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پیشگفتار

پیشگفتار

ازدوران کودکی تا به امروز ،آنچه را که درپیرامون خودم در درون جامعه ،در رابطه با ستم
طبقاتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی بویژه مسئله ملی ،دیده ولمس کرده ام ،سرانجام
پیوند با ریشه هایم ،دراوراق این کتاب ترسیم شده است .بسیارخوشحالم که خوانندگان عزیز
با خواندن آن با گوشه ای از»خاطرات یک سرباز« آشنا می شوند .یکی از غم هایم درنگارش

این کتاب عدم توانائی نوشتن به زبان مادریم ]ترکی آذربایجانی[ بود! درست است که به همه
زبانها به دیده احترام می نگرم ،اما چگونه می شود انسان را به اجبار از زبان مادریش محروم
ساخت و با توسل به زور ،یک زبان بیگانه را بجای زبان مادری به او آموخت؟! آیا این عمل
غیرانسانی ،که هنوز هم درکشورکثیرالملله ایران تداوم دارد ،درعصر بیست و یکم برای بشریت
مترقی شرم آور نیست؟
سخن دراز است و زبان توان انعکاس همه ناهنجاریهای اجتماعی را ندارد .چرا باید میلیونها
کودک را ازمزیت طالئی دوران کودکیش محروم ساخت؟ چرا باید نصف افراد جامعه را که زنان
تشکیل می دهند و درتعلیم و تربیت فرزندان و درپیشرفت جامعه نقش اساسی دارند ،یعنی
حقوق مادران زجرکشیده را با استفاده ازقوانین عقب مانده زیر پا گذاشت؟ چرا باید افسر ارتش
برای چابلوسی ،از زیردستش بخواهد تا او پالتو مستشار آمریکایی را بگیرد و مستشار پالتوش را
بپوشد؟ ] به رغم میل مستشار[ چرا باید تبعیض درمیان طبقات مختلف جامعه بیداد کند؟ چرا
بایددرمیان پرسنل نیروهای مسلح بجای انضباط معنوی ،انضباط ظاهری ]ترس ،چابلوسی،
دروغ[ حاکم باشد؟ چرا باید ازاستبداد حاکم درجامعه ،بسیاری از انسانها از سایه خود نیز هراس
داشته باشند؟ چرا باید هویت ملی ملت های ساکن ایران کتمان گردد؟ و چراهای دیگرکه دل
هر انسان آزاده را بشدت می آزارد !!
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تجربه نشان می دهد که جهالت بزرگترین دشمن انسان است .این حقیقت را بایستی
دریافت و البته می دانیم که حکومت های استبدادی ایران بویژه در یکصد سال گذشته برای
سیادت خود برکشور مانع از رشد و آگاهی مردم بوده اند.
به نظر می رسد که ترس یکی از بزرگترین بدبختی های انسان باشد .ترسی که اغلب صفات
نیک آدمی را از وی می رباید و انسان را مبهوت قدرتهای پوشالی اطراف خود می کند.
در این کتاب ،من تا آنجا که بخاطر آورده ام ،ماجرای زندگی خود را آنگونه که گذشته است
به قلم کشیده ام .من همواره با نان به نرخ روز خوردن ،نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت
بودن ،دو دوزگی و کلک در زندگی خودم مخالف بوده ام و لذا انعکاس حوادث زندگی من نیز
دراین کتاب بر همین منوال پیش رفته است.
من کودک قرنی هستم که حوادث هولناکی رخ داده است ،بخون نشستن حکومت ملی
آذربایجان جنوبی که درنتیجه میلیونها انسان از دوران کودکی ازخواندن و نوشتن به زبان
مادریش محروم ماندند .حتی کتابهای درسی کودکان پس از سقوط حکومت ملی آذربایجان،
بوسیله حکومت پهلوی درسال۱۹۴۶درشهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی به آتش کشیده
شده است.
ازدوران کودکی دردبستان ،ممنوعیت زبانم درخواندن و نوشتن را دیدم و زجر کشیدم ،اما
دردنیای کوچک کودکی چیزی را دراین باره درک نمی کردم .دوران نوجوانی و جوانی هم با
تبلیغات حکومت استبدادی پهلوی سپری شد .حتی تبلیغات شوم ،سالها ذهنم را مغشوش
کرده بود .اما اواخر دهه  1980درکشور سوئد فهمیدم که حقوق ملی میلیونها هموطن
آذربایجانیم همچون خود من ازآنها سلب شده است] .نخست ،مطالعه کتاب پرارزش» :گذشته
چراغ راه آینده« ،نشرجامی ،درکتابخانه شهر) (Karlskronaوجودم را لرزاند و افکارم را زیر و
روکرد [.مصائبی که آذربایجانیها پشت سر گذاشته بودند .بعد ازآشنائی با مسائل آذربایجان و
مصائبی که برسراین ملت آمده بود ،برآن شدم که از فعالیتهای سیاسی درمیان گروههای
سیاسی ایران دست بشویم و انرژیم را درراستای حرکت ملی دمکراتیک آذربایجان مصروف
دارم .به تدریج آذربایجان و خدمت برای آن دراین دیار دور افتاده از وطن ،یعنی کشور سوئد،
برایم به آرمان مقدسی تبدیل شد و به زندگیم معنای تازه ایی بخشید .بطوریکه فعالیتم حد و
مرزی نداشت! اعتقادراسخ پیدا کرده ام که حرکت ملی دمکراتیک آذربایجان با توسل به
راههای مناسب و مسالمت آمیز درآینده نه چندان دور به ثمرخواهد رسید .نسل جدید آن

13

پیشگفتار
_________________________________________________________
شانس تاریخی را خواهند داشت که درهوایی تنفس کنند که متعلق به خودشان است.
]آذربایجان واحد[
نوشتن کتابی که در دسترس دارید ،سه سال دلمشغولی مرا تشکیل می داده است .درتهیه
بعضی از مطالب آن مشکالت زیادی داشته ام .چون به هنگام خروج از وطن هیچگونه یادداشتی
همراهم نبود].کلیه آرشیو حتی عکسهای خانوادگی ،هنگام یورش مامورین اطالعات جمهوری
اسالمی ایران درتابستان  1365به منزلم ،توسط آنها به سرقت رفته بود[ ازسوی دیگر تمامی
تقالی من برای نوشتن این کتاب به زبان ترکی آذربایجانی بی نتیجه ماند و الجرم خاطرات و
تجربیات گذشته را تا آنجائیکه ذهنم یاری می داد ،به فارسی نوشتم .اکنون با نوشتن واقعیتها
و حقایقی که دراین کتاب منعکس کرده ام ،پیش وجدان خویش احساس آرامش می کنم.
انتقال تجربیات گذشته ام به نسل فعلی و آینده نیز بخش دیگری از رضایت درونی مرا تشکیل
می داد چرا که حداقل دیگران آزموده ها را باردیگر نیازمایند .امیدوارم دیگران نیز درنوشتن
کارنامه گذشته خود پیش قدم باشند و راه ترقی و سعادت را از درون خانه خود شروع کنیم!
بخش پایانی این کتاب درواقع درد نامه ملتی است که در اسارت زندگی می کند .اما پایان
دادن به این اسارت را بایستی با توسل به راههای مدنی برای حق تعیین سرنوشت پیش ببریم.
بویژه همقطاران آذربایجانی که درنیروهای مسلح هستند و تعلق معنوی به آذربایجان دارند،
نفس هایشان را با نفس های مردم این سرزمین هم آهنگ سازند .و همگی به اردویی بپیوندیم
که فردای خوش ،سعادتمند و همراه با آزادی و خوشبختی هموطنانمان که شایستگی
بهره برداری و بهره وری ازآن را دارند!! ما بایدگذشته را چراغ راه آینده بکنیم و با استفاده از
تجربیات گذشته ،آینده درخشانی را بسازیم ،در غیر این صورت اشتباهات مکرر همچنان مانع
رشدکارها خواهد شد.
با نوشتن این کتاب ابهامات زندگی خود را زدوده ام .ازسوی دیگرچون مضمون اصلی هویت
ایرانیت را ملی گرایی افراطی فارس تشکیل می دهد و رژیم های پهلوی و جمهوری اسالمی
این افکار شونیستی را در وسعت زیاد تبلیغ نموده و ملت های غیرفارس را ازحقوق ملی خود
محروم ساخته اند ،خواستم این کتاب اعتراضی باشد به این ذهنیت شونیستی! و آرزو داشتم
کتابم در شهر»اورمو« نشرگردد تا بیشتر در دسترس هم والیتی هایم قرار بگیرد .خوشحالم
ازاینکه حداقل درکشور سوئد نشرگردید .کشوری که درسخت ترین شرایط پناهگاه دهها هزار
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انسان از ملت های مختلف جهان گردیده است .مدیون جامعه سوئدی هستم که دردوران خود
تبعیدی ،امکانات ذهنی مرا گسترش داد!
درپایان سخن برخود وظیفه می دانم که از دوستان عزیز و فرهنگ دوستم ،میرحبیب اوغلو
و یونس شاملی نهایت تشکر و سپاسگزاری را بنمایم .چرا که آنها بدون هیچگونه چشم داشتی،
با خلوص نیت وقت گرانبهایشان را در ویرایش بخشهایی ازاین کتاب صرف نمودند .همچنین
تشکر و سپاسگزاری مي کنم از دوست عزیزم یاشار و فرزند دلسوزم میرصادق که امکانات
تکنیکی را دراین کار فراهم ساختند.
میرموسی هاشمی
مای  2006مالمو -سوئد
آدرسmirmosahashemi@yahoo.com :

تلفن+ 46 76 833 39 64 :

مقدمه

چقدردردناک است روزی صدها بار مردن و زیستن .آنهم مردن با آتش لوله های سرد
مسلسل هائیکه گلوله هایشان ضد آزادی است که ازسیاه ترین قعر قرون وسطایی شلیک
می شود و درقرن بیست و یکم مغز متفکری را متالشی می کند! آخراین چگونه دنیای عجیب و
غریبی است که درآن عقربه های زمان به عقب و جلو تلو -تلو می خورند و قرون حاضر را با
قرون وسطایی با سرنیزه بهم وصل می کنند؟ این چه دنیایی است که درگوشه ای ازپست ترین
حیوانات حمایت مي کنند و درگوشه دیگرش ،شریف ترین انسانها را با پست ترین رفتارها
شکنجه می کنند.
آری چقدر دردناک است روزی صدها بار شلیک مسلسل ها ،که می دانی هم صحبت چند
لحظه پیشت را ناجوانمردانه ازفرزندان خرد سال و زن جوانش تا ابد جدا کرده ،زندگی کنی؟!
تازه کار در اینجا تمام نمی شود بلکه تاریخ اجتماعی فاجعه آمیزی آغاز می شود ،پر از دروغگو،
پر از ترسو ،پر ازعقده ای ،پر از نامردمی  ،پر از بی عاطفه گی .چرا برای آفرینش انسان زیستن
واژه های بشریت و انسانیت را قبال درمیادین تیرباران درو کرده اند.
نمی دانم انسان های شریفی همچون میرموسی هاشمی با آن قلب های مهربان و
پلک های نمناک ،زندگی پس از مرگ وحشتناک گذشته را چگونه رقم می زنند؟! من درتعجبم
چگونه می توان روزی با هزاران شکنجه روحی ،امروز به عنوان یک انسان سالم به زندگی ادامه
داد؟! آیا این زندگی است؟! بدا به این زندگی که هنوز هم هویت و انسانیت میلیون ها انسان
زنده معاصر را به اندازه هویت یک موش ارزیابی نمی کنند! ما هنوز با اشارات سایه انگشتان
خدا در روی زمین به دریوزگی انسانیت سرگردانیم!! آری عزیزم! با خواندن این کتاب من هم
چند بارگریستم نه به احوال تو و هم بندهایت و نه به اعدام هایی که از این روزگار پر اعدام
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مدام وداع کردند! بلکه به احوال خودم و میلیون ها انسان مثل خودم گریستم که درادامه
زندگی هزاران بار خواهیم مرد!
با تمامی این احوال خیلی کارداریم .ما نمی توانیم هر روز هزاران بار بمیریم .ما با اراده
آهنین خودپیمان خواهیم بست تا به هزاران بار مردن خاتمه دهیم! ما با شرف و وجدان پاکمان
با کسب هویت اصیل ازدست رفته مان چگونه بودن و چگونه زیستن را حتی به جالدان زمان
خواهیم آموخت! غمت مباد! فردا دیرنیست .محکم ،استوار و مطمئن با اراده ،همچو الماس
خواهی درخشید.
منوچهر عزیزی
 ۲۶مای  ۲۰۰۴مالمو – سوئد

یونس شاملی

در یک نگاه

خاطره نگاری ،در واقع بنیاد تاریخ نویسی را به خود اختصاص داده و تاریخ نویسی دوران
کهنه اغلب به خاطره نویسی هاست که درذهن تاریخ باقی مانده است .هرچند که تاریخ نویسی
مسیر پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشته و شکل و شمایل به مراتب مرکب تر و علمی تری به
خود گرفته است ،اما همچنان خاطره نگاری ها ،حتی در شرایط کنونی نیز بخش قابل توجه از
گوشه و زوایای تاریک تاریخ مردم را منعکس می کند ».خاطرات یک سرباز« نیز از این قاعده
مستثنا نیست و موقعیت شغلی نویسنده خواه ناخواه بخشی ازحوادث سیاسی و نظامی دوره
خدمت نظام در آن دوره را برجسته می کند.
دراین خاطره نگاری ،که اینک آن را پیش رو دارید ،زمان تقویمی در کلیت آن رعایت شده
ا ست .اما در طی متن گاه زمان برای انعکاس احساس نویسنده پس و پیش می شود و متن اگر
چه ازگردونهء بررسی علمی پدیده خارج می شود ،اما به انعکاس واقعتیهایی می پردازد که با
اندکی مدد جستن از توانائی ذهنی می توان تصویری نسبت ًا زنده از حوادث مربوط به آن دوران
را بدست آورد.
بخش دیگرکتاب انعکاس تجارب شخصی و دردها و رنجهایی است که نویسنده در مسیر
زندگی پرمشقت خویش آن را از سر گذرانده است» .خاطرات یک سرباز« در واقع حکایت تلخ
بازخوانی آن زندگی است که اغلب انسانها در یک جامعه عقب مانده از نقطه نظر سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی با آن دست به گریبانند .بویژه که اشتغال در پستی دردرون یک دستگاه
خشک و بی روح نظامی ازآن نوعی که نویسنده در اوایل کتاب آن را به زیر تیغ نقد می کشد،
برای کسی چون آقای میرموسی هاشمی که همواره خود را در تنگنای بی خردی های نظام
غیردمکراتیک حس می کرده ،و آنچنان که این احساس در سطر سطر این کتاب به فریادی
مظلومانه تبدیل شده است ،سخت و طاقت فرسا می نماید.
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صمیمیت نویسنده »خاطرات یک سرباز« درجای جای این کتاب به چشم می خورد .آقای
هاشمی تقریبا از تمامی چهره هایی که در این کتاب از آنها سخن می گوید ،تصویری انسانی و
چهره ایی نسبتا مناسب به دست می دهد .این درحالی است که اغلب شخصیتهای مورد
توصیف نویسنده ،ماموران ،درجه داران و افسران ارتش را تشکیل می دهند و به نظر می رسد
که نظامیان بایستی علیرغم توصیفی که در این کتاب آمده است عناصری خشک ،با دیسپلین و
بیش از حد جدی باشند .بویژه آنجا که سخن از ارتش و نظامیان دوران حاکمیت استبداد
پهلوی ها سخن می گوید خواننده را با خیال و اندیشه نویسنده در تصادم قرار می دهد.
درعین حال »خاطرات یک سرباز« انعکاس واقعیتهایی است که بیش از نیم قرن نه تنها بر
زندگی شخصی نویسنده کتاب سایه انداخته ،بلکه حکایت تلخ و طاقت فرسای تحوالت
اجتماعی و اقتصادی درجامعه عقب مانده درآن دوره را با زبانی روایت گونه به توضیح می کشد.
بخش برجسته کتاب »خاطرات یک سرباز« به افکاری باز می گردد که نویسنده در سالهای
مهاجرت در سوئد به آنها مسلح شده و سایه این افکار یعنی آذربایجان دوستی ،هویت طلبی
ملی و بازگشت به خویشتن آذربایجانی -ترکی چون سایه تمامی متن کتاب را از آغاز تا به پایان
دنبال می کند .برهمین روال سایه هویت طلبی آذربایجانی درتمامی متن کتاب شخصیتهای
»خاطرات یک سرباز« با هویت های اتنیکی و تعلقییت ملی شان برجسته می کند و عناصر
آذربایجانی حتی با تعلقییت شهری آنان درتمامی متن کتاب روایت می شود.
با وجود اینکه من بخشی ازکتاب »خاطرات یک سرباز« را ویراستاری کرده ام ،اما تالش
داشته ام که نوشتار استقامت منطقی و احساسی نویسنده را مخدوش نکند و هر خواننده ایی را
مستقیم ًا به شناخت نویسنده کتاب از هرنظر نزدیکتر کند .بنابراین ویراستاری آن بخش از این
کتاب را که من انجام داده ام ،ابدًا تالش نکرده ام که ساختار کتاب را برهم بزنم .لذا ساختار
موضوعی کتاب و چگونگی جریات خاطره نگاری را آقای میرموسی هاشمی ،نویسنده کتاب،
انجام داده اند.
»خاطرات یک سرباز« درواقع نجواهای مظلومانه سربازی ایست که با تمامی صمیمیت و
درستکاری ،به عنوان یک سرباز ،از سویی درچنبره نظام خشک و غیردمکراتیک ارتش
شاهنشاهی گرفتار آمده و در تالطم روزگاران و تحوالت برق آسای سیاسی درسالهای انقالب
 ،1357به یک گرفتاری عظیم در اشل زندگی فردی و اجتماعی نویسنده و همقطارانش بدل
گشته است.

بخش اول
نخستین سالهای حیات

زادگاهم:
یکانات ،درآذربایجان حدود هیجده روستا را شامل می شود و درمیان مرند ،خوی ،ماکو،
جلفا گسترده شده ودرجنوب رود ارس قرارگرفته است .این خطه جغرافیایی بیشترکوهستانی
بوده و قلعه کوه) ،قاالداغی( با ارتفاع ۲۱۸۰متر بلندترین قلهء آن بشمارمی رود.
یکانات ازقدیم شکارگاه شناخته شده و اکنون نیزمنطقه شکارگاه ممنوعه محسوب می شود ،در
کوهها و دشتهای آن حیوانات شکاری متنوعی بسیار وجود دارد و درگذشته حتی پلنگ ،ووشك
)وشق(]یکنوع پلنگ است[ وخوك نیزفراوان پیدا ِمی شد .عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلی شاه
و مظفرالدین میرزا ولیعهدناصرالدین شاه قاجار و سایردولتمردان که درتبریز می زیسته اند اغلب
برای شکار باین محل می آمده اند .
قصبه یکان کهریز با جمعیت حدودچهارهزارنفرکه دریك دره نسبتا عریضی قرارگرفته مرکز
مهم این محال است .این قصبه درشمالغرب شهرستان مرند و درچهل و پنج کیلو متری آن واقع
شده و ازنظرتقسیمات اداری تابع آن شهرستان می باشد .یکانات دارای دشت وسیعی است که
به اصطالح محلی»میل دوزی«خوانده می شود .این دشت فاقد آب زراعی بوده و اخیرا با
حفرچاه عمیق قسمتی ازآن زیرکشت رفته است .گفته می شود که طرحی ازسوی وزارت نیرو
دردست تهیه است که با استفاده از سدی که بر روی رودخانه های قطور چای و آغ چای زده
خواهد شد بخشی ازاین دشت که خاک بسیارحاصلخیزی دارد به زیرکشت برودَ .پیش بینی
می شود که در صورت تحقق این امر این دشت به دشت مغان دومی بدل شود.
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یکان کهریز و محال یکانات ازنظرآب و هوا دارای تابستانهای نسبتا خنک و بهار و پائیز
معتدل و زمستان های سرد است .مقدار بارش آن منطقه سالیانه درحدود سیصد میلیمتراست.
درشرق یکان کهریز محلی بنام»چنلی بئل« واقع شده که ازیك طرف به کوهستان و ازطرف
دیگربا جلگه مرتبط است .باتوجه به این موقعیت و نام آن احتمال داده می شود که »چنلی
بئل« محل مبارزهء »کوراوغلو« قهرمان معروف آذربایجانی باشد .دریکان کهریز شش طایفه
بزرگ سکونت دارندکه عبارتند از :اوغوزلو ،حمزه لی ،حاصارلی ،قیه لی ،یارغیب لی ،چایلی.
طایفه اوغوزلو دسته ای از ترکان قوم اوغوز است که درمرکز قدیمی این دهستان اسکان یافته
است ،با توجه به همین قرائن تاریخ ترکان اوغوز تاریخ یکانات نیز محسوب می شود.
منطقه یکانات بعلت نزدیکی به مرزهای روسیه و ترکیه در دوران قارا قویونلو ،آغ قویونلو،
تیموریان ،صفویان و ...شاهد لشگر کشی ها و جنگ های زیادی بوده است.
یکانی ها درجنبش های ملی آذربایجان همواره نقش برجسته ای ایفا کرده اند ،بویژه درانقالب
مشروطیت ،شهرهای خوی ،مرند ،جلفا و تبریز ،را از وجود نیروهای استبداد داخلی و خارجی
)روسها( آزاد ساختند ،دالوری رزم آوران سوارکار یکانات درطول تاریخ تحسین انگیز بوده است.

کهریزها:
یکان همواره به شیوه زندگی خرده مالکی روزگار خود را سپری کرده و هرگز سیستم ارباب
و رعیتی درآنجا حکم فرما نبوده است .زمین های کشاورزی بعلت کمبود آب ،کم حاصلند و
بیشتر زمین ها را زمین های دیمی تشکیل می دهند و منابع آب برای مصرف عمومی و
کشاورزی تنها ازکهریزها تامین می شود ،بطورکلی حدود  ۵۹کهریز در یکانات وجود دارد ،که
اینک برخی ازآنها خشک شده اند.
استاد میرهدایت حصاری درخصوص کهریزها ،تاریخ و تکنیک آن می نویسد :
»چینی ها تکنیك کهریز را بخود اختصاص داده اند اما این ادعا درست نیست ،با توجه به حقایق
تاریخی ،پیدایش تکنیك کهریز و دست یافتن به آب های زیر زمینی و بهره برداری صنعتی آن
بارنخست درمنطقه یکانات سپس درآناطولی دردوران اورارتورها صورت گرفته است .محقق
فرانسوی بنام »گوبلو« بیست سال درایران بوده و دراین باره مطالعات وتحقیقات بعمل آورده و
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پس ازمراجعت به فرانسه تز دکترایش را به این امر اختصاص داده است .او بمنظورتحقیق به
بسیاری ازجاهای دیگردنیا نیزمسافرت کرده و برای اثبات پیدایش کهریزها درزمانهای بسیار
قدیم درآب های زیرزمینی ایران تالش کرده است .دراینجا بایدخاطرنشان ساخت ،بسیاری از
نویسندگان غرب و ایران وقتیکه ازآذربایجان جنوبی درایران صحبت به میان آمده فقط ازکلمه
ایران استفاده کرده اند و ازبردن نام مستقل آذربایجان دوری جسته اند.
درباره کهریزها اولین سند تاریخی به هشت قرن قبل ازمیالد بر می گردد ،دومین پادشاه
آشور یعنی»سارگون« سال  ۷۱۴قبل ازمیالد درشرحی یورش علیه اورارتوها دریك سنگ نوشته
به وجود کهریزهای زیاد در سرزمین اورارتور اشاره نموده است.
سارگون پس ازعبور ازکوههای زاگرس درشمال دریاچه اورمو به شهر مرند می رسد درآن اطراف
ازسرسبزبودن مناطق دور از رودخانه و چشمه تعجب می کند که با توجه به نشانه های تاریخی
منطقه مزبور همان یکانات بوده است.
سارگون برای بارنخست چاه های کهریز و چشمه های آنها را دیده و این تکنیك و اختراع آنها را
به اولین پادشاه اورارتور یعنی»اورسانین« نسبت داده است که درهمان زمان برخی از سیاحان و
تاریخ نویسان وجودکهریزهای زیادی را دراین محل قید نموده اند ،بعدها این تکنیك به سایر
نقاط ایران وکشورهای همسایه پخش می شود ،ازجمله پانصد سال قبل از میالد به مصر و۷۵۰
میالدی بوسیله حکومت بنی امیه به اسپانیا و ازآنجا به مراکش و درسال ۱۵۲۰به آمریکا
)لوس آنجلس( و ازآنجا به شیلی و نهایت درسال ۱۷۸۰به کشورچین )منطقه تورفان( منتقل
شده بود .البته ارمنی ها خود را فرزندان خلف اورارتورها می دانند اما تحقیقات نشان می دهد
که اورارتورها مانند »خلق های ترك زبان« زبانشان ازنوع التصاقی بود و با زبان ارمنی وگرجی
همگونی ندارد برعکس بیشتر نام های محلی و سایر نشانه ها را مشابه به زبان ترکی می توان در
اورارتورها دید!« )سیری درفولکلورآذربایجان )براساس منوگرافی منطقه یکانات ،تالیف وگرد آورنده ،استاد
میرهدایت حصاری ،سال  ،1379ص۶۵۹و (۶۶۰
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یك قطعه شعرسروده اوستاد میرهدایت حصاری به زبان ترکی آذربایجانی در وصف یکانات
بشرح زیردرج می شود.

باهار فصلی داغالر

الله آچاندا
یکاناتدادیر

گول ،سنبول آختارسان
یال ،یاماجالر آل یاشیال

باتاندا

سوسن ،گول آختارسان یکاناتدادیر
احسن اوردان چیخان

قهرمانالرا

آزادلیق

بایراقین

اوجالدانالرا

تاریخه

افتخار

یارادانالرا

اصیل ائل آختارسان

یکاناتدادیر

قاچاق کرم گئچدی بوردان بیر زامان
باش اگدی بو یئرده دئدی االمان
ایگیت لر یوردو دیر بو یئر بی گمان
مرد اوغول آختارسان یکاناتدا دیر
اون سککیزکندی وار دوشوب یان یانا
کهریز یکان شمع دیر اونالر پروانا
اوردا اوغوزالردان

واردیر نشانا

شیرین دیل آختارسان یکاناتدا دیر
بیریانی داغ داشدیر ،بیر یانی دوزدور
هواسی چوخ لطیف سویو تمیزدیر
هر یانا باخیرسان گول دیر کهریزدیر
قانلی گؤل آختارسان

یکاناتدادیر
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داغالری داشالری آهو بره سی
کهلیك لر اؤتوشور دالدا فره سی
»قیزوولو«،گؤی تپه»،بهشت دره سی«
»چنلی بئل« آختارسان یکاناتدادیر
سحر -سحر کهریز اوسته گؤزللر
شینلیك سالیب دانیشارالر گولرلر
آل یاناقالر ،آغ بیله کلر ،گول اللر
اینجه بئل آختارسان

یکاناتدادیر
هدایتم(

سالدیم آدین دستانا

قوی قالسین تاریخده مندن نشانا
شهره تین داغیتدیم ایندی هر یانا
اهل دل
***

ص  ۱۰همان منبع

آختارسان

یکاناتدادیر

تولد و خاطراتم دریکان کهریز
من درسیزده فروردین ماه ۱۳۲۶یعنی حدود سه ماه پس ازپایان عمرحکومت ملی
آذربایجان دربحرانی ترین ایام که سراسرسیمای آذربایجان را بعلت یورش ارتش حکومت
مرکزی تهران غم و اندوه و نگرانی فراگرفته بود و بسیاری از آزادیخواهان حکومت ملی تیرباران
شده و عده ای محبوس گشته و بسیاری ترك وطن کرده بودند ،دردهستان یکان کهریز دریك
خانواده کشاورزچشم به جهان گشودم .پدرم میرغفار 1اهل یکان کهریز و مادرم خدیجه سلطان
ازمحله امیره قیز )امیرخیز( تبریز بود ،پدرم خرده مالك بود و امرار و معاش خانواده ازطریق
کشاورزی و دامداری تامین می شد.
درسن هفت سالگی دوران ابتدائی را دردبستان دولتی )جاماسب( آغازکردم دردهستان
مزبورتنها یك مدرسه دایربودکه پسران درآن مدرسه می توانستند تحصیل کنند ،متاسفانه
دختران درآن موقع ازتحصیل علم و دانش محروم بودند و جای دختران درکنار پسرها خالی
بود .تبعیض آشکارمیان دختران و پسران نیمی ازکودکان را ازتحصیل درمدارس باز می داشت.
___________________________________________________________________
 -۱پدرم میرغفار فرزند کوچک خانواده بود ،نام پدرش»موسی بیگ« و مادرش»نازنین« است .فرزندان موسی بیگ
بترتیب سن عبارت بودند» :زال خان -میرشجاع -میرحمزه -میرمحسن -میرغفار و پس از وفات موسی بیگ ،همسر
او »نازنین ،با شخصی بنام کربالی میری ازدواج می کند و نازنین خانم ازهمسر دومش سه فرزند بنامهای
حسن آغا ،حسین آغا و دختری بنام نزاکت بود« نگارنده فقط عمویم میرمحسن و بی بی »نزاکت را دیده بود.
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اما دختران این منطقه پس ازتحمل سالها محرومیت ازتحصیل سرانجام با تالش روشنفکران و
افراد خیرخواه که به تاسیس مدرسهء دخترانه درسال  ۱۳۵۳انجامید به آموزش پرداختند.
وقتی که ازیکانات و مردم این دیار صحبت می شود ،با مددگرفتن ازتاریخ پرافتخار
آذربایجان ،نام پرآوازه زنده یاد میرزه نورالله خان یکانی درذهن انسان جان می گیرد .او مبارز
خستگی ناپذیر و آزادیخواه صادق و دلسوزی بود .جای دارد دراینجا به چکیده ای ازنوشته پرویز
یکانی زارع )برادر زاده( میرزه نورالله خان اشاره کنم.
پرویزیکانی زارع 1می نویسد» :بایدگفت ازجمله اقداماتی که مبارزین و آزادیخواهان مشروطه
درعصرانقالب و مشروطیت انجام می دادند ،یکی هم تاسیس مدارس به سبک نوین در شهرها و
روستاها بود .سابقه تاسیس مدرسه به سبک جدید دریکانات نیز به زمان انقالب مشروطه و
میرزه نورالله خان یکانی می رسد .به همت او بودکه مدارسی دریکان کهریز ،یکان علیا ،یکان
سدی)سعدی( و اسکی کند)اسکندر( راه اندازی شد و معلمانی برتعلیم نوآموزان یکانات گمارده
شدند .چنان که مرحوم جبار باغچه بان موسس مدرسه کر و الل ها و نیز کودکستانها درایران،
درخاطرات خود می نویسد» :درزمان ریاست شهربانی میرزه نورالله خان در تبریز جهت
استخدام دراداره فرهنگ آن زمان پیش او رفتم تا مرا به اداره فرهنگ معرفی کند و او به عللی
این کار را مصلحت ندید .درعوض حاضر شد ماهی هیجده تومان ازجیب خودش به من حقوق
بدهد و مرا به دبستان یکان بفرستد .شواهد دال براین است که درمنطقه بعد ازمرند ،یکان
نخستین جایی بودکه درآنجا مدرسه به سبک نوین دایر شده است .ولی هزاران افسوس که راه
اندازی این مدارس پیوسته با مخالفت هایی روبرو بود و سنگ اندازیهای مخالفان علم وآگاهی و
مرتجعین
___________________________________________________________________
 -1میرزه نورالله یکانی درسال  1256شمسی ،در روستای »کهریز یئکن« درطایفه »اوغوزلو« متولد شد و درسال
 1325شمسی درسن  69سالگی پس از عمری مبارزه برعلیه ظلم و استبداد و  69سال زندگی پرفراز ونشیب و تالش
و مجاهدت درشهر اورمیه ودرروستای »توپراق قاالسی« به دست مشتی اوباش و رجاله به درجه رفیع شهادت نایل
آمد وجان شیرین خود را در راه آزادی و بهزیستی هموطنانش نثار نمود و شربت شهادت نوشید.
کتاب )میرزه نورالله خان یکانی ،ازپس غبارزمان( مؤلف پرویزیکانی ،چاپ ،سال  1383اورمو ،صص . 75،74خواننده
گان عزیز می توانند برای آگاهی بیشتر به منبع مزبور مراجعه کنند.
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و جهل و بی خبری افراد عامی سبب شدکه خیلی زود در این مدارس تخته شود.
می گویند ،دریکی ازروستاهای یکانات هنگام بازدید میرزه نورالله خان از مدرسه ،خانمی
روسری خویش را پیش پای او انداخته و می گوید  :میرزا تو را به خدا فرزند مرا بابی نکن« .
بعدازتعطیلی مدارس»نوریه«)مدارسی که توسط میرزه نورالله خان تاسیس شده بود( تحصیل
کرده های آنها مکتبخانه هایی به سبک جدید درروستای یکان کهریز درسال  1319هجری
شمسی مدرسه ای دولتی بنام »جاماسب« 1به سبک جدید در روستای یکان کهریز دایر شد.
هدف میرزه نورالله خان یکانی ازدایرکردن مدارس به سبک نوین ،روشنگری و باسواد شدن
مردم بود ولی تالشهای واپسگرایان از یک طرف و جهل و عدم آگاهی گروهی ازمردم ازسوی
دیگرمانع تحقق اهداف عالیه آن مرحوم می شد!«
من تا کالس دوم ابتدائی دردبستان جاماسب تحصیل کردم ،معلم ما ]سیروس قمری[ بود
آنچه را که به خاطردارم شاگردان کالس اول با توجه به استعدادشان به سه بخش تقسیم شده
بودند :جدید»ضعیف«تهیه »متوسط» اول»زرنگ« فراموش کرده ام درکدام یك ازبخشهای مزبور
بودم .ازکتاب هائیکه تحویل گرفته بودم خوشحال بودم ،اما مفهوم آنها را خوب درك نمی کردم
چون که پس ازهفت سال عادت به زبان مادری ،اکنون با یك زبان بیگانه یعنی زبان فارسی در
کالس درس می خواندم ،دراین مرحله و روزآغازتحصیل خود را خارج از وطنم یعنی ،در دیار
غربت حس کردم مثل اینکه درداخل چهاردیواری کالس غریبه بودم وخود را باخته بودم .اما
احساس می کردم که حتما این کارطبیعی است و باید تحمل کرد ،کم کم با مشکالت فراوان
انس گرفته و درس را ادامه دادیم ،البته تمام شاگردان آذربایجانی ،زبان مادریشان ترکی
آذربایجانی بود برای نمونه یکنفر فارس زبان هم دراین کالس وحتی درمدرسه دویست و پنجاه
نفری آنموقع وجود نداشت و همه مانند من با این مشکل روحی روبرو بودند .
معلم ما»قمری« جوانی درحدود سی ساله و بسیارمهربان و آرام بود و معلم های دیگر ،بنامهای
سلطانی ،مسلم ،شفیعی و ...همه ازتبریز آمده بودند .مدیر مدرسه حاج عسگرآغا مظفری و
___________________________________________________________________
 -1دبستان جاماسب اولین مدرسه دولتی بود که درسال ۱۳۱۹شمسی در یکان کهریز افتتاح شد ،پس از انقالب
اسالمی به )عمار( تغییر نام یافت.
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معاونش حاج اسمعلی صفری هردو ازروشنفکران اهل روستا و اززحمتکشان بنام محسوب
می شدند .خدمات آنان و سایر معلمان و فرهنگیان در باسواد کردن فرزندان اهالی یکانات قابل
تحسین بود و پس ازسالهای سال اکنون نیزمردم ازآنان به نیکی یاد می کنند .عسگرآغا،
سالهاست که به ابدیت پیوسته ،روحش شاد باد.
درحدود پنج کیلومتری یکان کهریز ،درمجاورت دامنه های کوه قاالداغی قناتی قرارداشت
بنام »میرحسین کهریزی باال«که امالك پدرم درحوالی آن واقع شده بود ،میرحسین کهریزی
باال نام قناتی است که آبش ازبهم پیوستن آب چاه هایی چندکه دردامنه کوه مزبورحفر شده
اند تامین وسرانجام درکنار جاده ای )که سابقا مالرو بوده( برسرراه»یکان باال« به روستای
»یامچی« به سطح زمین می رسید و دبی )مقدار( آن پنج لیتر درهرثانیه می باشد .این آب در
برکه ای )استخر( جمع شده وکشاورزان بسته به سهمی که درآن دارند ازآن آب برای زراعت
خودشان استفاده می کنند .آب قنات ها دریکانات معموال برحسب ساعت و یا تنظیم سند بین
مالکین خرید و فروش می شود.
استخردیگری هم بنام استخر»میرحسین کهریزی پائین«حدود چهار صد متر پائین تر در
کنارجاده مالرو»میرحسین کهریزی باال« و دهستان یکان کهریز واقع شده است که مقدارآب
دهی آن درثانیه ۳لیتربود .وجودکهریزها باعث سرسبزشدن منطقه گشته و انبوهی از درختان
در پیرامون به زیبائی طبیعت آن منطقه می افزود.
این منطقه کوهستانی برای دامداری نیزمناسب است ،معموال از اواسط بهار بسیاری از
خرده مالکان برای انجام کارکشاورزی و دامداری به محل مزبورکوچ می کنند ،من نیزهمراه پدر
و مادرم درخانه ییالقی مان دراین محل اسکان می یافتیم .زندگی همراه باکار وکوشش ادامه
داشت ،وسعت زمینهای دیمی خیلی بیشتر از زمین های آبی بودند ،عمده محصوالت کشاورزی
عبارت بودند» :گندم ،جو ،نخود سیاه و سفید ،خربوزه ،هندوانه و میوه جات مانند زردآلو ،توت،
سنجد و آلو .بخشی از درآمد از دامداری از قبیل گاو ،گوسفند ،بز ،تامین می شد .سنگالخ بودن
بیشترزمینها موانعی را درامرکشاورزی بوجود می آورد ،درآنموقع هنوز دنده های آهنین
ماشین آالت کشاورزی سینه زمینهای مزروعی را نشکافته بود ،تنها ازآالت سنتی گاوآهن برای
شخم زدن استفاده می شد.
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بیشترمواقع درتابستان بودکه محصوالت به روش سنتی جمع آوری میگردید .دراین منطقه
خوش آب و هوای کوهستانی عطرگیاهان درهوا می پیچید ،بویژه درفصل بهار محیط دل انگیز و
گل های رنگارنگ وحشی زمین را چون ستارگان درخشان آسمان می پوشاندند .شبهای
تابستان هنگامیکه درپشت بام خانه ییالقی می نشستیم ،سکوت شب و آواز پرندگان ،صدای
دلنواز ،نی ،چوپانان درگوشه وکناردره ها ،و صحبت های شیرین پدر و مادر چنان درذهنم شکل
گرفته و نزدیك به نیم قرن است که هنوز درخاطرم موج می زنند .روزها پستان های گوسفندان
و بزها پر شیر می شدند ،دمدمه های غروب مادرم و کسان دیگرآنها را می دوشیدند و ازحاصل
آنهاخالص ترین ماست ،پنیر،کره ،روغن و دوغ درست می شد .تعدادی کندوی عسل نیز
نگهداری می کردیم .درفصل تابستان نوبت جمع آوری محصوالت فرا می رسید معموال کارگرها
که بیشترشان زن و انسانهای بسیار مهربان و سخت کوش بودند و همگی از»یکان باال«برای
چیدن محصوالت به مزرعه های پدرم می آمدند .فاصله یکان باال تا محل کارشان حدود چهار
کیلومتر بودکه معموال باپای پیاده سحرگاهان می آمدند و غروب باز می گشتند.
درزمین آبی هموار روبروی خانه ییالقی مان گندم ،جو ،نخود ،هندوانه ،خربزه و ...پهن بود.
معموالبرخی از میوه ها درمنطقه یکانات کمیاب بود ازجمله انگور ،گالبی ،سیب و...که افرادی با
استفاده از اسب و االغ اینگونه میوه ها را در سرخرمن ها بفروش می گذاشتند ،معموال یك سطل
میوه می دادند درمقابلش یك سطل گندم ،نخود و یا ...دریافت می کردند .بدین ترتیب میوه با
پول یا حبوبات عوض می شد.
درنیمه های فصل پائیز پس ازبرداشت محصوالت و پایان کارها همه به محل قشالقی یعنی
دهستان یکان کهریز تغییرمکان می دادند .با آغاز سرما و بارش برف و باران معموال بخاری و
تنورها روشن می شدند و بسیاری ازخانواده ها ازکرسی سنتی استفاده ِمی کردند .مردها ازصبح
تا پاسی ازشب گذشته اوقات خود را درقهوه خانه ها سپری می کردند و خانمها نیز معموال در
خانه ها و برای گپ زدن کنارهم جمع می شدند .نیمه دوم پائیز و همچنین زمستان معموال ایام
بیکاری و استراحت روستائیان محسوب می شد.
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مشکالت دوران کودکی
خاطرات بدی که ازدوران کودکی دارم این است که ،درسنین ۹و۱۰سالگی مانند بزرگساالن
کار می کردم ،البته منظورم کارسنگین نیست .مثال هنگامیکه درییالق بودیم ،یکی از وظایف
من چراندن گوسفندان ،بزها ،بره ها ،بزغاله ها وگاوها بود .درمزارع خودمان ازاین حیوانات
مراقبت می کردم .کنترل همه حیوانات یکجا بسیارسخت بود ،دوست داشتم تنها گوسفندان و
بزها و یا بره و بزغاله ها را به چرانم و از این کار لذت می بردم! پدرم می گفت» :می خواهم
از بچگی به کار وکوشش عادت بکنید «.مادرم برعکس پدرم بود ،او ،بخاطر مصائب تلخ گذشته
درحیاتش ،هرگز راضی نمی شد لحظه ای ازجلو چشمش دور باشم و بیش از هرچیز به آسایش
من می اندیشید«.
فراموش نمی کنم ،یک روز نزدیکی ظهر بود ،هنگامیکه در زمینهای ناهموار ]دیمی[ گله
حیوانات را می چراندم ،ناگهان گاو نر]کئل[ به یکی ازگوسفندان حمله کرده و با شاخش آنرا زد
و به زمین انداخت .با فریادم بالفاصله پدرم به محل رسید و قبل از اینکه گوسفند بمیرد،
سرگوسفند را بموقع برید ،و لحظه ای بعدگوسفند را بر پشت اوالغی بسته و آن را توسط من به
قصاب روستا فرستاد.
یکی از وظایف دیگر من ،کارهای »پادوئی« بود ،یعنی آوردن و بردن چیزهای مانند قند،
شیرنی ،چای ،نان و ...به کارگران] .درآن موقع معموال ،صبحانه و ناهار کارگران بعهده صاحب
کار بود[ این کار درمزارع ،درزیرآفتاب سوزان شاید  ۳۰درجه باالی صفر درمیان گله ای از
مارهای خطرناك دیمی ،عقرب و سایرحیوانات موزی و یا رفتن به تنهائی با اسب یا االغ ازمحل
سکونت ییالقی درحدود پنج کیلومتر راه کوهستانی مالرو برای آوردن مایحتاج عمومی از]یکان
کهریز[ برایم خیلی سخت بود .فراموش نمی کنم درآنموقع پسری بود بنام»مراد« حدود هفده
ساله و درشت اندام که بین راه در نزدیکی های امامزاده )سلطان ارشی( راهم را سدکرده وکتکم
زد .همیشه با ترس ازمحل مزبورعبور می کردم .متاسفانه برادربزرگم بدون حس مسئولیت ،بارها
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مرا از این مسیر روانه می ساخت .بویژه پس ازرفتن مادرم به اورمو )اورمیه( مشکالت من دو
چندان شده بود.
درست است که هرپدری ،دلسوز فرزندش می باشد ،ولی دلسوزی مادران را نمی شود تنها با
نوشتن چند کلمه توصیف کرد زیرا دل مادران نسبت به فرزندانشان بسیار حساس و بی تاب
است و هرگونه کمبود بچه اش را به هربهائی که ممکن باشد تامین می کند.
شنیده بودم که برخی ها دردهکده »یکان باال« می گفتند» :کودك را باید چابك و جسور ببار
آورد و ازکودکی کار وکوشش را به او یاد داد تا وقتی بزرگ شد سست ،تنبل و ترسو بار نیاید«.
حقیقتا هم اهالی این روستا اکثرا دلیر و سخت کوش بودند!
یادم نیست که والدینم یا حتی خواهر بزرگم درهنگام ارتکاب خطا مرا کتك زده باشند .بلکه
همیشه راهنمائی ام می کردند ،اما برعکس ،برادرم خشن بود وگاهی مرا کتک می زد و از او
بشدت می ترسیدم البته برادرم را دراین باره نمیتوانم مقصر بدانم ،زیرا جامعه آن روزی نسبت
به امروزخیلی عقب مانده بود و به یقین می توانم اقرارکنم که خشونت علیه کودکان در اکثر
خانواده های آنروزی متداول بود .البته بزرگترین عامل اینگونه کارهای زشت ،عقب ماندگی
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بود که درجامعه روستائی بسیاری ازکودکان فدا شده و از
مزیت های طالئی دوران کودکی بی بهره می ماندند.
عموزاده ای داشتم بنام»رستم هاشمی«حدود چهل سال داشت قد بلند ،باسواد و ازمسائل
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی روزآگاه بود .آدم خوش قلب و جدی بود دربین جامعه روشن
فکری احترام فوق العاده ای داشت و درزمان حکومت ملی آذربایجان درسال  ۱۳۲۴ازفدائیان
بنام بودکه جزو نیروهای اعزامی ازیکانات بودکه اورمو را ازدست سرتیپ احمد زنگنه ]فرمانده
لشگر 4اورمو[ و سایرعناصر وابسته به شاه نجات داده بودند.
همسرپسرعمویم »نرگیز« نام داشت ،او ازآذربایجانیان مقیم گرجستان بود.مادرم به او
»دخترگرجی« می گفت ،خیلی مهربان و زیبا بود ،مانند خواهر با مادرم صمیمی بود ،متاسفانه
فرزند نداشت .مصائب مادرم سبب شده بود ،عموزاده ام رستم دردوران کودکی همیشه برایم
ابراز محبت بکند .او بمن پول می داد و اسباب بازی می خرید ،به مادرم می گفت» :چون پدر،
مادر و برادرت را گم کرده ای ،حاال من برادر شما هستم!« ازکودکی عادت کرده بودم بجای
عموزاده ،به او]رستم دائی[ می گفتم .و پس ازبزرگ شدن فهمیدم که او عموزاده من بوده است.
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بعدها بعلت فشارهای روحی ناشی ازفقر اقتصادی ،نامالیمت های سیاسی از یکسو و دوستان
ناباب ازسوی دیگرسبب شدند به تریاك روی آورد .تمام خانواده وبویژه پدرش ،یعنی عمویم
»میرمحسن« ازاین کارسخت ناراحت بودند .متاسفانه درنیمه دوم دهه ۱۳۴۰بعلت اعتیاد به
تریاك دار فانی را دریکان کهریز وداع گفت اکنون مزارش درآن دیار است و همسرش نرگیز نیز
چندسال پس از او در اورمو درگذشت .روحشان شاد ،خاطرشان ابدی باد.

شهر»اورمو« وخاطراتم
شهر اورمو۱یکی از زیباترین و قدیمی ترین شهرهای آذربایجان و مرکزاستان آذربایجان
غربی می باشد که با مساحت  ۵۸۹۹کیلومترمربع از شمالغرب با ترکیه و ازغرب با عراق مرز
مشترك دارد و درجلگه ای بطول۷۰کیلومتر و عرض۳۰کیلو متر ،در غرب دریاچه اورمو ]اورمو
گؤلو[ قرارگرفته است.جمعیت آن برابر سرشماری۱۳۷۰شمسی بالغ به  ۶۳۰۵۰۶نفرمی باشد.
منبع درآمد این شهربیشترازطریق کشاورزی ،باغداری ،دامداری و ...خان دره سی )دره قاسملو(
درحدود۳۰کیلو متری غرب و ارتفاعات قوشچی درحدود چهل و پنج کیلومتری شمال بلحاظ
جغرافیای نظامی از اهمیت خاص و فوق العاده ای برخوردار است.
یاقوت حموی در معجم البلدان درباره آن می نویسد» 2:اورمیه شهربزرگ قدیمی است
باغستان های بسیار و آب و هوای سالم است .بین آن شهر و تبریز سه روز راه است .و منسوب
به اورمیه را »ارموی« می گویند .من هیچ جائی ندیده ام که باغها و بستانها و چشمه سار های
___________________________________________________________________
 -۱شهر اورمیه درزمان رضا شاه به رضائیه تبدیل شد و بعد از انقالب اسالمی مجددا به نام اصلی خود اورمیه
بازگشت و ضمنا دراین کتاب ،من نام اصلی آن را که بشکل »اورمو« بوده و سحوا اورمیه نوشته می شود ،اورمیه یا
بصورت واقعی آن »اورمو« خواهم نوشت .اصل نام این شهر ریشه درزمان سؤمرها دارد و »اور« به زبان سؤمری
بمعنی شهر -میا بمعنی معلم یا علم است .اورمیا یعنی شهر معلم یا علم.
 -2تاریخ اورمیه ،احمدکاویانپور ،سال ۱۳۷۸ ،ص ۱۱
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درآذربایجان .بین آن دریاچه قریب سه مایل یا چهار مایل است و پندارند که آن شهر زرتشت
بوده است .من آن شهر را درسال ۶۱۷قمری دیدم ،شهری زیبا و پرنعمت و دارای آن بیشتراز
این ناحیه باشد«
»شهراورمو دارای یازده بخش و درحدود  ۷۸۹آبادی می باشد و با احتساب آبادیهای شهرستان
سلدوز)نقده( و خانا )پیرانشهر( دارای هفده بخش و درحدود ۱۰۴۷آبادی می باشد«.
پس ازاتمام کالس دوم ابتدائی ،درپائیز سال ۱۳۳۶شمسی حدود۱۰ساله بودم که از یکانکهریز
]کهریز یئکن[ به اورمو نقل و مکان کردیم ،البته مادرم چند ماه قبل از ما آمده بود .اما من
بمنظورکمک به برادرم درجمع آوری محصوالت کشاورزی ،چند ماه پس ازمادرم دریکان کهریز
باقی مانده بودم .کالس دوم ابتدائی را تمام کرده بودم ،کارهای کشاورزی تقریبا سبک شده
بود.
یکروز صبح زود همراه پدرم آماده سفر بسوی»اورمو« شدیم .در مرکز یکان کهریز ]چایالق[
با کامیون باری به طرف خوی حرکت کردیم .کامیون مزبور متعلق به »سلیمان« نامی از اهالی
یکان باال بودکه دراین مسیر کار می کرد .درآنموقع ماشین کمیاب بود و ناگزیر ازکامیون مزبور
برای مسافرکشی و حمل احشام و بار استفاده می شد].یادم هست هر وقت این کامیون به
روستا می آمد ،بچه ها اطراف آنرا گرفته و تماشا می کردند[ نخستین بار بود سوار ماشین
می شدم ،باالخره درپشت ماشین درکنار بارها قرار گرفته و درجاده خاکی و شوسه با
خوشحالی پس ازساعتی به خوی رسیدیم .ولی درخوی وسیله سفر فرق کرد ،بقیه مسیر را
بوسیله اتوبوس ادامه دادیم .درآن موقع جاده خوی ،سلماس و اورمو شوسه بود .دراین
مسیرگردنه های خطرناک »قره تپه« و »قوشچی« را پشت سرگذاشته و عصرهمانروز وارد اورمو
شدیم] .نام گردنه های مزبوررا قبال شنیده بودم ،متاسفانه بیشتراوقات وسائل نقلیه بعلت
نا مساعد بودن راه دراین گردنه ها حوادث ناگوار رانندگی به وقوع می پیوست و تلفات جانی
نسبت ًا زیادی می گرفت [.نام معروف شهر اورمو درذهنم حک شده بود ،اکنون دیدن خیابانهای
زیبا و ساختمانهای قشنگ ،ترافیک اتومبیل ها و تراکم جمعیت برای یک کودک روستائی که
از محیط کوچک به شهر بزرگ پا می گذاشت ،لذت بخش و درعین حال تعجب آور بود!
بار نخست با یکی از دوستان پدرم بنام نادعلی نجفی درخیابان بالو)خیابان شاپور( روبرو
شدیم .او ،به گرمی از ما استقبال کرد و پیشانی مرا بوسید و خوش آمد گفت! منزل جدید ما
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در روستای قاطرچی درحدود پانزده کیلومتری غرب شهرقرارداشت .هر سه درخیابان شاپور در
نزدیکی مسجد رضا آباد سوار اتوبوس خط »نازلو« شده و به مقصد حرکت کردیم 1 .هوا ی
مالیم پائیزی بود ،در زیر شعاع خورشید که به کوههای اطراف اورمو می تابید ،اتوبوس با پیاده
کردن مسافرین درایستگاههای بین راه »قره حسنلی ،پیرمراد ،زیناللی و یورقانلی« سرانجام ،ما
نیزدرایستگاه »علی قهوه سی«

2

پیاده شدیم .از ایستگاه مزبور تا مقصد]روستای قاطرچی[

حدود دوکیلومتر راه خاکی بود .ازخوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم ،قلبم می خواست
مانند پرنده ای از قفسش پرواز کند .اطراف راه را باغات انگور ،سیب ،به ،زردآلو ،گردو ،آلو بالو
و ...مانند دیوار پوشیده بود .در این مسیرکوتاه ،چهار نهر آب ،بنامهای »هونه ،ین آرخی،
عسگرآباد آرخی ،قره سو« قرارداشت .هر یک از این نهرها ،بطورمتفاوت با عرض حدود یک تا
سه متر و عمق درحدود یک و نیم متر با آب صاف و زوالل جاری بودند و صدای قورباغه ها در
نهرهای آب انگار سمفونی زیبایی را می نواختند .خالقیت اهالی سخت کوش روستاها و نیز
طبیعت دست به دست هم داده بهشت زیبایی را بوجود آورده بود .راستی طبیعت زیبا و و فور
نعمت دراین دیار غیرقابل توصیف است.
باالخره پس ازعبور از روستای آمرود آغاج به مقصد رسیدیم .منزل ما درقسمت شمالی
روستای »قاطرچی« قرار داشت .وارد خانه بزرگی شدیم که اطرافش را درختان مختلف میوه
__________________________________________________________________
 -۱نادعلی نجفی حدود پنجاه سال داشت ،بلندقد ،الغراندام ،مهربان و باپرنسیپ ،همیشه لباس شیك می پوشید و
بسیار ناطق ،بلحاظ اجتماعی و سیاسی قوی بود .او دردوران حکومت ملی آذربایجان درسمت رئیس ناحیه
نازلوچای انجام وظیفه کرده بود ،پس ازسقوط حکومت ملی ،سالها درسیاه چالهای حکومت پهلوی اسیر بود و
همسربا وقاری داشت بنام فاطما خانم ،آنها فرزند نداشتند .نادعلی درنیمه دوم دهه  ۱۳۵۰و فاطما خانم درسال
 ۱۳۸۳دار فانی را وداع گفتند .روحشان شادباد.
 -2این قهوه خانه ازگل ساخته شده بود ودرارتفاع باال ،درکنارجاده اورمو وترکیه ]جاده سنتو می گفتند ،اکنون
به دانشگاه اورمو تعلق دارد[ درحدود 4کیلومتری روستای نازلو وپل نازلوچای قرارگرفته بود .روبروی قهوه خانه
ایستگاه اتوبوس بود که اهالی روستاهای اطراف ،ازجمله آمرودآغاج ،قاطرچی ،تازه کند و ...به این محل می آمدند.
گویا صاحب این قهوه خانه ]علی قهرمانی[ساکن روستای تازه کند بود و بدینجهت بنام]علی قهوه سی[ معروف
شده بود.
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بویژه »به« محاصره کرده بودند .عطرمیوه های درختی درفضای خانه پیچیده بود جوی آبی
درمیان درختان مانند »مار« پیچیده وآب زواللش به تمیزی اشک چشم درآن جاری بود.
]وفورآب دراین روستا سبب شده بود درداخل بسیاری ازخانه ها که دارای باغ میوه بود ،جوی
آب جاری شود[
مادرم قبال ازآمدن ماخبرداشت ،او با عجله وچهره شاد بطرف ما دوید .نادعلی بیگ
پیشاپیش ما حرکت می کرد ،او به مادرم گفت» :خدیجه سلطان خانیم! بویورون بودا سیزین
اوغلونوز!«مادرم همچنانکه از او تشکرمیکرد مرا به آغوش کشید و ازشدت خوشحالی میگریست.
»گلیم« درزیردرختی پهن شده و سماوری در یک گوشه آن قرارداشت وآرام -آرام می جوشید
وصدای قٌل قٌل آن بگوش می رسید .دوستان وهمسایه ها پشت سرهم برای خوش آمدگویی
می آمدند.
روستای قاطرچی درمحال نازلوچای دویست و پنجاه نفرجمعیت داشت ،منبع درآمد اهالی
معموال ازطریق کشاورزی ،باغداری و مالداری تامین می شد .خانواده ام همچنان به شغل
کشاورزی اشتغال داشته ومحصوالت عمده :گندم ،نخود سفید و سیاه ،توتون و ...بود .اما در
اینجا برعکس »یکان کهریز« ،سیستم ارباب و رعیتی حاکم بود ،البته در اورمو بسیاری از اهالی
حتی شهرنشینان مرزعه یا باغ درروستاها دارند .و زمینهای کشاورزی متعلق به ارباب یعنی
مرحوم عباسقلی خان خسرو افشار بود .اگردرست خاطرم باشد سالیانه یکسوم از محصوالت را
بعنوان بهره ازکشاورزان اخذ میکرد .حدود هشت هکتار زمینهای آبی و دیمی پدرم درطرفین

جاده نازلو بین»علی قهوه سی« و نهری بنام »خان ارخی« ۱که به منطقه »کوشن« ۲معروف
بود ،قرار داشت باالخره زمین های مزبوربه اضافه زمینهای سایرمردم ،بوسیله ارباب اولیه یعنی
مرحوم خسرو افشاردردهه۱۳۴۰به دانشگاه اورمو فروخته شد .وامروزه دانشکده کشاورزی و
دامپروری دراین محل قرار دارد ،تمامی زمین ها مکانیزه شده و ساختمانهای زیبائی در اطراف
__________________________________________________________________

 -۱خان ارخی ،نام نهری بود با عرض حدود دو متر برخی جاها بلکه بیشتر و باعمق حدود یك متر بلکه بیشتر ،از
نازلو چای انشعاب شده و به طرف شهرك امروزی »بالو« جاری بود و در بین مسیر زمینهای زراعی و باغات چند
روستا را آبیاری میکرد.
 -۲کوشن ،به ترکی محل چراگاه حیوانات و زمینهای بایر را می نامند.
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احداث شده است .تنها حدود دوهکتار زمینهای زراعی آبی درنزدیکی روستای قاطرچی که به
زمینهای»چمن« 1معروف است دراختیار پدرم باقی ماند که امروزه به برادرم»میرمحمد« تعلق
دارد و به باغ سیب و بخشی از آنها به قلمه زار تبدیل شده است.
البته محال نازلوچای به مساحت ۶۳۹کیلومترمربع مجموع ۱۵۳روستا را در برگرفته که
اکثریت در زیر پوشش ارباب رعیتی بودند .عباسقلی خان خسرو افشار میانسال بود و هیکل
درشتی داشت و انسان با فرهنگ و مهربانی به نظر میرسید و با پدرم صمیمیتی داشت .اما
بخشی اززمینهای روستای قاطرچی و درحوالی آن روستاهای تازه کند متعلق به پسرخواهرش
)سپهبد رضا طباطبائی وکیلی( بود .طباطبائی در دهه ۱۳۵۰درسمت رئیس اداره ممیزی ارتش
درتهران خدمت می کرد و آجودان مخصوص]محمدرضا شاه[ بود .او ،برعکس دائی اش خسرو
افشار ،آدم مغرور وبد دهنی بود که درمیان اهالی چندان محبوبیتی نداشت .همانطوریکه قبال
اشاره شد ،پس از اصالحات ارضی ،بین اهالی روستا و خسرو افشاراختالفی بوجود آمد و پرونده
ایشان به دادگستری ارجاع شد .اهالی ،پدرم را بعنوان ریش سفید محل و سخنگوی خودشان
انتخاب کرده بودند .درآن هنگام طباطبائی برای گردش به اورمو آمده و درجریان اختالفات
قرارگرفته و به طرفداری از دائیش در میان جمعی ازحاضرین محل ،بحالت تمسخر به پدرم
میگوید» :ای دمکرات الر! سیز نه ایستیرسینیز؟!« )آی دمکراتها شما چه می خواهید؟(
]منظورتیمسار این بود که به اصطالح با این بهانه پدرم را بخاطر عضویت در فرقه دمکرات
آذربایجان تحقیرنماید .متاسفانه پس ازسقوط حکومت ملی آذربایجان در سال ،1325طرفداران
شاه ،مردم معمولی را دراین گونه موارد هرجا که صالح می دیدند تحقیر و سرکوب می کردند![
پدرم که درتمام طول حیاتش با استبداد مخالف بود ،درپاسخ به وی می گوید که؛ »تیمسار!
دیم ده قیرا اولماز!!« یعنی در زمین دیمی کالک بعمل نمی آید.

__________________________________________________________________
 -1قطعه بزرگی حدود پانزده هکتار زمین چمن زار بود درامتداد جنوب رودخانه نازلو و بین دو رودخانه کوچك
بنامهای قره سو .در این محل گله های گاو وگوسفند و سایر احشام روستائیان می چرید و متعلق به اهالی بود که
بعد ها بوسیله ارباب ،با بکارگرفتن تراکتور ،چمن زارهای مزبور به زمینهای زراعی و باغات سیب و بدل گشت.
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مدرسه:
کالس سوم ابتدائی را ازهمان سال دردبستان دولتی روستای آمرودآغاج که حدود نیم
کیلو متری روستای قاطرچی قرار داشت شروع کردم ،البته منظوراز مدرسه ،یك هال کوچك و
یك اطاق گلی قدیمی که رویهم کمترازچهل مترمربع بود و با محوطه بیرونی آن به بیش از
شصت مترمربع نمی رسید .بچه های سه روستا» :آمرودآغاج ،قاطرچی ،تازه کند« که حدود
چهل نفر ازکالس اول تا کالس چهارم ابتدائی ،دختر و پسردر این مدرسه و همه در یك کالس
مشغول تحصیل بودند .آموزگاری داشتم بنام ابراهیم خلیل حافظی حدود سی سال داشت .بلند
قد ،الغراندام و سختگیر بود و در»اورمو« زندگی میکرد .صبحها برای تدریس از شهر می آمد و
عصرها بر می گشت .همه شاگردان از او حساب می بردند .طبیعی بود که ادغام دانش آموزان
در یك کالس باعث کاهش کیفیت آموزشی در مدرسه را فراهم می ساخت.
معموال درشروع فصل سرما بخاری های هیزمی برپا میشد و سوخت بخاری مدرسه را
اولیای دانش آموزان تامین می کردند ،معموال درفصل پائیز هردانش آموزی موظف بود حدود
پنج پوط یا باتمان  ۱هیزم آماده نموده ودرمدرسه تحویل دهند .اولیای دانش آموزان هیزم ها را
با»سبد«های ویژه و بیشتر با گاری و االغ به مدرسه حمل می کردند .هریك ازدانش آموزان
عالقه داشتند درکنار بخاری جای بگیرند ،اما این محل به کسانی تعلق داشت که مورد توجه
آموزگار بودند .در روبروی حیاط بیرونی مدرسه باغات وسیع زردآلو و ...متعلق به اهالی
قرارداشت که برای بازی فوتبال و والیبال و سایر ورزش ها از این زمینها استفاده می شد.
پس ازحافظی آموزگار دیگری بنام علی اشرفی به این مدرسه انتقال یافت ،سن او زیر سی سال
بود با قد بلند هیکل معمولی ،ساکت و با پرنسیب بود و در شهر زندگی میکرد .اما در روستای
آمرودآغاج پشت مدرسه ،خانه ای را اجاره کرده بود و زمستانها که برف سنگین می بارید ،در
این محل زندگی می کرد .آموزگاران در بین اهالی از احترام خاصی برخوردار بودند معموال در
روستاها قصابی وجود نداشت و تهیه گوشت تازه مشکل بود از اینرو درفصل پائیز خانواده ها
__________________________________________________________________
 –۱در آذربایجان هر شانزده کیلو را یک پوط و یا یک من می گویند.
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گوسفند می کشتند و گوشت آنرا سرخ کرده و برای مصرف زمستانی درکوپه های مخصوص
قرارمیدادند به اصطالح ترکی آنرا»قیله«،گوسفند کشتن را »قیله لیك« می گفتند .دراین مواقع
حتما آموزگاران به ناهار و شام دعوت می شدند .درهنگام عید نوروز هریك ازدانش آموزان با در
دست داشتن چند عدد تخم مرغ ،انار ،میوه های مختلف ،شیرنی ،کله قند و...برای عرض تبریك
برای آموزگارشان هدیه می بردند .درآن روز مقادیر زیادی هدیه درروی میز آموزگار و اطراف
آن انباشته میشد .و این خود به رسمی تبدیل شده بود.
تاکالس پنجم در این مدرسه بودم وکالس ششم ابتدائی را دردبستان مستشاری واقع در
حوالی کوچه»مهدی القدم« اورمو شروع کردم ،آموزگارمان سیروس امامی بود .متاسفانه محیط
شهر با روستا بلحاظ اجتماعی ،فرهنگی تفاوت فاحشی داشت و پایه درسی من در روستا
ضعیف بود و مفهوم درس را خوب درك نمی کردم و از سوی دیگر بازیگوش بودم و بخاطر آن
نتوانستم در میان دانش آموزان شهری با آنان هم گام باشم .پس از یکسال دو بار به روستا
برگشتم تا اینکه به یاری چند تن از افراد نیکوکار محل،کالس ششم ابتدائی درمدرسه روستای
»بدربو« دایرگردید» .قهرمان نصیری از همین روستا ،عوض قربانی ،یوسف خرم مسلك از
روستای »تازه کند،جینیزه« و دیگران در این مدرسه به تحصیل ادامه دادیم.
فاصله بدربو و قاطرچی حدود سه کیلومتر بود» .صادق عرب پور« و»هدایت مشرقی«
آموزگاران این مدرسه بودند .یادش به خیر! مشرقی ،یکدستگاه جیپ ارتشی داشت که از
رده خارخ شده و قدیمی بود .جیپ مزبور برخی روزها درزمستان روشن نمی شد ،ما شاگردان
درمیان برفها با سر و صدا آنرا هل می دادیم تا موتور روشن می شد .کار سختی بود ،اما این
کاربرای ما یک نوع تفریح شده بود .امتحانات نهائی را درهمان سال درشهرک امروزی »بالو«

گذراندیم .ولی من رفوزه شدم .پدرم با رئیس سپاه دانش آذربایجان غربی »کاوه«  ۱آشنائی

داشت وبنا به سفارش »کاوه«کالس ششم را این باردر مدرسه فردوسی واقع در نزدیکی دروازه
بالو کوچه معروف به»داشلی کوچه« شهر اورمو ادامه دادم .حدود ۳۰نفر دانش آموز درکالس
بود.
__________________________________________________________________
 -1محمودکاوه میانسال بود و هیکل درشتی داشت و انسان مهربان و با فرهنگی بود .ازشخصیت های فرهنگی و
اجتماعی اورمو بشماره می رفت ،و سعی می کرد همه را یاری دهد.
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آموزگاری داشتیم بنام»حسین انتظارحجت« 1مرد دلسوز و صمیمی بود و درس را بنحو مطلوب
یاد می داد ،انتظارحجت مرا بیشتر به درس خواندن تشویق کرد و سئواالت درسی را با
صمیمیت پاسخ می داد و در اثر تالش و راهنمائیهای او در سال ۱۳۴۳شمسی موفق شدم پس
از سه سال ،باالخره کالس ششم ابتدائی را پشت سربگذارم.
تحصیالت دبیرستانی را در دبیرستانهای ملی شبانه»لقمان«و»بزرگمهر«ادامه دادم .دردوران
تحصیلی ابتدائی و دبیرستانی هرگز زحمات هیچیك ازعزیزان فرهنگی را فراموش نکرده ام و
جای دارد زحمات »حسین انتظارحجت« معلم کالس ششم» ،حسین جوادزاده« مدیردبیرستان
لقمان» ،باقری«» ،رضائی«» ،نوبری«» ،پورمند« و سایر دبیران دراین دبیرستان همچنین
»میرعظیم هاشمی«» ،خلیلی« و»ولیزاده« دبیران بزرگمهر وکسانی را که بخاطر ندارم اما از
همه فرهنگیان زحمتکش که در ارائه علم و دانش صادقانه تالش می نمودند و رفتار
محبت آمیز با دانش آموختگان خطه آذربایجان داشته اند سپاسگزاری نمایم.

__________________________________________________________________
 -1حسین انتظارحجت سالها بعد بعلت سکته ازیك پا کمی فلج شده بود ،من پس ازخروج از ارتش هنگامیکه مغازه
داشتم منزلش درحوالی محل کسب من درحوالی میدان کسری بود .او برخی اوقات پیش من می آمد و با هم
چای می خوردیم ،و ازخاطرات گذشته و مسائل روز صحبت می کردیم ،متاسفانه حسین درنیمه اول دهه ۱۳۶۰
بعلت سکته دنیای فانی را وداع گفت .روحش شادباد
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خاطرات چهارفصل
چهارفصل اورمو زیباست.پس ازپشت سرگذاشتن برفهای سنگین و سرمای زمستان ،بهارکم
کم با هوای مالیم و شکوفه کردن درختان از راه می رسد و بوی عطرآگین درختان بید مشك و
گل های محمدی ]قیزیل گول[ و ...درسراسر فضا می پیچد و هر بیننده را از زیبائی طبیعت آن
منطقه حیران میسازد .از اوایل تابستان کم کم برخی میوه ها ازجمله آلوچه ،زردآلو ،آلو بالو،
گیالس و  ...به بازار عرضه می شوند و سپس هندوانه ،خربوزه و انگورهای زود رس برای عرضه
به بازار سرازیر می شوند .در این فصل زیبا گردشگاههای نازلوچای و اطراف آن درشمال شهر،
گردشگاه »بند« درشمال غربی رودخانه باراندوزچای و دره زیبای خان »قاسملو« درغرب
وگردشگاههای اطراف دریاچه اورمو دیدنی است و اغلب با دوستان دوران کودکی در روستا،
برای شنا به رودخانه نازلو چای می رفتیم وگاهی برای بازی به نزدیکی پل سنگی نهر »هونه«،
به قسمت شمالی قبرستان روستای قاطرچی می رفتیم که برای خودش لذتی داشت.
درفصل پائیز بادهای موسمی کم کم شروع به وزیدن می کرد ،اما فصل فراوانی بود .کلیه
محصوالت جمع آوری گشته تمام خانه ها پر ازانگور ،کشمش ،گردو ،سنجد ،به ،سیب و ...بود.
بدنبال آن فصل زمستان یعنی بارندگی برف فرا می رسید کم کم زمین سفیدپوش می شد و
این خود بویژه برای ما ،دردوران کودکی لذت بخش بود و بسیار اوقات وقتمان صرف برف بازی
می شد.
فراموش نمی کنم که شب های زمستان معموال پس ازصرف شام همسایه ها و دوستان در
دور کرسی که در زیرش تنورگرم بود جمع می شدند و در بارهء اوضاع اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و دینی صحبت می کردند.
شبهائیکه تجمع درخانهء ما بود ،پدرم قصه های شیرینی نقل میکرد ،بویژه از دوران
شاه اسماعیل صفوی ،کوراوغلو ،خداداد و ...برخی ها نیز ازخاطرات گذشته روزهای تلخ
اورمو]کشتار اهالی اورمو بوسیله جیلوها و غارتگری های عوامل ]اسماعیل آغا سیمتقو[ صحبت
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میکردند ،یورش هائیکه به این شهر مظلوم شده و تلفاتی که درطول تاریخ تحمل کرده بود.
قصه های پدرم آنقدر شیرین بود که گاه مرا به گریه می انداخت
در روستای»قاطرچی« شخص میانسال و بلند قدی بود بنام رضا عباسی که ما او را »اوستا
ریضا عمی« خطاب می کردیم .او انسان مهربان و با شخصیتی بود که دوستش می داشتیم.
»اوستا ریضا عمی« با کیف دستی حامل وسایل آرایش و ...آرایشگاه سیار داشت .او غیراز
آرایشگری ،بعضی ازکارهای جراحی و دندان پزشکی اهالی را انجام میداد] .دهه  30و1340
شمسی[ فراموش نمی کنم ،یک روز ظهر در مزرعه »نوخود« در محلی بنام »کوشن« دندان
مادرم را با مهارت تمام با عنبر دستی مخصوص خود بیرون کشید .و مادرم را از درد شدید
دندان نجات داد .مادرم با دندان دهان خون آلود خیلی از او تشکر کرد .ختنه پسرهای کوچولو
را هم با مهارت انجام می داد.

