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روایت ایستادگی  3سرباز ایرانی
در مقابل متفقین

حماسهفراموششده

سردیس 3سربازشهید درجلفا

سربازانایرانی،بهاعترافدشمناناینسرزمین،
همواره در زمــره شجاعترین و سلحشورترین
سربازان جهان قرار داشته و دارند؛ دالورانی که
برای حفظ این مرز و بوم ،سر از پا نمیشناسند و
همیشه در طول تاریخ ،در گمنامی و مظلومیت،
جان خود را در راه پاسداری از کشورشان نثار
کرده و میکنند .رزمآوری سربازان ایران ،اوراق
زرینی را در تاریخ ایران رقم زده است؛ شجاعتها
و فداکاریهایی که گاه ،با وجود ُجبن و خیانت
فرماندهان و فرار باالدستیها ،سببساز خلق
حماسههایماندگارشدهاست.وقتیدرنخستین
ساعات روز سوم شهریور سال  ،1320متفقین
تمامیت ارضی ایران را زیرپا گذاشتند ،همه چیز
تمام شده به نظر میرسید .ارتش رضاشاه خیلی
زود ضعف خود را آشکار کرد و عقب نشست اما
این اقدام ،یک تراژدی مطلق نبود؛ با وجود فرار
فرماندهان ارشــد ،تعدادی از سربازان ،جانانه
مقاومت کردند و در راه وطن به شهادت رسیدند.
یکی از مهمترین مقاومتها در شه ر جلفا رخ داد.
هنگامیکهنظامیانشورویقصدعبورازپلفلزی
روی رودخانه َا َرس را داشتند ،سه ژاندارم شجاع
و از جان گذشته ،حاضر به عقبنشینی نشدند
و مردانه در برابر متجاوزان ایستادند« .مصیب
محمدی»« ،سید محمد راثی هاشمی» و «عبدا...
شهریاری» با استفاده از موقعیت جغرافیایی برتر
نسبت به متجاوزان ،به دفاع از میهن پرداختند.
ارتش تا ُبن دندان مسلح شوروی که انتظار چنین
مقاومتیرانداشت،برایعبورازتنهامعبرمطمئن
آن منطقه ،ناچار شد  48ساعت با سه سرباز دلیر
ایرانی درگیر شود .این سه ،در نهایت در نبردی
نابرابر،بهشهادترسیدند.سلحشوریومقاومت
آن ها چنان دشمن را تحت تأثیر قرار داد که پس از
یافتنپیکرهایغرقدرخونشان،آنهارابااحترام
دفن کردند .مزار آن ها در کنار پل فلزی جلفا،
یادمانویادآورسلحشوریووطندوستیسربازان
ایرانی است .گزارشهای تاریخی نشان میدهد
که در شهریور  ،1320در برخی نقاط ،به ویژه
مناطقشمالیکشور،سربازانبااسلحههایبدون
مهمات،درگوشهاینشستهبودندوازاینکهبایدبه
دستوررضاشاهوبدونمقاومت،سالحهایخالی
خودراتحویلدشمنمیدادند،اشکمیریختند.
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 24هزارمفقودومقتولسیاسیطی16سالسلطنترضاشاه
جواد نوائیان رودســری -به قدرت رسیدن
رضاخان و تبدیل شدن او به رضاشاه ،معلول
شرایط خاص ایران در اواخر دهه 1290هـ.ش
وسیاستهایاستعماریبریتانیادرخاورمیانه
بود .عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا
رضا شصتتیری ،مــدارج ترقی را طی کند و
بعد از حدود پنج سال ،با عنوان رضاشاه ،تاج
بر سر بگذارد .تقریب ًا تردیدی وجود ندارد که
انگلیسیها ،نقش مستقیمی را در به قدرت
رسیدنویایفاکردند؛بااینحال،آنهاترجیح
میدادند که دستشان در این امر چندان عیان
نباشد و پهلوی به عنوان یک قــدرت مستقل
معرفیشود.چهاینادعاراقبولداشتهباشیمو
چهنداشتهباشیم،دورانسلطنترضاشاه،یکی
ازادوارپراختناقتاریخایراناست؛دورانیکهدر
آن،میراثمشروطیتبربادرفتوجامعهایرانی،
طعمتلخاستبدادیبدترازدورهقاجارراچشید.
دورانیکهدکترموسیحقانی،معاونپژوهشی
مؤسسه مطالعات تــاریــخ معاصر ایـــران ،در
گفتوگوباخراسان،نتیجهآنرا،برجاگذاشتن
بیشاز24هزارمقتولومفقودسیاسیدانست؛
آمــاری که به گفته او ،مستند به روایـتهــای
شاهدان عینی و پژوهشهای محققان غربی
دربـــاره عملکرد پهلوی اول اســت .بــا وجــود
تبلیغاتی که طی حدود یک دهه گذشته ،برای
تطهیر پهلویها از سوی شبکههای ماهوارهای
وابستهبهغربانجامشدهاست،هیچپژوهشگر
منصفی در این موضوع تردید روا نمیدارد که
در دوره پهلوی اول ،آنچه تحت عنوان مظاهر
تجدد مطرح میشد ،به جز موضوعاتی مانند
متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب ،تنها
به پایتخت و چند شهر مهم کشور اختصاص
داشت؛ خیابانهایی به سبک اروپایی در تهران
ومغازههاییباویترینهایلوکسکهچشمهارا
خیره میکرد .تجدد رضاشاهی ،برای افرادی
کهایرانرافقطمنحصربهتهرانمیدانند،البته
جاذبههاییدارد؛امااگرپاراازمحدودهپایتخت
بیرون بگذاریم ،با حقایقی روبهرو میشویم که
شایدبهمذاقبرخیخوشنیاید.
▪هیچکسبرایپهلویدلتنگنشد

