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چرا «پلیس جنوب» تأسیس شد؟

گزارش تاریخی
به بهانه سالروز حمله صدام به کویت

درنبود تلویزیون و محدود بودن فعالیت رادیو ،روزنامه خراسان با راهاندازی ستون ورزشی ثابت از  1335و صفحه ورزشی از 1343

دیوانگی پشت دیوانگی!

نقش کمنظیری درمعرفی افتخارات جهان پهلوان به مردم مشهد داشت

جواد نوائیان رودسری – مسابقات کشتی
آزاد المپیک  2020توکیو از امـــروز آغــاز
میشود؛ مسابقاتی که وقتی اسم آن به میان
مـیآیــد ،خاطره قهرمانانی چــون زنــدهیــاد،
جها نپهلوان غالمرضا تختی در یادها زنده
میشود .خطه خراسان ،از دیرباز مهد پرورش
ُکشتیگیران نامدار بوده و برای محبوب بودن
در میان مردم این منطقه ،دانستن کشتی و
پیروزمندی در آن ،شرط کافی بود هاست.
در این بین ،رسانههای محلی نقشی ویژه در
معرفی قهرمانان نامدار این رشته ورزشی
به مــردم مشهد و تمامی خراسان داشتهاند
و روزنامه خراسان ،به عنوان صاحب اولین
ســتــون و ســپــس ،صفحه ورزشـــی در تاریخ
مطبوعاتی استان ،جایگاهی ویژه در ایجاد
این عالقه دارد .این روزنامه ،از تابستان سال
1335ش ،صاحب ستون ورزشی ثابت شد
و در سال 1343ش ،نخستین صفحه ورزشی
مطبوعات استان را از زیر چاپ درآورد و به
مقوله ورزش ،به عنوان یکی از پرطرفدارترین
برنامههای عمومی ،توجه ویژه کرد و عالقه
مردم مشهد به تختی ،ریشه در همین توجه
و پوشش خبری دارد؛ آن هم در
زمانی که وسایل ارتباطجمعی
بسیار محدود بود؛ تلویزیون
هــنــوز در بـــــازار ب ــه چشم
نمیخورد و رادیــو هــم ،در
اختیار همه قــرار نداشت و
خیلی از مــردم ،حتی آن را
لمس نکرده بودند.

خبر مسافرت سال  1342به مشهد

پیامد جنگ جهانی اول برای بریتانیا ،افزایش
قدرت جهانی بود؛ انگلیسیها توانستند طی
جنگ جهانی دوم بــر بخشهای بیشتری از
جهان سلطه پیدا کنند و ایــن ،آغــاز تکاپوهای
تــازه استعماری از سوی آنهــا بــود .درســت در
همین زمان است که فکر مستعمرهکردن ایران
به ذهن برخی از سیاستمداران انگلیسی مانند
لرد کرزن رسید؛ قرارداد 1919م ،نماد خارجی
این دیدگاه استعماری بود که با پایمردی برخی
رجال سیاسی وطندوست و اوج گرفتن تنش
میان رقبای استعماری انگلیس ،راه به جایی
نبرد .با این حال ،قرارداد  ،1919تنها تکاپوی
بریتانیا بــرای اشغال رسمی ایــران نبود؛ این
دولــت استعماری ،از ســال 1916م ،به طور
رسمی و با تأسیس نیرویی نظامی به نام پلیس
جنوب ،عم ً
ال مناطق جنوبی ایران را تصرف و از
نظارت دولت مرکزی خارج کردهبود .پیشنهاد
تأسیس این نیرو ،توسط مارلینگ ،وزیر مختار
وقــت انگلیس در ایــران دادهشـــد .ایــن نیرو با
فرماندهی پرسی سایکس آماده انجام مأموریت
شد .دلیل اصلی ایجاد نیروی پلیس جنوب را،
بیمناکیازاقداماتآلمانیهادرمناطقنفتخیز
ایران ذکر کردهاند .البته این مسئله به تنهایی،
چندان اهمیت نداشت؛ اما وقتی در کنار نفرت
عمومی از بریتانیا قرار میگرفت ،میتوانست
بسیار خطرناک باشد .ظلم گسترده و رفتار
نژادپرستانه انگلیسیها در جنوب ایران ،باعث
میشد که هر قیام یا تحریکی علیه آنها ،با اقبال
عمومی مواجه شود و کار را برای فعالیتهای
استعماری انگلیس و بهویژه غارت نفت ایران،
سخت کند .تأسیس پلیس جنوب در واقع برای
جلوگیری از چنین وضعی اتفاق افتاد .در ابتدا
فقط انگلیسیها وسربازان هندی در این نیرو
عضویت داشتند .دولت هند بریتانیا هم با اعزام
 500تفنگدار به تقویت پلیس جنوب پرداخت.
اما مدتی بعد ،تعدادی از ُا مــرا و حکام داخلی
وابسته به انگلیس هم به همکاری با این نیرو
پرداختند؛ احمدخان دریابیگی توانست حدود
 300نفر را برای حمایت از پلیس جنوب اجیر
کند .انگلیسیها تا سال 1921م1300 /ش
و قطعی شدن استقرار رضاخان در مسند وزارت
جنگ ،این تشکیالت را حفظ کردند و پس از آن،
چنا نکه مشهور اســت ،پلیس جنوب به دلیل
هزینههای باالیی که داشت منحل شد و جای
خود را به نیروهای رضاخان داد که بدون هیچ
مانعی ،از منافع بریتانیا در جنوب ایران حفاظت
میکردند.

