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بازیگران تاریخ
درباره برادران رشیدیان
و زندگی مرموز آن ها

 3تفنگدار دربار پهلوی!

اسدا ...رشیدیان

خاندان «رشیدیان»
ازجملهخاندانهای
تأثیرگذار در سیر
تحوالتتاریخمعاصر
ایرانبهشمارمیآید.
بــه گــــزارش پایگاه
مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران،
حبیبا ...رشیدیان در رأس ایــن خاندان
مرموز قرار داشت .روایــات متعددی درباره
پیشینهویوجوددارد؛برخیازاینروایتها،
ِ
سفارت
حبیبا ...را خدمتکار یا درشکهچی
انگلیسمعرفیمیکند؛اماواقعیتایناست
که او یک مستخدم ســاده نبود؛ بسیاری از
مقاماتسیاسیبهحبیبا...اعتمادداشتند
و او را واسطه رساندن پیغامهای محرمانه به
سفارت بریتانیا قــرار میدادند .حبیبا...
رشیدیان پس از آشنایی با سید ضیاءالدین
ِ
سفارت انگلیس
طباطبایی ،او را به مقامات
معرفیکردوبعدها،رابطسیدضیاءوسفارت
انگلیسبود.
▪فرزندانبهجایپدر

حبیبا ...در دوران رضاشاه ،مورد غضب و
شایدسوءظنویقرارگرفتومدتیبهزندان
افتاد؛ اما پس از شهریور  1320و بازگشت
دوبارهسیدضیاءبهایرانوتأسیسحزباراده
ملی،دوبارهسروکلهاودرمحافلسیاسیپیدا
شد و اینبار ،فرزندانش ،سیفا ،...قدرتا...
و اسدا ...هم با حمایت سفارت ،رشد و ترقی
خود را آغــاز کردند .ب ــرادران رشیدیان ،به
خــصــوص در جــریــان کــودتــای  28مــرداد
 ،1332نقشی اساسی و محوری را برعهده
گرفتند .کرومیت روزولــت ،طراح و مجری
کودتا ،در خاطرات خود تصریح میکند که
درمرداد،1332دایمبابرادرانرشیدیاندر
تماسبودهاست.اینتماسها،البتهمحرمانه
و دور از انظار عمومی بود .آن ها نقش اصلی
را در به معرکه آوردن ُلمپنها و اراذل تهران
ایفاکردندوآنهارابهجانطرفدارانمصدق
انداختند.
▪کوچبهسفارتآمریکا!

نقش این سه بــرادر ،در خدمت به سفارت
انگلیس محدود نماند .آن ها پس از کودتای
 28مــرداد ،موضع خــود را از انگلیس ،به
آمریکا تغییر دادند و این بار با سفارت ایاالت
متحده ،نرد عشق باختند! نزدیکی برادران
رشیدیان به آمریکاییها آنقــدر بود که در
جریان برنامههای آتی یانکیها در ایران هم
قرار داشتند؛ موضوعی که حتی شاه هم ،از
همه زوایای آن مطلع نبود .برادران رشیدیان
که نقش عمدهای در بازگرداندن شــاه به
قدرت ایفا کرده بودند ،مورد حمایت دربار
قرار گرفتند و توانستند از ِق َبل این حمایت،
ثروت کالنی به جیب بزنند .اما عمر دو نفر
از آن ها ،آنقــدر طوالنی نشد که روزهــای
توفانی انقالب اسالمی را ببینند .سیفا...
و قدرتا ،...اوایل دهه  1350فوت کردند
و اس ــدا ...که نسبت به بــرادرانــش ،نقشی
محوریتر در جریانات سیاسی و اطالعاتی
داشــت ،با آغــاز انقالب اسالمی ،از ایــران
گریخت و در لندن ساکن شد .او اوایل دهه
 1360در لندن درگذشت.

