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ارتشبد حسین فــردوســت در
سال  1296هـ.ش متولد شد.
از دوران کــودکــی ،بــه عنوان
دانشآموز دبستان نظام ،وارد
کـــاس مــخــصــوصــی ش ــد که
رضاخان بــرای ولیعهد خود،
محمدرضا پهلوی تشکیل داده
بود .از همان زمان ،فردوست،
دوست صمیمی و نزدیک ترین محرم اســرار محمدرضا
شد .فردوست در سفر محمدرضاپهلوی به سوئیس ،برای
تحصیل ،همراه وی بود .در دوران سلطنت پهلوی دوم،
فردوست نه فقط صمیمیترین دوست او بود؛ تا حدی که
تنها فردی محسوب میشد که با شاه و همسر وی بر سر یک
میز غذا میخورد ،بلکه محرم اسرار محمدرضا و رابط او در
مخفیانهترین ارتباطها هم بود« .آژانس مرکزی اطالعات
آمریکا» (سیا) در کتاب محرمانه «نخبگان و توزیع قدرت
در ایران» (فوریه  )1976نام فردوست را در رأس «محفل
خصوصی شاه» ذکر میکند.
▪رئیس دفتر ویژه اطالعات

در گزارشی با طبقهبندی اطالعاتی «خیلی محرمانه»،
درباره فردوست آمده است« :ژنرال حسین فردوست به
عنوان رئیس دفتر اطالعات ویژه دربار و رئیس بازرسی
شاهنشاهی ،امروز کار چشمها و گوشهای شاه را انجام
میدهد .گزارشهای بیوگرافیک سفارت ،وی را فردی
مؤثر و الیق و کام ً
ال وفادار و مورد اعتماد شاه و مردی مصمم
و دارای طــرز فکری سازمان یافته ،توصیف میکند».
فردوست از سال  ،1338سرپرست دفتر اطالعات ویژه
شاه شد و دربــاره فعالیت مقامات عالیرتبه مملکت ،از
جمله اعضای خانواده شاه ،به او گزارش میداد .در سال
 ،1354فردوست به ریاست سازمان بازرسی منصوب شد
که بر مخارج دولتی نظارت میکرد .نفوذ او درساواک و
مسئولیتش در دفتر ویژه اطالعات ،سبب شد که وی رابط
شخصی شاه با سازمان اطالعاتی کشور و حتی آژانس
مرکزی اطالعات آمریکا (سیا) و انگلیس ،باشد.
▪نگارش خاطرات

با پیروزی انقالب اسالمی ،فردوست دستگیر شد و به دنبال
یک بازجویی مفصل ،در بیش از  1500صفحه ،خاطرات
ط آن با انگلیس
خود را نوشت و پرده از اسرار رژیم شاه و ارتبا 
و آمریکا برداشت .این خاطرات که بین سالهای 1363
تا  1366نوشته و بخش قابل توجهی از آن ،با عنوان «ظهور
و سقوط سلطنت پهلوی» منتشر شده است؛ امروزه جزو
منابع مهم برای مطالعه تاریخ عصر پهلوی است .حسین
فردوست در 28اردیبهشت  1366بر اثر سکته درگذشت.
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روایتی تاریخی ازمقاومت جانانه «آریو برزن» و یارانش در برابر اسکندر مقدونی

بازیگران تاریخ
حسین فردوست؛ مردی که به جای شاه
فکر می کرد!

دوازدهمین و آخرین پادشاه دودمان هخامنشی بود .در دوران او ،اسکندر مقدونی به مرزهای ایران تاخت و داریوش با وجود شجاعتی که پیشتر ،در
نبردباکادوسیانازخودنشاندادهبود،نتوانستدربرابراسکندرمقاومتکندوازمیدانگریخت.اینفرار،زمینهشکستکاملایرانیانواشغالکشور
توسط اسکندر را فراهم کرد .داریوش سوم ،هنگام فرار ،در منطقهای نزدیک به دامغان امروزی ،توسط یکی از افراد خاندان هخامنشی ،به قتل رسید.
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شکست ایرانیان در «گوگامل» فاجعه بار بود .اسکندر
مقدونی با لشکر جرارش ،توانست استحکامات دفاعی
سپاهیان هخامنشی را در هم بشکند .با فرار داریوش سوم
از میدان جنگ ،مصیبت کامل شد .حاال اسکندر خود را
در تخت جمشید ،پایتخت سنتی هخامنشیان میدید
که نزدیک به دو قرن ،شهر نخست جهان و مرکز تعیین
کننده قدرت در سراسر دنیای متمدن آن روزگار بود .او
برای رسیدن به آرزویش ،تنها باید از کوههای سر به فلک
کشیده زاگرس عبور میکرد .لشکریان شاه مقدونیه که
بیشتر آنها را یونانیان تشکیل می دادند ،پس از مدتی
درنگ در «اربل» ،پیشروی به سمت پارس را آغاز کردند.
اسکندر ،سرمست از پیروزی های پیدرپی ،شهر به شهر
را اشغال میکرد و پیش میآمد .ایرانیان فرصت بازسازی
سپاه خود را نداشتند ،به همین دلیل ،مقاومتی درخور
در برابر لشکر اسکندر ،سازمان دهی نشد .مهاجمان که
شرایط را به سود خود میدیدند ،دست به چپاول و غارت
گشودند .اما هنگامی که به «دربند پارس» نزدیک شدند،
شرایط به صورتی حیرتانگیز تغییر کرد.
▪هسته مقاومت در «دربند پارس»

