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«ژاندارک»
به روایت «برنارد شاو»

...

تاریخانقالب
ناگفته هایی از زندگی و شهادت
طیب حاج رضایی

بیتردید زنــد هیــاد
طیب حا جرضایی
یــکــی از فــعــاالن
بــــــازاری مــهــم در
جــریــان قــیــام 15
خــــــــــــرداد ســــال
 1342بــود .طیب
در بیدادگاهی که
برای فعاالن قیام از سوی رژیم پهلوی برگزار
شد ،یکی از افراد شاخص بود و سرانجام به
دلیل حمایت از نهضت امام خمینی(ره)،
تیرباران شد و به شهادت رسید .در میان
افــــرادی کــه در دوران ب ــازداش ــت طیب
حا جرضایی ،او را دیــده و با وی گفتوگو
کردهاند ،دکتر مهدی صابونچیان ،معاون
وقت خبرگزاری آلمان در ایــران ،جایگاه
ویژهای دارد .او از معدود افرادی است که
عالوه بر آشنایی نزدیک با طیب ،در تمام
مراحل محاکمه وی حاضر و شاهد وقایعی
بود که شاید کمتر کسی آن ها را در حافظه
خود ضبط کرده است .آنچه در پی میآید،
فرازهایی از این خاطرات ،به روایت پایگاه
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.
▪وقتی حکم دادگاه خوانده شد

روزی که قرار بود حکم ابالغ شود ،پنج شنبه
بــود .در دادگــاه نشستیم و منشی دادگــاه
دادنــامــه را قرائت کــرد؛ گفت طیب حاج
رضایی به اعــدام محکوم میشود؛ اعدام
نظامی ،یعنی تیرباران .بعد حکم اسماعیل
رضایی را اعــام کردند که او هم به اعدام
محکوم شــد .وقتی حکم دادگ ــاه خوانده
میشد ،طیب ایستاده بــود؛ هیچ حرفی
نمیزد و سکوت کــرده بــود ،اما اسماعیل
رضایی دست و پایش شل شد و کمی ترسیده
بود .طیب همان موقع نگاه غضبناکی به او
کرد و گفت :تو چرا خودت را باختی؟ مگر
قــرار اســت چند ســال دیگر زندگی کنی؟
وقتی دادنامه تمام شد ،طیب بلند گفت:
«نصر من ا ...و فتح قریب» .به او دستبند
زدنــد و هــمــراه اسماعیل رضــایــی بیرون
بردند .موقعی که داشت میرفت ،نگاهی
به من کرد؛ من هم سری تکان دادم و گفتم:
من از این حکم خیلی متأسفم .گفت :چرا
متأسفی؟ آنقدر قبل از ما آمدهاند و رفتهاند؛
در این راه «تو با خدای خود انداز کار و دل
خوش دار ،که رحم اگر نکند مدعی خدا
بکند» .گفت :نگران نباش.
▪آخرین لحظات

ساعت  4بامداد خواستند او و اسماعیل
رضایی را اعدام کنند ،اما طیب گفت :اجازه
بدهید نمازم را بخوانم .نمازش را خواند
و گفت :آمـــاد هام .هیچ نگرانی در چهره
نداشت .گفتند :وصیتی نداری؟ گفت :نه!
وصیتی ندارم .با شجاعت بینظیری رفت
به سمت جوخه اعدام . ...
▪عکسی الی قرآن