مادرم درطوفان حوادث
با پشت سرگذاشتن سالهای پرحوادث خونبار و فراز نشیب های فراوان تاریخ زندگی ،اکنون
پنجاه ونه بهار ازعمرم گذشته و به پائیز عمرم پا نهاده ام .پس ازنیم قرن اکنون به دفتر خاطرات
گذشته ام بر می گردم و آنرا با شتاب ورق زده و به دقت مرور می کنم.
آری مادرجان! همانگونه که در زادگاهت تبریز معموال به مادرها »آباجی« خطاب می کنند من
نیز همیشه با این عنوان تو را صدا می کردم اجازه می خواهم اکنون نیز درخاطراتم به نام
»آباجی« خطابت کنم .آباجی عزیزم! درسرآغاز صفحات گرد وغبارگرفته خاطراتم ،نام تو و
خاطرات تلخت درجلو چشمانم مجسم میگردد و باردیگر ناکامی هایت زخمی را برزخمهایم
می افزاید و ناخودگاه اشك بی تابی و هجران ازچشمانم سرازیرگشته و با موجی آرام درجویباری
به دریای بی پناهان می ریزد.
آری درلحظات پایانی عمرت بیماری جانکاه وغیر قابل عالج ،یعنی»سرطان مری« وجود
نازنینت را ضعیف ترکرده و توان حرف زدن از توگرفته بود .شب و روز این بیماری دردناك
همچنان وجودت را می آزرد و سرانجام روز سه شنبه بیست و یکم مردادماه  1354شمسی ما را
به حالمان رها کردی و درسکوت آرام زیرآسمان صاف وآبی برای همیشه به خواب فرو رفتی و
به کاروان ابدیت پیوستی .روحت شاد و خاطراتت ابدی باد! فرزندت می خواهد با این نوشتار
خاطرات غم انگیز تو را زنده نگهدارد ،اما غم و اندوه تو آنقدر سنگین است که قلم از نوشتن
دردهای بی کرانت و حیات پر ماجرای تو عاجز است .شاید قلم هم با خلق و خوی زیبایی ها و
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عاطفه های اعجاز انگیز فرشتگان روی زمین یعنی مادران زجرکشیده آشناست و دربرابر بزرگی
و عظمت و معصومیت آنان سرتعظیم فرو می آورد.
وقتی چشم به جهان گشودم ،دوران طف ِولیتم زود سپری شد .کم کم به نوجوانی پا نهادم.
بچه کنجکاوی بودم ،اما هرگز به رازهای درونی ات که مانند کوهی درسینه ات جای گرفته بود
پی نبرده بودم ،اما چروکهای زود رس پیشانی ات ،گریه های گهگاه و پنهانی ات و آه های
آتشین پریشانی ات مرا بیشتر به توکنجکاو می کرد و زیرسئواالت بیشمار قرارم می داد.
مادرم! آنروز بمن چنین گفتی:
»درامیرخیز تبریز ،دریك خانواده مرفه بدنیا آمدم ودرآنجا بزرگ شده و به مکتب رفتم ،پدرم
»نایب حسین خان« از قره داغ )اهر( بود و مادرم »خاور« خانم نیز از همان دیار .برادری داشتم
بنام»باقر« که در نظمیه وقت تبریز خدمت میکرد .پدرم از آزادیخواهان آذربایجان و ازنزدیکان
سامخان حاج علیلو )سردار ارشد( قره داغی بود .مکان زندگی ما همیشه درحال تغییر بود .برای
پدرم چندین بار ازطرف دشمنانش سوء قصد شده ،ولی نا فرجام مانده بود .اما یکبار هنگامیکه
درداخل عمارت باغی مهمان بود ،از بیرون بسوی پدرم شلیك شد که گلوله درکنار پنجره سیدی
را که درهمان محل درکنار پدرم نشسته بود جابجا به هالکت رساند .سرانجام پدرم و بسیاری از
آزادیخواهان دیگردرزمان رضاشاه پهلوی و به دست عوامل او زیر تاخت و تاز قرارگرفتند و
اموالشان به تاراج رفت.
هنگامیکه پدرم ماموریتش در اورمو و پیرامون این شهربود ،من دختر جوانی بودم که درهمان
شهر قرعه بختم به نام پدرت میرغفار درآمد .البته پدرم نایب حسین خان با این وصلت موافق
نبود بلکه دست سرنوشت با تالش زنی که درخانه ما کار می کرد و با وساطت او و موافقت
مادرم )خاورخانم( ازدواج صورت گرفت.
پس ازمدتی صاحب فرزندی بنام »بویوك آغا« شدم و بعلت اختالف پدرم و شوهرم حتی کار
به طالق کشید اما بعلت مخالفت عدلیه )دادگستری( با طالق و تمکین من به زندگی ام ادامه
دادم] .برادرم باقر هم بخاطر بچه ای که داشتم راضی به ادامه زندگیم بود[ بعد از مدتی از اورمو
به یکان کهریز تغییرمکان دادیم ،الجرم پدر و مادرم بدنبال ما به این دیار آمدند اما پس از
مدتی کوتاه ،آنان از من دل کنده به سوی تبریز بازگشتند .برایم دوران بسیار درد آور و سختی
بود .نه ،می توانستم از فرزند و شوهرم دست بکشم و نه دوری پدر و مادرم را تحمل بکنم.
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سرانجام جدائی شوم سایه اش را بر سر من مظلوم افکند و بر همه چیزحاکم شد و اکنون
سالهای سال است که از موقعیت پدر ،مادر و تنها برادرم »باقر« بی خبرم و آنها نیز مرا گم
کرده اند .تا به امروز در میان شعله های آتشین و جان سوز درد هجران عزیزانم سوخته و
ساخته ام!
درطی سالهای بعد صاحب یك پسردیگربنام»میرصادق«و دو دختر بنامهای»میرزاده« و»نازنین«
شدم ولی هرچهار تا جگرگوشه هایم را طی سالیان متمادی ،در اثر بیماری وحوادث ،در سنین
بین دو تا سیزده سالگی از دست دادم«.
مادرم! درد دل تو درباره آن سرگذشت تلخ مرا در سن جوانی تکان داد ،و این همه ستم را
که برتو رفته بود بهیچ عنوان برای من فرزند کوچکت قابل تحمل نبود ،نیك می دانی هرچه
بزرگتر می شدم برایت یك مونس غمخوار و فرزندی دلسوز ببار می آمدم  ،همیشه جان و دلم،
نگاهم با تو بود ،تو نیز مانند پروانه ای که به دور شمع میگردد هرلحظه به دورم می گشتی،
می توانم به جرئت بگویم مرا بیش ازخودت دوست می داشتی و همیشه نگرانم بودی.
فراموش نمی کنم آن ایامی را که در روستای »قاطرچی« درحدود پانزده کیلومتری »اورمو«
زندگی می کردیم ،و یکروز دردرون صندوقی که سالیان پیش پدرم آنرا ازشهر»گنجه«
]درجمهوری آذربایجان[ آورده بود و در قسمتی ازآن صندوق لباس های نو و در قسمت دیگر
اسناد امالك پدرم نگهداری می شد ،ناگهان البالی سندها چشمم به کارنامه های دوران
تحصیلی ابتدائی برادرم »بویوك آقا« خورد و زود آنها را برداشتم ،کالس سوم یا چهارم ابتدائی
بودم ،یادم است برادرم با آن سن کمی که داشته با خط زیبایش مزیت تحصیل را درگوشه ای
ازکارنامه توصیف کرده بود.
تنها فرزندکوچك خانواده بودم و تنهائی را باپوست واستخوان درخانه خلوت لمس می کردم،
پس ازخواندن نوشته برادرم و دیدن نمرات خوب آن بسیار متاثر گشتم که چرا برادرم اکنون
درحال حیات نیست؟ پس ازآن لحظه ،هر ازگاهی که دلم میگرفت به سراغ صندوق رفته و
کارنامه های برادرم را دو باره می نگریستم و غم در دلم لبریز می شد و اشک مرا بر گونه هایم
جاری می ساخت .آری آباجی عزیزم! تو از این راز باخبر شدی و مرا دلداری میدادی اما زمانی
بود که تازه با دردهای پنهانی توآشنا شده بودم ،غم و اندوه همچنان دردرون دلم النه انداخته
بود و من نیز مانند تو از درون می سوختم .در دوران نوجوانی ،خود را بیشتر تنها و غمگین
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حس میکردم .یکروزخبردارشدم که سرانجام کارنامه ها را درغیاب من به نهرآب»قره سو«

سپرده ای ،بلکه مرگ برادر را فراموش کنم .یادم است بارها از با هوشی او صحبت کرده و
می گفتی»:چنانچه کسی درپشت دیوار خانه راه می رفت» ،بویوك آغا« او را از طرز راه رفتنش
می شناخت!« آباجی! یادم هست که مرگ برادردیگرم میرصادق را تو اینگونه شرح دادی:
»بنابه دعوت خدیجه خانم ،یکروز عصرهمراه»میرصادق«به خانه او که همسایه دیوار به دیوارمان
بود رفتیم .صاحب خانه فرج آقا و همسرش خدیجه خانم انسانهای مهربانی بودند .من درجمع
خانمها درگوشه ای ازحیاط نشستم و میرصادق با گروهی از بچه های هم سن و سالش مشغول
بازی بود .پس ازلحظه ای او با صدای بلند گفت »ایوای آباجی!« سراسیمه بسویش دویدم ،دست
بچه در شکمش قرارگرفته بود ،هم بازیهایش با تعجب از بازی دست کشیده اطرافش را گرفته
بودند ،بالفاصله میرصادق را به خانه آوردم متاسفانه در روستا از پزشك و دارو خبری نبود .مادر
شوهرم نازنین خانم ،بچه را درآغوش گرفت و مرا بدنبال پیر زنی که نامش »خانم« بود فرستاد.
خانم ،زن با تجربه ای بود ،در روستا ،با روش های ابتدائی در اینگونه موارد به یاری اهالی
می شتافت .بعد ازکمتر از یکساعت که با خانم به خانه برگشتم ،شیون مادر شوهرم نازنین
خانم از درون حیاط به بیرون خانه می پیچید .باشنیدن صدای شیون ،دلم بشدت گرفت .و
پاهایم لرزید و با اضطراب خود را به درون خانه رساندم ،جز صدای شیون ،صدای دیگری بگوش
نمی رسید ،همسایه ها در اینجا بودند ،اما نمی دانستم چه اتفاقی رخ داده است! نمی دانستم
بمحض ورود به محل ،چرا نگاه ها بسوی من بود! و همه ساکت!
دیگر»میرصادق« ام زنده نبود او خیلی زود از من وداع کرده بود ،او درانتظار مادر ستمدیده و
غریب اش ننشسته بود! فوری بسوی عزیز ازدست رفته ام شتافتم و او را درآغوش گرفتم،
ناله های جانسوز و دردناك من دو باره سکوت حاضرین را شکست! خدا می داند این لحظات را
چگونه سپری کردم! آری پس ازمرگ پسرناکامم»بویوك آغا« ،درمدت کمتر ازپنجسال دومین
پسرم یعنی»میرصادق« را نیز درسن هشت سالگی به این آسانی از دست داده بودم! دو دخترم
نیز دردوران طفولت فوت کرده بودند! این بود سرنوشت تلخ من تا به امروز!!«
___________________________________________________________________
» -۱قره سو« نام نهر آبی بود که درپنجاه متری شمال خانه مسکونی ما درمیان بیشه زارها به طرف روستای
»بدربو« جاری بود ].این نهراز نازلو چای سرچشمه میگیرد[
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سالم تبریز!
آباجی عزیزم! سرگذشت غم انگیزت را فراموش نکرده ام .نیمه ها ی دوم دهه ۱۹۶۰بود و
همیشه درجستجوی خانواده تو بودم .سحرگاه یکی ازروزهای گرم تابستان بمدت شاید یکهفته
عازم تبریز شدیم ،دیاری که دوستش داشتی و به گفته خودت کوه معروف »عینال و زینال« از
پشت پنجره های خانه تان نمایان بود و همیشه از خاطرات دوران کودکی تعریف می کردی.
ما بعنوان مهمان عموزاده ام »حاج سیدعلی غیاثی« و به قصد پیدا کردن خانواده ات ،به
این مسافرت کمربسته بودیم ،سالی بودکه هنوز از درد مرض جانکاه سرطان مری رنج
می بردی ،اما ازچهره ات و چشمانت شادی را حس می کردم و برای رسیدن به تبریز لحظه
شماری می کردی .خانواده عموزاده از ما به گرمی استقبال کردند .درشب اول ورود ،ماجرای
تکان دهنده فراموشی خانواده ات از تو را درحضور فامیل مطرح کردم ،همه متاثر شدند ،آقا
»رحمان اکبرزاده« داماد پسرعمویم که انسان مهربان و شایسته ای بود و به مناطق شهر
آشنائی داشت با راهنمایی تو به دنبال پیدا کردن نشانی از پدر ،مادر و برادرت به جستجوی
محله امیرخیز تبریز رفتیم .توخیلی خوشحال بودی ،انگار که شهر بزرگ تبریز را درمحله
معروف سردار ملی ستارخان و همرزمان او پیدا کرده بودی ،تبریزی مه آلودی که درطول تاریخ
به شهرمقاوم و شهر ستارخان قهرمان افسانه ای و آزادیخواهی شهرت داشت ،تبریزی که
گهواره فرهنگ ،هنر و تمدن بود و از نادر شهرهای دنیاست که بیش از چهار صد تن از اساتید
هنر ،عارفان و شعرای پر آوازه درقبرستان معروف محله »سرخاب« این شهر قهرمان پرور
آرامیده اند ،بایك کالم ،تبریز مادر آذربایجانیان و معیادگاه تمامی آنان در سراسر دنیاست.
عصر بود .در هوای گرم ،در محله قدیمی امیرخیز برای جستجوی عزیزانت پر بازکرده و
پرواز می کردی ،ازشدت خوشحالی به سرعت راه می رفتی .آری! تبریز همچون مادر حسرتها،
پس ازنیم قرن تو را با چشیدن تلخیهای جدائی ،هم اکنون درآغوشش می کشید و تو نیزمانند
فرزند دور افتاده تازه از راه رسیده ،به آغوش این مادرهمیشه جاوید پریده و نفست را با نفس
آتشینش گرم کرده و گفتی » :سالم تبریز!«
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دراینجا خاطره شاعر بزرگ و معاصرآذربایجان سید محمد حسین شهریار به ذهنم خطور
کرد که پس از سالها بازگشت به زادگاهش درکنار کوه حیدربابا به دوران کودکی اش بر
می گردد و در این باره مصراعهای زیر را به زبان مادری خود »ترکی آذربایجانی« می سراید و
مثل اینکه برای ابراز احساس های درونی تو مادر ]آباجی[ عزیزم گفته است :
حیدربابا ،چکدین منی گتیردین،
یوردوموزا،

یووامیزا

یوسفوی اوشاق ایکن

یئتیردین،
ایتیردین

قوجا یعقوب ،ایتمیشسم ده تاپیپسان،
قوواالییب قورد آغزیندان قاپیپسان!
حیدربابا،

گلدیم سنی یوخلویام،

بیرده یاتام ،قوجاغیندا

یوخلویام،

عمری قووام بلکه بوردا

حاخلیام

اوشاقلیغا دئیه م :

بیزه گلسن بیر،

آیدین گؤنلر ،آغالر اؤزه گولسن بیر!
مادرم! من و همسرم )سونا( و فرزندانم ازنزدیك شاهد این حقایق بودیم که نخست
نمی دانستی به کجا بروی و ازکدام رهگذری سراغ عزیزانت را بگیری! اما ناخودآگاه درآن
هنگام ،پیرمرد »بقالی« را در داخل مغازه قدیمی مشاهده کردی و بماگفتی:
»این شخص پیرمرد است ،شاید بخت یاری کرده در این کار مرا یاری دهد «.البته تشخیصت
درست بود ،آهسته وارد مغازه شده و پس ازلحظه ای کوتاه همراه آن پیرمرد که حدود هفتاد
ساله بود به طرف کوچه باریك و طویلی رفتی .ما همچنان ایستاده منتظرحادثه بودیم.
بعلت حدود نیمساعت تاخیر ،نگران شدیم و من از ماشین پیاده شده به طرف کوچه مزبور
آمدم ،ناگهان تو را در انتهای کوچه مشاهده کردم که تو درجلو و انبوهی ازخانمها وکودکان
دراطراف تو درحال حرکت به بیرون کوچه هستی .بمحض رسیدن ،حاضرین بما خوش آمد
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گفتند و تو ازمیان جمعیت به خانم بلند قدی اشاره کرده و با هیجان گفتی :این خانم ،همسر
مرتضی پسرعموی من است.
خوشحال شدیم و دو باره سوار ماشین شده به طرف منزل دخترعموی بزرگت خدیجه خانم
آمدیم .درخیابان شمس تبریزی به انتهای کوچه قدیمی رسیدیم .درب خانه باز بود ،با زن
مسن و نسبتا چاقی که مشغول جارو کشی درحیاط بود سالم و احوال پرسی کردی و او ،به تو
گفت .کی هستی؟ درپاسخ گفتی:
من خدیجه سلطان ،دختر نایب حسین خان ،دخترعموی شما هستم! او با تعجب با صدای
گریه شما را به آغوش کشید .تو هم او را به آغوش گرفتی .صحنه تکان دهنده ای بود.
صحنه ایکه نزدیك به نیم قرن تحمل جدائی طاقت فرسای دو عزیزی را که درزمان کودکی از
هم جدا شده و اکنون دردوران پیری با گریه و سر و صدای دلخراش به هم رسیده بودند ،آنان
را به تماشای ما گذاشته بود .تنها در این صحنه جای نقاش و فیلمبردار و نویسنده و ...خالی بود.
اندکی پس ازآرامش به داخل خانه راهنمائی شدیم و مورد استقبال گرم قرارگرفتیم .طولی
نکشید حسن آغا ]آقا[ همسرخدیجه خانم و همچنین پسرش آقا عسگر و دختر کوچکش
اکرم ،درکنار ما قرارگرفتند و همگی خوشحال بودیم.
دراین دیدارها غم از یك سو و شادی از سوی دیگر درچهره حاضرین بود .مادرم! پس از اینهه
تحمل فراق ،نگاههای تو به دخترعمویت و جویای حال عزیزانت او را به فکرعمیق فرو برده بود.
و به سئواالت شما با احتیاط پاسخ می داد و نمی خواست درلحظات نخست تو را نا امید کرده
و بیشتر غمگین سازد .الجرم اوگفت:
»مادرت سالها پیش فوت کرده ،اما پدرت تا چند سال پیش درحال حیات بود و گاه گاهی به
خانه ما نیز سر می زد اما چند سال پیش او نیز به ابدیت پیوست اکنون مزارش در روستای
]اقدیر[ درمحال قره داغ قرار دارد!«
آباجی عزیزم! تو با شنیدن این خبر ناگوار تکان خوردی و رنگ چهره نازنینت تغییر یافت
و اشك ازچشمانت سرازیر شد ،اما هنوز مانند کوه استوار بودی زیرا به برادرت امید بسته بودی و
این بار جویای یگانه برادرت »باقر« شدی! دخترعمویت با دلی آکنده ازغم این پاسخ را به تو
داد:
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»متاسفانه برادرت دربین راه قصرشیرین و شاه آباد غرب شبانه درداخل مهمانخانه سرراه
بوسیله سارقین مسلح بقتل رسید و اموالش را غارت کردند .پدر و مادرت سالهای سال که در
فراق تو دردکشیده بودند ،پس ازمرگ او نیزغم واندوه آنان غیرقابل تحمل بود و همیشه زجر
می کشیدند] «.مادرم می گفت ،برادرش باقر ،قبال درنظمیه تبریزخدمت می کرد[.
آری مادرم ! این بار بغض گلویت را گرفت و چهره ات افروخته شد و اشك چشمانت همچنان
می ریخت .آری مادر داغدیده ام ! این بارآخرین امیدت را نیز از دست دادی ،بلی ،چرخ
جفاکارکارش را کرده و با شادیهای تو بیگانه بود ،و ارابه زمان به تندی تاخته و همه چیز را در
زیر چرخهایش له کرده بود و به امید هائیکه سالهای سال چشم دوخته و دل بسته بودی ،همه
و همه درعالم رویا بود .می دانم تنها حاصل عمرت خواهرم میرزاده و من بودم و بس!!
مادرم! پس ازبرگشت به اورمو ،ارتباط ما با اقوامت مستحکم شد وآنها درتابستان سال دیگر
به خانه تو مهمان آمدند .متاسفانه توآن روزها دربستر بیماری بودی .اما درلحظات پایانی حیاتت
وهنگامیکه جان به جان آفرین تسلیم میکردی ،دخترعمویت]خدیجه خانم[ در بالینت نشست و
درمراسم دفن و مراسم چهلمت درکنار ما بود .مادرم! سرانجام دراثرتالش زیاد موفق به دیدن
اقوامت شدی و ازسرنوشت عزیزانت جویا شده و با خیال آسوده به ابدیت پیوستی ،مانند یك
فرزند فداکار که باید دربرابر پدر ومادرش وظیفه شناس باشد اکنون پیش وجدانم احساس
آرامش میکنم .و تو را هرگز فراموش نکرده ام .من نیزهمچنان ازعنفوان جوانی تا به امروز در
میان دردها غوطه ورگشته و رنج ها برده ام ،اینك دراین باره چند بیت شعر به یاد تو مادر
عزیزم سروده ام که به روان پاکت تقدیم می کنم!
عزیز آنام خدیجه سلطان خانیما اتحاف ائدیرم!

بو دونیانین

جفاسیندان

ساعات  ۱۶شنبه  - ۱۷-۷-۲۰۰۴مالمو

یازاندا،

باشان گلن جفاالردان نه یازیم؟
عومور بویو حیاتیندا
اؤرک ده کی یاراالردان

گولمه دین،
نه یازیم؟
»امره قیز«الن» ،عینال -زینال« داغالرین،
»صاحب االمر«»،باغ مئشه« نین باغالرین،
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»ارک قاالسی«» ،گلستان« نین یایالرین،
توصیف ائتدین منه اوشاق چاغالرین.
»آجی چایی«

شاقیلداییب

داشاندا،

سنده قاچییب اوزاقالردان باخاردین،
عمامه لر

1

سئل اوزونده

بو ایشلره باخییب

گئدنده،

حیران قاالردین.
آتا  -آنا

اوجاغیندان

چیخاندا،

اوزاق دوشموش ائللریوی آناردین.
غربت سنی ،قفس کیمی سیخاندا،
آتا  -آنا
قارداش اؤلدو گؤره نمه دین
داردا قالمیش ،قارداشیوا

هیجرانیندان یاناردین.

اوزونو،
یاناردین.

اونون باشی ،غربت یئرده کسیلدی،
قارداش دئییب ،هرگون اونو آناردین.
اوالدالرین الدن وئریب ،آغالدین،
قارا ساچین  -آغ ساچیوا باغالدین،
عؤمور بویو حزین -حزین سیزالدین،
گنج چاغیندا اورگیمی داغالدین.
__________________________________________________________________
 -1درزمان های قدیم هنگامیکه درفصل بارندگی رودخانه )آجی چای( درمیان شهر تبریز طغیان می کرد ،گویا :
سیدها ،عمامه هایشان را به داخل سیل می انداختند ،بلکه معجزه کرده و مردم را ازخسارات سیل نجات دهند!
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قوش تپه سی 1اولدو سنه ،دوشرگه،
درد الیندن هارای چکدین گؤیلره.
قبرستانلیق گؤز اؤنونده اوجالدی،
گؤز یاشالرین چؤندو ،سنین سئللره.
سون ایللرده درد الیندن

یورولدون،

خسته دوشوب پناه گئدین اؤلومه.
یای موسمی گؤزون یوموب آیریلدین،
قوناق گئتدین »رضوان باغی« 2ائوینه.
سندن سونرا شاختا دوشدو باغیما،
تپه گؤزلر

3

یوروش گئتدی جانیما،

ناچار اولوب ائل اوبادان

آیریلدیم،

حسرت قالدیم ،قارداشیما ،باجیما.
منیم او وطنده ،آیاق ایزیم وار،
اورمو گؤلو کیمی ،دوزلو گؤلوم وار.
ساواالن وقارلی بؤیوک ائلیم وار،
ائللری گؤرمک ده ن ،آرزیالریم وار.
__________________________________________________________________
 -1تپه ای بود با ارتفاع بلند ،درکنارخانه مسکونی که قبرستان روستا ازآنجا دیده می شد .مادرم بیشتر اوقات به
آنجا رفته و بانگاهی به قبرستان  ،بخاطر از دست دادن فرزندانش می گریست!
 -2باغ رضوان) قبرستان جدید شهر اورمو(
 -3تپه گؤز – اصطالح ترکی است» ،نیروهای فشار رژیم ایران هستند که پابند قوانین حقوق بشر نیستند و
عرصه را بر سر مردم بی گناه تنگ کرده اند«
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سحر یئلی حزین -حزین اسنده،
هیجران اودون اوره یمه

ساالرام.

وصال گه لر  ،هیجران بیتر او گؤنده،
قبرین اوسته گل خرمنی قاالرام.
مادرم! هروقت شاد و یا غمگین می شدی آهنگهایی را آهسته -آهسته زمزمه می کردی و چند
مصرا که از آنها به یادم مانده است در زیر به آنها اشاره می کنم:
تبریز اوستو گونئی دی
شوشه لر دولو مئی دی
یاردان

نامه

گلیب

تامام عرضی گیلئی دی
***
اوستو مراغا

تبریز

تئلیم گلمیر داراغا
یار -یاری قوناغ ایلر
بیر ایستکان عراغا
***
آغاجدا لئیلک یووا باغالر گه زر
قیز سئون اوغالن قمه باغالر گه زر

و. . . . .
عاشیق ناچار آغالما،
گوندو ،کئچر آغالما،
بو باغلی قاپیالری ،آلله آچار ،آغالما
***

بخش دوم
ورود به ارتش ]درون ارتش[

ورود به ارتش
دردوران جوانی قبل ازاینکه درباره ارتش و فلسفه آن و وظایف نظامی گری مطالعات کافی
داشته باشم ،تنها به حکم حس ملی وعالقه به ارتش و اونیفرم نظامی بنا به تشویق برخی از
دوستان علیرغم میل خانواده ام تحصیالت دبیرستانی ام را ناتمام گذاشته درپائیز سال ۱۳۴۴در
سن هیجده سالگی جهت استخدام درآموزشگاه گروهبانی به بخش آجودانی ستاد لشگر۴پیاده
واقع درمیدان ایالت اورمو مراجعه کردم .ستوان یکم ایرج طالئی که قد کوتاهی داشت مسئول
پذیرش بود ،فرم های الزم را دریافت کردم ،درظرف چند روز معاینات پزشگی دربیمارستان
 ۵۲۳واقع درانتهای خیابان مرکزی پادگان شماره یک انجام پذیرفت و من جزو قبول شدگان
بودم و باالخره با تائید صالحیتم مدارك کامل خود را به آجودانی لشگرتحویل دادم.
اول دیماه ۱۳۴۴برای عزیمت ما جهت گذراندن دوره آموزشی تعیین گردیده بود .بعد از
ازدواج برادر و سپس ازدواج خواهرم وکوچیدن آنها از خانه پدری شان ،من یگانه فرزندکوچك
خانواده بودم که درکنار پدر و مادرم زندگی می کردم .با تمامی وابستگی شدیدم به خانواده
مسیر زندگی خود را با تکیه به غرورجوانی انتخاب کرده بودم .زمان حرکت برای آموزشهای
اولیه نظامی فرا رسید و من با تمامی کش و قوسهای درونیم برای انتخاب شغل خویش باالخره
آماده رفتن و در واقع کوچیدن از خانهء پدریم بودم .رفتنی که در آن راه ترقی خود را در
زندگی جستجو می کردم .زمان حرکت فرا رسید و من با خداحافظی ازخانواده ام درعصر روز
اول دیماه  ۱۳۴۴از اورمو با چند نفر ازآشنایان جدید به مقصد پادگان پسوه که محل آموزشگاه
گروهبانی  ۱۰۱ارتش یکم بود حرکت کردیم .پس ازعبور از داخل شهر نقده )سلدوز( وکنار
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پادگان ژاندارمری جلدیان باپشت سرگذاشتن روستای سروکانی به جاده امتداد پادگان پسوه که
دراطراف آن مغازه ها ،قهوه خانه ها ،مسافرخانه های ازگل ،سنگ وخشت برپا بود ،رسیدیم و
پس ازانجام تشریفات اداری و بازرسی دژبان وارد پادگان شدیم.
نخست مامورین انتظامات ما را به گروهان سوم مقدماتی برده و تحویل گروهبان نگهبان
وقت دادند .قبل ازما تعداد دیگری نیز ازتبریز و سایر نقاط به آنجا رسیده بودند .درآسایشگاه
وسایل خواب آماده بود ،نخست گروهبان نگهبان پس ازخوش آمد گویی ،برای همه درخصوص
مقررات اولیه ارتش سخن گفت همچنین افزود که شما ها از امروز تابع مقررات ارتش هستید و
باید بدون چون و چرا دستورات مافوق را اجراء نمائید .درصورت اعتراض به دستورات مافوق
خود البته می توانید پس از  ۲۴ساعت اعتراض خودتان را گزارش کنید.
هر بیست و چهار ساعت نگهبانی به چهار قسمت شش ساعته تقسیم می شد و درهرشش
ساعت ،دو ساعت نگهبانی می دادیم و چهار ساعت استراحت می کردیم .در چند روز اول کلیه
استخدامی های دیگر از نقاط مختلف گروه  -گروه به پادگان پسوه می آمدند .سه گروهان
دانش آموزجدید مقدماتی تشکیل شد .درهفته اول پوشاك نظامی دریافت کردیم و من جزو
گروهان سوم بودم .هفته های نخست تحمل آموزش و محیط جدید کار سختی بود .حتی
عده ای ازدانش آموزان بعلت عدم تحمل وضع موجود فرار می کردند .دراین میان دوستان
تازه ایی پیدا کردم و البته عمدًا با همزبانان و همشهریانم انس بیشتری گرفتم .البته بایستی
یاد آورم شوم که بسیاری ازکادرهای نظامی پادگان پسوه را ترك زبانان و معموال ازشهرهای
تبریز ،اورمو ،اردبیل ،اهر ،زنجان ،مرند ،ماکو تشکیل می دادند .خوب به خاطر دارم ،درباره
پادگان پسوه ،آهنگ زیر با صدای خانم )عالیه( درتبریز به روی صحفه »گرام« ضبط شده بود و
بسیار اوقات همه به آن گوش می دادیم[

پسوه نین یولو شهر دی کئتدی
پسوه نین پستی بیر نامه گئتدی
آنام یازمیشدی پول به ره کتدی
هانی منیم پادگانیم
گئجه نی هاردا قالیم

و...
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دوران آموزشی پسوه یکی ازسخت ترین دوران زندگیم بود ،دوری ازخانواده ،سختی خدمت
درارتش ،تبعیضات آشکار ،توهین و تحقیر برخی باالدستان نسبت به زیردستان باالخص دریك
محیط آموزش نظامی روح آدمی را با تمامی غرور ،پاکی و صداقتش می افسرد و جسم انسان را
آزار می داد .متاسفانه سیستم از رده باال چنین پی ریزی شده بود .در مدتی که از پدر و مادرم
دور مانده بودم نسبت به حالشان نگران بودم ،درآن زمان وسایل ارتباطاتی مثل امروز گسترده
نبود و نامه نگاری تنها وسیله ارتباطی از راه دور بود .هر روز منشی گروهان »ولی  1«...نامه ها
را می آورد و درمیان جمع نامه ها را به ترتیب بین دانش آموزان تقسیم می کرد .هر یک از ما
که نامه ایی دریافت می کرد غرق در شادی می شد.
یکروز عصر ازطرف دژبان به من پیغام رسید که پدرم به مالقاتم آمده است .بشدت
خوشحال شدم .ازگروهبان نگهبان اجازه گرفتم و تا محل مالقات که درکنار جاده و امتداد درب
ورودی پادگان بود و درحدود دو کیلومتر با آسایشگاه ما فاصله داشت دویدم .غرق در شور و
هیجان بودم .پدرم آنموقع حدود هفتاد و پنج سال داشت .با خوشحالی همدیگر را درآغوش
گرفتیم و با پاسی از شب را همراه پدرم در یکی از مسافرخانه های پسوه در بارهء هر چیزی که
به ذهنمان می رسید صحبت کردیم .باالخره فردای آنروز در هوای سرد زمستانی از یکدیگرجدا
شدیم ،پدرم به طرف اورمو روان شد و من هم به پادگان بازگشتم .مدتی که درپسوه بودم کم-
کم درمیان نظامیان آشناهایی پیدا کردم و بتدریج به زندگی در محیط پادگان عادت کردم.
بویژه زمستان پربرف و تاریك رو به پایان بود و بهار زیبا در شرف رسیدن بود .از نیمه دوم فصل
باهار هوا رو به گرمی گذاشت .من هم بهمراه دوستانم در بیرون آسایشگاه درکنار سنگ فرشها و
چمن ها غذا می خوردیم و گاه برای خریدهای مشترک مثل خرید یك پریموس نفتی کوچك دو
نفره و یا سه نفره شریک می شدیم و برای گرم کردن غذا و تهیه آب جوش برای چای ازآن
استفاده می کردیم .غذای سربازی معموال پلوخورشت ،عدس پلو ،آبگوشت و صبحانه ها پنیر و
حلوا و ...بود .خوردن غذا و چائی در هوای آزاد و لطیف کوهستانی بسیارلذت بخش بود .دیگهای
مسی بزرگ غذا را به نوبت می شستیم و سپس گروهبان نگهبان بازدید ِمی کرد .درصورت
___________________________________________________________________
 -1سروان ولی ...اهل یکانات بود بعدها به دوره افسری رفت و او را پس از انقالب یعنی بعد از حدود پانزده سال
در استانبول دیدم که بعدا به همراه خانواده اش به یکی ازکشور های اوروپائی پناهنده شد.
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مشاهده اندکی لکه درجائی ازآن ،ضمن شستن مجدد آن ،ازطرف سرگروهبان برای یك شب یا
بیشتر به نگهبانی تنبیه می شدیم .البته سختگیری ها دراین رابطه بیشتر به خاطر حفظ
سالمتی خود ما بود.
خاطره تلخی که درباره غذا خوردن در پادگان دارم فراموش شدنی نیست .وقتی غذا آماده
می شد همه دانش آموزان گروهان که حدود یکصد تا یکصد و پنجاه نفر بودند با دردست
داشتن ظرف های غذایشان )یغلوی( که معموال آلمونیمی بود با سرعت درپشت سرهم درنوبت
می ایستادند .بعضی ها گاه نظم صف را رعایت نمی کردند و در نتیجه سرو صدا راه می افتاد .در
این مواقع گروهبان نگهبان برای جا انداختن رعایت نظم و بعنوان تنبیه به همه دانش آموزان
دستور می داد که میله پرچم را که مسافتی در حدود یک کیلومتر بود ،دور زده باز سرجایشان
قرار بگیرند .درصورت تکرار بی نظمی دستور او نیز دو باره تکرار می شد وکسی قادر به اعتراض
نبود.
درآن موقع پادگان پسوه سه یا چهار گردان آموزشی سربازان وظیفه را در خود جای
می دادکه هرچهار ماه یکبار پس از پایان آموزش به یگانهای رزمی انتقال می یافتند و مشمولین
جدید جای آنها را می گرفتند .بعد از ظهرها پس ازپایان خدمت و یا در روزهای تعطیل برای
یافتن همشهریان به آسایشگاههای سربازان سر می زدیم و بمحض یافتن آشنائی درغربت
خوشحال می شدیم.
پس ازچهارماه پایان دوره مقدماتی به گروهان تخصصی پیاده وارد شدم .ستوانیکم
غالمحسین صادقی فرمانده گروهان ما اهل مراغه و آدم یکرنگ و منضبطی بود] ،صادقی بعد از
انقالب سال ،۱۳۵۷نخست رئیس ستاد لشگر اورمو و مدتی بعد فرمانده پادگان تبریز شد[.
ستواندوم یوسف ژیانفر معاون گروهان نیز اهل اردبیل و استوار مظفر صفرعلیزاده سرگروهبان
گروهان اهل خوی و هردو ورزشکار و در انجام وظایف جدی بودند.
درتابستان  ۱۳۴۵بنابه دستور ارتش یکم که مرکز آن درکرمانشاه بود آموزشگاه ۱۰۱
گروهبانی به شاه آباد غرب واقع درغرب کشورتغییرمکان داد]پیمانکارحمل آموزشگاه ،حاج
قربانعلی برادران ،یکی ازشهروندان خوشنام اورمو بود[ و راه رفت و آمد آذربایجانی ها به
موطنشان دورتر و سخت تر شد اما اهالی استانهای کرمانشاه ،سنندج و خرم آباد ازاین
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تغییرمکان خوشنود بودند .هرچند انتقال ازمحیط کوچك پسوه به یك شهر تقریبا همه را راضی
می کرد.
تا نیمه دوم سال ۱۳۴۵درشاه آباد غرب دوره تخصصی و تکمیلی را طی کردیم ،شاه آباد
غرب درمحور اصلی کرمانشاه ،درمرز خسروی و عراق واقع شده است .درکنار این شهرکارخانه
قند قرار داشت و بلحاظ اقتصادی مردم به کشاورزی ،دامپروری و بازار آزاد محلی وابسته بودند.
شاه آباد غرب تابستانهای نسبتا گرم و زمستانهای سختی داشت .جاده اصلی اهواز ،اندیمشك،
خرم آباد وکرمانشاه از نزدیکی این شهر می گذشت .مرکز بزرگ ذخایر مهمات سالحهای سبك و
سنگین ارتش در قسمت غرب کشور در میان زواره کوه درچند فرسنگی شاه آباد غرب قرار
داشت.
دردوره تکمیلی حدود هشتاد نفر درجه دار کادر بودیم .در پایان دوره آزمایشات مختلف از
رسته پیاده که توسط رکن سوم آموزشگاه بعمل می آمد ،برمبنای نمرات دریافتی هریك یگان
مورد عالقه خود را درحضور نماینده اعزامی از ستاد ارتش انتخاب می کرد .من نفر اول یا دوم
بودم که لشگرچهار پیاده اورمو را برگزیدم .مراسم تحلیف درمیدان شامگاه درحضورفرمانده
پادگان سرهنگ رحیم زاده انجام گرفت .حکم درجات ابالغ گردید کسانیکه مدرك تحصیلی شان
باالی سوم دبیرستان بودند به درجه گروهبان دومی وآنهائیکه پائین تر بودند به درجه گروهبان
سومی نایل آمدند .من جزو گروهبان سوم ها بودم .اولین حقوق درجه داری ماهیانه  ۳۲۷تومان
بودکه بوسیله افسر عامل وقت )استوار خیابانی( درخانه یکی از درجه داران درشاه آباد غرب بمن
پرداخت گردید.
کم کم به زندگی نظامی عادت کرده بودم .خدمت درارتش خود دنیائی است .دراین
تشکیالت نظامی با همساالن خودکه ازمناطق دیگری می آمدند روابط دوستانهء ایی برقرار
می شد و بتدریج با آداب و سنن آنان که به ملت های دیگری ایران تعلق داشتند آشنا می شدم.
بعدازپشت سرگذاردن زمستان سرد شاه آباد غرب و برای خدمت درمحل جدید اینک
بایستی این شهر را ترک می کردیم .روزآخر با احترام با مربیان و همدوره ها خدا حافظی کرده
باتفاق دوست هم خرج و صمیمی ام جلیل مرندی عازم دیارآذربایجان که شب و روز برای
برگشت به آن بی قرار بودم ،شدیم.

خدمت درلشگر۶۴پیاده
پس ازبازگشت از شاه آباد غرب به اورمو نخستین کاری که می بایست انجام می دادم
معرفی خود به آجودانی لشگر بود .دراوایل بهار ،۱۳۴۶ ،بیست و نه نفر از درجه داران سهمیه
لشگرکه همه ازرستهء پیاده بودیم درداخل حیاط ستاد درکنار دیوار زیرآفتاب مالیم صبحگاهی
ایستاده و منتظر تقسیم به پادگانهای خانا) ،پیرانشهر( قوشچی ،سلماس و اورمو بودیم.
لحظه ای بعد رئیس آجودانی وقت و مسئول رکن یکم لشگر سروان حسین لك پور و استوار
عزیز علفی درجه دار پرسنلی رکن یکم ،از درب وسط ستاد به حیاط آمده و در روی پله های
سنگی که حدود یك متر ازکف زمین بلندتر بود ایستادند .همه ما در هیجان بودیم که به کدام
یك از پادگانها انتقال خواهیم یافت.
جلیلی ،ناظرمالی لشگر ازآشنایان میرسلیمان )شوهرخواهرم( بود ،که مرا قبال به وی
سفارش کرده بودند .دفترکار جلیلی درطبقه همکف ستاد قرارداشت ،جلیلی نیز مرا به استوار
علی اصغر فتح اللهی درجه دارعملیات رکن سوم لشگر توصیه کرده بود .همزمان با آغاز تقسیم،
فتح اللهی درکنار مسئولین رکن یکم وآجودانی قرارگرفت ،قبل ازپایان کارتقسیم ،باکسب اجازه
ازمسئولین دست مراگرفت و همراه خود به رکن سوم لشگر آورد.
خوشبختانه شانس یاری کرد و سفارش مؤثر شد و من دراورمو ماندم .ازاین پیش آمد
خوشحال بودم .ازماندن دراورمو سه هدف اصلی داشتم ،اول :ازنزدیك یار و یاور پدر و مادرم
باشم .دوم :ادامه تحصیالت متوسطه درکالسهای شبانه را بدهم .سوم اینکه نامزد کرده بودم و
قصد ازدواج و تشکیل خانواده را داشتم

63

ورود به ارتش ]درون ارتش[
_________________________________________________________
همراه استوارفتح اللهی از پله های سمت راست به طبقه باالی ستاد رفتیم ،نخست ازدرب
اول سمت راست وارد اطاق کوچکی شدیم .نخستین باردرآنجا به استوار مختارطبیب زاده
مسئول بایگانی معرفی شدم .او ازمن با چای و بیسکویت پذیرائی کرد و قرار شد دربخش
بایگانی او راکمک کنم .در مدت کوتاهی سیستم بایگانی پرونده ها را یاد گرفتم و کلیه نامه های
رسیده ازیگانها و سایر ارگانها را درداخل دفتر ویژه ثبت و پس ازضمیمه به پرونده مربوطه ،آنها
را جهت اقدام به مسئولین مربوطه تسلیم می کردم.
هریك ازدرجه داران ضمن ابراز محبت بمن ،سعی داشتند با پرس وجو کردن بیشتر با من
آشنا شوند .استوار طبیب زاده اهل خوی درجه داربسیار مهربان وپرکاری بود و دررسته مهندس
رزمی درگردان چهار مهندس لشگر خدمت کرده بود.
همچنین رئیس رکن سوم وقت سرگرد رسول روشن درکارها سخت گیری های بیجایی
میکرد .متاسفانه سخت گیری های او سبب شد که من نتوانم بموقع درسرکالسهای شبانه حاضر
شوم و چندین سال عمرم به هدر رفت.
رکن سوم لشگر:
بطورکلی ،رکن سوم از سه بخش تشکیل می شد »سازمان« :ازکوچکترین یگان تا یگان
بزرگتردرارتش طبق جدول سازمان تشکیل یافته است .دراین جداول شغل سازمانی پرسنل،
سالح وتجهیزات مربوطه و ...بطور دقیق مشخص گردیده وتشکیل یگانها ،تجدید سازمانها
بوسیله این بخش اجرا می گردد».آموزش« :این بخش برابرآئین نامه ها ومدارك آموزشی
درزمینه های گوناگون ازجمله آموزش تئوری انواع سالحها ،تاکتیك در رده های مختلف و...
آموزش داده میشود» .عملیات« :پرسنل بخش عملیات که من در آنجا خدمت می کردم ،شامل
یك سرگرد ستاد ،دو نفر درجه دار متخصص عملیات و یك نفر ماشین نویس بود.
پس ازمدتی سرگرد روشن به فرماندهی گردان  ۴۴پیاده سلماس منسوب و به آنجا منتقل
گردید .پرسنل از انتقال اوخوشحال بودند .سرگرد جعفرقلی پیرنیاکان از تیپ ۱پادگان خانا
)پیرانشهر( بسمت رئیس رکن سوم لشگر ۴برگزیده شد .پیرنیاکان اهل مرند بود ،یك نظامی
برجسته ،اهل مطالعه و به زبان انگلیسی آشنائی کامل داشت .او به حضرت علی)ع( ارادت
داشت .یکروز پس از پایان مراسم صبحگاهی مقاله ای را که در رابطه با زندگی حضرت علی)ع(
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نوشته بود برای پرسنل پادگان اورمو ازپشت تریبون قرائت نمود که مورد استقبال پرسنل
قرارگرفت.
پیرنیاکان در اوایل شروع کار دررکن سوم به من گفت :شما درجه دار با استعداد و
شایسته ایی هستید و دوست دارم به کارهای عملیاتی مسلط باشید .و دراین باره مرا به استوار
علی اصغر فتح اللهی سفارش کرد تا آموزشهای الزم را دراین خصوص ببینم .هدف این بود که
پس از بازنشستگی فتح اللهی ،من درشغل او انجام وظیفه نمایم .در این مدت در درون رکن
سوم تحوالتی رخ داد .بایگانی به بخش های سازمان ،آموزش ،عملیات مجزا گردید .من به عنوان
»درجه دارعملیات« دربخش عملیات انجام وظیفه نمودم .کلیه طرح ریزی های عملیاتی،
آمادگی رزمی یگانها و ماموریت های رزمی  ...ازوظایف این بخش بود .کسانیکه درارتش با مدارك
طبقه بندی شده و استراتژیك نظامی سروکار داشتند بایستی ازطرف ضد اطالعات مورد تائید
قرار می گرفتند.
درآن موقع سرگرد اسداله کاظم زاده فرمانده ضداطالعات وابسته به لشگر بود .کاظم زاده
هیکل درشتی داشت بسیار انسان مهربان و با فرهنگی بود و معموال به زبان ترکی با ما حرف
می زد بعدها سرگردکاظم زاده بمحل دیگری انتقال یافت و بجای او سرگرد فرامرزپور به
فرماندهی ضداطالعات وابسته به لشگر 64منسوب شد .فرامرزپور چشمهای زاغی داشت .بسیار
آدم خشک اندیش و مردم آزاری بود و درمیان پرسنل ستاد لشگر هیچ محبوبیتی نداشت.
وظایف بخش عملیات
لشگر۶۴پیاده با توجه به طرحهای ارسالی ازسوی ستاد نیروی زمینی طرحریزیهای عملیاتی
الزم را بمنظورجلوگیری ازحمالت احتمالی ارتش عراق درزمینه های دفاعی و تعرضی
پیش بینی می کرد و هرسال دردوره های کوتاه مدت حدود یك هفته با انجام مانورهای گردانی،
تیپی و لشگری ،یگانها را برای اجرای هرگونه عملیات تدافعی و تعرضی بویژه درمناطق مناسب
درمحورهای نفوذی آماده می ساخت .برای کنترل و ارزیابی مانورها داورها ازطریق نیروی زمینی
به منطقه لشگر اعزام می شدند .معموال مستشاران آمریکائی نیز برای ارزیابی تمرینات در
محل های مانورحضور داشتند .ازآنجائی که روابط ایران باکشور ترکیه درآن زمان همواره حسنه
بوده برای مرزهای شمال غربی )ترکیه( نیروی پوششی کم ،ازیگانهای ژاندارمری پیش بینی
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شده بود .لشگر ۶۴پیاده اورمو در منطقه استحفاظی خوددرشمال غرب حدود ۲۷۰کیلو متر با
کشور ترکیه مرزمشترك دارد و بدین جهت اجرای تمرینات پیمان سنتو درآن زمان بعهده لشگر
۶۴پیاده اورمو محول شده بود .هنگام تمرینات تعدادی پرسنل مجرب نیز ازطرف ستاد مشترك
از تهران به مرکز لشگر در اورمو اعزام می شدند .قرارگاه لشگر و قرارگاه تیپهای  3-2-1و سایر
یگانهای ذینفع در مانورها شرکت داشتند .تیم های رابط با وسایل مخابراتی از طریق محورهای
نفوذی ،بازرگان ،رازی ،سرو به ترکیه اعزام می شدند تا با مبادله اطالعات عملیات یگانهای
لشگر۶۴پیاده و ارتش ترکیه را هم آهنگ سازند .همچنین برای جلوگیری ازتهاجم احتمالی
ارتش اتحاد شوروی سابق طرحهای دفاعی با همکاری ارتش ترکیه تهیه می گردید و این
طرحها در چارچوب پیمان سنتو و با همکاری لشگر۶۴پیاده با ارتش های ترکیه ،پاکستان،
انگلستان و آمریکا به انجام می رسید.
کلیه مدارك طبقه بندی شده پیمان سنتو در مسئولیت و اختیار من بود و درداخل
صندوقهای ویژه نسوز دراطاق عملیات ستاد لشگر نگهداری می شد .درنیمه دوم دهه چهل ،یك
روزعصر فرماندهی لشگر سرلشگرهاشم نجعی نژاد ۱مرا به دفترش فرا خواند و پس از اندکی

گفتگو در رابطه با مسئولیت وموقعیت خدمتیم نسبت به حفاظت مدارك مزبور تاکید نمود.
احداث مواضع ،اطاقهای خرج 2درمعبرهای وصولی ،آمادگی رزمی ،تهیه طرحهای عملیاتی
پدافندی ،آفندی ،چریك و ضد چریك و ضداغتشاشات و جابجایی کلیه یگانهای عملیاتی در
منطقه استحفاظی لشگر و خارج ازآن و ...بعهده این بخش بود.
__________________________________________________________________
 -1سرلشگر هاشم نجعی نژاد اهل تبریز بود .تقریبا سیاه چهره بود .رسته اش توپخانه و امیر باسواد و با فرهنگی
بود .بعدها به درجه سپهبدی رسید و در سمت قائم مقام سازمان نظامی ارتش خدمت می کرد .پس ازانقالب
اسالمی ایران ،مانند خیلی ها به حکم دادگاه انقالب در تهران تیرباران گردید.
 -۲اتاق های خرج در نقاط حساس پل ها ،گردنه ها ،مناطقی که عبور و مرور متکی به جاده است بویژه در
مناطق کوهستانی و ...در زمان صلح با هم آهنگی بخش عملیات رکن سوم لشگر ،بوسیله گردان مهندس لشگر
ساخته می شد.

تجدید سازمان یگانها)طرح تاج(
در اوایل نیمه دوم دهه  ۱۳۴۰شمسی ،طرح تجدید سازمان »تاج« در نیروی زمینی به
مرحله اجرا گذارده شد و درنتیجه بسیاری از یگانهای مستقردربرخی ازمناطق آذربایجان را
بشرح زیر دستخوش تحوالت عظیمی ساخت.
 لشگر ۳۷پیاده تبریز منحل گردید .تبریز به مراکز پشتیبانی آموزشی تبدیل گشت. لشگر ۳پیاده مراغه منحل گردید .گروه  ۱۱توپخانه درمراغه استقرار یافت.ترکیب لشگر۳پیاده مراغه ،لشگر ۴۵زنجان را تشکیل داد بعدها به لشگر ۱۶زرهی قزوین تجدید
سازمان یافت.
 عنوان لشگر ۴به لشگر ۶۴تغییر نام یافت و تحوالت زیردر داخل لشگر انجام گرفت .یگانهایلشگردرآذربایجان غربی بشرح زیرگسترش یافته بودند.
 اورمو :قرارگاه وگروهان ۶۴قرارگاه لشگر -گروهان  ۶۴دژبان  -گردان  ۴۸۲مخابرات  -یگانهایفرماندهی پشتیبانی شامل .گروهان  ۶۴اداری  -گردان  ۵۱۰بهداری  -گردان  ۵۸۷تعمیر و
نگهداری  -گردان  ۵۸۸آماد و ترابری.
 اورگانها ویگانهای وابسته به لشگر .بیمارستان  ۵۲۳منطقه ای یکصد تختخوابی اورمو -گروهان  ۱۰۲مهمات ،یگان خدمات پادگانی.
 خانا )پیرانشهر(  :تغییرنام تیپ  ۱۲پیاده به تیپ  ۱پیاده ،شامل گردانهای ۱۹۸ - ۱۶۴پیاده -گردان  ۳۰۶توپخانه ۱۰۵میلیمتری ،یگانهای پشتیبانی رزمی .گردان ۱۷۳پیاده مستقر در
پادگان پسوه.
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 سلماس  :تیپ ۱۱پیاده منحل شد ،از سه گردان پیاده تیپ ،تنها گردان  44پیاده باقی ماند.بعدها تیپ ۲پیاده شامل :قرارگاه وگروهان قرارگاه تیپ ،گردانهای ۱۰۹و۱۳۲پیاده
جدیدالتشکیل وگردان۱۱۷پیاده )گردان۴۴پیاده سابق( گردان  ۳۰۸توپخانه  ۱۰۵میلیمتری
جدیدالتشکیل و...

 سویوق بوالق ) ۱مهاباد(  :تیپ  ۳پیاده جدید التشکیل .شامل  :قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپگردانهای ۱۲۷ -۱۶۷ -۱۱۵پیاده ازلشگر ۳۷منحله تبریز ،گردان۳۰۴توپخانه  ۱۰۵میلیمتری

جدید التشکیل] ،گردان ۱۲۷پیاده در پادگان سقز مستقر بود[
 خوی  :گردان  ۲۵۲سوارزرهی و دسته ۱۰۲مرمی به پادگان همدان منتقل گشت .گردان ۲۳۰سوارزرهی دراین پادگان تشکیل گردید که تانگهای آن از نوع )اسکورپیون( انگلیسی بود۲.
 قوشچی :تیپ ۱۰پیاده منحل گشت .توپخانه لشگر :شامل ،گردانهای  ۳۸۵توپخانه ۱۵۵میلیمتری کمك مستقیم ،گردان  ۳۸۰پدافند هوائی  ۲۳میلیمتری ،وگردانهای  ۲۴۵و ۲۷۵
۳

تانگ ام» 47-هرگردان دارای ۵۳دستگاه تانگ سازمانی بود« ،گردان  ۴۰۷مهندسی رزمی.

بترتیب درپادگان قوشچی گسترش یافتند ]دردهه چهل هم چند سال،گردان سپاه دانش دراین
پادگان مسقر بود که بعدها به پادگان سراب تغییر مکان داد[
 -مرند  :گردان  ۲۰۳سوار زرهی با تانگهای نوع )اسکورپیون( انگلیسی.

___________________________________________________________________
 -۱نام این شهر درزمان رضا شاه به مهاباد تغییر نام یافت و دراصل »سویوق بوالغ« یعنی چشمه سرد بوده است.
 -۲تانگهای اسکورپیون ساخت انگلیس است ودرعبورازآب و شرکت درعملیات رزمی اکتشافی و متحرك بسیار
مناسب بوده معموال ماموریت پاسداری رزمی یا نیروی پوششی به این یگانها محول می گردید .اگر درست خاطرم
باشد یك گردان سوارزرهی دارای  ۵۴دستگاة تانگ بوده است.
 -۳تجدید سازمان مزبور متعلق به حدود سی سال پیش است ،اکنون بیشتر آنها تغییر یافته و جهت ثبت در تاریخ
در اینجا آورده شده.
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با توجه به تاریخچه موجود در رکن سوم لشگر ،اسامی فرماندهان لشگرکه تاکنون در ذهنم
مانده بشرح زیر است.

سرتیپ احمد زنگنه
سرتیپ بیگلری
سرلشگر کمال
سرلشگر عزیزی

سرلشگر کوپال
سرلشگر احمد بهارمست
سرتیپ کریم ورهرام
سرلشگر جعفر شفقت
سرلشگر احمدی
سرتیپ عالالدین ناظم
سرلشگر هاشم نجعی نژاد
سرلشگر وجیه الله آزموده
سرلشگر جعفر صانعی
سرلشگر عبدالعلی هومان
سرلشگر کاظم خزاعی
سرهنگ فرهنگ کوثر

پس از انقالب اسالمی 1357

سرهنگ قاسمعلی ظهیرنژاد

-

-

سرهنگ محمد رضا

-

-

سرهنگ محمد ذکیانی

-

-

و...

عملیات ) عما(
عراق همواره ادعای خود را بر شط العرب مطرح می ساخت و اعالم می کردکه ازعبور و
مرور کشتیهای حامل پرچم ایران در شط العرب ممانعت خواهد کرد .بحران زمانی افزایش یافت
که ایران می خواست اراده عراقیها را دراین باره آزمایش کند .دردوم و پنجم اردیبهشت ماه
۱۳۴۸کشتیهای ابن سینا و آریا تحت حفاظت یگانهای نیروی دریائی و هواپیماهای جنگی
نیروی هوائی وارد شط العرب شدند و بدون حادثه به خرمشهر رسیدند .درآن هنگام یگانهای
نیروی زمینی در سراسر مرزهای باختری آرایش جنگی گرفته بودند و پایگاههای نیروی هوائی
درآماده باش کامل بسر می بردند .و هرلحظه آغاز جنگ میان دو کشور محتمل بود .گشت
هوائی بوسیله هواپیماهای شکاری در آسمان سرتاسر نوار مرزی ،بیست و چهار ساعته ادامه
داشت .لشگر ۳۷پیاده تبریز بفرماندهی سرلشگر یوسفی به منطقه غرب در خسروی اعزام و در
طول مرز گسترش یافته بود.

درآن ایام رئیس ستاد ارتش ]بزرگ ارتشتاران[ ارتشبد بهرام آریانا  ۱و جانشین او ارتشبد

فریدون جم ،فرمانده نیروی زمینی ارتشبد فتح الله مین باشیان ،2فرمانده ارتش یکم سپهبد
فریدون فرخ نیا و فرماندهی لشگر 64سرلشگر وجیه الله آزموده بودند .ارتش یکم که بعدها
به سپاه یکم تغییرنام داد مرکزش درکرمانشاه بود .دربحبوحه عملیات »عما« طبق امرسپاه یکم،
گردان  ۴۴پیاده که بعد ها به گردان ۱۱۷پیاده تغییرنام یافت بفرماندهی سرهنگ دوم رسول
روشن  ۳ازپادگان »سلماس« درآذربایجان به منطقه مرزی نوسود درغرب کشور اعزام شد.
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هنگامیکه ستون درمنطقه کرمانشاهان توسط سپهبد فریدون فرخ نیا فرمانده سپاه یکم
با هلی کوپتر مورد بازدید هوائی قرارگرفت .بالفاصله فرخ نیا طی تلگراف رمز پیغامی به این
شرح به لشگر ابالغ نمود».دالوران لشگر ۶۴پیاده آذربایجان با آرایش رزمی مطلوب وارد منطقه
غرب شدند بدینوسیله رضایت خود را ابالغ می نمایم«
ماموریت گردان مزبور معموال پوشش معابر وصولی و همچنین اجرای عملیات چریکی و
نفوذ شبانه به داخل خاک عراق و ضربه زدن به تاسیسات و نیروی انسانی بود .برای انجام
عملیات چریکی ازکادرهای نظامی سایر یگانها ،پرسنل ورزیده و صالحیتدار توسط لشگرانتخاب
و به نوسود ]نوسود درمنطقه مرزی قرار داردکه جزو استان کرمانشاه است[ اعزام و زیر امرگردان
مزبور قرار می گرفتند .در این مدت عملیات های نفوذی به داخل خاک عراق انجام گرفت که
گویا ،یکی ازآنها نفوذ به پادگان » تویله « بود ].فرماندهی عملیات های چریکی بعهده کادرهای
نظامی نیروهای چترباز بودکه از تیپ 23نوهد تهران به منطقه اعزام شده بودند[.
گردان۱۱۷پیاده پس حدود شش ماه ،بوسیله گردان۱۷۳پیاده مستقردرپادگان پسوه تعویض
گردید .درطول ماموریت از یگانهای لشگر تلفات چشمگیری وجود نداشت.
درطول عملیات »عما« کلیه یگانهای لشگر با توجه به حساسیت منطقه استحفاظی در
مراحل 3،2،1آماده باش بسر می بردند .بطور مثال :در مرحله  1یعنی صددرصد یگانها درحال
آماده باش بودند .بترتیب در مرحله  2و 3در صد آماده باش کمتر می شد
__________________________________________________________________
 -۱در باره برکناری ارتشبد آریانا به چکیده از نوشته خسرو معتضد اشاره می کنم»:پس از اینکه بی کفایتی ارتشبد
آریانا در ماجرای اختالفات مرزی ایران و عراق نداشتن وسایل یدکی برای تانگها و زرهپوش های ارتش ،نداشتن
تور استتار و بی خبری از حال پادگان نیروی دریایی دریکی از جزایر خلیج فارس ،خوشگذرانی و استراحت طلبی
به اداره امور ارتش نمی رسید و گذشته ازآن گاهی رک گویی و نکته پراکنی هایی می کرد کنار گذارد .و ارتشبد
جم را رئیس ستاد مشترک و سپهبد مین باشیان را فرمانده نیروی زمینی کرد].منظورش محمد رضا شاه است.
مؤلف[ )شب ژنرال ها ،،سال ،1383صص104،103
 -2هنگامیکه ارتشبد فتح الله مین باشیان به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد ،من درتوصیف اش شنیده
بودم که او ،فرد با استعداد و پردلی است که استقالل فکری دارد .مین باشیان در بحبوحه عملیات »عما« به
اورمو آمد ،پس از مراسم صبحگاهی به کلیه پرسنل مرکز لشگر 64ابالغ نمودند که افسران و درجه داران
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پادگانهای اورمو درداخل مسجد پادگان شماره  2درسخنرانی تیمسار مین باشیان حضور یابند .من )مؤلف( هم
درآن محل بودم ،مسجد پرازپرسنل بود ،بعلت کمی جا عده زیادی ازما دربیرون مسجد ایستاده بودیم.
مین باشیان قد بلندی داشت با لباس کاری شیک .او سخنرانی مبسوطی را ایراد کرد ،در باره رفاه نظامیان و...
سپس دستش را به طرف شمال اشاره کرد] منظورش روسها بود[ گفت » :گذشت آن روزهائیکه درشهریور سال
 1320که خاک ما را مورد تجاوز قرار دهند .چنانچه این بار چنین جسارتی تکرار شود ،پاسخ تانگهای دشمن را با
سالحهای مدرن ازجمله آر -پی -جی و غیره  .خواهیم داد و«...
من آنموقع جوان بودم ،پس از سخنرانی می شنیدم که نظامیان بویژه قدیمی ها می گفتند ،چنین سخنرانی
بی پروای سیاسی دل و جرئت می خواهد و ...ارتشبد مین باشیان که در رفع نقصان نیروی زمینی می کوشید و
به آن سر و سامان می داد بعلت استقالل فکری اش مدتی بعد عذر او ر ا خواستند.
 -۳درباره سرگرد رسول روشن ،رئیس رکن سوم اسبق لشگر قبال اشاره کرده ام .هنگامیکه گردان ۱۱۷پیاده پس
ازپایان ماموریت به پادگان اولیه )سلماس( بر می گشت ،بعد از ظهر بمحض رسیدن به حوالی اورمو توقف مینماید.
و فرمانده گردان از فرمانده لشگر درخواست می کند که مقامات بلند پایه شهر برای تقدیر ازپرسنل گردان به
پیشواز آنان بیایند .پیشنهاد پذیرفته شد .ستون پس از یک شب توقف در بین راه ]حوالی باالنج[ فردای آنروز با
استقبال مردم ،وارد شهر شده و حرکت خود را به طرف سلماس ادامه داده و در پادگان مستقر می شود.

عملیات آرارات
اکراد بارزانی سالها بود در شمال عراق با ارتش آن کشور می جنگیدند .بطورکلی دولت
آمریکا به نفع سیاست منطقه ای خود و ایجاد تحوالت الزم درحکومت عراق محمدرضا پهلوی
را برآن داشته بود که جبهه مالمصطفی بارزانی را علیه دولت عراق پشتیبانی نماید.
اگردرست درخاطرم باشد ،فرمان شاه مبنی برپشتیبانی از مالمصطفی بوسیله نیروی زمینی
درتابستان سال  ۱۳۵۲به لشگر ابالغ گردید .نخست شور ستادی توسط رئیس ستاد و روسای
ارکان ستادلشگر وعوامل تخصصی دراطاق جنگ تشکیل گردید .وپس ازطرح ریزی ،نخستین

دسته خمپاره انداز ۱۲۰میلیمتری ۱بفرماندهی سرگرد ]رضا الف[ ازگردان ۱۷۳پیاده تیپ،۱
شبانه برای پشتیبانی ازعملیات بارزانی ها ازمحور خانا ،رواندوز به آنسوی مرز)داخل خاك عراق(
اعزام گردید .لشگر بعدها کلیه دسته های خمپاره انداز ۱۲۰میلیمتری را دراین عملیات شرکت
داد .لشگر دارای  ۹گردان پیاده و هرگردان یك دسته و هر دسته دارای چهار قبضه
خمپاره انداز۱۲۰میلیمتری بود .هدف ازشرکت کلیه دسته ها این بوده که پرسنل بتوانند
بطورعملی در منطقه نبرد شرکت داشته و تجربیات رزمی کسب نمایند.
___________________________________________________________________
 -۱خمپاره انداز ۱۲۰میلیمتری ساخت اسرائیل بود و حدود ۱۰کیلومتربرد داشت و درپشت خودروهای جیپ مانند
یدك کشیده می شد و درعملیات های کوهستانی بویژه بلحاظ تحرك و عملکرد دریگانهای پیاده و زرهی سالحهای
بسیار موثری بودند.
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پس ازچند ماه از آغازعملیات و شدت گرفتن جنگ میان بارزانی ها وارتش عراق دسته های
خمپاره انداز۱۲۰میلیمتری از یگانهای لشگر ۷۷پیاده خراسان همچنین گردانهای
۱۳۰میلیمتری 1ازگروه ۱۱توپخانه مراغه و گردان توپخانه هویتزر۲۰۳میلیمتری  2ازلشگرگارد
تهران بفرماندهی سرهنگ دوم افشار زیر امرلشگر قرارگرفته و به منطقه عملیات اعزام شدند.
بمباران هوائی توسط نیروی هوائی عراق بشدت درمنطقه ادامه داشت .و بمنظور پوشش هوائی
یگانها ،آتشبارهای هوائی که به توپهای  ۲۳میلیمتری دو لول روسی مجهز بودند بمنطقه اعزام
گردید و بعدها توپهای ضد هوائی اورلیکن با برد موثرکه به دستگاه هدایت شونده مجهز بودند از
نیروی هوائی به منطقه اعزام گردید .برای کنترل کامل و هدایت عملیات کلیه یگانهای مستقر
درمنطقه ستاد عملیاتی توسط لشگر به منطقه اعزام گردیدند که سرهنگ توپخانه مالك و
سرهنگ توپخانه کتانی به ترتیب فرماندهی منطقه عملیات را بعهده داشتند .محل استقرار ستاد
عملیاتی درحاج عمران درداخل خاك عراق درحدود چهل کیلومتری پادگان خانا بود.
کلیه پرسنل شرکت کننده درعملیات قبل ازعزیمت به آن سوی مرز بجای اونیفرم نظامی،
لباس کردی می پوشیدند وعالئم نظامی از تنه خودروها و تجهیزات نا پدید میگردید .پادگانهای
خانا و پسوه که یگانهای تیپ ۱پیاده درآنجا مستقربودند ازآغاز تا پایان عملیات میزبان یگانهای
ماموربوده و برای تحویل پوشاك و ازبین بردن عالئم نظامی و سایرکارها ،همکاری های الزم را
فرماندهی این تیپ بعهده داشت.
علت تغییرلباس و ناپدید ساختن عالئم نظامی نمایانگر غیرعلنی بودن پشتیبانی ارتش ایران
از بارزانی ها بود زیرا چنانچه سازمانهای بین المللی آگاه می شدند دولت ایران را بعلت مداخله
درامور یك کشور دیگر محکوم می ساختند .درمدت عملیات آتش های شدید و موثر
خمپاره اندازها و توپخانه ،تلفات سنگین جانی و خسارات مالی فراوانی را به یگانهای ارتش عراق
وارد ساخت .بطوریکه ارتش عراق در اواخرکار ،دیگر امید پیروزی نداشت ،و درنتیجه دولت عراق
مجبور به پذیرفتن خواسته های بارزانی ها بود.
___________________________________________________________________
 -1توپهای ۱۳۰میلیمتری ساخت روسیه بوده و  ۲۷کیلومتر برد داشت.
 -2توپهای  ۲۰۳میلیمتری ساخت آمریکا حدود ۱۰کیلومتر برد داشته و درپشتیبانی نزدیك یگانهای رزمی از قدرت
آتش آن استفاده می شد
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درطول عملیات آرارات یك گردان توپخانه ۱۷۵میلیمتری خود کششی]ساخت آمریکا[
ازگروه ۱۱توپخانه مراغه در زیر امرلشگر قرارگرفت و به منطقه نفوذی سردشت ،در قلعه دیزه
اعزام و درحوالی میرشیخ حیدر مستقرگردید .دیدبانهای توپخانه مزبور در ارتفاعات مناسب در
داخل خاك عراق مستقر بودند و با قدرت آتش این یگان تلفات سنگینی به یگانهای ارتش عراق
وارد گردید .فرماندهی گردان را سرگرد ایرج آزادپیما بعهده داشت .گویا درآن موقع در ایران سه
گردان توپخانه ۱۷۵میلیمتری وجود داشت که بترتیب درآذربایجان ،پادگان جی تهران و
کازرون در»جنوب« مستقر بودند .توپهای مزبورحدودچهل کیلومتر برد داشت .و با خرج موشکی
به چهل و پنج کیلومتر هم می رسید] .کلیه سند ها در رکن سوم لشگر موجود بود[
ارتشبد حسین فردوست در این خصوص می نویسد:
»منصورپور هرگونه ساز و برگ و تجهیزات مورد لزوم کردها را ازطریق ارتش تامین می کرد و
به آنها می رساند .یک فرستنده قوی نیزتوسط ساواک ازخارج خریداری شده و درمنطقه
بارزانی ها نصب شده بود که ازآن برای تبلیغات مالمصطفی بارزانی استفاده می شد .نیروهای
مالمصطفی بارزانی از واحدهای پیشمرگه تشکیل می شد و هر واحد تقریبا معادل یک تیپ بود.
تعداد پیشمرگه ها حدود سی هزار نفر بود که هر تیپ پیشمرگه بین سه تا پنج هزار نفر نیرو
داشت و بنابراین حدود هشت الی ده واحد پیشمرگه را در بر می گرفت .معموال ارتش عراق
حدود چهار تا پنج لشگر را به مقابله با پیشمرگه ها اعزام می داشت که همیشه با تلفات
سنگین مراجعت می نمودند .درنتیجه عراق منظما روستاهای کردنشین را با هواپیما بمباران
می کرد و خسارات مالی و تلفات انسانی به اهالی غیر نظامی وارد می ساخت.
درتابستان  1353ارتش عراق با گسیل داشتن حدود  30هزار نیروی مسلح و 300تانگ و یک
گردان مسلسل سنگین و ...با شرکت نیروی هوائی خود قادر نشدمواضع اکراد را که بوسیله
یگانهای توپخانه و خمپاره انداز و سالحهای ضد هوائی لشگر 64پیاده پشتیبانی مداوم می شد،
تسخیرنماید .نقاط حساس منطقه کوههای»زورزک« همچنان دراختیار بارزانی ها باقی ماند.
به هرحال ،سالها نبرد اکراد بارزانی با عراق ادامه داشت ودولت عراق هیچ امیدی به پیروزی
نداشت .سرلشگر منصورپور معتقد بودکه این جنگ فرسایشی کمر ارتش عراق را خرد کرده و
دولت بغداد باالخره مجبوربه پذیرش خواستهای اکراد خواهد شد .درچنین شرایطی ناگهان
آمریکا وارد عمل شد و به محمد رضا دستور انعقاد قرارداد  ۱۹۷۵را با عراق داد .قرارداد فوق با
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وساطت بومدین درالجزایر میان محمد رضا و صدام به امضاء رسید ومحمدرضا پذیرفت که در
مقابل دردست داشتن تعدادی از ارتفاعات باختران و قطعی شدن مرز آبی اروند رود بین دو
کشورحمایت خود را از بارزانی ها سلب کند .به اعتقاد من این قرارداد فقط به سود عراق بود و
محمد رضا امتیازات خیلی بیشتر از آنکه بدست می آورد به دولت عراق می داد .از چه رو آمریکا
تا سال ۱۹۷۵محمد رضا را به حمایت از اکراد عراق وا داشت و دولت مرکزی بغداد را تضعیف
نمود و دراین سال خواستار پایان شورش بارزانی ها و تثبیت دولت بغداد شد؟«

۱

سلب حمایت ارتش از بارزانی ها سبب شد مالمصطفی بارزانی و افراد تحت فرمان او از
مقاومت دست بکشند ،درنتیجه بامداد یک روز  ---فرمان شاه ،توسط نیروی زمینی به لشگر
ابالغ شدکه کلیه یگانهای اعزامی به داخل خاك عراق دراسرع وقت به پشت مرزهای بین المللی
عقب نشینی کرده و نیروهای بارزانی که وارد خاك استحفاظی لشگر اورمو در آذربایجان )خانا(
می شوند ،پس ازخلع سالح کامل پناهنده محسوب می شوند.
وصول این دستور نخست همه ما را در اطاق عملیات هیجان زده کرده و خوشحال شدیم که
عملیات خاتمه می پذیرد .بعنوان متصدی عملیات بالفاصله تلگراف رمزی را به فرماندهی
منطقه عملیات تهیه کردم و دردستور تاکید شده بود یگانها رده به رده زیرآتش آتشبارهای
توپخانه ۱۳۰میلیمتری و پوشش هوائی آتشبارهای پدافند هوائی عقب نشینی نمایند.
دراین موقع رئیس ستاد وقت سرهنگ حسام الدین سروش]که نظامی با شخصیت و با سوادی
بود[ سراسیمه وارد اطاق عملیات شد و درپشت میز من»مؤلف« نشست و مضمون تلگراف مرا
تغییر داد مبنی بر اینکه حمله هوائی ازطرف ارتش عراق انجام نخواهد گرفت .گفتم» :جناب
سرهنگ! من فکر می کنم ،حمله هوائی انجام بگیرد باید پیش بینی بکنیم «.رئیس ستاد گفت:
» نه! نیاز نیست ،فکر نمیکنم .«.باالخره آنچه را که رئیس ستاد میخواست نوشت و امضاء کرد و
دستور بصورت رمز به فرماندهی منطقه مخابره شد .پس ازساعتی تلگراف فوری ازمنطقه دریافت
___________________________________________________________________
 -۱ظهور و سقوط سلطنت پهلوی .خاطرات ارتشبد حسین فردوست ،تهران  ۱۳۷۸صص۵۰۲-۵۰۳
توضیح :درآن سالها دولت عراق هزینه های گزافی را صرف ارتش خود می کرد ،ارتش عراق به زرادخانه روسها
مبدل شده بود بطوریکه درسال  ۱۳۵۷شمسی دارای هشت لشگر و دو یا سه تیپ مستقل بود و تعداد افراد ارتش
به هفتاد و پنج هزار نفر بالغ می شد و حدود یکهزا وهشتصد دستگاه تانگ داشت.
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گردید مبنی بر اینکه ،یگانها بمحض خروج از مواضع و انجام عقب نشینی مورد حمله و بمباران
شدید هواپیماهای عراقی قرارگرفته اند و بالفاصله دستورداده شد دو باره به مواضع خود
برگردند .دستور توقف عقب نشینی فرمانده منطقه فورا از طرف لشگر تائید شد.
فرمانده لشگر وقت سرلشگر جعفر صانعی با ستاد سیار ،عصر همانروز عازم پادگان خانا
گردید و عقب نشینی یگانها شبانه با استفاده از تاریکی شب و احتیاط الزم بدون تلفات انجام
گرفت.
ازفردای روز عقب نشینی سیل پناهندگان بارزانی آغاز شد .حدود  ۹۰هزار پیشمرگه و
خانواده هایشان وارد منطقه آذربایجان غربی شدند .بمحض ورود افراد مسلح به این سوی مرز،
سالحهای آنان بوسیله کمیته های ویژه خلع سالح لشگر »رکن دوم -ضداطالعات« ضبط شد.
درآن موقع سرهنگ دوم کاظم نیکنام رئیس رکن سوم ،سرگرد توپخانه یوسف بهلولی
اسکوئی افسرعملیات ومؤلف درجه دارعملیات ،لشگر 64بودیم .سرهنگ دوم نیکنام اهل شمال و
سرگرد اسکوئی اهل اسکو درآذربایجان بودند.
دراین عملیات به بیش ازپنجاه نفر از نظامیان مدال افتخار از نیروی زمینی درخواست گردیده
بود که بالفاصله تصویب گردید .دو نفر افسران مزبور و مؤلف نیز جزو دریافت کنندگان مدال
افتخار بودیم.
بعدها سرهنگ نیکنام به فرماندهی پشتیبانی لشگر منصوب شد .سرگرد اسکوئی به
فرماندهی گردان 306توپخانه  105میلیمتری پیرانشهر)خانا( منصوب و مدتی بعد به فرماندهی
گردان توپخانه  105میلیمتری مهاباد )سویوق بوالق( انتقال یافت .وی درسالهای اول پیروزی
انقالب ،فرماندهی مراکز پشتیبانی آموزشی تبریزرا عهده دارگردید .متاسفانه پس ازانتقال او به
تبریز و محبوس شدن من در زندان جمشیدیه تهران و خروجم از ارتش ارتباط ما قطع گردید.

