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تاریخ نانوشته

روزی که خرس
رئیس باغوحش تبریز را خورد!

برخی حوادث هستند که در خاطره تاریخی مردم
باقی میمانند؛ اتفاقاتی که مصیبت آنها یا نحوه
وقوعشان ،بسیار عجیب و غیرمنتظره است .روز
 26دیماه سال  ،1349حدود  50سال قبل
بود که خبری در فضای رسانهای ایران منتشر
شد؛ «عبدالحسین عزیز عرب» ،مدیر باغوحش
شهرداری تبریز ،به وسیله خرس این باغوحش به
قتل رسید! آقای عزیزعرب ،فقط 40سال داشت
و از بد روزگار ،هنگامی که مسئول رسیدگی به
خرسها مرخصی رفتهبود ،هوس کرد خودش به
امور خرسهای عظیمالجثه باغوحش رسیدگی
کند .او شخص ًا به اتاق نگهداری حیوانات رفته بود
و خیلی طبیعی و راحت ،جلوی جانوران وحشی
غذا میریخت ،بدون اینکه آداب و مقررات این
کار را رعایت کند .به دلیل نامعلوم ،خرس از
حضور عبدالحسینخان بهشدت عصبی شد و
به سمت او حمله کرد .مدیر با غوحش کوشید
که با این حیوان وحشی مقابله کند؛ اما در نهایت
کاری از پیش نبرد و صحنهای به وجود آمد که
بیشباهت به صحنه هجوم خرس به «لئوناردو
دیکاپریو» در فیلم «از گور برخاسته» نبود .نکته
ظریف این ماجرا ،واکنش کارگران با غوحش
است؛ آ نها که سخت وحشت کرده بودند ،به
جای کمککردن و تالش بــرای نجات مدیر از
چنگ خرس ،به کالنتری شماره دو تبریز زنگ
زدند تا بیایند و خرس را بکشند! البته تا موقعی
که پاسبا نها سر رسیدند ،خــرس پیکر مدیر
بختبرگشته را پارهپاره کرده و بخشی از آن را
خورده بود! مرحوم عزیزعرب ،سه سال قبل از این
حادثه و زمانی که فیلم پویانمایی «پسر جنگل»
در ایــران اکــران شد ،به فکر خرید خرس برای
باغوحش افتاد و قاتل خودش را خریداری کرد
و به تبریز آورد؛ به هر حال« ،چرخ بازیگر از این
بازیچهها بسیار دارد»!

تاریخ جهان

آلمانیها؛ قاتالن امپراتوری روم!

تاریخ استعمار

شکار بومیان استرالیایی
یک تفریح سالم انگلیسی!
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جــواد نوائیان رودســری – تکرار سرنوشت
رضاشاهدرپایانکارفرزندش،محمدرضاپهلوی،
یکی از عبرتهای بزرگ تاریخ است .ما معمو ًال
عادت کردهایم که وقایع تاریخی را به صورت
مجزاوفارغازشباهتآنهابارویدادهایمشابه،
بررسی کنیم؛ درحالیکه این مقایسه میتواند
ریشههایتاریخیرقمخوردنیکرویدادرابهتر
وبیشترنمایانکند.فردا،سالروزیکیازسهفرار
بزرگی است که در دوران استیالی پهلویها بر
ایرانرقمخورد؛ 26دیماهسال 1357بودکه
محمدرضا پهلوی ،در پی اوجگرفتن اعتراضات
مردمی و وحشت از پیروزی انقالب ،از کشور
گریختوپسازچندسالدربهدری،مانندپدرش
و در غربت ،اسیر مرگ شد .در این نوشتار کوتاه،
بنا نداریم درباره چرایی و چگونگی این فرارها
صحبتکنیم؛موضوعموردتوجهماواکنشهای
مردمی به این فرارهاست؛ اینکه چرا پس از
گریختن پدر و پسر ،مردم جشن گرفتند و این
اتفاقرابرایخودشانپیروزیبزرگدانستند؟

