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گزارشسرگرمیهای
روزانهناصرالدینشاه

...

تاریخ انقالب
ناگفته هایی از زندگی و شهادت
حاج صادق امانی

شهید ح ــاج صــادق
امـــــانـــــی ،یـــکـــی از
مـــبـــارزان برجسته
ســـا لهـــای نخست
نــهــضــت اســـامـــی
مــردم ایـــران بــود که
پس از اعدام انقالبی
حسنعلی منصور -
در پی پذیرش کاپیتوالسیون و تبعید امام
خمینی(ره) توسط او  -در بیدادگاه رژیم
پهلوی محاکمه شد و همراه با یارانش،
شــربــت شــهــادت نــوشــیــد .آنچـــه در پی
میآید ،ناگفتههایی از زندگی او به روایت
محمدجواد امانی ،بـــرادرزاده اوســت که
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
منتشر کرده است.
▪حاج صادق کال ممنوع المالقات است!

زمانی که چهار ،پنج ساله بــودم ،عمویم،
مــرحــوم حــاج آقــا صـــادق ،تابستا نها در
روزهای جمعه ،اردوهایی را برگزار میکرد.
با اینکه خــودش کــار زیــاد داشــت ،حتما
دستم را میگرفت و مــرا میبرد مسجد
شیخ علی و از آنجا همه با اتوبوس حرکت
م ـیکــردنــد .تــا غ ــروب کــه برمیگشتیم،
خیلی به من محبت میکرد .یــادم هست
در بچگی ،وقتی وارد جلسهاش میشدم،
حتما میرفتم روی پــای او مینشستم و
تا آخر جلسه هم روی پای او بــودم ،بدون
هیچ واکنشی از جانب عموجان! عالقه
خیلی زیادی به او داشتم؛ به همین دلیل
هم خبر شهادتش را به من نداده بودند و من
به طور اتفاقی از آن مطلع شدم .روبهروی
خانه ما ،منزل یکی از علما به نام مرحوم
حجتاالسالم والمسلمین حاج شیخ حسن
اثنی عشری بود.
در یکی از روضههایش ،مرحوم شیخ قاسم
اسالمی روی منبر بــود و داشــت صحبت
میکرد .من هم پای منبر ایشان نشسته
بودم .یک دفعه گفت« :خدا بیامرزد حاج
صــادق امــانــی را کــه شهید شــده اســت».
من تا وقتی این خبر را شنیدم ،ماجرا را
نمیدانستم! البته مــادربــزرگ ما هم تا
زمانی که به رحمت خدا رفت ،اصال از واقعه
خبر نداشت .به ایشان گفته بودند :حاج آقا
صادق کال ممنو عالمالقات است! بعد که
میخواستیم به مالقات برویم ،اگر وسیلهای
میدادند که ببریم ،دو برابرش را برای حاج
صادق و یک برابرش را برای حاج آقا هاشم،
عموی دیگرم ،مـیدادنــد .در زنــدان همه
اینها مال حاجآقا هاشم میشد و ایشان هم
معمو ًال بین زندانیان تقسیم میکرد.
▪یاران حاج صادق در زندان رژیم

پــدرم به دالیلی آزاد شد ،چون تلفنهای
ایــشــان در کــنــتــرل ب ــود و میخواستند
ارتباطات پدرم را کشف کنند .زمانی که
پدر من در زندان بود ،من متوجه شدم که
تلفنهایش تحت کنترل بوده است .او را
زندان
پس از دو سه ماه آزاد کردند .شرایط
ِ
حاج آقا هاشم ،خیلی سخت و عجیب بود.
او در  14سالی که در زندان بود ،بههیچوجه
ِ
مالقات از نزدیک نداشت .تقریب ًا
مرخصی یا
هر پنج شنبه که به مالقات او میرفتیم،
میلهای میان ما بود؛ آن طرف آن ها بودند و
این طرف هم ما بودیم.
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نخستین باغ وحش مدرن ایران ،کی و چگونه ساخته شد؟