عملیات سیمرغ
پس ازشکست نیروهای بارزانی وپایان عملیات آرارات درعراق ،نیروهای تحت فرمان جالل
طالبانی بنام حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق دربرابر ارتش عراق می جنگیدند.گسترش
ارتش عراق درشمال آن کشور و فشار روز افزون ،اکراد را تهدید میکرد .طبق اطالعاتی که به
لشگرواصل شده بود ،ازقرارمعلوم نیروهای طالبانی قصد داشتند بمنظور دریافت اسلحه و مهمات
ازسوریه ،خود را از راههای کوهستانی به مرز این کشور برسانند.
دراین دوره روابط ایران وعراق حسنه شده بود و از سوی نمایندگان دوکشوربا نظارت ناظران
الجزایری اختالفات مرزها با عالمت گذاری جدید برطرف میگردید .دراین میان دولت های ایران
وعراق با هم آهنگی یکدیگر آمادگی خود را برای جلوگیری از رسیدن اکراد به مرز سوریه اعالم
داشته بودند.
دراین باره به لشگر ماموریت داده شده بود با هم آهنگی یگانهای مرزی ارتش عراق اقدامات
الزم را انجام دهد .دربهارسال ۱۳۵۴شمسی ستاد تاکتیکی ازقرارگاه لشگر به پادگان خانا
)پیرانشهر( اعزام گردید و من نیز بعنوان درجه دارعملیات در ترکیب این ستاد بودم .تعدادی
هلی کوپتر شنوك و )یو -اچ وان( برای جابجائی نیروهای پیاده و تعدادی هلی کوپتر از نوع کبرا
که برای تیراندازی و حفاظت هلی کوپترهای نفربر بکارگرفته می شد ،بوسیله هوانیروز زیر امر
لشگردرپادگان خانا قرارگرفت .سرپرست یگان هوانیروز ،سروان وطنپور بود .وطن پور ،خلبان
جوان و ورزیده و شجاع و نسبتا سیاه چهره بود .فراموش نمی کنم ،او یکروزظهر تازه از ماموریت
برگشته بود ،با چند نفر از همکاران درجلو ستاد تیپ خانا زیرآفتاب ایستاده بودیم ،از سروان
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وطنپور 1پرسیدیم چه خبر؟ وطن پور با خنده گفت» :یک تیر هم به طرف افراد شلیک نکردم،
فقط جلو مسیرشان را به رگبار می بستم و آنان مجبور می شدند مسیرشان را عوض کنند.
عوامل رکن دوم معموال اطالعات مورد نیاز را در باره تغییرمکان و راهپیمائی طالبانیها ،از اکراد
محلی در روستاها دریافت می کردند.

۲

۳

فرمانده لشگروقت سرلشگر عبدالعلی هومان و فرمانده تیپ ۱سرتیپ ابوالقاسم حاج باقری

و فرمانده تیپ  ۳سرتیپ احسان پزشکپور 4بودند .لشگر با استفاده از یگانهای تیپ ۱خانا و
تیپ  ۳مهاباد )سویوق بوالق( نیروهای متحرک ضربتی را سازمان داده و درنقاط حساس مرزی
مستقر کرده بود که از عبور عناصر جالل طالبانی به این سوی مرز جلوگیری نمایند.
یگانهای ارتش عراق درآنسوی مرزعملیات مشابهی انجام می دادند .درطول عملیات هرنوع
هم آهنگی بوسیله تیم های رابط بین دو ارتش که مجهز به وسائل مخابراتی بودند انجام
می گرفت .عملیات بیش از سه ماه طول نکشید و بتدریج با کنترل مرز شمالی عراق بوسیله
ارتش آن کشور عملیات بدون تلفات جانی و خسارات مالی خاتمه یافت و یگانها به پادگانهای
مربوطه مراجعت نمودند.

___________________________________________________________________
 -۱با سروان خلبان وطن پور صمیمی بودم ،او پس از پیروزی انقالب اسالمی مانند خیلی ها از ارتش پاکسازی شد.
اما هنگام آغاز جنگ ایران ،عراق ،شنیدم که وطن پور داوطلبانه به ارتش بازگشته و درمنطقه جنوب هنگام پرواز
عملیاتی ،هلی کوپتر اش مورد اثابت گلوله قرار گرفته و در همانجا به شهادت رسیده است .روحش شاد باد.
 -۲سرلشگر عبدالعلی هومان ،پس از انقالب در اثر سکته قلبی در تهران درگذشت که بعدا در این باره به آن اشاره
خواهد شد.
 -۳از قرار معلوم ،سرتیپ حاج باقری پس از انقالب درتهران درگذشته است.
 -4سرتیپ احسان پزشکپور پس از انقالب به خارج از کشور متواری شد و یک بار دردهه  ۱۹۸۰دراستانبول با هم
مالقات داشتیم و پس از آن او را ندیدم و فکر می کنم اکنون در فرانسه زندگی می کند.

عملیات ظفار
کلیات ماجرا از این قرار است که سلطان نشین عمان ،از مستعمرات قدیم انگلیس با خطر
شورش وسیع مردم منطقه ظفار)جبهه آزادیبخش ظفار( که با یمن جنوبی هم مرز است مواجه
شد .رژیم یمن جنوبی که پایگاه روسیه در منطقه بود بشدت از شورش ظفارحمایت می کرد و
ارتش عمان نیز نمی توانست در مقابل آنها عرض اندام کند .انگلیسی ها نیزکه دفاع از عمان را
بعهده داشتند نیروهای خود را ازعمان خارج کردند و نیروی نظامی اندکی را که فرمانده ارتش و
رئیس شهربانی که هردو انگلیسی بودند و به گفته سرتیپ خاتمی فرمانده ضداطالعات گاردکه
با آنها دیدارداشت ژنرال های مسلط و ورزیده ای بشمار می رفتند ،در آنجا باقی گذاردند.
سلطان قابوس که فرد جوان و تحصیل کرده انگلستان بود به پیشنهاد انگلیسی ها رسما از
محمدرضا پهلوی کمک خواست و او درآغاز سه گردان با عناصر پشتیبانی که جمعا یك تیپ
می شد به منطقه ظفار اعزام داشت .نیروهای فوق طبق یك جدول ازپیش تنظیم شده ،گردان
به گردان تعویض می شدند.
منطقه ظفارکوهستانی است ولی با ارتفاعات کم که بیشتر به تپه های متوالی شباهت دارد
تاکوهستان ،اما درمقایسه باصحراهای وسیع آن کشور منطقه کوهستانی بشمار می رود.
نیروهای ارتش ازآتش توپخانه و مسلسل و خمپاره انداز و بمباران هوائی استفاده می کردند در
حالیکه شورشیان ظفار تنها سالحهای سبك دراختیار داشتند .آنچه به یاد دارم به ترتیپ ،تیپ
پیاده ازلشگریک گارد تهران ،تیپ پیاده قوچان ازلشگر۷۷خراسان به فرماندهی سرتیپ خرسند،
تیپ۲۸پیاده سنندج ،تیپ ۸۴پیاده خرم آباد به فرماندهی سرتیپ محمدحسین شهیرمطلق
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دراین عملیات شرکت داشتند .به هرحال پس ازدوسال جنگ درسال ۱۳۵۴یگانهای اعزامی
موفق شدند منطقه را پاکسازی کنند.
درمرحله پایانی این عملیات ازلشگر۶۴پیاده نخست تیپ ۳پیاده مهاباد »سویوق بوالق«
بفرماندهی سرتیپ اسداله کمانگراعزام گردید .تیپ ها معموال هرشش ماه تعویض می شدند.
قراربود تیپ ۳بوسیله تیپ۱خانا تعویض گردد .با توجه به اینکه جنگ خاتمه یافته بود،
تیپ ۱پیاده خانا با عناصرجزئی کمتر از یك گردان تنها برای حفظ تاسیسات ،بفرماندهی سرتیپ
ابوالقاسم حاج باقری ،به منطقه ظفار اعزام گردید .یگانهای اعزامی به ظفار قبل ازعزیمت بمدت
دوماه جهت طی آموزش های ویژه به حوالی خرم آباد که بلحاظ موقعیت جغرافیایی شبیه
منطقه ظفار بود اعزام می شدند وپس ازطی حدود دو ماه آموزش ویژه ازطریق پایگاه هوائی
دزفول بوسیله هواپیما به شیخ نشین عمان منتقل می گردیدند.
هنگامیکه تیپ های لشگردرمحل آموزشی بودند ،من دو بار ازطرف رکن سوم لشگربرای
تهیه آمادگی رزمی یگانها وهمچنین درج فوق العاده ماموریت پرسنل به خرم آباد اعزام شدم.
جالب آنجاست که ،با اینکه ماموریت ظفار بسیارخطرناک بود اما بخاطردریافت فوق العاده جنگی
بسیاری ازپرسنل برای رفتن به ماموریت عالقمند بودند .رئیس رکن سوم تیپ۳سرگرد
غالمحسین صادقی و رئیس رکن سوم تیپ ۱سرگرد فشندی بودند همان موقع مرحوم سرگرد
شاپور محسن زادگان 1معاون رکن سوم تیپ ۱بود.
جای دارد به یک مورد نیز اشاره کنم .ستوان یکم اشرفیان آذر یکی ازخلبانان هلی کوپتر
بود .او را قبال از هنگامیکه در مرکز لشگر مامور می شد می شناختم .او یکبار رئیس رکن سوم
وقت سرهنگ دوم کاظم نیکنام و مرا برای انجام ماموریتی به پادگان خانا و برای سرکشی به
گردان ۱۳۲پیاده مامور دربانه و یگانهای تیپ  ۳درسردشت به آن مناطق برده بود .اشرفیان آذر
به ماموریت ظفاراعزام گردیده و ماموریتهای خطرناکی را با موفقیت انجام می داد .گویا چریکهای
ظفاربرای رساندن مهمات ازپایگاهی به پایگاه دیگر از شتر استفاده می کردند .شترها طوری
تربیت شده بودند که مهمات را بدون همراهی افراد ،به تنهائی به محل مورد نظر حمل و سپس
___________________________________________________________________
 -1سرگرد شاپور محسن زادگان پس از انقالب اسالمی درسال  ۱۳۵۹در دادگاه انقالبی ارتش به حکم محمدی
ری شهری به مرگ محکوم گردید که توضیح خواهم داد.
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به محل اولیه باز می گشتند .بمحض وصول این اطالعات به فرماندهی منطقه دستورداده می
شود که به سوی شترها نیز شلیک شود .اشرفیان آذر درانجام این ماموریت مهارت داشته و
بخاطرآن ،چریکها او را شناسایی می کنند .بطور اتفاقی یک روز درمنطقه عملیات هلی کوپتر

اشرفیان آذر مورد اثابت گلوله چریکها قرارگرفته و سقوط می کند .اشرفیان آذر ۱زخمی شده و
قادر به حرکت نمی شود .چون کمک خلبان سالم بوده به او می گوید ،اوخود را به طرف
نیروهای خودی برساند .کمک خلبان از رفتن امتناع می ورزد و می گوید» :من هرگز شما را
تنها نمی گذارم ،بگذار هردو اسیر بشویم «.باالخره اشرفیان آذر او را قانع کرده و از محل دور
می سازد .کمک خلبان نخست درپشت کوهی مخفی شده منتظر عواقب همرزمش می شود.
متاسفانه لحظه ای بعدجریکها اطراف اشرفیان آذر را محاصره کرده و او را همراه خود می برند.
کمک خلبان به سختی خود را به نیروهای خودی رسانده و ماجرا را تعریف می کند .ولی
چاره ای انجام نمی پذیرد.
اشرفیان آذرچندین سال در زندان یمن جنوبی محبوس بوده و سرانجام خانواده اش از
حادثه باخبر می شوند .او متاهل بوده و یادم هست که یک روز پدرش را که در دستش نامه ای
بود ،درستاد لشگردیدم و آنهائیکه او را می شناختند ،می گفتند :بخاطر فرزندش درکوتاه مدت
موی سراین مرد سفید شده است .نامه های اشرفیان آذر و خانواده اش بوسیله لشگر ،ستاد
مشترک ارتش و سازمان حقوق بشر مبادله می شد.
درمدت ماموریت ظفار یگانهای لشگر تلفات جانی نداشتند اما تیپ گارد و تیپ قوچان
تلفات زیادی را متحمل شده بودند.

___________________________________________________________________
 -1پس ازانقالب شنیدم اشرفیان آذر با تالش ارتش و حمایت حقوق بشر از زندان یمن آزاد شده و در اورمو به
خانواده اش پیوسته است .و من با شنیدن این خبرخوشحال شدم.

یگانها در پیمان سنتو
»اتحاد سیاسی ،نظامی بغداد )سنتو( نیز از پیمان هایی بود که پس ازجنگ دوم جهانی
تشکیل شد و درآغاز ترکیه ،ایران ،عراق ،پاکستان ،انگلستان و آمریکا را در بر می گرفت ،پس
ازچندی به علت انجام کودتا درعراق این کشور از پیمان خارج شد .این پیمان به علت حضور
سه عضو ناتو )ترکیه ،انگلیس ،آمریکا( دنباله ناتو بشمار می رفت و راه نفوذی روسیه را به
جنوب )ازطریق ایران( ،به خاورمیانه )ازطریق ایران وعراق( و به هندوستان و بحرعمان )ازطریق
پاکستان( سد می کرد .معهذا از روز تشکیل سنتو روسیه حساسیت خاصی به آن نشان داد و در
محافل سیاسی جهان و در مطبوعات و رادیوهای وابسته به خود به تبلیغ پرداخت .با خروج
عراق ازسنتو حلقه محاصره جنوبی روسیه باریکتر و ضعیف تر گردید تنها سه حلقه زنجیر باقی
ماند )ترکیه ،ایران ،پاکستان( هرچند ایران و پاکستان از نظر نظامی درمقابل روسیه نیروی
محسوب نمی شدند ،اما چون حمله به هر یك از این دوکشور حمله به سایر کشورهای عضو
محسوب می گردید از نظر تبلیغات جهانی و موضع گیری های آمریکا و انگلیس دارای اهمیت
بود .ایران درسال  ۱۳۳۴به پیمان بغداد ،که بعد ازخروج عراق پیمان سنتو خوانده شد پیوست.
۱

مقر سنتو در آنکارا پایتخت ترکیه بود و جلسات عموما در این شهر برگزار می شد«.

__________________________________________________________________
 -۱ظهور وسقوط سلطنت پهلوی ،جلد اول ،خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست ،چاپ نهم سال
۱۳۷۸صص۵۳۳،۵۳۴
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مدت چهار سال هرسال یکبار قرارگاه لشگر ۶۴پیاده و قرارگاه تیپ های ۱و۲و ۳پیاده در
تمرینات سنتوکه بنام تمرین دوست ۱و۲و۳و ۴نامگذاری شده بود شرکت داشتند .دراین
تمرینات تیم های رابط با وسایل مخابراتی به داخل یگانهای شرکت کننده ارتش ترکیه اعزام
می شدند ،تیم های رابط ارتش ترکیه نیز به قرارگاههای شرکت کننده لشگرمراجعه می نمودند.
پرسنل شرکت کننده از ارتشهای پاکستان ،انگلستان ،آمریکا در مدت تمرین درقرارگاهها حضور
داشتند .مدارک این تمرینات جزو طرحهای عملیاتی لشگردرگاوصندوقهای نسوزدر اطاق
عملیات نگهداری می شدند.

ماموریت های داخلی
درزمستان سال ۱۳۵۷هنگامیکه تظاهرات و عصیان مردم درتهران به اوج خود رسیده بود،
همچنان شهر در زیرامرفرماندار نظامی قرارداشت .تظاهرات ،اغتشاشات و نا امنی ،نگرانی های
فزاینده ای را درمیان اهالی بوجود آورده بود و همچنین حاکمیت در صدد حفظ اقتدار خود
بود.
برای کنترل بیشتر پایتخت بغیراز یگانهای مستقردرتهران ،یگانهای نظامی دیگری نیز از
نقاط مختلف کشور به تهران گسیل شده بود .بخاطردارم دراجرای دستور نیروی زمینی ،گردان
۱۹۸پیاده به فرماندهی سرهنگ  2قدرت بابایی از تیپ ۱پیاده خانا بمنظور پشتیبانی فرمانداری
نظامی با تجهیزات و سالح سبك ،شبانه از مسیر مهاباد» سویوق بوالق« ،بناب ،مراغه به
تبریزحرکت و از تبریز با هواپیمای مسافربری به تهران اعزام گردید.
گردان ۱۰۹پیاده نیز به فرماندهی سرهنگ 2عزیز هوشنگی از تیپ ۲پیاده سلماس ازطریق
راه آهن قره تپه درحوالی سلماس برای همین امر به تهران اعزام گردیده بود .هردو گردان
مزبور در بحبوحه انقالب بوسیله مردم خلع سالح گردیدند و یکی از سرگروهبانهای گردان
 ۱۹۸پیاده که اهل اردبیل بوده ولی نامش را فراموش کرده ام درهنگام حمل غذا به سربازان و
سرکشی به آنان در بین مسیرحرکت توسط انقالبیون مورد اصابت گلوله قرارگرفته و بالدرنگ
جان باخته بود .اما یگانها ضایعات جانی چشمگیر نداشتند و پس ازپیروزی انقالب با روحیه
نامطلوب بازگشتند و بنا به اظهار بسیاری ازدرجه داران آنان هرگز قصد کشتن کسی را
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نداشتند بلکه بنا به دستورات نظامی برای حفظ منابع حیاتی و حساس  ...به ماموریت های
فوق اعزام می شدند .استوار میرحسین رضوی ،یکی ازصحنه های تهران را چنین توصیف
می کند:
»هرگز به کشتن انسانهای بی گناه که طالب آزادی بودند اعتقاد نداشتیم ،بلکه بنا به دستور
به این ماموریت اعزام شده بودیم .هنگامیکه انقالب پیروز می شد متاسفانه انبوهی از مردم
به یگان ما حمله کردند .ما هرگز تیراندازی نکردیم و سالحهای خود را که تفنگ ژ ۳یا کلت
بود بالدرنگ به آنها تحویل دادیم .ولی آنها به ما فرزندان مردم ،به چشم دشمن می نگریستند
و قصدکشتن ما را داشتند .با مشاهده چنین اوضاع دهشتناک مجبور شدیم لباس نظامی را
درخیابانهای شهر از تنمان کنده و به دور باندازیم .درحال گریز بودیم و هر لحظه بوسیله
انقالبیون که بعضی ها زره ای رحم در دل نداشته و برخی ها بصورت غیرانسانی رفتار میکردند،
می خواستند ما را نابود کنند و مرتب از پشت سر تعقیب می شدیم.
یگان ما دسته -دسته وگروه -گروه و تک -تک تجزیه شده و هرکس بدنبال پناهگاهی
می گشت! اضطراب از یکسو و خستگی جسمی و روحی از سوی دیگر نفس ما را بریده بود.
خوشبختانه دراین هنگام شانس با ما بود ،درهمان بحبوحه دیدیم درب ورودی بعضی از
خانه ها باز است .فورا با تنی از همقطارانم داخل یکی از خانه ها شدیم .و بوسیله اعضای
خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم و آنها با نهایت محبت با ما رفتار کردند .برای هر یک از ما
فورا پوشاک سویل تهیه نمودند .در این لحظات که ازمرگ حتمی نجات یافته بودیم
نفس هایمان تازه شد .بعدها معلوم گردید ،یک عده اشخاص انساندوست خطرنابودی نظامیانی
را که ازسایر نقاط کشوربتهران آورده شده بودند بموقع حس کرده و دست به چنین ابتکار
ارزنده انسانی زده بودند .و بدین ترتیب جان عده ای نظامیان بی گناه را از مرگ حتمی نجات
دادند.
اکنون که من و بسیاری ازهمقطارانم زنده مانده و درکنار خانواده هایمان هستیم دراثرکمک آن
انسانهای شریف بود که درآن موقع به وظیفه وجدانی و انسانی خود عمل کردند!«

بیدادگری درارتش شاهنشاهی
دردوران سالله پهلوی خودکامگی وتبعیض درارتش شاهنشاهی به یک فرهنگ نا معقول
تبدیل شده بود .فراموش نمیکنم ،درسالهای پایانی آن حکومت ،یک روز هیئت بازرسی ویژه
سرا ی نظامی به سرپرستی سرلشگر محمد فرزام از تهران وارد لشگر اورمو شد.
محل توقف آنها درباشگاه افسران واقع درسمت چپ خیابان ورودی معروف به درب پیاده
پادگان شماره۱و ۲اورمو بود .بازرسان رکن سوم قبل ازظهر درمحل حاضربودند ،یك نفر
سرهنگ که نامش را بخاطر ندارم ،اما هیکل درشتی داشت همراه سرهنگ فرهنگ کوثر
رئیس رکن سوم لشگر وارد اطاق عملیات یعنی محل کارم شدند .ما چند هفته قبل طرحهای
عملیاتی ومدارك مورد نیاز را طبق چك لیست آماده کرده بودیم .نخست سرهنگ کوثر مرا به
بازرس معرفی کرد و گفت استوار هاشمی درجه دارعملیات لشگر می تواند کارهای بخش
عملیات را بنحو احسن ارائه دهد و نیاز به بودن من در اینجا نیست و سپس با خدا حافظی
اطاق را ترك کرد .بازرس در گوشه ای از اطاق پشت میز نشست ،پس از چند کلمه گفتگو با
من طبق چك لیست بازرسی که در دست داشت ،بازرسی را آغاز نمود.
من نخست طرحهای عملیاتی را یك به یك ارائه داده و بموقع توضیحات الزم را می دادم.
بیش از یك ساعت از بازرسی نگذشته بود ،احساس کردم بازرس از مرتب بودن کارها و تسلط
کامل من به حرفه ام خوشنود است.
نزدیك ظهر بود ،سرلشگر محمد فرزام با قدی بلند و موهای سفید همراه سرهنگ کوثر وارد
اطاق عملیات شده و به طرف ما که مشغول بازرسی بودیم آمدند ،بازرس و من بعنوان احترام
ازجا بلند شدیم ونشستیم ،در این هنگام بازرس رو به تیمسار فرزام کرد وگفت »:تیمسار! ببینید
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درلشگر 64چه درجه داران با استعدادی خفته اند .حقیقت ارتش باید بر وجود چنین افراد
شایسته افتخار کند .این درجه دار درحد یك سرهنگ پدافند دیده معلومات نظامی دارد و«...
تیمسارفرزام 1پس ازلحظه ای سکوت رو به بازرس کرد وگفت» :سرکارسرهنگ! شما اغراق
می کنید ،مگر می شود یك درجه دار به این حد که شما می گوئید معلومات داشته باشد؟ یك
سرهنگ پس ازصرف سالها وقت و طی دوره های متنوعی درحد باال قرار می گیرد ،در صورتیکه
شما این درجه دار را به این حد بزرگ می کنید!« بازرس موضع جدی گرفت و پاسخ داد.
»تیمسار! همه ما در اینجا حضور داریم ،جنابعالی هر سئوالی که دلتان می خواهد از وی بپرسید
و بعد آنچه را که گفته ام تصدیق خواهید فرمود «.تیمسار یك لحظه ساکت شد ،اما ضعف
شخصیت ،خود کامگی محض این امیر بشدت روح مرا می آزرد مثل اینکه مشت محکمی را بر
سرم کوبیدند .بغض گلویم را گرفته بود .قصد داشتم پاسخ دندان شکنی به حضرت! تیمسار
بدهم .اما به احترام بازرس و سرهنگ کوثر سکوت کردم .افسران مزبور از نحوه برخورد ناشایست
امیر ارتش شاهنشاهی سخت دلخور شدند و عالئم ناراحتی آنان کامال در چهره تک تک آنان
هویدا بود!
وقتی تیمسار احساس کرد به عمد مرا تحقیرکرده ،برای سرپوش گذاشتن به عمل زشتش،
رو به حاضرین کرده وگفت :بلی! البته که درارتش ازچنین درجه داران زیاد داریم که باعث
افتخار ما هستند .سپس محل را ترك کرد.
بازرس قبل از ادامه مجدد بازرسی بمن گفت» :امیدوارم که ازگفته تیمسار ناراحت نشوید،
زیرا امثال اینگونه امرا هستند که خاك سیاه بر سر ارتش می پاشند و این ها شعور ندارند و
خاطر نشان ساخت که شخصیت و استعدادی که درشما می بینم ،فکر نمی کنم با این تحقیرها
ناراحت شوید «.در پاسخ گفتم ،تشکر می کنم از طرز تفکر انسانی شما !

___________________________________________________________________
 -1سرلشگر محمد فرزام هیکل درشتی داشت ،او بعنوان رئیس اداره هفتم ستاد بزرگ جزو شورای عالی فرماندهان
نیروهای مسلح بوده که در ساعت ۲۲ ۱۰۳۰بهمن  ۱۳۵۷بیطرفی ارتش را تائید کرد.
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تبعیض درتغذیه و...
تبعیض همه جا حتی درتغذیه ،پوشاك ،درسرویس ایاب و ذهاب ،باشگاهها ،پالژها،
فروشگاهها و ...کامال آشکار بود .دراینجا الزم دیدم به خاطره های دیگری اشاره کنم .یکی
از روزهای گرم تابستان قرارگاه وگروهان قرارگاه لشگر جهت شرکت در مانور ،پاسگاه فرماندهی
را درداخل باغات زرد آلو درقسمت شمالی روستای »قارنا« درکنار جاده درحوالی سلدوز
آذربایجان برپا کرده بود .درسراسر باغات و زمینهای اطراف آن چادرهای بزرگ ارتشی با استتار
کامل به چشم می خورد ،هوا صاف و آفتابی و همه جا سرسبز بود .در گوشه ای برای ناهار
سربازان و درجه داران آش پخته می شد .و در فاصله کم در گوشه ای دیگر برای افسران کباب
تهیه می گردید .دود آتش و بوی کباب در داخل باغ به هرطرف می پیچید.
مقرقرارگاه فرماندهی درهمین محل بود .تبعیض آشکار درغذا مورد اعتراض درجه داران گردید.
سربازان وظیفه که جوان ها بودند درظاهر اعتراض نداشتند ،سکوت کرده بودند اما دردرون رنج
می بردند .بعضی از همکاران از من خواستند که وقتی دررابطه با کار اداری به مقرفرماندهی
می روید ،موضوع تبعیض را مطرح کنید .سرتیپ محمد یزدان ستا در آن موقع معاون لشگر بود
و فرماندهی اردوگاه را بعهده داشت.
درحالی که پرونده ای در زیر بغل داشتم وارد اطاقك آهنی سیارکه محل کار تیمسار بود

شدم .رئیس رکن دوم وقت سرهنگ دوم توپخانه سلیمان سلیمانی ۱درکنار او نشسته و یك
سینی پر میوه در روی میز دیده می شد .تیمسار نخست پرونده ها را دید و نامه ها را امضاء
کرد .پس ازانجام کار وقتی می خواستم از اطاقك خارج شوم ،تیمسار تعارف کردکه میوه بخورم.
___________________________________________________________________
 -۱سرهنگ دوم سلیمان سلیمانی اهل مرند بود و قد نسبتا کوتاهی داشت باسواد و تیز هوش و مسلط به زبان
انگلیسی بود .با یکدیگر صمیمی بودیم .سلیمانی را پس ازانقالب یکبار اتفاقی درخیابان الله زار تهران دیدم و با
دیدن یکدیگر خوشحال شدیم ،مرا به خانه اش دعوت کرد ،اما بعلت کمی وقت موفق نشدم .تنها لحظه ای از
گذشته ها صحبت کردیم.
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برنداشتم و تشکرکردم .او با اصرار یك گالبی بزرگ بمن داد وگفت مثل اینکه حرفی دارید؟
گفتم :بلی! تیمسار گفت ،بگوئید! گفتم» :درعصری که ما زندگی می کنیم چطور می شود
بین انسانها اینهمه تبعیض قایل شد حتی درغذا ؟! مگر می شود انسان آشکارا اینگونه
تبعیضات را ببیند و سکوت کند و ...؟!«
تیمسار! زود بگو ببینم چه شده است؟ من وضعیت موجود در اردوگاه را شرح داده و افزودم
تخت های آهنی زیادی از پادگان اورمو به محل اردوگاه حمل گردیده و اکنون درداخل انبار
روی هم انباشته شده است .فرمانده اردوگاه ،سرهنگ هادی ایزدی دستور داده که برای
خوابیدن به درجه داران تخت داده نشود و همه باید روی زمین بخوابند .درحالی که درمیان
درجه داران بعضی ها مسن بوده و درشرف بازنشستگی هستند .اگر امکانات نباشد مجبور به
تحمل هستیم .اما اکنون که امکانات وجود دارد چرا برای استفاده ازآنها موانع ایجاد می شود و
افراد روی زمین می خوابند َ؟! یزدان ستا ،پس ازشنیدن حرفهایم ،گفت» :همه این مشکالت
برطرف می شود« از فردای آنروز برای همه یك نوع غذا تهیه شد و مسئله تختخواب هم برطرف
گردید.
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ضعف فرمانده لشگر
دریک عصرتابستان ،قرارگاه و گروهان قرارگاه لشگر برای بازدید سازمانی فرمانده لشگر وقت
سرلشگرجعفرصانعی آماده شده بود .هریك ازنظامیان طبق جدول سازمان درمیدان شامگاه
پادگان شماره دو اورمو درکنار هم ایستاد ه بودند .لحظه ای بعد فرماندهی با ژست همیشگی
وارد میدان گردید بالفاصله بازدیدآغاز شد .فرماندهی لشکر ازمقابل پرسنل عبورکرده وگاهی
توقف می کرد و دررابطه با وظایف شغل سازمانی سئواالتی می پرسید .وقتی نوبت به پرسنل
رکن سوم رسید ،درمقابل من ایستاد و رو به رئیس ستاد لشگرکرد و بدون اینکه نظر مرا بخواهد
گفت» :ازاین تاریخ به بعد استوار هاشمی »مؤلف« دردفتر فرماندهی لشگر دررابطه باکارهای
اداری انجام وظیفه کند!«
بازدیدپس ازحدود دو ساعت خاتمه یافت .از یکسو دربخش عملیات مسئولیت سنگینی
داشتم و ازسوی دیگررغبت کارکردن دردفتر فرماندهی را نداشتم .اما برغم خواسته خودم از
فردا به دفتر فرماندهی منتقل شدم .درب اطاق دفتر روبروی اطاق فرماندهی بوده ،پنجره های
دفترمشرف به میدان ایالت قرار داشت .سروان جوادی پور آجودان تیمسار ومسئول دفتر بود.
چند روزی کارهای دفتری را انجام داده و درمیان روز به بخش عملیات هم که درهمان طبقه
ساختمان بود سر زده وکارهای آنجا را هم انجام می دادم .مدارك طبقه بندی شده و پرونده ها
همچنان درتحویل من بود.
یکروزظهر بود ،سروان جوادی پور با شتاب وارد دفتر شد و با عجله مرا به اطاق انتظار
فرماندهی احضارکرد .رفتم و دیدم که مستشار آمریکائی تازه ایی از اطاق فرمانده لشگرخارج شد
و دراطاق انتظار کنار رخت آویز ایستاد .او می خواست پالتو خود را بپوشد .در این هنگام
جوادی پور رو بمن کرد و گفت» :پالتو او را بگیرید تا بپوشد!« من با نگاهی اعتراض آمیز به او
پاسخ دادم! »اگردوست دارید خودتان این کاررا انجام دهید .من درارتش برای اینگونه کارهای
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زشت استخدام نشده ام!« مستشار شاهد مشاجره ما بود و فکر میکنم متوجه جریان شد .دیگر
ندیدم سروان جوادی پور حضرت آجودان! خود این کار زشت را انجام داد یا نه!
ناراحت درپشت میزنشسته بودم ،حدود یکساعت پس از برخورد ،سروان جوادی پور
سراسیمه وارد دفتر شد وگفت»:تیمسار فرمودندکه الزم نیست شما اینجاباشید ،برگردید به
شغل سابقتان «.گفتم؛ خیلی ممنون ،خودم منتظر بودم! فوری خداحافظی کرده به رکن سوم
آمدم .حدس زدم که افسرمزبورضمن تعریف ماجرای مستشار به فرمانده لشگر ازمن بدگویی هم
کرده است.
مدتی از ماجرا گذشت ،یکروز عصر سرباز امربر فرمانده لشگر با عجله به محل کارم آمد و
گفت .تیمسار فوری شما را احضارکرده است .گفتم؛ شما بروید من سریع می آیم .قبال چند فقره
پرونده جهت امضاء به دفتر فرماندهی داده بودم .فکرکردم البد مرا در این رابطه احضار می کند.
رفتم ،درب را زده وارد اطاق شدم .پس از ادای احترام نظامی ،ایستادم .تیمسارحتی برای پاسخ
به احترام من سرش را هم بلند نکرد .همچنان با قیافه عصبانی مشغول امضاء نامه ها بود .پس
ازلحظه ای سرش را باال آورد و با عصبانیت گفت؛ .جلو بیائید .جلو رفته و درسمت راست
کنارش ایستادم .تیمسار با نگاهی تیز و با صدایی عصبی و بلندگفت» :چرا به پرسنل گردان

 ۴۰۷مهندس ۱بجای فوق العاده اجتماعی ،فوق العاده انفرادی نوشته اید؟«

پاسخ دادم؛ تیمسار! »دستورنیروی زمینی را اجراء کرده ام« برای ماموریت های خطرناك
می توانیم فوق العاده انفرادی به پردازیم .بال فاصله امریه نیروی زمینی را ارائه دادم .تیمسار قانع
نشد .دنبال بهانه می گشت .با عصبانیت پرونده را به سرم کوبید و با صدای بلندی گفت» :بروید
بیرون!« با احترام نظامی اطاق را ترك کردم .اما از شدت ناراحتی بغض گلویم را فشرد .ولی
رعایت انضباط دست و پای زیردستان را بسته بود و متاسفانه انسان محکوم به تحمل اینگونه
زور گویی ها بود!
ماجرا را به رئیس رکن سوم وقت شرح دادم .اونیزحقانیت مرا تائیدکرد الکین او نیز
___________________________________________________________________
 -۱یادآوری می شودکه یک اکیب مین بردار از گردان  ۴۰۷مهندس رزمی برای انجام ماموریت مین برداری از
اطراف پاسگاههای ژاندارمری سردشت درمنطقه آذربایجان غربی اعزام شده بود و میزان فوق العاده انفرادی بیشتر
از فوق العاده اجتماعی بود.
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نمی توانست دربرابر زورگویی ها واکنش نشان دهد .باالخره تیمسار با این بهانه می خواست
تالفی گذشته را بکندکه چرا نخواسته ام در دفترش انجام وظیفه نمایم و مانند سروان
جوادی پور ها برای مستشاران خارجی خوش خدمتی کنم!!
یکی ازخصوصیات خوب سرلشگرجعفرصانعی این بودکه هنگام عصبانی شدن به کسی
فحاشی نمیکرد .از این نظرقابل تحسین بود .اما دیکتاتور مطلق بود .چنانچه با کسی لج می کرد
دیگرکارآن نگون بخت به جاهای باریك کشیده می شد .اکثر زیردستان ازدست او نالیده و
وحشت داشتند و هرگز رغبت دیدنش را نداشتند.
یکروز پس ازپایان مراسم صبحگاهی درپادگان اورمو ،بدستور جعفر صانعی 1کلیه افسران و
درجه داران به جایگاه ویژه که درضلع جنوبی میدان قرار داشت احضار شدند .همه درپیرامون
جایگاه نیم دایره ای را تشکیل دادیم .صانعی در باالی جایگاه که حدود یك متر از کف زمین
بلندتر بود قرارگرفت .دستور داد چند نفر درجه دار جمعی تیپ یک خانا و دسته موزیك لشگر که
قبال درگوشه ای از جایگاه ایستاده بودند در روبروی آن قرار بگیرند .سپس درحضور همه گفت:
»ببینید! مقامات مملکت امروزه با فساد مبارزه می کنند اما درلشگر ما اخیرا عواملی پیدا
__________________________________________________________________
 -1در نیمه دوم دهه  1350سرلشگر عبدالعلی هومان به فرماندهی لشگر 64پیاده منصوب گردید .سرلشگر جعفر
صانعی به تهران منتقل و درپست »سپهبدی« درسمت معاون لجستگی نیروی زمینی قرار گرفت.
دررابطه با قسمتی ازسخنان تیمسار صانعی درجلسه فرماندهان 25 ،دیماه  1357درتهران اشاره می کنم و خسرو
معتضد درباره او می نویسد»:سپهبد صانعی معاون نیروی زمینی ،ارتش را درآستانه سقوط خواند و پیشنهادکرد به
محض بیرون رفتن شاه ،جنگ وخونریزی داخلی ایجاد خواهد شد .او پیشنهاد کرد عزیمت شاه موکول شود به
اینکه پیش از رفتن شاه تمام روسای مخالفان دستگیر شوند»تمام روسا و سرکردگان مخالفین در هرلباسی و در
هرموقعیتی که هستند باید دستگیر شوند ،ولو  20هزار نفر و این طرح را باید ما آماده کنیم و جای آنها را هم
تعیین کنیم« .صانعی افزود باید برق و سوخت مملکت را دردست بگیریم نه با حرف ها وکاغذها بلکه با زور گلوله
و سرنیزه یعنی ما که ارتش فنی نیستیم ما آنچه ]نفرات[ فنی داریم باید به کار گیریم و آنچه را که نداریم باید از
سرنیزه و طپانچه استفاده کنیم یعنی نفر فنی را پشت دستگاه بگذاریم وگلوله را هم پشت سرش بگذاریم.
بگوییم کارت را می کنی یا تو را می کشیم ،اگر کرد که کارش را می کند ،اگر نکرد  10نفرشان که کشته شدند
بقیه حساب کار خودشان را می کنند) «.شب ژنرال ها ،سال 1383،ص ( 801
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شده و میخواهند کار واسطه گری انجام دهند .یعنی از پرسنل رشوه بگیرند تا کار اداری آنها را
در ستاد لشگر زود تر روبراه کنند «.پس از گفتن این حرف ها ،یکی از درجه داران مزبور را به
جلوتر احضار نمود و دربرابر انزار عمومی لگد محکمی بر سینه درجه دار کوبید .کم مانده بود
مضروب برزمین بیافتد .اما به دشواری خود را کنترل کرد و ساکت و خاموش ماند! پس از
لحظه ای جایگاه را ترک کردیم اما نفهمیدم ،سرانجام چه بالی برسرآن درجه دارمظلوم
آوردند .اعمال غیرانسانی این امیر ارتش شاهنشاهی حال همه حاضرین را پریشان ساخت.

َ

یکی ازعلل ازهم پاشیدن ارتش
رفتارهای وحشیانه آنهم ازطرف مقامات رده باالی لشگری بارها ثابت کرده بودکه قانون در
حکومت های خودکامه فقط درروی کاغذ است و بازیچه قدرتمندان زورگو! البته حوادث مکرر
تنها در یک نقطه تصادفی نبوده بلکه در بسیاری از یگانها و ارگانهای ارتش معمول بود.
نتیجه تبعیض ها ،خشونت های مقامات چه ضربات مهلکی بر پیکر فرزندان برومند وطن وارد
می ساخت و روحیه آنان را متزلزل می نمود .چگونه آتش بی عدالتی ها از هر سو بر سر
بیگناهان نظامی گسترده شده بود! متاسفانه ساختارارتش شاهنشاهی آنچنان نامطلوب و ظالمانه
بوده که تبعیض طبقاتی و زورگویی ها در این نیروی عظیم بویژه دریگانهای زمینی بیداد
می کرد .به تخصص ،لیاقت ،مدیریت و شایستگی کمتر توجه می شد .بسیاری از نظامیان بویژه
درجات پائین ازسیستم خشك و ظاهری بشدت رنج می بردند .عامل اصلی تبعیض وخود کامگی
از رده های باال سرچشمه می گرفت.
درجه داران استخوان بندی ارتش را تشکیل می دادند و دراجرای آموزش و عملیات های
متنوع سهم ویژه ای به عهده داشتند اما بیش ازهرقشر دیگرحقوق فردی ،اجتماعی ،سیاسی
آنان بوسیله برخی از امیران و افسران ضعیف وکم شخصیت پایمال می گردید و هریك از
فرماندهان با شخصیت ،مدیر و انسان پرورکه اقدام به برچیدن تبعیضات و زورگویی ها
می کردند بال فاصله به بهانه هایی راه ترقی شان مسدود و کم کم ازصحنه حذف می شدند.
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نظامیان درجامعه چشم وگوش بسته بودند ،درمیان اکثریت آنان آگاهی فرهنگی ،سیاسی نبوده
ایدلوژی ملی بسیار ضعیف بود .درچنین شرایط روحی نظامیان نیزمانند دیگر طبقات ستم دیده
مردم برای تغییر اوضاع اسفناك درجستجوی راه چاره ای بودند ،یکی ازعوامل نا رضایتی و عدم
یکپارچگی ثمره این بی قانونی ها ،زورگویی ها ،بی عدالتی ها و تبعیضات حاکم بود که پیکر
ارتش در روز ۲۲بهمن  ۱۳۵۷خیلی زود و به آسانی از هم پاشید!

توانائی ارتش درسال۱۳۶۲
»تعدادکل قوای مسلح ایران می بایست از  ۵۴۰هزار نفر به  ۷۶۰هزار تن بالغ می گردید.
ارقامی که ذیال آورده می شود بخوبی نمایانگر قدرت عظیمی است که ایران درشرف دست
یافتن به آن بود  ۱۵۰۰ :تانگ موسوم به شیر ایران که ازطرف مهندسان انگلیسی برای شرایط
ایران طراحی شده و از هرجهت به تانگهای مشابه برتری داشت .این تانگها قرار بود به موتور
جدید ،توپ۱۲۰میلیمتری تله متر با لیزر و زرهی از نوع تازه مجهز باشد و همه دستگاههای آن
با کامپیوتر تنظیم و رهبری شود.
 ۸۰۰تانگ چیفتن با موتور جدید و دستگاههائی که فوقا ذکر شد.
 ۴۶۰تانگ ام -۶۰مجهز به دستگاههای جدیدو توپ  ۱۰۵میلیمتری.
 ۴۰۰تانگ ام  ۴۷ -با طرح تجدید نظر شده و توپ  ۹۰میلیمتری که امکان جایگزینی آن با
توپ ۱۰۵وجود داشت.
  ۲۵۰تانگ اسکورپیون مخصوص عملیات اکتشافی.تانگهای دیگری از نوع فوق که میبایستی متعاقبا سفارش داده می شد.
 از نظرتوپخانه واحدهای ارتش می بایست دارای قدرت آتش مشابه با واحدهای ارتش پیمانآتالنتیك شمالی می شد و درآینده نزدیك درکارخانه های داخل کشور توپهای ۱۰۵-۱۲۰-۱۵۰و
حتی قوی ترتولید میگردید.
  ۷۸هواپیمای اف  14مجهز به موشکهای فونیکس با برد  ۹۰مایل و دارای رادار با برد ۱۵۰مایل .این هواپیماها به شش دستگاه پرتاب موشك مجهز هستند و می توانند درآن واحد
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موشکهای خود را به شش جهت مختلف پرتاب نمایند.
  ۲۵۰هواپیمای فانتوم که مرتبا تعمیر و ترمیم می شدند وآمادگی کامل برای عملیات مختلفداشتند .قدیمی ترین نوع این هواپیماها مجهز به بمبهای لیزر و جدیدترین آنها دارای
دستگاههای انحراف موشکهای دشمن بودند.
 بیش از  ۱۰۰هواپیمای ا ف ۵ بیش از  ۱۰۰هواپیمای  - ۱۴یا  - ۱۵اف ترابری به تناسب برنامه های تولید این هواپیماهادرممالك متحده آمریکا.
 ۱۶۰هواپیمای اف ۱۶سفارش داده شده بود و برای خرید ۱۴۰هواپیمای دیگر از همین نوعدرمذاکره بود.
 هفت رادار پرنده که می توانست در ارتفاع  ۳۵۰۰۰پا پرواز نماید و خرید آنها موجب صرفهجوئی در تهیه  ۳۰رادار زمینی می شد.
  ۲۴هواپیمای بوئینگ  ۷۴۷و  ۷۰۷برای رسانیدن سوخت به هواپیماهای درحال پرواز .اینهواپیماها با طرح مخصوصی به راهنمائی محمدرضا ساخته شده بود که این کار اجازه و امکان
می داد که بیشترین تعداد هواپیماهای جنگی درحال پرواز باشند و مذاکراتی برای خرید
هواپیماهای دیگر از این نوع درجریان بود.
  ۵۷هواپیمای حمل ونقل ۱۳۰سی هرکولس. صدها هلی کوپتر از انواع مختلف  .ساختمان و احداث ماشینهای کارخانه هلی کوپتر سازیعمال درپایان سال  ۱۳۵۷به اتمام رسیده بود باین ترتیب تعداد هلی کوپترهای ارتش با هر یك
از ممالك عضو پیمان آتالنتیك شمالی هم آهنگ می گردید.
امکان تولید سالحها ی زیر درکارخانه های موجود:
 موشکهای ضد هوائی سام  ۷روسیه موشکهای هوا به زمین ماوریك آمریکائی با کالهك تلویزیونی که بسیار دقیق و دارای برد ۱۲مایل هستند.
 موشکهای ضد تانگ روسیه. دستگاههای پرتاب موشك تله گیده ازنوع دراگون برای نیروی زمینی با بردی دوبرابر متعارفیعنی  ۱۰۰۰متربجای  ۵۰۰متر
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ارتش درپایان سال ۱۳۵۷دارای سه تیپ هوابرد بود که می بایست در سال۱۳۶۲به پنج تیپ
افزایش یابد.
برنامه نیروی دریائی:
چهار رزم ناو هشت هزارتنی با دستگاههای پرتاب موشك دریا به هوا با سرعت سه برابرصوت و
دستگاههای پرتاب موشك دریا به دریا یا سرعت کمتر ازسرعت صوت و برد  ۹۰کیلومتر.
  ۱۲ناوچه جنگی ساخت فرانسه.  ۳زیر دریائی که سفارش داده شده بود و  ۹زیردریائی که قراربود دراروپا ) احتماال آلمانفدرال و هلند ( ساخته شود.
 پنجاه هلی کوپتر مخصوص نیروی دریائی. تعداد الزم کشتی های نیرو بر ،کشتی های تانکر سئخت و غیره ... هواپیماهای نوع  orionساخت کارخانه الکهید ،با برد طوالنی مامور انجام وظایف اکتشافی۱

نیروی دریائی«.

ارتشبد سابق فردوست می نویسد :

۲

»محمدرضا مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را برارتش گذارد و همان رویه پدرش را

__________________________________________________________________
) (۱پاسخ به تاریخ ،محمدرضاپهلوی  .چاپ دوم ،مرداد ،۱۳۶۶صص  ۱۸۴تا ۱۸۸
) (۲خاطرات ارتشبدسابق حسین فردوست جلداول ،فروردین  ،۱۳۷۸ص ۴۸۳
توضیح :رضاشاه ،پس ازکودتای  ،1921درسمت سردار سپه بود[ یک پارچه ساختن نیروهای موجود دردرون یک
ارتش واحد وتقویت آن کوشید .او ،هنگام کناره گیری ازسلطنت درسال 1941استعداد نفرات ارتش شامل )نیروی
زمینی ،دریایی و هوایی همچنین ژاندارمری( را به  125هزار نفر افزایش داد .اما این نیرو بنا به ضعف های بسیار
بهنگام حمله نیروهای متفق درسال  ،1941خیلی زود از هم پاشید) .فراز و فرود دودمان پهلوی ،ص (302
 درمجله »نیوزویک« 23آگوست  1976چنین نوشته شده است :بین سالهای 1972تا  ،1976براساس گزارش هایرسمی ،سفارش های نظامی ایران به تنهائی ،برای بوجود آوردن ارتشی دو برابر ارتش انگلستان ،درسال 1978
ارزیابی شده بود) .فراز وفرود دودمان پهلوی ص (363
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انتخاب نمود .فرماندهی کل قوا شاید مهم ترین شغل او محسوب می شد .او با پول نفت ارتش
را بامدرن ترین وگرانترین تجهیزات مسلح میکرد و ازمستشاران آمریکایی به وفور درامر آموزش
ارتش استفاده می نمود«.

بخش سوم
ارتش و انقالب

زمینه های انقالب اسالمی ایران
همگان می دانندکه انقالب اسالمی یک شبه پدید نیامد .برای درک چگونگی آن جای
دارد ،دل پرفراز و نشیب تاریخ را حداقل در یک قرن گذشته بشکافیم .مظالم و حوادث
خونباری را که حکومت های مرکزی تهران بر سرملل مظلوم ساکن درجغرافیای سیاسی ایران
آورده اند ازنظر بگذرانیم.
بعنوان یک آذربایجانی برای مثال بر ستمی که به مردم آذربایجان رفته است ،اشاره کرده
و شمه ای ازآنها را دراینجا نقل می کنم .هنگامیکه پوزه دشمنان مشروطیت درتبریز برزمین
مالیده شد ،دراواخر اسفند ماه سال ۱۲۸۸شمسی ستارخان و باقرخان و عده ای از همسنگران
صادق آنان با حیله و نیرنگ بتهران دعوت شده و درباغ اتابک جای داده شدند و طولی نکشید
که به بهانه های واهی ناجوانمردانه آنجا را مورد تاخت و تاز قرارداده و مجاهدان آذربایجانی را
که مشروطه برافتاده را مجددا به ایران بازگردانده بودند بخاک و خون کشیدند .اگرچه ستارخان
سردار ملی و قهرمان نهضت را که دراین حمله ازپیش تدارک دیده شده زخمی شده بود
دوستانش ازمهلکه بیرون بردند ولی این سمبل آزادی و مردانگی با همین درد ازدنیا رفت .در
طول انقالب وپس ازآن نیزآذربایجان و آذربایجانی ها از گزند جالدان نو پای حکام تهران
مصون نماندند و ...
مثال دیگر :درخرداد ماه ۱۲۹۹حکومت آزادستان به رهبری شیخ محمدخیابانی در
آذربایجان برقرار شد ولی سرانجام این حکومت نیز در بیست ودوم شهریور ۱۲۹۹بدست عمال
حکومت مرکزی با دسایس و نیرنگ هدایت مخبرالسلطنه والی )استاندار( دست نشانده مرکز در
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تبریز به خون نشست و رهبرآن به طرز فجیعی بشهادت رسید.
مثال دیگر :در۲۱آذر ۱۳۲۴حکومت ملی به رهبری میرجعفر پیشه وری درآذربایجان
سرنوشت این دیار را دردست گرفت .درمدت یکسال دوران حکومت ملی تحوالت عظیم
فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و ...بوجود آمد .ولی صد افسوس که در۲۱آذر ۱۳۲۵این
حکومت ملی نیز بدست نیروهای ضد بشری دولت مرکزی تهران به خاک و خون نشست و
داس مرگ دیگر بار برای درو کردن فرزندان آذربایجان بکار افتاد و متعاقب آن سراسر این دیار
آزادی طلب چنان غرق درخون شد که قلم از شرح آن عاجز است ،از این قبیل ستم ها که از
طرف دولت مرکزی بر آذربایجان رفته است صد ها مثال می توان زد.
بلی .پدیده انقالب درآذربایجان حاصل اینهمه نا برابری ها ،ظلم ها و ستم ها و شقاوت ها
بوده که سالیان سال برملت مظلوم ما تحمیل شده بود و مردم آذربایجان به هر بهانه ای بدنبال
آلتیرناتیوی بودند که رژیم پهلوی را از اریکه قدرت به زیر اندازند .اما رژیم پهلوی درمدت
پنجاه و سه سال دوران اقتدارش هرگونه حرکت آزادیخواهی را با قدرت تمام سرکوب کرد .از
آنجائیکه اکثریت ترکهای آذربایجان ریشه مذهبی داشتند ازاینرو ،هنگامیکه آیت الله خمینی
درسال ۱۳۴۲مخالفت خود را با حکومت شاه علنا اعالم نمود و بدنبال آن اعتراضات گسترده
مخالفان شاه درهمان سال سرکوب گردید ،و آقای خمینی که به اعدام محکوم شده بود ،دراثر
میانجگری عده ای ازجمله سرلشگرپاکروان رئیس ساواك وقت وآیت الله میرکاظم شریعتمداری
که طرفداران فراوانی داشت ازمرگ نجات یافت ،نخست به ترکیه بعد به عراق تبعید شد و در
اواخر ۱۳۵۷که حدود هشتاد سال از عمرش می گذشت چند ماهی در فرانسه گذراند .و مردم
به پشتیبانی از او پرداختند.
آیت الله خمینی فعالیت های خود را با شعار برقراری حکومت اسالمی تداوم بخشید و
بخش عمده از طرفداران او که مالیان بودند در مساجد و تکایا و  ...مردم را برای براه انداختن
تظاهرات ،اعتصابات و  ...نهایت برای برقراری حکومت اسالمی آماده می ساختند .فعالیت های
علنی مردم برضد شاه از سال  ۱۳۵۶به بعد بیش ازپیش فرا گیر شد.

اخطار ارتشبد غالمعلی اویسی
چهره غالمعلی اویسی برای نظامیان کامال آشناست .او درسال  ۱۲۹۷شمسی درقم متولد
شد و درسال ۱۳۱۵دوره شش ساله دبیرستان نظام و درسال ۱۳۱۷دانشکده افسری را به پایان
رساند.
وی درطول خدمتش درمشاغل گوناگون انجام وظیفه می نمود .در سال  ۱۳۴۱که فرماندهی
لشگریک گارد بود درسمت فرمانداری نظامی تهران و به دستورشاه معترضین پانزده خرداد
۱۳۴۲را به شدت سرکوب کرد .درسال ۱۳۴۸به سمت فرماندهی ژاندارمری کشورمنصوب شد و
درسال ۱۳۵۱مجددا به ارتش منتقل و فرماندهی نیروی زمینی را برعهده گرفت .با حفظ همان
سمت ،فرمانداری نظامی تهران و سایر شهرهائی را که حکومت نظامی بودند هدایت می کرد.
سرانجام دربحبوحه انقالب دردیماه سال  ۱۳۵۷با یک فروند هواپیمای ارتشی کشور را به قصد
پاریس ترک نمود.
خسرو معتضد درکتاب »شب ژنرالها« )ص  (۵۹۸در این باره می نویسد » :تیمسار اویسی
که سقوط شاه را قطعی می دانست برای نجات یافتن ازدستگیری و مجازات مرگ با اصرار و
التماس توانست شاه را راضی کند اجازه خروج به او بدهد ،زیرا دور نمی دانست شاه برای راضی
کردن مخالفان دستوربازداشت او را هم بدهد و وی را کنار هویدا و دیگران به زندان بفرستد ،در
روز استعفا او فحش های رکیکی به خود داده در حال اشاره به دفتر شاه گفت :او همه ما را
دارد به باد می دهد به خدا قسم همه ما را اعدام خواهند کرد«.
خوب به خاطر دارم حدود دو سال قبل از پیروزی انقالب ارتشبد اویسی فرمانده نیروی زمینی
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وقت برای انجام یك مسافرت کوتاه مدت وارد شهر اورمو شد ،یك روز عصرجلسه محرمانه ای با
حضور فرمانده لشگر و فرماندهان تیپ ها ،توپخانه لشگر ،فرمانده پشتیبانی وکلیه فرماندهان
گردان همچنین استاندار ،فرمانداران آذربایجان غربی ،فرمانده ناحیه ۰۳ژاندارمری ،رئیس
شهربانیهای آذربایجان غربی و رئیس ساواك استان تشکیل گردید ،من بعنوان مسئول اطاق
جنگ دراین محل بودم.
پس ازعرض خیرمقدم بوسیله فرماندهی لشگر ،نخست سازمان و محل گسترش یگانهای لشگر،
وضعیت پرسنلی ،لجستیگی ،آموزش واطالعات عمومی ازمنطقه بوسیله روسای رکن ۱و۲و۳و۴
لشکر ارائه گردید سپس تیمسار اویسی ۱درپشت تریبون قرارگرفت و آغاز سخن نمود .دراینجا
به شمه ای ازسخنان او که در ذهنم مانده اشاره می کنم:
»پیرمردی که درعراق ادعای برقراری حکومت اسالمی را در ایران دارد] .منظورش آیت .الله
خمینی بود[ اخیرا درپاسخ خبرنگاران که از او پرسیده اند» ،شما که سن تان گذشته چگونه
می توانید این مسئولیت سنگین را تقبل کنید؟ پاسخ داده است که ،پس از سرنگونی رژیم شاه،
مسئولیت را به فردجوانی خواهم سپرد«.
اویسی خاطرنشان ساخت ،من بعنوان یك وظیفه ملی به تك تك شما ها گوشزد می کنم
حواستان را جمع کنید و این مساله را جدی بگیرید .برای مقابله با این خطر بالفعل هرگونه
آمادگی داشته باشید ،درغیراینصورت همین مال ها تك تك ما ها را از چوبه دارخواهند آویخت و
به کسی رحم نخواهند کرد .و مملکت را ویران خواهند کرد و  ...حاضرین با سکوت کامل و با
دقت به سخنان او گوش می دادند! درباره ماموریت اویسی درحکومت نظامی بعدا توضیح
خواهم داد.

___________________________________________________________________
 -۱ارتشبد غالمعلی اویسی پس از پیروزی انقالب درعراق و ترکیه برای براندازی حکومت جمهوری اسالمی به
فعالیت پرداخته بود .او سرانجام در ۱۸-۱۱-۱۳۶۲درپاریس به ضرب گلوله از پای درآمد .بنا به تائید منابع
مختلف ،مسئول ترور وی عوامل جمهوری اسالمی بودند.

عصیان مردم و تعویض حکومت ها
امیرعباس هویدا از دی ماه ۱۳۴۴تا شهریور ۱۳۵۷یعنی قریب سیزده سال بلندمدت ترین
نخست وزیر محمدرضا پهلوی بود .به زبانهای انگلیسی ،ترکی ،فرانسه وعربی نیز صحبت

می کرد .دراینجا به شمه ای ازنوشته های شاپور بختیار ۱در باره هویدا اشاره می کنم .بختیار
می نویسد» :او فقط برسطح مسائل می لغزد و به عمق مطالب هم کاری ندارد .تصمیمی که
می گیرد متکی براصول نیست وبرایش کافی است که ازجاذبه اش ،که قابل انکارنبود ،استفاده
کند .هویدا تا آنجا که من اطالع دارم به هیچ کس آزاری نرسانده است ولی سوای خدماتی که
به )دوستان( کرده ،نیکی خاصی هم درحق کسی نکرده است.
درکابینهء یکی ازهمین )دوستان( یعنی حسنعلی منصور ،به وزارت دارائی رسید .وقتی کمتر از
یک سال بعد ،منصوربه قتل رسید ،پادشاه هویدا را به نخست وزیری انتخاب کرد .این انتخاب
کامال قابل توجیه است :شاه پس از سرکوب جبهه ملی درسال ۱۳۴۱-۴۲و بازداشت مکرر ما،
می خواست با استفاده از مردان جدید که نه سابقه ای سیاسی داشته و نه شخصیتی بارز ،یک
طبقه دولتمرد و سیاستمدارجدید بسازد .بر سه نفر شخصا انگشت گذاشت :منصور ،هویدا ،و
خسروانی نامی که در زمان نخست وزیری مصدق رئیس دفتر من بود.
هویدا شهری تر ،بارزتر وگرم تر از منصور بود .هیچ کس از دفتر او ناراضی بیرون نمی رفت.
من فکر می کنم که ریشه خوش روئی و خندانی او از نوعی بی مسئولیتی آب می خورد.
___________________________________________________________________
 -۱یکرنگی شاپور بختیار ۱۹۸۲ ،پاریس ،صص ۱۲۴ ،۱۲۳
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نخست وزیری بود مطیع ،بدون خم به ابرو آوردن پذیرفت که قانون اساسی فقط بر روی کاغذ
موجود باشد وپادشاه با خیال فارغ تمام مراحل انقالب سفیدش را عملی سازد ،با هم
بسیارخوب کنار می آمدند .گوئی مسئولیتی که برعهده داشت متعلق به او نبود .وقتی بودجه
را عرضه می کرد به نمایندگان مجلس کیفش را نشان می داد و می گفت) :کارها انجام شد ،باز
سال دیگر با همین خدمت می رسم (.مجلس هم دیگرکاری نداشت جزآنکه الیحه را تصویب
برساند ،همانطورکه شخص هویدا هم درزمان گرفتن دستور از پادشاه فقط سرخم کرده بود.این
اواخر عادت داشت بگوید) :فرماندهی دستور داده است (.درکجای قانون اساسی کلمه
)فرماندهی( را دیده بود ،هیچکس نمی داند«.
معهذالک ملل ساکن ایران ازتبعیض طبقاتی ،دیکتاتوری و بویژه ستم ملی نظام حاکم به
تنگ آمده بودند .و کم کم یخ ها ذوب می شدند و درگوشه کنارکشور صدای اعتراض و
آزادیخواهی بگوش می رسید .دراین هنگام فشارآمریکا به ایران به منظوررعایت حقوق بشر و
دادن آزادی های سیاسی به مردم سبب تغییر دولت را فراهم نمود .باالاخص هویدا در نیمه
۱

مرداد ماه ۱۳۵۶ازمقام نخست وزیری کنارگذاشته شد .و بالفاصله پس از او جمشید آموزگار

___________________________________________________________________
 -۱جمشید آموزگار در ۱۳۰۲شمسی در تهران متولد شده پدرش حبیب الله مدیر یکی از مدارس تهران بوده و
بعدها سناتور شده بود .آموزگار قبال  ۹سال در راس وزارت دارائی بود و گرداننده اوپک هم محسوب می شد .او در
سال  ۱۳۵۴هنگام اجالس اوپک در وین پایتخت اتریش با سایر شرکت کنندگان بوسیله کارلوس بمدت یک هفته
گروگان گرفته می شود و سرانجام با پرداخت پول بوسیله عربستان سعودی به گروگانگیرها ،همه گروگانها از
اسارت و مرگ رهائی پیدا می کنند .آموزگار چند روز پس از استعفا به آمریکا رفت و دربانگ بین المللی کار
شایسته ای به او دادند .نخست وزیران ایران ،دکتر باقر عاملی سال ، ۱۳۷۰صص۱۰۹۲-۱۰۹۵-۱۱۳۲-۱۱۳۳
 حزب رستاخیز در  ۱۱اسفندماه  ۱۳۵۳اعالم موجودیت کرد و اولین دبیرکل آن امیر عباس هویدا بود .حزب در ۱۸تیرماه سال  ۱۳۵۴دوجناح شد :جناح لبیرال سازنده به رهبری هوشنگ انصاری و دیگری ،جناح ترقی خواه
به رهبری جمشید آموزگار .دراول آبان ماه  ۱۳۵۵آموزگاراز دبیرکلی حزب کناره گیری نمود .بطور کلی ایران تک
حزبی بوده و حزب مزبور کامال دولتی و فرمایشی بود.

دبیرکل حزب رستاخیز دراین برهه آشفته به مقام نخست وزیری رسید .درنیمه اول سال
 ۱۳۵۷عصیان و نا امنی بشدت سراسرکشور را فرا گرفت .جمشید آموزگار بعلت بحرانی شدن

ارتش و انقالب
_________________________________________________________
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اوضاع روز چهارم شهریور۱۳۵۷پس ازیکسال و بیست روز از پست نخست وزیری کناره گیری
کرد .جعفرشریف امامی درهمان تاریخ جای او را گرفت ،بقول خودش دولت آشتی ملی را
تشکیل داد اما دراین کار موفق نشد .از بامداد روز جمعه هفده شهریورماه در تهران و یازده
شهر دیگربه مدت شش ماه حکومت نظامی اعالم گردید ،دردوران زمامداری شریف امامی،
فرمانداران نظامی تهران و سایر شهرها به شرح زیرمعرفی شدند:
ارتشبدغالمعلی اویسی ،فرماندارنظامی تهران ،سرلشگر احمد بیدآبادی فرماندارنظامی تبریز،
سرتیپ جعفری فرماندارنظامی مشهد ،سرتیپ معتمدی فرماندارنظامی قزوین ،سرتیپ
میرهادی فرماندارنظامی کرج ،سرتیپ شمس تبریزی فرماندار نظامی اهواز ،سرلشگر عبدالرضا
اسفندیاری فرماندارنظامی شیراز ،سرلشگرکمال فرماندارنظامی قم ،سرتیپ جهانگیر اسفندیاری
فرماندارنظامی آبادان ،سرلشگرناجی فرماندارنظامی اصفهان و سرتیپ نادور فرماندارنظامی
جهرم.
درشهرهائیکه حکومت نظامی برقراربودگروههای کوچکی ازمردم مسلح به سالحهای
خودکار و مواد منفجره جنگهای چریکی شهری را آغازکردند و متعاقب آن حمله به تاسیسات
عمومی ،مدارس ،بیمارستانها ،بانگ ها ،پمپ بنزین ها وسایر ارگانهای دولتی آغاز شد ،هدف
نهائی تخریب سریع اداری ،اقتصادی و فرهنگی کشور بود.
موج اعتصابات درسراسرکشورتداوم داشت ،بویژه درصنعت نفت ،شریف امامی بعلت
بحرانی بودن اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور ،سرانجام روزچهارده آبانماه  ۱۳۵۷استعفاء داد و
پس از او دولت نظامی بر سرکار آمد ،ارتشبد غالمرضا ازهاری ،رئیس ستاد مشترك وقت
کابینه اش را بشرح زیرتشکیل داد:
امیرخسرو افشار قاسملو وزیر امور خارجه ،ارتشبد رضا عظیمی وزیر جنگ ،کریم معتمدی
وزیر صنایع و معادن ،ارتشبد عباس قره باغی وزیرکشور و سرپرست وزارت امور اقتصادی و
دارائی ،ارتشبد غالمعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی و فرماندار نظامی و سرپرست وزارت کار و
امور اجتماعی ،سپهبد امیرحسین ربیعی فرمانده نیروی هوائی سرپرست وزارت مسکن و
شهر سازی ،دریادارکمال حبیب اللهی فرمانده نیروی دریائی سرپرست وزارتخانه های آموزش و
پرورش و فرهنگ و هنر ،سپهبد ابوالحسن سعادتمند سرپرست وزارت اطالعات و جهانگردی،
سپهبد ایرج مقدم معاون صنایع نظامی سرپرست وزارت نیرو ،دکتر عزت اله همایونفر وزیر
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مشاور درامورپارلمانی ،سپهبد کاتوزیان وزیر اطالعات .دردوران نخست وزیری ازهاری نیزشدت
تظاهرات مردم و اعتصابات و درگیری های خیابانی همچنان تداوم داشت.