کودتابهایرانفرستادهشدهبود،آنرا«حادثها 
ی
غیرقابلتوصیف»خواندوآنتونیپارسونز،سفیر
انگلیس در ایران ،در خاطرات خود اذعان کرد
کههرگزچنینمنظرهایرابهچشمندیدهاست.
روزنامه کیهان روز بعد از فرار شاه ،در گزارشی
تفصیلی از جشن چهارمیلیون نفره مردم تهران
به مناسبت این فرار خبر داد و روزنامه اطالعات
گزارش کرد« :بعد از شنیدن عزیمت شاه ،همه
اتومبیلها ،بدون استثنا ،حتی کامیونهای
ارتشی و پلیس ،چراغهای خود را روشن کردند
و کاروانهای شادی در خیابانهای پایتخت به
حرکت درآمد  ...مردم در بسیاری از میادین،
مجسمههای شاه را پایین کشیدند ،ازجمله
در میدان راهآهــن ،توپخانه 24 ،اسفند ،فلکه
اول تهرانپارس ،طی عظیمترین تظاهرات،
مجسمههای شاه پایین کشیده شد و در میدان
مخبرالدوله نیز ،مــردم مجسمهای را که به
خاطر کودتای  28مرداد نصب شده بود ،پایین
کشیدند».

▪فرار قزاق

 26دی ماه 1357؛ تجمع مردم برای برپایی مراسم جشن  ،پس از انتشار خبر فرار شاه

مردمی ،به ایران نیاوردند .حتی بعد از آوردن
جنازه نیز ،بر سر مراسم تشییع و تکفین ،دچار
دردسرهای فراوانی شدند؛ هیچکدام از علمای
شناختهشده،حاضرنشدندبرپیکرقزاقپیرنماز
بخوانندومردمنیز،ازبرگزاریاینمراسم،منزجر
وبیزاربودند.
▪فرارپسر

محمدرضا پهلوی ،در کارنامه سیاسی خود دو
فرار بزرگ دارد؛ فرار نخست وی در مردادماه
 1332رقم خــورد و با کودتای آمریکایی 28
مرداد،بهبازگشتویانجامید.فراردوم،در26
دیماهسال 1357ودرپیاوجگیریاعتراضات
مردمیاتفاقافتاد؛فراریکهفرجامش،مرگدر
غربتبود.درهردوفرار،واکنشیکهمردمبهگریز
وی نشان دادند ،تفاوتی با رفتارشان پس از فرار
رضاشاهومرگاونداشت.شادیمردمازفراردوم
شاه ،در قالب اسناد تصویری و مکتوب متعدد،

جرایدپرشماروتاریخشفاهیپروپیمانیکهازاین
دورهباقیاست،انعکاسدارد.محمدرضاپهلوی
با همان واکنشی از سوی مردم روبـهرو شد که
پدرشآنراتجربهکردهبود.خیابانهایتهران،
پس از فرار شاه ،یکپارچه جشن و شادمانی بود
و اغلب مردم ،صفحه نخست روزنامههای کشور
را ،با تیتر درشت «شاه رفت» در دست داشتند و
مسرت میکردند .چنانکه سفیر آمریکا
اظهار ّ
میگوید«:جریانعزیمتشاه،بعدازظهرهمان
روز از رادیو و تلویزیون ایران پخش شد و ساعتی
بعد ،شهر تهران را غوغا و هیجان بیسابقهای
فراگرفت.کامیونهامردانجوانراسوارکردهو
درخیابانتختجمشیدپیادهمیکردند.جشن
رفتن شاه با حرکت دستههای تظاهرکننده در
خیابانها و صدای بوق خودروها و روشنکردن
چراغها ،سه یا چهار ساعت ادامــه یافت ».این
«جشن خودجوش» ،آنقدر بزرگ بود که رابرت
هایزر ،ژنرال آمریکایی که برای سازماندادن

