تاریخ

12

پنج شنبه  2آبان 1398
 25صفر .1441شماره 20228

چرا رضاشاه تاجالملوک ،عصمت و توران را به جان هم میانداخت؟

استعمارگران

تفریح با کتککاری َهووها!

استعمارگران با مردم کشور ما
چه برخوردی داشتند؟

آپارتاید انگلیسی درایران

نفرت مردم ایران از انگلیس ،ریشه در تاریخی
 170ساله دارد .دولتمردان انگلیسی ،طی
ایــن مــدت ،از هیچ اقــدامــی علیه منافع مردم
ایران فروگذار نکردهاند .اما هجمه به منافع ملی
ایرانیان ،تنها دلیل نفرت ما از انگلیس نیست؛
تحقیر و توهین به هموطنان ما توسط کارگزاران
انگلیسی نیز ،همچون تازیانهای بر روح و روان
پدرانمان وارد میآمد و ایــن آپارتاید آشکار،
بر حجم نفرت مــردم ایــران از بریتانیاییهای
استعمارگر میافزود .انگلیسیها اصو ًال برای
ایرانیان ارزش و جایگاه انسانی قائل نبودند و
این رویه آن ها در تمام ممالکی بود که تحت نفوذ
و استثمارشان قرار داشت.
▪یک گزارش تکان دهنده

در ایــن مــیــان شــایــد مطالعه بخشهایی از
نوشتههای «یرواند آبراهامیان» ،استاد تاریخ
ایــران در کالج «بـــاروک» نیویورک ،در کتاب
«کودتا» ،بتواند بیشتر و بهتر شرایط دهشتناک
دوران حضور انگلیسیها در ایران و رفتار ضد
انسانی آن ها را با هموطنانمان ،شرح دهد .او
با استفاده از نوشتههای پروفسور «الرنس الول
ســاتــن» ،اطالعاتی را از آن دوران در اختیار
مخاطبان قــرار میدهد و مینویسد«:شرکت
نفت [انگلیسی] از جهاتی دیگر نیز ،زمینهساز
ناخشنودی عمومی شــده بــود .ایــن شرکت،
شمار ایرانیانی را که بــرای ارتقا در مناصب
مدیریتی قرار داشتند ،محدود و طی سالهای
متمادی ،نیروی کار نیمه ماهر خود را از هند و
فلسطین وارد میکرد .همچنین ،ترجیح میداد
از ایجاد امنیت شغلی بــرای کارگران فارسی
زبان تماموقت ،پرهیز کند .برای کارکنان بومی
هم ،مسکن مناسبی فراهم نمیشد؛ بسیاری
از کارگران پاالیشگاه در حلبیآباد و بسیاری از
کارگران میادین نفتی هم در چادرهای صحرایی
زندگی میکردند .با آبــادان ،همانند یک شهر
شرکتی بــرخــورد میشد و کــارکــنــان سطوح
مختلف آن ،در محالت خاص و با امکانات خاص
جای گرفتهبودند» .
▪هشدار ام.آی6.

«یــک شایعه پخش شــده بــود مبنی بر اینکه
در مناطق مربوط به انگلیسیها ،تابلوهای
هــشــدار دهــنــدهای بــا عــنــوان «ورود ســگ و
ایرانیان ممنوع» دیــده میشود .در [ســال]
[1328هـ.ش] ،گروهی از کارکنان بریتانیایی
طی نامهای محرمانه به وزارت خارجه از این
موضوع شکایت کردند که مدیریت شرکت،
دیدگاههای نژادپرستانه دارد ،در مورد مسکن
تبعیض قائل می شود و در  15سال گذشته،
تنها شمار اندکی از ایرانیان را استخدام کرده،
در حالی که شمار کارکنان اروپایی خود را به 2
برابر رسانده است .ام.آی ، 6.به سفیر بریتانیا
هــشــدار داد کــه شرکت بــه شــدت مــورد تنفر
عمومی است ،زیرا تمامی افراد اهل شرق کاله
را ،کاکاسیا میبیند  ...کم پیش میآمد یکی از
بریتانیاییها ،تالشی واقعی برای قاطی شدن با
ایرانیها انجام دهد  ...با در نظر گرفتن نگرش
بریتانیاییها نسبت به ایرانیانی که ظاهر ًا با آن
ها همتراز بودند ،سخت نیست که دیدگاه آن ها
نسبت به کارگران را تصور کنیم ،یعنی  50هزار
نفر حقو قبگیری که در ارتباط روزمره با آنان
قرار داشتند .انگار آن ها متعلق به نژاد دیگری
بودند؛ نژاد «کاکاسیاها» و «شپشوها» .به گفته
یکی از انگلیسیها ،تنها راه مدیریت و کنترل
آنان ،تشر زدن و ارعاب بود».