آنجا ،در «دربند پارس» ،پنج هزار سرباز دالور ایرانی،
انتظار ســردار مغرور مقدونی را میکشیدند .کسی
نمیداند ِکی و چگونه ،این سربازان خود را به دروازه
طبیعی پارس رسانده بودند ،اما آن ها درست در زمان
مقرر ،استحکامات و خطوط دفاعی خود را در این منطقه
برقرار کردند و به انتظار نشستند .فرمانده سربازان
ایرانی ،آریــوبــرزن ،دالوری پارسینژاد بــود .برخالف
سپاهیان داریوش سوم در «گوگامل» که از اقوام مختلف
تابع هخامنشیان تشکیل شده بودند ،سربازان آریوبرزن
یکدست ایرانی بودند .آن ها قصد داشتند برای دفاع از
وطنشان ،تا آخرین قطره خون ایستادگی کنند .برای
آریوبرزن و یارانش ،عقبنشینی معنا نداشت .چرا که
عبور سپاه غارتگر اسکندر از تنگه «دربند پارس» به معنای
سقوط کامل ایران و اشغال آن به دست متجاوزان بود.
▪سدی نفوذناپذیر

گزارش تاریخی

با ورود نخستین دسته از سربازان مقدونی ،مقاومت
شدید ایرانیان آغاز شد .ظاهر ًا عبور از میان آن ها امکان
نداشت .اسکندر که در مسافتی دورتــر اردو زد هبــود،
تصمیم گرفت به صحنه نبرد برود و اوضاع را بررسی کند؛
اما وقتی به تیر رس نیروهای ایرانی رسید ،باران تیر بر
سر او و همراهانش باریدن گرفت .اسکندر به زحمت
توانست از معرکه بگریزد .ایرانیها به لحاظ جغرافیایی،
در موقعیت بهتری قرار داشتند .تسلط آن ها بر ارتفاعات،
راه را بر هر گونه تحرکی میبست .اسکندر که تا کنون

با چنین مخمصهای روب ـهرو نشده بــود ،ســرداران خود
را برای مشورت فرا خواند .او به دنبال راه دیگری برای
ورود به پارس و اشغال تخت جمشید میگشت .سرداران
به او یادآوری کردند که «دربند پارس» ،نزدیکترین راه
برای دستیابی به پایتخت افسانهای هخامنشیهاست
و افزون بر این ،تغییر مسیر و صرفنظر کردن از غلبه بر
آریوبرزن و یارانش ،روحیه سربازان مقدونی را که خود را
فاتح «گوگامل» میدانستند ،در هم میشکند و راه را بر
شکستهایبعدی،هموارمیکند.ضمناینکهگریختن
از معرکه «دربند پارس» ،ترس سایر دشمنان اسکندر در
یونان و دیگر سرزمینهای اشغال شده را کاهش میدهد
و مقدمهای برای شورشهای گسترده میشود.
▪تاکتیکهایی که شکست خورد

اسکندر ،نظر مشاوران خود را پسندید .آن ها چارهای جز
از میدان به در کردن آریو برزن نداشتند؛ اما شکست دادن
مردی که تمام وجودش را وقف دفاع از میهن کرده بود ،کار
بسیار دشواری به نظر میرسید .اسکندر ابتدا کوشید با
تکیه بر توان نظامی و نفرات بیشتر ،مدافعان ایرانی را عقب
براند .اما این کار ممکن نشد .سربازان یونانی و مقدونی،
دسته دسته ،وارد مسلخ «دربند پارس» میشدند و با دادن
تلفات سنگین باز میگشتند؛ حتی چند حمله برقآسا و
پرتعداد نیز توسط اسکندر سازمان دهی شد ،اما کاری از
پیش نبرد« .دربند پارس» به کابوس اسکندر و سربازانش
تبدیل شده بود .اخباری که از «پارمن ین» سردار اسکندر
که فرماندهی گروهی از نیروهای او را در منطقه جلگه
پارس برعهده داشت و قرار بود خود را همزمان با اسکندر
بــه تخت جمشید برساند نیز چنگی بــه دل نمیزد.
مقدونیها با مقاومت شدید ایرانیان آن مناطق روبهرو
شدهبودندونیازبهکمکوپشتیبانیداشتند.بخشعمده
سپاه اسکندر ،همراه او به «دربند پارس» آمده بود و اصو ًال،
«پارمن ین» نمیتوانست با نیروهایی که در اختیار داشت،
تا تخت جمشید پیشروی کند.
▪افسانه ای که رنگ واقعیت گرفت