این دو واکنش یکسان که در دو وضعیت متفاوت
رقم خورد ،شایسته مداقه و بررسی جدی است.
واقعیت تشابه این دو رفتار عمومی نسبت به پدر
وپسررانمیتواندریکعاملخالصهکرد.رژیم
پهلوی فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت موردنیاز
برای بقا بود .پهلویها رسیدنشان به قدرت را
مدیون خارجیها بودند؛ اینکه آنها در شرایط
اضطراری و در بحرانهای شدید ،خود را ناگزیر
از فــرار و پناهبردن به دولتهای استعمارگر
و امپریالیست میدانستند ،مــؤیــد همین
مسئله اســت .شاید بتوان بحران مشروعیت
را عمیقترین چالشی دانست که پهلویها
طی  53سال حکومتشان با آن روبهرو بودند.
این چالش بسیار مهم ،با توسعه ناهمگونی که
هم در دوره پدر و هم در دوره پسر دنبال شد و
با چاشنی دیکتاتوری و استبدادی  -که آن را
به فضیحتبارترین شکلممکن ،بیریخت و
بیپایه نشان میداد  -همراه بود ،تکمیل شد.
رضاشاه و پسرش ،فاصله عمیقی از جامعه ایران
و بیاعتنایی شدیدی به باورها و خواستههای
مــردم داشتند؛ با وجــود ایــن ،به دلیل رویکرد
مستبدانه ،قادر نبودند عمق این فاجعه را درک
کنند .طبیعی است که این بیگانگی نسبت به
ملت ،باعث بیاعتمادی متقابل میان آنها
و مــردم میشد و ارتــکــاب جنایات پرشمار و
بازیکردن در زمین قدرتهایی که از نظر مردم
ایــران ،منفور ،غاصب و استعمارگر بودند ،بر
نفرتعمومیوبیاعتمادیمردمنسبتبهشاه،
بهشدت دامن میزد.

کاملشدن خبر روزنامه خراسان پس از  67سال

«اسدکوچولو»درجویآبخفه شد

نوائیان-دیروزدرهمینصفحه،چندگزارش
ازخراسانهفتده هقبلرابرایتانبازگوکردم
و البته از شما خوانندگان دوستداشتنی
خواستم که اگر اطالعی دربــاره فرجام این
گزارشها دارید ،در اختیار روزنامه خراسان
بگذارید .یکی از این گــزارشهــا ،مربوط به
کودکی دوساله به نام «اسد» بود؛ کودکی که
طبق آگهی پدرش ،محمود اهرابی ،دو روزی
بود که از وی بیخبر بودند .اجازه بدهید عین
متنیراکهدیروزمنتشرشد،باهممرورکنیم:
«شهریورماه ســال  1332بــود که خبر
گمشدن اسد کوچولو در روزنامه خراسان
منتشر شد؛ کودکی دوساله که از مقابل
منزل پــدرش ،محمود اهرابی ،در فلکه
جنوبی ،ابتدای خیابان امامرضا(ع) فعلی،
ربوده شدهبود .این آگهی در  25شهریور
 1332در روزنامه خراسان منتشر شد.
راستش نمیدانیم که آیــا آقــای اهرابی
فرزندش را یافت یا نه؟ اگر شما خبری
داریــد ،به ما اطالع دهید؛ اگر اسد زنده
باشد ،االن 69ساله است!»
▪تکمیل خبر