روایت تاریخی

گروه اندیشه – رضاشاه بر خالف پسرش،
کمتر با مشکالت مربوط با بیبندوباریهای
جنسی درگیر بــود .او به عنوان یک قــزاق،
مـیدانــســت کــه باید در ایــن عــرصــه ،جانب
احتیاط را نگه دارد .جالب اینجاست که
فرزندان او ،عموم ًا در این زمینه ،شباهتی به
پدر نداشتند و گاه مانند علیرضا ،وقاحت را
به جایی میرساندند که در روز روشــن و در
پایتخت ،برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد و
دربار را بیآبروتر از قبل میکردند .رفتارهای
افسارگسیخته پسران و البته دختران رضاشاه،
از نظر او دور نبود و گاه سعی میکرد با تشر زدن
مانع از اقدامات آن ها شود ،اما اعتراض او در
حد همان تشر باقی میماند .رضاشاه حتی
کوشید رسواییهای اخالقی ولیعهد را درون
قصر محصور کند ،اما او و دیگر فرزندان پهلوی
اول ،اصو ًال قابل کنترل نبودند!
▪ازدواجهای مصلحتی

رضــاشــاه ،سا لها قبل از به قــدرت رسیدن
و هنگامی که واحــد نظامیاش در همدان
مستقر بود ،با زنی به نام صفیه ازدواج کرد و
از او صاحب فرزندی به نام «همدمالسلطنه»
شد که البته ،محمدرضاپهلوی و مــادرش،
او را به رسمیت نشناختند و از دربار راندند.
همدمالسلطنه ،بعد از انقالب در ایران ماند و
در دهه  ،1360درگذشت .احتما ًال ازدواج
رضاخان با صفیه ،تنها ازدواج وی با هدف
تشکیل خانواده بــوده اســت .او مدتی بعد از
طالق دادن صفیه ،با تاجالملوک آیرملو ،مادر
محمدرضا ،ازدواج کــرد .پــدر تا جالملوک،
سرتیپ قزاق بود و این وصلت ،میتوانست
موقعیت رضاخان را ارتقا دهد .تا جالملوک
زن زیبایی نبود و اخــاق درستی نداشت.
او به دلیل جایگاه نظامی پــدرش ،همیشه با
رضاخان درشتی میکرد و حتی پس از به
قــدرت رسیدن وی نیز ،ایــن اخــاق را ترک
نکرد .رضاشاه به این دلیل که تا جالملوک
مادر ولیعهد بود ،معمو ًال این رفتارها را نادیده

از راست:تاج الملوک،توران و عصمت؛همسران رضا شاه

میگرفت؛ اما در عوض میکوشید تا از مجاری
دیگر ،زهرش را به او بریزد!
جالملوک!
▪هووهای تا 

بــا آغ ــاز وزارت و ســـردار سپهی رضــاخــان،
رفتارهای تاجالملوک بدتر شد؛ او امان همه را
میبرید ،حتی امان شوهرش را! قزاق قلدر که
از دست تاجالملوک کالفه شده بود و از طرفی
در آن زمان ،برای به دست آوردن مشروعیت،
نیاز به حمایت برخی شاهزادگان قاجاری
داشت ،با یک تیر دو نشان زد و به خواستگاری
نــوه مــجــدالــدولــه ،از رجـــال صاحبعنوان
خاندان قاجار رفت و توانست در  47سالگی،
با توران ،نوه  17ساله مجدالدوله ازدواج کند؛
دختری تحصیل کرده و زیبا که آداب معاشرت
میدانست و رضــاخــان بــه او عالقه زیــادی
داشت .این دو ،صاحب پسری شدند که نامش
را غالمرضا گذاشتند .با این حال ،تاجالملوک
آرام ننشست و نبردی بیامان را علیه توران که
آشکارا از او بهتر بود ،آغاز کرد .رضاخان که
با مخمصه عجیبی روبهرو شده بود ،یک سال