ستون ورزشی روزنامه خراسان؛ واسطه عشق مشهدیها به تختی

عکس یک خراسان
در  12مهر 1338
▪تختی؛ تیتر یک خراسان

خراسانازهمانزمانیکهجهانپهلوانتختیدر
کشتیایراندرخشید،اورادرصدراخبارخودش
قرار داد .روز  14آذرماه سال  ،1335وقتی
تختی موفق شد مــدال طــای المپیک
ملبورن را به گــردن بیندازد ،روزنامه
خــراســان نــام او را به سرمقاله خودش
کشاند و اف ــزون بــر ستون ورزشـــی ،در
مطلبی با عنوان «افتخارات ملبورن» از
جهانپهلوان به عنوان امید آینده کشتی
ایران یاد کرد .تیتر خراسان و گزارش این
روزنامه ،به قدری با اقبال عمومی روبهرو
شــد کــه برخی بــازاریــان ،آن را
پشت شیشه مــغــازه خود
نصبکردندتاهمهمردم
یــادداشــت را بخوانند.
پس از آن ،تختی در تمام
مسابقاتش ،زیر ذرهبین
ستون ورزشــی خراسان
قـــرار داشـــت و لحظه به
لحظه افتخارات او ،توسط
خــبــرنــگــاران ای ــن روزنــامــه
در اخــتــیــار مخاطبان قــرار
میگرفت.