ماجرای جمعه سیاه
حادثه ای که در این روز در تهران رخ داد بالفاصله خبر آن درهمه جا پیجید .خبر ناگوار
برای هرنظامی و غیرنظامی دردآور بود ،همانگونه که تاریخ شاهد آنست متاسفانه درکشورهای
توتالیتر ازجمله ایران وقوع چنین حوادث غمناک اجتناب ناپذیر است .دراین باره نقل و
قول های متناقضی گفته می شود.
حسین فردوست دراین باره چنین می نویسد» ۱:صبح شنبه هیجده شهریور ،راس ساعت ۹
صبح ،جلسه شورای عالی هماهنگی تشکیل شد .دراین جلسه عمدا اویسی را ،که عضو شورا
نبود و به دستور محمد رضا فرماندار نظامی تهران شده بود ،دعوت کردم .درآغاز جلسه گفتم
که تظاهرات جنبه مذهبی دارد و سرباز هم مذهبی است و به روی هم دین خود نمی تواند
تیراندازی کند .دخالت ارتش درسرکوب تظاهرات ،به خصوص تظاهرات مذهبی مردم
غیرمسلح ،بتدریج موضع ارتش را ضعیف خواهد کرد و سربازان با مردم خودمانی خواهند شد
و بهتراست که فقط شهربانی عمل کند و طبق معمول همیشگی چند گردان از ارتش به
شهربانی کمک داده شود ،تا حکومت نظامی هست برخوردهایی ازنوع برخورد دیروز با مردم
وجود خواهد داشت و اصوالصحیح نیست که ارتش را وارد خیابان ها کرد .پس شهربانی
باگردان های ضربتی خود و واحدهای ژاندارمری درتهران چه می کنند؟ دراین صحبت من
خواستار لغو حکومت نظامی دردوازده شهر شدم .اویسی درآن زمان فرمانده نیروی زمینی بود
__________________________________________________________________
 -۱ظهور وسقوط سلطنت پهلوی ،حسین فردوست ،انتشارات اطالعات تهران  ۱۳۷۸،صص۵۸۰،۵۸۱،۵۸۲
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و حکومت نظامی تهران را راسا اداره می کرد و حکومت نظامی یازده شهر دیگرنیز با واحدهای
نیروی زمینی و تابع او بودند و بنابراین مسئولیت اصلی حکومت نظامی با وی بود .او صددر صد
با پیشنهاد من موافقت کرد و طبق عادت قرآن و تمثال علی )علیه السالم( را ،که همیشه
درجیب داشت ،بیرون آورد و روی آن قسم خوردکه حرفی که فالنی می گوید کامال صحیح
است و تظاهرات رنگ مذهبی دارد و سربازان هم مذهبی هستند و برخوردشان با مردم
تظاهرکننده دوستانه است و لذا من هم مانند فالنی الغای حکومت نظامی را درهرشهری که
برقرار شده خواهانم .اویسی از برخورد دیروز )هفده شهریور( ابراز ندامت کرد وگفت که دستور
حمله جمعه را

بدره ای داده که مسئول نیست و اوکه مسئول است دستور داده بود که به

مردم حمله نشود .اویسی با صراحت مسئولیت قتل عام هفده شهریور را نپذیرفت .معلوم شدکه
روز شانزده شهریور اویسی و بدره ای ،فرمانده گارد ،اختالف نظر شدید داشته اند و اویسی
مخالف بدره ای موافق حضور واحدهای درمیدان ژاله بوده اند .لذا بدره ای راسا به محمدرضا
می گوید که اعزام نیرو به »میدان ژاله« ضروری است و با تصویب محمد رضا واحدی ازگارد
لشگر یک را به »میدان ژاله« اعزام می دارد و آن واقعه اسفناک پیش می آید .طبق گزارشات
ساواک و شهربانی درجلسه ،واقعه چنین بوده که چند هزارنفر از مردم به طور آرام تظاهرات
می کردند و مانند سایر تظاهرات در جلو جمعیت زنان و بچه ها بوده و مردها پشت سرآنها
حرکت می کردند ،آنها در مواجهه با واحد نظامی به دستور فرمانده مربوطه وقعی نگذارده و به
جلو حرکت می کنند و دراین موقع فرمانده دستور تیراندازی می دهدکه تلفات سنگینی به
جمعیت وارد می آید .از بام های اطراف نیز به روی جمعیت تیراندازی می شود که مشخص
نکردند افراد نظامی بوده اند یا مامورین ساواک و شهربانی.
به هرحال ،دراین جلسه تنها اویسی با نظرمن صددرصد موافق بود وبقیه ،ازجمله ازهاری
)رئیس ستاد ارتش( صمدیانپور)رئیس شهربانی( ،مقدم )رئیس جدید ساواک( و قره باغی،
صراحتا مخالفت کردند وگفتند که حکومت نظامی دستورصریح محمد رضاست و ما با آن
موافق هستیم .آنها پس از امضاء صورتجلسه از دفترخارج شدند و صورتجلسه به اطالع
محمد رضا رسید و او درحاشیه آن نوشت که با رای اکثریت )یعنی ادامه حکومت نظامی(
موافقت دارد .صورتجلسه فوق دراسناد دفتر باید موجود باشد .حکومت نظامی ادامه یافت ،ولی
اویسی رویه خود را عوض کرد و روزانه تلفنی نظر بعضی روحانیون هر شهر را نسبت به فرمانده
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نظامی مربوطه سئوال می کرد و همین که عدم رضایتی ابراز می شد ،فرمانده لشگر را عوض
می نمود .مثال وی درمورد لشگر مشهد درمدت کوتاهی سه بار فرمانده آن را عوض کرد تا
رضایت روحانی مربوطه فراهم شد .ازاین موضوع محمدرضا خبرداشت وعکس العمل نشان نداد.
عصرروز شنبه هیجده شهریور ،سرلشگرامینی افشار ،فرمانده لشگریک گارد ،به دفتر
مراجعه و تقاضای مالقات با من کرد)او حدود پانزده سال افسر دفتر بود و برای ترفیع به درجه
سرتیپی و سپس سرلشگری به گارد انتقال یافت( .شاید ماجرای جلسه صبح و نظرات من و
اویسی را شنیده و به همین دلیل آمده بود .او را دراطاق کنفرانس دفترپذیرفتم .با لباس
افسری و مسلح بود .ازمن پرسید که از وضع دیروز »میدان ژاله« راضی هستید؟! گفتم :اول
بگویید به دستور چه کسی این کار را انجام داده اید؟ گفت» :به دستور بدره ای!« گفتم :مگر
اویسی فرماندار نظامی نیست و مگر شما در اختیار ایشان نیستید؟ گفت» :آری!« گفتم :پس
چرا به دستور بدره ای عمل کرده اید؟ من اگرجای اویسی بودم شما را به عنوان یک افسر
متمرد تحت تعقیب قرار می دادم .وضع امینی افشارعوض شد .او انتظار تشویق از من داشت و
اکنون با توبیخ مواجه می شد .گفت» :فرمانده واقعی من بدره ای است!« گفتم :در ارتش محلی
برای احساسات وجود ندارد .شما بدره ای را دوست می دارید که این احساسات است .اما شما
تحت امراویسی هستید و این یک واقعیت است .به عالوه چرا راه جمعیت را سد کردید و بعد
چرا به روی آنها تیراندازی کردید؟ آنها که مسلح نبودند و حداکثر چندکیلومتردرخیابان ها
تظاهرات می کردند و بعد متفرق می شدند .آیا وجدان شما راحت است که دستور تیراندازی به
روی تعدادی زن و بچه بی سالح را داده اید؟! گفت» :خیر فکر نمی کردم چنین شود« گفتم:
حاال که شده! ناراحت تر شد و اجازه مرخصی خواست و رفت«.
دکترشاپوربختیار می نویسد» :پس ازتشکیل دولت شریف امامی حوادث سریع تر پیش
می رود .شورش ،آتش سوزی حمله به بانك ها و این اتفاقات درشهرهای مختلف تکرار می شود.
دراصفهان ،درتبریز ...پادشاه مردی را انتخاب کرده است که هیچ کار ازدستش بر نمی آید .اگر
رسما حکومت نظامی اعالم کند ،باید ارتش را به خیابان ها بفرستد و این اقدامی خطرناك است،
زیرا اگر وضع چند ماه و یا حتی چندهفته دوام یابد ،بین سربازان و تظاهرکنندگان اتحاد و
تفاهم ایجاد می شود و شیرازه نظم به کلی ازهم می پاشد .افسران برای آنکه دستوراتشان
اطاعت شود دچارمشکل خواهند شد مسئله چنان حاد خواهد شد که حرفهای انقالبی درصفوف
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سربازها دهن به دهن خواهد گشت .ولی حکومت نظامی قبل از اینکه کار به اینجا بکشد
خسارتش را وارد می کند.
پنجشنبه شانزده شهریور ،یعنی شب قبل از موعدی که قرار است جمعیت قابل مالحظه ای
دست به تظاهرات بزنند ،حکومت نظامی بطور رسمی اعالم می شود .دولت مرتکب خطای
عظیمی شد ،زیرا تظاهر کنندگان درآن صبح شامگون نمی توانستند درجریان باشند که
اجتماعات بیش ازپنج نفر قدغن شده است .درنتیجه آن حوادثی پیش آمد که به آن روز ،نام
»جمعه سیاه« داد .به اویسی فرماندار نظامی پایتخت هم نام »قصاب تهران« دادند چون او
فرمان آتش گشودن به روی جمعیت را صادر کرده بود .من هیچ نقطه مشترکی با ارتشبد
اویسی ندارم .نه طرز فکر ،نه گذشته و نه عقایدم مرا به او نزدیك نمی کند .اما به گمان من او
فقط مجری دستور دولت بود که تمام مسئولیت خونریزی را باید عهده دار شود ،چون اعالم و
اجرای حکومت نظامی را به تعویق نیانداخت.
اویسی که اکنون درفرانسه به سر می برد] ،در زمان تالیف کتاب[ نمونه سرباز فرمانبرداری
است که بدون تفکر از اوامر مافوق اطاعت می کند .ازفرهنگی متوسط برخوردار است ،در اروپا
تحصیل نکرده است و فقط همان دانشکده افسری قدیمی خود ما را درایران دیده است .همیشه
با پشتیبانی شاه صاحب مناصب مختلف بوده است .من هرگز با او روابط حسنه سیاسی
نداشته ام ولی انصاف حکم می کند که مسئولیت حادثه »جمعه سیاه« را به گردن او نیاندازم،
چون او درآن میان فقط ابزار کار و آلت دست بوده است.
رسانه های گروهی تعدادکشته شدگان آن روز را هزاران نفر ذکرکرده اند ولی این رقم بسیار
مبالغه آمیز است .خود من دستورحمل هیجده نفر مجروح را به بیمارستان ها به راننده ام
دادم ومطلع ام که از این عده هفده نفرشان پس ازمعالجه ،بیمارستان را ترك گفتند .چون درآن
زمان من دقیقا به همین وقایع رسیدگی میکردم ،گزارش های مختلفی دراین باره به دستم
رسید و می توانم به یقین بگویم که تعداد کشته شدگان حداکثر ازهفتصد یا هشتصد نفر
متجاوز نبوده است .همین تعداد هم مصیبتی است و لزومی ندارد که بر وحشت این حادثه
دردناك با باالبردن رقم قربانیان بیافزائیم.
مالها و دسته خمینی از این ماجرا بهره برداری کردند .همه نعره می کشیدند »آدم کشها!
جانیها!« دست به آسمان بر می داشتند و ازخداوند بخشنده و مهربان تنبیه گناهکاران را
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خواستار می شدند .فرامین مذهبی را عنوان می کردند اما وقتی خود صاحب تفنگ و اسلحه
شدند از اجرای همان فرامین سرپیچیدند«.

۱

__________________________________________________________________
 -1کتاب یکرنگی مؤلف شاپور بختیار ۱۹۸۲ ،پاریس ،صص  ۱۴۴تا ۱۴۶

طرحهای فرح دیبا برای دردست گرفتن قدرت!
ارتشبد غالمرضا ازهاری بعلت عدم توانائی درمهارکردن تظاهرات خیابانی و مشکالت
موجود ،باالخره دربیست و پنجم آذرماه ۱۳۵۷بعلت حمله قلبی بستری شدن و سرانجام برای
معالجه رهسپار اروپا گردید .ارتشبد غالمعلی اویسی هم ازمقام فرماندار نظامی تهران استعفا
داده و کشور را ترك گفته بود .همانگونه که درباره قاطعیت اویسی قبال اشاره کرده بودم ،حال
دراین باره به اختصار اززبان احمدعلی مسعودانصاری یکی از وابستگان دربار پهلوی از ماجراهای
پنهانی درپشت درهای بسته و حوادثی که درمحاصره نظامیان گارد جاویدان گذشت و ازدیدگاه
کنجکاو خیلی ها پنهان مانده بود ،آگاه می شویم .انصاری چنین می نویسد:
»حکومت نظامی برقرار بود و سربازان و تانگها درخیابان بودند ،گاهی هم برخوردهائی پیش
می آمد درحقیقت دست و پای حکومت نظامی را بسته بودند ،دراین کار دوستان و یاران
شهبانو نقش اساسی را داشتند .آنها بدینوسیله میخواستند اساسا نقشی را که ارتش
می توانست بازی کند خنثی کنند .البته درظاهر این شخص شاه بود که نمی خواست بصورت
قاطع دستور بدهد که ارتش و حکومت نظامی به وظایفش عمل کند اما در حقیقت و درپشت
پرده دربار ،این فرح و یارانش بودند که از روحیه ضعیف شاه استفاده کرده و او را وادار به عدم
قاطعیت می کردند و اگر یك بار هم شاه می خواست دستور قاطع بدهد بهر ترتیب که بود جلو
آنرا می گرفتند که نمونه آن زیاد است و من چند مورد آنرا بعنوان شاهد عینی بازگو می کنم:
مشکل اساسی تیمسار اویسی درزمانی که فرماندار نظامی تهران بود جز این نبود که به او اجازه
برخورد قاطع با تظاهرات و اساسا با مخالفان داده نمی شد درآنموقع ارتشبد اویسی احتماال با
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نظرساواك ،یك لیست هزار نفری از کلیه رهبران مخالف و درسطح مختلف تهیه کرده بود و
مکرر به دربارمراجعه می کرد که از شاه اجازه بگیرد تا این تعداد را دستگیرکرده و به جزیره
قشم که امکان نگهداری از آنها را داشت بفرستد .برنامه این بود که درجزیره از این گروه
پذیرائی بشود و فقط ارتباط آنها با جهان خارج قطع گردد .ولی هرچقدر اویسی دراینمورد
اصرار و تقاضا می کرد جواب درست و قاطع نمی شنید باالخره بار آخری که وسیله تلفن
درخواست خود را تکرارکرد شاه کمی نرم شد وگفت بعد خبر می دهم و عجبا که یکربع بعد
شهبانو فرح شخصا به مرکزی را که می باید طرح اجراء کند تلفن زد وگفت :هرگز این کار را
نکنید! معلوم بود که نتیجه چه خواهد بود .و اما هدف شهبانو فرح چه بود؟ این را از زبان
مسعود انصاری بشنویم:
شهبانو فرح درمحیط دربار برتمام امور مسلط شد و بفکر افتاد که درتحوالت مملکت نیز
نقش سیاسی مهمتری داشته باشد .درحقیقت پس ازسقوط آموزگار ازنخست وزیری و روی کار
آمدن شریف امامی و برکناری هویدا از وزارت درباراین گروه یاران فرح بودند که به رهبری
خودش و به مبارشرت نزدیک قطبی در دربار فعال مایشاء شده وخود را برای ایفاء نقش مهمتر
آماده می کردند ...بعد ازمدتی تعمق در اوضاع و احوال و تصمیماتی که در دربارگرفته می شد
احساس کردم ،و امروز یقین دارم ،که شهبانو سودائی دیگر درسردارد! سودائی که می شود آنرا
نوعی کودتای خزنده نام گذاشت و او درصدد بود که قدرت را در دستهای خود متمرکز کند و
برای رسیدن به این هدف نیز دالیل و زمینه های الزم را در دست داشت.
اول اینکه از اوایل نخست وزیری شریف امامی گروه دوستان فرح ،که ازسالها قبل با او بودند و
اینک دردربار نقش مهمترگرفته بودند ،خود را برای اجرای طرح و نقشه ای که بنظرشان کلید
حل مشکالت بود آماده می کردند .درآن زمان هنوز اندیشه سقوط قطعی نظام ،اندیشه
دوردستی بود و بهمین مالحظه فکر می شد که نظام می ماند و دراین نظام:
الف :شاه بیماراست و این را شهبانو فرح از جمله معدود آدمهائی بود که می دانست.
ب :شاه عالوه بر بیماری روحیه اش را نیز از دست داده و قادر به تصمیم گیری نیست.
پ :ولیعهد تا به سن بیست یک سالگی برسد هنوز راه درپیش دارد بعالوه او درخارج ازکشور و
مشغول درس خواندن است.
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ت :آدمها و مهره های شاه چه در دربار و چه در خارج ازدربار همه از اطراف او پراکنده اند و از
این بابت زمینه خالی است.
ث :براساس تغییراتی که درقانون اساسی داده شده بود .شهبانو می توانست نایب السلطنه باشد!
بنابراین اگربتوان برنامه ریزی کردو بربحران فائق آمد میتوان قدرت را دردستهای نایب السلطنه
دید ،و اوکسی غیراز شهبانو فرح نمی توانست باشد .البته این هدف فرح را نمی توان بعنوان
نوعی ناسپاسی نسبت به شاه و فرزندش که ولیعهد بود دانست .چرا که ،شاید او فکر می کرد،
شاه بعلت بیماری فرصتی ندارد و احیانا می شود پس از فروکش کردن بحران ولیعهد هم به
سلطنت برسد .اما تا آن زمان فرا برسد باید کاری کرد و این همان کاری بود که درآن موقع
هدف فرح را تشکیل می داد .برای رسیدن به این هدف هم برنامه الزم بود و هم عمل«.
توجه داشته باشیدکه اویسی و سایرین با آن روحیه اطاعت محض و مطلق از شاه و شخصیت
ضعیفی که دارا بودند خود قدرت تصمیم گیری نداشتند.

هفته نامه بازتاب ،نمره  ، 3سال دوازده  ،اول بهمن ماه  ، 1378صص 10،9

کابینه سی و هفت روزه شاپور بختیار
با سقوط دولت نظامی ارتشبدغالمرضا ازهاری ،دکترشاپوربختیار ،دربحرانی ترین اوضاع
کشور ،روز شانزدهم دیماه ۱۳۵۷دولت خود را تشکیل داد و تا بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷
بمدت سی و هفت روز کوشش کرد .بختیار ،سیاستمدار هوشیار ،دموکرات ومرد قاطعی بودکه
پس از سالیان دراز مبارزه با استبداد و فساد رژیم پهلوی ،یك عمر قربانی دیکتاتوری شده و با
اختناق رژیم شاه جنگیده بود .وزرا ی کابینه شاپور بختیار عبارت بودند:
»احمدمیرفندرسکی وزیرامورخارجه ،ارتشبد جعفرشفقت وزیرجنگ ،یحیی صادق وزیری
وزیردادگستری ،عباسقلی بختیار وزیر بازرگانی و صنایع و معادن ،رستم آراسته وزیر دارائی،
محمدامین ریاحی وزیرعلوم وآموزش و پرورش ،منوچهرکاظمی وزیرکشاورزی ،منوچهر رزم آرا
وزیربهداری و بهزیستی ،علی صمیمی وزیر پست و تلگراف و تلفن ،جواد خادم وزیر شهرسازی
و مسکن ،منوچهر آریانا وزیرکار و امور اجتماعی ،سیروس آموزگار وزیر مشاور و سرپرست
وزارت اطالت و جهانگردی ،محمدمشیری معاون نخست وزیری .همزمان با تشکیل کابینه
جدید تغییراتی درارتش ازسوی شاه انجام پذیرفت .ارتشبد عباس قره باغی به ریاست ستاد
مشترك تعیین گردید و بدنبال استعفای ارتشبد اویسی از فرماندار نظامی و فرماندهی نیروی
زمینی ،سپهبد مهدی رحیمی فرماندارنظامی شد و سپهبد عبدالعلی بدره ای فرماندهی نیروی
زمینی را برعهده گرفت و سرلشگر ریاحی از بازنشستگی خارج و بفرماندهی گارد منصوب شد و
سرلشگر امینی افشارهم رئیس اداره دوم شد ،سپهبد صمدیانپور رئیس شهربانی از شغل خود
کناره گیری نمود و سپهبد رحیمی باحفظ سمت فرماندار نظامی ریاست شهربانی را عهده دار
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گردید ،درکادر فرماندهان لشگرها نیزتعییرات عمده ای صورت گرفت و فرمانداران نظامی
تغییرکردند ،اغلب استانداران ازسمت خود استعفا نمودند «.دردوران سی و هفت روز
نخست وزیری بختیار تحوالتی آغاز می شد ازجمله اعتصابات کم کم کاهش می یافت ،آزادی
مطبوعات که پس از شصت و یکروز اعتصاب آنها با انتشار روزنامه ها پایان یافت ،آزادی
زندانیان سیاسی وغیره.
بختیار پس ازانقالب ،جالی وطن کرده و به فرانسه رفت و درحومه پاریس زندگی می کرد.
او درسال ۱۳۵۸موجودیت نهضت مقاومت ملی را اعالم کرد و پس ازسالها مبارزه در راه آزادی
باالاخص درهفتم ماه اوت ۱۹۹۱بوسیله تروریست های اعزامی ازایران »فریدون بویراحمدی،
علی وکیلی ،محمود آزاد« درخانه مسکونی اش درحومه پاریس بطرز فجیعی بقتل رسید.

۱

__________________________________________________________________
 -۱کیهان چاپ لندن ،نمره  ۳۷۲سپتامبر  ، ۱۹۹۱ص۱

آنچه درمرکزآذربایجان غربی گذشت!
دردوران انقالب فرمانده لشگر۶۴پیاده سرلشگر عبدالعلی هومان۱بود ،او با روحیه مردم
استان آذربایجان غربی بویژه مرکزاین استان»اورمو« آشنایی خوبی داشت .سالها قبل درمشاغل
مختلف ازجمله ،رئیس رکن دوم لشگر ،رئیس ستاد لشگرخدمت کرده بود .هومان با بسیاری از
شخصیت های منطقه صمیمی بود متقابال همه به او اعتماد داشتند .دربحبوحه انقالب با برخی
افرادمتنفذ ارتباط داشت ،بویژه با محمد فوزی امام جمعه میانه رو شهردرتماس بود .هنگامیکه
تظاهرات درشهر برپا می شد معموال پیشاپیش لشگر درجریان قرارمیگرفت و تظاهرات مردم هر
باربدون خشونت و درگیری پایان می یافت .فقط برای حفاظت نقاط حیاتی و حساس از قبیل
پمپ بنزین ها ،بانگ ها ،سیلو ،مخابرات ،برق ،آب ،رادیو ،تلویزیون و ...ازگردانهای ۱۰۳و ۱۳۲
 -۱سرلشگر عبدالعلی هومان ،قبالنام فامیلی اش )غالمعلی زاده( بود .زادگاهش روستای قره قشالق درحوالی
سلماس است .او هیکلی درشتی داشت ،آدم یکرنگ و صادق بود و با هرگونه دوز وکلک مخالفت می کرد و از
نظامیان برجسته بشمار می رفت .هومان عادت داشت با هموطنان آذربایجانی اش به زبان ترکی آذربایجانی
صحبت کند! باالخره هومان درزمستان سال۱۳۵۷به ستاد نیروی زمینی انتقال یافت .مرحوم سرهنگ ابراهیم
سعادت یارکه دراوایل دهه  ۱۳۶۰یکروز در اورمو برای ناهار مهمان من بود ،درباره هومان چنین تعریف می کرد:
»هنگامیکه دربحبوحه انقالب ،ستاد نیروی زمینی مورد هجوم انقالبیون قرارگرفت ،همه بویژه مقامات باال در
مانده بودند .من خودم را فوری به تیمسار هومان رسانده و به یاری تنی چند از دوستان او را بوسیله ماشین از این
صحنه نجات داده و به خانه اش رساندیم «.هومان و سعادت یار درحال حیات نیستند ،روح هر دو شاد باد!
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پیاده مستقر درپادگان اورمو سربازان مسلح گمارده می شد .روحیه آزادیخواهی و تدابیر هومان
سبب شدکه درمنطقه آذربایجان غربی بویژه شهر اورمو از خونریزیهای بیهوده جلوگیری شود.
مردم اورمو بویژه نظامیان همیشه ازاو به نیکی نام می برند.
فروپاشی حکومت شاه قریب الوقوع به نظر می رسید .برخی افسران ارشد از انجام وظایف
محوله در انظارعمومی داخل شهر شانه خالی می کردند .یکروز به دستور رئیس رکن سوم
لشگر بمنظورنظارت ،همراه یکدسته سرباز ودرجه دار سرپرستشان بایکدستگاه کامیون ارتشی
به محل های مزبوردرداخل شهر اورمو رفته بودم متاسفانه برخی مردم درخیابانها به ما
ارتشی ها با دید منفی نگاه می کردند ،اما خیلی ها با خوشرویی برخورد می نمودند .حفاظت از
تاسیسات ملی درهرشرایط وظیفه هرفرد می باشد و این به معنی پشتیبانی ازحکومت شاه
نبوده است.
تظاهرات و اعتصابات از نیمه دوم سال ۱۳۵۷روز به روز افزایش می یافت .فرهنگیان نیز
درپائیز سال ۱۳۵۷شمسی درسالن کاخ دادگستری واقع درمیدان ایالت تحصن کرده بودند،
چندتن ازدوستان من نیز درآن اعتصاب شرکت داشتنند .درآغاز انقالب مسجد اعظم واقع در
خیابان عسگر آبادی اورمو مرکزفعالیت انقالبیون بود .حجت السالم غالمرضا حسنی امام جمعه
فعلی ازگردانندگان اصلی این فعالیت ها در اورمو محسوب می شد .مشارالیه در مساجد و
اجتماعات ،آشکارا فساد و دیکتاتوری رژیم پهلوی را افشاء کرده ومردم را برای سرنگونی
حاکمیت تشویق می کرد .او درمسلح کردن دستجات انقالبی نقش موثری داشت .اوضاع شهر
بویژه اطراف مسجد اعظم هر روز متشنج می شد .بعضی اوقات عوامل اطالعاتی لشگرکاست
سخنرانی های حسنی را به ستاد لشگر می آوردند و ما هم به سخنان او گوش می کردیم .در
این دوران ستاد هم آهنگی با شرکت نماینده لشگر و نیروهای انتظامی دراطاق جنگ لشگر
بطور بیست و چهار ساعته برپا بود ،خوشبختانه دراین مدت با برخی ازچهره های خوب آشنا
شدم ،ازجمله سرگرد محمد قزوینی وسرگرد اتابکی ازشهربانی ،سرهنگ عطارودی ،سروان
سلطانی ازناحیه  ۰۳ژاندارمری .وظیفه »ستاد هم آهنگی« مبادله اطالعات و ایجاد هم آهنگی
الزم برای حفظ امنیت در اوضاع آشفته آن روز بود

تمرد نظامیان درمرکز لشگر
در۲۶دیماه  ۱۳۵۷هنگامیکه شاه ایران را بسوی مراکش درکشور مغرب ترك کرد بسیاری
ازسران ارتش درسردرگمی غرق شدند .در برخی از پادگانها نسبت به او ابراز وفاداری می کردند
و ازخروج شاه ناخرسند بودند بویژه پرسنل نیروی زمینی!
سحرگاه دوم بهمن ماه ۱۳۵۷مراسم صبحگاهی پادگان اورمو درحضور سپهبد عبدالعلی
بدره ای فرمانده نیروی زمینی ،سرلشگر منوچهرخسروداد فرمانده هواپیمائی نیروی زمینی،
سپهبدجعفرصانعی معاون لجستیگ نیروی زمینی ،سرلشگر عبدالعلی هومان فرمانده لشگر
وقت اجراء گردید.
پس ازپایان مراسم ] [...با کسب اجازه از فرماندهان مزبورخطابه ای هیجان انگیزی را در
رابطه با حمایت ازشاه و مراجعت مجدد او به ایران ازپشت میکروفون جایگاه قرائت نمود .خطابه
درجه دار مزبور احساسات همگان را برانگیخت .بسیاری درحالت پریشان می گریستند ،مراسم
امروز با روزهای قبل تفاوت فاحشی داشت .پس ازپایان مراسم صبحگاهی ،سان و رژه ،یگانها به
ترتیب میدان را به محوطه های خود ترک کردند.
فرماندهان مزبورجهت بازدیدیگانهای پادگان قوشچی که حدود چهل کیلو متری شمال
اورمو قرارداشت با اتومبیل عازم آنجا شدند .مرکزتوپخانه لشگر در قوشچی مستقر بود .دراین
فصل برف و سرما ،آسمان آبی و صاف بود ،خورشید می درخشید و گرما کم کم برفها را ذوب
می کرد .لیکن پادگان اورمو وضعیت غیرعادی داشت ،خطابه ] [...احساسات پرسنل را
برانگیخته بود ،وقوع هرحادثه غیرمترقبه اجتناب ناپذیر بنظر می رسید .یکساعت ازپایان مراسم
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صبحگاهی نگذشته بود ،عده ای ازنظامیان که بیشتر درجه دار بودند به اسلحه خانه ها هجوم
آورده و با توسل به زور قصد داشتند با به دست آوردن اسلحه و مهمات برای مقابله با انقالبیون
به داخل شهر بروند .فرماندهان و مسئولین بنحوی از این کار جلوگیری کردند.
یکدسته زرهی باچند دستگاه تانگ » «M ۴۷مدت ها پیش ازپادگان قوشچی به اورمو
تغییرمکان داده و درپادگان شماره سه مستقر شده بود .فرماندهی دسته تانگ بعهده
ستوان یکم اسکندر قاسمیان بود .ماموریت این دسته ،حفاظت پادگان وجلوگیری ازحوادث
احتمالی در داخل شهردرنظر گرفته شده بود.
ماپرسنل ستاد لشگرکه حدود شصت نفربودیم پس از پایان مراسم صبحگاه به محل خدمت
آمدیم .ستاد لشگردرضلع غربی کاخ دادگستری درمیدان ایالت قرار داشت .شهر آبستن حوادث
بود پس ازلحظه ای صدای تیراندازی درداخل اطاق کار بگوشم رسید .نگران بودیم ،عده ای
شتاب زده بیرون پریده و به بالکن که مشرف به ایالت بود ،آمدیم .یکدستگاه تانگ با عده ای از
درجه داران درجلو ستاد ایستاده و سر و صدا می کردند.
من با عده ای ازدوستان از بالکن به میدان ]ایالت[ آمدیم و باتفاق چند نفر روی تانگ سوار
شده به داخل پادگان شماره سه محل استقرار سایرتانگها رفتیم .راننده تانگ با هیجان پس از
انجام مانور درداخل پادگان ،بار دیگر به میدان ایالت بازگشت .و ما ازتانگ پیاده شده و دو باره
به بالکن ستاد آمدیم.
تانگ مزبور همچنان درجلو ستادلشگر باقی ماند .ناگهان ازطرف انقالبیون ازپشت بام کاخ
دادگستری بسوی تانگ بشدت شلیک شد .گروهبان بلند قدی درپشت مسلسل روی تانگ
ایستاده و در زیرآتش قرارداشت ،درجه دار مزبوردرآن وضعیت خطرناک ،بدون ترس بطور برق
آسا با آتش رگبار مسلسل ،آتش مقابل را فوری خاموش ساخت .من ازبالکن ستاد شاهد حادثه
بودم ،گلوله های مسلسل درلبه پایانی کاخ به ترتیب درکنار هم اصابت می کرد .بطوریکه
شهامت درجه دار مزبور مورد تحسین حاضرین در محل قرارگرفت.
پس ازپایان تیراندازی و آرامش نسبی ،عده ای ازدرجه داران ،پادگان را ترك کرده و در
میدان ایالت به تانگ ملحق شده و دسته جمعی به طرف مسجد اعظم ]مرکزتظاهرات
انقالبیون[ درداخل شهرحرکت کردند .بنا به قول شاهدان عینی قبل از ورود نظامیان به محوطه
مسجد ،پاسبانی بنام »شمسعلی«که اهل روستای قره حسنلو درحوالی اورمو بود ،توسط افراد
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ناشناخته انقالبی به طرز فجیعی درحوالی مسجداعظم]چهارراه عسگرآبادی[ درمیان انزارعمومی
بقتل رسید.
درآن هنگام عده ای ازانقالبیون درداخل مسجد اعظم اجتماع کرده بودند و راه فرارنداشتند.
بنا به گفته شاهدان عینی که نظامی بودند ،خدمه تانگ قصد داشتند با شلیك توپ پایه های
مسجد را تخریب کنند تا با ریزش سقف مسجد انقالبیون یکجا هالك شوند ،اما محدود بودن
زمین برای تحرك و هم محورکردن لوله توپ ،چنین اجازه ای را به خدمه تانگ نداد .سرانجام
با شلیك چند تیرتوپ  ۹۰میلیمتری ،گنبد مسجد ازچند نقطه سوراخ شد ولی به کسی آسیب
نرسید .درهمین اوضاع فرماندهانی که عازم پادگان قوشچی بودند ،سپهبد بدره ای و سرلشگر
هومان ازبین راه به شهر باز می گردند .بعد معلوم شد سرتیپ اسداله کمانگر معاون لشگر و
سرهنگ سعید فیوضاتی فرمانده پشتیبانی لشگر ،قادر به جلوگیری ازخروج تانگ و درجه داران
ازدرب سوار پادگان نبوده اند.
سرلشگرهومان عصبانی و نگران از راه رسید .او درکنار نرده های آهنی میدان ایالت در
جلو ستاد ایستاد و با دودستش محکم به سرش کوبید ،بطوریکه کاله تا پیشانی اش فرو رفت.
ما اطراف او را گرفته بودیم ،برگشت با صدای بلند گفت» :این چه کاری است که اینها
خود سرانه انجام داده اند؟ چرا دست به چنین بی انضباطی زده اند؟ حاال تکلیف من چیست؟
افرادی که بدون سالح به داخل شهر رفته اند بلکه از پشت بام ها مورد هدف گلوله انقالبیون
قرار بگیرند و«!...
هومان بالفاصله به سرهنگ دوم ابراهیم هوشنگی فرمانده گردان ۱۳۲پیاده دستور داد با
یك گروهان پیاده با آرایش وحفاظت کامل به داخل شهرحرکت نموده و کلیه پرسنل و تانگ را
به پادگان مراجعت دهد].هوشنگی پس از انقالب به ناحق تیرباران گردیدکه بعدها توضیح
خواهم داد[ هوشنگی بال فاصله دستور را اجراء کرد .یادم هست که سرگرد منوچهر موسوی از
رکن دوم لشگر همراه گروهان بود .موسوی اهل مرند و بسیار انسان مهربان و با غروری بود.
هنگامیکه پرسنل گروهان با استفاده از جوی باریک اطراف خیابان و پیش آمدگی ساختمان ها
و تنه درختان به حرکت خود درمسیرخیابان امام ادامه می دادند ،همچنان ازنقاط مشکوك
درپشت بام ها به سوی آنان شلیك می شد .سرگرد موسوی از پایش تیرخورده بود که بعدها
بهبودیافت .عملیات با موفقیت پایان یافت و همه پرسنل پس ازساعتی به پادگان مراجعت
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نمودند .متاسفانه تبلیغات انقالبیون در این باره مغرضانه بود و اینگونه تمردها و حوادث
نا خواسته را به حساب ارتش می گذاشتند .و مرتب تبلیغ میکردند که ارتش برای سرکوبی
مردم نیرو به داخل شهر فرستاده است و  ...من و سایر همکارانم شخصا ازنزدیک شاهد اینگونه
قضاوت های نادرست بودم.

اوضاع آشفته ،تالش بیهوده
اعتصاب سراسری درکارخانجات و اورگانهای مختلف بویژه درشرکت نفت و تظاهرات
گسترده مردم رژیم را درتنگنا قرارداده بود .پس ازتشکیل دولت موقت مهندس مهدی بازرگان،
یکروز درسراسر شهرها تظاهرات درحمایت از این دولت برپا شد ،مردم اورمو با ایجاد تله های
آتش درخیابان امام عمال ترافیك را مختل ساخته بودند.
در این اواخر سپهبد کریم ورهرام بسمت استاندار آذربایجان غربی منصوب شده بود .من
درلحظه تظاهرات عصر همانروز در امتداد بالکن ستاد نزدیکی دفتر فرمانده لشگر ایستاده بودم،
ناگهان تیمسار ورهرام با خشم و اضطراب وارد ستاد لشگر شده و برا ی سرکوبی مردم از
فرماندهی لشگر تقاضای نیروی نظامی کرد .سرلشگر هومان با اعزام نیرو مخالفت کرد .معلوم
بودکه ورهرام چنین انتظاری ازفرماندهی لشگرنداشت! او مایوس شد ،همچنان با خشم به
ساختمان استانداری که حدود دویست متری ستاد بود بازگشت.
درهفته های آخرنیروهای دولتی قادر به مهار و کنترل اوضاع نبودند ،عمال انتظامات و
کنترل شهردردست انقالبیون بود وآنان باسالحهای گرم درکوچه ها وخیابانها برای ایجاد امنیت
کشیك می دادند .لشگرچند روزقبل ازپیروزی انقالب تعدادی تفنگ قدیمی)ام -یک( دراختیار
کمیته حجت السالم »محمد فوزی« امام جمعه وقت شهرکه ازطرفداران آیت الله شریعتمداری
بود قرار داده بود.
تیمسار ورهرام همچنان تالش می کرد تا صدای مردم را خاموش سازد .یك روز تظاهراتی
فرمایشی با شرکت نظامیان باز نشسته قدیمی و برخی بازاریان در اورمو به طرفداری از شاه
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به راه انداخت .اما هیچ نتیجه حاصل نشد ،او بیشتر به ارتش دل بسته بود ،هنوز فرماندهی
لشگر را سرلشگر هومان بعهده داشت تیمسار هومان برعکس ورهرام،

۱

انسانی آزادیخواه و

متفکری بود و نان را به نرخ روز نمی خورد و جریانات سیاسی را خوب درک می کرد و
نمی خواست هموطنان آذربایجانی اش را به خاک و خون بکشد.
چون عملکرد های تیمسار هومان با سیاست حکومت مرکزی تهران هم آوایی نداشت،
بدینجهت او را در اواخر از مقام فرماندهی لشگر برداشتند و به ستاد نیروی زمینی درتهران
انتقال دادند .و همه نظامیان وغیرنظامیان علت تعویض او را رفتار مسالمت آمیزش با مردم
می دانستند.
سرلشگرکاظم خزاعی که اهل کرمانشاه بود به فرماندهی لشگرمنصوب شد .بعلت عدم
آشنائی به خصوصیات آذربایجانی ها و حساس بودن مناطق استحفاظی لشگر در شرایط
بحرانی که انقالب درشرف پیروزی بود ،انجام وظیفه سرلشگر خزاعی دراین پست حساس زیاد
هم آسان نبود .پرسنل پادگانها از مدت ها پیش به حالت آماده باش بوده و بلحاظ روحی و
جسمی خسته شده بودند.
دراین دوران سرتیپ صیادیان یکی ازمهره های سرشناس رژیم پهلوی که سالیان دراز
ریاست ساواك آذربایجان غربی را بعهده داشت بعلت نارضایتی مردم از او ،شغلش تعویض و
بجایش سرتیپ هاشمی به این سمت منصوب گشت .بنا به گفته برخی ها »هاشمی« بهتراز
صیادیان بود.
__________________________________________________________________
 -۱سپهبدکریم ورهرام آذربایجانی و اهل خوی و بسیار از خود راضی بود .سالهای قدیم در یگانهای مختلف نظامی
ازجمله درمقام فرماندهی تیپ ،فرمانده لشگر ،فرمانده سپاه درآذربایجان خدمت کرده بود .همکاری او با ارتش
]جنایتکار[ شاه درسالهای ۱۳۲۴-۱۳۲۵برای سقوط حکومت ملی آذربایجان و کشتار مردم آذربایجان و همچنین
شرکت درکشتارترکان قشقایی دردهه  ،۱۳۳۰از دید هیج کس پنهان نیست .ورهرام بخاط خدمات اش به
محمدرضا شاه ،درحکومت پهلوی چندین سال سناتور درمجلس سنا بود .و او بعلت آشنائی به محیط آذربایجان در
بحبوهه انقالب برای سرکوبی مردم این دیار بعنوان استاندار آذربایجان غربی به این سمت گمارده شده بود.
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ساواك درزمان شاه بیشتر ازهر ارگان دیگر قدرت داشت و به مردم ستم کرده بود و مردم به این
ارگان حساسیت داشتند و امکان داشت هرلحظه موردحمله انقالبیون قرار بگیرد.برای حفظ
مدارك ساواك در روزهای آخر کلیه اسناد و مدارك آن با هم آهنگی رکن دوم لشگر به پادگان
اورمو حمل و در انبار ویژه محافظت گردید.
درنوزدهم بهمن ماه  ۱۳۵۷عظیم ترین راهپیمائی در تهران و سایر شهرستانها برپا گردید،
شرکت کنندگان خواستار برکناری نخست وزیر وقت شاپور بختیار و به روی کار آمدن
نخست وزیر جدید ،مهدی بازرگان بودند] .مهدی بازرگان بعد از بهمن ۱۳۵۷نخست وزیر شد[
سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران بود .زمان تردد مردم درخیابانها و معابرعمومی
کاهش یافت ،بالفاصله اعالمیه آیت الله خمینی مبنی برشکستن مقررات حکومت نظامی به
مردم صادرگردید .درنتیجه آن روز تا صبح فردا مردم درخیابانها بودند .در اورمو نیز مردم
همزمان به تظاهرات وآتش سوزی در وسط خیابان امام )پهلوی سابق(پرداختند .اوضاع و احوال
آشفته روز به روز دولت بختیار را تضعیف می کرد اما دستورات بختیار برای ارتش همیشه
منطقی و قاطع بود .اما حکومت سی و هفت روزه )بختیار( دشوار ترین لحظاتی را سپری
می نمود.

ماموریت ژنرال آمریکائی »هایزر«
دکتر شاپور بختیار دررابطه با ماموریت ژنرال هایزر می نویسد» :ارتش تصمیم گرفته بود با
دست روی دست گذاشتن ازملت نجیب دفاع کند .خیانت به وظیفه از این آشکارتر نمی شود،
امرا با تظاهر به بیطرفی که درمورد ارتش ملی بی مفهوم است ،میدان را برای خمینی و انقالب
اسالمی کذائیش خالی گذاشتند ،چگونه به این نتیجه رسیدند؟ این فکر ساخته و پرداخته
ذهن این حضرات نبود ،اینان فقط یکی ازراه حل های پیشنهادی هایزر را قبل از ترك ایران
انتخاب کرده بودندکلید آنچه از نظر بسیاری معما آمده است در اینجاست :ژنرال هایزر آمده
۱

بود چه کند؟ جواب :راه حلی پیش پای نظامیان بگذارد .نتیجه را همه می دانیم«

محمدرضا پهلوی دراین باره چنین می نویسد» :دراوایل بهمن ماه خبری حیرت انگیزی بمن
گزارش شد که ژنرال هایزر چند روزی است درتهران اقامت دارد .من در هفته های اخیرازهیچ
تعجب نمی کردم ولی ژنرال هایزر شخصیت کوچکی نبود .وی در مقام معاونت فرماندهی کل
نیروهای پیمان آتالنتیك شمالی چند بار به تهران آمده و هر بار از من تقاضای مالقات می کرد.
مسافرتهای ژنرال هایزر به ایران جنبه تشریفاتی نداشت و او برای دیدار با فرماندهان قوای
مسلح ایران که یکی ازکشورهای عضو پیمان مرکزی بود ،به ایران می آمد.
رفت و آمد های ژنرال هایزر همواره از چند هفته قبل برنامه ریزی می شد ولی این بار جنبه
اسرارآمیز داشت .با هواپیماهای خود می آمدند و می رفتند و طبیعتا تابع تشریفات معمولی
__________________________________________________________________
 -۱کتاب یکرنگی شاپور بختیار ۱۹۸۲ ،پاریس ،ص۲۳۱ ،
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نبودند .از امرای ارتش در باره مسافرت هایزر سئوال کردم .آنها هم چیزی نمی دانستند حضور
او واقعا شگفت انگیز بود .و نمی توانست اتفاقی و بدون دالئل بسیار مهم باشد .حضور وی در
ایران کم کم علنی شد و روزنامه های شوروی نوشتند که ژنرال هایزر برای تدارك یك کودتای
نظامی به ایران آمده است .درحقیقت درج این مطالب یکنوع اخطار بود .اندکی بعد روزنامه
هرالد تریبون چاپ پاریس ،به شوروی ها و سایر دول اطمینان داد که ژنرال هایزر ،نه برای
تدارك یك کودتا ،بلکه برای جلوگیری از آن به ایران مسافرت کرده است و سرانجام روشن شد
که نگرانی اصلی رهبران آمریکا وقوع یك کودتای نظامی در ایران است.
آیاچنین خطری وجود داشت؟ تصور نمی کنم زیرا افسران ارتش ایران به دفاع از تاج و تخت
وحفظ قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند و مسلما تا هنگامیکه از این قانون تخلف نمی شد
دست به هیچ اقدامی نمی زدند .احتماال سرویسهای اطالعاتی آمریکا می دانستند که برنامه زیر
پا گذاشتن قانون اساسی در پیش است .پس می بایست از بروز عکس العمل در ارتش ایران
جلوگیری کنند ،هدف مسافرت ژنرال هایزر به ایران جز این نبود .باالخره من یکبار ژنرال
هایزر را به اتفاق سفیر آمریکا ،آقای سالیوان مالقات کردم ،تنها چیزی که مورد عالقه هر دوی
آنها بود دانستن روز و ساعت حرکت من از ایران بود .ژنرال هایزر از ارتشبد قره باغی رئیس
ستاد ارتش درخواست کردکه مالقاتی بین او و مهدی بازرگان ترتیب دهد .ارتشبد قره باغی
این تقاضا را به من گزارش داد.
نمی دانم دراین مالقات چه گذشت .می دانم که ارتشبد قره باغی ازتمام قدرت خود استفاده
کرد تا فرماندهان ارتش را از هرگونه اقدام و تصمیمی باز دارد .او اکنون تنها کسی است که از
جریان این مطلب اطالع دارد ،زیرا فرماندهان و امرای ارشد ارتش ایران یکی پس از دیگری به
قتل رسیدند و تنها ارتشبد قره باغی بوسیله مهندس مهدی بازرگان از قتل نجات یافت.
پس ازآنکه من ایران را ترك کردم ،ژنرال هایزر بازچندین روز درایران اقامت داشت ،دراین
هنگام چه گذشت؟ تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که ربیعی فرمانده نیروی هوائی طی
محاکمه اش به قضات گفت» :ژنرال هایزر شاه را مثل یك موش مرده به خارج ازکشور پرتاب
کرد«.

۱

__________________________________________________________________
 -۱کتاب پاسخ به تاریخ ،مولف ،محمدرضا پهلوی چاپ دوم مرداد  ،۱۳۶۲صص ۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴
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همانگونه که به دفعات اشاره کرده ام ،به عقیده نگارنده عدم تفیض اختیارات درسلسله
مراتب فرماندهی ،عدم وجود فرماندهانی که دارای استقالل فکری داشتند ،تبعیضات عینی و...
باعث ازهم پاشیدگی ارتش گردید .بنا به دالیل مستند ،نمی توان تمامی گناهان را به گردن
ژنرال هایزر انداخت .دررابطه با این موضوع ،جهانگیر آموزگار درکتاب خود )فراز و فرود دودمان
پهلوی( چاپ،1378صص  314،313چنین می نویسد» :توصیفی که ژنرال »هایزر« ازطرز رفتار
و شیوه عمل رهبران نظامی ایران به دست می دهد ،درصورتیکه حقیقت داشته باشد تکان
دهنده و لرزان است .به خاطر می آورد که چگونه امرای ارتش طی سالهای ،بدون توجه به
توصیه او در باره مالقاتهای جمعی با شاه ترجیح دادند که بطور انفرادی به حضور او »بار« یابند
و چگونه شاه عمدا روابط بین افسران بلند پایه را تیره و پر تنش نگاه می داشت.
فقدان ورزیدگی درجریانهای سیاسی و ارتباط اجتماعی ،عدم دخالت درتصمیم گیریهای
سیاسی درتمام دوران خدمت و اصرار در ابراز بی عالقگی به سیاست به منظورحفظ موقعیت
خود نزد شاه ،ارتشیان را ازدست زدن به یک حرکت مستقل هنگام بروز بحران بازداشت.
»هایزر« حکایت می کنند که چگونه آنها از فکر عزیمت شاه گرفتار حالت فلج شده بودند و
می اندیشیدند که شاه تنها کسی است که می تواند از تجزیه و متالشی کشور جلوگیری کند.
او به یاد می آورد که چگونه روسای نظامی آشکار به همکاری با بختیار بی رغبت بودند و
نمی خواستند که او مهار ارتش را در دست بگیرد .آنها چون »نمی فهمیدند« که چرا ارتش
باید از یک دولت غیرنظامی حمایت کند.
بحران  1978-1979نشان داد که سلب اختیار و توانایی سیاسی از ارتش به چه بهای گزافی
برای کشورتمام شد .عدم عالقه ارتشیان به سیاست و پرهیز ازآن همراه با احساس بی اعتمادی
تحقیر و حسادتی که درمیان امرای ارتش دامن زده می شد ،مادامی که فرماندهان ارتش از
شاه دستور می گرفتند عملکرد معقولی داشت .اما درغیاب شاه دیگرهیچ سلسله مراتب مؤثری
درمیان فرماندهان ارتش ایران نبودکه همطرازانش او را ازخود برتر بدانند .وابستگی مطلق و
یک پارچه به شاه از هرگونه پاسخ و واکنش خود جوش یا قبول مستقالنه مسئولیت توسط
ارتشیان بمنظور مقابله با شورش جلوگیری نمود .افسران ارشد ارتش که به همکاری با یکدیگر،
برنامه ریزی جمعی ،هماهنگ کردن و حرکت یک پارچه عادت نداشتند ،درغیبت شاه یکباره
خود را باختند«.

حرف آخر ارتش!
درساعت ده و سی دقیقه صبح بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷شورای فرماندهان نیروهای مسلح
درستاد مشترك تشکیل گردید ،امرای حاضر درجلسه عبارت بودند از:
»ارتشبد عباس قره باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران ،ارتشبد جعفر شفقت وزیرجنگ ،ارتشبد
حسین فردوست رئیس دفتر ویژه اطالعات ،سپهبد هوشنگ حاتم جانشین ستاد بزرگ
ارتشتاران ،سپهبد ناصر مقدم معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور،
سپهبد عبدالعلی نجیمی نائینی مشاور رئیس ستاد ،سپهبد احمدعلی محققی فرمانده
ژاندارمری کشور ،سپهبد عبدالعلی بدره ای فرمانده نیروی زمینی ،سپهبد امیرحسین ربیعی
فرمانده نیروی هوائی ،دریاساالر کمال حبیب اللهی فرمانده نیروی دریائی ،سپهبد عبدالمجید
معصومی نائینی معاون پارلمانی وزارت جنگ ،سپهبد جعفر صانعی معاون لجستیگی نیروی
زمینی ،دریاساالر اسدالله محسن زاده جانشین فرمانده نیروی دریائی ،سپهبد حسین جهانبانی
معاون پرسنلی نیروی زمینی ،سپهبد محمد کاظمی معاون طرح و برنامه ریزی نیروی زمینی،
سرلشگر کبیر دادستان ارتش ،سپهبد خلیل بخشی آذر رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ،سپهبد
علیمحمد خواجه نوری رئیس اداره سوم ستاد بزرگ ،سرلشگر پرویز امینی افشار رئیس اداره
دوم ستاد بزرگ ،سپهبد امیرهوشنگ خلعت بری معاون عملیاتی نیروی زمینی ،سرلشگر محمد
فرزام رئیس اداره هفتم ستاد بزرگ ،سپهبد جالل پژمان رئیس اداره چهارم ستاد بزرگ،
سرلشگر منوچهر خسروداد فرمانده هواپیمائی نیروی زمینی ،سپهبد ناصر فیروزمند معاون ستاد
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بزرگ ،سپهبد موسی رحیمی الریجانی رئیس اداره یکم ستاد بزرگ ،سپهبد محمد رحیمی
رئیس آجودانی ستاد بزرگ ،سپهبد رضا طباطبائی وکیلی رئیس بازرسی مالی ارتش۱ «.

»دراین شورا تصمیم گرفته می شود چون ارتش ایران وظیفه دفاع از استقالل و تمامیت کشور
را داشته لذا برای جلوگیری ازهرج و مرج و خونریزی بیشتر ،بیطرفی خود را درمناقشات
سیاسی فعلی اعالم و به یگانهای نظامی دستور داده می شود که به پادگانها ی خود مراجعت
نمایند«.

۲

بنظرنگارنده ،پس از استقراریگانهای ارتش به مدت طوالنی درخیابان ها و اماکن عمومی،
بیطرفی ارتش دراین شرایط حساس جزء خفت و خواری هیچگونه بار مثبتی نداشته است.
فرماندهان بلندپایه نیروهای مسلح درنخستین روزهای اعالم حکومت نظامی دردوران
»جعفر شریف امامی« نخست وزیر وقت ،بایستی ازرفتن به زیر بارچنین مسئولیت خطیری
خودداری کرده و مسائل سیاسی کشور را آنموقع برطرف می نمودند.

__________________________________________________________________
 -۱عده زیادی از امرای شاغل ارتش که عضویت شورای عالی راعهده دار بودند دراین شورا سهوا یا عمدا شرکت
نکردند غیراز سپهبد رحیمی فرماندار نظامی و رئیس شهربانی که دراثر مالقات با نخست وزیر نتوانست درشورا
شرکت کند غائبین عبارت بودنداز :ارتشبد طوفانیان رئیس صنایع نظامی ،سپهبد نجعی نژاد قائم مقام سازمان
نظامی ،سپهبد تسلیم توکلی ،سپهبد دکترنعمتی ،سپهبد مقدم معاون صنایع نظامی ،سپهبد ناصر فردوست
جانشین سرای نظامی ،سپهبد سیاوش بهزادی رئیس دادرسی ارتش ،سپهبد ناصری رئیس لجستگی ارتش،
سپهبد چنگیز وشمگیر معاون هم آهنگ کننده نیروی زمینی ،سرلشگر حمید جهانبانی فرمانده دانشگاه،
سرلشگرنشاط فرمانده گارد جاویدان ،سرلشگر بیگلری قائم مقام فرماندهی گارد ،سپهبد آذر برزین جانشین
فرمانده نیروی هوائی ،سپهبد نادر جهانبانی معاون نیروی هوائی و عده ای دیگر...
 -۲نخست وزیران ایران ،مولف دکتر باقر عاقلی ،جاپ اول ۱۳۷۰ ،ص۱۲۴۵ ،

حذف نام شاه از مراسم صبحگاهی
درزمستان سرد و درشرایط بحران سیاسی کلیه یگانهای لشگر درآماده باش کامل بسر
می بردند .یکی ازدرجه داران رکن سوم بنام گروهبان »پویان« که درجه دارکوتاه قد ،تقریبا
سیاه چهره و ورزیده ای بود ،تلویزیون کوچک خود را برای استفاده خبرهای داغ به ستادلشگر
آورده بود .دراین لحظات حساس .همه با خستگی روحی و جسمی منتظرحوادث کشور بودند.
شب بیست یکم بهمن ماه نا آرامی های تهران را ازطریق همین تلویزیون دراطاق جنگ
تماشا می کردیم .کار ازکار گذشته بود ،مقاومت یگان گارد بیهوده به نظر می رسید ،انقالب در
شرف پیروزی بود .تردد نظامیان درداخل شهرخالی ازخطرنبود ،همان شب تا صبح بیدار
ماندیم ،هرکس می خواست بوسیله تلفن با خانواده اش تماس گرفته و آنها را از موقعیت خود
آگاه سازد.
سحرگاه روز بیست ودوم بهمن فرا رسید ،با چشمان خواب آلود از بالکن ستاد ،میدان
مرکزی شهر»ایالت« را تماشا می کردم .هنوز آفتاب طلوع نکرده و شهرکامال درحالت سکوت
بسر می برد ،حتی پرنده ای پر نمی زد .ساختمان شهربانی را در مقابل خود می دیدم که چند
نفر ازپرسنل آن پرچم سفیدی را با عجله به میله آهنی درجلو شهربانی بر افراشتند .همان
لحظه سقوط حکومت را لمس کردم ،درهمان لحظه سرلشگر سوداگر فرمانده ناحیه ۰۳
ژاندارمری را دیدم که باعجله و اضطراب بطرف دفترفرماندهی لشگر می رود .سوداگر ،قد
کوتاهی داشت و موهای سرش کامال سفید شده بود .دراین لحظه رژیم پهلوی سقوط کرده بود
ولی ما خبر نداشتیم.
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حال باید دید ،نظامیانی که با اجبار یک عمر در مراسم صبحگاه و شامگاه دعا کردن بوجود
شاه را عادت کرده بودند ،امروز چگونه می خواهند مراسم صبحگاهی را برای اولین بار بدون نام
شاه اجراء نمایند؟ فرماندهان و مسئولین نگران حوادث ناگواری بودند .یعنی امروز امکان بروز
هرگونه حوادث ناگوار اجتناب ناپذیر بنظر می رسید .شاید هم قابل کنترل نباشد .باالخص
فرمانده لشگر با مشاورت رئیس ستاد و روسای ارکان و ...تصمیم گرفتند که امروز مراسم
صبحگاهی اجراء نشود و بجای مراسم صبحگاهی ،تمرین پدافند غیرعامل هوائی اجراء گردد.
صدای دستگاه آژیرهوائی ازپاسدارخانه پادگان شماره یک بصدا درآمد .بالفاصله کلیه پرسنل
در داخل پادگانها در زیردرختان پراکنده گردیدند و پس ازساعتی آماده باش خاتمه یافت و
همه به محل های خود بازگشتند .کم -کم سقوط رژیم آشکار شد ،نهایت با این تدبیر عاقالنه
از بروز هرگونه حوادث احتمالی جلوگیری بعمل آمد.
بی تفاوتی و ضعف روحیه درپرسنل کامال مشهود بود ،به دستور فرمانده لشگر کلیه پرسنل
ستاد درساعت هشت صبح ۲۲بهمن ۱۳۵۷درحیاط ستادحاضرشدند.پس ازلحظه ای سرلشگر
کاظم خزاعی آمد درروی پله های سنگی قرارگرفت .همه نگران و مضطرب بودند ،نگاه های
پرسنل حاضر همه به طرف او بود .خزاعی ،سخنانش را اینگونه بیان کرد»:همقطاران عزیزم!
فکرنکنید فرمانده ترسوئی دارید که من تسلیم شدم .نه! درخانواده نظامی بدنیا آمده ام ،گوشت
و استخوانم به ارتش تعلق دارد .من هم مثل شما فکر می کنم ،ارتش تسلیم نشد .باید بگویم ما
نظامیان فرزندان این مردم هستیم و مردم هم انقالب کرده و پیروز شده است .بایدحقیقت را
بپذیریم! اکنون وظیفه ما نظامیان حفظ امنیت هموطنان و حراست ازمرزهاست و ما دراینجا یك
کاهی هستیم از یك انبار کاه ! پس باید ازاین به بعد منتظر فرامین دولت موقت باشیم«.
پس ازپایان سخنرانی هرکس بمحل کارش رفت .جزچند نفر! همه ناراحت بودیم .هنگامیکه
سرکارمان بر می گشتیم در راهرو ستاد لشگر پسرنوجوانی را دیدیم که عکس خمینی را به
فرمانده لشگر داد .خزاعی عکس را گرفت و به آجودانش داد .پس ازساعتی گفتند ،از قم خبر
رسیده است که لشگر اورمو تاکنون اعالم همبستگی نکرده است!
فرمانده لشگر بهمراه چند نفرازاطرا فیان به ساختمان استانداری که مقر شورای انقالب
شهر بود احضار شدند .بنا به گفته شاهد عینی حجت السالم غالمرضا حسنی رهبر انقالبیون
اورمو بمحض ورود خزاعی به محل طپانچه اش را به طرف او گرفته و گفته بود تسلیم شوید!
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خزاعی درپاسخ گفته بود» :نیاز به تهدید من نیست! مرا که می بینید تسلیم هستم و کاری از
دستم ساخته نیست!« سرلشگر خزاعی بالفاصله خلع سالح می شود و دیگر به لشگر باز نگشت
و پس ازبازجوئی به تهران اعزام شده بود .معاون تیپ یک پیاده سرهنگ فرهنگ کوثر به
فرماندهی لشگر ۶۴منصوب و به اورمو احضارگردید و سرهنگ دوم غالمحسین صادقی نیز
درسمت رئیس ستاد لشگر انجام وظیفه می نمود.

اولین رئیس ستاد مشترك
سرلشگر سید محمد ولی قرنی 1ازطرف نخست وزیر وقت مهدی بازرگان بسمت رئیس
ستاد مشترك ارتش انتخاب گردید .او که با جمعی از نظامیان ،از سالهای قبل درمبارزات علیه
حکومت شاه مبارزه کرده بود ،دردفتر رئیس ستاد مشترك حاضر شد و ازاضمحالل چند ساعته
ارتش بشدت متاثر شد ،گفت» :ارتش شاهنشاهی که می گفتند مجهزترین ارتش های دنیاست
و شاید هم ازلحاظ وسائل و تجهیزات چنین بود .ظرف چند ساعت متالشی شد ،زیرا ایمان و
آرمان دردرونش نبود!« قرنی چنین خاطرنشان ساخت» :بدون آرمان هرگونه تجهیزاتی که
باشد موفق نخواهد بود زیرا افراد یك ارتش اوال باید مومن باشند و ثانیا آرمان آنان حفظ
استقالل میهن باشد نه حمایت یك فرد و ارتش ایران تبدیل به یك ارتش شخصی شده بود و
دیدیم که چه زود متالشی شد«.
سرلشگر قرنی که درسال ۱۳۳۶معاون ستاد ارتش و قبل ازآن نیز رئیس رکن دوم »اداره
دوم« بود درآن سال باتهام اقدام برعلیه رژیم شاهنشاهی محاکمه و محکوم به سه سال زندان
شدکه بعدا اتهام به لغو دستور و استتار تبدیل شد؟ همچنین درسال ۱۳۴۲مجددا به اتهام
ارتباط با روحانیون و اقدام برعلیه رژیم سه سال زندان محکوم شد ودرسال  ۱۳۴۵آزاد گردید،
پس از استقرار در پست جدید افزود ارتشی که امروز مجددا تشکیل میگردد ،یك ارتش ملی و
مردمی و با ایده ئولوژی است و بهمین جهت تصفیه دامنه داری درآن صورت خواهد گرفت!
__________________________________________________________________
 -۱سرلشگر محمد ولی قر نی درسوم اردیبهشت ماه سال  ۱۳۵۸توسط گروه ضد انقالبی »فرقان« به قتل رسید.
ظهور وسقوط سلطنت پهلوی ،جلد دوم ،خاطرات فردوست  ۱۳۷۸تهران  .،ص ۴۸۴

چرا ارتش کودتا نکرد؟
بنا به دالیل زیاد اجرای عملیات کودتا درارتش دور ازعقل بود ،بویژه درسلسله مراتب ارتش
کوچکترین تفویض اختیارات نبود .شاه طبق متمم قانون اساسی ،1907خود بعنوان فرماندهی
کل قوا به سرنوشت نیروهای مسلح حاکم مطلق بود .و در رده های باال کسانی قرار داشتند که
بیشترشان فاقد استقالل فکری بودند و صعود ،افراد خوشنام ،جسور 1و آزادیخواه به مقامات باال
__________________________________________________________________
 -1در باره سرلشگر عالالدین ناظم ،به چکیده نوشته ارتشبد فردوست ،اشاره می کنم ،او چنین می نویسد:
ناظم را نخستین بار درمنزل جم ]ارتشبد فریدون جم رئیس ستاد وقت ارتش بود[ دیدم،که درجه سرهنگی
داشت .آذربایجانی و رک بود و با شیوه ترکی خیلی راحت صحبت های خود را می گفت و از کسی پروایی نداشت.
صحبت هایش همیشه توام با ناسزا بود و از همه ایراد میگرفت و اعمال مقامات عالی ارتش را درمهمانی های
شبانه منزل جم رو می کرد .ناظم همیشه دوست صمیمی جم بود و هیچگاه از او جدا نمی شد.
مسئله عجیبی که از ناظم مشاهده کردم ،پیشنهاد کودتا بودکه زمانی در یک مهمانی به »جم« داد .درآن
زمان جم رئیس ستاد ارش بود .جم وناظم دور ازسایرین بودند .ناظم به جم پیشنهاد می کند که اوکودتا کند و
قدرت را به ناظم بسپارد .درآن زمان محمد رضا قدرتمند بود .جم ازپیشنهاد ناظم بشدت بیمناک شد ،تا چه رسد
به اینکه نظر او را قبول کند .ولی ناظم از این مسائل پروایی نداشت و چنان جسور بود که حتی جلوی من در اوج
قدرت محمد رضا ،با عنوان »این پسره« از محمد رضا نام می برد! بدین جهت ناظم باالتر ازدرجه سرلشگری ارتقاء
نیافت .درصورتیکه سایرافسران به درجه سپهبدی رسیدند).کتاب ظهوروسقوط سلطنت پهلوی ،چاپ  ،1378تهران
صص( 509،508
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آسان نبود .دراینجا فقط از میان خیلی ها فقط به دو نظامی برجسته اشاره می کنم .یعنی
]سرلشگر عالالدین ناظم ،سرلشگر عبدالعلی هومان و.[..
دستورات معموال با سلسله مراتب به رده های پائین دیکته می شد .خوب بخاطر دارم ،قبال
دستورالعمل هائی را دررابطه با اختیارات فرماندهان به یگانها ابالغ کرده بودند و حدود
اختیارات فرماندهان درآن مقررگردیده بود ،مثال ،فرماندهی لشگردرمنطقه استحفاظی خود
اجازه داشت ،حدود یکدسته سرباز را جابجا کند و اگر بیشتر از آن بود بایستی از فرماندهی رده
باال اجازه می گرفت .خیلی چیزها ،از جمله انتصاب پرسنل ،گسترش یگانها و سایر موارد دیگر.
تبعیض بین افسران ،درجه داران ،سربازان و کارمندان از یکسو ،ترس و عدم اعتماد از
سوی دیگر مصائب عینی بود که در این سازمان عریض و طویل بیداد می کرد.
بسیار اوقات با چشم می دیدیم درداخل پادگان ها پرسنل زیردست سعی می کردند از دید
بعضی فرماندهان خودکامه دور باشند .و نگران پرخاشگری و تحقیر بودند .حتی درمحیط خارج
از پادگان نیز فاصله طبقاتی محسوس بود .معلوم است وقتی سیستم خود کامه طوری باشد که
افسر و درجه دار نتوانند حتی درمحیط غیرخدمت با هم معاشرت خانوادگی یا دوستی برقرار
سازند ،چطور می توانند بدون صمیمی بودن با یکدیگر شاهد اعتماد و انضباط معنوی باشند؟
نگارنده ،خاطره هایی از تیمسار ناظم دارد ،برای نمونه به یکی ازآنها دراینجا اشاره
می کنم :دراوایل نیمه دوم دهه  ،1340سرتیپ ناظم فرمانده لشگر 4پیاده ] لشگر 64امروزی[ بود.
تابستان بود ،لشگر مانور داشت ،پرسنل ستاد لشگر برای گرفتن غذا درداخل حیاط ستاد
بصورت صف پشت سرهم ایستاده بودند .در همین موقع دیدم ،فرمانده لشگر در یک دستش
»یغلوی«] ظرف مخصوص آلمینیومی است که معموال درارتش استفاده می شود[ درمیان
زیردستانش در صف غذا ایستاده است .بطورکلی تیمسار ناظم مخالف تبعیضات بوده و روحیه
سربازی داشت و درجات پائین را مورد توجه قرار می داد .بدین جهت از محبوبیت ویژه ای
برخوردار بود.
جای دارد درباره انضباط معنوی درارتش ترکیه نیز به خاطره ای به پردازم :دردهه
۱۳۵۰در رابطه با پیمان سنتو ،مانور مشترکی بنام »دوست« میان لشگر  ۶۴پیاده و ارتش سوم
ترکیه در شرف اجرا بود .این تمرین بصورت پاسگاههای فرماندهی درلشگر و تیپ های تابعه
برای جلوگیری نفوذ ارتش سابق روسیه )شوروی( اجراء می شد و تیمهای مخابراتی از طرف
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لشگر به خاک ترکیه اعزام می شدند و ازترکیه نیز تیم هائی به این سوی مرز به آذربایجان
اعزام می گردید .پاسگاه فرماندهی لشگر درداخل باغات روستای »قیزیل خه نه یه« حدود سی
کیلو متری شمال غربی شهر » اورمو« قرار داشت .بعد ازظهر بود ،یک تیم مخابرات ازارتش
ترکیه وارد محل مزبورگردید ،سرپرست تیم یک سرگرد و بقیه درجه دار بودند .از مسئولین
وقت لشگر به سرگرد مزبور پیشنهاد شد ،او درباشگاه افسران لشگر و درجه داران درباشگاه
درجه داران استراحت نماید .سرگرد ترک این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت :من با درجه داران
همکارم در یک جا می مانم ،حاال هرکجا را در نظر بگیرید برای ما مهم نیست .به همین
ترتیب عمل شد .عده ای از پرسنل قرارگاه لشگر از جمله سرگرد سعید فیوضاتی بخاطر
صمیمیت و طرز تفکر سرگرد ترکیه خوشحال شدیم و معلوم بود وضع ارتش ترکیه قابل
مقایسه با ارتش ایران نیست] .سرگرد فیوضاتی یکی از شریف ترین انسانها بود[
متاسفانه خود کامگی درسیستم ارتش شاهنشاهی بجائی رسیده بودکه یک ستوان جدید
که تازه ازدانشکده فارغ التحصیل می شد با ژست تو خالی ،حتی ازدست دادن با یک درجه دار
و سرباز امتناع می ورزید .درجه داری که به اندازه سن آن افسرخدمت داشته و دراین مدت
تجربه هائی آموخته بود .فراموش نمی کنم دردهه ۱۳۵۰ستوان یکمی بود اهل زنجان»زنگان«
و ترک زبان بنام »فرتوت« او رئیس مرکز پیام لشگر بود ،فرتوت ،شخص اجتماعی و مهربانی
بود او یک موتورسیکلت سواری داشت و برای ایاب و ذهاب از آن استفاده می کرد .بعدها
شنیدم بعضی ازافسران اورا به تمسخر گرفته و گفته اند» :بسیار زشت است که افسر سوار
موتورسیکلت گازی شود ،این کار به شخصیت ما افسران لطمه وارد می سازد .البته اینگونه
طرزتفکرهای غیرانسانی ازهمان سیستم خودکامه سر چشمه میگرفت .این نمونه ها مشتی از
خروار است .به قسمتی ازتبعیضات دربخش های قبلی اشاره کرده ام .درارتش فقط انضباط
ظاهری حاکم بود و به همان سبب در لحظات حساس مانند گلوله برفی به آب تبدیل می شد.
دکترنراقی درمصاحبه با محقق فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر)رسولی پور( مطالب تازه ای
بیان میکند ،محقق از او می پرسد :به نظر شما چه عواملی موجب شد که در روزهای بحرانی
سال  ،۱۳۵۷ارتش کودتا نکند؟
دکترنراقی چنین پاسخ می دهد» :من تحلیلی دارم از وضعیت ارتش که شاید برای شما جالب
باشد .به نظر من زمانی ارتش می تواند در شرایط بحرانی اقدامی وعملی خارج ازقوانین بکند

142

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
که فرمانده یا فرماندهان محبوب داشته باشد .پنوشه که در شیلی کودتا کرد به سهم خود
درمیان نظامیان محبوب بود .فرانکو هم در اسپانیا افسرگمنامی نبود و قبال درشمال آفریقا و
مراکش فتوحاتی کرده بود .به همین ترتیب کلیه کسانی که توانستند کودتا یا طغیان نظامی
بکنند به نوعی محبوبیت داشتند درحالی که شاه تا زمانی که بود اجازه نمی داد هیچ افسری
درارتش محبوبیت پیدا کند و به محض آنکه متوجه می شد فرماندهی محبوب شده فورا او را
عوض می کرد.
مطلب دوم اینکه افسران ارتش دوگروه بودند ،یک گروه که درحد پانصد نفر می شدند
سرتیپ به باال بودندکه به تدریج جزو طبقه حاکمه شده بودند و احساس مشترکی با افسران
پائین تر ازخودشان نداشتند .این گروه دنبال ارتقاء مرتبه اجتماعی و اقتصادی خود بودند و با
طبقه حاکمه و سرمایه داران عمده نشست و برخاست می کردند .گروه دیگرکه افسران رده
پائین بودند هیچ رابطه ای با افسران مافوق نداشتند .کودتا تا زمانی صورت می گیرد که افسران
پائین دست به افسران مافوق خود اعتماد داشته باشند درحالی که در ارتش ایران آن قدر
دو دستگی بود که چنین اتفاقی امکان وقوع نداشت.