طیب به آن معنا آدم سیاسی نبود .هر چقدر
میگذشت ،مذهبیتر میشد .به آیتا...
کاشانی عالقه زیــادی داشــت .در اواخــر
عمرش هم به امام خمینی اعتقاد عجیبی
پیدا کرده بود.
میگفت این سید را من میشناسم؛ آدم
پاکی اســت و هــر چــه بگوید مــن غالمش
هستم .رابطه مرید و مــرادی با امــام پیدا
کرده بود .طیب یک قرآن داشت که عکس
امام را الی آن گذاشته بود .من خودم عکس
امام را در جانمازش هم دیده بودم.
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درباره دختر ی 16ساله که سرنوشت جنگ صدساله فرانسه و انگلیس را رقم زد
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همه چیز با مرگ شارل چهارم در نخستین روز
ماه فوریه سال  1328میالدی( 12بهمن 706
خورشیدی) آغــاز شــد؛ پادشاه فرانسه وارثــی
نداشت و همین مسئله سببساز تغییر خاندان
سلطنتی و انتقال پادشاهی از خاندان کاپتی به
خاندان والوا شد.
در همین زمــان ،ادوارد سوم ،پادشاه انگلیس
که مــادرش ایزابال ،خواهر شــارل چهارم بود،
ادعای وراثت دایی خود را کرد و به فرانسه هجوم
برد .این واقعه را در تاریخ اروپــا ،با عنوان آغاز
جنگهای صدساله میان فرانسه و انگلیس
میشناسند؛ نبردهای سنگین و پرتلفاتی که در
خاک فرانسه اتفاق میافتاد و مردم این کشور
را بــرای حــدود یک قــرن ،گرفتار مصیبت ،فقر
و فالکت جانفرسایی کــرد .در ســال ،1420
قرارداد معروف «تروآ» میان فرانسه و انگلیس،
بــرای پایان دادن به جنگ منعقد شــد؛ هنری
پنجم ،پادشاه انگلیس ،با کاترین ،دختر شارل
ششم ،پادشاه فرانسه ازدواج کرد و مقرر شد که
پس از مرگ شارل ،حکومت فرانسه به دخترش،
یعنی همسر پادشاه انگلیس برسد.
این در حالی بود که مدتی قبل از انعقاد قرارداد،
فرانسویها در نبرد سرنوشت ساز «آژنکور» به
شدت مغلوب شده بودند و انگلیسیها اراضی
وسیعی از شمال و مرکز فرانسه را در اشغال خود
داشتند .با وجود انعقاد این قرارداد ،تعدادی از
ی حاضر به پذیرش ذلت نشدند
سرداران فرانسو 
و تصمیم گرفتند شارل هفتم را که در آن زمان،
لقب «دوفن»(ولیعهد) داشــت ،به پادشاهی
انتخاب کنند .انگلیسیها در پی این تصمیم،
دست به حمالت گسترد های در خاک فرانسه
زدند؛ روستاها و شهرها به آتش کشیده میشد
و مــردم ،قربانیان اصلی این تعرض وحشیانه
بودند.
در چنین وضــع مصیبتبــاری و در حالی که
هیچ امیدی به پیروزی و غلبه فرانسویها وجود
نداشت ،دختری روستایی ،در کسوت یک نجات
دهنده ،ظاهر شد و ورق را برگرداند.
▪دختری از دومرمی

ژاندارک در ششم ژانویه سال  15(1412دی
 790خــورشــیــدی) در روســتــای «دومــرمــی»،
واقع در مرز شرقی فرانسه متولد شد .خاندان

منزل پدری ژاندارک در «دومرمی»

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مشیرالسلطنه
هوا خواه مشروطه مشروعه
یکی از قدیمی ترین نقاشی هایی که از ژاندارک کشیده شده است

مگر قرار است
چند سال زندگی کنی؟!

نمایشنامه«ژاندارک:دوشیزهاورلئان»،یکیازآثارمتعددیاستکهباالهامازشخصیتقهرمانملیفرانسهبهرشتهتحریردرآمدهوبارهابهصورت
تئاتروفیلمسینماییاجراشدهاست.نویسندهایننمایشنامه،جرجبرناردشاو،شاعرونمایشنامهنویسمشهورایرلندیاست.ایناثربارهابهزبان
فارسیترجمهشدهکهیکیازاینترجمههاراپرویزمز ّینیانجامدادهاست.

او کشاورزانی از طبقه متوسط و صاحب زمین
بودند .ژان کودکی خود را در محیط روستایی
گذراند؛ داستانهای اثبات نشدهای در دست
است که ادعا میکند ژان در دوران کودکی ،با
اتفاقاتی ماوراءطبیعی روبهرو میشد و چیزهایی
را میدید که دیگران نمیدیدند.
درست یا نادرست ،او در فضایی پرورش یافت
که در آن ،چنین نظریاتی درباره قهرمانان ملی
وجود داشت.
ژاندارک در دوران نوجوانی خود ،شاهد هجوم
پیاپی انگلیسیها به زادگاهش و قتل و غارت
و تجاوز آن ها بود .شاید در همین آشفتهبازار،
ژان تحت تأثیر سخنان افرادی قرار گرفته باشد
که یگانه راه نجات فرانسه را ،بر تخت نشستن
«دوفن» میدانستند .البته این ادعا ،چندان هم
گزاف نبود؛ فرانسه نیاز به یک نقطه اتکا داشت
که با تکیه بر آن ،اتحاد ملی رقم بخورد و «دوفن»،
در آن زمان ،تنها کسی بود که میتوانست این
نقش را ایفا کند؛ با این حال ،او نیز در پذیرش
این مسئولیت ،تردید داشت و از قدرت نظامی
انگلیس و همچنین ،برخی اشــراف فرانسوی
کــه طــی دوران طــوالنــی جــنـگهــا ،بــه سوی
بریتانیا گرایش پیدا کرده بودند ،میهراسید.
در چنین شرایطی بــود که ژانـــدارک ،تصمیم
گرفت در ارتش فرانسه خدمت کند و به مقابله با
انگلیسیها برخیزد.