بعد توران را طالق داد تا تاجالملوک دست از
سرش بــردارد .البته گزارشهایی در دست
است که رضاخان ،توران را طالق نداد ،بلکه به
تاجالملوک گفت او را طالق داده است!
رضاخان مدتی بعد ،دوبــاره تصمیم گرفت
ازدواج کند و این بار هم به سراغ قاجارها رفت
و با عصمت ،دختر مجللالدوله ،عقد ازدواج
بست .تا جالملوک که فکر میکرد این دفعه
هم میتواند هووی خود را ،مانند دفعه قبل،
از میدان به در کند ،دوباره ساز ناسازگاری را
کوک کرد؛ اما عصمت مانند توران نبود که با
تشر تاجالملوک عرصه را خالی کند؛ او ماند و
از رضاخان صاحب پنج فرزند شد که چهارتای
آن پسر بود! حاال دیگر نمیشد پای هوو را قلم
کرد!بهاینترتیب،کشمکشمیانتاجالملوک
و عصمت ،تا آغاز سلطنت رضاشاه ادامه یافت و
به یک بحران داخلی در دربار مبدل شد.
▪ماجرای محاصره کاخ عصمت

تاجالملوک تعدادی ندیمه داشت که از خاندان
مشهدی ناظر بودند .این ندیمهها ،در واقع

پهلوی دوم به روایت دامادش

ارتش تاجالملوک محسوب میشدند و به نیابت
از او ،به جنگ با عصمت میرفتند .حسین
فردوست در خاطراتش مینویسد« :در آن زمان
دیوارهای قبلی داخل باغ سعدآباد را برداشته
بودند و برای هر یک از اعضای خانواده پهلوی،
ساختمانی درست کرده بودند(به شکلی که
اکنون است) .ندیمههای مادر محمدرضا ،به
دستور او ،با چوب و چماق به ساختمان عصمت
حملهمیبردند.بهمحضاینکهعصمتازحمله
باخبر میشد ،درهای ساختمان را قفل میکرد
و خود در اتاقی مخفی میشد و از آنجا به رضا
خبر میداد .رضا قدمزنان ،آرام آرام خود را به
ساختمان عصمت نزدیک میکرد و ندیمه ها با
دیدن او پا به فرار میگذاشتند .آن ها پس از فرار
مورد مؤاخذه مادر محمدرضا قرار میگرفتند
که به آن ها میگفت :ترسوها رضــا که ترس
ندارد! و به ترکی میگفت :کول باشیان(خاک
بر سرتان!) .ندیمه ها برای اینکه موقعیت خود
را از دست ندهند ،هر بار به مادر محمدرضا قول
میدادند که دفعه دیگر استخوانهای عصمت
را ُخرد خواهیم کرد! مادر محمدرضا میگفت:
ببینیم و تعریف کنیم!»
▪تفریحات سالم رضاشاه!

با وجود این درگیر یهای سنگین ،رضاشاه
واکنش شدیدی نشان نمیداد .او درگیری و
کتک کاری زنهایش را دوست داشت؛ شاید
برای اینکه میدید دو نفر دارند بر سر او با هم
درگیر میشوند .گاه پیش میآمد که اص ً
ال
خودش دعوا به راه میانداخت و با خبرکشی
به تاجالملوک و عصمت ،دعوا را میان آن ها
برقرار میکرد؛ آنوقــت خــودش مینشست
و میخندید! به هر حال ،او هم به تفریح نیاز
داشت! دعوای میان تا جالملوک و عصمت،
تا زمان فرار رضاشاه از ایــران ،ادامه داشت.
تا جالملوک ،با آغاز دوران سلطنت پسرش،
کوشید تا جایی که امکان دارد ،هووی خود را
آزار دهد؛ عصمت از دربار رفت؛ ولی پسرانش
ماندند و جای مادرشان را خالی کردند!