حالجیان  -هرچند ادعای کشورهای اروپایی
در دفاع از حقوق بشر ،به کمک قدرت رسانهها،
گوش فلک را کر کرده؛ اما ناگفته پیداست که
لکه ننگ جنایتهایشان هرگز از دامــن تاریخ
پاک نخواهد شد .در این بین ،نام انگلستان،
دستکم در سدههای اخیر ،با استعمار پیوندی
ناگسستنی پیدا کرده است .انگلیسیها جنایتی
دهشناک و فجیع را در حق بومیان استرالیا،
طی سالهای اولیه قرن  19مرتکب شدند .در
یکی از این جنایات ،که در سال  1803میالدی
اتفاق افتاد 24 ،انگلیسی بومیان استرالیایی
را که به صورت تصادفی سر راه آنها قرار گرفته
بودند ،به قتل رساندند و سپس به زنــان آ نها
تجاوز کردند و بعد ،آن زنــان بختبرگشته را
مجبور کردند که سر همسرانشان را به گردن
بیاویزند .واکنش حکومت انگلیسی استرالیا به
این جنایت تکاندهنده« ،هیچ» بود! چندی بعد،
در سال  ،1829گونهای وحشتناکتر از شقاوت
انگلیسی بروز و ظهور پیدا کرد؛ آنها برای شکار
هر بومی ،پنج دالر جایزه تعیین کردند تا بتوانند
به ایــن طریق ،آ نهــا را از اراضــی مدنظر خود
دور کنند .انگلیسیها تعدادی از جنایتکاران
حرفهای را از زنــدان آزاد و بــرای این کار اجیر
کردند« .رابــرت منلی لیون» ،یکی از نخستین
حامیان بومیهای استرالیایی ،در تحقیقات خود
به این نتیجه رسید که «سربازان بریتانیا ،شکار
بومیانراهمچونشکارکانگورو،یکورزشسالم
تلقی میکنند!» در همین ســال ،انگلیسیها
با تشکیل لشکری متشکل از پنجهزار سرباز،
بــرای رانــدن بومیان به مناطق کوچک اقــدام
کردند؛ حاصل فعالیت این لشکر ،کاهش تعداد
بومیهای استرالیایی از حدود  20هزارنفر ،به
 300نفر بود؛ آن هم پس چند هفته آدمکشی!
جالب است بدانید دولت بریتانیا که مدعی است
در موضوع توجه به حقوق بشر سابقهای بسیار
طوالنی دارد ،طی دو قرن ،جمعیت بومیها را از
 750هزار به 30هزار نفر رساند؛ این آماری است
که در سال  1911منتشر شد .یکی از سیاهترین
بخشهای گــزار شهــای موجود در این زمینه
مربوط به کشتهشدن کودکان به دست والدین،
برایاسیرنشدنآنهابهدستانگلیسیهاست.

▪چراچنینشد؟

با ورود متفقین به ایران و نزدیکشدن نیروهای
شورویبهتهران،رضاشاهتصمیمبهفرارگرفت.
او حاال باید خیلی سریع ایران را ترک می کرد.
وقتی در 25شهریورماه ،1320رضاشاه آماده
حرکت به سمت اصفهان و سپس بندرعباس
شد ،تا از آن جا ایران را ترک کند ،هیچکس از
رفتن او متأثر نشد .او در میان مردم جایگاهی
نداشت« .یرواند آبراهامیان» در کتاب «ایران
بین دو انقالب» مینویسد«:وابسته مطبوعاتی
انگلیس در تهران نیز چنین گزارش میدهد:
اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از هرگونه
تغییریاستقبالخواهندکرد...بهنظرمیرسد
که این مــردم ،حتی گسترش جنگ در ایران
را به بقای رژیــم حاضر ترجیح خواهند داد».
خودروی حامل رضاشاه به راه افتاد تا او را هرچه
سریعتر به بندرعباس برساند« .پیتر آوری»
مینویسد«:هنگامی که رضاشاه از جاده یزد و
کرمان میگذشت ،برای آخرینبار شهرهای
کشور خود را دید که سلطنت اوُ ،گلی به سر
آنها نزده بود ،شهرهایی که مردم آنجا از فرط
گرسنگی ،در آستانه مرگ بودند ».رضاشاه در
چهارم مــرداد سال  ،1323در ژوهانسبورگ
درگذشت؛ «آبراهامیان» به نقل از سفیر آمریکا،
در کتاب خود مینویسد«:مرگ وی[رضاخان]
درتبعیدکهدرسالهایپادشاهی،بهمستبدی
حریص ،بیرحم و مرموز تبدیل شده بود ،کسی
رامتأسفومتأثرنکرد».نفرتعمومیازرضاشاه
بهقدریبودکهجنازهویراتاسال،1329یعنی
ششسال بعد از مــرگ ،از ترس واکنشهای
یژه
شو
زار
گ