بر فراز کوههای استوار زاگرس ،چشم تیزبین دیدهبانان
ایرانی ،کوچک ترین تحرکات دشمن را رصد میکرد.
مورخان آمار مدافعان ایرانی را متفاوت ثبت کردهاند.
برخی معتقدند که تنها  40نیروی سوار و پنج هزار نیروی
پیاده ایرانی در رکاب آریوبرزن به میدان نبرد نابرابر
«دربند پــارس» آمده بودند .افسانهای کهن ،از حضور
«یوتاب» ،بانوی جنگاور ایرانی و خواهر آریوبرزن ،در
میان نیروهای او سخن گفته است .ایرانیها استحکامات
دفاعی خود را دقیقا در باریک ترین جای تنگه «دربند
پارس» مستقر کرده بودند .کافی بود سربازان مهاجم
قصد ورود بــه تنگه را داشــتــه باشند تــا تیرهای بلند
کمانداران ایــرانــی ،زره هــای آن ها را بشکافد و درد

جانکاه زخم ناشی از این تیرها ،یونیانیان و مقدونیها را
به عقبنشینی وادار کند .واقع ًا عبور از این سد دفاعی،
امکان نداشت .سپاه مقدونیه برای رهایی از مخمصهای
که گرفتار آن شده
بــود ،یک فرسنگ
از محل درگــیــری
عقب نشینی کــرد.
«کــالــیــســتــنــس»
مورخ یونانی دربار
اسکندر ،از قول او
م ـینــویــســد«:اگــر
چنین مقاومتی
در نبرد گوگامل در
برابر ما صورت گرفته
بود ،شکستمان قطعی بود».

شگفت زده شده بود ،از او
خواست که تسلیم شود
و در عـــوض ،حکومت
ای ــران را بپذیرد .آریــو
بـــرزن پیشنهاد شــرم
آور ســـردار مقدونی را
نــپــذیــرفــت .مــورخــان
روایــــــت کــــردهانــــد که
اســـکـــنـــدر ،چ ــن ــد ب ــار
درخواست خود را تکرار
کـــرد ،امــا ســـردار ایــرانــی
حـــاضـــر بـــه پـــذیـــرش ایــن
پیشنهاد ننگین نشد و گفت« :من
تا پای جان و لحظه مرگ،

▪خیانت «لی بانی»

اسکندر بــرای نجات
از بالیی که گرفتار
آن شده بود ،دوباره
از مشاورانش یاری
خــواســت .آن هــا به
او قـــول دادنـــــد که
راه ــی ب ــرای عبور از
ســد مــدافــعــان ایـــران
پــیــدا کنند .در یکی از
روزهـــا ،آن هــا بــه اســیــری از
اهالی «لیکیه» برخوردند که با موقعیت
جغرافیایی منطقه «دربند پارس» آشنایی کامل داشت.
او که مورخان نامش را «لی بانی» ثبت کردهاند ،از راهی
صعبالعبور سخن گفت که میتواند لشکریان اسکندر
یافتن راه جدید،
را به پشت مدافعان ایرانی برساند .خب ِر
ِ
باعث شد که اسکندر به غلبه بر آریــوبــرزن و سربازان
سلحشور او ،امیدوار شود .به دستور اسکندر ،گروهی از
سربازان بسیار ورزیده یونانی و مقدونی ،به راهنمایی «لی
بانی» ،شبانه به راه افتادند و توانستند روز بعد ،خود را به
پشت استحکامات دفاعی سربازان ایرانی برسانند .به
این ترتیب ،سپاه اسکندر ،مانند مور و ملخ به تنگه «دربند
پارس» سرازیر شد و با کمک برتری نظامی و نفرات ،از صف
مدافعان عبور کرد .سربازان دالور آریوبرزن ،تا آخرین
قطره خون پایداری کردند و حاضر به تسلیم نشدند .خود
او نیز ،مردانه در میدان میتاخت و با هر حمله ،تعدادی
از متجاوزان را بر زمین میانداخت .اما غلبه بر دشمن ،با
سربازان پرشمارش ،امکان نداشت.
▪پیشنهاد خوب اما شرم آور!