اعترافی شنیدنی از سفیر انگلیس:

سربازایرانی را دستکم نگیرید
«کلنلشیل»،سفیرکبیرانگلیسدرایراندوره
قاجار ،در خاطراتش مینویسد«:جیمز موریه
در داوری طنزآمیز خود مبنی بر اینکه سرباز
ایرانی از هنر ُمردن بی بهره است ،حقیقت و
انصاف را به کلی پایمال کرده .سرباز ایرانی،
فعال و ستبر و تواناست و تحمل خستگی و
نیروی مقابله اش با دشمن فوق العاده است.
با شکم نیمه سیر و تن نیمه لخت و حتی نیمه
مواجب نگرفته ،روزهــای پی در پــی ،روزی
بیست و چهار مایل راهپیمایی می کند و به گاه
ضرورت ،تا چهل مایل می رود .در سرما و گرما
به یک اندازه شکیباست .این سربازان جنگاور،
توپهای سنگین را به هر نقطه ای که از آن ها
خواسته شود ،میبرند .توپچیان ایرانی ،هم
جنگ تعرضی میکنند و هم از پیاده نظام

دفاع مینمایند .در یک مــورد ،خودم شاهد
بودم که برای عملیات نظامی ،فقط  800نفر،
همراه  30عـ ّـراده توپ بودند .ژنــرال روسی
همرا ِه من ،شگفت زده شد که چرا دفــاع از
این همه توپ ،تنها بر عهده  800نفر واگذار
شده است؟ اما او نمی دانست که در ایران،
این توپخانه است که از نیروی پیاده حمایت و
دفاع میکند ».با این حال ،مورخان ایرانی،
عموم ًا از نظامیان دوره قاجار ،با عنوان افرادی
نه چندان شجاع یاد کرد هاند که در نبردها،
پایداری الزم را از خود نشان ندادهاند .دلیل
این داوری اشتباه را نیز ،میتوان در خاطرات
«شیل» یافت« :به همان اندازه که سرباز ایرانی
خوب است ،صاحب منصبش ُمزخرف است!
به جز افسران توپچی و عده معدودی از باقی

مانده تعلیم یافتگان قشون عباس میرزا ،بقیه
صاحب منصبان به یک پول سیاه نمی ارزند!
خاصه خرجی و رشوه ،پایه ترفیعات لشکری را
میسازد .کسی که چهل ،پنجاه سال عمرش
را در امور غیرنظامی گذرانده  ،یک باره تغییر
شکل می دهد و به مقام سرهنگی و سرتیپی
میرسد و گاه فرمانده کل قشون می شود!»
روایت غم انگیز و در عین حال قابل تأمل «کلنل
شیل» از نظامیان ایرانی در دوره قاجار ،پرده از

حقایق تلخی برمیدارد که راز شکستهای
مکرر ارتش ایران از روسیه تزاری ،با کشف آن،
معلوم میشود .واقعیت آن است که سربازان
دالور ایرانی ،برای پاسداری از میهن ،از جان
مایه میگذاشتند؛ اما از این همه ایثار و از
خودگذشتگی چه ســود ،وقتی که صاحب
منصبان ،به پیروی از شاه بی مایه قاجار ،با
ُجبن و سوءمدیریتشان ،زمینه شکست را،
حتی پیش از آغاز نبرد ،فراهم کرده بودند.

تصویری از هیئت عزاداری خانوادگی جالل آلاحمد
زندهیاد جالل آلاحمد در زمره روشنفکران متعهد است که نسبت
به دردهای جامعه حساس و برای زدودن آن و پاالیش اندیشه غبار
گرفته جوانان ،دغدغهمند بود .او در پاییز سال  ،1302در تهران
و در خانواد های اصیل و بسیار مذهبی دیده به جهان گشود.
پدرش ،آیتا ...سیداحمد طالقانی ،اصالت ًا از اهالی طالقان و از
علمای برجسته پایتخت بود .جالل ،دوران کودکی و نوجوانی را
در فضای مذهبی خانواده گذراند؛ اما روح جستوجوگر او ،باعث
شد که در طلب آموختن بیشتر ،روشهای دیگر را هم بیازماید .او
در کوران فعالیت جریان چپ ،مدتی به عضویت حزب توده درآمد،
اما وقتی به حقیقت این حزب پی برد ،آن را رها کرد و همراه با
خلیل ملکی ،نیروی سوم را به وجود آورد .جالل در اواخر عمر
کوتاهش ،قید منورالفکرهای غربگرا را زده و به این نتیجه رسیده