«مجمعالوحوش»ناصرالدینشاه!
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

ناصرالدینشاه ،نخستین شاه ایران بود که به
اروپا رفت و زرق و برق قاره سبز را دید .هر چند
برخی از مورخان معتقدند که این سفرها ،با
هدف آشنا کردن وی با پیشرفتهای اروپاییان
و سپس ،وادار کردن شاه به واگذاری امتیازات
به بیگانگان سازمان دهی شد ،اما نباید فراموش
کرد که این سفرها ،در ورود بسیاری از مظاهر
تمدن جدید به کشور ،نقش عمدهای ایفا کرد؛
حتی اگر در ضرورت ورود برخی از این مظاهر
تمدن ،تردیدهای جــدی وجــود داشته باشد!
یکی از ایدههایی که در سفر فرنگستان به ذهن
ناصرالدینشاه خطور کرد و پس از بازگشت به
ایران ،درصدد عملی کردن آن برآمد ،احداث باغ
وحش بود .شاه ایران در سفر به اروپا از تعدادی
باغ وحش بزرگ در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ
این قاره بازدید کرد و از دیدن حیوانات مختلف و
رنگارنگیکهدرکناریکدیگرنگهداریمیشدند،
به وجد آمد؛ این وجد همایونی! سببساز تأسیس
نخستین باغوحش مدرن ایران شد؛ باغوحشی
که نام آن را «مجمعالوحوش ناصری» گذاشتند.
▪سابقه نگهداری حیوانات وحشی

پیش از آ نکــه ناصرالدینشاه به فکر تأسیس
«مجمعالوحوش» بیفتد ،نگهداری و نمایش
عمومی حیوانات وحشی ،به عنوان یک شغل
در جامعه ایران مطرح بود؛ نمایش شیر ایرانی،
خرسبازی ،عنتری و امثال آن ،نمونهای از این
مشاغل محسوب میشد؛ اما ناصرالدینشاه
سودای دیگری در سر داشت .او وقتی به تهران
رسید ،دستور داد که در باغ اللــهزار ،خــارج از
حصار تهران ،تعدادی حیوان زنــده وحشی را

یکی از ایدههایی که در سفر
فرنگستان به ذهن ناصرالدینشاه
خطور کرد و پس از بازگشت به
ایران ،درصدد عملی کردن آن
برآمد ،احداث باغ وحش بود .شاه
ایران در سفر به اروپا از تعدادی
باغ وحش بزرگ در پاریس و دیگر
شهرهای بزرگ این قاره بازدید
کرد و از دیدن حیوانات مختلف
و رنگارنگی که در کنار یکدیگر
نگهداری میشدند ،به وجد آمد

عالقه ناصرالدینشاه به شیرهایش
آنقدر بود که حتی یک بار ،وقتی
یکی از آن ها به کارگر بیگناهی
حمله و او را زخمی کرد ،متولیان
باغوحش جرئت نکردند موضوع
را به شاه اطالع دهند ،چون بیم
آن میرفت که فرد زخمی شده،
به دلیل عصبانی کردن شیر
همایونی ،مورد غضب شاهانه قرار
بگیرد و مسئوالن امر هم به دلیل
مراقبت نکردن صحیح ،مؤاخذه و
تنبیهشوند

چند زنجیر فیل در «مجمع الوحوش» ناصری

نگهداری کنند تا او هر وقت دلش گرفت ،سری
به آن ها بزند و سرگرم شــود! شیر ،ببر و پلنگ
«مجمع الوحوش» از داخل کشور تأمین شد؛ اما
به دست آوردن دیگر حیوانات کار سادهای نبود.
ناصرالدینشاه به برخی از وابستگان خاندان
قاجار که در هندوستان زندگی میکردند ،نامه
نوشت و خواستار ارسال حیواناتی مانند فیل،
مارکبری و  ...شد .این درخواست مورد اجابت
قرار گرفت و با زحمت فــراوان ،چند زنجیر فیل
به تهران فرستاده شد تا خاطر همایونی خشنود
شــود! مدتی بعد ،به دلیل نزدیک بــودن محل
باغوحش به شهر ،ناصرالدینشاه تصمیم گرفت
محل آن را تغییر دهد و به این ترتیب ،دوشانتپه
به عنوان محل جدید باغوحش همایونی در نظر
گرفته شد .دکتر فووریه ،طبیب شاه ،در خاطرات
خود گزارش داده است که در مجمعالوحوش،
عالوه بر حیواناتی مانند کفتار ،گرگ و روباه،
«یک میمون و چهار شیر نر و مــاده از کوه های
شیراز ،سه ببر از مازندران و یک یوز و سه پلنگ از
جاجرود و پنج خرس از دماوند» هم وجود داشت.
البته گزارش معیرالممالک ،نوه ناصرالدینشاه،
درباره تعداد حیوانات موجود در مجمعالوحوش
ناصری ،متفاوت است و از تعداد زیاد و متنوع
آن ها حکایت دارد« :در باغ وحش شیر ،ببر،
پلنگ ،خرس ،کفتار ،بوزینه ،میمون و ...هستند.
طاووسهای بسیاری نیز در باغ آزادانه به هر سو
میپریدند و بر جلوه آن دو چندان میافزودند».
▪حیوان خودتی!