عکسیکروزنامه
▪
ِ

اوجتوجهخراسانبهقهرمانیهایتختی،درسال
 1338رقم خورد؛ زمانی که جهانپهلوان در سه
دقیقه و  15ثانیه ،جورجی ،حریف مجارستانی و
مقتدر خود را در مسابقات جهانی تهران ،ضربه
فنی کرد .روز  12مهر آن سال ،یعنی یک روز بعد
ازآنپیروزیغرورآفرین،تختیعکسیکروزنامه
خراسان شد؛ آن روز نسخههای روزنامه زودتر از
هر زمان دیگری به اتمام رسید؛ باسوادها روزنامه
بهدست،متنخبررابرایدیگرانمیخواندند«:در
اینموقعتختی َس َگکرفتودرمیانفریادیاعلی
یاعلی َکت حریف خود را کشید و او را ضربه فنی
کرد ،در حالی که مردم از جا پریده بودند  »...این
جملهشنوندگانراچنانبهوجدمیآوردکهفریاد
«یاعلی» سر میدادند و با شادی میخندیدند.
سالبعد،هنگامیکهپهلوانمحبوبدرالمپیک
ُ 1960رم روی تشک رفت و حریف استرالیایی
خود را در کمتر از یک ثانیه ضربه فنی کرد ،باز هم
تیتر یک خراسان بود که خبر را در سراسر مشهد
جارزدوشهرراغرقشادیکرد.
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محبوبیت تختی را میتوان در البهالی صفحات
قدیمی خراسان جستوجو کــرد؛ خراسان در
اسفند سال  ،1342میزبان جهانپهلوان شد.
او بــرای نظارت بر مسابقات کشتی آمدهبود؛
روزنامه خراسان گزارش داد که مردم مشهد در
مسیر او چند شتر قربانی کردهاند .این روزنامه،
از  12اسفندماه  ،1342اخبار روزانه مربوط به
حضور تختی در مشهد را ذیل ستون ورزشی خود
پوشش میداد و حتی از خیر سفر او به گوارشک
و تماشای کشتی باچوخه مردم این روستا هم،
نمیگذشت« :به طوری که خبرنگار ما گزارش
میدهد روز گذشته به افتخار ورود آقای غالمرضا
تختی قهرمان کشتی جهان ضیافت ناهاری از
طرف حاج غالمرضا قشنگ در قریه گوارشک
واقع در سی کیلومتری مشهد ترتیب داده شده
بود .در این میهمانی عدهای از ورزشکاران نیز،
حضور داشتند و هنگام ورود آقای تختی ،چندین
گاو و گوسفند ذبح شد .در ساعت سه بعدازظهر
نیز بین عدهای از جوانان محل ،کشتی باچوخه
انجام شد و مورد توجه قرار گرفت .آقای تختی
و همراهان ساعت چهار و نیم بعدازظهر پس از
بازدید از آرامگاه فردوسی ،به مشهد مراجعت
کردند ».آخرین برگ از خاطرات خراسان درباره
جهانپهلوان ،به ماجرای درگذشت دردنــاک و
ناگهانی او برمیگردد؛  19دی  ،1346یک روز
بعد از درگذشت تختی در هتل آتالنتیک تهران،
خراسان برایش یادبودی مکتوب گرفت؛ یک
صفحهکاملبهاواختصاصدادهوماجرایوصیت
جهانپهلوان درباره اهدای مدالها و نشانهای
ورزشیاش به آستانقدس رضوی به تیتر درشت
صفحهآخرروزنامهخراسانتبدیلشد.

پس از پایان جنگ هشتساله تحمیلی رژیم صدام
علیهجمهوریاسالمیایران،اقتصادعراقبهشدت
دچــار آسیب شد و بدهی خارجی ایــن کشور به
 130میلیارد دالر رسید .صدام با این توجیه که
جنگ با ایران برای کشورهای خاورمیانه سودآور
بودهاست،خواستاربخشودگیبدهیعراقبهاین
کشورها شد .در این بین ،کویت زیربار این موضوع
نرفتوسردمدارکشورهاییشدکهایناستداللرا
نمیپذیرفتند؛ازسویدیگر،اختالفاتمرزیعراق
باکویت،برسرجزیرهبوبیانودیگرنقاط،ازمدتها
قبلوجودداشت.درحالیکههرروزبراختالفها
افزودهمیشد،عراقدرخواستدیگریرامبنیبر
کاهشتولیدنفتبرایباالرفتنقیمتآنارائهکرد
کهبازهمبامخالفتشدیدکویتکهقسمتمهمی
ازذخایرنفتیجهانرادراختیارداشت،مواجهشد.
اینرویکرد،صدامرادوبارهبهمرزجنونکشاندودر
پیآن،روز 11مرداد،1370عراقبهکویتحمله
کرد و ظرف 13ساعت ،این کشور را به اشغال خود
درآورد و ضمیمه خاک خود کرد .صدام با تصرف
کویت،به 20درصدازذخایرنفتیجهاندسترسی
داشتواینموضوعموجبترسکشورهایغربی،
بهخصوص انگلیس و آمریکاشــد؛ آنهــا اشغال
کویت را به منزله بحران جهانی علیه خود فرض
کردند.هنگامیکهمارگارتتاچرنخستوزیروقت
بریتانیاکهازدوستانوفادارآمریکادردورهریگانو
بوش بهشمار میرفت ،به آمریکا رفته بود ،بوش را
به اقدام نظامی هرچه سریعتر علیه صدام راضی
کرد .ابتدا طبق توافق در شورای امنیت سازمان
ملل ،ضرباالجلی به نیروهای عراقی برای خروج
از کویت دادهشد؛ اما صدام به این اخطار توجهی
نکرد؛بهاینترتیب،آمریکاومتحدانشباپشتیبانی
شــورای امنیت در تاریخ  ۲۶دی  ،1370حمله
هواییگستردهایراعلیهعراقآغازکردند.

▪تختیدرمشهد

قصه خراسان و تختی ،فقط به ماجراهای کشتی
او و پیروزیهای ارزشمندش ختم نمیشود.
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