اردشیر زاهدی ،یکی از دولتمردان دوره پهلوی
دوم بود .او فرزند فضلا ...زاهدی ،یعنی همان
فردی است که فرماندهی کودتای  28مرداد
 1332را برعهده داشــت و با کمک آمریکا و
انگلیس ،توانست دولت دکتر مصدق را ساقط
کند و شاه را به ایران برگرداند .اردشیر زاهدی،
با «شهناز پهلوی» ،دختر بزرگ شاه ازدواج کرد؛
هرچند این ازدواج مدتی بعد به طالق انجامید،
اما اردشیر از موقعیتی که به دست آورده بود،
نهایت استفاده را کرد و تا پایان عمر رژیم پهلوی،
مسئولیتهای حساسی مانند وزارت و سفارت
در آمریکا را ،عهدهدار بود.
▪شاه بی اعصاب بود!

اردشیر زاهدی در خاطراتش که با عنوان «25
ســال در کنار پــادشــاه» به چــاپ رسیده است،
مینویسد«:شاه آدم باهوشی بود ،اما متأسفانه
ضعف كاراكتر داشت و اص ً
ال به درد موقعیتهای
مشكل و مــواقــع اض ــط ــراری نــم ـیخــورد .او
پادشاهی بود كه بــرای مواقع آرامــش ساخته
شدهبود .به محض آنكه مشكلی پیش میآمد،
خودش را میباخت و سلسله اعصابش در هم
میریخت .دوست ندارم اكنون كه او در این دنیا
نیست و نمیتواند پاسخگو باشد ،این حر فها
را بزنم ،امــا باید بگویم كه در جریان حــوادث
 25تا  28مــردادمــاه ســال  32هــم ،خــود را به
كلی باختهبود و به همین خاطر از كشور خارج
شــد .اشكال دیگر اعلیحضرت ایــن بــود كه به
اطرافیانش اعتماد بیمورد داشت و حرفهای
دروغ اشخاص متملق و چاپلوس را میپذیرفت.
▪شرح فرار پهلوی

تقریب ًا ده روز قبل از رفتن [آیــتا ]...خمینی
به ایــران ،آقای پاكروان رئیس اسبق ساواک،
به من اطالع داد كه شاه میخواهد مملكت را
ترک كند .او با اصرار از من میخواست تا شاه را
تشویق به ماندن در ایران كنم و میگفت که اگر
شاه برود ،ارتش ماجرای  28مرداد  32را تكرار
نخواهد كرد .من این مطلب را به شاه گفتم و او
گفت :ارتش؟! ارتش ممكن نیست به من خیانت
كند! بعد كه در خارج شنید قر هباغی اعالمیه
بیطرفی ارتش را امضا كرده است ،فوقالعاده
عصبانی شد و تا مدتی قرهباغی را فحش میداد.
پدرم (سپهبد زاهدی) میگفت :شاه عمد دارد
كه افراد فاقد ابتكار و ذلیل و زبون را اطراف خود
جمع كند تا این افراد ،قدرت كودتا و براندازی
شاه را نداشته باشند.مث ً
ال ارتشبد غالمرضا
ازهاری كه رئیس ستاد ارتش بود ،شاید باورتان
نشود اگر بگویم یک ترس عجیبی از گربه داشت
و چون در كودكی گربه او را پنجه كشیده بود
همیشه از گربه میترسید! آن وقت [شاه] سكان
اداره مملكت را در خطرناک ترین و بحرانیترین
شرایط ،به دست این آدم كه از گربه میترسید،
داده بود!»
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بود که بهترین راه برای نجات خلق ،بازگشت به
خویشتن خویش و قرار گرفتن در حصن حصین
داشتههای ملی و مذهبی پــدران این سرزمین
است .او با نگارش کتابهایی مانند «غربزدگی»،
به ساحت روشنفکری واداده آن عصر تاخت و به
الگویی برای روشنفکران متعهد ایران بدل شد.
در تصویر امــروز ،عکسی را از هیئت خانوادگی
آلاحمد میبینید؛ تصویری که اوایل دوره پهلوی
دوم برداشته شده است .در ردیف اول ،آیتا...
سیداحمد طالقانی ،پــدر جــال آ لاحــمــد ،در
وسط جمع نشسته است .در این تصویر ،کودکان
خاندان آلاحمد نیز ،دیده میشوند.
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