وقتی رضــاشــاه در شهریور  ،1320فــرار را بر
قــرار ترجیح داد و کوشید بــرای نجات از دست
کمونیستها ،دســت بــه دامـــن انگلیسیها
شود ،هیچکس در ایران دلتنگ او نشد؛ یرواند
آبراهامیان در کتاب «ایـــران بین دو انقالب»
مینویسد«:وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران
نیز چنین گزارش می دهد :اکثریت وسیع مردم
از شــاه متنفرند و از هرگونه تغییری استقبال

خواهند کرد  ...به نظر میرسد که این مردم حتی
گسترش جنگ در ایــران را به بقای رژیم حاضر
ترجیح خواهند داد» و پیتر آوری در کتاب «تاریخ
معاصر ایران» ،میافزاید«:هنگامی که رضاشاه
از جاده یزد و کرمان میگذشت ،برای آخرین بار
شهرهای کشور خود را دید که سلطنت او ،گلی به
سرآنهانزدهبود،شهرهاییکهمردمآنجاازفرط
گرسنگیدرآستانهمرگبودند».اودرطولدوران
سلطنتش ،سعی کرد همه را به زور سرنیزه آرام
کند؛آنقدرکهحتیمورخانروشنفکر،ازاقدامات
او با عنوان «تجدد آمرانه» نام میبرند و با وجود
ستایشغربگراییپهلویاول،اورابهدلیلاتخاذ
شیوههایضدانسانیاشواجبارمردمبهپذیرش
چیزیکهدوستنداشتند،نکوهشمیکنند.
▪آمرانهیاوحشیانه؟!

با این حال ،این اقدامات ،گاه از مرز آمرانه بودن
فراتر میرفت و به توحش تنه میزد .به عنوان
نمونه ،میتوانیم به مسئله تخته قاپو کردن یا به
اصطالح ،اسکان عشایر اشاره کنیم؛ نقشهای
که به بهانه ترویج تمدن و شهرنشینی و در واقع،
برای مهار قدرت نظامی عشایر ،طراحی شده
بود .احتما ًالدرباره عوارض و عواقب اجرای این
نقشه ،چیزهایی شنیده باشید؛ بنابراین ،بازگو
کردن یک مورد از آن ها ،برای اتقان بحث کافی
است.غالمرضامصوررحمانی،سرهنگنیروی
هوایی در دوره پهلوی ،ضمن نقل خاطراتش
در کتاب «کهنه سرباز» ،از زبان سپهبد رزمآرا،
حقایقتلخیرادربارهجابهجاییواسکانعشایر
فاش کردهاست .وی مینویسد«:عملیات قلع
و قمع [عشایر] ابتدا در پیشکوه [لرستان]
صورت گرفت و پس از کشتار بسیاری از جوانان
ایالت پیرانوند و سگوند ،دستور داده شد افراد
باقی مانده [عشایر] ُلر که بیشتر پیرمردان،
زنــان و بچهها بودند ،در اســرع وقــت ،پیاده و
با احشامشان ،از پیشکوه به خراسان رانــده