روایتی از آخرین لحظات حیات سردار رشید اسالم
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سحرگاه روز  31خرداد سال  ،1360با یک خبر
ناگوار آغاز شد؛ ایرج رستمی ،فرمانده محور
دهالویه ،در صحنه نبرد شربت شهادت نوشید
و به دیــدار معبود شتافت .او قهرمان پرافتخار
دکتر چمران بود؛ وقتی در کردستان ،پا به پای
سردار نبرد کرده بود و همراه یکدیگر مجروح
شــده بودند ،چمران بــرای او نوشت«:دوست
عزیزم ،آقای رستمی ،قهرمان پرافتخار ما! هر
وقت که به تو فکر میکنم از شدت شوق قلبم
م ـیلــرزد و اشــک در چشمانم حلقه میزند.
امیدوارم که هرچه زودتر صحت و سالمت خود
را بازیابی و با هم در کوهها و دشتها و درهها و در
خطرناک ترین سنگرها برای پاسداری از ایران
و انقالب فداکاری کنیم ».وقتی خبر شهادت او
را به دکتر رساندند ،سراسر وجودش غرق اندوه
شد؛ به سرعت از جا برخاست و به دوستانش
گفت که برای بررسی وضعیت جبهه دهالویه،
به آنجا خواهد رفت.
دشمن از شب گذشته ،دست به پاتک سنگینی
در منطقه زده و بــاران گلولههای تــوپ ،باعث
شهادت بسیاری از رزمندگان شده بود .دکتر
چمران ،پیش از آ نکــه مقر را ترک کند ،رو به
دوستان قدیمی خود کرد و با صدایی بغض آلود
گفت« :خدا رستمی را دوست داشت و ُبرد و اگر
ما را هم دوست داشته باشد ،میبرد».
▪وداع با یاران

دکتر با همه خداحافظی کرد .صورت همه یاران
را بوسید؛ حتی سراغ آن هایی رفت که خواب

بودند؛ رفتارش کمی عجیب به نظر میرسید؛
انگار بــرای آخرین بار است که با همرزمانش
دیده بوسی میکند .چمران درون خودرو قرار
گرفت ،راننده دنده را عوض کرد و به راه افتادند.
حاال جاده خاکی پیش رو ،مانند داالنی که به
خط پایان یک مسابقه ختم میشود ،پیش روی
ســردار بــزرگ اســام بــود .چمران ساکت بود؛
شاید در ذهن خود ،دوباره این کلمات را مرور
مـیکــرد« :مــن اعتقاد دارم کــه خــدای بــزرگ
انسان را به انــدازه درد و رنجی که در راه خدا
تحمل کرده است ،پاداش میدهد و ارزش هر
انسانی به انــدازه درد و رنجی است که در این
راه تحمل کرده است و میبینیم که مردان خدا،
بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار بال و رنج
علی بزرگ را بنگرید که خدای
و درد شدهاندِ ،
درد است که گویی بند بند وجودش با درد و رنج
جوش خورده است  ». ...جاده سوسنگرد برای
سردار ،زیباتر از روزهای دیگر به نظر میرسید؛
کاغذی را از جیب درآورد تا آ نچــه را در دل
دارد ،به کاغذ بسپارد .ناگاه چهرههای آشنایی
را دید؛ خــودرو ایستاد و چمران ،حاال دستان
تیمسار فالحی را میفشرد که بــرای بازدید
محور عملیاتی ،به منطقه آمــده بــود .صورت
فالحی و همراهان وی را بوسید و وداع کرد؛ از
همان جنس وداعهایی که دقایقی قبل در مقر
کرده بود.
▪پاهای من آبرویم را حفظ کنید

خودرو دوباره به راه افتاد و چمران ،در همهمهای
که صدای یکنواخت آن و دستاندازهای جاده
خاکی ایجاد میکرد ،قلم را بر کاغذ لغزاند« :ای

حیات! با تو وداع میکنم ،با همه زیباییهایت،
با همه مظاهر جالل و جبروت ،با همه کو هها و
آسمانها و دریاها و صحراها ،با همه وجود وداع
میکنم .با قلبی سوزان و غم آلود ،به سوی خدای
خود میروم و از همه چیز چشم میپوشم .ای
پاهای من ،میدانم شما چابکید ،میدانم که در
همه مسابقهها ،گوی سبقت از رقیبان ربودهاید،
میدانم فداکارید ،میدانم که به فرمان من
مشتاقانه به سوی شهادت ،صاعقه وار به حرکت
در میآیید ،اما من آرزویــی بزرگ تر دارم ،من
میخواهم که شما به بلندی طبع بلندم ،به
حرکت درآیید ،به قدرت اراده آهنینم محکم
باشید ،به سرعت تصمیمات و طرحهایم سریع
باشید .این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها
و نقشهها وامیدها و مسئولیتها را ،به سرعت
مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانید  ...ای پاهای
من! سریع و توانا باشید ،ای دستهای من قوی
و دقیق باشید ،ای چشمان من تیزبین و هوشیار
باشید ،ای قلب من ،این لحظات آخرین را تحمل
کن ،ای نفس ،مرا ضعیف وذلیل مگذار ،چند
لحظه بیشتر با قدرت و اراده صبور و توانا باش.
به شما قول میدهم که چند لحظه دیگر همه
شما در استراحتی عمیق و ابدی ،آرامش خود
را برای همیشه بیابید و تالفی این عمر خسته
کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت
کنید .چند لحظه دیگر به آرامش خواهید رسید؛
آرامشی ابدی .دیگر شما را زحمت نخواهم داد.
دیگر شب و روز استثمارتان نخواهم کرد .دیگر
فشار عالم و شکنجه روزگــار را بر شما تحمیل
نخواهم کرد.
دیگر به شما بیخوابی نخواهم داد و شما دیگر