ژاندارک در ششم ژانویه
سال  15(1412دی 790
خورشیدی) در روستای
«دومرمی» ،واقع در مرز شرقی
فرانسه متولد شد .خاندان او
کشاورزانی از طبقه متوسط و
صاحب زمین بودند
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▪ژاندارک در خط مقدم جبهه

در یکی از روزهــای ســال  ،1428ژان ،دختر
 16ساله اهل «دومرمی» ،خود را به «شینون»،
مقر «دوفن» رساند و به لطایفالحیل ،توانست
با او دیدار کند .ژاندارک مدعی شنیدن ندایی
آسمانی شد که او را بــرای همراهی و تشویق
«دوفــن» به منظور تصاحب تاج و تخت و بیرون
رانــدن اشغالگران انگلیسی ،برمیانگیخت.
ظاهر ًا درباریان تحت تأثیر ادعای او قرار گرفتند یا
شاید وانمود کردند که چنین است؛ اراده «دوفن»
به مویی بند بود و ادعای ژان میتوانست دوباره
امید را در دل او و البته سردارانش زنده و از همه
مهم تر ،مردم ســادهدل و متعصب فرانسه را به
حمایت از شارل هفتم تشویق کند.
ژان از «دوفــن» خواست که او را به خط مقدم
جبهه بفرستد؛ جایی کــه فرانسو یها دیگر
رمقی برای مقابله نداشتند و عرصه را به دشمن
سرسخت واگذار کرده بودند .اوایل آوریل سال
(1429فـــروردیـــن ســال  808خورشیدی)،
ژاندارک که لباس رزم پوشیده بود ،با پرچمی در
دست ،خود را به اورلئان ،شهری که در اشغال
انگلیسیها بود ،رساند و فرماندهی سپاه ،ظاهر ًا
به شکل صوری ،به وی واگذار شد .سخنرانیهای
آتشیندخترجوان،چنانبرسربازانفرانسهتأثیر
گذاشت که بیمحابا وارد معرکه نبرد شدند .خود
ژاندارک هم ،پرچم به دست ،در معرکه میتاخت
و فرانسویها را به پایداری دعوت میکرد؛ چند
روز بعد ،اورلئان به دست نیروهای فرانسوی فتح
شد؛ این اولین پیروزی نمایان سپاه فرانسه ،بعد
از مد تها شکست و عقبنشینی بود .سریال
پیروزیهای فرانسه ،با ورود ژاندارک به معرکه،
تکرار شد .طولی نکشید که نام دوشیزه اورلئان،
در کسوت بانویی قدیس که پیروزی را به ارمغان
مـیآورد ،بر سر زبانها افتاد« .دوفن» با اتکا به
پــیــروزیهــای ارتــش خــود ،در  17ژوئیه سال
 26(1429تیرماه  808خورشیدی) در شهر
«رنــس» فرانسه با نام شــارل هفتم تاجگذاری

ژاندارک را در  21فوریه سال
 2(1431اسفندماه 810
خورشیدی) در دادگاهی واقع
در شهر «روآن» محاکمه کردند؛
جرم او ادعای ارتباط با غیب،
جادوگری و اقدام به فرار از زندان
بود .دادگاه او را محکوم به زنده
سوزاندن در آتش کرد
و لقب اشرافی «دوک دولیس» را به خاندان
ژانــدارک اعطا کــرد .روستای زادگــاه دوشیزه
اورلئان از مالیات معاف شد و ظاهر ًا همه چیز
خوب پیش میرفت.
▪قهرمانی که زنده سوزانده شد