شوند و در آنجا ساکن گردند  ...سپهبد رزمآرا
میگفت:اینهامعمو ًالپیادهبودند،ازپیرمردان
ضعیف گرفته تا زنــان بــاردار و بچههای 3-4
ساله و حتی کــودک نــوزاد .اگر میخواستیم
به پای ضعیفترین آنها حرکت کنیم ،زمان
مسافرت ،سر به قیامت میزد و با دستورالعمل
«اسرع وقت» [رضاشاه] سازگار نبود .ناچار حد
وسطی اختیار شد ،قریب 25تا 30کیلومتر در
روز که طی آن ،در مسیر خرمآباد به خراسان،
تعداد بسیاری از پیرمردان ،زنان ،به خصوص
زنانبارداروبچههایکوچکتلفشدندوصدی
نود احشام از بین رفتند ».وقتی رزمآرا با پرسش
دانشجویاندانشگاهجنگمبنیبراینکه«مگر
اینها ایرانی نبودند» یا «چرا اینها را با اتومبیل
حرکتندادید؟»روبهروشد،پاسخداد«:وظیفه
مجری ،اجرای دستور مقامات باالست با حسن
نیت[!] ،و من به شما نصیحت میکنم ،در آن
بابهمینطورفکروعملکنیدکهمنکردم!»
▪سالخیسیاسی!

برخورد وحشیانه رضاشاه در قلع و قمع عشایر،
باعثشدکهبسیاریازآنها،سرزمیناجدادی
را رها کنند و به عراق بگریزند .طبق گزارش
مصوررحمانی،وقتیویدرسال،1319برای
مأموریت به منطقه پشتکوه اعزام شد ،مأموران
او جمعیت منطقه را هزار و  100نفر تخمین
زدند که این افراد هم به تازگی ،از عراق به ایران
بازگشته بودند .در شهرهای بزرگ نیز ،همین
بساطبهپابود؛تیرماهسال،1314جمعکثیری
از مردم مشهد که در مسجد گوهرشاد متحصن
شده و خواستار آزادی مرجع تقلیدشان و نیز،
پایبندیدولتبهحفظشعائرمذهبیبودند،به
ضربگلولهنظامیانکشتهشدند؛آمارمقتوالن
واقعهمسجدگوهرشاد،هیچگاهبهتحقیقمعلوم
نشدومورخاناز 500تاپنجهزارنفررا،قربانی
این واقعه و در حقیقت تجدد آمرانه یا به عبارت

دقیقتر ،وحشیانه رضاشاه میدانند .عملکرد
پهلوی اول در دوران سلطنتش باعث شد که به
تعبیر موسی حقانی ،مدیر مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایــران ،بیش از  24هزار کشته و
مفقود سیاسی روی دست مردم ایران بماند؛
افرادیکهشهروندانهمینمملکتبودندودر
آن،سهمیبرابربارضاشاهداشتند.
▪زمینخوارسیریناپذیر