از خستگی فریاد نخواهید کرد .از درد و شکنجه
ضجه نخواهید زد .از گرسنگی و گرما و سرما
شکوه نخواهید کرد و برای همیشه در بستر نرم
خاک ،آرام و آسوده خواهید بود؛ اما این لحظات
حساس ،لحظات وداع با زندگی و عالم ،لحظات
لقای پروردگار ،لحظات رقص من در برابر مرگ،
باید زیبا باشد!»
▪کسی دنبال من نیاید

به دهالویه رسید .با آنکه صدای خمپاره و گلوله
و غریو رزمندگان از هر سو به گوش میرسید،
اما انگار چمران چیزی نمیشنید؛ لبخندی
بر لبانش نقش بسته بود .یاران شهید رستمی
را جمع کرد و دقایقی برای آن ها سخن گفت.
آنگاه خواست که صحنه نبرد را از نزدیک وارسی
کند؛ به همراهانش گفت که برای توجیه فرمانده
جدید ،ضــروری است که این کار انجام شود.
یاران به دنبالش راه افتادند و او ،مثل همیشه،
چابک و سریع ،حرکت میکرد .لحظاتی بعد،
به میعادگاه رسید .به همراهانش گفت که دیگر
به دنبال او نیایند؛ در برابر اصــرار آن ها برای
همراهی ،فقط دستورش را تکرار کرد .دوربین
به دست ،خود را به گودالی رساند .درست در
همین زمان بود که باران خمپارههای دشمن،
بر سر رزمندگان اسالم باریدن گرفت .چند ثانیه
بعد ،غریو یک خمپاره و انفجار آن کنار دکتر
مصطفی چمران ،آخر ماجرا را رقم زد؛ ترکش
به سینه و گــردن ســردار رشید اســام اصابت
کــرده بــود؛ فریاد دردآلــود رزمندگان ،فضای
محنتزده دهالویه را پر کرد؛ چمران به سوی
معبود پرکشید.

درباره قابل اعتماد نبودن خاطرات آیرونساید

«شاهراه فرماندهی» به بیراهه ختم می شود!
در ســــال ۱۳۵۲
دیدگاه مورخ
عبدا ...شهبازی کتابی به انگلیسی
منتشر شــد بــا نــام
«شاهراه فرماندهی :یادداشتهای
روزانه سرلشکر ِسر ادموند آیرونساید،
»1920 -1921؛ ک ــه نـــام لــرد
آیرونساید ،پسر ژنرال آیرونساید ،به
عنوان «ویراستار» کتاب بر آن درج
شــده بــود .در ســالهــای بعد ،کتاب
مذکور مــورد توجه مورخان و عالقه
مندان به تاریخ سیاسی و سیاست و
مکرر مورد استناد قرار گرفته است .در
نظر ا ّو ل ،گمان مــیرود که انتشار
یــــادداشــــتهــــای روزانـــــــه ژنــــرال
آیرونساید ،در مقطع زمانی کودتای ۳
اسفند  ،۱۲۹۹رازی از رازهای بزرگ
تاریخ ایران را آشکار کرده است .ولی با
گذشت زمان روشن شد که این کتاب
نه بــرای روشنگری ،بلکه با انگیزه