۱

مطلب سوم اینکه ارتش ایران درسال های آخرکامال دردست مستشاران  2آمریکایی بود
یعنی کارشناسان متعددآمریکایی آن را اداره میکردند .ارتش ما آنقدر به آمریکا بستگی داشت
که فرماندهان ایرانی کار ازدستشان خارج شده بود ،مثال یدکی هواپیماهای بوئینگ و شکاری
و بمب افکن بطور اتوماتیک شبانه روز بار شده و روانه ایران می شد تا حدی که فرماندهان
پایگاهها دقیقا نمیدانستند که االن هواپیما چه باری را با خود می آورد .فقط کامپیوترها
می دانستند

 -1شب ژنرال ها ،ارتشبد قره باغی مؤلف خسرو معتضد،سال  ۱۳۸۳صص ۳۳۵ -۳۳۳-۳۳۴و  ۷۷۰تا ۷۸۳
-2تعداد مستشاران آمریکائی باالی شصت هزار نفر تخمین زده می شد و قرار بود تا سال ۱۳۶۰عده کل آنها )البته
به اتفاق اعضای خانواده هایشان( که تکنسین تانگ ،توپخانه ،هواپیما ،موشک های هوایی زمینی و دریلیی و
متخصص مخابرات هم بین پرسنل بود تا یکصد و شصت هزار نفر برسد) .شب ژنرال ها ،خسرو معتضد ،چاپ اول
سال  ،۱۳۸۳ص (۳۴
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قطعات فالن قسمت هواپیما چه اندازه مصرف شده و به چه میزان باید قطعاتی بعنوان
جایگزین وارد شوند ،همه به صورت اتوماتیک بود .ما درتمام امور استراتژیک ،لجستیگ،
تعمیرقطعات ،تغییر وسایل و تربیت نظامیان کامال وابسته به آمریکا شده بودیم .همافران و
افسران برای دیدن دوره های آموزشی به طورکامال اتوماتیک به آمریکا می رفتند و فرماندهان
هیچ نقشی دراین موضوع نداشتند در شرایطی که انجام هر کاری در ارتش باید با
نظرکارشناسان آمریکایی صورت می گرفت و شخصی مانند ژنرال گاس کارهار را تائید می کرد
تصوریک کودتا درداخل ارتش غیر ممکن بود .چنین ارتشی قادر به انجام کودتا نبود .ببینید
وقتی ژنرال هایزر به ایران آمد آنقدر ارتش به آمریکا وابسته بود که همه فرماندهان نظرات او
را پذیرفتند«.
پرسشگر می گوید :شاه هم ارتشی می خواست که هیچ وقت علیه خودش کودتا نکند.
دکتراحسان نراقی پاسخ می دهد» :کامال درست است .یکی از افسران خلبان ارتش به نام
مهدیون چهار هزار ساعت پرواز کرده بود یعنی همیشه مانند عقاب در هوا بود .چنین شخصی
روی زمین راه نمی رفت تا مردم را بشناسد ،در عالم خودش بود و هیچ ارتباطی با جامعه
نداشت .تصورکودتا از سوی چنین اشخاصی مسخره بود به همین جهت کودتای نوژه از ابتدا
کاری مضحک ،غلط و محکوم به شکست بود] .مهدیون درسال  1359تیربازان گردید ،نگارنده[
بنابراین ارتش ایران به رغم داشتن همه امکانات و وسایل ،از درون خالی بود .عامل اصلی این
وضع در ارتش شخص شاه بود .قره باغی می گفت :وقتی پیش شاه می رفتم و پس از مذاکره
به توافق هایی می رسیدیم هنگامی که به فرماندهان دستورات را ابالغ می کردم ناگهان یکی
از فرماندهان می گفت بنده که پریروز شرفیاب بودم ایشان این جور فرمودند یعنی ستاد بزرگ
ارتشتاران هیچ .شاه به هیچ فرماندهی اجازه نمی داد در ارتش اعتبار داشته باشد .او می گفت
بارها می شد که به هنگام شرفیابی می دیدم یکی از فرماندهان آنجاست .هم من و هم او از
دیدن یکدیگر ناراحت می شدیم .نه من می توانستم از او بپرسم چه کار داری و اینجا چه
می کنی و نه او ،بنابراین مثل آدم های الل فقط همدیگر را نگاه می کردیم .اگر هم حرف
می زدیم راجع به آب و هوا و مسائل خانوادگی بود .شاه با همه نظامیان مثل اسباب بازی و
پیچ مهره برخورد می کرد .بنابراین دستگاه ارتش قطعاتی متفرق و کال از هم جدا بود .سئوال:
به نظر شما چرا ارتش در روزهای بهمن ۱۳۵۷به طور جدی با شورای انقالب همکاری نکرد؟
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اتفاقا این سئوالی بودکه من هم )درخارج ازکشور( از قره باغی پرسیدم .او گفت :فرماندهان
ارتش نظر واحدی نداشتند و میان آنان تشنج حاکم بود .شاه تکلیف ما را معلوم نکرده بود و ما
هم جرات نمی کردیم با کسی مذاکره کنیم .هیچ چیز روشن نبود .ما به مردم نمی گفتیم
که در روزهای آخرسربازان و گروه های مختلف چه تعداد افسر را درپادگان ها از پشت سر
می زدند .در روزهای آخر روزی هزار نفر ازپادگان ها و آمادگاه ها فرار می کردند پس نمی شد
با این ارتش کودتا کرد .از او پرسیدم چرا اجازه داده اید در سربازخانه ها باز شود؟ باید قبال
مذاکره می کردید .می گفت :نمی شد ،جوی به وجود آمده بود که هرکس یک جور عمل
می کرد و شاه هم تکلیف ما را روشن نکرده بود .چون شاه چهره های شاخص را کنار گذاشته
بود کسی نبود که بتواند کاری مثبت انجام دهد .یک قاعده کلی در تمام نظام ها وجود دارد
چه درزمان صلح و چه در زمان جنگ و آن اتوریته است .قدرتی که بگوید بجنگید یا اسلحه را
زمین بگذارید .بدون این قدرت هیچ کاری پیش نمی رود .ضمنا در شورای انقالب هم یک
استراتژی واحدی درمورد ارتش وجود نداشت .اعضای شورا هم امکان مذاکره با ارتشی ها را
نداشتند زیرا تحت فشار نیروهای تندرو داخلی شان بودند«.
نراقی می افزاید» :به هرترتیب طرح عملیات کودتا از مدت ها پیش تهیه و تدوین شده بود که
برنامه قابل اجرایی هم به نظر می رسید احتماال آمریکایی ها ،ساواک ،اداره دوم ،کمیته
مشترک ضد خرابکاری در تدوین آن طرح که نام آن را کورتاژ گذاشته بودند شرکت داشتند.
درمذاکرات فرماندهان ارتش در روز  ۲۵دیماه به تهیه و تدوین این طرح اشاره شده است.
طرح کورتاژ گرچه روی کاغذ قابل اجرا به نظر می رسید اما با توجه به نفوذ عمیق دین و
مذهب درجامعه ایران ،روز های پرخروش انقالب و نزدیک شدن به روز پیروزی و مهمتر از
همه فقدان عناصر اجرایی کار آمد درعمل پوچ و غیر قابل پیاده شدن می نمود و به همین
دلیل هفته به هفته و روز به روز آن را به تعویق انداختند تا با فرا رسیدن روز بیست و دوم
بهمن به کلی غیر قابل اجرا شد .دراین فصل ،آن طرح از نظرخوانندگان کتاب می گذرد«.
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سند شماره یک :رئوس کلی طرح کودتای نظامی
طرح دستگیری مقامات  :محرکین:

 -1تعیین مقامات و محرکین که مؤثردرجریانات فعلی بوده اند وتعیین آخرین نشانی
محل کار وسکونت هریک.
 -2مراقبت تقریبا دائمی عناصر سرشناس محرک و اطالع ازجابجایی آنان.
 -3اعالم مشخصات دقیق هر یک به فرمانداری نظامی )با طبقه سری(
 -4به کار گرفتن عناصر ضربتی بسته به استعداد سازمان های شرکت کننده.
 -5طرح تقسیم کار به مناطق فرمانداری نظامی پس ازمشخص شدن تعداددستگیری ها.
 -6همکاری سازمان های شرکت کننده ،بخصوص عوامل شناسایی دردستگیری این
افراد.
 -7تعیین محل بازداشت هریک ازدستگیر شدگان باتوجه به آماری که قبال به فرمانداری
نظامی داده است) .طرح تخلیه( برحسب فعالیت و تحریکات آنان و جنسیت.
 -8ایجاد هم آهنگی درفرمانداری نظامی در مورد افراد دستگیر شده و تهیه لیست نهایی
ازصورت هایی که سازمان های شرکت کننده خواهند داد.
ساواک و فرمانداری نظامی جناب از طرف گارد شاهنشاهی جناب
از اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران ،شهربانی -ژاندارمری.
سند شماره دو» :کلیات طرح عملیاتی نجات«

»دستگیری مقامات محرک و عاملین بلوا وآشوب ،همزمان با شروع عملیات«
پیوست شماره۱به طرح نجات»۱دستگیری مقامات محرک وعاملین بلوا و آشوب همزمان
با شروع عملیات طرح نجات«۱
نسخه از نسخه
قرارگاه
تاریخ ۱۱/۵۷
شماره اعالم وصول
مدرک:
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 -1وضعیت :باتوجه به جریانات اخیرکشور وافزایش روزافزون طرفداران خمینی و اقدامات
خالف قانون آنان درسطح تهران ومسلح شدن برخی ازافرادفعال ،تحریکات جراید بخصوص
کیهان ،اطالعات و آیندگان درروزهای اخیر وآزادی تعداد زیادی از زندانیان ضد امنیتی
وپیوستن آنان به گروه های فعال ومسلح شدن عده ای ازآنان ،لزوم بازداشت عده ای را
طبق صورت پیوست ایجاب می نماید.
 -2ماموریت :یگان های اجرایی فرمانداری نظامی تهران و حومه ماموریت دارند بنا به
دستور ،عناصر مورد نظر را دستگیر و به مناطق جمع آوری هدایت نمایند.
 -3اجراء:
الف -تدبیر:

 (1اسامی ومشخصات ومحل یامحل های اقامت ومحل کارسوژه های موردنظرکه بایستی
دستگیرشوند ازطرف ستاد عملیاتی مرکزی دراختیاریگانهای اجرایی قرار داده میشود.
 (2هریگان اجرایی پس ازدریافت لیست مورد نظر و بررسی سریع وضعیت سوژه های
مورد نظر ،تحت هر شرایط زمانی ومکانی و با قاطعیت تمام نسبت به دستگیری آنان
اقدام می نماید.
 (3پس ازدستگیری سوژه های مورد نظرآنان را به مناطق جمع آوری اعالم شده هدایت
خواهند نمود.
ب -یگانهای تابعه فرمانداری نظامی تهران و حومه:

 (۱تیمهای عملیاتی را به تعداد الزم برای دستگیری سوژه ها سازمان داده و آماده نمایید.
 (۲به محض دریافت دستور نسبت به دستگیری سوژه های اعالم شده اقدام نمایید.
 (۳سوژه های دستگیرشده را به مناطق جمع آوری هدایت و تحویل نمایندگان سازمانهای
مسئول نمایید.
 (۴واحدهای عمل کننده پس ازدستگیری و بازرسی بدنی محل کار و سکونت سوژه را در
اسرع وقت مورد بازرسی قرارداده و سالح و مدارک ارزنده را ،سرپرست اکیپ
دستگیرکننده درحضور سوژه ویا ساکنین محل صورتجلسه نموده و یک نسخه آن را به
نمایندگان سازمان های مسئول جمع آوری تحویل نماید.
پ -یگان عملیاتی ر  ۲فرمانداری نظامی تهران وحومه:
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 (۱هر تیم به محض دریافت دستور نسبت به دستگیری سوژه های اعالم شده اقدام نماید.
 (۲دستگیری سوژه ها با توجه به تقدم داده شده ،با آنان بایستی انجام شود.
 (۳سوژه های دستگیر شده را به مناطق جمع آوری هدایت و به نمایندگان سازمان های
مسئول تحویل نماید.
ت -ژاندارمری کشور شاهنشاهی:

 (۱آماده باشید تا هرگونه کمک الزم را به تیم های عملیاتی مسئول دستگیری سوژه ها
بنمایید.
 (۲درصورت لزوم آماده باشید تا پرسنل کمکی ،دراختیار یگان متقاضی قراردهید.
 (۳تیم های عملیاتی را به تعداد الزم برای دستگیری سوژه های طبقه بندی شده آماده
نمایید.
ج -ساواک:

آماده باشید تا هرگونه اطالعات و پرسنل الزم را در اختیارستاد عملیاتی بگذارید.
چ -ن .ه .ش ]نیروی هوایی شاهنشاهی[

 (۱پیش بینی های الزم را از نظر آماده کردن وسایل ترابری هوایی جهت حمل سوژه های
دستگیر شده به مناطق مورد نظر ،با نگرش به شرایط جوی فرودگاه مقصد به عمل آورید.
 (۲تامین مراقبت ازدستگیر شدگان ازفرودگاه مبدا تا مقصد به عهده پلیس هوایی ن ه
ش می باشد.
 (۳برابردستورات مندرج درطرح عملیاتی شماره ۱اداره یکم ستاد بزرگ ارتشتاران )اداره
امور بازداشت شدگان( عمل کنید.
ح -ن د ش ]نیروی دریایی شاهنشاهی[

 (۱برابردستورات مندرج درطرح عملیاتی شماره ۱اداره یکم ستاد بزرگ ارتشتاران ) اداره
اموربازداشت شدگان( عمل کنید.
خ -دستورات هماهنگی:

 (۱این طرح به محض وصول برای طرح ریزی و اجرای آن بنا به دستور معتبر است.
 (۲مقصدی که سوژه های دستگیر شده بایستی برده شوند درفرودگاه مبدا به وسیله یگان
دستگیر کننده به خلبان ابالغ می شود ،درصورتی که هواپیما به علت بدی شرایط جوی
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نتواند درمقصد فرود آید قبال مقصد های بعدی توسط یگان دستگیر کننده به خلبان اعالم
می شود.
 (۳یگان های عملیاتی ر  ۲فرماندهی نظامی را ستاد عملیاتی هدایت خواهد نمود.
سند شماره سه :کلیات »طرح عملیات نجات«:

مطالب این سند کم و بیش عینا نظیر سند شماره یک است.
بکلی سری
نسخه  ...از  ...نسخه
قرارگاه صادر کننده
محل صدور
تاریخ
شماره اعالم وصول
طرح عملیات کورتاژ
تهیه شده در دی و بهمن ماه ۱۳۵۷
مدرک:
زمان منطقه:

پیوست شماره  ۱به طرح نجات» ۱دستگیری مقامات محرک و عاملین بلوا و آشوب همزمان با
شروع عملیات نجات«۱
سازمان عملیاتی :

اکیپ عملیاتی شماره۱
 -1وضعیت :الف – نیروهای مخالف  :با توجه به جریانات اخیر کشور و افزایش روز افزون
طرفداران رهبرگروههای مخالف اقدامات خالف قانون آنان در سطح تهران ،آزادی
زندانیان ضد امنیتی و پیوستن آنها به گروههای درحال فعالیت ومسلح شدن برخی
از آنان و تحریکات همه روزه جراید به ویژه روزنامه های اطالعات ،کیهان وآیندگان
لزوم دستگیری تعدادی ازرهبران و سرکردگان گروههای مخالف راطبق صورت
اسامی پیوست اسامی )ضمیمه های  ۱و  ۲ایجاب می نماید.
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 -2هوانیروز دو فروند هلیکوپتر ۲۱۴درساعت ۳روز )ر( دراختیار رکن ۱فرمانداری نظامی
قرار می دهد) ( ۱
پ -درساعت  ۳روز پ ت ن .ز  .ش درساعت س روز )ر(  ۲گروهان تفنگدار باتمام
تجهیزات کامل سازماندهی دراختیارفرمانداری نظامی قرار می دهد.
 -۲ماموریت :
اکیپ های عملیاتی رکن دوم فرمانداری نظامی تهران وحومه ماموریت دارندکه مقامات
محرک وعاملین بلوا و آشوب را دستگیر و به مبادی مربوطه تحویل دهند.
 -3اجراء :
الف -تدبیر عملیات:
 (1مانور :اکیپ عملیاتی شماره ۱رکن ۱رکن دوم فرمانداری نظامی تهران وحومه در
ساعت )س( روز )ر( برای دستگیری عوامل آشوبگر مندرج درضمائم  ۱و ۲دردو موج
با سرعت و قاطعیت عمل کرده و دستگیر شدگان را به پادگان باغشاه اعزام و از آنجا
درگروه های  ۹۰نفری به نمایندگان نیروی هوائی شاهنشاهی درفرودگاه های مهرآباد
و دوشان تپه تحویل می نمایند.
 (2آتش حذف شده است.
ب -اکیپ عملیاتی شماره : ۱
 (۱به محض دریافت دستور ،بالدرنگ برای دستگیری مقامات وعوامل مندرج درضمیمه
اقدام نمایند.
 (۲دستگیرشدگان را با رعایت مالحظات تامین وحفاظتی الزم به پادگان باغشاه تخلیه
نمایند.
 (۳دستگیرشدگان را به صورت گروه های ۹۰نفری درداخل خودروهای مخصوص
)کانتینر( به فرودگاه مهر آباد یا دوشان تپه تخلیه کنید.
 (۴دستگیرشدگان را درفرودگاه دوشان تپه یا مهرآباد به نمایندگان نیروی هوائی
شاهنشاهی تحویل نمایید.
 (۵پس ازاتمام دستگیری و تخلیه افراد موج اول ،نسبت به دستگیری و تخلیه افراد موج
دوم اقدام کنید.
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 (۶افراد موج دوم را پس از دستگیری به زندان قصر تخلیه وتحویل نمایید.
پ -رکن  ۲فرمانداری نظامی تهران و حومه:
اطالعات و اخبار مورد لزوم اکیپ عملیاتی و عناصرکشور شاهنشاهی را به وسیله تلفنهای
 ۸۹۰۳۳و  ۸۴۴۱۰۷در اختیار بگذارید.
ت -ژاندارمری کشور شاهنشاهی:
آماده باشیدتا هرگونه کمک الزم را باتوجه به امکانات موجود درمنطقه استحفاظی به
منظورتسهیل انجام ماموریت دراختیار تیم های اکیپ عملیاتی بگذارید.
ث -پلیس تهران :
درمورد همکاری های الزم کالنتری های تابعه با تیم های اکیپ عملیاتی دستورات الزم
صادر نمایید.
ج -ساواک:
آماده باشید تا هرگونه اطالعات تازه مورد لزوم را در اختیار ستاد عملیاتی قرار دهید.
چ -ن .ز  .ش  :نیروی زمینی شاهنشاهی
وسایل وپرسنل مشروحه زیر را دراختیاررکن  ۲فرمانداری نظامی تهران وحومه قرار دهید.
 (۱صد دستگاه چیپ یک چهارم تن
 (۲دو دستگاه تریلر ) کانتینردار (
 (3یکهزار دست لباس کار کامل
ح -هوانیروز :
دو فروند هلیکوپتر  ۲۱۴در اختیار رکن  ۲فرمانداری نظامی تهران و حومه قرار دهید.
خ -ن  .ه  .ش :نیروی هوائی شاهنشاهی
 (۱پلیس هوایی ن  .ه  .ش آماده باشید تا افراد دستگیر شده موج اول را درفرودگاههای
نظامی مهر آباد و دوشان تپه تحویل گرفته ومراقبت آنان را تا لحظه تحویل آنان به مسئولین
امردر فرودگاه مقصد )جزیره سیری( به عهده بگیرید.
 (۲پیش بینی های الزم برای مراقبت ازفرودگاههای نظامی مهر آباد ودوشان تپه ازلحظه
تحویل زندانیان تا لحظه ورود به فرودگاه مقصد )جزیره سیری(  ۱با نگرش به شرایط جوی به

عمل آورد (۱) .مقصود جزیره سیری در خلیج عرب می باشد.

ارتش و انقالب
_________________________________________________________

151

 (۳سه فروند هواپیمای مناسب جهت انتقال دستگیرشدگان همواره درفرودگاه مهرآباد یا
دوشان تپه آماده باشد)برخی ازدستگیر شدگان با دست بند و برخی دیگر با دست بند و پای
بند خواهند بود(
 (۴مشخصات خلبانان و کمک خلبانان و سایرخدمه هر هواپیما را قبل از روز )ر( به رکن ۲
فرمانداری نظامی تهران و حومه ارسال دارید.
 (۵همزمان با شروع عملیات نجات  ۱افسر رابط ن  .ه  .ش چهت انجام هماهنگی های الزم در
ستاد عملیات فرمانداری نظامی تهران وحومه حضور پیدا نماید.
د -ن  .د  .ش  :نیروی دریایی شاهنشاهی
 (۱اردوگاه صحرایی را درجزیره سیری برای پذیرش دستگیر شدگان آماده نمایید.
 (۲اقدامات حفاظتی الزم را برای حفاظت جزیره به عمل آورید.
 (۳پرسنل کافی درفرودگاه جزیره سیری آماده باشندتا دستگیر شدگان را به بازداشتگاه هدایت
نمایند.
 (۴همزمان با شروع عملیات نجات ۱افسر رابط ن .د  .ش جهت انجام هماهنگی های الزم در
ستادعملیات فرمانداری نظامی تهران و حومه حضور پیدا نماید.
ذ -دستورات هماهنگی:
 (۱این طرح به محض وصول برای طرح ریزی و بنا به دستوربرای اجراء
 (۲آیت الله خمینی ،طالقانی ،نخست وزیر وهئیت دولت غیرقانونی وسیله یگان های رزمی ویژه
دستگیر می شوند.

۱

) (۱اشاره به دستگیری »نخست وزیر و هئیت دولت غیرقانونی« نشان می دهد که این

طرح پس از روز ۱۲بهمن  ۱۳۵۷تهیه یا تکمیل شده است.

 (۳افسران رابط اعزامی به ستاد عملیاتی از افسران متخصص و مجرب بوده و اختیارات کافی به
آنان واگذار شود.
 (۴تیم های عملیاتی پس از دستگیری و بازرسی بدنی افراد بازداشتی محل کار یا سکونت آنان
را دراسرع وقت به دقت مورد بازرسی قرارداده وسالح و مدارک ارزنده دیگررا به وسیله
سرپرست تیم درحضور سوژه یا ساکنین صورتجلسه کرده و یک نسخه ازآن را به نمایندگان
سازمان های مسئول جمع آوری تحویل نمایید.
 -۴اداری و لجستیگی:
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 (۱شهربانی کشور شاهنشاهی برای تشکیل یکصد اکیپ عملیاتی وسایل و پرسنل مشروحه زیر
را دراختیار رکن ۲فرمانداری نظامی تهران و حومه قرار دهد.
پرسنل:
الف( سیصدنفرافسرجزء از ادارات تابعه شهربانی )درحال حاضر ۳۰نفرافسرآماده به خدمت وجود
دارد(.
ب( چهل نفر افسر ارشد از ادارات شهربانی.
پ( ششصد نفردرجه دار)درحال حاضریکصد وبیست نفر درجه دار آماده به خدمت وجود دارد(.
ت( سه تیم کامل پزشکی.
وسایل:
الف( چهل دستگاه اتومبیل سواری پالک سفید )درحال حاضرتعداد ده دستگاه خودرو آماده به
کار می باشد(
ب( چهارصد قبضه مسلسل یوزی با پنجاه هزار تیر فشنگ جنگی )درحال حاضر یکصد قبضه
موجود است(.
پ( چهارصد قبضه اسلحه کمری اسمیت اندسون با بیست هزار فشنگ جنگی )درحال حاضر
یکصد قبضه موجود است(.
ت( یکصد دستگاه بیسیم دستی اف و اف ) ۱با دو فرکانس پلیس تهران و اطالعات(.
ث -جلیقه ضد گلوله چهار صد ثوب )یکصد ثوب در حال حاضر موجود است(.
ج -کاله خود چهار صد عدد )درحال حاضر یکصد عدد موجود است(.
چ -تفنگ ژ ۳ -یکصد قبضه با ده هزار فشنگ جنگی.
ح -دستبند یکهزار زوج )یکصد زوج موجود است(.
خ -پا بند یکصد زوج.
د -دو دستگاه نفربر ازگارد شهربانی.
ذ -اداره زندانهای شهربانی مسئول تغذیه وتامین وسایل زیست پرسنل تیم های عملیاتی
می باشد.
 -۵فرماندهی ومخابرات:
الف -مخابرات :
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(۱بیسیم های پلیس تهران و اداره اطالعات شهربانی در تمام مدت عملیات فعال می باشند.
 (۲یک دستگاه بیسیم مرکزی بافرکانس شهربانی وپلیس تهران درستادعملیاتی نصب میگردد.
ب -فرماندهی :دستورات فرماندهی ازطریق ستاد عملیاتی فرمانداری نظامی وپلیس تهران صادر
می گردد.
توجه:
 -۱واحد عملیاتی بایستی به نکات زیرین توجه داشته باشد.
الف -استحکام هدف از نظر میزان حفاظت و امکان آتش متقابل .
ب -نوع و میزان تجهیزات و جنگ افزار.
پ -وسایل ترابری مورد نظر.
ت -وضعیت تخلیه وتعیین وسیله تخلیه و بیمارستان مورد نظر درصورت مجروح یا کشته شدن
نفرات خودی.
ث -امکان استفاده ازموشک انداز در صورت نبودن راه حل دیگری.
ج -مقدار تیم های مورد نظر برای انجام دستگیری ها دریک موج.
چ -امکان شرایط و نیازمندی های حمله به محل اقامت پرسنل مخالفین و ...
ح -استفاده از هلیکوپتر مسلح برای ویران ساختن محل اقامت شخصی که توسط تعداد زیادی
ازاخاللگران محافظت می شود.
خ -آگاهی ازفرودگاه عزیمت و مقصدی که سوژه های دستگیر شده باید اعزام شوند.
د -حداقل بایستی یگان دستگیری رکن  ۲فرمانداری نظامی به  ۱۰۰نفر برسند.
ذ -استفاده از جنگ افزار هایی قویتر از یوزی و اسلحه کمری و استفاده ازنارنجک انداز ۴۰
میلیمتری.
 -۲پیش بینی تدابیر و وسایل الزم برای خنثی کردن مقاومت های احتمالی از سوی محافظین
مخالفین و دیگر پیش بینی ها.
 -۳اجراء تدبیر عملیات
الف (۱ -مانور :اکیپ های عملیاتی رکن دوم فرمانداری نظامی تهران و حومه درساعت )س(
روز )ر( به منظور دستگیری مقامات محرک و عاملین بلوای مندرج در لیست ضمیمه
)ضمیمه (۱در دو موج با سرعت عمل و قاطعیت تمام اقدام نموده و دستگیر شدگان را درنقاط
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جمع آوری تعیین شده برای تخلیه به بازداشتگاههای مربوطه تحویل نمایندگان نیروی هوایی
شاهنشاهی می دهند.
 (۲آتش – ندارد
ب -اکیپ های ...
به موجب این اسناد ،طراحان کودتای نظامی درنظر داشتند ،درطی دو موج ،افراد مورد نظررا
دستگیر نمایند .رهبر انقالب و شخصیت های سرشناس واعضای هیئت دولت موقت درموج اول
قرارداشتند عالوه بر کسانی که در بند ) (۲از قسمت ذ -دستورات هماهنگی»عنوان شده است،
افرادی را که درصورت اسامی پیوست آمده است ،دستگیر نمایند .در سه سند زیر،
هماهنگی های الزم پیش بینی شده است و لوازم مورد نیاز فهرست شده است :
سند شماره چهار  :پیش بینی های هماهنگی
دستورات هماهنگی:

-۱درخواست واگذاری هواپیماهای مورد نیاز با ذکر تعداد سرنشین و فرودگاه مقصد و فرودگاه
های احتیاطی ازمرکز فرماندهی ستادبزرگ ارتشتاران ،به پست فرماندهی نیروی هوایی
شاهنشاهی ابالغ خواهد شد.
 -۲درصورتی که محافظت دستگیر شدگان به نیروی هوایی محول گردید ،مامورین محافظ
فرماندار نظامی به موقع سوار نمودن دستگیر شدگان همکاری الزم را در مورد استقرار دستگیر
شدگان در هواپیما به نحوی که قادر به حرکت دسته جمعی درهواپیما نباشدبا مامورین محافظ
نیروی هوایی شاهنشاهی به عمل خواهند آورد.
 -۳فرودگاه های مقصد پس ازدریافت این طرح ،پیوسته افرادی را برای پذیرش وهدایت
دستگیر شدگان به مناطق تعیین شده در محل حاضر به کار نگاهداری خواهند نمود.
سند شماره پنج :صورت لوازم مورد نیاز

برای دستگیری در موج اول  ۱۰۰اکیپ عملیاتی و نیازمندی های زیر مورد لزوم می باشد:
 ۳۰۰ -۱افسرجزء از ادارات شهربانی )درحال حاضر ۳۰افسر آماده به خدمت می باشد(.
 ۲۰ -۲افسر ارشد از ادارات شهربانی.
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 ۶۰۰ -۳درجه دار) درحال حاضر  ۱۲۰درجه دار آماده به خدمت می باشد(.
 ۱۰۰ -۴دستگاه جیپ نظامی از نیروی زمینی.
 ۴۰ -۵دستگاه اتومبیل سواری با پالک سفید ) ۱۰دستگاه آماده به کار موجود می باشد(.
 ۴۰۰ -۶قبضه مسلسل یوزی با  ۵۰۰۰۰۰تیر فشنگ جنگی )درحال حاضر۱۰۰قبضه موجود
است(.
 ۴۰۰ -۷قبضه اسلحه کمری با ۲۰۰۰۰تیر فشنگ جنگی )درحال حاضر  ۱۰۰قبضه موجود
است(.
 ۱۰۰ -۸دستگاه بیسیم دستی )با فرکانس پلیس تهران و اطالعات(.
 -۹محل استقرار )ش -ک  -ش( شهربانی کشور شاهنشاهی.
 -۱۰جلیقه ضد گلوله  ۴۰۰ثوب ) صد ثوب موجود است (
 -۱۱کاله خود  ۴۰۰عدد )صد عدد موجود است(.
 -۱۲تفنگ ژ ۳ -صد قبضه با  ۱۰۰۰۰تیر فشنگ جنگی.
 -۱۳دستبند  ۱۰۰۰زوج )صد زوج موجود است(.
 -۱۴پابند  ۱۰۰زوج.
 ۳ -۱۵تیم کامل پزشکی )  ۱تیم آماده است(
 -۱۶برای پشتیبانی عملیات  ۲گروهان واحد نظامی با تجهیزات کامل.
 -۱۷دو فروند هلی کوپتر . ۲۱۴
 -۱۸بنزین روزی  ۵۰۰۰۰لیتر وسیله پشتیبانی نیروی زمینی.
سند شماره شش  :سند عنوان ندارد .ظاهرا قسمتی از یک سند دیگری می باشد و درآن
برخی ازنیازهای تدارکاتی برای عملیات نجات آمده است .نیروی زمینی در پادگانهای موجود در
بانه ،خاش و پرندک قادر است  ۷۱۰۰نفر را اسکان دهد ،چنانچه از چادر و وسایل اردویی
استفاده گردد ،قادر است تا  ۱۰۰۰۰نفر ساواک  ۱۰۰۰۰نفر را اسکان می دهد.
شهربانی درحال حاضر می تواند  ۲۵۰۰نفر را اسکان دهد .چنانچه به زندان های رشت و
زاهدان که درحال اتمام است ،تجهیزات اردویی داده شود ،دو زندان قادرند  ۳۰۰۰نفر را
نگهداری نماید.
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 -۵نیروی دریایی شاهنشاهی با پشتیبانی نیروی زمینی شاهنشاهی )ازلحاظ وسایل اردویی(
قادراست تا  ۳۵۰۰نفر را درجزیره تمب  ۱نگهداری نماید.

 -۶ژاندارمری کشور قادر به اسکان و نگهداری نمی باشد.
 -۷برای باقیمانده  ۱۰۰۰۰۰نفر نیروها بایستی بررسی نمایند و نتیجه بررسی خود را تا روز
۲

پنجشنبه ۲۸-۱۰-۵۷در کمسیونی به اداره دوم ارائه نمایند

به عقیده مؤلف ،علل عدم اجرای طرح کودتا ،تنها آن عواملی نیستند که »نراقی« درباال به
آنها اشاره نموده اند بلکه آنها یک طرف قضیه است .طرف دیگر نیز بایستی مد نظر قرار گرفته
و مورد توجه قرار بگیرد .آن این است که ،ساختار ارتش را ملت های ساکن جغرافیای سیاسی
ایران تشکیل داده اند .همانطوریکه دربخش های دیگر به آن پرداخته ام رژیم شاه ،اکثریت
نظامیان را از هویت ملی خود بیگانه ساخته بود ،همیشه ستم ملی با پوست و استخوان لمس
می گردید.
بویژه روشن فکران آذربایجان مسائل دینی ومذهبی را دردرون حرکت ملی آذربایجان
می دیدند .متاسفانه این تفکردرآن موقع قوی نبود .ولی مانند یک جریان فکری درجامعه وجود
داشت بطورنمونه دریگانهای ارتش ،آذربایجانیها با یکدیگر با زبان مادری یعنی ترکی آذربایجانی
صحبت می کردند و به این امرنیزحساسیت داشتند .رده های باال با آن همه بخشنامه ها و
سختگیری ها قادر به جلوگیری آن نشدند .با توجه به تجربیات تلخ گذشته و مسئله ملی
اجرای عملیات کودتا بنفع حکومت سنترالیزم ایران ،حد اقل درآذربایجان غیرقابل تصور بود.

__________________________________________________________________
 -۱منظور جزیره تنب است
-۲طرح مزبورکه در اسناد ستاد بزرگ ارتشتاران بود پس از به پیروزی رسیدن انقالب ،به دست اعضای دولت
موقت افتاد و نخستین بار دکتر ابراهیم یزدی آن را در کتاب آخرین روزها ،آخرین تالش ها به چاپ رساند.

گفتگوی شاپور بختیار با انور سادات
بختیارپس ازآمدن به فرانسه به دیدارمحمد انورسادات رئیس جمهوروقت مصر می رود ،در

زمان این مالقات محمدرضا پهلوی دیگرحیات نداشت .او چنین می نویسد» ۱:سادات ،که من
بازاقبال دیدارش را یافتم ،دوبار ودرشرایطی مختلف مطلبی را محرمانه به من گفت که دراینجا
برای اولین بار فاش می کنم!

روزی من به محمد]محمدرضا پهلوی[ گفتم دستوردهید نیروی هوائی شما به پایگاههای
مختلف نظامی مصر بیاید ،من تمام امکانات را دراختیار تان خواهم گذاشت ،اگر می توانید ،این
نیرو را باحداکثر وسائل یدك قابل حمل به اینجا احضارکنید .اگربخواهید برای بازگشت به ایران
اقدامی بکنید ،تنها راهش این است ،می دانید که نیروی هوائی شما و اسرائیل درمنطقه از همه
قوی تر است .سادات ادامه داد » :محمد رضا شاه به فکر فرو رفت «،چون پس از چند دقیقه
جوابی نداد ،من دو باره موضوع را مطرح کردم و پرسیدم ،چرا نمي خواهد این نقل و انتقال را
که بهترین تضمین برای بازگشتن خواهد بود ،عملی کند؟
پادشاه باالخره سکوت را شکست و گفت :فکر می کنیدکه نیروی هوائی ازمن دستور می گیرد؟
این اقرار وحشتناك توجیه می کند که چرا خمینی توانست ایران را تصاحب کند .پس این
نیروی هوائی از کی اطاعت می کرد؟ چون از من نخست وزیر هم که دستور بمباران انبارهای
اسلحه را دادم فرمان نبرد .اگر فرماندهان نیروی هوائی با دقت انتخاب شده بودند و
__________________________________________________________________
کتاب یکرنگی ،دکتر شاپور بختیار چاپ ۱۹۸۲ ،پاریس ،ص۲۷۹ ،
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وجدان و مسئولیت داشتند ،جلوی فاجعه گرفته می شد .انورسادات با روشن بینی و واقع گرائی
ذاتیش ،با یك سئوال ساده ،یکی ازنکات اساسی بحران را روشن کرده بود«.

بخش چهارم
ارتش بعد از انقالب

حزب خلق مسلمان و ما !
بیش از  %۳۷از اهالی ایران را ترکهای آذربایجان تشکیل می دهند) .رویهمرفته بیش از
نیمی ازنفوس ایران را اقوام ترک تبارتشکیل میدهند( هنگام آغاز مبارزه برعلیه حکومت پهلوی
آذربایجانیان هم مانند سایر ملت ها درصحنه بودند .درطول پنجاه و سه سال سلطنت پهلوی
نیروهای ملی آذربایجانی بارها قلع و قمع شدند ،بویژه پس از بخون نشستن حکومت ملی
آذربایجان درسال ۱۳۲۵شمسی رژیم شاه دمار ازروزگار هموطنان مظلوم ما درآوردند .و سالیان
سال بود مردم درسردرگمی بسر بردند و هنوز هم آثارآن ضربات مهلک درمیان جامعه ما
آشکارا بچشم می خورد .و به خاطر تجارب تلخ گذشته و محدودیتهای اعمال شده ازسوی
حکومت مرکزی درتهران ،آذربایجانی ها فاقد هرگونه حزب و یا تشکیالت مستقل ملی بوده اند.
زیرا نخواسته اند با طناب هرحزب یا شخص معینی به چاه بیافتند .اما از دیر باز آیت الله
میرکاظم شریعتمداری را رهبر مذهبی خود دانسته و به او با دیده احترام می نگریستند .در
زمان انقالب اسالمی آلتیرناتیو مورد شناخت مردم  ،آیت الله شریعتمداری بود و با یک کالم،
اکثریت مردم شریعتمداری را قبول داشتند .الکین قیام ۲۹بهمن ۱۳۵۶در آذربایجان پیکر
حکومت شاه را لرزاند ،بدنبال آن در۲۲بهمن ۱۳۵۷شمسی رژیم شاه ساقط و رژیم جمهوری
اسالمی جایگزین آن گردید.
درنیم قرن گذشته شوونیست ها با بکار بردن سیاست آسیمیالسیون ،شدیدترین ضربه را
به روح ملی آذربایجانیها وارد ساختند .بطور مثال ،خود آیت الله شریعتمداری در آذر ماه
۱۳۵۸درپاسخ به سئوال خبرنگاری دررابطه باخودمختاری ،چنین می گوید» :این کلمه
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خودمختاری را ما االن نمی پسندیم ،اجالتا اختیارات داخلی را برای آذربایجان می خواهیم.
برای خود مختاری باید قانون تصویب شود و مادام که درقانون اساسی این مسئله پیش بینی
نشود و نیاید ارزشی ندارد .فعال اختیارات داخلی مناسب است«

۱

با اینکه رژیم شاه سرنگون شده بود اما درداخل حکومت اسالمی نیزکم و بیش تفکر
تمامیت خواهی و شونیزمی حاکم بوده است .آنروزها تعیین استاندار هم آسان نبود ،در این باره

سئوالی که ازآیت الله حسینعلی منتظری ،۲یکی ازمعماران انقالب اسالمی بعمل آمده و موضوع
سئوال و جوابش را در زیر درج می کنم:
س :درزمان دولت موقت گویا انتظار آقای شریعتمداری این بودکه امام جمعه تبریز و استاندار
آذربایجان شرقی با نظر ایشان تعیین بشود و شنیده شد که آقای بازرگان در زمان
نخست وزیری این مساله را برای اینکه شما به امام برسانید با شما مطرح کرده و حضرتعالی
برخورد تند نشان دادید ،این قضیه از چه قرار بوده است؟
ج :اینکه مرحوم آقای شریعتمداری نظرش این بوده است نمی دانم ،ولی یادم هست که در
شورای انقالب یک شب صحبت از آذربایجان شد گویا آنجا سر و صدایی شده بود ،مرحوم
آقای مهندس بازرگان گفتند» :باالخره آذربایجان استان آقای شریعتمداری است ،استاندار و
کارهای دیگرآن استان باید زیرنظرآقای شریعتمداری باشد ،باالخره ایشان این حق را دارد
که بگوییم راجع به آذربایجان نظر بدهید .من گفتم» :این چه حرفی است که شما می زنید،
مگر ما می خواهیم کشور را پاره -پاره کنیم و اینجا کشور فدرال درست کرده ایم؟ پس
کردستان را هم بگذاریم در اختیار عزالدین حسینی و بگوییم راجع به آن استان او نظر بدهد،
سیستان و بلوچستان را بگذاریم دراختیار مولوی عبدالعزیز ،باالخره ایران یک کشور واحد
است و یک سیاست واحد دارد و این معنا نداردکه این استان و آن استان را دراختیار این و
آن بگذاریم« باالخره با طرح ایشان مخالفت شد .دراینجا در رابطه با آیت الله شریعتمداری
موضوعی را که پس از دو دهه درجشن هشتادمین سالگرد استاد محمدعلی فرزانه درسال
۲۰۰۳میالدی درشهر یوتوبوری سوئد هنگام سخنرانی از زبان دکتر جواد هئیت مدیر مجله
__________________________________________________________________
 -۱جنبش طرفداران شریعتمداری مؤلف ماشااله رزمی ،سال ، ۲۰۰۰ص ۹۸
 -۲خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری .اتحاد ناشران ایرانی در اروپا .دیماه  ۱۳۷۹صص۲۵۰،۲۵۱ ،
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»وارلیق« شنیده بودم ،دراینجا اشاره میکنم :دکتر هئیت می گفت» :هنگامیکه مجله وارلیق در
اوایل انقالب در تهران نشر شد ،با مشکالتی روبرو بودیم ،بویژه به لحاظ مالی .من درآنموقع به
خدمت حضرت آیت الله شریعتمداری رفتم و پس از ابراز محبت به اوگفتم .حضرت آیت الله! ما
برای تقویت نشریه وارلیق که برای رشد زبان ،فرهنگ و ادبیات و...آذربایجانیان یک وسیله
خوبی است و در تهران نشر میشود ،نیاز به تائید و یاری شما داریم .حضرت آیت الله به من
چنین جواب داد» :زبان ما که قاعده ندارد! و ...با همان لهجه خودش پاسخ دادم :حضرت
آیت الله! زبان ما قاعده دارد و قاعده قانونمندی هم دارد! فردی که درحضورشان بود ،بنظرم
فارس زبان بوده و آیت الله فارسی صحبت می کرد «.منظور نگارنده از درج این مطلب این
است که درطول حکومت پهلوی تا این حد هویت و روح ملی ما خدشه دار شده بود.
باید صادقانه به پذیریم که نتیجه آسیمالسیون بوده که پس از پیروزی انقالب اسالمی،
کمبود شخصیت های ملی ،عدم آگاهی و ضعف روحیه ملی در بین جامعه ما به حاکمیت
مرکزی اجازه داد ،سرانجام جنبش حزب خلق مسلمان خیلی راحت سرکوب شودکه دراین
باره توضیح داده خواهد شد.

علل تشکیل حزب خلق مسلمان
رهبرانقالب اسالمی آیت الله خمینی آدم انقالبی وقاطعی بود و همین امرهم باعث پیشرفت
کارش می شد .اما برعکس او ،آیت الله شریعتمداری انسانی مدنی ،لیبرال و سیاسی بود ،به
خیلی ازمسائل می اندیشید و صبورانه ،مسئوالنه به آن عمل می کرد .و علت شکست کوتاه
مدت او هم دربرابرحریفانش از همین صفات ناشی شد .طرفداران آیت الله شریعتمداری هم
نسبت به طرفداران آیت الله خمینی مدنی تر بودند.
پس از انقالب ،هنگامیکه آیت الله خمینی و همفکران او برای تشکیل مجلس خبرگان و
وجود مطلقه والیت فقیه پا فشاری میکردند ،آیت الله .شریعتمداری و همفکران او مخالف سر
سخت چنین ساختاری بودند .و آنان خواهان تشکیل مجلس مؤسسان را ضروری دانسته و
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مخالف والیت مطلقه فقیه وخواهان اجرای قانون بود .و خواهان تشکیل انجمنهای ایالتی و
والیتی بودند .اقدامات افراطی دادگاههای انقالب را قبول نداشتند و ...پس از انقالب اختالفات
درونی رفته -رفته آشکارتر می شد .و بنا به ضرورت زمان دربهار سال۱۳۵۸حزب خلق مسلمان
دربرابر حزب جمهوری اسالمی حاکم تشکیل یافت .وحزب خلق مسلمان بالدرنگ مورد تائید
آیت الله .شریعتمداری قرارگرفت .این حزب درکوتاه مدت چنان رشد کردکه قادر شد نیروی
میلیونی را به طرف خود جذب کند ،بطوریکه آیت الله شریعتمداری به رحمت الله مقدم مراغه

۱

ای اولین استاندار پس از انقالب آذربایجان گفته بود که حزب خلق مسلمان سه میلیون عضو
دارد.

به جرئت می توان گفت در اوایل سال ۱۳۵۸شمسی بیش از نود درصد نیروی نظامی ،انتظامی،

نیروهای مسلح و حزب خلق مسلمان
اکثریت ارتش ایران را بویژه درمناطق آذربایجان ،آذربایجانیها تشکیل می دادند .و آن عده
غیرترک آذربایجانی هم بخاطر اینکه آیت الله شریعتمداری طالب حفظ و بازسازی ارتش بود و
بخاطرموضع مصالمت آمیز و دموکراتیک حزب خلق مسلمان به آیت الله شریعتمداری نزدیک

بودند .در اوایل ،کسی بنام حزب اللهی 2قادر نبود در ارتش ابراز وجود بکند.

تالش حاکمیت از یکطرف و ضعف در سازماندهی و نبودن استراتژی معین درحزب خلق
مسلمان سبب شد کم -کم حزب اللهی ها بر ارتش تسلط یافته و ضربات مهلکی بر پیکر ارتش
وارد سازند .چه در تبریز بوسیله حجت السالم یوسف حکم آبادی و چه در اورمو بوسیله
__________________________________________________________________
 -۱آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری ،ماشا اله رزمی ،سال  ، ۲۰۰۰ص ۱۷
 -2درکتاب ،ایران درقرن بیستم ،نوشته ژان پیردیگار -برنار هورکاد یان ریشلر ،سال 1377ص  ،225چنین آمده
است » :حزب الله یک ساختار سیاسی محسوب نمی شود ،بلکه یک حالت روحی بود که از طریق حزب جمهوری
اسالمی یا کمیته های انقالب اسالمی خودش را تحمیل میکرد .در جوار  2میلیون نفری که آیت الله خمینی با
شعارهای بسیار ساده و مؤثر مانند »حزب فقط حزب الله ،رهبر فقط « بطور منظم گرد می آورد«

ارتش بعد از انقالب
_________________________________________________________

165

حجت السالم محمد فوزی و یا جاهای دیگر نمایندگان آیت الله شریعتمداری موفق به جذب
ارتش نشدند .و ارتشیان با حالت بال تکلیفی از آینده شان نگران بودند.
ادارات و سازمانها وگروههای فرهنگی و اجتماعی و  ...آذربایجان همگام با حزب خلق مسلمان
بود .البته این دلبستگی ها ویژگیهای خاص داشت ازجمله :رنگ ملی داشتن ،و دموکرات بودن
اکثریت طرفداران این حزب ،بومی بودن تمامی بدنه حزب و...
فراموش نمیکنم فخرالدین حجازی ،نماینده تهران درمجلس ،دراوایل پیروزی انقالب
به» اورمو« آمده بود ،یکروز کلیه نظامیان پادگان اورمو را برای سخنرانی ایشان به سالن بزرگی
که درنزدیکی آمفی تاتر پادگان شماه یک قرار داشت احضارکردند .بین سیصد تا پانصد نفردر
محل حاضر شده اند و نگارنده نیز دراین جمع نشسته بود .پس ازلحظه ای حجازی با چند نفر
از اطرافیانش از درب ورودی وارد سالن شدند .یک یا دو نفر ازحاضرین از جایشان بلند شده ،با
صدای بلندگفتند .تکبیر! به جز عده کم بقیه پرسنل پاسخ تکبیر را نداده و خاموش ماندند.
حجازی ،تعجب کرد! ولی به رویش نیاورد .اندکی بعد سخنانش را در توصیف انقالب و رهبر
آن شروع کرد.
عکس آیت الله شریعتمداری درباالی سن و عکس آیت الله .خمینی پائین تر و درکنارنصب
شده بود .حجازی با مشاهده عکسها ،یکدفعه تکان خورد و با اشاره دستش گفت» :چرا این
ابرمرد تاریخ ،رهبر بزرگوار انقالب اسالمی ]آیت الله خمینی[ را گوشه نشین کرده اید؟ و
کسی ازحاضرین جوابش را نداد ،حجازی با ارزیابی اوضاع یکه خورد و به سخنانش زیاد ادامه
نداد ،جوحاکم نشان دهنده این بود که آیت الله شریعتمداری در درون نیروهای مسلح ،بویژه
درآذربایجان ازمحبوبیت ویژه ای برخوردار بوده .ودرکلیه اماکن نظامی وغیرنظامی ،روی
شیشه و بدنه خودروها و درهنگام مراسم عکس های او به چشم می خورد .حجازی حتما
نمی دانست قبل ازپیروزی انقالب اکثریت مردم درآذربایجان آیت الله خمینی را نمی شناختند.
اعالمیه های او از طرف آیت ...شریعتمداری تائید می شد.
بعدها شنیدم ،یک روز امام جمعه تبریز ،آیت الله مدنی برای سخنرانی ازتبریز عازم پادگان
قوشچی می شود .فرمانده پادگان وقت ،سرهنگ فیروز باقری از استقبال رسمی خودداری کرده
و می گوید» :طبق گفته این آقایان ،تشریفات متعلق به دوران طاغوت بود وحاال انجام تشریفات
ضروری نیست« سرهنگ باقری ،درداخل دفترش از او پذیرائی بعمل می آورد .اتفاق مشابهی
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مانند پادگان اورمو درداخل سالن بزرگ پادگان قوشچی به هنگام سخنرانی ] [...رخ می دهد.
اینگونه حوادث درآنموقع زیاد بود.
فراموش نمی شود ،هنگامیکه نیروی پاسدار همراه ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور
وقت برای سرکوبی حزب خلق مسلمان به تبریزگسیل گشت ،نیروی هوایی تبریز ،از فرود
هواپیما جلوگیری کرده و هواپیما به ناچار بسوی اورمو پروازکرد و درفرودگاه این شهر نیز اجازه
فرود نیافته و اجبارا به تهران بازگشت .درمدتی که اعتراضات درآذربایجان ادامه داشت،
اعالمیه ها و تلگرافها از طرف یگانهای مختلف ارتش و نیروهای انتظامی و عشایر و شخصیت ها
همچنان بسوی مرکز حزب خلق مسلمان سرازیر می شد.

خطای چپ افراطی
دردرون طیف چپ جز آن نیروها که استقالل فکری داشته و با مسئله ملی آذربایجان بطور
صمیمی برخورد می کردند ،متاسفانه بقیه در رویای بهشت برین یعنی با آرمان های اتحاد
شوروی »سابق« نفس می کشیدند .و در این ایام شیفته شعارهای ضد آمریکایی آیت .الله
خمینی و پیروانش قرارگرفته بودند .آنان به بهانه مبارزه با امپریالیسم ،به نیروهای حزب الله
پیوسته بودند.
پس ازقلع وقمع حزب خلق مسلمان ،بعدها نیروهای چپ وابسته ،بر سر تقسیم قدرت با
نیروهای حزب الهی به جان هم افتادند .درنتیجه عده ای از این نیروهای چپ در نیمه اول
دهه 1360به کشور باصطالح شوراها فراری شدند )شوروی سابق( سیستم غیرانسانی و
نابرابری های فاحش درجامعه را که با استفاده از نام »سوسیالیست« انجام می گرفت در آنجا
ازنزدیک دیده و آنرا باپوست و استخوان لمس کردند! بد نیست در اینجا در رابطه با وقایع تکان
دهنده »شوروی سابق« به شمه ای از نوشته اتابک فتح االله زاده ،عضو سابق فدائیان اکثریت
اشاره کنیم .فتح الله زاده درکتاب خود )خانه دایی یوسف( چنین می نویسد » :شایان ذکر است
که مطبوعات شوروی تنها در دوران پس ازگورباچف یعنی دوران گشایش سیاسی و گالسنوست،
به تدریج پرده از جنایات دوران استالین برداشتند .تبهکاریهای دوران استالین نه فقط به لحاظ
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قتل میلیون ها انسان بیگناه ،بلکه از منظر روحی و روانی و فرهنگی نیز اثرات بسیار مخربی
در روحیه و ذهنیت مردم شوروی به جا گذاشته بود .نباید اشتباه کرد .این جنایات فقط تیرباران
و حلق آویزکردن انسان ها نبود ،بلکه هتک حرمت و اعتبار و حیثیت انسانی شهروندان وگرفتن
اقرارهای قالبی و نادرست تحت فشارهای جسمی و روانی بود که قربانیان باید خود را خائن
خطاب کنند و مستحق مرگ بدانند .این تبهکاریها و بیدادگریها بطورکلی عمال در پی آن بود تا
روح انسانیت و معنویت و همبستگی اجتماعی را دراین کشور کشته و ازمیان بردارد .و از آدم
ها ،آدمک های مطیع و سر براهی بسازد .چنانکه تبعید و کوچ دادن اجباری فردی ،جمعی
وقومی میلیون ها انسان به نقاط دوردست ،کشتار و قتل دستجمعی دهقانان میانه حال به اتهام
این که »زمین داران مرفه اند« و غیره که همه تحت عنوان مبارزه با »دشمن خلق« سازماندهی
می شد ،امنیت انسانی و احساس تعلق به جامعه را نابود کرد .به همین دلیل در شوروی روحیه
انتقاد و اعتراض و ابراز مخالفت که راز شکوفایی و پیشرفت و رشد جامعه است ،نه تنها با
مخالفت شدید سیستم شوروی مواجه می شد ،بلکه عمال نیز شکل نمی گرفت«.

1

درجای دیگر می افزاید» :عبرت تاریخ را نگاه کن .نیروهای سازمان با چه آمال و آرزوهایی
شعف انگیزی به شوروی آمدند و با چه سرعتی شوروی را ترک کردند و ازاین همه گردان طبقه
کارگر جز چند نفر از روی اخبار و چند نفر از انگیزه تجارت در شوروی سابق نماندند.
نکته قابل توجه دیگر این است که رهبری و کادرهای سازمان وقتی به شوروی پناهنده
شدند برای خود درباره کشور خود و جهان رسالتی قایل بودند .رهبران سازمان به یک کشور
دوست و هم عقیده پناه آورده بودند و درسطح دولتی با کشور میزبان تبادل نظر می کردند و
سوای درست یا نا درست بودن این امر ،از جهات روحی ازکارشان کم و بیش ارضا می شدند.
اما مهاجرت دوباره به ویژه ازاین جهت خرد کننده بود که عالوه بر شکست سیاسی درداخل
کشور ،درعرصه جهانی نیز خود را شکست خورده می دیدند .گرچه در ظاهر با سیلی وکشیده
های آبدار روزگار صورت خود را سرخ نگه میداشتند ،ولی این وضعیت به لحاظ معنوی و
سیاسی نه تنها در سطح داخل کشور ،بلکه دربین اعضا و دوستداران نیز به معنای شکست بود.
__________________________________________________________________
 -1خانه دایی یوسف ،مؤلف ،اتابک فتح الله زاده ،سال  1381صص 82-81
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طبعا برای رهبری محافظه کار ،مهاجرت دو باره از سوسیالیسم بهشتی به آغوش امپریالیسم
جهنمی ،جام زهر بود«.

1

طرفداران حزب خلق مسلمان که ازقشرهای گوناگون و بیشتر ازطبقه زحمتکش جامعه
تشکیل شده و به رهبری آقای شریعتمداری در برابر استبداد حاکم قد علم کرده بودند همان
چپی ها برعلیه آنان تبلیغات شوم راه انداختند .مرجع تقلید میلیونها انسان را کودتاگر و دشمن
خلق و عامل آمریکا معرفی کردند .و اتحاد شان را همچنان با پیروان استبداد روز به روز تداوم
بخشیدند .این نیروها بدون تکیه به عقالنیت و منطق از روی تعصب های خشک ایده ئولوژیکی
همراه با احساسات ،آنچه در توان داشتند برعلیه حزب خلق مسلمان بکار بردند .مبارزه طبقانی
را به مسئله ملی ترجیح دادند.
اما هنگامی که مانور و ارائه قدرت نیروهای خلق مسلمان برای اشغال رادیو تلویزیون تبریز
پیش می آید ،خوشبختانه عده ای از نیروهای فدائیان خلق عمال با خلق مسلمان همکاری
می کنند ،اما رهبری فدائیان که غیرآذربایجانی بود ،شاید هم با مسئله ملی عناد داشته
بمحض اطالع از موضوع با اقدام فرزندان آگاه آذربایجان بشدت مخالفت می کند.
دراین باره شمه ای ازنوشته های ماشاالله رزمی را دراینجا بیان میکنم» :کارنامه گروههای
سیاسی آنروز با تمام ادعاهایشان در رابطه با جنبش مردم آذربایجان کامال سیاه است .من در
اینجا قصد محاکمه هیچکس را ندارم و تنها می خواهم آنچه را که در رابطه با موضوع مورد
بحث ماست و اتفاق افتاده بازگو کنم.
درالبالی این نوشته ،همه جا با سیاست غلط فدائیان که عمده ترین نیروی سیاسی
درمنطقه بودند برخورد شده است .من فکرمیکنم نیروی چپ درمغشوش کردن چهره این
جنبش نقش اصلی را داشته اند وکاری را که خمینی و اطرافیانش هرگز نمی توانستند انجام
بدهند ،نیروهای مدعی آزادی و رهائی ملل با تمام قدرت خودشان انجام دادند و درمیان
نیروهای چپ بخش کوچکی از فدائیان خلق که به طرفداران اشرف دهقانی معروف بودند،
رسما ازجنبش طرفداران شریعتمداری حمایت می کردند .گروه سازمان پیکار ،رنجبران ،علیه
خلق مسلمان مبارزه می کردند ،سازمان مجاهدین خلق بشدت باطرفداران شریعتمداری مبارزه
__________________________________________________________________
 -1همان منبع ،ص213 ،

ارتش بعد از انقالب
_________________________________________________________

169

می کرد .مجاهدین رضائی ها درخلع سالح کمیته های شریعتمداری با سپاه پاسداران همکاری
نظامی داشتند .رضا دادیزاده از بنیانگزاران مجاهدین که به گروه دکتر پیمان پیوسته بود ،در
سال  ۵۸فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان بود .نامبرده شخصا حمله سپاه به مرکز طرفداران
شریعتمداری یعنی دفترحزب خلق مسلمان در بلوار منجم را هدایت می کرد و فرمانده عملیات
بود .برخورد حزب توده پیچیده تر از دیگران بود .در واقع تا روزی که حزب توده علنا علیه
حزب خلق مسلمان و آیت ...شریعتمداری موضع گیری نکرده بود ،سایرجریانات چپ نیز موضع
بیرونی نداشتند ولی وقتی حزب توده وقایع آذربایجان را به اصطالح تحلیل طبقاتی کرد و این
جریان را به طرفداران اسالم آمریکائی منصوب نمود ،بقیه جریانات چپ نیز راه حزب توده را
تکمیل کردند .بدین ترتیب این نیروها به ناحق با تمام قدرت رو در روی جنبش ملی -مذهبی
۱

طرفداران آیت ...شریعتمداری ایستادند و هم به خود و هم به مردم آذربایجان ضربه زدند«.

سرانجام حزب خلق مسلمان
حاکمیت برای کوبیدن آیت الله شریعتمداری و سرکوبی حزب خلق مسلمان ،بدنبال
بهانه های می گشت که بتواند تهاجم برق آسایی را برعلیه نیروهای رقیب آغازنماید .در دوم
اردیبهشت ماه سال۱۳۵۸شمسی مقاله توهین آمیز»صادق خلخالی« برعلیه حزب خلق
مسلمان و رهبری آن در روزنامه اطالعات منتشر شد .او می نویسد» :بهانه ها را ازدست خائنان
بایدگرفت« 2بالفاصله دربسیاری از شهرها وروستا ها تظاهرات عظیم اعتراض آمیزی برعلیه
خلخالی و سردمداران حاکمیت برپا گردید و درآذربایجان باردیگرآتشفشان خاموش زبانه کشید.
بویژه درچهارم اردیبهشت درتظاهرات عظیم تبریز نیروهای مسلح با سالحهای خود حاضرشده
بودند.
تشنج همچنان ادامه دارد پس ازحمله به منزل آیت الله شریعتمداری درقم ،آذربایجان
__________________________________________________________________
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نا آرام بود به استاندار تبریز »غروی« اجازه ورود به استانداری داده نمی شود ،نخست وزیر
دولت موقت ،مهدی بازرگان اعتراضات مردم آذربایجان را به چپی ها و ضدانقالبیون نسبت
می دهد و مردم از سخنان بازرگان خشمگین شده و طی اعالمیه ای پاسخ می دهند »آقای
بازرگان چرا به آذربایجان توهین میکنید؟« 1چرا صدای اعتراض مردم را رنگ دیگری میدهید؟
ملت آذربایجان نه تمایل به راست دارد و نه گرایش به چپ ،همه مسلمان هستیم و از مراجع
تقلید پشتیبانی میکنیم و ...رادیو تلویزیون مرکز تبریز بوسیله مردم اشغال می گردد و شمه ای
از خواسته های حزب خلق مسلمان اینگونه اعالم می گردد »عواملی که بر احساسات پاک
مردم آذربایجان یعنی محضر آیت الله شریعتمداری اهانت کرده اند بالفاصله خاک آذربایجان
را ترک کنند ،از این به بعد این مقامات با صالحدید ونظرات آیت الله شریعتمداری برگزیده
شوند ،شورای پنج نفری کمیته های تبریزکه به تهران وابسته اند باید هرچه زودتر منحل و
اعضای جدید با تائید آیت الله شریعتمداری تعیین شوند ،اخراج پاسداران غیر بومی از
آذربایجان و ...دراین میان سیل بیانیه ها ،اعالمیه ها و تلگراف های همبستگی اقشار مختلف
مردم از شهرها و روستاهای آذربایجان تداوم داشت.
ماشااله رزمی می نویسد :بدنبال تصرف رادیو و تلویزیون تبریز توسط طرفداران آیت الله
شریعتمداری وپخش اخبار وگزارشات متعدد علیه دولت ازرادیو تلویزیون ،اعضاء شورای انقالب
به خانه آیت ...شریعتمداری می روند و از وی تقاضا میکنند که دستور بدهد که رادیو تلویزیون
تبریزاز اشغال خارج شود .و حاکمیت دولت انقالب درآذربایجان نقض نشود تا بعدا خواسته های
مردم آذربایجان نیز رسیدگی شود .آیت ...نیز توافق هائی میکند و ازطرفدارانش نیز می خواهد
که آرامش را درآذربایجان حفظ بکنند ولی خبر این توافق ها از رادیو و تلویزیون سراسری طور
دیگری پخش می شود و موجب تشنج بیشتری در تبریز و قم و تهران می گردد.
و او می افزاید .دراین روزها جنبش طرفداران شریعتمداری دراوج است و قطعنامه مردم تبریز
که درمحوطه رادیو و تلویزیون خوانده شد ،بیانگر رادیکالیسم جنبش بوده و درضمن نشان
میدهدکه این جنبش ملی -دموکراتیک کامال مترقی و متکی به آمال و آرزوهای مردم
آذربایجان بوده است .همین رادیکالیسم و همین حقانیت تاریخی و ملی موجب وحشت تازه به
__________________________________________________________________
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قدرت رسیدگان بود و بهر ترتیبی می خواستند جنبش را سرکوب کنند و هرگونه توافق و تعهد
را تا موقعی رعایت می کردند که خرشان از پل بگذرد تا آنجا که دو رویی و عهد شکنی آنان،
آدم صبوری مانند آیت ...شریعتمداری را نیز آزرده خاطر نموده و منجر به صدور تلگرامی از
طرف وی به مهدی بازرگان شده است.
گفتنی است که رادیو و تلویزیون تبریز دو بار به تصرف طرفداران آیت ...شریعتمداری درآمده

۱

است .بار اول پانزدهم آذرماه بمدت چهار روز و بار دوم چهاردهم دیماه بمدت یک شبانه روز!«

پس ازآن ،رژیم با استفاده از حسن نیت آیت ...شریعتمداری ۲،به توطئه می پردازد :یکنفر
تکنسین نفوذی نخست دردستگاهها خرابکاری نموده و برنامه های رادیو را قطع می نماید و
طرفداران آیت ...شریعتمداری موفق به رساندن خبر نشده و قادر به بسیج مردم نمی شوند
برعکس سه نفر ازدست اندرکاران حکومت مرکزی تهران یعنی مدنی امام جمعه انتصابی
تبریز،غروی استاندار انتصابی تبریز و سیدحسین موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقالبی رژیم
طبق سناریوی قبلی با بسیج طرفداران اندک خمینی رادیو و تلویزیون را اشغال و اقتدار را
بدست گرفته وبا استفاده ازپاسداران اعزامی ازتهران و به یاری مدافعان رژیم درمنطقه سرکوبی
بیرحمانه ای را آغاز می کند!

__________________________________________________________________
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 -۲درسال ۱۳۵۸پس ازحمله حساب شده به منزل آیت...شریعتمداری در قم نا آرامی ها درآذربایجان و اعتراض به
این عمل ناجوانمردانه شدت می گیرد .ازطرف حاکمیت نیرنگ دیگری بکار برده می شود ،مهندس بازرگان ،سید
احمد خمینی ،رفسنجانی ،مهدوی کنی و سحابی برای مذاکره به حضور شریعتمداری می روند و آیت الله
شریعتمداری پس ازپایان اجالس ،اعالمیه ای درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات صادر می کند و پس ازآن هم
می گوید توافقهایی حاصل شد ،انشا الله مشکالت آذربایجان با اعزام هئیتی مرکب ازنمایندگان شورای انقالب و
نمایندگان ما حل خواهد شد «.آیت ...شریعتمداری یکبار دیگر تاکید می کند که »آذربایجان جزو الینفک ایران
است و هیچ مسئله ای غیر از این مطرح نیست« همان منبع ص ۹۹
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آنچه باید می شد!
درآنموقع دو راهکاردرپیش بود .اول :قاطعیت دربرابرمرکزوایجاد قدرت محلی درآذربایجان!
دوم :تسلیم دربرابر حاکمیت! نخست به راهکار اول می پردازم .چنانچه در اوایل آیت الله
شریعتمداری و اطرافیانش با تکیه به »تعیین حق تعیین سرنوشت ملل« با قاطعیت تمام در
برابر اقتدارگرایان عمل می کردند ،و بار دیگر اشتباهات سران مشروطه ،شیخ محمد خیابانی و
حکومت ملی آذربایجان را تکرار نکرده و در مذاکرات با آیت ...خمینی و شورای نگهبان بازنده
نمی شدند .دراینصورت اعتقاد دارم که »حاکمیت مرکزی« با هزار و یک دلیل قادر به سرکوبی
حزب خلق مسلمان درآذربایجان نمی شد .به یک نمونه بارز آن اشاره می کنم ،اوضاع نابسامان
کشور بویژه درگیری های مداوم درکردستان و ...حاکمیت را در شرایط دشواری قرارداده بود.
همه میدانیم پس از سرکوبی حزب خلق مسلمان ،حکومت مرکزی تهران با استفاده
ازآذربایجان به محاصره اقتصادی ونظامی کردستان پرداخت .درصورت نبودن استراتژیکی
آذربایجان ،سرکوبی کردستان برای رژیم تهران کار آسانی نبود.
پس ازتظاهرات عظیم دوم اردیبهشت ۱۳۵۸و تظاهرات دیگری با شرکت بیش از یک
میلیون نفر در بیست ودوم آذرماه همان سال که درتبریز برگزار گردید .نگارنده ،از رادیو تبریز،
از زبان »آیت الله حکم آبادی«]نماینده آیت الله شریعتمداری درتبریز بود[ شنیده بود .در
صورتیکه حزب طرفدار آیت الله خمینی قادر نبود یک دهم این جمعیت را بسیج کند! و پس
از اشغال رادیو وتلویزیون تبریز ،حزب خلق مسلمان بعنوان قدرتمندترین اوپوزوسیون در
محافل بین المللی شناخته شده بود .به نظر نگارنده ،چنانچه حزب خلق مسلمان با توجه به
قدرت عظیم مردمی و طرفداری نیروهای مسلح ،راهکار اول را بر می گزید موفقیتش قریب به
یقین بود و در آینده نیز در برابر مردم آذربایجان سربلند می بود.
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راهکار دوم :همانگونه که اول اشاره کردم آیت الله شریعتمداری انسان لیبرال ،صبور و محتاطی
بود و شرایط آن زمان نیز با شرایط امروزی که نظم نوین جهانی حاکم است و ملت ها یکی
پس از دیگری استقاللشان را جشن می گیرند فرق فاحشی داشت .شاید هم »آیت الله
شریعتمداری« بیم از عکس العمل تفکر پان ایرانیستی مرکز داشت و یا از قدرت گیری
احساسات ملی ما آذربایجانیان در هراس بود .و یا رفتار و افکار غیردموکراتی حکومت مرکزی را
که »آیت ...خمینی« در راس آن بود نیک می شناخت و ازآن نگران بود .برای مثال درآن
روزها که اوضاع آذربایجان نا آرام بود گفته میشود که آیت ...خمینی شخصا پیش آیت الله
شریعتمداری رفته و به اوگفته بودکه » شورای انقالب بمباران آذربایجان را تصویب کرده است
و اگر نا آرامی ها ادامه یابد شهر تبریز بمباران خواهد شد«.

۱

درصورتیکه مردن به آزادگی بسی شرف دارد به زیستن در ذلت و بندگی! بایدگفت که:
متاسفانه آیت الله شریعتمداری فاقد خصوصیات یک رهبری بود .وگرنه او می توانست از قم
برخاسته به موطن خود آذربایجان و به میان مردم خود بیاید و با تکیه به نیروی عظیم خلق
خود در احقاق حقوق پایمال شده آنان بکوشد .پر واضح است که رهبری مردم بپا خاسته
آذربایجان ازحوزه علمیه قم امری محال و غیرممکن بود زیرا با یک محاصره ساده خانه او به
آسانی رابطه او با مردمش قطع و رهبری او بی اثر می شد.
درپیاده نظام ارتش شعاری است که می گوید» :بکش تا کشته نشوی« حوادث بعدی هم
صحت راه کار اولی را عمال نشان داد.

__________________________________________________________________
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شورش درمرکز لشگر۶۴پیاده
درحقیقت اکثرنظامیان دل بستگی به انقالب نداشتند وخود را نسبت به انقالب بیگانه حس
می کردند ،زیرا در دوران حکومت پهلوی اطاعت کورکورانه وگرفتار شدن درتبلیغات شدید
یکطرفه دراین ارگان عریض و طویل بسیاری از پرسنل نیروهای مسلح وابسته حکومت پهلوی
بودند .و ازهم پاشیدن ارتش نگران بودند باالخص عدم آگاهی فرهنگی ،سیاسی و ...نظامیان
سبب بی اعتنائی آنان نسبت به حرکات مردم می شده وآرمانهای انقالب را فریبکارانه
می دانستند .و ازسوی دیگرحاکمیت اسالمی از ارتش ترس داشته و با تشکیل سپاه پاسداران،
بی اعتمادی خودرا به ارتش ثبوت کرد .تحقیر ،زندان ،شکنجه و اعدام ها ی دهشتناک بسیاری
ازنظامیان بیگناه حتی دردرجات پائین مورد رنجش این قشر زحمتکش جامعه را فراهم ساخته
بود.
لشگر ۶۴بعلت استقراردرمناطق حساس آذربایجان و هم مرز بودن با سه کشور ،در اوایل
کار از گزند دادگاهای انقالب مصون ماند .تاکتیک حاکمیت دراین باره معقول بود ،زیرا چنانچه
درآن شرایط حساس ،این لشگر ازحکومت مرکزی تمرد میکرد ،قادربود با زیرامرگرفتن یگانهای
نظامی ،انتظامی و شبه نظامی ،حاکمیت جمهوری اسالمی را حداقل ازخطه آذربایجان براندازد.
توانائی رزمی یگانهای لشگرازیکسو و پشتیبانی نیروی میلیونی حزب خلق مسلمان درآذربایجان
از سوی دیگر گویای این حقیقت بود ،دراین باره دربخشهای مختلف توضیح داده ام.
عصیان نظامیان اینگونه آغاز می شود :سرهنگ دوم ابراهیم هوشنگی فرمانده گردان ۱۳۲
پیاده ،استوار اسکندری درجه دار گردان۲۴۵تانگ پادگان قوشچی مامور در اورمو توسط
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پاسداران انقالب در اورمو بازداشت می شوند ،عده ای کم ازدستگیری پرسنل مزبورآگاهی
داشتند .درتابستان سال ۱۳۵۸شمسی ،گویا ،آخوند »دری نجف آبادی« از تهران وارد اورمو می
شود .ودرآن ایام اسکندری و هوشنگی را درمحاکمه باصطالح علنی به مرگ محکوم می کند.
بنا به گفته شاهد عینی که خود نظامی بوده و درجلسه حضور داشت ،حجت السالم غالمرضا
حسنی امام جمعه شهر ازمتهمین دفاع می کند ،اما آخوند اعزامی از تهران درپاسخ به حسنی،
می گوید» :حاج آقا! شما امام جمعه هستید ،این کار از وظایف ماست !« با توجه به حکم
صادره اسکندری و هوشنگی هر دو در نیمه اول تابستان سال ۱۳۵۸توسط پاسداران انقالب در
اورمو تیرباران می شوند .پیشاپیش نزدیکان مقتولین و نظامیان از وقوع این حادثه و زمان حمل
جنازه ها خبردار می شوند ،درحالیکه پرسنل پادگان قوشچی برای اعتراض عمومی آماده شده
بودند.
عصر سه شنبه شانزده مرداد ماه ۱۳۵۸درمحل کار بودم ،ناگهان صدایی از داخل شهر به
گوش می رسید که دسته جمعی شعار سر می دادند ،با همکاران دیگر بالدرنگ به بالکن ستاد
آمدیم ،سر و صدا داشت کم کم نزدیك می شد ،اندکی بعد عده ای نظامیان در چند ستون
پشت سرهم با سردادن شعار ازخیابان امام وارد میدان ایالت شدند .مضمون شعارها محکوم
کردن عامالن محکمه اسکندری و هوشنگی بود ،به فاصله کوتاه میدان بزرگ مملو از نظامیان
معترض یگانهای توپخانه لشگر ،گردانهای  ۲۴۵و  ۲۷۵تانگ گردان  ۴۰۷مهندس وخدمات
پادگان قوشچی گردید.
لحظه ای بعد عده زیادی ازپرسنل پادگان اورمو نیز به آنان پیوستند ،در یکساعت اول جای
خالی درمیدان نبود .بنا به اظهار پرسنل ،سرهنگ محمد ذکیانی فرمانده توپخانه لشگر ،نخست
با آمدن نظامیان بشهر مخالفت کرده و از واگذا ری اتوبوس دراختیار آنان خودداری می کند
اماپرسنل با پای پیاده به طرف شهر که حدود چهل کیلومتر فاصله داشت حرکت می کنند،
سرانجام ذکیانی مجبور می شود اتوبوس و خودرو دراختیار آنان قرار دهد و پرسنل به اورمو
گسیل می شوند .بدین ترتیب همچنان بر تعداد معترضین افزوده شده و عده ای از
درجه داران ناحیه  ۰۳ژاندارمری وخلبانان هوانیروز مامور به لشگر نیز به معترضین پیوستند.
وکم کم حرکت گسترش یافت و خبر درداخل شهر پیچید ،غیرنظامیان نیز هرلحظه به
صفوف ارتشیان پیوستند و حرکت به مقاومت جدی تبدیل گشت.
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فرمانده لشگر وقت سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد ،برای فرو نشاندن خشم نظامیان از دفترش
خارج شده ودربالکن طبقه پائین ستاد مشرف به میدان ایستاد و همه را به آرامش دعوت کرد،
اوگفت» :نگذارید ازحرکتتان کسی بهره برداری نماید! خواسته ها را اصولی و با شیوه
دموکراتیک مطرح کنید تا برآورده شود«.
یکی ازنظامیان پادگان قوشچی که نامش را فراموش کرده ام درسمت چپ بالکن ستاد قرار
گرفته و قطعنامه چند ماده ای را با صدای بلند قرائت نمود ،چند موردش که درخاطرم مانده به
آن اشاره می کنم:
 تحویل زنده یا مرده اسکندری و هوشنگی. آزادی کلیه زندانیان نظامی. انحالل کمیته ها و سپاه پاسداران. عدم دخالت پاسداران درامورات ارتش و...فرمانده لشگرگفت» :بسیارخوب برای دریافت نتیجه ،قطعنامه را فورا به استانداری تحویل
دهید «.استاندار وقت آذربایجان غربی جمشیدحقگو بود ]حقگو ،اهل اورمو بود[ او پس از
دریافت قطعنامه ،گفته بود» :تحمل کنید تا من پاسخ آنرا از تهران بگیرم «.کارها تا اینجا خوب
پیش می رفت.
دراین هنگام ،حجت السالم غالمرضا حسنی امام جمعه شهر در پیاده رو جلو ستاد لشگر
درحال رفتن به دفترفرماندهی لشگر بود .درآن هنگام همسر یکی از افزارمندان پست مهندسی
با صدای بلند به حسنی فحاشی کرد ،حسنی با سکوت کامل سرش را پائین انداخت و به
داخل ستاد پیچید .آشفتگی اوضاع سبب شد ،امام جمعه شهر همچنان دردفتر باقی بماند .
من با عده ای از همکارانم در بالکن ستاد در کنار فرمانده لشگر ایستاده و نظاره گر اوضاع
بودیم .ناگهان آمبوالنسی از طرف خیابان شهرچایی وارد میدان ایالت شد و نظامیان با سروصدا
آمبوالنس را احاطه کرده و متوقف ساختند .و درب عقب را به زور باز کردند و جنازه اسکندری
و هوشنگی را درآن یافتند.
جنازه ها را بر روی دوش نهاده با شعارهای ضد رژیم به داخل حیاط ستاد منتقل کرده و در
روی چمن ها قرار دادند .یکی از درجه داران ،روی یکی از جنازه ها را باز کرده و با مشاهده
جسم خون آلود این قربانیان ،با صدای بلند فریاد کشید وگفت» :همقطاران عزیز! چرا سکوت
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کرده اید؟ بیائید این جنایت را از نزدیك ببینید! آدم کشها چه بی رحمانه کشته اند! حتی قرآن
کوچکی که درجیب هوشنگی بوده براثر اصابت گلوله پاره -پاره شده است.اکنون می توانید
قضاوت کنید که عامالن این جنایت چقدر قسی القلب و ضد بشر بودند«.
گرمای آفتاب فروکش کرده بود ،زیردرختان تبریزی درکنار دیوارساختمان ستاد همه
سر و پا ایستاده بودیم ما اولین نظامیانی بودیم که جنازه ها را ازنزدیک مشاهده کردیم.
خانواده های مقتولین شاید هم از سرنوشت عزیزانشان بی خبر بودند .لحظات غم انگیزی بود،
سکوت مرگبار محوطه را فرا گرفته بود ،نفس ها در سینه هایمان حبس شده و همچنان از
درون اشك می ریختیم .تظاهرات اعتراض آمیز دربیرون ستاد همچنان ادامه داشت .حاضرین با
شنیدن حرفهای دردناك درجه دار مزبور میگریستند ،خلبانان هوانیروز هم با انیفرم نظامی
درکنار دیوار ایستاده و غرق در ماتم بودند .دراین حال ناگهان ازجمعیت بیرون چند نفر به
داخل وارد حیاط شده و با مشاهده اوضاع دلخراش مقتولین ،فریادشان در فضا پیچید .فرمانده
لشگرکه درکنار ما بود با مشاهده اوضاع خشونت بار ،یکبار دیگر همه را به آرامش دعوت کرد و
گفت» :من که مال نیستم ،من همقطار شما ها هستم ،آرامش را حفظ کنید ،با خشونت
نمی توان نتیجه گرفت.
دراین لحظه چندنفر ازدرجه داران واردحیاط شده ،یکی ازآنها فریاد کشید وگفت :حسنی!
دردفترفرماندهی لشگر است ،بیائید بعنوان تالفی او را بکشیم .متاسفانه نصیحت های ظهیرنژاد
کارساز نبود ،عده ای بالفاصله به اطاق افسرنگهبان ستاد حمله برده ،افسرنگهبان و معاون او را
که فکر میکنم استوار عسگرعلیزاده بود خلع سالح کردند] .علیزاده قد بلندی داشت ،زادگاهش
خوی بود ،درجه دار خونگرم و متین بود .و محل کارش در رکن یکم لشگربود[
عده ای هم درداخل اطاقهای ستاد عکسهای آیت...خمینی را ازدیوارها برداشته و به خیابان
پرت کردند ،تابلوی خیابان ورودی به درب پیاده را که بنام »حسنی« بود از زمین کنده و به
دور انداختند .پاسداری که درمیدان ایالت به شورش نظامیان اعتراض داشت توسط یکی از
درجه داران گردان مهندس مورد حمله قرارگرفت و درجه دار مزبور به هوا پریده با ضربه
پاهایش پاسدار را بزمین انداخت و بالفاصله او را خلع سالح کرد .اسلحه کمری او را آورده به
تیمسار ظهیرنژاد نشان داد و جریان را به اوگفت .ظهیرنژاد گفت» :کار خوبی کردید«.
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]درآن هنگام مؤلف درسکوی بالکن طبقه پائین ستاد لشگر با عده ای درکنار فرمانده لشگر
ایستاده و شاهد بودیم![ عده ای ازدرجه داران به دفتر فرماندهی که محل اختفاء حجت السالم
حسنی بود یورش بردند .درب ازداخل بسته بود و با پاشیدن مواد سوختی درب را آتش زدند و
عده ای به پادگان رفته و با زور وارد اسلحه خانه گروهان خدمات شده ،اسلحه و مهمات بدست
آورده و ازکوی افسران ،پنجره های محل اختفاء حسنی را زیرآتش گرفتند.
من بامشاهده اوضاع هرج و مرج ،درب اطاق عملیات را بسته و بوسیله ماشین شخصی ام
» ژیان« با دوستم استوار عسگر اویسی ازضلع شرقی ستاد بسختی از ازدهام میدان خارج شده
و به منزل آمدم .و دو باره با لباس سویل با دوستم استوار سیف اله پاشایی به نزدیکی محل
حادثه برگشتیم .صدای تیراندازی همچنان بگوش می رسید ،هرلحظه امکان سوختن درمیان
حریق یاخفه شدن درمیان دود یا اصابت گلوله ،از بیرون حسنی را تهدید میکرد ،حسنی در
دستشوئی دفتر پناه گرفته و ازپشت پنجره با کالشینکف شلیك می کرد.
نزدیک غروب بود ،باالخره با تدبیر ظهیرنژاد هجوم نظامیان فروکش کرد .بالفاصله افراد
حزب اللهی ازموقعیت استفاده کرده وارد ستاد شده و از بالکن طبقه باال عمامه حجت السالم
حسنی را به طرفدارانشان نشان داده و زنده ماندن او را مژده دادند .و پس ازلحظه ای حسنی را
درداخل ماشین رو باز با شعارهای انقالبی ازصحنه خارج ساختند .حرکات عده ای افراد کم
تجربه و رادیکال سبب شد اعتراض عظیم نظامیان خیلی راحت خنثی شود.
فردای آنروز عده ای ازپرسنل مسلمان لشگر اورمو ،نام عده ای ازنظامیان را که دراین
حرکت اعتراضی شرکت داشتند را دراعالمیه ای تکثیرنموده و ازمسئولین برای این عده
مجازات طلب می کردند .من یکی از اعالمیه ها را درجاده »بند«درجلو درب ورودی دانشگاه،
روی تنه درخت بزرگ چنارمشاهده نمودم .درنتیجه عده ای ازآنها بوسیله لشگراحضار و به
سپاه پاسداران تحویل گردیدند .بنا به اظهار استوار ولی زاده که جزو دستگیر شدگان بود همه
نظامیان مزبورپس ازشکنجه درسپاه پاسداران اورمو ،جهت محاکمه دردادگاه انقالب ارتش به
تهران اعزام شدند وپس ازچند ماه تحمل زندان درجمشیدیه )دژبان مرکز( همه آنها با وساطت
ظهیرنژاد از زندان آزاد گشتند.
بعضی ازنظامیان شناخته شده دراین جریان عبارت بودنداز :سرهنگ دوم عباس مصباح،
سرهنگ دوم اکبر قربانی ،سروان دکتر جوادی ،ستوان حمیدی ،استوار مخابرات الهوردی پور،
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استوار قاضی پور ،استوارپزشکیار عباس زاده ،سروان مخابرات سلیمان بی باك ،ستوان مخابرات
افشار ،استوار مخابرات حسینقلی پور ،استوار یونس صاحبی ،استوار عزت اله کسرائیان ،استوار
مخابرات داداش زاده ،استوارمهندس دوستی زاده و...