با این حال ،ریشههای نفرت عمومی از رضاشاه
را ،نباید تنها در رویکرد آمرانه وی برای واداشتن
مــردم به رهــا کــردن فرهنگ و سنتهایشان و
در هم ریختن ساختار اجتماعی آن ها دانست؛
بیتردیداینموضوعبخشمهمیازاسبابنفرت
را فراهم میکرد ،اما شامل تمام آن نمیشد.
اشتهایسیریناپذیررضاشاهبهتملکزمینهای
کشور ،خود یکی از سببهای نفرت عمومی
از وی بــود .رضاخان یکالقبایی که در زمان
کــودتــای  29اسفند  ،1299مــال و امالکی
نداشت و خــانــوادهاش در منزلی اج ــارهای در
تهران ساکن شدند ،هنگام خروج از ایــران ،به
عنوان بزرگ ترین مالک زمین در کشور شناخته
میشد و مرغوبترین زمینهای ایران ،به ویژه
در مازندران و گیالن ،به وی تعلق داشت .بسیار
بودند افــرادی که سند واگــذاری ملک خود را
زیر سرنیزه و لوله تپانچه امضا کردند .بیماری
زمینخواری،چهباانگیزهکسبقدرتدرمقابل
اشرافوچهبهدلیلولعمالاندوزیرضاشاه،اثر
سوء و مخربی در کشور داشت و بر نفرت عمومی
ازوی،دامنزد.بههمیندلیلبودکهدرشهریور
 ،1320هنگامی که متفقین وارد ایران شدند
و کشور را اشغال کردند ،هیچکس تمایلی به
حمایت و حفظ رضاشاه نداشت و او آگاه از این
نفرت ،تصمیم گرفت بگریزد و میلیونها تومان
ثروت و ملک و امالک خود را در قبال چند شاخه
نبات،بهپسرش،محمدرضا،هبهکند!

بازیگران تاریخ

نقش پسردایی فرح
در سیاست گذاری های رژیم شاه

جاهطلبیهای
عبدالرضاپسرلوئیز!
ع ــب ــدال ــرض ــا قطبی
فـــرزنـــد محمدعلی
و لــوئــیــز قــطــبــی ،در
ســـــال  1318در
ت ــه ــران مــتــولــد شــد.
بـــه گـــــزارش پــایــگــاه
مــؤســســه مــطــالــعــات
تاریخ معاصر ایران ،دوران کودکی او مصادف
با مرگ شوهرعمهاش ،سهراب دیبا شد و فریده
دیبا ،به همراه تنها فرزند خود فرح که تنها یک
سال از عبدالرضا قطبی بزرگ تر بود ،در خانه
بــرادرش مقیم شد .بعدها ،عبدالرضا قطبی
به حلقه یاران دربار فرح که همگی از دوستان
دوران تحصیلش در پاریس بودند ،پیوست .فرح
موفق شد وضعیت شغلی دایی خود ،محمدعلی
قطبی را ارتقا بخشد و برای پسردایی خود نیز،
همین اقدام را کرد .عبدالرضا قطبی به وزارت
اطــاعــات رفــت و طرحی بــرای تأسیس یک
تلویزیون ملی ارائه داد .او از مشاوران فرهنگی
فــرح بــود و پس از تأسیس تلویزیون ملی ،به
مدیرکلی ایــن نهاد منصوب شــد .اواخــر سال
 ،1345فــرح تصمیم گرفت ســازمــان جشن
هنر شــیــراز را تاسیس کند و پــس از تصویب
ـرح وی در ســال  ،1346عبدالرضا قطبی
طـ ِ
را به مدیرعاملی ایــن سازمان منصوب کرد.
برنامهریزی برای جشن هنر شیراز که به مدت
 10سال در شهریور ماه در شهر شیراز برگزار
میشد ،به عهده قطبی بــود و بخشهایی از
این جشن در تلویزیون نیز پخش میشد .با این
حال ،عبدالرضا قطبی فقط در بخش فرهنگی
رژیم فعال نبود .او آرام آرام به میدان سیاست پا
گذاشت و در تصمیمگیریهای مهم حضور پیدا
کرد .این قطبی بود که به همراه شجا عالدین
شفا ،مشاور فرهنگی شــاه ،طرح تغییر تقویم
کشور را به تقویم شاهنشاهی ارائــه کرد و در
ما ههای آخر عمر رژیم پهلوی ،آخرین خطابه
شاه را که از تلویزیون ملی پخش شد ،نوشت .او
در حالی جاهطلبیهای خود را به اوج رساند که
دیگر رمقی برای رژیم پهلوی باقی نمانده بود.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،قطبی مدتی
در تهران مخفیانه زندگی میکرد ،تا اینکه
فرح پهلوی با پرداخت هزینهای کالن ،وسایل
خروج وی را فراهم کرد و پس از مرگ شاه ،بار
دیگر قطبی به حلقه یاران فرح پیوست و در اروپا
همراه با وی ،به فعالیت علیه جمهوری اسالمی
ایران پرداخت.
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