گمراه کــردن ما در شناخت حقایق
تاریخی تدوین و منتشر شده است.
جایگاه ژن ــرال آیرونساید در تاریخ
معاصر ایران ،رازی نامکشوف نبود.
پیش از انتشار «شاهراه فرماندهی» ،به
ویـــژه در ســا لهــای پــس از سقوط
رضاشاه ،بسیار کسان دربــاره نقش
ژنرال دانسترویل و ژنرال آیرونساید در
برکشیدن رضاخان و کودتای 1299
نوشته بودند .بنابراین ،انتظار میرفت
انتشار یادداشتهای روزانــه ژنرال
آیرونساید ابهامات موجود را در این
زمینه مرتفع کند و متنی قابل استناد
به دست دهد .متأسفانه چنین نبود.
در اسنادی که در زمان انقالب از خانه
امیراسدا ...علم ،وزیر دربار و دوست
صمیمی محمدرضاپهلوی و شاپور
ریپورتر ،به دست آمده ،اوراقی موجود
اس ــت کــه اصــالــت کــتــاب «شــاهــراه

فــرمــانــدهــی» را مــخــدوش میکند.
مهمترین این اسناد ،دستنویسی است
با عنوان «خاطرات فیلدمارشال لرد
آیرونساید فقید» که حاوی چند برگ از
یادداشتهای روزانه ژنرال آیرونساید
اســـت .در س ــال  ،۱۳۷۳مؤسسه
پژوهشومطالعاتفرهنگیکهاندکی
بعد به «مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایـــران» تبدیل شــد ،ایــن اوراق را به
هــمــراه تــرجــمــه جــدیــدی از کتاب
«ش ــاه ــراه فــرمــانــدهــی» ،بــا عــنــوان
سر ی آیرونساید» ،منتشر
«خاطرات ّ
کرد .ترجمه اوراق مذکور ،در صفحات
 ۳۲۱تا  ۳۸۴کتاب درج شدهاست.
ارائه نامناسب این سند مهم ،سبب شد
تــحـتالــشــعــاع مــتــن مفصل کتاب
«شــاهــراه فــرمــانــدهــی» ق ــرار گیرد.
توضیحات مقدمه کتاب نیز رسا نیست
و چــنــدان روشــن نمیکند کــه متن

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دستنویس یافت شده در خانه علم چه
اهمیتی دارد و تفاوتهای اساسی آن
با متن منتشر شده با عنوان «شاهراه
فرماندهی» چیست؟ به عنوان نمونه
مقایسهاینمتندستنویسباخاطرات
برساختهپسرآیرونسایدنشانمیدهد
که وی تغییرات عمدهای در محتوای
خاطرات ایجاد کرده است .به عنوان
مثال ،در متن دستنویس ،دیدار ۱۵
فوریه  ۱۹۲۱آیرونساید و نورمن با
احمدشاه حدود یک سطر است« :شاه
در نقطهای در شش مایلی تهران با
تعدادی از زنانش زندگی میکرد».
ایــن جمله کوتاه در کتاب «شاهراه
فرماندهی» به شرحی مفصل و به کلی
ســاخــتــگــی تــبــدیــل شـــده اســـت که
تصویری شبیه به داستانهای «هزار و
یکشب» از شیوه زندگی احمد شاه به
دســت م ـیدهــد و جــالـبتــر ایــن که

مطالبی نیز از قول احمد شاه در تأیید
قـــرارداد  ۱۹۱۹به آن اف ــزوده شده
است؛ موضوعی که واقعیت ندارد.
منبعshahbazi.org :
با اندکی تلخیص
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رهاورد سفر به ترکیه
برای رضاشاه چه بود؟

غربیشدنپهلویبهسبکآتاتورک

رضا شاه درکنارآتاتورک

شهیدچمران«:ایپاهایمن!سریع
وتواناباشید،ایدستهایمن
قویودقیقباشید،ایچشمانمن
تیزبینوهوشیارباشید،ایقلبمن،
اینلحظاتآخرینراتحملکن،
دیگربهشمابیخوابینخواهمدادو
شمادیگرازخستگیفریادنخواهید
کرد.ازدردوشکنجهضجهنخواهید
زد.ازگرسنگیوگرماوسرماشکوه
نخواهیدکردوبرایهمیشهدربستر
نرمخاک،آراموآسودهخواهیدبود؛
امااینلحظاتحساس،لحظات
وداعبازندگیوعالم،لحظاتلقای
پروردگار،لحظاترقصمندربرابر
مرگ،بایدزیباباشد!»

...