جنگ و پی آمدهای آن
مختصری ازکتاب کارنامه جمهوری اسالمی

1

وضع ارتش در آستانه جنگ
دراین مدت رژیم مشغول پاکسازی ارتش بود وصدها تن از با تجربه ترین وکارآموزترین
نظامیان را تیرباران کرده بود ،عده ای را به زندان افکنده و یا ازکار برکنار کرده بود ،مدام از
کشف کودتاهای نظامی درارتش سخن می رفت ،بطوریکه درهیجده تیرماه  ۱۳۵۹قیام ملی
نوژه کشف و درظرف چند روز ششصد نفر از نظامیان دستگیر شدند و دادگاه های انقالب ارتش
در تیر و مرداد ماه همان سال دویست وپنجاه تن را تیرباران کردند .زمزمه انحالل ارتش شنیده
می شد .حتی انحالل تیپ نوهد )کاله سبزها ( که عده ای درقیام نوژه شرکت داشتند در
مجلس مورد بحث قرارگرفته بود ،دولت موقت باعث ضعف ارتش شده بود بطوریکه وزیردفاع
وقت دریادار احمد مدنی ،مدت خدمت زیر پرچم افراد وظیفه را یکسال کاهش داد ،بااین
ترتیب نیروی زمینی که بیش ازسیصدوپنجاه هزار نفر نیرو داشت وبیش ازهشتاد درصدآنرا
افراد وظیفه تشکیل داده بودند ،به یکبار درهم ریخت .فرمانده لشگر۹۲زرهی اهواز
سرلشگرشمس تبریزی مانند خیلی ها تیرباران شده بود ،محمد غرضی استاندار وقت خوزستان،
به انحالل لشگر۹۲کمربسته بود ،لشگری که درمقابل تجاوز ارتش عراق بازوی دفاعی خوزستان
)اهواز( محسوب می شد.
 -۱نگاهی به کارنامه جمهوری اسالمی  ،نهصت مقاومت ملی ایران ۱۳۶۹ ،پاریس صص  ۳۰۳تا ۳۰۶
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نیروی دریایی به برکت دریا و دوری مسافت ،دست نخورده باقی ماند وکاهش خدمت سربازی
برتوان رزمی این نیرو اثر چندانی نگذاشت زیرا بیش از  ۹۵درصد کارکنان آن افراد غیر وظیفه
هستند ،نیروی دریایی عراق درروزهای آغازجنگ در اثر ضربات نیروی هوائی و دریائی ارتش
جمهوری اسالمی ایران کارآئی و توان انجام ماموریت های دریائی را از دست داد.

یورش ارتش عراق
ارتش عراق با هفت لشگر درهشت نقطه درشمال ،مرکز ،جنوب مرزهای دو کشوردر
جبهه ای که بطول ششصد کیلو متر گسترش یافته به ایران حمله ور شد ،هواپیماهای عراقی
تاسیسات و هدف های اقتصادی از جمله فرودگاه مهرآباد را بمباران کردند .درهمان روز اول
درسمت شمال همه شهرها و روستاهای مرزی ازجمله قصرشیرین ،نفت شاه ،سومار و مهران را
تصرف کرده و درگیالن غرب درمقابل رشته کوههای زاگرس متوقف شدند.
درجبهه های جنوب با استفاده از آشفتگی وضع لشگر  ۹۲زرهی اهواز ،نیروهای عراقی تا پشت
دروازه های اهواز تا عمق هفتاد کیلومتری پیش رفتند و ده شهر مرزی ازجمله ،هویزه،
سوسنگردی ،بستان و هزار و دویست روستا را اشغال کردند.
با این همه نیروی هوائی پس ازآزاد شدن تعدادی ازخلبانان و افراد فنی از زندان ،درآغازجنگ
بخشی ازقابلیت عملیاتی خودرا بدست آورد و ابتدای جنگ توانست تا عمق خاك عراق و حتی
به حریم هوائی شهر بغداد نفوذ کرده هدف های عراقی ها را درهم کوبد .درنوزده آبانماه ۱۳۵۹
ارتش عراق با دادن  ۱۵۰۰کشته و  ۴۰۰۰زخمی خرمشهر را تصرف کرد.

بازسازی ارتش برای عملیات تعرضی
ارتش جنگ را بحالت سکون درآورد .از زمان بازسازی خود تا درهم شکستن محاصره
آبادان بمدت بیش از دو ماه حرکت عمده ای درجبهه ها انجام نگرفت ،ستاد مشترك ارتش و
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نیروی زمینی زیرنظرسرتیپ ولی فالحی معاون ستاد مشترك و سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد
فرمانده نیروی زمینی طرحهای دقیقی تهیه کرد و نیروهای ارتش درشب چهارم و پنجم
مهرماه  ۱۳۶۰درساعت یك و نیم بعد از نیمه شب حمله غافلگیرانه ای را برضد عراق آغاز و قبل
از دمیدن روشنائی صبح بخش بزرگی ازمنطقه پاکسازی گردید .در هم شکستن محاصره آبادان
نخستین حمله موفقیت آمیز ارتش بود .فردای آن روز پیروزی ،فالحی که برای نظارت
درعملیات حضور داشت درهفتم مهرماه هنگام بازگشت به تهران همراه با سرهنگ موسی
نامجو ،وزیردفاع ،سرهنگ خلبان جواد فکوری مشاورجانشین رئیس ستاد مشترك ،یوسف
کاله دوز ،قائم مقام سپاه پاسداران ،محمدعلی جهان آرا ،فرمانده سپاه خرمشهردریك سانحه
مشکوك هوائی دراثر سقوط هواپیمایشان درنزدیکی کهریزك همگی به قتل رسیدند.
باردیگر ارتش درشب اول و دوم فروردین ماه ۱۳۶۱با پشتیبانی نیروی هوائی ،هوانیروز
دراطراف محوردزفول -عین خوش -سوسیان به مانور احاطه ای عمیق دراطراف نیروهای عراقی
دست زدند و درطول هشت روز جنگ سه لشگر زرهی عراق را نابود کردند ،پانزده هزار نفر از
افراد ارتش عراق از جمله یك ژنرال و صدها نظامی را اسیرکردند ،صدها تانگ و انبوهی
سالحهای گوناگون به غنیمت گرفتند که با این تانگها و سالحها برای سپاه پاسداران واحدهای
تانگ و توپخانه ،تشکیل دادند دراین عملیات نیروهای عراقی چهل کیلومتر عقب نشستند.
درشب بین  ۲۸به  ۲۹اردیبهشت ۱۳۶۱حمله ارتش به استحکامات بیرونی خرمشهر بنام
عملیات بیت المقدس آغاز گردید درکمتر از سه شبانه روزخرمشهر باز پس گرفته شد  ،فرمانده
نیروهای عراقی در این نبرد کشته شد و در این عملیات نیروهای عراقی بیش ازهفت هزار
نفرکشته و اسیر بجای گذاشتند.
عراق از هرطرف با اوضاعی دشوار و مخاطره انگیزی روبرو شده بود ،ازاینرو رهبران عراق که
واقع بین تراز رهبران جمهوری اسالمی بودند تصمیم به پایان جنگ گرفتند در نوزده خرداد
 ۱۳۶۱آتش بس را پذیرفتند اما آقای خمینی و دیگر سران جمهوری اسالمی این پیشنهاد را
ردکردند ،فرصت طالئی نصیب ایران شده بود ،ایران از نظر حقوقی درموضعی برحق و برتری
قرارداشت ،نیروهای عراقی را بیرون رانده بود ،عراق در تنگنای شدید مالی قرار داشت و روحیه
خود را باخته بود ،خسارات جنگ هنوز به این درجه نرسیده بود ،هنوز استفاده از امواج انسانی
که تلفات عظیمی دربرداشت به این مرحله وارد نشده بود ،به عالوه کشورهای شیخ نشین عرب
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خلیج اعالم کرده بودندچنانچه ایران خاتمه جنگ را بپذیرد ،حاضرند بعنوان خسارت مبلغی
میان ۲۰۰تا ۲۵۰میلیارد دالر به ایران بپردازند.
نهم تیرماه  ۱۳۶۱عراق اعالم کرد که همه نیروهایش را به پشت مرزهای بین المللی انتقال
داده است.
در بیست و دوم تیرماه  ۱۳۶۱شورای امنیت سازمان ملل ،با تصویب قطعنامه  ۵۱۴خواهان
برقراری آتش بس و عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای بین الملی شد اما درهمانروز
جمهوري اسالمی عملیات رمضان را با امواج انسانی به سوی بصره آغاز کرد که هشت روز بعد با
شکست مواجه شد و بگفته برخی از منابع تا بیست و پنج هزار نفرکشته بویژه درمیان نیروهای
بسیجی جای گذاشت .بسیجیان فاقد تجربه بودند تنها پس از یك آموزش کوتاه سه ماهه با
سالحهای سبك و بدون تجهیزات کافی ،گاه باکفش های کتانی ورزشی به خطوط اول جبهه ها
اعزام می شدند ،این نیروهای روستائی دربرابرآتش سنگین سالحهای پیشرفته عراقیگروه -گروه
به خاك و خون می غلطیدند.
بدین ترتیب نیروهای مسلحی که دو ماه پیش ازآن ،درعملیات بیت المقدس خرمشهر را آزاد
کردند و درمنطقه خوزستان یکصد کیلو متربه سمت جنوب پیشروی کردند ،با کشیده شدن
جنگ به داخل خاك عراق ،در تهاجم بصره نتوانستند بیش از بیست و پنج کیلو متردرخاك عراق
پیشروی کنند.
هیجده بهمن ماه ۱۳۶۱نیروهای جمهوری اسالمی درمنطقه فکه برای تصرف شاهراه بصره -
بغداد درنزدیکی العماره با استفاده از امواج انسانی دست به عملیات گسترده الفجر زدند ولی
پس از ۹روز نبردسنگین موفق به تصرف این جاده نشدند تنها قسمت های کوچکی ازنواحی
مرزی را اشغال کردند.
درروزهای  ۳۱خرداد و اول تیرماه ۱۳۶۲عراق شهر دزفول را هدف موشك های زمین به زمین
قرارداد.
درسوم اسفند ماه ۱۳۶۲جمهوری اسالمی باانجام عملیات خیبردر چند مرحله درخاك عراق،
سرانجام درروز  ۲۵اسفند مناطق نفت خیزمجنون عراق را به تصرف درآورد.
دراول فروردین ۱۳۶۳کارشناسان سازمان ملل متحد ،کاربردسالحهای شیمیایی را توسط عراق
علیه نیروهای جمهوری اسالمی تائید کرد.
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بدنبال باالگرفتن بمباران مناطق غیر نظامی مرزي ،ناظران سازمان ملل متحد برای جلوگیری
ازاین گلوله باران از  ۲۲خرداد ۱۳۶۳درتهران وبغداد مستقرشدند.
در ۲۰بهمن۱۳۶۴ارتش جمهوری اسالمی با انجام عملیات دیگری درسه جبهه بطور همزمان
به خاك عراق حمله بردوتا  ۶اسفند طی ۱۶روز نبرد درعملیات والفجردرجنوبی ترین جبهه
موفق به تصرف شبه جزیره فاو شد.
در  ۲۷اردبهشت نیروهای عراقی با تصرف شهر مهران درداخل خاك ایران پیشنهاد کردندکه
مهران با فاو مبادله شود اما جمهوری اسالمی این پیشنهاد را رد کرد ،دردهم تیرماه ۱۳۶۵
ارتش جمهوری اسالمی طی عملیاتی که هشت روزبطول انجامید مهران را باز پس گرفت.
در  ۱۶مهرماه ۱۳۶۵شورای امنیت سازمان ملل متحد باردیگر از دوطرف خواستار اجراي
قطعنامه  ۵۸۲شد وازدبیرکل خواست کوشش های میانجی گرانه خود را شدت بخشد.
در ۴دیماه ۱۳۶۵عملیات بزرگ کربالی  ۴برای تصرف بصره آغازشدکه این بار نیز با دادن
تلفات فوق العاده سنگین دوروزبعد به شکست انجامید  ۱۲روزبعد عملیات کربالی  ۵برای
تصرف بصره شروع شد و باشکست مواجه گشت ،یکهفته بعد  ۲۳دیماه ۱۳۶۵عملیات دیگری
درجبهه مرکزی دراطراف قصر شیرین علیه عراق شروع شد.

بمباران وموشك باران شهرها وقبول صلح
عراق چند روز بعد در۲۷دیماه ۱۳۶۵باردیگر شهرها را هدف حمالت موشکی و هوائی
قرارداد ،این حمالت تا  ۵بهمن ماه ۱۳۶۵تداوم یافت ،در ۲۱فروردین ،۱۳۶۷عراق پس از ۵۷
روزبمباران وموشك باران بدون وقفه تهران ودیگرشهرها به جنگ شهرها خاتمه داد ،دراین
مدت ۲۰۰موشك دوربرد به شهرها پرتاپ کرد وجمهوری اسالمی نتوانست بیش از  ۸۷موشك به
عراق پرتاب کند.
در۲۹تیرماه۱۳۶۶شورای امنیت قطعنامه  ۵۹۸را به اتفاق آرا تصویب کرد ،این همان قطعنامه
ای است که آقای خمینی سال بعدپس ازتحمل شکست های متعدد درجبهه ها سرانجام آنرا
پذیرفت.
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این قطعنامه خواستار اعالم آتش بس فوری ،عقب نشینی به پشت مرزهای بین المللی ،مبادله
اسیران جنگی شده بود.

ضایعات وخسارات نیروهای مسلح درمدت جنگ
جنگ هفت سال وده ماهه جمهوری اسالمی وعراق خسارت ها وزیانهای مستقیم وغیرمستتقیم
بسیار به کلیه امورکشور واردساخت ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی در  ۲۷شهریور۱۳۶۷تعداد
تلفات نیروهای مسلح را باین شرح اعالم کرد.
ارتش

 ۳۵۱۷۰نفر

پاسداران وبسیج

 ۷۹۶۴۴نفر

ژاندارمری

 ۵۰۶۱نفر

کمیته های انقالب اسالمی

 ۱۰۰۶نفر

جهاد سازندگی

 ۲۰۷۵نفر

پلیس

 ۲۶۴نفر

جمع کل

 ۱۲۳۲۲۰نفر

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( تعداد تلفات نیروهای جمهوری اسالمی را ۲۶۲هزار نفر و

دائره

المعارف نظامی اتحادیه عرب رقم ۳۰۰هزارنفر ،کارشناسان نظامی ایران جمع کل تلفات و
ضایعات انسانی ارتش را بیش از ۳۵۰هزارنفربر آوردکرده اند ،تربیت وآماده کردن این افراد
هزینه بسیارسنگین دربرداردکه از سوی کارشناسان نظامی ایران به حدود  ۳۲میلیارد دالر
برآورد شده است ،گذشته ازهزینه ،تربیت نظامیان با توجه به میانگین درجات آنها بین  ۱۲تا
 ۱۹سال زمان الزم داردکه به هیچ قیمتی قابل خرید نیست.
خسارت های وارد شده برارتش ،ازنظر اسلحه ،تجهیزات ووسائل براساس برآوردکارشناسان به
۱۶میلیارد دالربالغ می شود بنابراین هزینه کل خسارت های انسانی وتجهیزاتی وارد آمده به
ارتش به  ۴۸میلیارد دالر سر می زند.
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سپاه پاسداران و بسیج :
نفرات سپاه پاسداران ازسوی کارشناسان نظامی ایران به حدود ۱۹۵هزارنفروتعداد نفرات بسیج
مستضعفان به حدود ۴۹۰هزار نفربرآورد می شود ،عمده تلفات واحدهای بسیجی که درسپاه
پاسداران سازمان یافته اند ،درعملیات آبادان ،خرمشهر ،سوسنگرد ،هورالعظیم دربین سالهای
 ۱۳۶۳تا ۱۳۶۵و عملیات والفجر وبه ویژه درتصرف جزایرمجنون و شبه جزیره فاو و سپس
عقب نشینی ازاین مناطق وشلمچه به آنها وارد شد ،آمارتلفات وضایعات انسانی واحدهای سپاه
پاسداران وبسیج بر اساس برآورد کارشناسان نظامی ایرانی به شرح زیراست :
تلفات سپاه و بسیج درطول جنگ

 ۴۲۵۰۰۰نفر

اسیر

 ۱۱۰۰۰نفر

معلول

 ۱۰۰۰۰۰نفر

جمع

 ۵۳۶۰۰۰نفر

علل تلفات سنگین سپاه و بسیج
-

نداشتن فرماندهان بصیر و با تجربه وآگاه به فنون جنگ .

-

نداشتن آموزش کافی)نیروهای بسیجی حداکثر پس ازسه ماه آموزش به جبهه اعزام
می شدند(

-

استفاده از نیروهای بسیج درخطوط اول جبهه به صورت امواج انسانی و نیروهای پیشرو.

-

نداشتن سالحهای سنگین،

-

آتش سالحهای سبك بسیجی ها وحمالت نسنجیده وبی رویه به آنان در برابرخطوط
سنگین دفاعی عراق کارساز نبوده وتلفات فراوانی درمیان آنان برجای گذاشت.

-

سپاه با آنکه ازپشتیبانی آتش توپخانه ارتش برخوردار بود ولی رفتار خود سرانه ،فرماندهان
ناآزموده ،سپاه وحمالت ناهم آهنگ وناشی گری آنان باعث افزایش تلفات می شد.

-

نداشتن انضباط سربازی و نبودن سلسله مراتب مشخص در سپاه و بسیج.
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-

تلقین ها و شستشوی مغزی افراد این نیروها از سوی رژیم و تبلیغ روحیه شهادت طلبی.

-

باختن روحیه :افراد سپاه چون غالبا جوان و آموزش ندیده و بی تمرین بودند ،در برخورد
با دشمن روحیه خود را ازدست می دادند و بی نظمی و اغتشاشی پدید می آمد که بیشتر
به نابودی آنان می انجامید.

حکومت ها و نیروهای مسلح
شکی نیست که نیروهای مسلح از افراد صالحیتدار تشکیل شده بـود و جوانـان نـورس کـه
وجودشان سرشار از صداقت ،انسان دوستی و عشق به میهن بود به این نیروی عظـیم پیوسـته

بودند .می توان سربازان وظیفه را هم درکـل ارگانهـای نظـامی  20درصـد و در پیـاده نظـام 50
درصد برآورد کرد .متاسفانه بین افسران ،درجه داران و سربازان فاصله طبقـاتی فاحشـی وجـود
داشت .این معضل اجتماعی از یکسو وعدم بینش فرهنگی ،اجتماعی و تجربـه سیاسـی در ایـن
نیروی عریض و طویل وحشتناک بود.
البته عامل اصلی این بدبختی ها حکومتهای سلسله پهلوی بود .یعنی همه چیز در ارتـش
با سه کلمه :خدا -شاه -میهن خالصه می شد و نظامیان ناچار بودنـد در سیسـتیم دیکتـاتوری،
با انضباط ظاهری و بدون شناخت حقایق ،بویژه ،هویت ملـی خـود چشـم بسـته روزگـاری را
با اطاعت کور کورانه سپری نمایند.

دراین باره خسرومعتضد می نویسد » ۱ :درارتش کتابهایی ماننـد سـپهبد سـخن فردوسـی بـه
قلم سرهنگ احمد بهارمست )که پیوسته دائم الخمربود( درکالس درس تدریس می شد و ایـن
شاهنامه را با مقررات ارتش تطبیق داده ،از قول فردوسی کـه نویسـنده بـه او درجـه افتخـاری
سپهبدی اعطا کرده بود مطالبی آورده می شد که جنبه موثر و منطقی نداشت ،یعنی نویسـنده
از اشعار شاهنامه برداشتهای ارتشی روز می کرد«
__________________________________________________________________
 -۱درون ارتش شاه  ،نشر البرز ،چاپ  ۱۳۷۶ص ۱۴۳
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برای نمونه ،ایرانی که ساکنانش را ملت های مختلف تشکیل می دهند ،هرگز در این نظام بـه
هویت ملی آنان بها داده نمی شد .یعنـی مـن تـرك آذربایجـانی قبـل از اینکـه زبـان مـادری،
فرهنگ ،تاریخ و هستی ام را بشناسم و آنها را درتقدم نخست پـاس بـدارم ،متاسـفانه مجبـور
بودم دردرون سیستم شونیزمی اصالتم را به بوته فراموشی سپرده و در ارتـش شاهنشـاهی یـك
»پان ایرانیست« دو آتشـه ببـار بیـایم .و بـرغم میـل بـاطنی از سیسـتم خودکامـه سـنترالیزم
پشتیبانی نمایم .سرنوشت سایرهموطنانم نیز بهتراز من نبود .الجرم همه بـه حکومـت سـالله
پهلوی وابسته بودند و اطاعت کورکورانه و بدون تعقل و منطق و گرفتار شدن درتبلیغات شـدید
یك بعدی آشکارا بیداد می کرد.
به چکیده اظهارات ژنرال »چابلونسکی« رئیس هیئت مستشاران آمریکائی در سـتاد ارتـش

درباره ملت های ساکن ایران اشاره می کنم » :چابلونسکی پس از برگزار ی جشـن هـای 2500
سال بنیانگزاری شاهنشاهی ایران با مذاکرات خصوصی با امیران و افسران ارشد ایرانی انتقادات
زیادی از ساختار جامعه ایران ،تضاد میان قومیت ها و اقوام ایرانی و تالش بی ثمـر شـاه بـرای
ایجاد انسجام درمیان توده های مختلف مردم ایران می کنـد .همچنـین مـی گویـد ،در ایـران
گرچه زبان فارسی گستره بزرگی دارد اما بسیاری از ایرانی ها زبـان فارسـی را نمـی فهمنـد و
صحبت یک فارس زبان با آنها دشوار است و عده ای تا پایان عمر فقط به زبان های ملـی خـود
سخن می گویند) .شب ژنرال ها ،سال ،1383خسرو معتضد ،صص(92،91

شاه بعنوان سایه خدا به ملت شناسانده شده بود .ارتش مانند چماق سرکوب ملـت هـا در
دست شاه که فرمانده کل قوای آن بود می چرخید .بطورکلی در پنجـاه و سـه سـال سـلطنت
خاندان پهلوی ملت ها بخاطرخواسته های مشروع خود بارها درگوشه و کنار کشور به شورش و
عصیان دست زده اند .اما هر بار بجای اصالحات و تن دادن به خواسته های مـردم ،آنـان را بـا
تهدید و سرکوب های نظامی محکوم ساخته اند.
بســیاری از ســران نیروهــای مســلح بــرای حفــظ موقعیــت خودشــان بطورآگاهانــه بــه
خواسته های به حق ملل ساکن ایران سرپوش می گذاشـتند! در ایـن بـاره ارتشـبد فردوسـت
می نویسد» :شورائی که در رابطه با عدم امنیت در بلوچستان تشکیل شده بود» ،مسئله ای که
سپهبد کمال رئیس اداره دوم ارتش ،در شورا مطرح میکرد پیرامـون خودمختـاری بلوجسـتان
بود .او می گفت که از باال )یعنی انگلیس ها( شنیده که قـرار اسـت یـک بلوجسـتان مسـتقل،
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متشکل از بلوجستان ایران و پاکستان بوجود آیـد .درچنـین مـواردی ،ازهـاری )رئـیس سـتاد(
بالفاصله می گفت» :این صحبت ها برای بحث است و در صورتجلسه نوشته نشود!« که نوشـته
نمی شد .سپس ازهاری می گفت» :تا ارتش زنده است اجازه انجام این نقشه را نخواهد داد!«
هرموقع که بحث بلوجستان در شورا مطرح شد ،سپهبد کمال اصرار داشـت ایـن مطلـب را بـه
عنوان »یک مطلب مطمئن« عنوان کند و برخورد ازهاری هم همان بـود و درصـورت جلسـات
درج نمی شد و اصوال موضوع جدی گرفته نمی شد .در واقع ،در زمان بوتو نیز نا آرامـی هـای
بلوجستان اوج گرفت و محمد رضا با خریدن تعدادی سران بلوچ موفق به جلـوگیری از سـرایت
اغتشاشات به داخل ایران شد«.

1

ازدوران حکومت پهلوی ها حوادث خونبار و غم انگیز ترکهای قشـقایی درفـارس ،خراسـان،
ترکمنستان ،اهواز ،بلوچستان ،کردستان و آذربایجـان هنـوز از خـاطره هـا زدوده نشـده اسـت.
حتی حاکمیت درنیمه دوم دهه  ،1350پا را فرا تر گذاشته و به برون مرزهـا ،یعنـی بـه منطقـه
ظفار در عمان هم نیروی نظامی گسیل داشت] .قبال در این باره اشاره شده است[
درطول تاریخ همواره نظامیان را در برابر شهروندان قرار داده و درنتیجه خونهـای بسـیاری
ریخته شده است .درحکومت پهلوی ها نیز یکانهـای نظـامی و انتظـامی در مقابـل مـردم قـرار
گرفتند و درنتیجهء آن نیروهای مسلح درمیان حاکمان وقت و انقالبیون سنگین تـرین ضـربات
را متحمل شده و زخمی بر روح ،احساس و غرور بسیاری از نظامیان در انقالب سال  1357وارد
شد.
خوب به خاطر دارم ،در اوایل پیروزی انقالب پرسنل کادر به سـر درگمـی و وا خـوردگی
عمیق روحی و ذهنی دچارگشته بودند .همانگونه که در سطور قبلی به آن اشاره شد ،نظامیان
یك عمردرنظام پادشاهی تربیت شده و طبیعی بود که یکروزه نمی توانستند همه چیزگذشـته
را بـزودی فرامـوش کـرده و جمهـوری اسـالمی را کـه روزانـه عـده ای از همقطارانشـان را بـه
جوخه های مرگ می سپرد درك کنند.
سرلشگر بازنشسته محمد ولی قره نی ،سرهنگ نصرالله توکلی سرهنگ مجللی و سرهنگ ممتاز
اصلی ترین و پیشگام ترین افسران پیوسته به انقالب بودند .جای دارد در اینجا به چکیده ای
__________________________________________________________________
 -1ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،حسین فردوست ،جلد اول ،چاپ اول،سال 1378ص 494
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ازنوشته های یکی از آنان که حدود  14سال بعد درنامه سرگشاده ای به حوادث آنروزها پرداخته
است اشاره کنیم.
سرهنگ بازنشسته نصرت الله توکلی در این باره می نویسد» :غروب روز  22بهمن ،با اینکه
ارتش عمال و رسما همبستگی خود را اعالم کرده بود ،در سطح کشور درتهران و غالب استانها
و مناطق ،بسیاری از شهرها و تاسیسات عمومی و یا خصوصی و پادگانها و سازمانهای دولتی،
درحال سوختن و انهدام و انفجار و یا آشوب بود .چه بخواهیم و چه نخواهیم ،دسته -دسته
نظامیان و غیرنظامیان دستگیر شده را می آوردند و ما دیگر فضای برای نگهداری و حفاظت
آنها نداشتیم و ... ! ...فرماندهان لشگرها و پایگاهها که غالبا دوستان قدیم من بودند که بعلت
سیستم و روش نا صحیح زمان شاه ،جرات هرگونه اخذ تصمیم و ابتکارعمل را نداشتند .و!...
اعدام های بسیاری از افسران که اصوال گناهی جز اجرای دستور برای تامین به اصطالح امنیت
کشور ،در چارچوب نظاماتی که در آن قرار داشتند ،مرتکب نشده بودند ،به هیچ وجه جایز نبود
و جز انهدام روحیه ارتش و سیستم های فرماندهی آن که جبرانش هنوز هم سالها به طول
می انجامد ،نتیجه ای نداشت .می افزاید :از همان اول هم از اعدام پرسنل نظامی با کمال شدت
انتقاد کرده و هدفی جز نیرومندی ارتش و اعتالی میهن بزرگ اسالمی مان نداشته و ندارم.
ضمنا به منظور آنکه در ثبت حقایق اشتباهی نشود ،اینجانب دقیقا در روز جمعه بیست و هفتم
بهمن  1357قبل از آنکه حتی یک نفـر اعـدام شـده باشـد ،درمنـزل حضـرت آیـت اللـه امـام
خمینی حضور یافته و استعفای خود را حضور ایشان عرض و با کسب اجازه ایشـان در خانـه ام
منزوی شدم .اعتراض و مخالفت من با اعدام افسـران در شـماره هـای هفتـه اول و دوم اسـفند
 1357نشریه محترم کیهان نیز درج و ثبت شده است«.

1

در اوایل پیروزی انقالب دوران نخست وزیری »مهدی بازرگان« اوضاع جـاری دردرون ارتـش
نسبتا تحول می یافت ،کم کم تبعیض برچیده می شد ،صـمیمیت معنـوی دربـین سـربازان،
درجه داران ،افسران و کارمندان ،افزایش می یافت ،بویژه درجات پـائین مـورد توجـه قـرار
می گرفتند .اما دراین میان برخی گروههای سیاسی و جاه طلب ،ارتش را سد راه رسـیدن بـه
اهداف خود دانسته و بطور سیستماتیك برای انحالل آن تقال می کردند.
__________________________________________________________________
 -1شب ژنرال ها ،خسرو معتضد ،سال ،1383صص876،865،863،862،858 ،
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دردادگاهها ،برخی ازاین سازمانها پستهای مهمی ازعوامل خود داشتند ،برخی درجه داران،
افسران وابسته به این گروهها یا به عناوین دیگر هریك خود را به یك »آخوند« متنفذ چسبانده،
آگاهانه یا نا آگاهانه بعلت خصومت های شخصی ،حسودی  ،هرکسی را که می خواستند به اتهام
وابسته بودن به رژیم سرنگون شده پهلوی و ضد انقالب که این اتهامات بازار گرمی داشت لو
داده سرنوشت اش را دگرگون می ساختند .ازاین افراد عده ای انگشت شمار هم درستاد لشگر64
به چشم می خورد که یکروزه انقالبی شده و به دیگران فخر می فروختند و اعمال زشت این
عناصر سبب ایجاد نا رضایتی درمیان پرسنل می گردید.
چند ماهی ازپیروزی انقالب نگذشته بود ،یک روز در اطاق رئیس ستاد لشگرگسترش یگانها
را درروی نقشه پیاده می کردم ،پشتم به طرف سرهنگ غالمحسین صادقی ،رئیس ستاد و
استوار پرویز حسین زاده درجه دار آجودانی بود ،آنها در رابطه با پرونده ای که در روی میز بود
با یکدیگر گفتگو می کردند .صادقی درباره موضوعی سخت مخالفت می کرد .با حسین زاده هم
صمیمی بودم .او اهل خوی بود و درجه دار با فرهنگ ،مهربان و هوشیاری بود .حسین زاده،
فردای همانروز بمن گفت؛ موضوع مذاکره درباره لیست نظامیانی بود که برای برکناری ازارتش
تهیه شده بود و اسم شما هم جزو لیست مزبورقرارداشت ،اما رئیس ستاد با کنارگذاشتن شما
بشدت مخالفت می کرد.
درباره خصوصیات خوب صادقی قبال توضیح داده ام .اما صادقی و همفکرانش تنها
می توانستند درکوتاه مدت از تسویه های ناعادالنه جلوگیری نمایند .الکین در دراز مدت قادر
به جلوگیری ازآن نبودند .افراد فرصت طلب و ظاهرساز درکلیه امورات دخالت می کرد ند و
هرچه دلشان میخواست انجام می دادند .همین هم شد ،درظرف چند ماه چندین هزار نظامی
برجسته ازدرجات مختلف بعنوان بازنشسته ،بازخرید ،اخراج ،کنارگذاشته شدند.
بی مهری های دست اندرکاران جمهوری اسالمی ما را برآن داشته بودکه رغبتی بخدمت
نداشته باشیم .اولین فرمانده لشگر وقت سرهنگ فرهنگ کوثر را از قبل می شناختم .یکروز
نزدیک غروب بود ،پس از پایان خدمت هنگامیکه می خواستم از ستاد خارج شوم ،او وارد
ستاد می شد .درکنار پله ها پس از ادای احترام نظامی و عرض تبریک بمناسبت مقام جدیدش،
آهسته به او گفتم :جناب سرهنگ! »حاال چکار کنم؟ او منظور مرا فهمید و بدون درنگ آهسته
پاسخ داد» :جای شما نیست ،ادامه خدمت به امثال شما ها سخت خواهد بود« زیرا او روحیه
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مرا خوب می شناخت و میدانست آدم یکرنگی هستم و از چاپلوسی متنفرم و همیشه در برابر
بی عدالتی ها مقاومت کرده ام.
باالخره عدم موافقت روسا و فرماندهان وقت با تسویه من ،حدود یکسال و اندی به خدمت
ادامه دادم .سرانجام دربهار سال ۱۳۵۹به اتهام شرکت در»شبکه برانـدازی حکومـت جمهـوری
اسالمی« از زندان سر درآوردم .تا پای مرگ پیش رفتم .اما بخت یـاری کـرد از مـرگ نجـات
یافته و پس از آزادی از زندان ،این بار جزو اولین تسویه شدگان ارتش کنار گذاشته شدم.
بعدها درزندان گاهی گفته سرهنگ فرهنگ کوثر 1به ذهنم خطور می کرد و بخـود مـی گفـتم:
»اگردر اوایل تسویه شده بودم ،اکنون گرفتار چنین مصائب نمـی شـدم «،متاسـفانه کـار ازکـار
گذشته بود .شبکه براندازی وجود خارجی نداشت .اطالعاتی که دراین بـاره دارم ،دراینجـا درج
می کنم :سرگرد شاپورمحسن زادگان را که ازدست اندرکاران وقت و به اصطالح »رئیس شـبکه
براندازی« لقب داده شده بود و درنظرداشتند که با این اتهام بیچـاره اش کننـد ،مـی شـناختم.
محسن زادگان ازنظامیان پردل و تواضعکار این ارتش مظلوم محسـوب مـی شـد .هنـوز گـرد و
غبار کوههای الواتان ]الواتان درمنطقه سردشت آذربایجان غربی قرار دارد[ از سر و صـورت اش
زدوده نشده بود که به بهانه پوچ همراه دوست اش استوار درودگر ،به ضـرب گلولـه پاسـداران
درپادگان جمشیدیه جان به جان آفرین تسلیم نمود.
گویا هنگامیکه سنگ دالن برای تیرباران آنان به میان سربازان گردان زندان مراجعه
می نمایند ،هیچ یك ازپرسنل تمایل نشان نمی دهند و پس از تیرباران این ارتشیان مظلوم
پرسنل پادگان بشدت به این عمل اعتراض می کنند .و رئیس زندان سروان علی پکوپ از
شغلش استعفا می دهد] .درتابستان همان سال استوار لطفعلی لطف اللهی ،ستوان حبیبی،
استوار پرویز بیانی ،استوار رحمتی پس از آنها در زندان اوین باتهام شرکت در شبکه براندازی،
__________________________________________________________________
 -1سرهنگ فرهنگ کوثر ،اهل شیراز بود ،او را ازهرلحاظ از بهترین ها در ارتش می شناسم .قبال رئیس رکن سوم
لشگر بود .یکبار باتفاق هم به ماموریت تهران ،ستاد نیروی زمینی در لویزان رفته ایم .بار دیگر برای شناسائی محور،
خوی ،قره ضیاالدین ،قیزیل قشالق )پلدشت( اطراف رود ارس و ماکو رفته بودیم .حتی پس از پیروزی انقالب،
فرهنگی بخاطر محبوبیتی که بین همقطارانش داشت ،بطور انتخابی به فرماندهی لشگر 64انتخاب شد و درمدت

کوتاه از این پست تعویض گردید..
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تیرباران شدند و گروهبان حیدر مقدم به زندان ابد محکوم شده بود و دیگر از سرنوشت
دیگران بی خبرم [.همه این افراد بهترین نظامیان لشگر محسوب می شدند و همیشه مبارزه با
هرگونه ظلم و ستم عالقه نشان می دادند و نان را به نرخ روز نمی خوردند و از سیستم های
دیکتاتور به سختی بیزار بودند.

۱

آنها ،تجدید دوران ننگین پهلوی و ادامه اوضاع نکبت بار فعلی را مخالف مصالح ملی و
حقوق بشر می دانستند .آنان نظامیان با هوش ،با استعداد و جسوری بودند
باید صادقانه اعتراف کرد که راههای بهتری برای فرجام نظامیان موجود بود که اجرا نشد!
در این رابطه میتوان به شیوه برخورد با نظامیان در ویتنام و هند توجه کرد» .درکشور ویتنام
عده ای از امیران و افسران ارشد ارتش ویتنام جنوبی به اردوگاههای ارشادی و هدایتی فرستاده
شدند و درهندوستان امیران و افسران ارتش هند انگلیس به خدمت ارتش جمهوری فدرال هند
درآمدند .به دیدار مهاتما گاندی رهبربزرگ انقالب هند رفتند .مهماتما گاندی با مهربانی
وخوشرویی آنان را پذیرفت با آنها دست داد و خدمتشان دردولت و ارتش جدید را پذیرا شد
وبدین ترتیب ارتش بزرگ هند انگلیس پس از پیروزی استقالل طلبان و اعالم تشکیل دولت
ملی دست نخورده و متشکل به دولت جدید انتقال یافت و حتی انفکاک آن ارتش به دو
ارتش جمهوری هند و جمهوری پاکستان نیز درکمال نظم و ترتیب انجام شد«.

2

متاسفانه درحکومت جمهوری اسالمی با بهره برداری از شیوه های خشن ،آنان را با اتهامات
ضدانقالب دستگیر و شکنجه و در برابرجوخه های مرگ قرار دادند و یا درجنگ ناخواسته ایران
و عراق به کام مرگ فرستاده شدند و هزاران خانواده داغدار با چشمان اشك آلود تا ابد در سوگ
عزیزانشان گریستند و عده ای کثیری علیرغم میل شان جالی وطن کرده و اکنون سالهاست در
__________________________________________________________________
 -۱هنگامیکه درسال۱۳۵۹شمسی در زندان جمشیدیه بودم ،فقط چند روز علی پکوپ را درآنجا دیدم و پس ازآن
در دهه ۱۳۶۰دراستانبول با او مالقات کردم» .علی پکوب « جوانمرد بود و درهمان سالها به هلند پناهنده شد،
متاسفانه چند سال بعد هنگامیکه سوار دوچرخه بوده ،بشدت با ماشین تصادف کرده و مجروح شد ،سرانجام
دربیمارستان درگذشت و مزارش در شهر »زووله« این کشور است.
 -2شب ژنرال ها ،خسرو معتضد ،سال  ، ۱۳۸۳ص ۸۹۹
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دیارغربت با انواع سختی ها دست و پنجه نرم می کنند و بارسنگین غربت را کماکان بر دوش
می کشند .عده ای ناجوانمردانه بوسیله گروههای خودکامه دولت ایران درکشورهای خارج ترور
شدند یا با مرگ غیرطبیعی و زود رس به کاروان ابدیت پیوستند.
زمامداران پنجاه و سه ساله نظام سرنگون شده پهلوی و هیات حاکمه جمهوری اسالمی
ایران مرتکب گناهان عظیمی شده اند .خونهایی که دراین مدت ریخته شده صد در صد بر شانه
هیئت حاکمه و همه دستندرکاران حکومت های مزبور سنگینی می کند .این جنایات در دل
تاریخ جای گرفته نسل حاضر و نسل های آینده این گناهان را هرگز نخواهند بخشود!!

بخش پنجم
دوران تحت نظر وخروج از ارتش

زمزمه های شبکه براندازی و مصائب آن؟!
شهرکوچك خانا )پیرانشهر( با وسعت حدود۲۴۰۲کیلومترمربع درغرب آذربایجان و در
نزدیکی مرزعراق واقع شده و بوسیله یك رشته جاده باریك شوسه به مرز منتهی می شود .گردنه
معروف »شیخ« باپیچ وخم ،سرازیر و سرباالئی های خطرناکی دراین محور قرارگرفته است .این
جاده معبروصولی اولین شهرعراق یعنی حاج عمران ،خانا محسوب می شود .درهر دو سوی مرز
بانگیزه پوشش کوههای صعب العبورکلیه حرکات موتوریزه متکی به جاده است.
نام اصلی پیرانشهردرگذشته )خانا( بودکه دردوران پهلوی به پبرانشهرتغییرنام یافت و
فاصله آن تا شهر اورمو۱۵۰کیلومتراست .خانا بلحاظ موقعیت نظامی نقطه استراتژیك می باشد.
درگردنه شیخ وپیرامون آن مواضع مستحکم دفاعی با اصول مهندسی ارتش ساخته شده است.
»جمعیت این شهر برابرآمار سال ۱۳۶۵شمسی دارای  ۶۱۰۲۵نفرشامل  ۸۶۷۵خانوار بوده

است  ۱.«،بلحاظ اقلیمی بعلت قرارگرفتن درمنطقه کوهستانی آب وهوای آن سرد سیر است و
دراوایل فصل پائیز بادهای موسمی می وزد .این منطقه معموال زمستانهای زود رس دارد و
اقتصادش را کشاورزی و دامداری تشکیل می دهد.
پادگان خانا ،کنارجاده سلدوز ،خانا ودرحدود  ۳کیلومتری شهرخانا قرارگرفته است.
تیپ۱پیاده ،شامل یگانهای رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشتیبانی سرویس رزمی دراین پادگان
مستقربوده و گردان ۱۷۳پیاده این تیپ نیز درپادگان پسوه دربیست کیلومتری شمال شرقی
__________________________________________________________________
 -۱ص  ۴۳۹تاریخ اورمیه احمدکاویانپور سال ۱۳۷۸
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خانا استقرارداشت .استقرارتیپ درنزدیکی شهردرشکوفائی اقتصادی اهالی موثربوده و خیلی از
بازاریان این شهرمرزی را یکانیان مرند تشکیل داده بودند.
سحرگاه یکی ازروزهای بهارسال ۱۳۵۸بایك فروند هلیکوپتر »یو.اچ.وان« ماموربه لشگرکه برای
پشتیبانی تدارکاتی یگانهای مستقردرمنطقه مرزی الواتان پرواز می نمود بهمراه نوجوانی بنام
)امیر پاشایی( ازپادگان اورمو پرواز و درپادگان پیرانشهرفرودآمدیم ] .امیرپاشایی ،فرزند دوستم
استوار سیف الله پاشایی بود که برای دیدار پدرش می آمد ،وپدرش بعنوان درجه دار مخابرات
از مرکزلشگر مامور به تیپ شده بود[
برخی ازیگانهای تیپ برای انجام ماموریت پادگان را ترک کرده بودند .یگانهای باقیمانده در
گوشه کنار پادگان به کارهای آموزشی مشغول بودند .تقریبا پادگان ساکت بود .سالهای قبل
دفعات مکرر به این محل آمده بودم .این بارپادگان آن سیمای سالهای پیشین را نداشت.
انقالب شده بود ،بازداشت ،شکنجه ،اعدام ها و تسویه نظامیان پس از پیروزی انقالب اسالمی
درمیان پرسنل نگرانی هایی فزاینده ای پدیدآورده بود .ناراحتی و پریشانی افراد ازچهره هایشان
این حقیقت را نشان می داد .می خواستم هرچه زودتراین دیارغم زده را ترك کنم.
ماموریتم عبارت بود ازتوجیه فرماندهان گردان وگروهان مستقل ودرجه داران مسئول،
روسای رکن  ۱-۳-۴برای تنظیم فرمهای آمادگی رزمی یگانها .فرمها هرچهار ماه یکبار بوسیله
بخش عملیات تنظیم و یکجا ازطریق لشگر به بخش عملیات ستاد نیروی زمینی فرستاده می
شد .میزان آمادگی رزمی هریگان به لحاظ پرسنل ،لجستیگ ،آموزش ،در فرم های مزبور
بترتیب ] [4،3،2،1معلوم می شد .یگانهائیکه در ردیف 1قرار می گرفتند برای اعزام به ماموریت
عملیاتی مشکلی نداشتند .یگانهائیکه در ردیفهای بعدی قرار داشتند ،بایستی درترمیم کمبودها
اقدام می کردند.
فرمانده تیپ سرتیپ ابوالقاسم حاج باقری و رئیس رکن سوم تیپ سرگرد شاپور
محسن زادگان بود .همانروز ناهار را درباشگاه مهمان »محسن زادگان« بودم .عصر همانروز پس
ازانجام کارهای اداری دررکن سوم تیپ وخداحافظی با دوستان ،باتفاق محسن زادگان ازستاد
خارج شدیم .هلیکوپتر از آلواتان به پادگان بازگشته بود .محسن زادگان مرا بدرقه می کرد .هر
دو در امتداد خیابان ورودی به ستاد قدم می زدیم .معلوم بودکه محسن زادگان از اوضاع آشفته
جاری دل پری داشت و می خواست با من درد و دل بکند .اما زمان کم بود و باید قبل ازغروب
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به لشگر بر می گشتیم .درهمان حال چشمانم را برچهره اش دوخته بودم .محسن زادگان
نخست از نابسامانی اوضاع جاری صحبت کرد وگفت» :چرا دادگاهای انقالب اسالمی انسانها را
بنام اسالم دستگیر ،شکنجه و اعدام می کند؟ چرا خانواده های بی گناه آنها را بی سرپرست
می گذارند؟ بویژه نظامیان مانند مرغ هم درعروسی و هم در عزا سرشان را می برند ،و «...و از
عامالن اصلی تیربارانها بشدت متنفر بود .به سخنانش ادامه داده وگفت» :ما نظامیان باید در
برابر ظلم حاکم مقاومت کنیم .و باید دراین راه ثابت قدم باشیم ،بلکه بتوانیم هموطنان
ستمدیده را از بی عدالتی ها نجات دهیم.
برای نیل به این هدف باید متشکل شویم .شما درمرکزلشگرموقعیت خوبی دارید من با
نظامیان سرشناسی که ناگزیر به عراق گریخته اند درصورت نیاز می توانم ارتباط برقرار سازم.
استواردرودگر سرپرست موزیك پادگان مورداعتماد است و او می تواند در زیرپوشش
ماموریت های اداری به مرکز لشگر بیاید و رابط بین من و شما درآینده باشد «.هضم این
پیشنهاد برای من دشواربود .گفتم» :شوخی نکنید! این حرفها را که می زنید بعضی ها بخاطر
خود شیرینی کار به دستتان می دهند و !...خودتان بهتر می دانیدکه چقدر بی قانونی حاکم
است« محسن زادگان با تکان دادن سرش یکی دو لحظه فکر کرد و بعد گفت» :گفته هایت را
تائید می کنم ،اما ،ما که نمی خواهیم قیام مسلحانه بکنیم و یا کسی را بکشیم و ...بلکه
می خواهیم با ایجاد تشکل درمیان نظامیان  ،مبارزه مدنی را برعلیه کسانیکه حقوق انسانها را
زیر پا می گذارند آغازکنیم! گفتگوی ما بیش از پانزده دقیقه طول نکشید .درلحظات آخر
یکدیگر را درآغوش گرفته و با خدا حافظی ،همراه ]امیر[ با هلی کوپتر به اورمو بازگشتیم.
راستی من هرگز باور نداشتم روزی ازکاه ،کوه خواهند ساخت .صحبت های معمولی را
جدی خواهند گرفت و عده ای نظامیان روشن فکر را باتهام باصطالح تشکیل شبکه براندازی
جمهوری اسالمی دستگیر و درتهران محاکمه و سپس آنان را تیرباران خواهندکرد] .در این باره
بعدا توضیح خواهم داد[
دراین ایام بخشهای ازآذربایجان غربی در امتداد مرز ترکیه و عراق و قسمت های داخلی نا
امن بود .احزاب و گروههای مخالف ،با حکومت مرکزی تهران می جنگیدند .جاده ها بویژه
شب ها بسته می شد .متاسفانه دردرگیری دو طرف روزانه عده ای به هالکت می رسیدند.
جنازه کشته شدگان نیروهای دولتی معموال درشهرها تشیع و سپس به خاک سپرده می شدند.
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درشهر »اورمو« به دفعات از نزدیک شاهد مراسم دلخراشی بودم که گریه و زاری خانواده های
داغدیده صحنه های غم انگیزی را بوجود می آوردند .یکانهای تیپ۱درآن موقع درمنطقه
آلواتان عملیات پاکسازی و حفظ امنیت را بعهده داشتند] .سرگرد محسن زادگان بعنوان رئیس
رکن سوم تیپ معموال درماموریت های منطقه آلواتان بسر می برد[

برقراری نخستین ارتباط
پس ازگذشت مدت کوتاهی ازماموریت خانا ،یکروز استوار درودگر بعنوان پیك ویژه به محل
کارم دراطاق عملیات مراجعه کرد .بارنخست بود درودگر را می دیدم .از وی استقبال
محترمانه ایی کردم .چایی صرف کرد ،لحظه ای احساس کردم که می خواهد مسایل سیاسی
را با من درمیان بگذارد .اما من راضی نبودم .درودگر آدم مؤدب و باهوشی بنظر می رسید .از
نحوه برخوردم منظورمرا بطورسریع و خوب فهمید .بطوریکه پس ازاحوال پرسی و صحبت
معمولی مدارك همراهش را تحویل گرفته و با احترام او را بدرقه کردم .تصور می کنم روش
مناسبی درپیش گرفته بودم و نمی خواستم بدون هدف و با بی احتیاطی ،دراین اوضاع آشفته
که هرجنبنده ای را مارک ضدانقالب زده و او را به مرگ محکوم می ساختند ،جان عده ای را
به مخاطره بیاندازم .متاسفانه]سرگرد محسن زادگان و استوار درودگر به حکم رئیس دادگاه
انقالب ارتش )،محمد ،محمد ریشهری( تابستان ۱۳۵۹درتهران تیرباران شدند[
من دربهارسال ۱۳۵۹پس ازگرفتارشدن درزندان جمشیدیه ازهم بندهای زندانی که از تیپ
»خانا« بودند شنیدم »استوار...الیق« نامی درنشست های خصوصی باصطالح پرسنل
»شبکه براندازی« شرکت داشته وآنان را لو داده است .دادگاه برای رد گم کردن» ،الیق« را نیز
همراه پرسنل سری دوم شبکه دستگیرکرده بودکه او پس ازمدتی کوتاه آزادگردید ،گویا،
سرگرد محسن زادگان دریك نشست خصوصی که »الیق« هم درآنجا حضورداشته ،می گوید:
»ما در مرکزلشگر فرد مطمئنی بنام هاشمی داریم» «.الیق« مرا نمی شناخت ،و اسم مرا درآن
جلسه شنیده و ناجوانمردانه به منابع اطالعاتی گزارش نموده بود.
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دربازجوئی ها بمن گفتند ،محسن زادگان اعتراف کرده که شما با آن همکاری داشته اید.
اما بازپرس با این ترفند می خواست ازمن اعتراف بگیرد .بعدها در زندان از دیگران شنیدم که،
اسم من بوسیله » ...الیق « یا فرد دیگری درستاد لشگربدست عوامل اطالعاتی و قضائی رسیده
است .با این ترتیب روح من هم ازتشکیل چنین شبکه ای خبر نداشت .متاسفانه دادگاه با
اطالعات غلط مرا تا پای مرگ کشید .درباره عدم اعتراف محسن زادگان بعدا توضیح خواهم
داد.

دستگیری پرسنل شبکه براندازی
پس ازگذشت چند ماه ازماموریت »خانا« دراوایل بهارسال ۱۳۵۹خبردستگیری نخستین
گروه ارتشیان پادگان خانا را بشرح فوق شنیدم  :سرگردشاپورمحسن زادگان ،استوار درودگر،
ستوان حبیبی ،استوار پرویز بیانی ،استوار لطفعلی لطف اللهی ،استوار رحمتی و گروهبان حیدر
مقدم ،جزو دستگیرشدگان بودند .استوار توپخانه مسعودی دربین راه موفق به فرارگردیده بود.
چندسال پس از وقوع این حادثه ،من دراستانبول سروان »و .ن« را دیدم .ما همدیگر را از
دوران آموزشگاه گروهبانی یعنی بیش از 13سال بود که می شناختیم .از این دیدار خوشحال
شدیم» .و .ن« درهنگام دستگیری پرسنل شبکه براندازی درآن پادگان خدمت میکرد و
خاطرات خود را اینگونه بمن توصیف کرد»:درآن موقع فرمانده تیپ 1سرهنگ »محمد مهام«
بود .دو نفرافسر از اداره دوم ستاد مشترک ارتش تهران برای دستگیری و بازجوئی مقدماتی
آمده بودند .دررابطه با دستگیری سرگرد شاپور محسن زادگان باید بگویم »:او نخست به دفتر
فرمانده تیپ احضار شده بود و درآنجا یکی از افسران اعزامی از تهران به وی گفته بود؛ شما
بروید لباسهایتان را درمنزل عوض کرده و دوباره به اینجا برگردید .منزل ما در نزدیکی منزل
محسن زادگان درخانه های سازمانی داخل پادگان قرارداشت .ناگهان محسن زادگان را با لباس
نظامی درآن حوالی دیدم .پس ازسالم علیک ،محسن زادگان ماجرا را برای من تعریف کرد.
من ازاین بابت بشدت نگران شدم ،بالفاصله به او پیشنهاد کردم که در اتومبیل من مخفی
شوید! تا شما را از پادگان خارج کنم و شما را با استفاده از امکاناتی که درداخل شهر و اطراف
دارم ازمعرکه نجات دهم .متاسفانه محسن زادگان زیر بار نرفت .او آدم با جراتی بود .درپاسخ
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گفت ،چرا فرار کنم؟ مگرمن مرتکب چه گناهی شده ام که از مقابل اینها فرار کنم و...؟ هر چه
اصرار کردم پیشنهاد مرا قبول نکرد ،متاسفانه با سرانجام تلخی روبرو شد«.
درآنروزها با وجود وحشت عام ،روحیه ام جور دیگری بود .خیال میکردم که با حادثه
کوچکی مواجه شده ام .فکر میکردم هیچگونه خطرجدی مرا تهدید نمی کند .با خود می گفتم
مگرچه شده است؟ ما که تشکیالت ضد نظام بوجود نیاورده ایم و یا دست به قیام مسلحانه
نزده ایم! آنهایی هم که گرفتار شده اند ،بزودی آزاد می شوند .شاید حداکثر جرمشان اخراج از
ارتش باشد .اما گاه فکر می کردم چون انقالب شده و هرج ،مرج حاکم است امکان دارد مساله
جدی درپیش باشد .بویژه نام محسن زادگان جزو دستگیرشدگان بود و از سوی دیگر شایع
پخش شده بود که آنان می خواستند کودتا کنند .متاسفانه درجامعه ما همیشه ازکاه ،کوه
می سازند و همه چیز را بزرگ می کنند و بسیاری هم باور می کنند.
دستگیرشدگان نخست به زندان شهربانی واقع درجاده دریاچه اورمو و سپس به زندان
پاسدارخانه پادگان شماره یک اورمو انتقال یافته بودند .درهمان ایام نیز به زندان جمشیدیه
تهران منتقل و بدون مالقات زندانی شدند .تمامی زندانی شدگان درتابستان ۱۳۵۹تیرباران
گردیدند و تنها گروهبان حیدر مقدم بودکه به زندان ابد محکوم گردید.
گرفتاری این نظامیان از یکسو و سرنوشت نامعلوم خودم ازسوی دیگر به نگرانی هایم
می افزود .با اینکه از»شبکه ساختگی براندازی«خبر نداشتم ،اما با محسن زادگان صمیمی
بودیم ،بویژه دررابطه با کارهای اداری همکاری داشتم وممکن بود ،این انگیزه ها را اتهام قلمداد
کنند ،متاسفانه بعدها چنین هم شد.
من همیشه مخالف سرسخت اعدام ها ،آزار و اذیت ها بودم و سعی می کردم مخالفتم را
درهمه جا بیان کنم .و به آزادی اندیشه ،بیان ،قلم و سایر آزادیهای فردی و اجتماعی اعتقاد
داشتم و در این راه تالش میکردم .خیلی ها مرا با این روحیه می شناختند.
دراین ایام کسانیکه نان را به نرخ روز می خوردند بازارشان گرم بود ،بعضی ها زود رنگ
عوض کرده درظاهر انقالبی دو آتشه شده بودند هرکسی را می خواستند لو می دادند .با توجه
به جو خفقان حاکم ،نمی توانستم نگرانیم را با کسی درمیان بگذارم و اما دلم همچنان شور
می زد که هرلحظه دستگیرم کنند!
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احضار به رکن دوم لشگر
یکروزنزدیك ظهر بود دراطاق عملیات ،پشت میزم نشسته ومشغول کار بودم .ناگهان استوار
)حسن جعفریان ( درجه دار اطالعات رکن دوم لشگر وارد محل کارم شد .او پس ازاحوال
پرسی گفت :آقا هاشمی! شما امروزبعدازظهر بیایید به رکن دوم! حسن جعفریان ،درجه دار
خون گرم و مؤدبی بود ،اهل خوی و با هم صمیمی بودیم .اما درباره علت این احضارچیزی بمن
نگفت .رعب و وحشتی که درمیان نظامیان حاکم بود حق را به او می دهم که نمی خواست
خود را به خطر بیاندازد.
پس ازپایان خدمت برای صرف ناهار به منزل آمدم همچنان نگران بودم .وقتی وارد خانه
شدم همسرم ،سونا ،فوری ناراحتی مرا حس کرده و پرسید؛ چه اتفاقی افتاده است؟ پاسخ دادم
که نگران نباشید! مرا بعد از ظهر به رکن دوم احضارکرده اند ،شاید در رابطه با شبکه باصطالح
براندازی باشد .راستش را بگویم ،من از زمانیکه عده ای را دررابطه با شبکه براندازی دستگیر
کرده اند ،همیشه از درون ناراحت هستم .عصرهمانروز با لباس سویل به رکن دوم مراجعه
کردم .خدمت تمام شده بود ،همه ی پرسنل به خانه هایشان رفته بودند ،ستادلشگر بکلی
خلوت بود .نخست مرا به اطاق توجیه درانتهای راهرو طبقه باال که حدود چهل مترمربع
مساحت داشت بردند .پنجره های اطاق ازشمال به خیابان لشگر )خیابان حسنی( و ازشمال
غربی به منزل سازمانی فرمانده لشگر و از جنوب حیاط ستاد مشرف بود.
در روی صندلی نشستم ،پس ازلحظه ای سرهنگ رضائی اهل آذربایجان و سرگرد کاکاوند
اهل کرمانشاه با کیف دستی وارد اطاق شدند .هر دو انسان مؤدب بودند ،نخست با من دست
داده و احوال پرسی کردند .افسران مزبور از اداره دوم ستادمشترك در رابطه با تحقیق »شبکه
باصطالح براندازی« ازتهران اعزام شده بودند.
قبل ازآغاز بازجوئی یکی ازآنان گفت» :ما همه همقطارهستیم وتعصب همدیگر را داریم.
ازشخصیت شما درستاد لشگربسیارتوصیف شده است و بدین جهت شما را بازداشت نکرده ایم.
اکنون همقطاران شما ! درهمین نزدیکی در داخل پادگان در بازداشتگاه بسر می برند.
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]بازداشتگاه پادگان شماره یک حدود سیصد متر با محل بازجوئی من فاصله داشت[ چون شما
با محسن زادگان صمیمی هستید ،انتظار داریم ،آنچه در باره او می دانید صادقانه بما بگوئید.
البته محسن زادگان قبال همه چیز را به ما گفته است! مسئله مهمی هم نیست و !! ...هیچگونه
تجربه سیاسی نداشتم ،در طول عمرم اولین باربود بازجوئی می شدم!
سرگرد کاکاوند چند برگ کاغذ سفید را روی میز گذاشت و بعد با مشاهده خودنویس من
گفت» :حقیقت ًا آدم با سلیقه ای هستی! برگشت به همکارش گفت .ببین! خودنویس اش هم از
طالست]«.خودنویس مزبور را یکی ازفرماندهان گردان برایم سالها قبل هدیه داده بود[.
گفتم» :جناب سرگرد! چیزی دررابطه با محسن زادگان نمی دانم که بنویسم! من ،او را بعنوان
یك همکار اداری که شغل ما ایجاب می کرد می شناسم ،محسن زادگان ،انسان مهربان ،با ایمان
و وطن دوستی است ،حتی درعملیات »آلواتان« ازطرف مقامات جمهوری اسالمی تقدیر شده
است و«!...
بازجوئی بصورت کتبی حدود یکساعت و نیم بطول انجامید.کم کم غروب آفتاب نزدیک
می شد ،سرگرد»کاکاوند« ،برگهای بازجوئی را از روی میز برداشت و به طرف سرهنگ
»رضایی« که درکنار پنجره ایستاده بود ،رفت .افسران مزبورحدود پانزده دقیقه با صدای آرام
که صدایشان را فقط خودشان می شنیدند ،در باره من به گفتگو پرداختند .سرانجام ،هر دو رو
بمن کرده و سرهنگ رضایی گفت» :خیلی متشکریم! حاال آزاد هستید و می توانید بروید «.من
هم ازآنان تشکر کرده و از اطاق خارج شدم .بدون اینکه از نگرانی خالص شوم ،راهی منزل
شدم.

برکناری ازشغل حساس
حدود یکماه پس از بازجویی بوسیله دونفرافسران اعزامی ازستاد مشترک ارتش »سرهنگ
رضایی و سرگرد کاکاوند« یکروز صبح نامه ای محرمانه ازطرف رکن دوم لشگر دریافت کردم.
بطورخالصه در نامه مزبور چنین قید شده بود» :استوار هاشمی« درظرف بیست و چهار ساعت
کلیه مدارک طبقه بندی را تحویل داده و خود را به گردان ۱۶۷پیاده درگلمانخانه معرفی
نماید«.
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تحویل و تحول حداقل سه صندوق ویژه بزرگ حاوی اسناد »سری و بکلی سری«،
پرونده های زیاد و ...درمدت تعین شده غیرمنطقی بود .برابرمقررات حفاظتی بایستی اینگونه
سندهای مهم بطوردقیق بررسی وپس از کنترل کامل صورتجلسه می گردید .برای اعتراض
به انتقالم از قرارگاه لشگر به گردان پیاده ،عصر همانروز به حضور فرمانده لشگر وقت سرهنگ
»محمد .رضا« رفتم .او ،قدمتوسطی داشت تقریبا سیه چهره ،با اینکه آرام حرف می زد ولی
آدمی جدی بنظرم رسید .سرهنگ رضا ،تازه به این شغل مهم منصوب شده بود .او هنوز
آشنائی به پرسنل نداشت ودر آن هنگام منطقه استحفاظی لشگر ،بویژه مناطق مرزی ناآرام
بود.
لحظه ای پس ازمن ،سرهنگ عبدالله فغاندهر رئیس ستاد لشگر وارد اطاق شد و درکنار
من درسمت راست میز فرماندهی ایستاد .بجز ما در اطاق کس دیگری نبود .فغاندهر بالفاصله
به رضا گفت» :این هاشمی! بسیار درجه دارخوبی است ،تنها عیبی که دارد شاه دوست است!«
فرمانده لشگرساکت نشسته وچشمانش را بما دوخته وگوش می کرد .پس از سرهنگ فغاندهر،
من به فرمانده لشگر گفتم» :قربان! سالهاست من دررکن سوم لشگر خدمت کرده ام .اکنون
چه انگیزه ای سبب شده است که مرا با این عجله از قرارگاه لشگر گردان پیاده انتقال
می کنید؟ اگرخائن هستم مرا ازارتش کنار بگذارید! درغیراینصورت ،گردانی که هم اکنون
درخارج از پادگان مستقر شده و فردا به نقاط دورافتاده» ،پشت کوهها« اعزام خواهد شد،
چگونه می توانید مرا کنترل کنید و...؟!
فرمانده لشگر ناراحتی مرا ازاین بی عدالتی کامال احساس کرد .پس ازلحظه ای سکوت را
شکست و با نگاه صمیمی بمن ،گفت» :هرگز دلم نمی خواهد شما را از ستاد لشگر دورکنم و
شما را ازدست بدهم ،متاسفانه دستور ازباالست یعنی ،ازدادستانی انقالب اسالمی ارتش در
تهران صادر شده است!( جوابی نداشتم بدهم .با احترام اطاق را ترك کردم.
بعدها شنیدم ،سرهنگ رضائی و سرگردکاکاوند افسران اداره دوم ستاد مشترك بعلت
مصامحه با شبکه براندازی هردوی آنان مورد خشم و بازخواست حاکم شرع دادگاه ،حجت
السالم »محمد محمدی ریشهری« قرارگرفته اند .چند ماه بعد ،فرماندهی لشگر»سرهنگ محمد
رضا« از شغلش تعویض گردید .بعد ها از سرنوشت افسران مزبور بی خبر بوده ام.
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بعدها معلوم گردید»،محمدی ریشهری« و عوامل او می خواستند ،برای نیل به اهدافشان،
گام به گام پیش بروند .نخست مرا از شغل حساس کنار گذاشته ،سپس مقدمه بازداشتم را
فراهم ساختند .با این ترتیب تصمیمات قبال ازطرف دادگاه انقالب اسالمی ارتش اتخاذ گردیده
بود .فرمانده لشگر قادر به جلوگیری ازانتقال من نبود و بایستی همچنان تماشاگر اینگونه
بی عدالتی ها می شد .ما هم از این توطئه ها بی خبر بودیم.
دربخش عملیات سرگرد زرهی »محمد ،صمیمی .ستوانیار علی اصغر اویسی و ستوانیار
حسین بازوق« انجام وظیفه می کردند .الجرم با توجه به کمی وقت ،کلیه مدارك طبقه بندی
را بطورغیراصولی به مسئولین جدید تحویل دادم .از فردای آنروز محلی را که بیش از سیزده
سال درآنجا صمیمانه انجام وظیفه کرده بودم ،برای همیشه ترک کردم .

