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بدل«سرپاسمختاری» ؛معاوناستالین!

ایران باستان

ردپایداستان«امیرارسالن»
و «فرخلقا» در دوره مادها!

جواد نوائیان رودسری – نه فقط برای مردم
شــوروی ،بلکه بــرای اعضای حزب کمونیست
هم« ،الورنتی بریا» یک هیوالی وحشتناک بود؛
اهریمنیکهفقطظاهریانسانیداشت.ترکیب
اوواستالین،معجونعجیبوترسناکیشدهبود.
برای هیچکس ،در هیچ پست و مقامی ،حاشیه
امنیتوجودنداشت؛اشارهابرویدیکتاتورکافی
بودتاموتورآدمکشیالورنتیرابهکاربیندازد؛آن
وقت دیگر اثری از آثار مظنونین باقی نمیماند!
در تاریخ اتحاد جماهیر شـــوروی ،نمیتوان
جنایتکاری را با ابعاد جنایت «الورنــتــی» پیدا
کرد .او دوست و هموالیتی ژوزف استالین بود؛
یکی از اهالی بندر سوخومی در گرجستان که
در سال 1917به بلشویکها پیوست؛ دیکتاتور
شورویهم،اصلیتیگرجستانیداشت.کشتار
مشهور«کاتین»کهپیشازجنگشورویوآلمان
نازی،درلهستاناتفاقافتادو 10هزارافسراین
کشور را در یک روز ،به کام مرگ فرستاد ،یکی
از اقدامات الورنتی است؛ به لحاظ تاریخی ،او
شباهتفراوانیبهسرپاسرکنالدینمختاری،
رئیس شهربانی دوره رضاشاه دارد؛ الورنتی هم
مانند مختاری ،یدطوالیی در پروندهسازی و سر
بهنیستکردنمخالفاندیکتاتورداشت.
▪فاز اول :وحشیگری از 18سالگی!

الورنتی پائولوویچ بریا ،در سال1278(1899
هـ.ش) به دنیا آمد 18.سال داشت که در جریان
انقالب اکتبر روسیه ،به بلشویکها پیوست
و فقط چهار ســال بعد ،در 1300(1921
هـ.ش) ،به «چکا» (پلیس مخفی اتحاد جماهیر
شــوروی) ملحق و بالفاصله رئیس ایــن بخش
در گرجستان شــد .هموالیتیهای او در این
شهد

تاری

خم

نوائیان – مشهد در شهریور  ،1320به
اشغال نیروهای متفقین در آمد .نیروهای
شوروی به عنوان بخشی از ارتش متفقین،
مأموریت داشتند که پس از تسلط بر مشهد،
به سمت تهران حرکت کنند و به بقیه نیروها
ملحق شوند .با این حال ،کمونیستهای
شوروی ترجیحدادند در مشهد ،مانوری
سیاسی برپا کنند .به همین دلیل ،در

سالها ،شاهد وحشیگریهای عجیب و غریب
چکا ،زیر نظر الورنتی بودند؛  25هزار نفر طی
یک سال ،با دستور وی و بدون محاکمه اعدام
شدند .رعب و وحشتی که الورنتی بر گرجستان
حاکم کرد ،باعث شد که توسط بلشویکها به
مسکو فراخوانده شود .او  24سال داشت که
فرماندهی جوخههای چکا را برعهده گرفت و
درست در همین زمان ،رابطه صمیمانهای میان
او و استالین برقرار شد؛ آن ها فقط هموالیتی
نــبــودنــد؛ اخــاقــشــان هــم یکی ب ــود! در واقــع
استالین قُل دیگرش را پیدا کرده بود .آن ها پس
از مــرگ لنین در  21ژانویه  30(1924دی
 ،)1302برنامهای مــدون بــرای تسلط قاطع
بر حــزب کمونیست شــوروی داشتند .تا سال
 1311(1932هـــ.ش) که پایههای قدرت
استالین مستحکم شد ،الورنتی هم در ساختار
حزبی و حاکمیتی رشد کرد .استالین در بیشتر
مواقع مسئولیت حذف کردن افراد مد نظرش را
به او میسپرد .تروتسکی ،دوست قدیمی آن ها
که پس از مرگ لنین به مکزیک گریخت ،یکی از
اینافرادبودکهمأمورانالورنتیبهخوبیازپس
مأموریتترورویبرآمدند.
تصفیه خونین حــزب کمونیست ش ــوروی که
دیکتاتوری استالین را وارد مرحله جدیدی
میکرد،بامدیریتالورنتیانجامشد.اوبهریاست
کمیساریای خلق برای امور داخلی(انکاوهده)
رسید؛جایگاهیکهبهنظراستالینفقطبرازنده
الورنتی بــود؛ مرکزی بــرای سرکوب و کشتار
گسترده مخالفان و برافراشتن بیرق اختناق .به
ابتکار او اردوگاههای کار اجباری رونق گرفت؛
صدها هزار نفر به سیبری فرستاده شدند؛ وی
حتیبهرئیسقبلیخودش«،نیکوالییژوف»هم