عــاقــه زیــــاد نــاصــرالــدیــنشــاه بــه حــیــوانــات
مجمعالوحوش ،باعث میشد که گاه و بیگاه،
به بهانه بی توجهی به آن ها ،بر کارکنان باغوحش
سختبگیردواعصابشانرا ُخردکند!دراینبین،

قصابیآمریکاییدر«مایالی»

عالقهقبلهعالمبهشیرها،بیشترازدیگرحیوانات
بود .یک بار که یکی از شیرها قصد وضعحمل
داشــت ،ناصرالدینشاه چنان دربــاره سالمت
او ابــراز نگرانی میکرد که با فرمان همایونی،
تلگرافخانه امور خودش را تعطیل کرد و متصل،
بهمخابرهاخبارمربوطبهسالمتیشیرماده
از دوشانتپه به ناصرالدینشاه مشغول
بود .شاه قاجار ،هر چند دقیقه یک بار ،از
مسئوالن قصر جویای احــوال حیوانش
میشد و آن ها موظف بودند که پاسخ به
روز شدهای را در اختیار وی بگذارند .کار به
جاییرسیدکهناصرالدینشاهازحرفهای
اطرافیان قانع نشد و خودش
شخص ًا به تلگرافخانه رفت
تا جویای سالمت شی ِر
پـــا بـــه مــاهــش شـــود!
خــبــر مــخــابــره شــده
از ســـوی مسئول
مجمعالوحوش
ایــــــــن بــــــود:
«الـــحـــمـــدهلل
حـــال حــیــوان
خــوب اســت».
شــاه بــا خواندن
این خبر ،به سختی
ب ــرآش ــف ــت و گــفــت:
«شیر حیوان نیست؛
حیوان کسی است که
او را حــیــوان خطاب
مــیکــنــد!» آنگـــاه
دســـتـــور داد که
فــــــــور ًا مــســئــول
عالوحوش را
مجم 
روز  ۱۶مارس  ۱۹۶۸سربازان
تاریخ جهان
آمریکایی با خونسردی کامل ،به
دهکدهویتنامی«مایالی»حمله
بردندویکیازسیاهترینروزهایتاریخمعاصررارقم
زدنــد .آنهــا در عــرض تنها چند ساعت ،صدها
غیرنظامی بیگناه را به قتل رساندند .یگان عامل
این حمله ،از قرار معلوم ،روز قبل از این کشتار،
فرمانی باورنکردنی و عجیب برای قتل عام به هر
شکل ممکن ،دریافت کرده بود .به گزارش تاریخ
ایــرانــی ،روز  ۱۶مــارس  ،۱۹۶۸در خط مرزی
سونمای ،حدود ساعت  ۷:۳۰صبح ،سربازان دو
گروه «چارلی» و «بــراوو» ،از نیروهای ویژه «تسک
فــورس بــارکــر» آمریکا ،در نزدیکی سه دهکده
ویتنامی ،از بالگردهای ویــژه حمل نفر پیاده
میشوند .ماموریت آنها ،یعنی گروه مشترک۴۸
یگانویکتورچارلی«،شانهزدن»منطقهساحلیاین
استان که یکی از کانونهای نیروهای ویتکنگ
محسوب میشود ،ردیابی و همینطور بازداشت
کارگزاران و عوامل سیاسی جنبش رهاییبخش
ملی ویتنام است.افراد گروه چارلی به دهکدههای
خومالنگ و بینتای حمله می کنند و دستهای 40

از کار برکنار کنند و خود شخص ًا ،عازم دوشانتپه
شد تا از سالمت شیر ،خاطر جمع شود .عالقه
ناصرالدینشاه به شیرهایش آنقدر بود که حتی
یک بار ،وقتی یکی از آن ها به کارگر بیگناهی
حمله و او را زخمی کــرد ،متولیان
باغوحش جرئت نکردند موضوع
را به شاه اطالع دهند ،چون بیم
آن میرفت که فرد زخمی شده،
بــه دلــیــل عصبانی ک ــردن شیر
همایونی ،مــورد غضب شاهانه
قرار بگیرد و مسئوالن امر هم به
دلیل مراقبت نکردن صحیح،
مـــؤاخـــذه و تنبیه
شوند.

نفرهازگروهبراوو،محلهمایهویراکهدرنقشههای
نظامی آمریکا با عناوین «م ــایالی» و «مایخه»
عالمتزدهشدهاست،بهمحاصرهخوددرمیآورند.
حتی یک گلوله هم به سوی سربازان آمریکایی
شلیکنمیشودودرهیچجایایندهکدهها،اثری
از افراد مسلح نیست .آمریکاییها از همان لحظه
نخستمیدانندکهتنهاباعدهایغیرنظامیروبهرو
هستند.پسازدوساعتونیم،بین ۴۹۰تا ۵۲۰نفر
کشتهمیشوندکهبرخیازآنهانوزادانیهستندکه
تنها چند هفته از تولدشان گذشته و برخی دیگر،
پیرانسالخوردهایهستندکهتوانهیچتحرکیرا
ندارند و بقیه یا بیشتر قربانیان را دهقانانی تشکیل
میدهندکهمیانسالمحسوبمیشوند.