آغاز خدمت دریگان تبعیدی
طبق امریه لشگردرنیمه دوم بهارسال،۱۳۵۹یکروز صبح خود را به گردان۱۶۷پیاده جدید

التشکیل درگلمانخانه ۱معرفی نمودم].این گردان جزو تیپ ۳مهاباد)سویوق بوالق( بود که پس
از پیروزی انقالب با کلیه یگانهای تیپ توسط مردم خلع سالح شده ومنحل گردیده بود[
تبعیدگاه زیبا درمیان کوهها ،انبوه درختان وساحل دریاچه درفصل بهار انسان را به شعف
می آورد .همانطوریکه پیشاپیش اشاره کردم انتقال ما به این یگان یک ترفند بود .متاسفانه ،با
توجه به جو پلیسی حاکم ،دراین مدت ازطبیعت زیبا وزندگی لذت نبردم .هرلحظه نگران
دستگیری وسرنوشت تلخ آینده بودم.
بمنظورتکمیل سازمان گردان ،هر روز شاهد انتقال عده ای پرسنل کادر از سایر پادگانهای
لشگر به این گردان بودم .من دراین گردان در سمت درجه دار عملیات مشغول انجام وظیفه
__________________________________________________________________
 -۱گلمانخانه که حدود  ۲۰کیلومتری شرق اورمو ساحل دریاچه قرار داشت محل زیبائی بود ،.همه جا پوشیده ار
سرسبز شکوفایی درختان ،گل ها ،جنگلهای مصنوعی بود .و تاسیسات باصفایی )پالژ ارتش( توسط گردان ۴۰۷
مهندس لشگر درسالهای  ۱۳۴۵-۱۳۴۶با ابتکار سرتیپ عالالدین ناظم فرمانده لشگر وقت دراین محل ساخته
شده بود.
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شدم .درجه دار اطالعات گردان نیز استوارحسین عبداللهی ۱یکی ازدوستانم بود که یکروز پس
ازمن به این گردان منتقل شد و با دیدن یکدیگرخوشحال شدیم .بعدها فهمیدم که گردان
مزبورمرکز تبعیدی ها شده است .درساعات خدمت احساس می کردیم کارما بیهوده است .زیرا،
ما دراین یگان ماندگار نخواهیم بود .ما افرادی هستیم که گناهمان تنها دفاع ازآزادی ودفاع
ازحقوق طبیعی انسانهاست .متاسفانه اینگونه طرزتفکرهم گناه نابخشودنی محسوب می شد.
میتوان گفت ،کسانیکه سیاسی بودند ،فشار و اختناق برای آنها ازدوران رژیم سابق هم سخت تر
بود.
این یگان محیط مناسبی برای ما بود ،زیراهمه افراد آزادیخواه بودند و عناصرفرصت طلب
در میان ما نبود .همدلی و صمیمیت درمیان ما اعتماد معنوی بوجود آورده بود .معموال
عصرها درکنار دریا ،زیردرختان و چادرهای ارتشی جمع می شدیم و برخی روزها به رادیوهای
خارجی هم گوش می دادیم .ازجمله »رادیو آزاد« شاپور بختیار که آن روزها از برون مرز ،برنامه
پخش می کرد .البته گوش دادن به چنین رادیوهایی ممنوع بود ،اما همه به یکدیگر اعتماد
داشتیم.
بطورکلی پالژ متعلق به لشگر بوده که درتابستانها مورد استفاده خانواده های نظامیان قرار
می گرفت .اماپس ازانقالب ،سپاه پاسداران با استقرار عده ای ازافراد خود ،محل مزبور را در
اختیارگرفته بود .لشگر مخالف این امر بوده وسعی می کرد ،پالژ را کماکان دراختیار داشته
باشد.
یادم هست ،در نیمه اول سال  ،1358یک گردان پیاده از پادگان مرند جهت شرکت درعملیات
پاکسازی ضد انقالبیون از مناطق درزیرامر لشگرقرارگرفت .برای استقرار موقت گردان مزبور در
__________________________________________________________________
 -۱استوار حسین عبداللهی حدود  ۳۵سال داشت ،درجه دار ورزیده و شایسته ای بود ،قبل از انقالب در
ضداطالعات وابسته به لشگر خدمت میکرد .پس ازپیروزی انقالب ،ضداطالعات منحل و به جای آن ]سازمان
سیاسی و ایده ئولوژی ارتش[ تشکیل شد .عبداللهی بعدها با گردان  ۱۶۷پیاده به سویوق بوالق )مهاباد( انتقال
یافت .او دو سال بعد در سانحه سقوط هلی کوپتر در دریاچه اورمو درگذشت .روحش شاد باد .از او دو پسر و یک
دختر باقی مانده است.
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مرکزلشگرمحل مناسب وجود داشت .لیکن فرمانده لشگر وقت دستورداد ،این گردان درپالژ
گلمانحانه مستقر شود .اما پاسداران از ورود گردان به این محل ممانعت کرده بودند وگردان
درستون طویل درجاده باریک کوهستانی توقف کرده بود .بمحض دریافت خبرتوقف گردان،
فرمانده لشگر ،سرگرد حسین احمدی را از رکن سوم لشگر برای حل قضیه به محل فرستاد.
حسین احمدی ،پس ازمراجعت مشاهداتش را چنین توصیف می کرد »گردان همچنان در
ستون طویل متوقف شده است من ،هنگامیکه با مسئولین پاسداران درمورد عدم ممانعت
ورودگردان به پالژ مذاکره میکردم .ناگهان یکی ازآنها گفت :چرا ،نمی گذارید ،ما در اینجا
باشیم؟ مگر زمان رژیم سابق دراین محل خانواده نظامیان »لخت« به دریا نمی رفتند و...؟
گفتم :مرد حسابی! مگر درداخل دریا ،با »لحاف« شنا می کنند؟ معلوم است که از»مایو«
استفاده می شود .باالخره در همین هنگام عده ای از درجه داران گردان خشمناک شده
وگفتند :مگر ما بیگانه هستیم که چنین رفتاری با ما می شود؟ چنانچه مقاومت ادامه یابد،
همه آن عده پاسداران را با آتش تفنگ های  106میلیمتری که روی جیپ ها سوار هستند ،به
دریا می ریزیم و !...باالخص پس ازمذاکرات و مداخله مقامات مسئول درشهر ،موانع از سر راه
برداشته شد وگردان مزبور موقتی دراین محل)پالژ( مستقر گردید.
درقسمت چپ جاده ورودی به پالژ عده ای پاسدارهمچنان باقی مانده بودند .بسیاری از
آنان رادیکال بودند و رفتارشان با نظامیان بدبود .بارها با سربازان وظیفه درگیری لفظی پیش
می آمد .پاسداران می گفتند :نظامیان طاغوتی هستند و ایمان به نظام اسالمی ندارند و
ظاهرسازی می کنند و ...اینگونه برخوردها و تبلیغات زهرآگین همیشه سبب ایجاد دوگانگی
گشته ،حتی مراسم صبحگاهی جداگانه اجرا می شد.

افشای شبکه براندازی ]احضار به تهران[
بیش ازیکماه ازآغازخدمت درگردان ۱۶۷پیاده نگذشته بود .یکروز دراردیبهشت ماه ۱۳۵۹
با چند تن از همکاران ،درساحل دریاچه »اورمو« کنارچادر برزنتی که ستاد گردان را تشکیل
داده بود ،ایستاده بودیم .در زیرآفتاب سوزان که گاهی نسیم خنکی هم می وزید ،اخبار ساعت
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۱۴تهران را گوش می دادیم .ناگهان گوینده رادیو با آب و تاب گفت»:با هوشیاری پرسنل
انقالبی ارتش ،اخیرا یک شبکه براندازی جمهوری اسالمی درپادگان پیرانشهر)خانا( کشف
گردیده است .و خوشبختانه هسته های اصلی آن بموقع شناسائی و دستگیرشده و هم اکنون
درتهران دربازداشت بسر می برند .دادستان انقالب ارتش! ازپرسنل مؤمنی که دراین باره
اطالعات کافی دارند می خواهد ،فورا به دادگاه انقالب ارتش واقع درچهار راه قصر درتهران
مراجعه نمایند!« شنیدن این خبربازهم به نگرانی من افزود .می دانستم با سناریوی ازپیش
آماده شده و بزرگ نمایی آن ،قصد دارند عده ای را با این اتهام پوچ فدا کرده و در درون
پرسنل لشگر رعب و وحشت ایجاد کنند.
فردای همان روزنزدیکی ظهر بود ،درجاده باریک محوطه پالژ زیردرختان درحال راه
رفتن بودم .ناگهان با سرگرد رضا مظاهری ،فرمانده گردان  167پیاده که چند روز پیش به
گردان انتقال شده بود روبرو شدم] .رضا مظاهری را از قبل می شناختم ،او قبال فرمانده
قرارگاه لشگر بود[ مظاهری گفت» :هاشمی! بنا به دستورلشگر ،شما امروز بعد از ظهرخودتان
را به رئیس ستادلشگرمعرفی نمائید!« پاسخ دادم :بسیارخوب .ولی نمیدانستم منظور ازاین
احضار چیست؟! البته نگران بودم و می خواستم اطالعات کسب کنم .او اظهار بی اطالعی کرد.
اما ،آنچه که حدس می زدم ،داشت کم کم به حقیقت می پیوست.
سرموقع دردفتر رئیس ستادلشگر»،سرهنگ عبدالله فغاندهر« حاضر شدم! درآنجا غیر از
من ،شش نفردیگر]،استوارکوهنورد اهل خوی ،گروهبان۱سعیدی اهل تبریز ،استوار مختاری،
گروهبان خلیل یوسفی ،گروهبان۱حسین حسین زاده ،افزارمند فنی اسمش را فراموش کرده ام
هر چهار نفراهل اورمو ازپادگان خانا ،حاضربودند .هیچ یک ازشش نفرمزبور را نمی شناختم.
سرهنگ فغاندهر ،همچنانکه درپشت میزش سر و پا ایستاده بود ،با نگاهی عمیق به تک-
تک ما گفت» :مقصد ،تهران .زمان حرکت ،همین امروز چند ساعت بعد ،وسیله حرکت
اتوبوس میهن تور ،که بلیط ها با سفارش قبلی مسئولین امنیتی ازطریق مرکز پیام لشگر رزرو
شده است «.عبدالله فعاندهر درصحبت هایش به اصل موضوع اشاره نکرد ،اما ،درپایان
صحبت اش باخنده گفت» :اوضاع شما ها خراب است! تیرخالص را خودم خواهم زد! مواظب
خودتان باشید!« بعدها فهمیدم ،فغاندهر ،درجریان امربوده ولی نمی توانست موضوع را آشکارا
بیان کند ،یا اینکه خطر را جدی نمی دانست ،اما منظورش را سربسته با شوخی بیان داشت!
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متاسفانه ما هم مسئله را جدی نمی گرفتیم ،چرا که مرتکب »جرم« نشده بودیم .پس ازحدود
بیست دقیقه با خداحافظی ازسرهنگ فغاندهر ،اطاق رئیس ستاد را ترک کردیم].سرهنگ
عبدالله فغاندهر قبال رئیس رکن سوم لشگر بود .مهربانی و تواضعکاری او زبان زد خیلی ها بود.
کمترکسی از او می رنجید .من همیشه به او احترام معنوی قایل بودم .درصمیمیت او نیز
نسبت به خودم شکی نداشتم[.

سفر سرنوشت ساز!
پس از ترک اطاق رئیس ستاد لشگر)سرهنگ عبدالله فغاندهر( ،با همسفرهای تازه ،به
طرف گاراژ میهن تورحرکت کردیم .دفتر و گاراژ درخیابان امام روبروی»پاساژ صولت« واقع
شده بود ،که حدود پانصد متر با ستاد فاصله داشت .دفتر شرکت باز بود ،استوار بازنشسته
».طالب معیشت« درپشت میز نشسته بود .او نسبتا قد کوتاهی داشت و بسیار انسان خونگرمی
بود و از سالهای قبل هم دیگر را می شناختیم .وقتی بلیط را صادر کرد ،بدون اینکه علت سفر
ما را بداند ،برگشت گفت» :هاشمی جان! سفرخوشی داشته باشی« بلیط را بمن داد.
زمان حرکت نزدیك غروب بود و چند ساعت وقت اضافی داشتیم .هرکس برای انجام
کارهای شخصی خود درداخل شهر پراکنده شد .من هم با استفاده از فرصت راه منزل را پیش
گرفتم .درمیدان مرکزی شهر ،ابتدای مدخل خیابان شاپورسابق )خیابان بالو( ناگهان »بابک «...
را دیدم و هردو توقف کردیم .بابک میانسال ،با هیکلی درشت و مردی جسوری بود .پس از
احوالپرسی گفت» :چه خبر؟ و ...امروز عازم تهران هستم .چرا؟ جریان را آهسته به وی شرح
دادم .بابک ناراحت شد وگفت» :هرگز به تهران نروید .اینها قابل اعتماد نیستند .این یک
توطئه است ،بیا ،شما را ازطریق محور سرو عازم ترکیه کنم! دلت به خود و خانواده ات بسوزد،
زیرا تا به امروز دست اندرکاران دادگاهها ،بیگناهان زیادی را به بهانه های پوچ از بین برده اند
و«!...
متاسفانه عدم آگاهی به مسائل سیاسی و تجربه کافی ،قدرت تصمیم گیری درست را از
من گرفته بود .گفته های بابک منطقی بنظرم رسید ،اما ،بازهم موضوع را جدی نگرفتم .دو راه
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بیش درپیش نداشتم :اولی پناه بردن به زندگی مخفی سپس خروج از وطن! دومی :رفتن
به تهران معرفی به مقامات قضائی .مقاماتی که روزانه ده ها تن را تیرباران می کردند .متاسفانه
راه دوم را برگزیدم ،یعنی رفتن به تهران.
جدائی ازکانون گرم خانواده وترك وطن برایم سخت بود .پس از لحظه ای از بابک تشکر
کرده وگفتم» :تصمیم دارم بنا به دالیلی بتهران بروم «.او ،بار دیگر تاکید کرد و گفت:
»دیگرخود دانی ،اما هرگز راضی نیستم بتهران بروید« ضمن خدا حافظی از یکدیگر جدا شدیم.
راهم را به مقصد خانه ادامه داده و درکمتر از نیمساعت خود را به منزل رساندم .پدر پیرم،
همسرم و فرزندانم همه درخانه بودند و اما ازسفر ناگهانی من بی خبر بودند .ماجرا را به آنان
شرح دادم ،ولی مانع سفرم نشدند .با درجریان گذاشتن خانواده ام ،اندکی بعد برای مشورت
به منزل یکی از دوستانم بنام استوار حسین عبداللهی که منزلش نزدیک بود ،رفتم .زنگ خانه
را فشار دادم ،عبداللهی درب خانه را باز کرد و با دیدن من خوشحال شد .و مرا از داخل حیاط
به طبقه دوم خانه راهنمایی کرد و هردو نشستیم .چای صرف شد ،موضوع را به او شرح دادم.
عبداللهی گفت» :فکر نمی کنم خطری شما را تهدید کند .پس از انقالب و انحالل ضداطالعات،
ما پرسنل ضداطالعات را به تهران فرا خواندند و پس از توجیه دو باره به سر کارهایمان
بازگشتیم و« ...پس از بیست دقیقه مشاوره با عبداللهی به منزل برگشتم.
سرنوشت مرا به طرف تهران فرا می خواند .زمان حرکت کم کم نزدیک می شد ،پس از
توقف کوتاهی درمنزل ،وسایل ضروری را برداشتم .فرزندانم درآن لحظه درداخل حیاط بازی
می کردند ،با آغوش کشیدن تک تک آنها و با خدا حافظی از پدر پیرم و همسر با وقارم ،منزل
را ترك کردم .بچه هایم کوچک بودند و چیزی حس نمی کردند ،اما پدر و همسرم غمگین
بودند.
غروب نزدیك بود ،هنوز روشنائی خورشید ازقله کوهها ،افق را روشن می کرد .همه در
صندلی های اتوبوس نشسته وآماده حرکت بودیم .میهن تور بموقع گاراژ تنگ داخل کوچه را
ترک کرد .پیاده روهای خیابان ها مملو از عابرین بود و ترافیك سنگین اتومبیل ها باعث شده
بود حرکت درداخل شهر به کندی صورت بگیرد .بمحض خروج از دروازه شهر اورمو ،باغات
سیب و انگور طرفین جاده را سراسر پوشانده بود و چشم انداز قشنگی داشت .هوا صاف و
روشن بود ،اما نسیم مالیم امید بازگشت دو باره به این شهر زیبا را زیر سئوال می برد .سایر

دوران تحت نظر و خروج از ارتش
_________________________________________________________

215

مسافران از وضعیت ما بی خبر بودند .اما هریك ازما مثل سنگ ساکت بودیم .انگار ،به دریای غم
فرو رفته بودیم و نگران سرنوشت آینده! بعدها شنیدم ،دونفرازهمراهان]...و [...از طریق مقامات
امنیتی با این پوشش مراقب ما بوده اند.
پس ازپشت سرگذاشتن چشم اندازهای زیبا قبل ازغروب آفتاب ،نهایت مسیر را از ارتفاعات
»قوشچی« ،خان تختی ،شهرهای سلماس ،خوی طی کرده وبرای صرف شام نرسیده به شهر
مرند ،در سمت راست جاده درمقابل رستورانی توقف کوتاهی نمودیم .تاریکی سایه اش را کامال
افکنده بود .دیگر اطراف جاده قابل دید نبود .بقیه راه را باپشت سرگذاشتن شهرهای تبریز،
بوستان آباد ،میانا ،زنگان ،تاکستان ،قزوین ،کرج وپس ازحدود  14ساعت راه ،سرانجام ،سحرگاه
فردا درترمینال غرب تهران نزدیك میدان آزادی از اتوبوس پیاده شدیم.
همه با تاکسی به هتل آمستردام )آرمان ( واقع دراول خیابان سعدی درمرکز شهرآمدیم.
نخست »جا« رزو شد ،پس ازجابجائی وسایل دراطاقها و صرف صبحانه ،دسته جمعی به طرف
دادگاه انقالب ارتش حرکت کردیم .ساعتی بعد درخیابان شریعتی خود را به انتظامات درب
ورودی معرفی کردیم .مامور انتظامات سرباز وظیفه بود ،تلفنی با دادگاه تماس گرفته شد .اما،
مسئولین پاسخ دادند فردا بیایند .دو باره دو سه نفری با پای پیاده به طرف هتل بازگشتیم.
با اینکه همه پریشان حال بودیم ،لیکن از تماشای فروشگاههای زیبا و ...بویژه داخل ساختمان
پالسکو درنزدیکی چهار راه استانبول سیر نمی شدیم .سرانجام با پاهای خسته ،ظهر به هتل
رسیدیم .عدم پذیرش ما امروز ازطرف دادگاه شك و تردید برما ایجا د کرد .برخی از همسفرها
می گفتند» :چرا ما را آزاد گذاشتند؟ حتما منظوری دارند!«
من با خیال خام خود گفتم» :کاش امروز کار ما را تمام می کردند و هرچه زودتر بر می گشتیم
و  «! ...البته انسانهای ساده ای بودیم و همه چیز را ساده می گرفتیم .بعدها فهمیدیم که،
منظور از آزاد گذاشتن ما درهتل به این معنا بود که ،ما احساس خطر نکنیم .شاید درتهران یا
نقاط دیگر با افراد دیگری هم بخواهیم ازنزدیک یا تلفنی تماس بگیریم .بلکه مسئولین دادگاه
بتوانند سرنخ دیگری را بدست آورند .اما با کسی ارتباط نداشتیم!

ازدادگاه به زندان جمشیدیه
پس ازیکشب استراحت درهتل»آمستردام« ،صبح فردا دوباره به محل دژبانی دادگاه در
خیابان شریعتی تهران مراجعه کردیم .گروهبان دژبان ،امروز تلفنی با مسئولین دادگاه تماس
گرفت ،این بار ما را پذیرفتند! نخستین درب دژبان بوسیله سربازی باز شد ،همگی به ستون
یک وارد محوطه بزرگی شدیم که همه جا سرسبز و با درختانی زیبا به چشم می خورد .در
فاصله نسبتا کمی ساختمان بزرگ چند طبقه سفید رنگ مستطیل شکلی دیده می شد که
اینجا را دادگاه انقالب ارتش می گفتند] .چهار راه قصر[
با راهنمائی سرباز دژبان ازپله ها باال رفتیم ،درانتهای راهرو طویل سمت راست ،به اطاق
انتظار راهنمایی شدیم .بیشتر صندلی ها خالی بود .هریک در روی صندلی نشستیم و سرباز
دژبان پس ازتحویل ما به مسئولین دادگاه محل را ترک کرد .ساعتی درهمین محل ماندیم.
کسی به سراغ ما نیامد ،ظهرگذشته بود ،همچنان بدون نان و آب باشکم خالی ،خسته و نگران
نشسته بودیم .زندانیانی را می دیدیم که بهمراه ماموران مراقب درداخل راهرو رفت آمد
می کردند.
بعد ازظهر بود ،همه دراطاق انتظار درحالت خسته و نگران نشسته بودیم .ناگهان سرهنگ
عباسی! دادستان دادگاه انقالب ارتش درکنار درب اطاق ظاهر شد و با نگاهی بما ،به ترکی
گفت» :آقایان بفرمائید و بدنبال من بیائید «.دستور اجرا شد .همه ما را در سمت راست همان
راهرو به اطاق دیگری بردکه آنجا هم خالی بود .درب اطاق باز ماند ،سرهنگ عباسی ،رو بما
کرد و با تکان دادن دستهایش با صدای مالیم گفت» :آقاجان! سیز نییه شاه دان ال
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چکمیرسینیز و...؟ )شما چرا از شاه دست بر نمی دارید و «(!...همه با یک صدا جواب داده
وگفتیم» :جناب سرهنگ! شما ازکدام شاه صحبت میکنید؟ چه شاهی ؟ و «!...صدای اعتراض
ما دراطاق پیچید .افزارمند ...قرآن کوچکی را ازجیبش درآورد ،قسم خورد وگفت»:جناب
سرهنگ! قسم به این قرآن ،من از هیچ چیزی خبر ندارم و !...سرهنگ عباسی ساکت شد و
اطاق را ترک کرد و به اطاق کارش رفت.

1

همه ساکت و ناراحت به یکدیگر نگاه می کردیم .دوباره به اطاق انتظار راهنمایی شدیم.
اندکی بعد ،سرباز مامور مرا بعنوان اولین نفر به اطاق بازپرس برد .هنگام ورود سالم کردم،
سالمم را جواب داد .بازپرس ،سرگردکوتاه قد ،چاق و ریشویی بودکه پشت میز نشسته و
پرونده ای که شاید مربوط به من بود ،مطالعه می کرد] .نام بازپرس درظاهر ذاکری بود ،بعدها
شنیدیم ،نام اصلی اش اتابکی بوده و افسر ژاندارمری[ صندلی خالی که در روبروی میز بازپرس
بود ،با اشاره او در آنجا نشستم.
بازپرسی آغاز شد .مضمون سئواالت ،همان بودکه قبال سرهنگ رضایی و سرگردکاکاوند
]افسران اعزامی از اداره دوم ستاد مشترک[ دررکن دوم لشگر از من پرسیده بودند .بازپرس
آنقدر آدم »شلی« بودکه گهگاهی شلوارش به پائین لیز می خورد و او ،مرتب شلوارش را با
دستش باال می کشید .بازپرس کار را خیلی جدی گرفته بود و می خواست براستی از من یک
مجرم بسازد .بازجویی حدود نیمساعت بطول انجامید .سرانجام »اتابکی«گفت»:شما استوار
میرموسی هاشمی فرزند میرغفار و ...به اتهام شرکت دربراندازی نظام جمهوری اسالمی ایران
و به روی کار آوردن نظام مشروطه سلطنتی بازداشت موقت می گردید «.ورقه بازجویی را
__________________________________________________________________
 -1سرهنگ عباسی ،قد متوسطی داشت ،موی وسط سرش خالی بود .او ،دردهه دوم سال 1350دردادگاه نظامی
واقع درخیابان امام درشهر»اورمو« انجام وظیفه می کرد .عباسی ،آدم مذهبی بود و برعلیه رژیم پهلوی مبارزه
می کرد .دربحبوحه انقالب ،عده ای ازنظامیان درمرکزلشگر برعلیه انقالبیون عصیان کرده وبه میدان مرکزی شهر
» ایالت« آمده بودند .درآن هنگام سرهنگ عباسی درحوالی میدان مزبور مورد حمله نظامیان قرارگرفته و از ناحیه
سر و صورتش زخمی شده و خونریزی می کرد .ناگهان سرهنگ پرویز سپهرکه ازهمکارانش دردادگاه بود ،عباسی
را از معرکه نجات داد .سرهنگ عباسی پس از پیروزی انقالب نخست استاندارآذربایجان غربی گردیده و بعد به
پست دادستان انقالب اسالمی ارتش منتصب شد.
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نشان داد و خواست زیرآنرا امضاء کنم .من از امضاء امتناء کرده و با صدای بلند ضمن اعتراض
به دستور بازداشت ،اطاق بازپرس را ترک کردم» .اتابکی« فوری بدنبال من از اطاق خارج
شده و به سرهنگ عباسی )دادستان( مراجعه نمود .اندکی بعدسرهنگ عباسی ،مرا به اطاقش
احضارکرد وگفت» :شما حاال متهم هستید ،نه مجرم! باید برگ بازداشت موقت را امضاء کنید.
بازجویی ادامه خواهد داشت «.باردیگر با مراجعه به بازپرس ،الجرم برگ بازداشت موقت را
امضاء نمودم.
همسفرهایم همچنان دراطاق انتظار نشسته بودند ،دو باره پیش آنها آمدم .اعصابم درهم
ریخته بود ،روی صندلی نشستم .قلم وکاغذ ازجیبم درآورده ونامه ای بعنوان پدرم با این
مضمون نوشتم» :پدرعزیزم ،سالم! گناهکار نبودم ،اما به ناحق مرا بازداشت کردند ،اکنون در
تهران هستم .نگران من نباشید ،هرچه پیش آید ،خوش آید و «...یادداشتم را به استوار...
کوهنورد )درجه دار رکن سوم تیپ (1داده و از اوخواهش کردم ،با وسایل انفرادی که درهتل جا
مانده بود ،به خانواده ام برساند .کوهنورد با کمال میل قبول کرد.
دستوربازداشت من با چند نفر از همراهانم صادر شده بود .اکنون زندان »جمشیدیه«
بی صبرانه منتظر ما بود! بنا به دستوردادگاه ،گروهبان دژبان قبال با چند نفر مامورمسلح در
آنجا آماده تحویل مامتهمان بودند .تحویل انجام گرفت .گروهبان دستور داد ،سربازان دستبند
به دستهای ما زدند .ساعت حدود  17بود هرنفرما با یک مامور پشت سرهم راهرو باریک را
پشت سرگذاشته به داخل محوطه دادگاه آمدیم.
همسرم )سونا( ،بعدها گفت» :هنگامیکه استوارکوهنورد« یادداشت خصوصی مرا همراه با
وسایلم از درب منزل به وی تحول داده بود ،خبر بازداشت من باعث ناراحتی شدید اعضای
خانواده ،بویژه بچه های خورد سالم گردیده بود.
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زندان جمشیدیه
درمحوطه دادگاه ،کامیون ارتشی )ریو( پارک شده بود .همگی به داخل ریو سوار شدیم.
گروهبان دژبان در کنار راننده نشست .خودرو با سرعت کم محوطه را ترک کرد .ترافیک در
خیابان های تهران سنگین بود حتی دربین راه توقف طوالنی داشت .ما با لباس سویل درداخل
خودرو ارتشی )ریو( نشسته بودیم ،مردم بما نگاه میکردند .اما از وضعیت ما بی خبر بودند .همه
درحالت نگران چشم به عابرین ،خیابانها وآسمان صاف آبی دوخته بودیم.
خودرو حامل ما ،پس ازساعتی درپادگان جمشیدیه ) دژبان مرکز( درکنار ساختمان بزرگ
که سراسر دیوارهای آن سیمان بود توقف کرد .همه پیاده شدیم .محیط پادگان ساکت بود.
ساعت خدمت تمام شده بود و سربازان درحال استراحت بودند .نخست وارد حیاط کوچکی
شدیم .درگوشه حیاط اطاق افسر نگهبان به چشم می خورد .درب اصلی زندان بوسیله مامورین
باز شد .درسمت چپ دفاتر قرارداشت ،مستقیم ازدرب سومی وارد راهرو بزرگی شدیم .درب ها
همه آهنی بودند .یکنفر استوار ریشو درداخل دفترپشت میزنشسته بود .زیرچشمی ریخت ما را
ورانداز می کرد .استوار پس ازدریافت نامه بازداشتی ما ازگروهبان دژبان ،دستور داد لباس ها را
به انبارتحویل داده و لباس زندانی تحویل بگیریم .دستور اجرا شد» ،بلوز و شلوار« لباس
افسران قهوه ای ،لباس درجه داران آبی رنگ بود.
درضلع جنوبی واردبخش عمومی شدیم .هربند )اطاق( بنظرم هشت عدد تخت داشت.حمام
عمومی ،دوش و توالت درکنارهم درانتهای سمت راست راهرو قرار گرفته بود .تخت خالی وجود
نداشت مانند اسیران در راهرو ،کنار دیوار نشستیم .کسی را نمی شناختیم از همه جا غم
می بارید .زندانیان کم کم اطراف ما را می گرفتند.
لحظه ای بعد یکی ازدوستان همراهم مرا به داخل یک بند برده و یکی از زندانیان را بمن
معرفی کرد .این زندانی روی تختش نشسته و ازکاغذ های جلد سیگار وینستون »قاب عکس«
درست می کرد .این کار درزندان رواج داشت خیلی ها مشغول این کار بودند .زندانی بلند شد و
با من دست داده ،احوال پرسی کرد وگفت» :من استوار نایب هستم از تیپ۱خانا )پیرانشهر!(
دوستان همسفر شما مرا خوب می شناسند و من به اتهام پوچ ] شبکه براندازی [دستگیر و
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مدتی است زندانی هستم .نایب ،روحیه نسبتا خوبی داشت ،اما بشدت نگران خانواده اش
بود].نایب قدکوتاهی داشت باموهای مشکی ،ازشهر اردبیل آذربایجان بود ،خیلی خوش برخورد[
لحظه ای روی تخت او نشسته و درد و دل کردیم .پنجره بند ،حدود دو مترازکف زمین بلند
بود و با میله های آهنی ازپشت پوشیده شده بود ،قسمت پائین پنجره پرده های شوفاژ
قرارداشت.
ازنایب پرسیدم ،پشت پنجره کجاست؟ نایب» :می توانید ازآنجا خیابان را ببینید «.فوری از
جای برخواسته از روی شوفاژها باال رفته ،روشنائی ،طبیعت و عابرین را دربیرون تماشا کردم .
دریک لحظه به خودم نفرین کرده وگفتم» :چرا به آسانی خودم را اسیر کردم؟ و اکنون
سرنوشتم چه خواهد شد؟!«
درحیاط درونی تور والیبال نصب بود و زندانیان می توانستند والیبال بازی کنند .رفتم و در
کنار دیوار نشستم .زندانیان کم کم به سراغم آمدند و اطالعات فوق را می پرسیدند» :درجه؟
محل خدمت؟ متاهل یا مجرد؟ نوع اتهام و ...؟ من هم با احتیاط جواب آنها را می دادم.
بازی والیبال آغاز شد ،دریکطرف میدان ،دوستان همسفر من بودند .تماشاچیان با کف زدن
و سروصدا بازیکنان را تشویق می کردند .ناگهان ازپشت پنجره طبقه باال شعاری به زبان ترکی
)یاشاسین لشگر  ۶۴اورمونون اویونچوالری( همراه با کف زدن های ممتد بگوشم رسید .با
نگاهی به باال ،ناگهان دیدم »محسن زادگان« با صدای بلند دوستان را تشویق می کند .هر دو
با تکان دادن دست سالم علیک کردیم ،او با دیدن من گفت» :هاشمی جان! سن نیه
بورداسان؟« )هاشمی جان! شما چرا اینجا هستید( گفتم» :اؤنملی دئییل« )مهم نیست( همان
روز فهمیدیم گروه اول شبکه براندازی دراین زندان هستند .مامورین مسلح درپشت بام و
زندانیان درداخل حیاط شاهد ارتباط ما بودند .پس ازلحظه ای کوتاه به داخل راهرو آمدم.
نزدیک به غروب بود ،سربازان غذا آوردند .پس ازصرف شام در راهرو ،چند تن از زندانیان
با ابراز محبت ،ما را به داخل بندخودشان بردند .درهمان هنگام ،تلویزیون دستگیرشدگان
هیجده تیرماه ]۱۳۵۹کودتای نوژه[ را نشان می داد که خلبانان پایگاه هوائی همدان دردادگاه
انقالب ارتش محاکمه می شدند .نگرانی و اضطراب ازچهره متهمین هویدا بود ،زیرا آنها را به
اعدام محکوم کرده بودند] .خصوصا یکی ازمتهمین ،زن تقریبا مسنی بود و ازشدت ناراحتی
رنگ ازچهره اش پریده بود[.
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درزندان مانند سربازخانه مقررات خاموشی و بیداری رعایت می گردد .چراغها شب در
ساعت معین خاموش و هرکس می خوابد .بعلت کمبود تخت درکف بند روی تشک دراز
کشیدم ،تا پاسی ازشب بیدار بودم .بامداد فردا با چشمان خواب آلود برای اولین بار درعمرم،
خود را در محیط بسته ،میان زندانیان می دیدم!

سلول انفرادی
اولین شب ورود به بخش عمومی زندان جمشیدیه ،نامه اعتراضی به دادستان نوشتم.
صبح روز بعد پس ازصرف صبحانه آنرا ازپشت درب ورودی]داخل میله های درب[به گروهبان
نگهبان وقت تحویل دادم ،تا به دادستانی ارسال نمایند.
حدود دو ساعت بعد ازتحویل نامه مزبور ،ناگهان گروهبان نگهبان ،مرا با همسفران
همبندم فرا خواند .با خوشحالی دو باره به طرف درب خروجی رفتیم .حدس می زدیم آزاد
می کنند .زندانیان درآن هنگام اطراف ما را گرفته بودند و می خواستند ببینند ما را به کجا
می برند! ]معموال کسانی را که می خواستند اعدام بکنند قبال از اینجا به زندان »اوین« درتهران
انتقال می دادند .سری دوم »شبکه براندازی« را به این ترتیب از اینجا برده و درزندان »اوین«
تیرباران کردند[ باالخره درب آهنی گشوده شد ،زندانیان ما را با صلوات بلند بدرقه کردند.
همه به دنبال گروهبان نگهبان زندان به راهرو دیگری پیچیدیم .بعد ازعبور از راهروی
باریکی به دو درب بزرگ آهنی نزدیک شدیم .سمت چپ میل گرد آهنی بود ،متعلق به بخش
عمومی طبقه همکف که زندانیان ازپشت آن دیده می شدند .درب سمت راست پوشیده ازآهن
بودکه پشت آن دیده نمی شد ،سلول های انفرادی دراینجا قرارگرفته بودند .درمقابل آن توقف
کردیم ،بالفاصله درب را گشودند .هرکس را دراینجا به یک سلول انفرادی روانه کردند .آنچه
بخاطر دارم ،سلول استوار توکل مختاری از داخل ،در سمت چپ سلول من قرارداشت.
درب سلول ها ازکف زمین تا سقف میل گرد آهنی بودند وهرکس می توانست فقط جلو
سلول خودش را ببیند .کف سلول موزائیک و سیمان بود .یک تشک ابری و دو تخته پتوی
مشکی سربازی و ظرف غذا به ما تحویل داده بودند.
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پس ازجابجائی ،نگهبان بالفاصله درب سلول را گشود و ما را یک به یک ،به راهرو احضارکرد.
درجه دار عکاس با وسایل عکاسی خود درکنار دیوارمنتظر ایستاده بود .پس ازگرفتن عکس،
دو باره به داخل سلول برگشتم .توالت ،دستشوئی و حمام درداخل بخش قرار گرفته و به لحاظ
بهداشتی مرتب بود .هنگام نیاز به دست وآب ،آهسته میله های درب را با قاشق می زدیم و
زندانبان زود متوجه می شد و درب را باز می کرد .نگهبانها از سربازان وظیفه بودند و
برخوردشان با ما بسیار انسانی بود!
درسلول انفرادی معموال پس ازصرف صبحانه ،هر روز یک نفر سرباز با دردست داشتن
لیست کتابها ،به ما مراجعه می کرد .عالقمندان کتاب سفارش می دادند ،اما هرکس
نمی توانست کتاب دلخواه خود را دراین لیست پیدا کند .معموال کتابهای سانسورشده درلیست
بودند .یکنفر سرباز هم روزانه با دردست داشتن قلم وکاغذ ،برای خرید مایحتاج شخصی که از
نظرمقررات زندان آزاد بود بما مراجعه می کرد و هرکس موظف بود هزینه سفارش خود را
خودش بدهد .زمان درزندان انفرادی به کندی می گذشت.

دریادار سیدمحمود علوی
یکروز عصر ،مرد میانسال الغر اندامی ،با موهای جوگندمی ،پتو در زیر بغلش ازجلو سلول
من عبورکرد .بالفاصله جوانی بلند قد ،الغر اندام ،ریشو ،که رنگ چهره نسبتا زردی داشت،
درحالی که نق می زد ،بدنبال آن مرد از روبرویم رد شد .لحظه ای بعد جوان مزبور با صدای
بلند به مردی که پیشاپیش وی درحرکت بود گفت :بروید داخل سلول! بعد ها شنیدم ،این
جوان »مسعود« نام دارد که جزو دانشجویان پیرو خط امام بود .مسعود ،دوباره با لحن خشن
حرف خود را تکرارکرد» :زود برو داخل سلول! یک عمر در این مملکت سیادت کرده! حاال
خجالت نمی کشد ،درخواست مسواک هم میکند! بشما ها نباید رحم کرد و « ...بعدها شنیدم
که زندانی تازه وارد ازداخل سلول درخواست مسواک کرده و درپاسخ با اینهمه تحقیر مواجه
شده است.
سرباز نگهبان سلول های انفرادی ،قدکوتاهی داشت و بسیار جوان خونگرمی بود ،او شاهد
رفتارغیرانسانی مسعود بود .سرباز نگهبان بعد از رفتن مسعود قفل سلول ها را بازکرده ،همه را
به راهرو فرا خواند وگفت» :درنگهبانی من شماها آزاد هستید ،در راهرو قدم بزنید و احساس
آرامش بکنید .اما بمحض شنیدن صدای باز شدن درب ورودی ،فوری به سلول ها بروید و با
فشار قفل ،درب سلول را ببندید«.
زندانی تازه وارد با چهره افروخته که گلویش را بغزگرفته بود ،آهسته بما نزدیک شده و
گفت » :فرزندان عزیزم! من دریادار»سید محمود علوی« فرمانده نیروی دریائی بودم .پس از
سقوط رژیم پهلوی ،همقطارانم بطورانتخابی با تائید مقامات حکومت مرا به این شغل گمارده
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بودند .من فکرنمی کنم آدم بدی باشم .متاسفانه پس از یک عمرخدمت صادقانه ،می بینید،
آدمی چگونه درنظام جمهوری اسالمی تحقیر می شود؟«
همه درگوشه ای از انتهای راهرو ،با دلهره به سخنان دریادار علوی گوش می دادیم .نگرانی
ما درباره سربازنگهبان بود ،که نکند مسئولین یکدفعه به اینجا آمده و وضعیت را ببینند .به
محض شنیدن حرفهای دریادار»علوی« و درد و دل با او ،همه دو باره به سلول برگشتیم .بعدها
شنیدم دریادار علوی را به پانزده سال زندان محکوم کرده اند .اما ازصحت و سقم خبر اطالع
نداشتم] .آنموقع شایع شده بود ،علوی موفق شده است ،پانزده صحفه ازنوشته هایش را که
قابل اهمیت بوده ،درمالقات حضوری دخترش از زندان خارج سازد[.
یکروز هنگامیکه ازاطاق دادستان خارج می شدم ،همان»مسعود« دانشجو را دیدم .او می گفت:
»جناب سرهنگ عباسی! این یکی را دیگر نگهداریم ،چون کسی را نداریم به این شغل حساس
بگماریم .منظورش»دریادار افضلی« بودکه تازه بفرماندهی نیروی دریائی منصوب شده بود.
]بعدها ،افضلی به جرم عضویت درحزب توده و دادن اسرارنظامی نیروی دریائی به عامل بیگانه
)روسها( تیرباران گردید![

__________________________________________________________________
 -۱درچهارم نوامبر  ، 1979دانشجویان مسلمان پیروخط امام  ،به رهبری حجت السالم موسوی خوئینی ها ،سفارت
آمریکا درتهران را اشغال کردند .تعداد  52نفرکارکنان سفارت را بمدت  444روز به گروگان گرفتند .گروگانها 20
ژانویه چند ساعت پس ازمراسم ادای سوگند رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا آزاد شدند ) .ایران درقرن
بیستم ،نشر البرز ،سال ،1377تهران ،صص( ،239،238،237

روزهای وحشت؛ تیرباران محسن زادگان و درودگر
دراین روزها محاکمه دستگیرشدگان عملیات نوژه آغازشده بود .دادگاهها بی رحمانه
می کشتند» .محمد ،محمدی ریشهری« ،حاکم شرع ،حکم اعدام نظامیان را گروه گروه صادر
می کرد .هیچگونه خبرموثقی درباره بازپرسی ها ،دادگاهها ،محکومیت ها و اعدام ها نداشتیم .
ناگهان ،یکروزعصردرهمین ایام ،درب بخش ما درزندان بازشد .من و دوستانم ]متهمین
شبکه براندازی[ بوسیله گروهبان زندان به بیرون احضار شدیم .درحیاط ورودی زندان درهوای
صاف و آفتابی مامورین مراقب که همه سرباز بودند دریک صف ایستاده بودند .بامشاهده ما با
عجله دستبندها را به دست ما زدند .همراه آنان درمحوطه پادگان ،کنار ساختمان زندان به
داخل آمبوالنس هدایت شدیم .فقط حرکت آمبوالنس قابل لمس بود ،ولی ازمسیر و مقصد
هیچگونه خبری نداشتیم .درطول مسیر ،گهگاهی صدای گوش خراش آژیرآمبوالنس حواسمان
را به خود مشغول می داشت .پس ازساعتی آمبوالنس توقف نمود ،درب عقب باز شد و یک یک
پیاده شدیم .با دیدن محوطه بزرگ ،درآن لحظه فهمیدیم ،مقصد دادگاه بوده است.
درکناردرب ورودی ساختمان ،خانم پیری با پیراهن بلند محلی درروی زمین نشسته ،با
نگاهی به آسمان ،بشدت درحال گریه بود .و با صدای بلند ،به زبان ترکی فریاد می کشید و
می گفت» :الله دادیما یتیش!« )خدایا به دادم به رس!( دراین هنگام ،من همراه مامورمراقب
پیشاپیش حرکت می کردم .پیرزن بمحض مشاهده وضعیت من ،دودستش را محکم به
زانوهایش کوبید ،فریاد کشید وگفت» :باال! دستبند ده باغلی قاالن الیوه قوربان «.ناله های
دردناک او ،مرا بشدت متاثر ساخت ،با نگاهی به چهره غمناك او وارد درون ساختمان شدم.
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درطبقه همکف دستبندم را بازکردند ،ازپله ها باالرفتم ،درداخل راهرو دادگاه سکوت
مطلق حاکم بود .ناگهان ،سرگرد»شاپورمحسن زادگان« را دیدم که درکنار نگهبان با تکان
دادن دستهایش ،ازانتهای راهرو به طرف ما درحرکت بود .محسن زادگان ،بمحض نزدیك شدن،
دست راستش را بلند کرده ،تکان داد و با صدای بلند گفت» :هاشمی جان ،ساالم! نئجه سن؟
قوربانام سنه!« درجواب گفتم»:منده سنه قوربانام ،ساغ اول!« ازکنارهم گذشتیم .محسن زادگان
را برعکس به بیرون ساختمان می بردند و مرا به داخل .پس از رسیدن به اطاق انتظار و توقف
کوتاه ،در آنجا ،مسئولین دادگاه به مامورین دستوردادند ،ما را دو باره به زندان برگردانند.
تازه ازدرب ساختمان دادگاه خارج شده بودیم ،محسن زادگان ،حدود سی مترجلوتر ازمن
درحال حرکت بود .خانم پیر با یك خانم جوان که بچه خردسال دربغل داشت ،با فریاد بلند ،به
دنبال محسن زادگان دویدند .اما مامورین اطراف ازمالقات آنان جلوگیری کردند .ناگهان
محسن زادگان به عقب برگشت وبامشاهده آنها ،لحظه کوتاهی ایستاد و با بلندکردن دستهایش
به هوا ،با صدای بلند فریاد کشید وبه ترکی گفت» :این ها ستمکارهستند! خدا نشناس
هستند ! منت این ها را نکشید ،اینها به هیچکس رحم نمی کنند! بگذارید مرا بکشند! از مرگ
نمی حراسم و « ! ...بعد برگشت و راهش را ادامه داد] .بعدها شنیدم ،مادر ،همسر و پسر خورد
سال محسن زادگان می خواستند با او مالقات کنند اما اجازه نیافته بودندکه وی را مالقات
کنند و درآخرین لحظات حیات ،همدیگر را به آغوش کشیده و برای همیشه با همدیگر وداع
کنند!
پس ازمشاهده این حادثه دردناك ،دوباره درداخل آمبوالنس نشستیم .استوار رحمتی که
جزو دستگیرشدگان سری اول شبکه براندازی بود ،با پاکت حاوی نامه دردستش روبروی من
نشسته بود ،بدنش ازشدت ناراحتی می لرزید و با صدای خشن میگفت»:این است وصیت نامه
من! چرا این ستمکاران بی دین مرا نمی کشند؟ پس منتظر چی هستند؟من ازمرگ نمی ترسم
و«!...
محسن زادگان را با ماشین جداگانه ای برده بودند .ما با همان آمبوالنسی که آمده بودیم
دوباره با همان وسیله به زندان برگشتیم .هنگامیکه به دادگاه اعزام می شدیم لباس های
شخصی ما را از انبار داده بودند ،دو باره برای تعویض لباس دربیرون درب انبار ،داخل راهرو
ایستادیم .ناگهان دیدم» ،محسن زادگاه«پس ازتعویض لباس ،درحال رفتن به داخل بخش
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مربوطه است .او از اینکه از دیدار عزیزانش ممانعت شده بود بسیارغمگین بود ازسوی دیگر
شاید می دانست با سرنوشت نا فرجامی روبروست! درهمین حال ،بمحض دیدن من ،گفت:
»هاشمی جان! بس سن نییه بورداسان؟من سندن بیر سؤز دئمه میشم«.گفتم» :عزیز قارداشیم!
مهم دئییل ،جانین ساغ اولسون«.متاسفانه فرصت صحبت کردن نداشتیم .مامورمراقب در
کنارش بود ،پس ازگفتگوی کوتاه ازیکدیگر جدا شدیم.
همانروز ،غروب بود ،درداخل سلول نشسته بودم ،ناگهان صدای شلیک چند گلوله بگوشم
رسید .نخست ،فکرکردم ،درداخل پادگان تمرین تیراندازی است ،یا اینکه گلوله ها اتفاقی از
اسلحه کسی شلیک شده است! متاسفانه هیچ خبری ازخارج به داخل درز نمی کرد .همان شب
را نگران خوابیدم ،صبح فردا مامورین روزنامه ای تازه را به داخل بخش آوردند وگفتند:
می توانید بخوانید! چون روزنامه خواندن برای ما ممنوع بود ،ازاین کارتعجب کردم.
بمحض گرفتن روزنامه ،متاسفانه عکس »محسن زادگان« و»درودگر« به چشمم خورد که
با تیتر بزرگ نوشته بودند» :عاملین اصلی شبکه براندازی خانا)پیرانشهر( تیرباران شدند و
یکصد و پنجاه نفرمتهم دیگردرحال محاکمه هستند« وقوع این حادثه ،مرا سخت متاثرکرد و از
شدت ناراحتی لرزیدم و بی اختیار اشک ازچشمانم سرازیر شد .البته نه تنها برسرنوشت خود،
بلکه به سرنوشت تلخ این دو نفر! که مظلومانه جان باخته بودند!! دریک لحظه وحشت وجودم
را فرا گرفت .زیرا تا این لحظه تصور نمی کردم که کسی را با این اتهام» پوچ« اعدام کنند .ولی
یکباره متوجه شدم که نه! برداشتم غلط بوده است .می دانستم ،چون»شبکه براندازی«
ساختگی است و عملی انجام نگرفته ،حداکثر با این بهانه ،عده ای را به دلخواه شان از ارتش
اخراج می کنند .اما ثابت شدکه رژیم مساله را جدی گرفته ومجازات ها بی رحمانه است .با
دوستانم درراهرو مالقات کردم ،آنها نیزازخبر اطالع داشتند و همه شدیدا دچار وحشت شده
بودند .همان شب تا صبح ازشدت ناراحتی نتوانستم بخوابم .اماکاری ازدست ما ساخته نبود و
سرنوشت من و دوستانم نیز تیره و تار بود.
دراین ایام ،عده ای ازنظامیان لشگر را دوباره دررابطه با »شبکه براندازی«دستگیر و به
تهران انتقال داده و دربخش انفرادی که ما بودیم حبس کردند .روزنخست صدای چند نفرازآنان
که درداخل راهرو ،کنارسلول من آهسته صحبت می کردند را می شنیدم .یکی ازآنها می گفت:
»آری ،می خواستند درپادگان خانا )پیرانشهر( کودتا کنند و استوار»هاشمی« هم در مرکزلشگر
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ازگروه آنان بود] .بعدها متوجه شدم این شخص صحبت کننده استوار الیقی نام داشت و اهل
اردبیل بود[.زمان به کندی سپری می شد .اعدام ها ،حال و هوای وحشتناک سلول از یکسو،
عدم اطالع خانواده ها ازمحل بازداشت و سرنوشت تلخ آینده مان ازسوی دیگر بیشتر روح مرا
می آزرد!

مالقات ناگهانی پدرم در زندان
یکروزعصر درب آهنی بخش انفرادی مانند همیشه باز شد .اما ،این بار برایم تعجب آور بود!
صدای»هاشمی کجاست؟« بگوشم رسید .نخست فکرکردم خواب می بینم یا گوش هایم صدا
می دهد ،کمی کنجکاو شده و سکوت کردم .دوباره مرا صدا کردند] ،صدای گروهبان زندان بود
که درب بزرگ آهنی بخش انفرادی را بازکرده و بدنبال من می گشت[ دریک لحظه کوتاه
زندانبان را همراه گروهبان زندان در راهرو ،جلو سلول خودم دیدم که دارند ازمن می پرسند:
استوارهاشمی شما هستید؟ با تعجب گفتم بلی من هستم! باعجله ،قفل درب سلول را باز
کردند .تعجب بر تمامی هبتم رسوخ کرده بود .بی خبر از همه چیز بدنبال زندانبانان درحرکت
بودم .نمی دانستم مرا به کجا می برند و چه حادثه ایی درانتظارم نشسته است.
بمحض ورود به حیاط ورودی زندان ،ناگهان پدرم را درکنار پنجره ،درداخل اطاق
افسرنگهبان دیده و تعجب کردم .هنوز باورم نمی شد که پدرم دراینجا باشد ،زیرا مالقات
ممنوع بودم .اما خواب نبود ،دیدار پدرم معجزه ایی را می ماند که به سراغم آمده بود.
]دادستان انقالب ارتش اجازه مالقات را داده بود[
پدرم بیش ازهشتاد سال داشت ،هیکل درشت ،با قامت بلند ،ازشهر»اورمو« تا تهران
حداقل ۹۵۰کیلومتردرگرمای شدید با اتوبوس راه پیموده بود .از شدت گرما خیس عرق بود،
خستگی ازیکطرف و نگرانی ازسرنوشت نامعلوم فرزند ،چهره اش را بر افروخته بود .با خوشحالی
وارد اطاق شده و سالم دادم .پدرم تا مرا دید ،دستهایش را به دور گردنم حلقه زد .عرق گرم
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همچنان از سر و صورتش می ریخت ،بطوریکه صورتم را خیس کرد .باالخره ،با اشاره ستوان
»...گودرزی« افسر نگهبان وقت ،درگوشه ای از اطاق درروی صندلی درکنار هم نشستیم.
وضعیت پدرم مرا عذاب می داد ،کاری از دستم ساخته نبود ،اما می دانستم که من مسبب این
وضعیت هستم.
پس ازاحوالپرسی حال همسرم )سونا( و بچه هایم را پرسیدم .پدرم گفت» :فرزندم! تا
زنده ام ،نگران خانواده ات نباش! و « ...همچنانکه صحبت می کردیم ،نگاههای محبت آمیز
پدرم به حمایت و دعای خیری که نیاز داشتم به من ارزانی می شد .پدرم تکرار می کرد و
می گفت» :اوغلوم! بئله قالماز ،داریخما! انسان آغیرگونلرده دؤزوملو اولمالیدیر ،سن کی ،پیس
ایش گؤرمه می سن .آزادیخواهلیق یولوندا سیاسی زندان افتخاردیر .من ،سنه فخر ائدیرم!«
با اینکه دراین ایام ،اوضاع آشفته بود و اعدام ها بشدت تداوم داشت ،اما او هرگز از موضع ضعف
با من صحبت نمی کرد ،برخوردش با من طوری بود که پس از پایان مالقات و رفتن او
احساس دلتنگی نکنم.

کم کم دیداربه لحظات پایانی می رسید ،باالخره بنا به اشاره »جعفر«  ۱نماینده دادستانی،

پس ازحدود بیست دقیقه ،مالقات خاتمه یافت .هردو ازاطاق مالقات خارج شدیم .ضلع شرقی
حیاط ورودی زندان که درآنجا ایستاده بودیم سرتا سر نرده آهنی بود .حدود پنجاه متر با درب
ورودی دژبان)کیوسک( نگهبانی فاصله داشت .میرسلیمان )همسر خواهرم( درآن محل منتظر
پدرم ایستاده بود].میرسلیمان بعنوان کمک ،همراه پدرم به تهران آمده بود[ اما همراه پدرم،
اجازه مالقات نداشت .با مشاهده او فقط ازآن فاصله به یکدیگر دست تکان دادیم ،یکبار دیگر
با پدرم یکدیگر را درآغوش گرفته و از او جدا شدم.
این مالقات درروحیه ام بسیار مفید بود .زیارت پدر برایم ارزش معنوی داشت و همچنین
خانواده ام ازمحل من باخبر شدند .درطول عمرم نخستین باربود که در زندان گرفتار آمده بودم.
__________________________________________________________________
 -۱جعفر جوان بلند قدی بود ،ریش داشت و انسان مهربان ،اهل اورمو ،دربازار نجارخانه معروف این شهر مغازه
داشتند .او دستیار سرهنگ عباسی دادستان انقالب ارتش بود .هنگامیکه پدرم به دفتر دادستانی مراجعه می کند،
بنا به دستور دادستان ،جعفر ترتیب مالقات پدرم را با من فراهم ساخته بود] .پدرم و همراهش )میرسلیمان( را با
یکدستگاه خودرو »ریو« به زندان جمشیدیه آورده بود[.
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در زندان بود که حس کردم که به لحاظ سیاسی وارد مرحله جدیدی از زندگی خود شده ام
و دراین مدت سکوتم را معموال باز و بسته شدن درب های آهنی زندان بر هم می زد!

شایعه آزادی ،به ناباوری تبدیل شد
باالخره عمراقامت درسلول انفرادی ،زندان جمشیدیه ،بیش ازیکماه طول نکشید .دوران تازه
آغاز شد ،چند روز بود زمزمه آزادی اززندانبانان بگوش می رسید ،اما چرا؟ نمی دانستیم .فقط
شایع شده بودکه می خواهند ما را با هواپیما ازطریق پایگاه هوائی قصر فیروزهء ،تهران به اورمو
ببرند .بعدها فهمیدیم ،می خواهند با این ترفند ،ضربه روحی به ما و خانواده هایمان وارد
سازند.
من همیشه در زندگی آدم خوش بینی بوده ام .گرچه از خوشبینی بعضا ضرر می بینم،
اما درخوش بینی انسان سر افراز می ماند و با اتکا به آن پیش می رود .در لحظات تیره و تار
حیاتم برای مقاومت دربرابرسختی ها این خصوصیت را مورد آزمون قرارداده و پایدار مانده ام.
هیچوقت خود را تسلیم نا امیدی ها نکرده ام .حتی بسیاری از دوستانم بعدها در ترکیه با
شوخی بمن »امیدوار« می گفتند.
ناگهان بعد ازظهر روز نیمه شعبان ،۱۳۵۹با دوستانم به حیاط ورودی زندان احضار شدیم.
کم کم»آزادی« بیش ازپیش قوت میگرفت ،اما همچنان شك و تردید داشتیم .طبق
دستورگروهبان زندان وسایل انفرادی زندان را فوری به انبارتحویل دادیم .ازدوستان ما تنها
»بهروز صمدی« درسلول باقی ماند].صمدی حدود چهل سال داشت ،اهل سلدوزآذربایجان و
راننده اتوبوس سرویس پادگان خانا )پیرانشهر(بود[ صمدی ،هنگام بدرقه ما احساس تنهائی
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می کرد و خیلی ناراحت بود .و هرچه تقالکرد موفق نشد همراه ما بیاید ،باالخره ما با ناراحتی
از »صمدی« جدا شدیم.
چندنفرازدرجه داران گردان زندان همراه ما بودند ،ناگهان یکی ازدرجه داران مزبور استوار
] [...در راهرو به من نزدیک شد و آهسته گفت» :شما استوارهاشمی هستید؟« گفتم :بلی.
دوباره گفت :گروهبان»سیفعلی جباری«دردژبان همکار ماست ،او بشما سالم رساند وگفت»:من
تلفنی به خانواده هاشمی پیغام داده ام که امروز آزاد می شود .ضمنا هرکاری داشتید بما
بگوئید« تشکرکردم] .گروهبان »سیفعلی جباری« انسان خونگرم بود ،اهل قره باغ اورمو ،که
مرا می شناخت[
کم کم وارد حیاط شدیم ،مامورین دژبان نیروی هوائی با لباس آبی رنگ همه دریك صف
درکناردیوار ایستاده و منتظر بودند .ناگهان سرهنگ »فتوحی« را درآنجا دیدم» ،فتوحی«
آذربایجانی بودکه سال ها پیش درسررشته داری لشگر اورمو خدمت کرده بود .او را
می شناختم .اما با توجه به وضعیت سیاسی خودم آشنائی ندادم و نخواستم به موقعیت ایشان
لطمه وارد شود .اما »فتوحی«جوانمرد بود ،مرا فوری شناخت و نزدیک آمد و به ترکی با من
احوال پرسی کرد وگفت» :من فرمانده گردان زندان هستم ،نمی دانستم اینجا هستید و«...
هنگامیکه مامورین مشغول زدن دستبند ها بودند ،فتوحی دوباره گفت» :امیدوارم آخرین
دستبند باشد و بزودی آزاد شوید «.تشکرکردم .البته درمحیط زندان این آشنائی ها در روحیه
انسان خیلی مؤثر است.
درجه دار سرپرست دژبان ،هشت نفرما را به داخل آمبوالنس راهنمائی کرده و به طرف
مقصدحرکت کردیم .هوا بشدت گرم بود ،آمبوالنس فاقد دریجه هوا و پنجره بود ،از شدت
گرما و نبودن هوا درداخل ،همه خیس عرق شده بودیم .انگارکه ما را به داخل تنورگرم
انداخته اند .گاهی نفس ها در سینه بند می شد ،اما جز تحمل هیچ چاره ای نداشتیم .طبق
معمول درطول مسیردرمحل های ترافیک با صدای آژیرآمبوالنس به مسیر ادامه می دادیم.
الکین پس از ساعتی به زندان قصر فیروزه رسیدیم.
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آزادی یا زندان قصرفیروزه؟
نخست ،آمبوالنس حامل متهمین»شبکه براندازی« درگرمای شدید وارد محوطه داخل شد.
اینجا ،زندان قصرفیروزه متعلق به نیروی هوائی بودکه درجنوب »تهران پارس« قرارداشت.
گروهبان مامورگفت» :به مقصد رسیدیم ،پیاده شوید «.دستور اجرا شد .اطراف محوطه با
دیوارهای بلند و برجك های نگهبانی پوشیده شده بودکه تنها دیوارها وآسمان آبی دیده
می شد ،اما درهوای آزاد نفس ها زنده شد.گروهبان دژبان قد بلند و مهربان بود ،سبیل های
کلفتی داشت ،بعدها فهمیدیم اهل یکی ازروستاهای »باراندورچای« اورمو است.
درمیان مامورین وارد ساختمان شدیم ،درب پشت آهنی باردیگر درپشت سرم بسته شد.
انگارکه احساس آزادی دو باره درمن شکست .دفتر اطالعات دراینجا بود .عده ای کمی ازعوامل
زندان درداخل سالن ایستاده بودند ،همه منتظرپیام آزادی بودیم .اما ازآزادی خبری نبود،
معلوم شد ،آنها قصد آزادی ما را نداشته اند و می خواستند با این جابجائی برای ما شکنجه
روحی بدهند.
دراین میان یکی ازمامورین ،با ترشروئی گفت » :اینها همان افراد شبکه براندازی هستند؟!
وضعشان خراب است و «!..همه درسالن ورودی نگران و ساکت ایستاده بودیم .پس ازتیرباران
مرحوم سرگرد محسن زادگان و مرحوم استوار درودگر ،حس می کردیم از ما حساب می برند.
پس ازکنترل لیست اسامی ،به بند عمومی زندان راهنمائی شدیم.
پس ازجابجائی دربندعمومی ،به طرف انتهای راهرو قدم زدم ،ناگهان صدای شخصی را
شنیدم که آواز ترکی زمزمه می کند .درشهرغریب درمحیط زندان این کار برایم هیجان انگیز
بود ،کم کم به سمت صدا نزدیک شده و دیدم ،سرهنگ قدرت اله بابائی است] .بابائی فرمانده
تیپ ۱خانا بود که درزمان تصدی او ،تیپ با حزب خلق مسلمان اعالم وفاداری کرده بود[.
راهرو با درب میله آهنی به دو بخش جدا شده و هرکدام در یک بخش بودیم .در این هنگام
دوستان دیگر آمدند واحوال پرسی ها شروع شد .بابائی گفت » :با آمدن شماها دیگرتنها
نخواهم بود«.
پس ازلحظه ای به داخل بندها برگشتیم ،روی تختخواب های فلزی نشسته

و

سرگذشتمان را مرور مي کردیم .محیط نا آشنا بود .گروهبان حسین زاده با عالمت چشم مرا به
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راهرو صدا کرد ،بدنبال او درانتهای راهرو وارد دستشوئی شدیم .چند توالت درکنارهم
قرارداشت ،پنجره ها مشرف به بیابان بود .معلوم شد زندان درخارج تهران قراردارد .حسین زاده
آهسته گفت» :چنانچه بتوانیم میله های آهنی پشت پنجره یکی ازتوالت ها را ازبین ببریم،
بهترین راه فرار است .چون این ها »تر وخشک« را با هم می سوزانند ،اینها شاید ما را هم
اعدام کنند .گفتم» :حاال که قادرنیستیم این کار را انجام بدهیم ،پس حرف زدن دراین باره هم
بی فایده است .موضوع را پیش دیگران نگوئید «.حسین زاده زرنگ و عاقل بود ،این راز بین
خودمان ماند.

جوانمردی درجه دارنیروی هوائی
اولین روز ورود به زندان قصر فیروزه بود ،یعنی طبق شایعه پراکنی درزندان جمشیدیه،
امروز بایستی آزاد شده و درکنارخانواده هایمان بودیم .اما چنین نشد ،بویژه خانواده ام را قبال
در جریان آزادی من گذاشته بودند .من دراین باره خیلی نگران بودم .لیکن غروب همانروز پس
از مشورت با سرگرد جالل سیغاری ،به دفترگروهبان نگهبان رفتم] .سیغاری دومین سری
دستگیر شدگان شبکه براندازی بود که او را از اورمو به تهران انتقال داده بودند .گروهبان
نگهبان وقت ،گروهبان معروفی بود .درجه دار الغراندام و بلند قد ،در برخورد اولیه حس کردم
او جوانمرد است .خوشبختانه شناختم درست بود» .معروفی« برخورد خوبی با زندانیان سیاسی
داشت .پس از ورود به دفترش وسالم علیک ،به او گفتم» :شما با ما همقطار هستید و درد
مشترک داریم ،چند روز پیش به خانواده ام خبر داده اند که من امروز آزاد می شوم ،اما بجای
آزادی ،ما را به این زندان منتقل کرده اند .اکنون خانواده ام سخت نگران است ،اگراجازه
بدهید و برای شما مسئولیت ندارد ،با تلفن دفتر نگهبانی با خانواده ام تماس بگیرم«.
معروفی با شنیدن حرفهایم سخت متاثر شد وگفت » :حتما بفرمائید با مسئولیت من فوری
تماس بگیرید «.خوشحال شدم ،فوری به منزل زنگ زدم .دربوق اول همسرم )سونا( گوشی را
برداشت و با شنیدن صدای من خوشحال شد .خوشبختانه خواهرم درهمان شب در منزل ما
بوده ،وضعیتم را به آنان گفتم ،آنها ازنگرانی خالص شدند .بعدتلفن برادر»سیغاری« را به
همسرم دادم تا به آنها نیز در اورمو اطالع دهد .پس از پایان گفتگو ،از درجه دار مزبور
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تشکرکرده ،ازاطاق خارج شدم .اکنون که بیش ازدودهه ازاین حادثه گذشته ،هرگز »جوانمردی
گروهبان معروفی« را فراموش نکرده ام] .روز نیمه شعبان دوستان و فامیل باشادی به منزل ما
جمع می شوند و به امید اینکه من از زندان آزاد می شوم ،اما با ناراحتی غروب راهی
خانه هایشان می شوند[.
سرگردجالل سیغاری اهل اورمو بود ،انسان با فرهنگ و مهربان و ازدواج نکرده بود .او
خیلی آدم دقیق و محتاط بود و این امربیشتر اوقات باعث نگرانی اش می شد .باالخره ارتباط
تلفنی من سبب شد که برادرانش به مالقات او بیایند] .سرگرد سیغاری قبال رئیس رکن دوم
تیپ ۱خانا بوده که قبل از انقالب بازنشسته شده بود .اما به سبب رابطه دوستی با مرحوم
محسن زادگان او را دستگیر و زندانی کرده بودند [.دردهه  ،۱۹۸۰که من درسوئد بودم
سیغاری از ترکیه تلفنی با من تماس گرفت و بعد ها ازلندن نامه فرستاد و از اوضاع پناهندگی
ناراضی بود .حدود یکسال با یکدیگر بوسیله تلفن و نامه ارتباط داشتیم ،ولی بعدها ارتباط او
قطع شد و خیلی نگرانش بودم.

محیط زندان ،هنرنمائی گروهبان حسین زاده
کم کم به محیط زندان جدید )قصر فیروزه( عادت کرده بودیم .هر روز دوبار ،هر بارحدود
یکساعت درداخل حیاط درونی به هواخوری می رفتیم.حیاط درمیان ساختمان زندان
قرارداشت و درب راهروها ،از اطراف به داخل حیاط باز می شد .مساحت آن کمی بیشتر از
زمین والیبال بود .نگهبانان مسلح ،بیست و چهار ساعته درپشت بام کشیک می دادند و راه
فرار محدود بود.
دراین زندان آزادی نسبی باعث تقویت روحی ما شده بود .بویژه رفتار پرسنل هوائی قابل
تحسین بود .دوره خوبی داشتیم ،امتیاز استفاده ازحیاط و صحبت با دیگرزندانیان ،لمس هوای
آزاد و مشاهده پرندگان درآسمان ،رهائی از سلول انفرادی ،رفت وآمد درحیاط برای ما دلگرمی
داشت.
نکته جالب این بودکه مامورکنترل درحیاط نبود ،اکثر زندانیان را نظامیان رژیم سابق
تشکیل میدادند که اغلب شان به اتهام مخالفت با جمهوری اسالمی دراینجا بودند.
گروهبان»حسین حسین زاده« صدای هرکس را مثل خود او تقلید می کرد .بویژه صدای
آیت الله سیدعلی خامنه ای ،ابوالحسن بنی صدر ،محمدرضا پهلوی و دیگران .گاهی با دو
دستش روی درب آهنی وبشقاب ضرب می نواخت و آواز می خواند ،جوک می گفت .زندانی ها
از این کار لذت می بردند.
هنگام هواخوری عده ای را در یک ستون می چید ،با فرمان حرکت شماره ۱-۲-۳-۴
می شمرد .وقتی سر ستون به دیوار نزدیک می شد و درمقابل دیوار توقف می کرد ،با صدای

دوران تحت نظر و خروج از ارتش
_________________________________________________________

239

بلند فرمان می داد دیوار به »ک ت« پیش به جلو .دراین نمایش نگهبان ها ،از پشت بام و
مامورین و سایر زندانیان با صدای بلند می خندیدند .این حرکات آنقدر جالب بود که هر وقت
آب جوش برای چای الزم داشتیم زندانبانان قول می گرفتند ،درصورت انجام هنرنمائی
حسین زاده ،آب جوش داده می شود .او هم با خنده قبول می کرد.
یکروز پس ازخاتمه مالقات  ،میوه های زیادی ،بویژه :انگور ،هندوانه ،طالبی ،خربزه درکنار
یکی ازتختخواب ها چیده شده بود .همه روی تختخواب نشسته ومشغول صحبت بودیم،
ناگهان من دیدم ،با اشاره حسین زاده ،یکی ازدوستان ،با پایش طالبی را به طرف بیرون درب
»راهرو« لیز داد .حسین زاده فوری آنراگرفت و هردو رفتند .لحظه ای بعدآنها برگشتند،
یکدفعه» ،حسین زاده« زد زیرخنده! گفتیم برای چه می خندید؟ او دوباره خنده را ادامه داد و
گفت» :خبر ندارید چه شده! ما دونفر چندعدد طالبی را درجلو چشم همه ازاینجا خارج کرده
وآنها را درداخل دستشوئی باآب وتاب خوردیم ،ولی کسی متوجه نشد! سرهنگ قدرت اله
بابائی گفت» :حسین زاده! شما خیلی پسرخوبی هستید ،اما انصاف داشته باش ،چرا میوه ها را
اینجا قارج نمی کنید که همه ،باهم بخوریم «.حسین زاده با خنده ،گفت» :جناب سرهنگ
بابایی! این جوری بیشتر لذت دارد ،همه شروع کردند به خنده.
حسین زاده ،درسخنوری و طنزگوئی ماهر بود .همیشه باجوک ها وشوخی های با مزه
باعث سرگرمی دیگران می شد .او فقط سربه سر دوستان و آشنایان می گذاشت .در اوایل ورود
به زندان جمشیدیه ،درسلول انفرادی بودیم ،او شخصا ،نظافت راهرو باریک را بعهده گرفت و
گفت»:میخواهم همیشه به کف راهرو »تی«بکشم ،بلکه با این بهانه ازسلول انفرادی نجات یابم،
زیرا درتنهائی احساس دلتنگی می کنم.
یکروزعصرچند نفر در راهرو دور هم جمع شده بودیم .حسین زاده مشغول نظافت بود ،او،
یکدفعه بماگفت» :بچه ها .آهسته به دنبال من بیائید .فهمیدیم حتما می خواهدکارخنده داری
را انجام دهد ،همه رفتیم .درکنارسلول)ت ،م( ایستادیم »ت ،م« پاهایش را چنبل زده ،در
پشت درازکشیده وکتاب را درمقابل چشمانش گرفته و با سکوت مطلق مشغول مطالعه بود .او
بیرون سلول را نمی دید .یکدفعه حسین زاده دسته بلند »تی« را آهسته ازمیان میله های درب
سلول به طرف وسط پاهایش ]معقر[ »ت ،م« دراز کرد وآهسته فشار داد. ،یکدفعه »ت،م« با
فریاد بلند ،سریع به هوا پرید» .ت ،م« بشدت جا خورده بود .او ،وقتی متوجه جریان شد،
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باحالت عصبانی حسین زاده را به فحاشی گرفت .حسین زاده و اطرافیان زدند زیر خنده! البته،
حسین زاده ،با هنرنمائی هایش می خواست درمحیط زندان برای همه شادی آفریند.

__________________________________________________________________
 -۱گروهبان حسین حسین زاده حدود ۲۷سال داشت ،درجه دار ورزیده و خونگرم بود .پدر و مادرش درروستای
»دیزه تکه« دربین جاده اورمو وسلدوز زندگی می کردند .او ،قبل ازانقالب دریگان پدافند هوائی لشگرگارد،
درتهران خدمت می کرد و پس از انقالب به لشگر اورمو ]پست مهندسی پادگان خانه[ انتقال شده بود.
اتفاقا ،من زودتر ازحسین زاده از زندان آزاد شدم ،و بنا به اصرار او فردای روز آزادیم درتهران به مالقات بقیه
دوستان رفتم .و یک روز پس از وصول به منزلم در اورمو،؛ به روستای »دیزه تکه« رفتم .روستای سرسبز و با
صفایی بود .باالخره ،با پرس وجو ،منزل حسین زاده را پیدا کردم .نخست درب چوبی را زدم ،خانم میانسالی،
طفل شیرخواری در بغلش درب را بازکرد .خانه در داخل باغچه قشنگی قرارگرفته بود، ،سالم دادم وگفتم من به
خانواده حسین زاده پیغام آورده ا م.گفت .من مادرحسین زاده هستم ،این هم بچه اوست .بفرمائید آفا! چه شده
است؟ رنگ ازچهره اش پرید ومعلوم بود نگران فرزندش است .گفتم ،نگران نباشید ،پسرتان ،بزودی آزادخواهد
شد .خانم یک دستش را به سینه اش کوبید وشروع کرد به گریه ،گفت» :پسرم! بفرمائید ناهار مهمان ما باشید
و «...آنموقع ازسایه خودمان هم وحشت داشتیم ،داخل خانه نرفتم و با خدا حافظی به شهر برگشتم.

مالقات درزندان قصرفیروزه
اکنون به زندان قصر فیروزه درجنوب تهران منتقل شده وخانواده ام ازمحل جدید من
باخبر هستند .چشمم درراه است ،تا شاید از هزارکیلومتر دورتر از تهران یعنی ازشهر»اورمو«
برای مالقاتم بیایند.
یکروز صبح پس از صرف صبحانه ،ناگهان من به دفتر مالقات احضار شدم و در گوشه ای از
اطاق کوچک که فاقد پنجره بود ،سروپا ایستادم .نخست نمی دانستم چه کسی یا چه کسانی به
مالقاتم آمده اند ،.هیجان زده انتظار می کشیدم .پس ازلحظه ای ،ناگهان پدر پیرم را دیدم،
عصا دردستش که پسر عمویم میرعوض او را همراهی می کرد ،با راهنمایی زاندانبان وارد اطاق
شدند .پدرم بعلت کهولت سنی ،گرمای هوا و سرنوشت نامعلوم فرزندش ،خسته و نگران بنظر
می رسید .طبق معمول با پدرم و عموزاده ام یکدیگر را درآغوش گرفتیم و سپس درگوشهء
اطاق ،درکنارهم نشستیم .خوشبختانه زندانبانی درداخل اطاق نبود .راحت صحبت می کردیم.
این مالقات برایم مهم بود ،زیرا می دانستم خانواده ام بشدت نگران من هستند .نخست جویای
خانواده شدم ،پدرم گفت » :تا زمانیکه زنده ام ،کوچکترین نگرانی ازطرف خانواده نداشته باشید
و . ...به پدرم گفتم :حالم خوب است .پدرم و عموزاده ام هر دو برایم قوت قلب می دادند .از
دیدن آنها سیر نمی شدم .وقتی زندانبان آمد وگفت :مالقات تمام شده ،من باور نمی کردم .اما
حق با او بود بیست دقیقه وقت مالقات خیلی زود گذشته بود .بعد از خدا حافظی ،عموزاده ام
دست پدرم را گرفت و از یکدیگر جدا شدیم .متاسفانه بعدها هم مالقاتها همیشه دریک چشم
بهم زدن تمام می شد .و وقتی به بند بر می گشتم ،گفتگوها و صحنه ها را تا مدتی همچنان
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درذهنم مرور می کردم .به جرئت می توانم بگویم » :زندانی را به بی اقتدارترین موجود ممکن
تبدیل می کنند که واقع ًا می توان او را به پرنده ای درقفس تشبیه کرد«.
دومین سری مالقات در این زندان با میرشجاع هاشمی]نوه عمویم ،پسر بزرگ میرعوض[ و
اسمعلی رحیمی یکی از اقوام ،که هر دو به دیدنم آمده بودند .مالقات با این عزیزان هم برایم
بلحاظ روحی خیلی مؤثر بود .به لحاظ سنی ،من از میرشجاع چند ماه بزرگتر بودم ،ولی قد هر
دوی ما  180سانتیمتر و قیافه ها مان خیلی شبیه هم بود.