مشهور است که اقدام «کنستانتین»امپراتور روم
در قرن سوم میالدی ،برای انتقال پایتخت به شهر
«کنستانتینوپل» ،جایی که امروزه به «استانبول»
معروف است ،باعث دوپاره شدن امپراتوری روم
شد و در پی آن ،رومغربی و رومشرقی یا بیزانس
ظهور کردند .رومشرقی تا سال  1453میالدی
دوام آورد ،امــا فرجام رو مغــربــی ،بسیار تلخ و
ناگوار بود .با انتقال قدرت حقیقی به بیزانس،
ژنرا لهایی در رو مغربی به قدرت رسیدند که
نژادی غیررومی داشتند؛ آنها عموم ًا افرادی از
قبایل ژرمن بودند؛ گروهی که به لحاظ نژادی،
اعقاب آلمانیهای امــروز محسوب میشوند.
حضور پرقدرت ژرمنها در روم ،شرایط را برای
سقوط سریع آن فراهم آورد .مدتی بعد ،هجوم
هو نها به فرماندهی آتیال ،شرایط را دشوارتر
کرد و رومغربی را در جنگ و خونریزی فرو برد.
در  23اوت سال  476میالدی« ،ادواکر» ،رئیس
یک قبیله ژرمن و از درباریان سابق آتیال ،توانست
بر شهر رم استیال پیدا کند .به این ترتیب ،اقوام
شمال اروپــا که در فرهنگ رومــی به «بربرها»
معروف بودند ،بر سراسر امپراتوری در حال
اضمحالل رومغربی مسلط شدند؛ ارتش از هم
فروپاشید و اقتصاد در بدترین شرایط قرار گرفت.
راههای بازرگانی بهکلی ناامن و قتل و غارت به
خبر روزانــه و همیشگی امپراتوری تبدیل شد.
در این شرایط ،صاحبان ِحـ َـر ف و صنایع و نیز،
اندیشمندانومتفکرانرومی،دستبهمهاجرتی
گسترده زدند و به دربار بیزانس که به خوبی در
برابر مهاجمان پایداری میکرد ،پناه بردند .به
این ترتیب ،رومغربی با دنیای متمدن وداع گفت
و برای همیشه از صفحه تاریخ محو شد .بعدها با
قدرت گرفتن پاپها در شهر ُرم ،این شهر توانست
مرکزیتخودرادرجهانمسیحیتحفظکند،اما
دیگر از اقتدار سیاسی و نظامی امپراتوری روم در
اروپایغربی خبری نبود.
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محمدیان اهرابی ،نوه مرحوم محمود اهرابی
با ما تماس گرفت و خبری را که  67سال قبل
در روزنامه خراسان منتشر شدهبود ،کامل
کرد؛ خبری که البته بسیار تلخ و ناگوار است؛
اسد کوچولو در جوی آب غرق شدهبود و پیکر
بیجان او را یک روز بعد از انتشار این آگهی
یافتند.طبقاطالعاتیکهآقایالیاساهرابی
در اختیار ما قرار داد« ،اسد» نخستین فرزند
حاجمحمود اهرابی بود و او در آن زمان ،فرزند
دیگری نداشت .حاجمحمود ،مانند پدرش
حاجمحمد اهرابی ،به شغل مسافرخانهداری
دراطرافحرممطهرمشغولبود.اووهمسرش،
خانم منصوره داودزاده که حاال سالهاست
مانندشوهرشبهرحمتخدارفته،درآنزمان
تازهازدواجکردهبودندوطبع ًا،ایناتفاقناگوار
بــرای آنهــا بسیار تلخ بــود؛ طــوری که تلخی
آن را تا هنگام درگذشت از یاد نبردند .با این
حال،جراحتمحنتیکهبادرگذشتغمانگیز
«اسد»بهخانوادهحاجمحموداهرابیواردشد،
طی سالهای بعد ،با والدت پنج فرزند التیام
یافت؛حسین،محمد،حسن،محسنوفرشته،
کودکانیبودندکهسکوتخانهحاجمحمودرا
شکستند و او و همسرش را به زندگی امیدوار
کردند .طبق روایتی که الیاس اهرابی ،درباره

