزهرابهمدتپنجسال،نزدحضراتآیا 
حائری یزدی ،محمدجواد اصفهانی ،شهید محمد صدوقی و
سیدمحمدباقرسلطانیفراگرفت.ضمناشتغالبهفراگیری
فقهواصول،فلسفهرانیزنزدآیتا...سیدرضاصدرآغازکردو
منظومهحکمتسبزواریرا،نزدویفراگرفتودر 27سالگی
بهدرجهاجتهادنائلآمد.شهیدحاجآقامصطفیخمینی،قبل
از شروع نهضت امام خمینی(ره) ،تا حدودی با جریانهای
سیاسی جامعه آشنایی و نسبت به جریانهای مذهبی،
همفکری و گرایش داشــت .یکی از مؤثرترین تشکلهای
سیاسی و مذهبی آن دوره ،جمعیت فدائیان اسالم بود که با
تکیه بر مبانی فکری دینی ،به مبارزات دامنهداری دست زد.
با تبعید حضرت امام(ره) به ترکیه و سپس عراق ،آیتا ...سید
مصطفی خمینی نیز ،همراه ایشان شد و در نجف ،افزون بر
پرداختنبهدرسوبحث،بهعنوانیارومددکارپدر،نقشیمؤثر
در نهضت اسالمی ایفا کرد .آیتا ...سیدمصطفی خمینی،
پسازطیکردندورانیپرازرنج،تالشومبارزه،درسحرگاه
ی القعده1397
یک شنبه اول آبان ماه(1356برابر با نهم ذ 
هـ .ق) ،در  47سالگی ،در نجف اشرف به شهادت رسید.
شهادتفرزندبرومندامام(ره)،باعثافزایشاعتراضاتمردم
علیه رژیم شاه شد و فصل نوینی را در تاریخ نهضت اسالمی
گشودکهبهپیروزیانقالباسالمیمردمایرانانجامید.
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