اما انگلیسیها و اشراف فرانسوی متحد آن ها،
چندان از این وضعیت راضی نبودند .ژاندارک
به کابوس آن ها تبدیل شده بود و برای زنده یا
مـــرد هاش ،جایزه کالنی تعیین کــرده بودند.
ژان در مسیر حمله بــه سمت پــاریــس ،توسط
«بورگینیو نها» یکی از متحدان فرانسوی
انگلیس ،اسیر شــد .او را در  21فــوریــه سال
 2(1431اسفندماه  810خــورشــیــدی) در
دادگاهی واقع در شهر «روآن» محاکمه کردند؛
جرم او ادعای ارتباط با غیب ،جادوگری و اقدام
به فرار از زندان بود .دادگاه او را محکوم به زنده
سوزاندن در آتش کــرد .اجــرای حکم مدتی به
تعویق افتاد ،اما سرانجام ،روز  30می 8(1431
خرداد  810خورشیدی) ژاندارک را در میدان
مرکزی شهر «روآن» ،زنده در آتش سوزاندند و
خاکسترش را به رود ِ
«سن» ریختند 25 .سال بعد
و پس از آزادی فرانسه ،به خواست مادر و برادران
ژاندارک ،دادگاه تجدید نظری برگزار شد و او را
از اتهامات دادگاه «روآن» تبرئه کرد.

مــیــرزااحــمــدخــان
مشیرالسلطنه ،یکی
از رجال وطندوست
و متدین عصر قاجاریه
بود .به گزارش پایگاه
مــؤســســه مطالعات
و پــــژوهــــشهــــای
ســیــاســی ،او را نه
میتوان در زمره مشروطهخواهان تندرو
فرض کرد و نه میشود در جمع طرفداران
اســتــبــداد قـــرار داد .مشیرالسلطنه که
در دوران مظفرالدین شــاه ،مسندهای
مختلف و متعددی را تجربه کرده و یک بار
هم به نخستوزیری رسیده بــود ،ارتباط
صمیمانهای با شیخ شهید ،آیتا ...فضلا...
نوری داشت و بر همین اســاس ،معتقد به
مشروطه مشروعه بود .مشیرالسلطنه در
آستانه انقالب مشروطه ،با عینالدوله
درافتاد؛ علت این درگیری ،رفتار ناهنجار
عینالدوله با مــردم بــود .مشیرالسلطنه
به دلیل همین اعتراض ،مدتی به مشهد
تبعید شد.
▪وزیر دادگستری مشروطه

او پس از پیروزی انقالب مشروطه ،مسئولیت
وزارت عدلیه را برعهده گرفت و حتی برخی
درصـــدد بــودنــد وی را بــه ریــاســت مجلس
برسانند .طبق گــزارش سفارت انگلیس،
مشیرالسلطنه معروف به نفرت از اروپاییها
بــود و هیچگاه بــه نقشههای استعماری
آن ها تن در نمیداد .عزیزالسلطان مشهور
به ملیجک ،در خاطرات روزنوشت مورخ
 28ذی الــقــعــده  1326خـــود ،خــبــر از
درگیری شدید مشیرالسلطنه با مترجم
ســفــارت روس داده اســـت« :دیــشــب هم
بارونسکی مترجم سفارت روس با چرچیل
مــتــرجــم ســفــارت انگلیس رفــتــه بــودنــد
پیش صدراعظم (مشیرالسلطنه) خیلی
گفتوگو کرده بودند .نزدیک بوده است که
صدراعظم با بارونسکی دعوایشان بشود،
چیزی نمانده بوده است که تو سر هم بزنند!
باری صبح هم صدراعظم رفته بوده است
که استعفا بکند ،حضرت اقدس (کامران
مــیــرزا نایب السلطنه) نــگــذارده اســت».
مشیرالسلطنه که ارادت فراوانی به شیخ
فــضـلا ...نــوری داشــت ،در تقسیم وجــو ِه
خیریه و درآمد اوقاف خود و دوستانش بین
مــردم ،از نظر شیخ شهید پیروی میکرد.
مشیرالسلطنه در سال  1328هـ.ق مورد
سوءقصد قــرار گرفت و ســرانــجــام بــر اثر
عوارض ناشی از این اقدام تروریستی ،در
 77سالگی درگذشت و در حرم حضرت
معصومه(س) به خاک سپرده شد.