گزارشتاریخی

رضاشاه در خرداد  ،1313در رأس هیئتی
بلندپایهکهشامل 17نفرمیشدوبیشترشان
کارشناساننظامیبودند،بهترکیهسفرکرد.
بهگزارشپایگاهمؤسسهمطالعاتتاریخمعاصر
ایران ،پیامد این سفر ،اجرای الگوی نوسازی
آتاتورک در ایران بود که با الگوهای نوسازی
دموکراتیک یا نوسازی کمونیستی تفاوت
فاحش داشت .رضاشاه به تقلید از آتاتورک،
ظواهراروپاییراالگوقراردادوبهزعمخودش،
سیاست غربیسازی را پیش گرفت .با این
حال ،رویکرد رضاشاه نیز ،مانند آتاتورک و
بلکهبدترازاو،ازسهمعضلعمدهرنجمیبرد؛
نخسترویکردآمرانهبرایایجاد،دوم،نادیده
گرفتنبنیانهایاعتقادی،دینیوحتیملی
مردم و سوم ،نگاه سطحی به مقوله تغییرات.
در این بین ،شاید بتوان گفت آنچه رضاشاه،
بیش از هر چیز دیگر ،در عمل و به تقلید از
آتاتورک دنبال کرد ،مقابله با اسالم و جریان
اسالمخواهی بود .با اعالم نظام جمهوری
در ترکیه ،آتاتورک و دوستانش ،طی حرکتی
نمادین ،پایتخت ترکیه را از استانبول که نماد
اسالمخواهی بود ،به آنکارا انتقال دادنــد و
به اینترتیب ،عصر جدیدی در تاریخ معاصر
ترکیهآغازشد؛عصریکهدرآندیگرنشانیاز
امپراتوریعثمانیکهنمادجریاناسالمگرایی
تلقی میشد ،وجود نداشت .افــزون بر این،
آتــاتــورک در چهار دوره ریاستجمهوری
خود ،با تغییرات بنیادین در زمینه برنامههای
آمــوزشــی ،سعی کــرد آموزههایی مبتنی بر
رویکردی ملیگرایانه ،به خورد مردم ترکیه
بدهد؛رویکردیکهمبتنیبربرترینژاد ُترک
نسبت به نژادهای دیگر و تأکید بیش از پیش
بر این مسئله مجعول تاریخی بود که اسالم
موجب عقبماندگی ترکها شده است .او
تمامهموغمخودرامعطوفبهاینمسئلهکرد
تا سیاست غربگرایانه و ملیگرایانه خود را با
حملهبهاسالمسازماندهیکند.رضاشاهنیز
بهتأسیازآتاتورک،درهمینراهگامبرداشت.
اوبرگزاریبسیاریازمراسممذهبی،همچون
تعزیهخوانیدرسوگامامحسین(ع)راممنوع
یا محدود کرد؛ صدور روادید برای متقاضیان
زیــارت مکه ،مدینه ،نجف و کربال متوقف و
فرمان تصرف کلیه موقوفات مذهبی از سوی
پهلوی اول صــادر شد .ملیگرایی رضاشاه
نیز،تنهادورانقبلازاسالمرادربرمیگرفت
و بسیاری از نمادهای افتخار ایــران ،مانند
ابنسینا ،رازی و  ...را نادیده فرض میکرد.
بااینحال ،مهمترین شاخص و نشانهای که
آتاتورک در جریان مقابله با اسالم در پیش
گرفت و رضاشاه نیز ،بسیار از او تأثیر پذیرفت،
مسئلهمقابلهباحجابوتالشبرایحذفآن
ازجامعهبود.درهمینزمینه،مستشارالدوله،
سفیر ایران در ترکیه ،در خاطرات خود نوشته
است«:رضاشاهپسازضیافتیکهحزبخلق
ترکیهبهمناسبتحضوراوترتیبدادهبود ،در
تاالر عمارت قدم میزد و فکر میکرد و هر از
گاهی با صدای بلند میگفت :عجب! عجب!
من را صدا زد و گفت :تصور نمیکردم ترکها
تا این حد پیشرفت و ترقی کرده باشند و در
اقتباس تمدن از اروپا پیش رفته باشند .حال
میبینمکهماخیلیعقبماندهایمبهخصوص
درقسمتتربیتزنان».نتیجهاینتأثیرپذیری،
رقمخوردنماجرایغمانگیزکشفحجابدر
ایرانبود.