▪فازدوم:سالخیهایسالهایجنگ

باآغازجنگجهانیدوم،مسئولیتهایالورنتی
هم وارد مرحله جدید شــد .استالین در ابتدا
متحد هیتلر بود و جنایتهای آلمان نــازی در
شرق اروپــا برای دیکتاتور شــوروی یک فرصت
طالیی به حساب میآمد تا سرزمینهایی که
در زمــان لنین و به دلیل فشار ناشی از جنگ
جهانیاولمستقلشدهبودند،دوبارهزیرسیطره
شــوروی قــرار بگیرند .حمله همزمان آلمان و
شــوروی به لهستان ،مصیبتی بــرای مــردم این
کشور بود؛ میگویند استالین ترجیح میداد
افسران اسیر شده لهستانی را به سیبری منتقل
کنند ،اما الورنتی او را قانع کرد که با
قتل عــام آن هــا ،کمر ارتــش
لهستان میشکند و دیگر
علیه شوروی اقدامی انجام
نمیدهند؛  10هزار نفر در
یک روز سالخی شدند! اما
وقتی ورق برگشت و هیتلر
فــرمــان حمله بــه شــوروی
را صــادر کــرد ،الورنــتــی به
کمیته مرکزی جنگ پیوست
و مسئولیت تأمین تــدارکــات را
با شیوه خــودش ،برعهده گرفت.
در ســال  ،1944او طرحی
بــرای ســرکــوب قاطع

نیروهای استقاللطلب در کشورهای حاشیه
غربی شــوروی ارائــه کــرد؛ صدها هــزار نفر در
لیتوانی ،لتونی ،اوکراین ،استونی و بالروس ،با
برنامهویاسیر،تبعیدوکشتهشدند.

رژه متفقین در خیابان بهار مشهد!
یکی از روزهای آخر شهریور ،رژهای منظم
را در خیابان سپه که بعدها به خیابان
ملکالشعرای بهار مشهور شد ،برپا کردند.
این رژه توام با اقدامات تبلیغاتی گسترده
از هوا و زمین بود؛ به این معنا که سربازان
تاجیک ارتــش شـــوروی ،بــه گفتوگوی
مستقیم بــا مـــردم و ج ــوان ــان مــبــادرت
میورزیدند و بــاران کاغذهای تبلیغاتی

از آسمان بر سر مــردم مشهد میبارید.
متفقین دلیل ورود خود را به مشهد ،حضور
جاسوسهای نازی در ایران و فعالیتهای
دولت آلمان در کشور ما معرفی میکردند.
در آن زمان بسیاری از مردم مشهد به کوهها
و ییالقات اطراف پناه برده بودند .حضور
روسها در شهر مشهد ،چند سالی ادامه
داشت.

خاکسترنشینی آلمان پس از نازیها

 9میلیون کشته
بهای جاهطلبی هیتلر

▪فازسوم:بمباتمیبدشگون!

باپایانیافتنجنگ،استالینالورنتیرابهعنوان
مسئولهدایتپروژهتولیدسالحهایهستهای
منصوب کرد .او با روش خودش و وادار کردن
دانشمندان روس به فعالیت ،توانست در سال
 ،1949اولین بمب اتمی شوروی را منفجر کند
و گامهای مؤثری برای تولید بمب هیدروژنی
بـــردارد؛ امــا با مــرگ استالین در پنجم مارس
 14(1953اسفند  ،)1331دنیا روی سر
الورنتیخرابشد.اودرمیاناطرافیاناستالین،
دشمنان زیــادی داشــت که به اجبار در دوران
اقتدار وی ،به الورنتی لبخند میزدند؛ حاال
موقعتسویهحساببود.خروشچف،رهبرجدید
شوروی،بالفاصلهالورنتیراازمسئولیتهایش
برکنار کرد؛ چهار ماه بعد ،در ژوئیه،1953
«بریا الورنتی» به جرم جاسوسی برای
انگلیس ،بازداشت شد؛ وصلهای
ً
اصـــا بــه او نمیچسبید! با
کــه
دستور خروشچف ،او را به مکان
مــحــرمــانــهای منتقل کــردنــد
و با روش خــودش ،یعنی بدون
انجام محاکمه ،به جوخه اعــدام
سپردند؛ الورنتی در هشتم دسامبر
سال  17(1953آذر )1332
در حالی که  54سال
داشـــت ،بــه قتل
رسید.