اسکندر که با دیدن پایداری و شجاعت سردار ایرانی،

نسبت انقالب اسالمی
با نهضت مشروطیت
رضاخان و پسرش ،هر دو بر ایــن بــاور بودند که پس از
شکست نهضت مشروطیت ،دیگر راه و روش آن انقالب،
برای به زیر کشیدن سلطنت تکرار نخواهد شد و به همین
دلیل ،اقدامات گوناگونی در زمینه تثبیت قــدرت خود
انجام دادند .اما این اقدامات ،جامعه ایرانی را ،روزبهروز
برای دموکراسیخواهی و برپایی حکومت قانون ،تشنهتر
میکرد و گاه به گاه ،مقاومتهایی در برابر این رویکرد
شکل میگرفت.
▪فرجام ائتالف برای مشروطه

به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،در دوره
مشروطه ،یک ائتالف از روشنفکران ،پیشهوران ،بازرگانان
و روحانیان ،برای ایجاد جبهه واحد در برابر استبداد شکل
گرفت؛ اما طی سال  1286و تدوین متمم قانون اساسی و
تعریف دقیق رابطه میان قوانین شرعی و عرفی و حوزههای
جداگانه مربوط به آن ها ،این ائتالف از هم گسست .از سوی
دیگر ،این فرصت برای بیگانگان فراهم شد که به تالشهای
اصال حطلبانهای که در مجلس پیگیری میشد ،پایان
دهند .دولت روسیه تزاری که بعد از سرکوب انقالب داخلی
 ،1286با انگلستان و آلمان به توافق رسیده بود ،در وضعیت
مساعدی قرار داشت و میتوانست تعادل را به نفع خود
در ایران تغییر دهد .عناصر ضد مشروطه در کابینه ،دربار
و مجلس ،به همراه بزرگ مالکان ،خواهان مداخله ارتش
روسیه تزاری در ایران و سرکوب انقالب مشروطیت بودند.
به این ترتیب ،انقالب مشروطیت به شکست انجامید .این
شکست ،آغازی بود بر قدرتگیری دودمان پهلوی.
▪پهلویها و سیاست پشت کردن به آرمان های مشروطه

پایداری خواهم کرد ».در آن لحظات سخت ،ایرانیان با
اتکا به نیرو و غیرت خود شمشیر میزدند و با تمام توان،
از عبور سپاه تا بن دنــدان مسلح اسکندر ،جلوگیری
میکردند .غلبه هزاران نیروی مقدونی بر معدود نیروهای
ایــرانــی ،ساعتی به طــول انجامید و خشم اسکندر را
برانگیخت .با دستور او ،سربازان مقدونی و یونانی ،حلقه
محاصره آریوبرزن و یارانش را تنگتر کردند .سردار
ایرانی رشادت فراوانی از خود نشان داد و کوشید حلقه
محاصره را بشکند ،اما کاری از پیش نبرد .طولی نکشید
که آریوبرزن ،خود را در محاصره تعداد زیادی از سربازان
یونانی دید؛ سربازانی که دستور داشتند او را از میان
بردارند .ساعتی بعد ،پیکر بیجان آریوبرزن ،در حالی که
غرق در خون بود ،بر زمین افتاد و او ،جان به جان آفرین
تسلیم کرد؛ اما حماسه پایداری و وطن دوستی او ،در
تاریخ ماندگار و باعث افتخار ایران و ایرانی شد.

با روی کار آمدن پهلویها ،رضاخان و سپس محمدرضا،
به تثبیت قدرت خود پرداختند و پساز آنکه به تسلط خود
بر بخشهای مختلف جامعه مطمئن شدند ،سیاستهای
جدیدی را در پیش گرفتند .این سیاستها در دوره پهلوی
دوم ،به وقایع تلخی مانند تصویب الیحه انجمنهای ایالتی
و والیتی ،به اصطالح انقالب سفید و حمله به مدرسه فیضیه
منجر شد و واکنشهای اعتراضآمیزی را برانگیخت .این
اقدامات ،به گسیخته شدن رابطه میان علما و حکومت نیز
انجامید و در طوالنی مدت ،زمینه ساز ظهور و بروز طیف
جدیدی از علما و روحانیان شد که بر اسالم سیاسی تأکید
داشتند .گفتمان این طیف ،تودههای مردم را که از رژیم
شاه سرخورده شده بودند ،به سوی خود جلب کرد .به طور
کلی میتوان گفت که انقالب مشروطیت ایران ،هرچند به
شکست انجامید اما بهعنوان یک جنبش انقالبی و خواهان
بر هم زدن موازنه قدرت و ماهیت جامعه ایرانی ،در تاریخ
ثبت شد .با این حال ،در دوره پهلوی ،ساختار استبدادی
بار دیگر خواستههای مردم و قانون را نادیده گرفت و انقالب
اسالمی را رقم زد.
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