الت
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تصویری از زنده یاد محمود اهرابی  ،پدر اسد که
توسطخانوادهاهرابیدراختیارروزنامهقرارگرفت

درگذشت عموی نادیدهاش نقل کرد ،پیکر
آن کــودک را در گورستان گلشور ،جایی در
شمالشرقی مشهد که امروزه به پارکی وسیع
تبدیل شدهاست ،دفن کردند .حاج محمود
اهرابی که عکسی نه چندان با کیفیت از او
باقیاست و در این گزارش مالحظه میکنید،
در سال  20 ،1352سال بعد از ماجرای تلخ
درگذشت «اسد» ،بر اثر سکته قلبی دارفانی را
وداعگفت،اماهمسرش،منصورهخانم،آنقدر
عمر کرد که نوههایش را ببیند و از بودن با آنها
لذت ببرد؛ او در سال  ،1379حدود  20سال
پیش،درگذشت.

«دوشانتپه»؛ ییالقی پر از خاطرات سیاسی!
دوشــانتــپــه ،ییالقی در
قاب تاریخ
قسمتشرقیتهرانقدیم
بود که امروزه به بخشی از
پایتخت ایران تبدیل شدهاست« .دوشان»
در زبان ترکی« ،خرگوش» معنا میشود؛
بنابرایناگربخواهیمنامفارسیاینمحل
را بگوییم« ،تپه خرگوش» ترجمه دقیقی
است .این مکان ،محل احداث قصرهای

مجلل در دوره قاجاریه بــود؛ مکانی که
شاهان این دودم ــان ،بــرای استراحت و
عیش و نوش از آن استفاده میکردند و
البته،تصمیماتسیاسیخطرناکیراهم
در آن م ـیگــرفــتــنــد .نــقــل اســــت که
محمدعلیشاههنگامعزیمتبهدوشانتپه
هدفگلولهتروریستهاقرارگرفتوجان
بهدربرد؛ اتفاقی که باعث شد او فرمان به

توپ بستن مجلس شــورای ملی را صادر
کــنــد .در خــاطــرات نــاصــرالــدی ـنشــاه و
مظفرالدینشاه،بارهابهدوشانتپهواقامت
درآناشارهشدهاست.ازطرفیاینییالق،
محل جلسات بسیار مهم سیاسی در این
دوره هم بوده است .در قاب تاریخ امروز،
تصویریازدوشانتپهرامیبینیدکهاواخر
دورهقاجاربرداشتهشدهاست.
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بازدیدازقلعهجنیان!
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صبحبرخاستیم،رختپوشیدهوسوارشدیم.
عزیزالسلطان هم با اتباعش ســوار شدند و
عقبسرمامیآمدند.امینالسلطانهمبود.
میخواهیم برویم به قلعهای که در دهنه دره
ساختهاند.خیلیقدیمیاستومعلومنیست
کی ساخته؟ یک فرسنگ و نیم راه رفتیم.
عزیزالسلطاندائم ًاعقبمیماند.رسیدیمبه
رودخانه بزرگ در ُبنکوه؛ خیلی آب داشت.
یک دفعه زدیم به آب که برویم آن طرف قلعه را
ببینیم.قلعهخرابهاست؛چیزغریبیاست.هر
خشتیکهکارکردهاندبهقدریکآجرنظامی
است .اسم قلعه استاد ُح ُلم است؛ نمیدانیم
کی بوده؛ اما به نظر ما اینجا بیشباهت به
قلعهجنیاننیست.قدریداخلقلعهگردش
کردیم .دوباره به آب زدیم و آمدیم این طرف.
آب رودخانه خیلی زیاد است .عزیزالسلطان
میخواست بیاید ایــن طــرف؛ مانع شدیم.
اصرارکرد.بهامینالسلطانگفتیماوراببرد.
خود پدرسوختهاش هم از آب میترسید ،زود
عزیزالسلطان را برد .باد پر
زوری گرفت ،خاک بلند
شد و رفت توی چشم ما.
گفتیم بــرگــردیــم بــرای
ناهار.روزخوبیبود.
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