عکس :تزیینی است

ســارا پوراحمدی – داستا نهای عاشقانه،
بخش مهمی از ادبــیــات کالسیک ما را در بر
میگیرد؛ خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،همای
و همایون و  ...نمونههایی از این عاشقانههای
شورانگیز هستند .امــا شاید جالب باشد که
بدانید ما ایرانیها از دوران باستان به این
داستا نها عالقه داشتهایم .خــارس میتلنی
مورخ یونانی که همراه اسکندر مقدونی به ایران
آمد ،داستانی را نقل میکند که به گفته او میان
مردم ایران شهرت بسیار داشت ،تا حدی که آن
را بر دیوار خانهها و معابد نقاشی میکردند .این
قصه ،روایت عشق یک فرمانروای ایرانی به نام
ـاد ِر س» و شاهدخت سرزمین همسایه به
«زری ـ َ
نام « ُاداتیس» است که زیباترین دختر آسیا بود.
این دو نفر یکدیگر را در خواب دیدند و مفتون
و شیدای یکدیگر شدند .زریــادرس به جست
وجوی اداتیس رفت ،اما پدر دختر با ازدواج آن
دو موافقت نکرد .سرانجام روزی ُامارتس ،پدر
ُاداتیس ،جشنی برگزار کرد و به دخترش اجازه
داد تا با دادن یک جام به کسی که او را دوست
دارد ،شوهرش را از میان جوانان حاضر انتخاب
کند .زریادرس که پیشتر توسط ُاداتیس از این
تصمیم شاه خبردار شده بود ،با لباس سکایی
و به صورت ناشناس ،وارد جشن شد و جام را از
ُاداتیس گرفت .این داستان که به گفته مورخان
به دوره ماد بر میگردد ،آن قدر بین ایرانیان
رواج داشت که خنیاگران ایرانی آن را با ساز و
آواز اجرا میکردند و اشراف ایرانی دخترانشان
را ُا داتــیــس مینامیدند .ایــن قصه ،بعدها به
صورت داستان گشتاسب و کتایون وارد حلقه
داستانهای کیانی و در شاهنامه نیز منعکس
شــد .رگههایی از ایــن داستان را میتوان در
ماجرای امیرارسالن نامدار و فرخلقا که در دوره
قاجار ساخته شد ،پیدا کرد.

تاریخ جهان

«بریاالورنتی»،مسئولتصفیهخونینمخالفاندرشورویوعاملاعداممیلیونهاانساندراروپا،چهفرجامیپیداکرد؟
رحم نکرد و او نیز گرفتار تصفیه خونین الورنتی
شد .الورنتی جای تمام افــراد حذف شده را با
نیروهای وفادار و گرجیتبار خود ُپر میکرد؛ آیا
این یک دیکتاتوری گرجی در روسیه بود؟ دقیق ًا
نمیدانیم.
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 75سال پیش در چنین روزی ،هفتم ماه مه
 ،1945آلمان نــازی باالخره تسلیم متفقین
شد و نائره جنگ در اروپا فروکش کرد .جنگی
که طی حدود شش سال ،بیش از  60میلیون
انسان را به کــام مــرگ فرستاد هبود .روز 30
آوریــل  ،1945هیتلر که از ورود متفقین و به
ویژه روسها به برلین نگران بود ،در فورربونکر،
پناهگاه اختصاصی رهبر فاشیستهای آلمان،
خودکشی کرد .خبر مرگ هیتلر ،دو سه روز بعد
منتشر شد و دنیا فهمید که پایان خونینترین
جنگ تــاریــخ بشر نــزدیــک اســت .امــا ایــن آخر
فاجعه نبود .هنگام مرگ هیتلر ،نزدیک به 9
میلیون آلمانی نظامی و غیرنظامی ،از جمعیت
سرزمین ژرمنها کم شده بود .اقتصاد آلمان
به دلیل از دست دادن زیرساختها ،به طرزی
هولناک در مرز استیصال و ورشکستگی قرار
داشت .بسیاری از خانوادهها ،یک یا چند عضو
خود را از دست داده بودند .نیروهای متفقین،
به ویژه روسها ،در برلین و دیگر شهرهای بزرگ
آلمان ،فاجعهای انسانی به راه انداختند .تجاوز
گسترده به زنان و دختران ،یکی از این جنایات
بود که هیچگاه تحقیق جامعی درباره آن انجام
نشد .سران متفقین به نوعی تشویق کننده این
وحشیگری افسارگسیخته بودند .چرچیل
معتقد بود که باید نسل آلمانیها از روی زمین
برداشته شود و استالین که کشورش باالترین
تلفات انسانی جنگ را داده بود ،اعتقاد داشت
باید سهم بیشتری از آلمان تسلیم شده را به
دست آورد .صدها کارخانه باقیمانده ،با سرعت
پیادهسازی و به شرق منتقل شد تا اقتصاد اتحاد
جماهیر شــوروی را تقویت کنند .رو سهــا در
کشتار ،کم از خود نازیها نمیآوردند .آلمانیها
باید تاوان جاهطلبیهای مردی را میپرداختند
که مدعی بود حکومت تأسیس شده به دست
او ،هزار سال دوام میآورد! اما هنوز  13سال
از شروع آن نگذشته بود که بختک جنگِ ،
بود
آلمانیها را نابود کرد و حاال ،در پی مرگ او باید
جور وحشیگر یهایی را که به دستور هیتلر
انجام شده بــود ،میکشیدند .پیامد هولناک
تسلیم آلمان ،دو پاره شدن کشور و در واقع تجزیه
شدن آن بود؛ وضعیتی که  44سال دوام آورد و
آلمان را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد.
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