...

گزارشتاریخی
سوء استفاده غرب
از لولوی کمونیسم!
در فــضــای جنگ
ســرد و رواب ــط تیره
میان دو ابرقدرت،
آمریکا با همکاری
انــگــلــیــس و شبکه
اطــاعــاتــی نــوپــای
رژیم صهیونیستی،
بــرنــامــه کمونیسم
هراسی را در کشورهایی که به زعم غربیها،
در معرض نفوذ شــوروی قــرار داشتند ،به
مرحله اجــرا گذاشت .به گــزارش مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،شبکه «بدامن»
در ایـــران ،بــا سرپرستی شــاپــور ریپورتر،
جاسوس برجسته انگلیسی و همکاری
مأموران سیا و رژیم صهیونیستی ،مسئولیت
اجــرای ایــن برنامه را برعهده داشــت و در
نهایت توانست با ترویج کمونیسمهراسی،
بخشیازنیروهایطرفدارنهضتملیشدن
صنعت نفت را از اطراف مصدق بتاراند و با
کودتای  28مرداد ،هدف اصلی سران پشت
پرده شبکه را ،عملی کند .شبکه «بدامن» در
کشور ما ،به ویژه در میان اصحاب مطبوعات
وابستگان به آن در این
فعال شد و مهم ترین
ِ
صنف ،برادران مسعودی و عباس شاهنده
بودند .این افراد با حمایتهای مالی سفارت
انگلیس و آمریکا ،حجم وسیعی از مقاالت،
کاریکاتورها و حتی کتا بهای خاطراتی
را مانند «خاطرات ابوالقاسم الهوتی» ،به
جامعه پرالتهاب آن روز ،تزریق میکردند
و بر حجم نــزاع میان گــرو ههــای سیاسی،
میافزودند.شبکه «بدامن» در میان افسران
ارتــش نیز ،نفوذ قابل مالحظهای پیدا کرد؛
دو نفر با نامهای مستعار «نــرن» و «سیلی»،
در میان نظامیان فعالیت داشتند که به طور
مستقیم با شاپور ریپورتر مرتبط بودند .فاش
شدن اسرار اسناد خانه «سدان» ،باعث شد که
بخشی از فعالیت گسترده این شبکه وابسته
آشکار شود؛ اما آنچه به دست آمد ،فقط بخش
کوچکی از اصل ماجرای فعالیت «بدامن» را
در بر میگرفت .در شرایطی که دولت مصدق
نتوانست در مذاکرات نفت راه به جایی ببرد و
افزون بر این ،در عرصه سیاست داخلی نیز ،به
دلیل برگزاری ناقص انتخابات و سپس ،اخذ
اختیاراتی که اســاس مشروطه را زیــر سوال
میبردودرنهایت،انحاللمجلس،بامشکالت
عدیدهای روبـهرو بود ،شبکه «بدامن» ،ضمن
دامن زدن به حجم انتقادات وارده به دولت،
لولوی کمونیسم را به رخ مردم ایران و ناظران
بینالمللی میکشید و تهدید میکرد که در
صورت تــداوم این وضع ،شبح مارکسیسم بر
سر ایران سایه میاندازد و این کشور به جبهه
شــوروی میپیوندد .این شبکه ،در عملیاتی
کردن کودتای  28مرداد نیز ،نقشی کلیدی
داشت؛دراینزمینه،نبایدنقشعمدهبرادران
بزرگمهر را دست کم گرفت؛ آن ها از شهریور
 1320بــه بعد ،در خدمت سیا بــودنــد و به
عنوان یک روزنامهنگار ،نقشی فعال در جریان
کودتا ایفا کردند و بعد از موفقیت ،به مشاغل
حساس حکومتی گمارده شدند .در کنار این
دو برادر ،نقش برادران رشیدیان نیز ،به عنوان
عضو پیوسته «بدامن» در اجرای کودتا ،انکار
ناشدنی اســت .اســدا ...رشیدیان در جریان
وقایع مــرداد  ،1332با سازمان دهی اراذل
تهران ،نقشی مهم در حمله به خانه مصدق و
سرکوب طرفداران نهضت ملی شدن صنعت
نفتداشت.

کرمیت روزولت ؛ طراح کودتای  28مرداد

مادرش تا پایان عمر
از شهادت او مطلع نشد
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