خاطره ها از زندان قصر فیروزه
درنخستین روز ورود به زندان قصرفیروزه ،عصربود ،درداخل بند نشسته بودیم ،ناگهان
یکی ازدوستان ،ورود یک زندانی جدید را خبر داد .همه باعجله به راهرو آمدیم .زندانی مزبور
بهرامی نام داشت ،حدود چهل ساله ،ترک زبان بود ،ازاطراف قزوین ،قد متوسط داشت ،ورزیده
و قسمتی از موهای سرش ریخته بود .بهرامی درتیپ زنجان که جمعی لشگر ۱۶زرهی قزوین
بود خدمت می کرد].این اطالعات را بهرامی پس از ورود به زندان و آشنایی ،به ما داد[
بهرامی هنگام ورود به زندان ،آهسته آهسته ،پاهایش را به زمین میگذاشت و نمی توانست
پاهایش را بطورکامل بزمین بگذارد .رنگ چهره اش پریده بود و او خیلی خسته و ناراحت بود.
هریک از زندانیان ،جویای حالش شدیم ،بهرامی باحالت غمگین از ته دل آه کشید و گفت:
»چندساعت قبل ،درزیرزمین دادگاه انقالب ارتش به زیر پاهایم الکتریسه زدند]برق[ و مرا
بشدت شکنجه داده اند .اکنون ازشدت درد نمی توانم پاهایم را به زمین بگذارم!
با شنیدن حرفهای استوار»بهرامی« همه ما متاثر شده و او را به داخل بند آوردیم ،با چای
و میوه پذیرائی شد .بهرامی سرگذشت خود را چنین توصیف کرد» :هنگامیکه مهمان پسر
عمویم دریکی از روستاهای اطراف شهر »قزوین« بودم ،ناگهان ،پاسداران انقالب اسالمی ،به
این محل یورش آورده ،مرا باتهام آتش زدن خرمن ها و شرکت درعملیات نوژه ،درهمانجا
دستگیرکردند! اکنون که من با اتهام پوچ دراینجا زندانی هستم ،همسرم و دو دختر خرد سالم
درخانه پدرزنم درتهران مانده ونگرانم هستند .حتی من نگون بخت ،درحیات خود یکباب خانه
هم ندارم .متاسفانه در این کشور نه قانون هست! نه دادرس!«
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راستی ،ما ازبدو ورود »بهرامی« به زندان از او مشکوک بودیم ،احساس می کردیم عامل
اطالعاتی رژیم باشد .اما برداشت ماغلط بوده است .متاسفانه درحکومت های دیکتاتوری از
اینگونه شیوه های غیرانسانی بیشتراستفاده میشود ،بلکه اعتماد اشخاص را از یکدیگر سلب
کنند] .بعدها بهرامی را درزندان اوین تیرباران کردند .دراین باره دربخشهای دیگرتوضیح داده
خواهد شد[.
یکروز دیگر تابستان نزدیك غروب بود ،در بخش دیگر راهرو زندان قصرفیروزه ،صدای
زندانیان به گوش می رسید .فوری به آنجا شتافتم .درمیان عده ای از زندانیان ،یک نفر زندانی
میانسال نشسته بود .میگفتند درجه دار نیروی دریایی در بند انزلی بود .وی همانروز پاهایش را
جمع کرده و دست ها درصورتش ،با چهره افروخته درگوشه ای ازحیاط درونی زندان به فکر
فرورفته بود.
همه زندانیان ناراحت بودند .وقتی جویای حال شدم ،اطرافیان اش می گفتند » :درجه دار
مزبور عصر همین روز به دادگاه انقالب اسالمی ارتش احضار شده و حکم اعدامش ابالغ شده
است .دردادگاه به او می گویند ،وصیت نامه اش را بنویسد! زندانی با شنیدن خبرتلخ بشدت
وحشت می کند ،الجرم وصیت اش را نوشته و به مسئولین می دهد .پس از انجام این کار او
را به زندان مراجعت می دهند «.زندانی بطور متوالی سیگار میکشید و می گفت» :سحرگاه فردا
مرا اعدام خواهندکرد «.بشدت نگران خود و خانواده اش بود و درهمان حال دور خود
می پیچید .تصور می شد که فضای زندان برایش تنگتر شده است.
ما اطرافیان مرتب به او دلداری می دادیم و میگفتیم» :اعدام شما دروغ است ،می خواهند
با این شیوه غیرانسانی شما را بترسانند!« اما حرفها کارگر نبودند .برای دلداری ،تا پاسی از شب
درکنارش ماندیم .درساعت خاموشی بنا به دستورگروهبان نگهبان به بندها رفتیم .اما زندانی
مزبوراز رفتن به داخل بندش امتناع کرد .گروهبان نگهبان انسان مهربانی بود ،کار به کارش
نداشت.
تا صبح نگران سرنوشت تلخ این زندانی نگون بخت بودیم .فردا معلوم شد او اعدام نشده
است .گویا درنزدیکی صبح هنگامیکه گروهبان نگهبان برای سرکشی بندها می رود ،متوجه
می شود که زندانی درمحلی که نشسته بود به خواب فرو رفته است .گروهبان نگهبان آهسته
او را بیدار می کند تا به داخل بند ببرد ،یکدفعه ،زندانی سراسیمه بیدار شده و با وحشت به
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هوا می پرد و خیال می کند او را برای اعدام می برند! ولی گروهبان او را نوازش می کند و از
نگرانی اعدام خالص کرده و به بندش می برد! این حادثه دردناک آن شب تا صبح همه
زندانیان را به دریای غم فرو برد .متاسفانه بیشتر اوقات در دادگاه ها از این گونه شیوه های
غیرانسانی استفاده می کردند.
اکنون نوبت »کاک نادر« بود .او مرد میانسالی بود ،بسیار ساده و مهربان و بعلت نقص پا
به هنگام راه رفتن ،لنگ می زد .او در پست مهندسی پادگان خانا کار می کرد .اهل شهرستان
خانا )پیرانشهر( بود .او نیز به اتهام شرکت در»شبکه براندازی« ،درکنار ما درحبس بود .کاک
نادر ماجرای خودش را چنین توصیف می کرد:
»یکروز پاسداران مسلح به کلت ،مرا از زندان خارج کرده و درمحل نامعلوم چشمانم را بستند
و لوله اسلحه را به شقیقه ام گذاشته ،گفتند» :حاال شلیک می کنیم و اخرین لحظات زندگی
شماست .هرچه می پرسیم باید درست جواب بدهید و...؟ با این شیوه می خواستند از من
اعتراف بگیرند .من هم گناهکار نبودم تا چیزی را اعتراف کنم ،سرانجام ،پس ازساعتی آزار
و اذیت و شکنجه روحی مرا دو باره به زندان بازگرداندند.
کاک نادر قبل از من از زندان آزاد شد .حتی این انسان مظلوم قادر نبود ترمینال را در
تهران پیدا کرده و برای رفتن به زادگاهش »خانا« بلیط اتوبوس برای خود تهیه کند .جای
تاسف است که چنین فردی را مانند خیلی ها باتهام »براندازی رژیم« دستگیر و زندانی کرده
بودند.

خاطره ای خنده دار از یک زندانی
یکنفرزندانی جدید با چهره خندان ،ظهر یک روز تابستان وارد زندان قصرفیروزه شد .او،
میانسال بود .نام فامیل اش»تهرانی« و اهل تهران بود .هیکل درشت وچاغی داشت .شغلش
کارمند فنی مهمات سازی ارتش در سلطنت آباد تهران و علت بازداشت اش را خودش اینگونه
توصیف می کرد:
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»می شنیدم و می دیدم خیلی ها را که در رژیم شاه خدمت می کرد ،عوامل خود سر رژیم
جدید)جمهوری اسالمی( به بهانه ضد انقالب ،طرفدار شاه دستگیر و مجازات میکردند .متاسفانه
این بار نوبت من بود .مرا بدون هیچ جرمی به بازپرسی بردند .نخست بازپرس پرسید :شما در
محل کارخود گفته اید» :خون شاه در رگ من است! درپاسخ بازپرس صدای»بزغاله« درآورده
و گفتم »به ئه ئه « اکنون به این اتهام دراینجا هستم «.تهرانی آدم شوخی بود ،او تعریف
میکرد ،می خندید و با همه شوخی می کرد.
یکروز به هنگام هواخوری درداخل حیاط دور هم ایستاده بودیم .تهرانی یکدفعه با شوخی
گفت» :بچه ها! درجمهوری اسالمی جرم هرکس را با توجه به مفهوم اسمش تعیین می کنند.
بطورمثال :اسم کسانیکه حسن و حسین یا محمد است آنها تبرئه می شوند .وقتی نوبت من
نگارنده رسید و اسم مرا پرسید .گفتم .میرموسی! گفت :وای به حال شما ،دلم برایت
می سوزد ،زیرا اسم شما ،اسم حضرت موسی ،یعنی پیغمبر یهودی ها است و صهیونیسم هم
دشمن درجه اول جمهوری اسالمی است .متاسفانه شما اعدام می شوید «.باز همه زدند
زیرخنده.
تهرانی ،دو زنه بود یکروز هردو آنها همزمان به مالقاتش آمده بودند .وقتی نوبت مالقات
رسیده بود دژبان نسبت خانم ها را ازآنها سئوال کرده بود .هردو گفته بودند که همسران تهرانی
هستند .دژبان خواسته بود که هر دو را با همدیگر به مالقات تهرانی بفرستد که مورد اعتراض
خانم ها قرار گرفته بود باالخره این موضوع زبان زد زندانیان شده بود و همیشه سر به سر
تهرانی می گذاشتند و می خندیدند ] .تهرانی را بعدها که به زندان جمشیدیه نقل و مکان
دادند از ما جدا شد و من دیگر از سرانجام سرنوشتش خبری ندارم[.

جابجایی دوباره زندانیان
درایام انقالب  ،57دستگاه های کولر زندان قصرفیروزه به غارت رفته بود .هوای کثیف داخل
و گرمای شدید تابستان قابل تحمل نبود .همه از اوضاع شکایت داشتند .دراین ایام بسیاری از
نظامیان و عده ای غیرنظامی عملیات نوژه دستگیرشده بودند]بخشی ازیگانهای ارتش درتیرماه
 1359قصد سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی را داشتند[ و»شبکه براندازی خانا« )پیرانشهر( را
نیز به همین عملپات نوژه ارتباط داده بودند.
در همین رابطه  ،آیت الله خمینی گفته بود » :به این افراد رحم نکنید و این ها همه
مخالفین اسالم هستند و باید کشته شوند!« من شخصا این فرمان را درداخل زندان دراخبار
ساعت چهارده ظهر رادیو تهران شنیدم! این فرمان به خشونت دادگاه ها افزوده بود .سایر
دست اندرکاران این فتوا را رسما درمحافل عمومی مطرح می کردند» .محمدی ریشهری ،جالد
معروف« روزانه حکم اعدام دهها تن را با تکیه به عقده و احساس شخصی خود صادر می نمود.
جو دادگاه ها وحشتناک بود.
برای رسیدگی به شکایت زندانیان ،همین روزها سرگردی بعنوان بازرس ازطرف دادگاه به
زندان آمد .اسمش را فراموش کرده ام .سرگرد مذکور قد بلندی داشت و انسان دلسوزی بنظر
می رسید .با همه صمیمانه گفتگو می کرد .بسیاری ازگرمای هوا وکمبود آب خنک شکایت
داشته وخواستار انتقال مجدد به زندان جمشیدیه بودند .یک هفته از آمدن سرگرد یاد شده
نگذشته بود که دستور جابجائی ما صادرگردید.
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زندان جمشیدیه و زندان اوین درآن زمان مملو ازپرسنل »عملیات نوژه« بود .بطوریکه
بعضی دوستان ازاین جابجائی سخت وحشت زده شده بودند.
زمان جابجایی فرا رسید ،یکروز قبل ازظهر به سالن بیرونی زندان احضار شدیم .کماکان
آمبوالنس ویژه ،با مامورین مراقب در داخل محوطه داخلی زندان آماده انتقال ما بود .به همان
ترتیبی که قبال آمده بودیم با ناله آژیرآمبوالنس ،خیابانهای شهر را بسرعت طی کرده و پس از
ساعتی به زندان جمشیدیه بازگشتیم .آمبوالنس فاقد تحویه هوا و پنجره بود و از شدت گرما
همه خیس عرق شده بودیم.
در بین راه بعضی از دوستان به شوخی می گفتند» :آن ها که رتبه باالتری دارند بایدخود
را برای اعدام آماده کنند .بمحض وصول به جمشیدیه حسابشان تسویه خواهد شد «.و این
شوخی براستی دردل بعضی ها وحشت انداخته بود .بطوریکه »م خ« به سرگرد تبارکی اعتراض
کرده و گفت» :شما زیاد اصرارداشتیدکه به جمشیدیه برگردیم!« ]سرگرد تبارکی هیکل چاغی
داشت ،اهل شیراز بود و مرتب عرق می کرد ،قصر فیروزه برایش غیرقابل تحمل بود ،اصرار
داشت به جمشیدیه منتقل شود .او فرمانده گردان ۱۶۴پیاده خانا بود و باتهام شبکه براندازی
زندانی شده بود] .سرگرد تبارکی قبل از من اززندان آزاد شد .او ،بعضی وقت ها برایمان فال
می گرفت[
بعلت عدم تحمل گرمای شدید و هوای کثیف زندان قصر فیروزه ،با این زندان وداع کردیم.
برای دومین بار وارد زندان جمشیدیه شدیم .این بار درطبقه دوم بخش انفرادی که موقعیت
جغرافیای آن مانند بخش انفرادی طبقه همکف بود ،جا داده شدیم .عده ما حدود  15-10نفر بود.
همه درکنارهم داخل راهرو و کنار در ورودی ایستاده و منتظر رفتن به بند جدید بودیم.
اندکی بعد ستوان دوم مصیب مومنی با چهره خندان پیش ما آمد و احوال پرسی کرد] .مومنی
اهل قره داغ )اهر( و معاون رئیس زندان بود[ مومنی به ما گفت »:همقطاران عزیز! نگران
نباشید ،شماها انسان های با وجدان و آزادیخواه هستید و قبال سلول انفرادی را تحمل کرده
اید ،حاال باید دربخش عمومی جابجا شوید«.
مؤمنی ،بمنظورتماس با مسئولین دادگاه و تعیین تکلیف ما فوری از ما جدا شد و ساعتی
بعد دو باره با خنده بازگشت و گفت» :موافقت دادستانی را گرفتم همه شما به بخش عمومی
منتقل میشوید .متاسفانه ازدوستان شما تنها استوار بهرامی دراین بخش باقی خواهدماند«.
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همه خوشحال شدیم ،اما وضعیت بهرامی ما را متاثر کرد .بهرامی درلحظات ورود به این
بخش با »تهرانی« شوخی می کرد .او درگوشه ای ازراهرو مخفی شده و با صدای بلند می گفت:
»تهرانی کجاست؟ زود بیا شما را احضارکرده اند و اعدامی هستید «.تهرانی ،که در زندان
قصرفیروزه همه را دست انداخته بود ،اینجا صدای بهرامی را نمی شناخت و از شنیدن کلمه
اعدام سخت وحشت می کرد.
جابجایی ما مصادف بود با روزمالقات ،پنجره های راهرو مشرف بود به حیاط ورودی زندان.
از شوفاژها باالرفته و خانواده های زندانیان را ازآنجا تماشا می کردیم .زن ،مرد ،کودک ،پیر و
جوان با دردست داشتن هدایایی پشت سرهم وارد حیاط درونی زندان می شدند .با نگاهی
دقیق بدنبال مالقاتی های خودمان بودیم .اما آنروز کسی به مالقات مان نیامده بود.
پس ازحدود دو ساعت از بهرامی جدا شدیم .لحظه دشواری بود .زیرا به فردی که در
قصر فیروزه مشکوك بودیم ،حاال احساس می کردیم که برداشت غلطی داشتیم .درجه دار
مزبور سرنوشت دردناکی درپیش داشت .بهرامی ازابقاء درسلول انفرادی سخت نگران شده وکم
کم درحال از دست دادن روحیه اش بود.
هنگام ورود به بخش عمومی طبقه باال ،متوجه شدم که حدود هیجده نفرازکشاورزان
اهالی»آق بالغ« آذربایجان غربی دراین بخش محبوس هستند .بسیاری از آنها کرد بودند و به
اتهام همکاری با احزاب مخالف رژیم دستگیر شده بودند .اما آنان این اتهام را رد می کردند و
می گفتند :ما کشاورز ،بعضی چوپان هستیم و ما را درمزارع از سرکارخود دستگیرکرده اند .آن
موقع گردان ۱۱۷پیاده تیپ ۲سلماس بفرماندهی سرهنگ ۲احمد صالحی ماموریت پاکسازی
منطقه را بعهده داشت .دراین منطقه احزاب و سازمانهای مخالف رژیم با حکومت مرکزی
مسلحانه درپیکار بودند.
دومین آشنائی با یك پزشک آذربایجانی بود]،رئیس بیمارستان لشگر۱۶قزوین[ آدم
ورزشکار و مهربانی بود ،حدود پنجاه وپنج سال داشت .او می خواست درمواقع اضطراری برای
مریضی نسخه بنویسد .اما مسئولین اجازه نمی دادند .بیماران را ناچار شفاهی راهنمائی
می کرد.
هنگام ورود به این بخش ،کلیه بندها )اطاقها( سمت راست قرارگرفته و سمت چپ سرتاسر
پنجره های مشرف به حیاط زندان بود .پنجره بندها به طرف شمال مشرف به پادگان بودند.
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درانتهای راهرو سالن بزرگی بود .گویا درزمان رژیم سابق به عنوان محل غذا خوری ازآن
استفاده می کردند .بعدها به عنوان سالن ورزشی از آن استفاده می شد .اما از وسایل ورزشی
درآن خبری نبود .معموال درآنجا قدم می زدیم .توالت ،دستشوئی و حمام در روبروی سالن
بود که پنجره ها به حیاط درونی مشرف بودند.
در بند آخر رئیس بیمارستان لشگر ۱۶قزوین ،ناخدا تهرانی ،دریادار مجیدی ،سپهبد سعید
رضوانی ،یك نفر سرتیپ]فرمانده ضداطالعات تسلیحات ارتش[ ،ناخدا اکرمی ،سرگردمحمد زاده
رئیس رکن سوم لشگر ۲۸سنندج بودند ،بعدها سرگرد حسین تهرانی معاون شهربانی دزفول
نیز به آنها اضافه شد.
درجه دارمسئول این بخش استوارمقدس زاده بود .او قد بلندی داشت سفیدچهره ،اهل
اردبیل بود و بیش از حد معمول با شخصیت و مهربان بود ،سعی می کرد با زندانیان درد ودل
کرده و مشکالت آنان را بر طرف سازد.
یکروزعصر زندانی تازه آوردند .رفتم به راهرو ،دیدم سرگرد حسین تهرانی است که با لباس
زندانی سینه اش را به در و دیوار زده و می گوید» :خد ایا شکر و !...ازجهنم دزفول نجات یافتم
و به بهشت آمدم و اینجا عجب زندان خوبی است .حاال احساس آسایش می کنم!« دراین
بخش عده ای ازدرجه داران گروه  ۵۵توپخانه اصفهان بعلت تمرد درهنگام ماموریت و عده ای
از درجه داران پاسگاه مرزی ژاندارمری منطقه »خسروی« در»قصرشیرین« باتهام عدم مقاومت
در برابرتهاجم ارتش عراق و سقوط پاسگاه ها وعده ای ازپرسنل پایگاه دریائی بوشهر بودند.
دراین بخش حدود شصت نفرزندانی بود!
فراموش نمی کنم  ،یك شب ،افسرنگهبان وقت سرگرد سعید باالخانپورهنگام سرکشی به
بندها ،به محض مشاهده ما وارد بند شد و درکنارمان نشست ،ازگرفتاری ما جویا شد .سعید
سال ها پیش دردژبان لشگر ۶۴اورمو خدمت کرده بود و همدیگر را می شناختیم .سعید هیکل
درشت و قد بلندی داشت و دریک خانواده آذربایجانی بزرگ شده بود .نظامی پردل ،برجسته و
خونگرم بود بطوریکه همه همکاران وزیر دستانش او را دوست داشتند.

تیرباران ها و ایجاد وحشت!
هنوز خاطره غم انگیز تیرباران سرگرد محسن زادگان و استوار درودگر را فراموش نکرده
بودم .بقیه دوستانم هنوز ]استوار لطفعلی لطف اللهی ،ستوان حبیبی ،استوار پرویز بیانی استوار
رحمتی ،و گروهبان حیدرمقدم[ دربخش نامعلومی درزندان جمشیدیه همچنان در حبس
بودند .ناگهان یکروز صبح حسین زاده آهسته بمن نزدیک شد و درگوشم نجوا کرد که؛ »رفته
بودم درطبقه همکف سرم را اصالح کنم ،ناگهان ستوان حبیبی را دیدم ،بدون اینکه کسی ما را
بشناسد با او صحبت کردم .روحیه اش خراب بود« .و ادامه داد که؛ » معلوم نیست اعدامی
هستیم یا ابد! گویا ،رادیو آمریکا اخیرا در بخش خبر با اشاره به »شبکه براندازی« ،گفته است
که دو نفر ازسران شبکه اعدام شده و بقیه درانتظار محاکمه هستند«.
یکروزعصر روی تخت نشسته بودم .ناگهان حسین زاده مرا صدا کرد و به راهرو برد .هردو از
پره های شوفاژ به حیاط نگاه کردیم .زندانیان هواخوری داشتند .اما مردی قوی هیکل درکنار
درب حیاط درونی نشسته و دستهایش را درصورتش قرار داده و با حالت غمگین به فکر فرو
رفته بود.
حسین زاده گفت» :آن شخص راکه باقیافه غم زده نشسته ،می شناسید؟« گفتم که نه!
نمی شناسم .گفت»:بلی ،آن شخص استوار لطف اللهی است که همه او را دوست دارند «.گفتم:
»اسمش را شنیده بودم ولی اولین بار است که او را می بینم! اما بسیاری ازپرسنل پادگان
خانا و دیگران از شخصیت واالی لطف اللهی توصیف کرده بودند «.متاسفانه با توجه به جو
خفقان ما قادر نشدیم دراین مدت با او ودیگر دوستان تماس بگیریم!
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زندانیانی که برای هوا خوری به حیاط آمده بودند ،ناگهان همه به داخل راهرو رفتند،
یکدفعه سر و صدا همراه با صلوات درفضا پیچید .عده ای با صدای بلند می گفتند» :آی
زندانیان! یقین ًآ ما را به کشتارگاه می برند! بدانید که ما بی گناهیم! دادرسی نداریم! صدای
مظلومانه ما را بگوش مردم برسانید و «...
پس ازلحظه ای سر و صدا فروکش کرد .تنها زندانیان هم بند با آنان ابراز همدردی می کردند.
بعدمعلوم شد به دستور »محمدی ریشهری« بقیه گروه اول شبکه براندازی را به زندان اوین
انتقال خواهند داد.
اعدام ها درتابستان ۱۳۵۹به اوج خود رسیده بود .بعدها با شایع پراکنی می گفتند ،بقیه
پرسنل متهم به »شبکه براندازی« به زندان های طویل المدت محکوم شده اند و به زودی آنها
را به زندان قصرانتقال خواهند داد .اما بمحض انتقال آنها به زندان اوین صبح روز بعد روزنامه
اطالعات و کیهان را به داخل بخش آوردند .همه زندانیان دنبال خبر بودند بمحض دریافت و
مشاهده روزنامه ،درصفحه اول عکس ده ها نفر اعدامی بچشم می خورد .متاسفانه چهار نفر
پرسنل باصطالح »شبکه براندازی« هم جزو تیرباران شدگان درزندان اوین بودند] .استوار
لطف اللهی ،ستوان حبیبی ،استوار پرویز بیانی ،استوار رحمتی[ همه متاثر شدیم .عکس
گروهبان مقدم مشاهده نشد .بعدها شنیدم او را به حبس ابد محکوم کرده اند!

وحشت گروهبان سیف اله خدرلو
از بدو ورود ،مسئولین زندان جمشیدیه با مهربانی ما را پذیرفتند .اما غم از در و دیوار
زندان می بارید و وضعیت غمناک زندانیان ،دراین مکان پر از فشار ناخود آگاه به اسارت ما مهر
تائید می زد .ازمیان دوستان ما گروهبان خدرلو بیش از ما در اضطراب بوده و نگرانی داشت.
بیشتر اوقات در راهرو سرش را پائین انداخته ،قدم می زد و کسانی را که نمی شناخت و حتی
با افراد تازه وارد درد و دل می کرد .میگفت » :بازپرس گفته است ،چون شما درجه دار توپچی
بودید ،شما را به جرم دستکاری به سوزن توپ ها اعدام می کنیم!« خدرلو بیست و چهار
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ال
ساعت با این فکرمشغول می شد و بشدت نگران همسر و فرزندانش بود .خدرلو متاسفانه اص ً
به دلداری های ما توجه نمی کرد.
یکروز به خدرلوگفتم» :شما که این همه به سرنوشت خودت فکر می کنی ،پس بقیه
انسان نیستند؟ سرنوشت ندارند؟ و بعد به بشوخی گفتم :خدرلو! فکر می کنم اگر از شما
بپرسند ،همه هم بندي هایت اعدام شوند ،درعوض شما آزاد شوید ،شما حتما موافقت
می کنید«! خدرلو خندید وگفت» :نه! من هرگز به اعدام کسی راضی نمی شوم!«
تیرباران سری دوم زنگ خطر جدی بود برای یکایك ما .این بار ،هرلحظه درانتظار سرنوشت
شوم بودیم .بویژه خدرلو لحظه ای آرامش نداشت .حتی بعضی شب ها درحین خواب فریاد
می کشید و می گفت» :کمک کنید! کمک کنید! ریشهری دارد مرا می کشد« ترس آن وجود
داشت که به بیماری روانی دچار شود .یکروز سرهنگ قدرت بابایی گفت» :کارد )چاقو( را از
دید خدرلو پنهان کنیم ،امکان دارد اتفاقی رخ دهد]«.چاقو در زندان ممنوع بود ،اما مسئولین
بما اطمینان داشتند و آنرا خصوصی بما داده بودند تا برای میوه جات استفاده کنیم و آنرا
همیشه زیر بالش می گذاشتیم[
دراین روزها بوی مرگ ،مدام در پیرامون ما به مشام می رسید .مسئولین زندان متوجه
بودند که اوضاع ما خوب نیست و مثل اینکه دچار یك نوع شرمساری شده بودند .چون
نمی خواستند در وظیفه زندانبان همقطاران بی گناه خود انجام وظیفه کنند .جو جدیدی بود،
احساس می کردیم که عوض شده ایم .باردیگر برهمه چیز می اندیشیدیم .جمشیدیه از
زندان های مهم ارتش محسوب می شدکه متهمین نظامی و غیرنظامی که دربراندازی رژیم
شرکت می کردند ،آنجا یا زندان اوین محاکمه می شدند .خدرلو حدود ۲۷ساله ،جوان ،ساده ،با
عاطفه و مهربان بود .اما تجربه سیاسی نداشت و موج های اعدام اعصابش را بکلی خراب کرده
بود!

کشتار زندانیان دزفول
یکی از روزهای تابستان ،عصر بود .دربخش عمومی طبقه دوم زندان جمشیدیه ،در روی
تختخواب دراز کشیده بودم .دیوار جنوبی بند و همچنین درب ورودی مشرف به راهرو سرتا سر
از میله آهنی بود .رفت وآمد راهرو کامل دیده می شد .ناگهان شخص بلند قدی که بلوز و
شلوار زندانی درتن داشت ،ازجلو درب به انتهای راهرو عبورکرد .شخص تازه وارد مرا کنجکاو
کرد و بالفاصله به راهرو آمدم تا او را ازنزدیک ببینم و بشناسم .زندانی مزبور سرو صورتش را
به دیوار و میله های آهنی راهرو می مالید ،آه می کشید و می گفت :خدایا! این من هستم که
از زندان دزفول رها شده و اکنون به بهشت آمده ام و] ...منظور زندان جمشیدیه بود[
عده ای از زندانیان شاهد جریان بودند .این شخص اندکی بعد خود را معرفی کرد وگفت:
من سرگرد حسین تهرانی هستم که در زمان رژیم سابق معاون شهربانی شهرستان دزفول
بودم .متاسفانه پس از پیروزی انقالب با درخواست شخص خالفکاری که قبال با من خصومت
داشته دستگیر و زندانی شدم و به جز آن شخص خالفکار هیچکس از من شاکی نبود.
حسین تهرانی ،انسان خوش مکتب و با تجربه بود .همسر و دو فرزندش در تهران زندگی
می کردند .وضع مالی اش چندان خوب نبود .او متدین بود و همیشه نماز می خواند .اما از
عملکرد های دستندرکاران حکومت اظهار نا رضایتی میکرد .و از شکنجه و بد رفتاری های
پاسداران دردزفول بشدت می نالید و شمه ای ازحادثه در زندان آن شهر را این گونه توصیف
می کرد :
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»یکروزدرزندان دزفول شاهد مالقاتها بودم .خانواده ها برای مالقات آمده بودند .درکنار من
یکنفرگروهبان ارتش جمعی تیپ ۳زرهی که نامش را فراموش کردم با خانواده اش مالقات
داشت .دراین میان پاسداری به او نزدیك شده واختالف لفظی آغاز شد .پاسدار درحضور
همسرگروهبان بوی توهین کرد .گروهبان بالفاصله سیلی محکمی به درگوش پاسدار نواخت.
بعد حاضرین طرفین را ساکت کردند.
مدتی بعد »شیخ صادق خلخالی« ]یا موسوی تبریز[ و»محمدی ریشهری« بعنوان حاکمین
شرع از تهران وارد دزفول شده و به بررسی پرونده های زندانیان که درمحوطه زندان روی
زمین چمن انباشته شده بود ،می پردازند ..بیشتر زندانیان را نظامیان تیپ زرهی دزفول تشکیل
می داد .فرمانده تیپ درمیان زندانیان بود ،شخص کوتاه قد و با شهامت ،معموال زندانیان را
به مقاومت دعوت می کرد.
حاکمین شرع بدون حضور وکیل مدافع و بدون بررسی کامل! با نگاهی سطحی پرونده ها را
یك به یك ،به طرف دیگر زمین چمنزاری پرت می کنند و می گویند همه این ها محکوم به
اعدام هستند و دراین میان گروهبانی که پاسدار را زده بود پرونده اش جزو اعدامی ها قرار
گرفته و او نیز مانند دیگران تیرباران می گردد!«
تهرانی قبال بوسیله »موسوی تبریزی« حاکم شرع وقت به مرگ محکوم شده و منتظر
اجرای حکم خود بود .دراین هنگام »محمدی ریشهری« به دادش می رسد .پرونده او را
برداشته و دستور می دهد ،سرگرد تهرانی از زندان دزفول به زندان جمشیدیه تهران منتقل
گردد .تهرانی با این ترتیب ازخطر مرگ نجات یافته بود!
تهرانی انسان قابل احترامی بود .بیشتر اوقات درساعات هواخوری که روزانه حدود
یکساعت به داخل حیاط درونی طبقه همکف می رفتیم ،با یکدیگر صحبت می کردیم .از
تجربیات ایشان استفاده می کردم .او همیشه بمن می گفت :شما نگران نباشید ،حتما آزاد
می شوید و !..من)مؤلف( چند ماه بعد از آزادیم باکمال تعجب او را درابتدای خیابان
»ناصرخسرو« نزدیکی میدان سپه تهران دیدم و هردو همدیگر را درآغوش گرفتیم .تهرانی
گفت» :پس ازآزادی از زندان درتهران زندگی می کنم .احوال پرسی ما بیشتر از پانزده دقیقه
طول نکشید .ازیکدیگر جدا شدیم .حتی بخاطر جو خفقان حاکم قادر نشدیم آدرس یا حتی
شماره تلفنهایمان را نیز به یکدیگر بدهیم!

تیرباران استوار بهرامی
اگردرست یادم باشد معموال هرهفته دوبار »روزهای یکشنبه و چهارشنبه« زمان مالقات در
زندان جمشیدیه بود .یکروز نزدیك ظهر در روی پله ها ی راهرو طبقه باال درانتظار مالقات
نشسته بودم .ناگهان استوار بهرامی را دیدم که پتوی سربازی زیربغلش ،همراه سرباز مامور
درحال رفتن از پله ها به پائین است .سالم علیك کرده حالش را پرسیدم وگفتم» :آقای بهرامی!
کجا می روید؟«
بهرامی ازشدت خشم و ناراحتی گرفته بود .درهمان حال پاسخ داد» :مرا می برند به زندان
اوین و فردا درآنجا تیرباران میکنند!!« گفتم» :فکر نمیکنم ،انشاالله آزاد می شوید «.بهرامی
چند بار سرش را تکان داده دوباره گفت» :جالد من محمدی ریشهری! دیروز در یك محاکمه
فرمایشی حکم مرگ مرا صادر کرده است! به همسرم و بچه هایم رحم نکردند  ،امروز آخرین
روزحیات من درکره زمین است! فردا دیگر نیستم !« با خداحافظی همراه مامورمراقب راهش را
ادامه داد!
من از دیشب برای مالقات لحظه شماری می کردم و خوشحال بودم .اما با شنیدن
سخنان بهرامی ،بشدت غمگین شدم و سرنوشت تلخ بهرامی همچنان مرا نگران کرد و دلم
برای او سوخت و اعصابم بکلی خورد شد .خوشحالی ام ازمالقات لحظاتی بکلی فراموشم شد
سحرگاه فردای همانروز بار دیگر روزنامه ها بدستمان رسید .این بار نیز صفحات اول با
عکس های عده دیگر از تیرباران شدگان تزئین شده بود .ناگهان در میان آنها عکس استوار
»بهرامی« این درجه دار آزاده را دیدم که او را مظلومانه تیرباران کرده اند.
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متاسفانه این کشتار ها شب و روز دوام داشت .اعدام بیرحمانه پرسنل ارتش و ازهم
پاشیدن شیرازه خانواده هر یك ازآنان ،دل هرانسانی را می آزرد .با هر دفعه شنیدن خبر
تیربارانها ،حس مرگ با تمامی وجودم در می آمیخت .بعنوان یک انسان ،به مظلومان تیرباران
شده و خانواده های بی پناه آنان اشک می ریختم و نمی توانستم از شدت ناراحتی غذا بخورم،
حتی به هوا خوری بروم!

تالش خانواده ام درآزادی من
انتشارخبر تیرباران صدها تن انسان مظلوم ،در روحیه خانواده هایمان اثر بدی داشت.
بویژه پدرم باکهولت سنی قادرنبود هفته ای یکبار ،از اورمو تا تهران به مالقات من بیاید .بنا به
پیشنهاد شادروان »نبی شادفر« 1استشهاد نامه محلی مبنی بر بیگناهی من تهیه می گردد و
عده زیادی از اهالی محل ،ریش سفیدان و روحانیون ازجمله »حاج غالمرضا حسنی« امام
جمعه اورمو و نماینده این شهردر دوره اول مجلس امضاء کرده و زیراستشهاد نامه یادداشتی به

این عنوان نوشته بود» :جناب سرهنگ عباسی دادستان محترم ارتش! بعد ازسالم به موضوع
پرونده مشارالیه دستوررسیدگی فوری را صادر و امر به ابالغ فرمائید! نماینده مردم اورمو
غالمرضا حسنی«
حاج علی اکبر قریشی ،از روحانیون دولتی در اورمو از امضاء استشهاد نامه مزبورخودداری
می کند .بنا به گفته بسیاری» ،قریشی آدم مرموزی بود و بیش از هرکس به منافع خود
می اندیشد!«
استشهاد نامه مزبور پس از کامل شدن ،بوسیله برادرم »میرمحمد« درزندان جمشیدیه بدستم
رسید ،وآنرا همراه با چند برگ آخرین دفاعیاتم پس ازخاتمه محکمه اول ،هنگام ترك دادگاه در
حضورحجت السالم »محمدی ریشهری« به سرهنگ دارابی وکیل مدافعم تحویل دادم! ]البته
من از دیگران شنیدم دارابی وکیل مدافع من است .اما قبل از دادگاه هرگز او را ندیده بودم،
معلوم نبود بدون تماس با موکل خود چگونه میخواهد از او دفاع کند؟! معموال وکالی فرمایشی
ازطرف دادگاه انتخاب می شد[
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یکروز برادرم »میرمحمد« به اتفاق »بؤیوك آقا حسین زاده« برای درخواست کمک در تهران
به دیدن »حاج محرم انوری« می روند .انوری اهل یکان کهریز مرند بود که درتهران زندگی
مرفعی در بازار داشت .گویا ،با »مصطفی چمران« وزیر دفاع وقت و محسن رفیق دوست ...
رابطه نزدیکی داشت .انوری بوسیله عوامل خود جویای وضعیت پرونده من شده و درمالقات
بعدی خبر می دهد» :هاشمی«)مؤلف( ،قبال با نظر دادگاه عامل حساس »شبکه براندازی«
شناخته شده بود و امکان اعدام داشت! خوشبختانه دراین اواخر با دگرگونی جو نظامی ،سیاسی
درکشور از مرگ حتمی نجات یافته است .اما مدت محکومیت هنوز مشخص نیست«.
برادرم قبال با یکی از سربازان زندان که آذربایجانی بوده آشنائی داشت و بالفاصله این خبر
را توسط سرباز مزبورعصرهمانروز در زندان به من رساند و این خبر برای من امید وار کننده
بود!

__________________________________________________________________
 -1نبی شادفر ،قدی بلندی داشت و انسان با فرهنگ و جسوری بود .معموال برای مردم درکارهای قضائی یاری
می کرد وکارش با مردم و دادگستری بود و عرضه می نوشت .نبی ،درکوچه هفتم خیابان بهارستان درهمسایگی
ما زندگی می کرد .هنگامیکه من زندان بودم ،او به پیش پدرم آمده و برای نجات من دلگرمی داده بود .بنظرم
تهیه استشهاد نامه یکی ازکارهای مفید او بود.
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نامه ای از لشگر ۶۴پیاده
درتابستان  ، 1359یکروز ،پدرم برای یافتن راه چاره به دیدن فرمانده لشگر وقت سرهنگ
محمد ذکیانی 1می رود .درآن هنگام ،سرهنگ دوم حسین احمدی 2افسرجانشین فرماندهی
لشگر در ستاد لشگر خدمت می کرد ..افسر مزبور و ستوانیار علی اصغر اویسی )درجه دار
عملیات لشگر( که هر دو قبال همکار من بودند ،دراین مالقات به پدرم یاری می کنند .پدرم با
توجه به کهولت سنی آنچه درتوان داشته در راه آزادیم تقال کرده بود.
در نتیجهء همین فعالیتها نامه مفصلی بوسیله ستوانیار علی اصغر اویسی ،سرهنگ
اسماعیل شهسوار رئیس رکن سوم لشگر ،سرهنگ عبدالله فغاندهر رئیس ستاد لشگر تهیه و
پس از امضاء فرمانده لشگر وقت )محمد ذکیانی( به فرماندهی نیروی زمینی درتهران ارسال
می شود .مضمون نامه درتائید خصوصیات اخالقی و نحوه انجام وظیفه و خدمات من درارتش
بود .دراین نامه اتهامات وارده دادگاه ،بویژه شرکت من درجلسه »شبکه براندازی« خانا در
روزهای تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۸را بکلی رد می کرد.
نامه مزبور درچند صفحه نوشته شده بوده و پس از تائید فرمانده نیروی زمینی )سرتیپ
قاسمعلی ظهیرنژاد( و رئیس ستاد مشترك ارتش )سرلشگر ولی فالحی( به دادگاه انقالب ارتش
ارسال شده بود .اما در دومین دادگاه من که به ریاست حجت السالم عبداللهی برپا شده بود،
__________________________________________________________________
 -1سرهنگ محمد ذکیانی میانسال ،اهل اورمو بود .او را بعنوان یک آدم با معلومات ومنطقی می شناختم که پس
از انقالب فرماندهی توپخانه لشگر را درپادگان قوشچی بعهده داشت.
 -2حسین احمدی ،هیکل درشتی داشت ،تقریبا سیاه چهره و انسان با پرنسیپی بود .اهل روستای پیرمراد
درحوالی اورمو بود .زمانیکه من درسوئد بودم ،متاسفانه خبر مرگ »حسین احمدی« را شنیدم که گویا او در اثر
تصادف اتومبیل درجاده دریاچه اورمو جانش را از دست داد.
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سرهنگ چاغی که اسمش را فراموش کرده ام به نامه مزبور اهمیت نمی داد و در واقع »شاه
می بخشد شاهقلی نمی بخشد!« البته مفاد این نامه در سرنوشتم فوق العاده تاثیرگذاشت.
پس ازارسال نامه مزبور به تهران ،استوار احمد شادلو جمعی تیپ یک خانا که پس از
انقالب ،برو بیایی داشت و با سرتیپ ظهیرنژاد آشنا بود ،توسط یکی از اقوام من بمنزل ما آمده
و درحضورخانواده ام ،مرا تلفنی به سرتیپ ظهیرنژاد سفارش می کند .گویا ،تیمسار ،می گوید:
هنگامیکه فرمانده لشگر 64اورمو بودم ،هاشمی را می شناختم که قد بلندی داشت و کمی
الغراندام بود.
همقطارانیکه درستاد لشگردرتهیه نامه مزبورتاثیر داشتند ،از سالها پیش مرا از نزدیك
می شناختند .محبت های انسانی آنها را هرگز فراموش نمی کنم .آنان درانساندوستی و آزادگی
ازخوشنام ترین نظامیان محسوب می شدند.

عوامل قوه قضائیه و قوه مقننه درزندان
جوانی بود حدود سی ساله ،خود را »سلیمانی« معرفی می کرد ،ته ریش داشت ،همیشه
پیراهن یقه ژاپنی می پوشید ،آدم منطقی و مهربانی بنظر می رسید .او ،هفته ای یکبار ،بلکه
بیشتربرای سرکشی به زندانیان می آمد» .سلیمانی« بعضی اوقات با من ارتباط برقرار میکرد در
طبقه باال و همکف اطاقکی بود ،قدیم بعنوان کتابخانه استفاده میشد ،ولی پس از انقالب آنجا
به مسجد تبدیل شده بود .معموال گفتگوهایمان بطورخصوصی درهمانجا انجام میگرفت .او
تاکید میکرد که کسی از مضمون صحبت ها ی ما خبر نداشته باشد.
معموال سئواالت »سلیمانی« در رابطه با »شبکه براندازی« و سرهنگ قدرت الله بابائی بود.
من هربار ساختگی بودن »شبکه براندازی« را به وی یاد آور می شدم و از بابائی هم به حق
دفاع می کردم! ] قدرت الله بابایی ،پس از پیروزی انقالب ،فرمانده تیپ 1خانا بود که بعدا
توضیح خواهم داد[ بعدها حدس می زدم »سلیمانی« شاید عامل دادگاه باشد و میخواهد از
اشخاص مورد نظرش معلومات کسب کند.
این بار نماینده قوه مقننه! یکشب زندانیان را به سالن بزرگ طبقه همکف فرا خواندند .همه
در اسرع وقت درمحل حاضر شدیم ،.سالن صندلی نداشت  ،فقط یک تریبون درگوشه ای
بچشم می خورد .ولی مملو از زندانیان بود و هرکس دم پایی نایلونی خود را زیرش گذاشته و
در روی آن نشسته و منتظر برنامه بودند.
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پس ازلحظه ای آخوندی کوتاه قد ،الغراندام با عمامه ایی سفید ظاهرشد .د ّری نجف آبادی
نام داشت .نماینده مجلس اسالمی بود .همه ساکت نشسته بودیم .دری نجف آبادی بالفاصله
بعد از آمدن درپشت تریبون قرار گرفت.
قبل ازآغاز سخنرانی ،یک گروه از زندانیان درگوشه ای ازسالن سرود جمهوری اسالمی را
خواندند .بسیاری از زندانیان ازجمله خودم این کار را چابلوسی محض قلمداد کردیم .چرا که
درآن هنگام شب درآنجا نه صبحگاهی اجرا می شد و نه شامگاهی و نه مراسم رسمی درکار
بود .بلکه یک عده

می خواستند با این شیوه دردرون زندان هم چابلوسی کنند.

دری نجف آبادی سخنانش را در رابطه با »شناخت جمهوری اسالمی و ارشاد زندانیان«
آغازکرد .پس ازپایان سخنرانی سئواالت متنوعی از طرف زندانیان مطرح شد.
دراین میان جوان کوتاه قدی که اهل شمال بود ،ازجایش برخواست وگفت» :حاج آقا! هدف
جمهوری اسالمی ازدستگیری ،حبس و شکنجه روحی و جسمی این همه زندانی چیست؟!
حکومت در برابرخانواده های بی سرپرست زندانیان چه پاسخ منطقی دارد؟ چرا آزادی اندیشه،
بیان و قلم در این کشور به بند کشیده شده است ؟ چرا نظامیان را به بند می کشید و بخشی
از آنان را نیز می کشید؟ و یا اخراج می کنید؟! تکلیف آنان درجامعه چه خواهد شد؟ مسئول
تامین معاش خانواده بی گناه مخالفانتان بعهده کدام کس و ارگان است؟ آیا تاکنون درباره
عواقب وخیم این ستم ها اندیشیده اید و ...؟!
معلوم بود که دری نجف آبادی ،انتظار نداشت چنین سئواالت تند و انتقادات آتشینی
در محیط زندان مطرح شود! »دری نجف آبادی« با توجه به جو حاکم ،با مالیمت پاسخ
می داد .اما هیج یک از پاسخ هایش منطقی نبودند!

مقاومت درزندان ومالقات ها
درتابستان سال 1359یکروز شادروان محمدعلی ذیفر همراه با خانواده اش از اورمو برای
مالقات من به تهران آمد .عده ای ازخانواده های زندانیان دیگر نیز همزمان درمقابل درب
انتظامات اجتماع کرده و تقاضای مالقات داشتند. .گویا سروان مصطفوی رئیس زندان از انجام
مالقات ها جلوگیری می کرد .این خبر بالفاصله به درون زندان منعکس گردید .زندانیان
ازطبقه باال و پائین در راهرو ها اجتماع کرده با صدای بلند برضد »مصطفوی« شعار دادند.
اوضاع داشت متشنج می شد .بالفاصله با مداخله مسئولین رده باال اعتراضات فروکش کرد .با
تمامی این اوضاع و احوال همچنان ازانجام مالقات جلوگیری کردند.
وقتی نفرات سری دوم » شبکه براندازی« را تیرباران کرده و یکنفر را به حبس ابد محکوم
ساختند ،دومین محاکمه من هم پایان یافته بود .سه روزپس از پایان آخرین محاکمه به
خانواده ام پیغام فرستادم که چهارشنبه آینده پدرم ،همسرم و پسرم میرصادق جهت مالقات
حضوری بتهران بیایند.
در روزهای مالقات معموال ،گروهبان زندان ،نخست درپشت درب ورودی به راهرو لیست
اسامی کسانیکه مالقات داشتند را با صدای بلند می خواند .خوشبختانه آن روز اسم من جزو
لیست قرار داشت .خوشحال بودم اما نمی دانستم چه کسانی به مالقاتم آمده اند!
هدیه ها قبل ازمالقات کننده ها توسط زندانبانان بازرسی شده و سپس به داخل آورده
می شد .منظور از این کارجلوگیری از ورود مواد مخدر ،نوشته ،چاقو ،طناب و ...به زندان بود .
اسم زندانی در روی پاکت یا محموله نوشته می شد و زندانیان درداخل آنها را تحویل گرفته و
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خوشحال می شدند و کسانیکه مالقات نداشتند احساس تنهائی و غم می کردند .برادرم امروز
مقدار زیادی میوه ،خربوزه  ،هندوانه از اورمو آورده بود .
درحکومت سابق مالقات ها بوسیله تلفن از پشت شیشه با فاصله معین که همدیگر را
می دیدند انجام می گرفت .اما پس از انقالب ،دستگاه ها قابل استفاده نبودند .بدین جهت
مالقات ها حضوری و درهمان سالن باریك و طویل انجام می شد.
امروز ،پدرم ،برادرم ،همسرم با دختر هشت ساله ام روباب ،پسرخواهرم میرخلیل ،عین اله
)دائی همسرم( قهرمان نصیری و همسرش مرحوم مهری به مالقاتم آمده بودند .سعی
می کردیم به علت وقت تنگ مالقات گفتگوهایمان را نیز کوتاه کنیم.
پس ازپایان مالقات و بدرقه عزیزانم و برگشت به سلول خودم روی تختخواب نشسته و به فکر
فرو رفتم.

تماس تلفنی با فرمانده دژبان مرکز
سرهنگ عباسعلی صدری به فرماندهی دژبان منصوب شده بود .این خبر را ازدوستانم در
داخل زندان شنیده بودم .او قبل از پیروزی انقالب ،فرمانده گردان ۱۶۷پیاده تیپ ۳پیاده مهاباد
)سویوق بوالق( بود .سرهنگ صدری مرا قبال درستاد لشگراز نزدیك می شناخت و شنیده بود
درزندان دژبان جمشیدیه هستم .
یکروز به اطاق رئیس زندان سروان مصطفوی رفته وگفتم» :فرمانده شما سرهنگ
صدری با من آشنا است .درصورت امکان از قول من به ایشان بگوئید ،فالنی »مؤلف«
درخواست تماس تلفنی با شما را کرده است  «.مصطفوی ازپشت میز نگاه عمیقی به من کرد
و گفت» :منتظر باشید تا خبر بدهم «.اطاق را ترک کردم .همانروز عصر روی تخت دراز
کشیده بودم ناگهان سرباز مامور مرا به دفتر احضار کرد .زود رفتم و در را زده وارد دفتر رئیس
زندان شدم .او ،این بار ،با حالت تبسم و صمیمی ،با دستش تلفن را نشان داد وگفت:
»بفرمائید ،با جناب سرهنگ صدری تماس بگیرید«.
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زنگ زدم» .صدری« خودش تلفن را برداشت .سالم دادم .خوشحال شد .پس از پیروزی
انقالب یکدیگر را ندیده بودیم .صدری صمیمانه جویای حالم شد وگفت » :هاشمی! وقتی
شنیدم ،زندانی هستید تعجب کردم .اما مهم نیست ،من شما را خوب می شناسم ،انشاالله به
زودی آزاد می شوید ،ضمنا هرکاری داشتید بمن بگوئید و«...
با تشکرخداحافظی کردم و بعدها دیگر تماس نگرفتم و نخواستم برایش مشکلی ایجاد کنم.
اغلب در زندان سیاسی از نزدیک شدن به متهم ابا می شود و سعی می کنند آشنائی ندهند.
اما»سرهنگ صدری« و مانند آنها ها کم نیستند که شهامتشان قابل تحسین است .رفتار
»مصطفوی« نسبت به من خیلی عوض شده بود.

درمحاکمه اول با مرگ روبرو بودم!
طبق روش جاری گروهبان نگهبان وقت زندان با دردست داشتن لیست احضار شدگان به
دادگاه ،بامداد یکروز درمرداد ماه ۱۳۵۹درپشت درب آهنی طبقه دوم بخش عمومی با صدای
بلند شروع به خواندن اسامی کردکه نام من و عده ای از دوستانم جزو لیست بودیم .خود را
برای رفتن آماده کردیم  .سایر زندانیان در راهرو به اطراف ما جمع شده و طبق سنت معمول،
یکی اززندانیان »قرآن مجید« را درکنار درب خروجی در باالی سرمان گرفت ،هرکس سه بار از
زیر آن عبورکردیم ،اطرافیان با صدای بلند صلوات فرستادند .این مراسم برای کسانیکه به
محاکمه احضار می شدند انجام می گرفت .
درمحوطه پادگان کنار دیوار زندان یك دستگاه آمبوالنس ویژه با مامورین مراقب آماده
تحویل ما بودند .نخست ماموران مراقب دستبند ها را زدند .درداخل آمبوالنس نشستیم.
آمبوالنس پس از ساعتی توقف نمود و موتور آن خاموش شد احساس کردیم حاال به مقصد
رسیده ایم .از درب پشت پیاده شده و بطرف داخل ساختمان راهنمائی شدیم .درداخل سالن
بزرگ مامورین مراقب دستبند ها را باز نموده و هرکس درگوشه ای سر پا ایستاده و با اضطراب
منتظر شرکت درجلسه دادگاه بودیم !
گروهبان حسین حسین زاده در فاصله نزدیك روبروی من ایستاده بود و با شخصی که
لباس سویل درتن داشت وکیف دردستش بود صحبت می کرد .ناگهان شنیدم که آن شخص از
حسین زاده می پرسد» :هاشمی! کدام یکی ازاین ها است؟« باشنیدن اسمم از یك شخص
نا شناس کنجکاو شدم و به آن ها نزدیك شده سالم دادم .حسین زاده گفت» :ایشان جناب
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سرهنگ هوشنگ عطاریان ۱هستند و سراغ شما را می گرفتند «.گفتم» :جناب سرهنگ! بنده
هاشمی هستم فرمایشی بود؟«
عطاریان گفت» :ازطرف دادگاه انقالب ارتش برای انجام تحقیقات به شهر اورمو رفته بودم
که اخیرا از سفر برگشته ام .درستاد لشگر ،بسیاری از نظامیان به نیکی از شما یاد می کردند و
قاطعانه مدافع تان بودند! من آنچه را که شنیده و دیده ام عینا به دادگاه گزارش خواهم کرد«.
از»عطاریان« تشکر نموده و ازآنها جدا شدم ودرگوشه ای از سالن ایستادم .می خواستم مزاحم
صحبت های او و حسین زاده نشوم .لحظه ای بعد عطاریان با خدا حافظی سالن را ترک کرد.

__________________________________________________________________
 -۱سرهنگ هوشنگ عطاریان آدم خوش برخورد بنظر می رسید .حسین زاده می گفت :عطاریان قبل ازانقالب
فرمانده گردان پدافندهوائی لشگر گارد درتهران بود و من هم فرمانده توپ ۲۳میلیمتری ضدهوائی دریکی از
آتشبارهای گردان مزبور خدمت می کردم و ازعطاریان به نیکی نام می برد.
عطاریان پس از پیروزی انقالب در سمت نماینده »آیت الله خمینی« در دادگاه نظامی مسئولیتی داشت .در
سالهای اول جنگ ایران وعراق ،فرماندهی منطقه عملیات غرب درکرمانشاه را عهده دار بود .عطاریا ن متولد
 ۱۳۱۵بوده که سرانجام ،باتهام فعالیت درحزب توده دستگیر گردیده و به حکم »محمدی ریشهری« و با فرمان
اسدالله الجوردی وحاج مجتبی حلوائی] ،شب ششم اسفند ماه ۱۳۶۲درزندان اوین[ همراه با  ۹نفردیگر ازجمله
ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی وقت تیرباران گردید! )دوره  ۳۶راه توده فروردین (۱۳۸۰

دوران تحت نظر و خروج از ارتش
_________________________________________________________

269

آنچه در داد گاه گذشت
پس ازساعتی انتظار ،باالخره درحوالی ظهربه اطاق رئیس دادگاه احضار شدم .درطول عمرم
اولین بار بود محاکمه می شدم .هیجان وجودم را فرا گرفته بود .وارد اطاق شده سالم کردم.
مساحت اطاق شاید ۳۰-۴۰مترمربع بود .یك صندلی با میزکوچکی در وسط اطاق قرار داشت.
نخست با اشاره یکی ازاعضای دادگاه درروی صندلی مزبور نشستم .محمدی ریشهری رئیس
دادگاه ارتش حدود چهل و پنج ساله ،قد نسبتا کوتاه ،الغر ،با لباس آخوندی عمامه سفید و با
قیافه خشن درپشت میز مقابلم نشسته بود .سمت راست او سرهنگ دوم دارابی نشسته بود.
دارابی افسر بلند قد و الغراندام ]باصطالح وکیل مدافع من[ که توسط دادگاه انتصاب شده بود.
بعدها شنیدم ایشان وکیل تسخیری من هستند .من او را قبال ندیده بودم اما آدم تودار و
انسان مهربانی بنظرم می رسید.
سرگرد اتابکی با نام مستعار )ذاکری( که بعنوان بازپرس روز نخست حکم بازداشت موقت
مرا صادرکرده بود ،این بار رول دادستان را بازی می کرد .یعنی بجای دادستان سرهنگ عباسی
درپشت تریبون قرارگرفته بود .درپشت سرم مسئول صدا برداری و تند نویس با لباس سویل
حاضر بودند .سکوت وحشتناك در جلسه حاکم بود .قبل از آغاز محاکمه ،نگاه های زیرچشمی
»محمدی ریشهری« توام با کینه و نفرت نسبت به متهم ]یعنی مؤلف[ را کامال می دیدم .این
حرکات اعصابم را درهم می ریخت .با مشاهده جو حاکم در سالن دادگاه بیشتر نگران می شدم.
پس ازلحظه ای به دستور رئیس دادگاه ،قاضی کیفرخواست مرا با جمله ]بسم الله القاسم
الجبارین!![ با اتهامات زیر قرائت نمود:
 -۱شرکت درتشکیل شبکه براندازی به منظور سرنگونی جمهوری اسالمی ایران و به روی کار
آوردن مشروطه سلطنتی.
 -۲همکاری نزدیك با ضد انقالبیون و عدم همکاری با ستون گردان تانگ چفتین لشگر ۱۶
قزوین درمحور اورمو -خان دره سی )قاسملو( ،درنتیجه عده زیادی ازنظامیان به شهادت
رسیدند].سرهنگ 2شهالئی فرمانده گردان مزبور بود که او قبل ازعزیمت گردان به ماموریت،
دربیمارستان لشگردر اورمو بستری شده بود[
 -۳عدم همکاری با هوانیروز مامور به لشگر ۶۴پیاده اورمو.
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 -۴شرکت درجلسه شبکه براندازی در روزعاشورا درسال  1358درپادگان خانا.
 -۵و ...
درحین قرائت اتهامات مزبور آرامش را ازدست داده و مشت محکمی بر روی میز مقابلم کوبیدم
و با صدای بلند گفتم » :اگرقصد کشتن مرا دارید بکشید! وقت را بیهوده تلف نکنید! زیرا این
اتهامات کذب محض است و من آنها را با دلیل رد می کنم! شما از خائنین حمایت کرده و
خادمین ملت را به بهانه های ساختگی از میان بر می دارید و«!...
حجت السالم محمدی ریشهری ،فوری ازپشت میز به من اخطار کرد» :ساکت باش!
بنشین گوش کن .شما ! می توانید درخاتمه دادگاه ازخود دفاع کنید .قیافه اش را ببینید!

ریش هم گذاشته است مانند یك روحانی می ماند!« 1پاسخ دادم» :حاج آقا! میزی که درپشت
آن نشستید ،میزحضرت علی )ع( است و مسئولیت خطیری بعهده دارید و باید علی وار قضاوت
کنید!«
ساکت شده بودم .دادستان به خواندن کیفرخواست ادامه داده و درخاتمه اعالم داشت
»متهم به جرم شرکت دربراندازی نظام جمهوری اسالمی به اشد مجازات محکوم و درخواست
اعدام می گردد «!!

پس ازخاتمه کیفرخواست» ،محمدی ریشهری« گفت» :حاال ازخودت دفاع کن!« گفتم
هیچ یك ازاین اتهامات پایه و اساس ندارند و بنا به دالیل و مدارك موجودکه به دادگاه ارائه
مینمایم ،آنها را تکذیب می کنم! »محمدی ریشهری« رو به سرهنگ  2دارابی کرد و آهسته
سئوالی کرد ،احساس کردم مشورت در رابطه به وظایف شغلی من بود .دارابی با نگاه کوتاه به
من ،درلحظه کوتاه به او پاسخ داد و حس کردم دارابی با تائید گفته های من» ،محمدی
ریشهری« را کامال قانع کرد .چنانچه قضاوت دارابی به نفع من نبود ،شاید سرنوشتم مانند
بسیاری دیگر به »مرگ« ختم می شد .با این ترتیب کمتر از نیمساعت دادگاه خاتمه یافت.

__________________________________________________________________
 -1زندانی وقتی می خواست درزندان ریش اش را بتراشد ،یکنفر مامورهمیشه درکنارش ایستاده و پس ازپایان
بایستی تیغ را به مامور مسترد می نمود .و بخاطر آن تراشیدن ریشم را ضروری نمی دانستم[
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هنگامیکه خواستم ازمقابل »محمدی ریشهری« 1اطاق را ترك کنم ،او همچنان با لحنی که
بغض و کینه از چهره اش می بارید ،به من گفت» :شما اعدامی هستید! فرستاده ام درباره ات
تحقیقات بعمل آورند« در پاسخ به او گفتم » :باشد! چنانچه گفته هایم حقیقت نداشت برای
اشد مجازات آماده ام «.چند برگ دفاعیاتم را که در زندان نوشته بودم همراه با استشهاد نامه
محلی! و استشهادنامه از همکارانم دررکن سوم لشگر مبنی براینکه من درروز تاسوعا و عاشورای
سال۱۳۵۸درجلسه »شبکه براندازی« پادگان خانا شرکت نداشتم عینا به سرهنگ دوم دارابی
تحویل داده و از اطاق خارج شدم !

__________________________________________________________________
 -- 1محمدی ریشهری اولین وزیر اطالعات و امنیت کشور بود و حاال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

می

باشد .برای رئیس جمهور شدن هم خیزی درجریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری )دوم خرداد( برداشت
اما به جائی نرسید .داماد آیت الله مشگینی است و هم او توصیه کرده بود  :ریا ست جمهوری میدان شما نیست و
زمینه رای ندارید.محمدی ریشهری دادستان انقالب در ارتش بود ،.اما این پله اول و تمرینی او برای رسیدن به
ریاست سازمان امنیت و وزارت اطالعات و امنیت بود .آیت الله شریعتمداری را او درجریان تظاهرات مردم
تبریزدرسال  1358نه تنها دستگیر کرد ،بلکه برای شکستن همه سدها در جمهوری اسالمی ،به صورت او که از
مراجع اعظم بود سیلی زد و شکنجه وی را تا گرفتن اعتراف به گناه و حاضر شدن در تلویزیون پیش برد .آیت الله
در هم شکسته ،اندک زمانی پس از این حضور تلویزیونی و اعتراف به گناه دق کرد) .سایت الکترونیکی نمره  70پیک
نت(14 1385/3/24 ،
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مالقات با پدرم
ازطریق عوامل داخلی در زندان ،قبال خانواده ام را از زمان و مکان اولین محاکمه ام آگاه
کرده بودم .پدرم  ،برادرم و پسرخواهرم میرخلیل یکروز قبل از آغاز محکمه خودشان را به
تهران رسانده بودند .آنها صبح روز محاکمه به اطاق انتظامات درب ورودی دادگاه درچهارراه
قصرمراجعه کرده بودند .اما ورود مالقات کننده ها به داخل ممنوع بود .اما معمم بودن پدرم از
یکسو وکهولت سنی آن ازسوی دیگر سبب شده بود یکی از درجه داران انتظامات که خود ترك
زبان و اهل روستای نازلو ۱در اورمو بوده با استفاده از موقعیت خود و هم آهنگی با مسئولین

دادگاه ،پدرم را همراه پسرخواهرم )میرخلیل( به داخل ساختمان دادگاه راهنمائی کند .اما از
ورود برادرم جلوگیری کرده و او همچنان دربیرون دادگاه منتظر مانده بود.
بعد ازاختتام دادگاه و تهدید ریشهری ازسالن دادگاه خارج شدم و نا باورانه پدرم و میرخلیل
را دیدم که در بیرون سالن خسته و غمگین روی صندلی نشسته و منتظر بودند.
مامورین بسیار مهربان بودند .فوری از سرباز مامور اجازه گرفته پیش عزیزانم رفتم .پس از
سالم علیک هم دیگر را درآغوش گرفتیم .آنچه در دادگاه گذشته بود برایشان توصیف کردم.
مالقات بیش از بیست دقیقه طول نکشید .از هم جدا شدیم .این دیدار باز هم بلحاظ روحی
برایم بسیار مؤثر بود .باالخره پس از خاتمه محاکمه همراه سایر دوستان هم بند ،عصر همگی
دو باره به زندان جمشیدیه مراجعت نمودیم!

__________________________________________________________________
 -۱نازلو روستایی است درپانزده کیلومتری شمال غربی شهرستان اورمو و با روستای قاطرچی که برادرم میرمحمد
درآنجا زندگی می کند نزدیک است.
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محاکمه دوم ]درانتظار محاکمه غیرخشن[
در سی و یکم شهریور ۱۳۵۹شمسی حمله ارتش عراق به ایران آغاز شد و جنگ تمام عیار
دوکشور اززمین ،دریا وهوا هرروز بشدت خود افزود .این جنگ ،بدون تردید مهم ترین رویداد
درعمر جمهوری اسالمی بود یعنی طوالنی ترین جنگ قرن حاضر .دست اندرکاران از سقوط
قریب الوقوع حکومت جمهوری اسالمی به تکاپو افتاده بودند .بمباران های هوائی در مناطق
مسکونی هر بار صدها کشته و مجروح برجای می گذاشت .اماکن شخصی ،عمومی ،تاسیسات و
غیره  ...تخریب می گردید .نا رضایتی عمومی درجامعه فزونی می یافت .با توجه به اوضاع
جاری نظامیان دسته -دسته از زندان آزاد شدند .دیگر شرایط موجود اقتدار وحشیگری را از تند
روها گرفته و آنان را برعکس در موضع ضعف قرار داده بود!
دومین محاکمه من مصادف بود با شرایط خوب  ،قبل ازمن عده ای از متهمان
»شبکه براندازی« با وثیقه ملکی یا بدون وثیقه آزاد گردیده بودند » سعیدی ،عزیزعمی،
جالل سیغاری ،تبارکی ،پیربوداقی ،کاك نادر ،توکل مختاری« آزادی آنان شعله امیدی در
دلهایمان روشن می ساخت.
طبق معمول عده ای را یکروزصبح به دادگاه احضار کردند .اسم من و استوار عزیز طویلی
از بخش دوم عمومی طبقه باال جزو لیست بود] .درباره عزیز طویلی بعدا توضیح خواهم داد[
این بار با امیدواری بیشتر و با هیجان و عجله برای عزیمت به دادگاه آماده می شدم .باز هم
یکی از زندانیان قرآن کریم را درکنار درب خروجی به باالی سرما گرفت .صدای صلوات
زندانیان در راهرو می پیچید ،.خیلی ها به رای دادگاه خوش بین بودند .درکنار زندان سوار
آمبوالنس شدیم .مانند گذشته با مراقب کامل به مقصد رسیده و بموقع درمحل دادگاه حاضر
بودیم!

یادداشت های زندانیان درمیز و صندلی ها
درراهروهای طویل و ساکت دادگاه درحال حرکت بودیم .بنا به دستورگروهبان مامور،
نخست درطبقه چهارم یا پنجم درسمت راست به داخل اطاق خالی وارد شدیم .میز و
صندلی های کهنه چوبی چند ردیف درفاصله نزدیک چیده شده بود ،شکل کالس های درسی
مدرسه را داشت.
لحظه کوتاهی روی صندلی ها نشستیم .دراولین نگاهم به میز مقابل و اطراف ،نوشته های
باین مضمون به چشمم می خورد »فردا چشم از جهان می بندم! به اعدام محکوم شدم!
محکوم به ابد شدم! انسان ها را نکشید! سالم برآزادی و  « !...را دیدم بقیه دوستان هم مانند
من مشغول خواندن یادداشت های زندانیان قبلی بودند .البته این نوشته ها به ستمهای هر دو
رژیم ،یعنی )رژیم پهلوی ها و رژیم جمهوری اسالمی( مربوط می شد!
با خواندن یادداشت ها ،رنگ چهره همه ما تغییر یافت .زیرا برآنانی دلمان می سوخت که
با چه مصائبی دست به گریبان بوده و سرنوشت تلخی داشته اند .همه دراین اطاق بال تکلیف
نشسته بودیم .لحظه ای بعد ازجای برخواسته و قدم می زدیم .آهسته به راهرو آمدیم.
ناگهان سرباز مراقب با صدای آهسته گفت» :زود بروید داخل ،حاال محمدی ریشهری،
ازاینجا عبورخواهدکرد «.سریع وارد اطاق شدیم .پس ازعبور او ،درب را باز کرده دوباره به راهرو
آمدیم .محمدی ریشهری حدود سی متر با ما فاصله داشت و به انتهای راهرو رسیده بود.
پیرامونش را محافظین پاسدارمحاصره کرده بودند .ناگهان یکی ازمحافظین که قد بلند و ریش
پرو پشت و پیراهن ژاپنی یقه درتن داشت ،به عقب پیچید و با مشاهده زندانیان ،با خشونت
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سر و دستش را محکم تکان داده و باصدای آهسته به ما گفت» :به تمر کید -به تمر کید
و«! ...
هشت نفر بودیم .برخورد زشت این پاسدار در روحیه ما چنان اثر بدی گذاشت که اکنون
پس ازگذشت بیش از  25سال ازاین جریان ،هنوز خاطره تلخ آن را فراموش نکرده ام .درطول
مدت بازداشت در زندان قصر فیروزه و یا جمشیدیه ما کوچکترین توهینی از طرف زندانبانان
نظامی نشده بود.

شاه می بخشد ،شاهقلی نمی بخشد
درداخل اطاقی که یادداشت های دردناک زندانیان را درروی میز و صندلی ها می خواندیم،
ناگهان محل محاکمه عوض شد ،دو باره ما را به طبقه پائین آوردند .به اطاقی خالی راهنمایی
شدیم ،پس ازحدود بیست دقیقه انتظار ،سرانجام بوسیله یکی ازمسئولین دادگاه که لباس
غیرنظامی برتن داشت ،به جلسه دادگاه احضار شدم .این دفعه مانند دفعه اول زیاد نگران نبودم
و می دانستم حداقل اعدام درکار نیست!
باخونسردی سالم داده ،وارد اطاقی شدم که حدود چهل مترمربع مساحت داشت و درآنجا
دادگاه تشکیل شده بود».حجت السالم ...عبداللهی«که حدود چهل ساله بنظر می رسید ،با
هیکل معمولی ،عمامه سفید در سرش با چهره غیرخشن ریاست دادگاه را برعهده داشت .دو
نفر سرهنگ در روبروی »عبداللهی« درسمت راست من درفاصله نزدیك نشسته بودند .یکی از
سرهنگ ها هیکل چاغی داشت و موی سرش ریخته بود .من هم در روبروی رئیس دادگاه روی
صندلی نشسته بودم.
جو دادگاه بهتر ازدادگاه اولی بود و دیگر ازحجت السالم ]محمد محمدی ریشهری[ خبری
نبود .دیگر رئیس دادگاه جدید با نگاه زیرچشمی اعصاب مرا داغون نمی کرد .این بار
کیفرخواستی توسط دادستان خوانده نشد ،فقط یکنفرکارمند دادگاه که لباس سویل )شخصی(
درتن داشت بعنوان منشی وتند نویس ،گفتگوها را سریع ثبت می کرد .ازشیوه حرف زدنش
احساس کردم اهل شمال است ،او بسیار آدم با فرهنگ و دلسوزی بنظر می رسید.
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عین اتهامات قبلی دو باره بوسیله یکی از سرهنگ های حاضر تکرار شد .من به هر یک از
اتهامات پاسخ می دادم .ناگهان سرهنگی با هیکل چاق علیه گفته هایم موضع گرفت ،حتی
نحوه برخورد »حجت السالم عبداللهی« نسبت به من مالیم تر ازسرهنگ مزبور بود ،بقول
معروف ]شاه می بخشد ،شاهقلی نمی بخشد![
این بار ،دستم بیشترباز بود .یعنی دراین مدت ،نامه مفصلی که از طرف فرماندهی لشگر۶۴
پیاده درمورد تائید من به دادگاه ارسال شده بود ،همان سرهنگ] ...شاهقلی[ این تائیدیه ها را
نیزقبول نمی کرد و با منفی نگری هایش اعصابم را خورد می کرد .من بشدت به او اعتراض
کرده وگفتم :جناب سرهنگ! »فرماندهانی که آنها را مقامات حاکم انتصاب کرده اند ،چطورشما
تائیدیه آنها را قبول نمی کنید؟!«
سرانجام »حجت السالم عبداللهی« بمن گفت» :بفرمائید دراطاق دیگرمنتظر باشید!« با این
ترتیب کمتر از نیمساعت محکمه خاتمه یافت .در اطاق انتظار نشستم ،پس از لحظه ای منشی
با دردست داشتن چند برگ کاغذ وارد اطاق شد وگفت» :بفرمائید زیراین نوشته ها را امضاء
کنید!« خواستم متن برگه ها را بخوانم ،منشی گفت» :برای خواندن این ها وقت کافی نیست!«
الجرم نتیجه رای دادگاه و مفاد نوشته ها را پرسیدم .منشی با لحن محبت آمیز گفت» :نگران
نباش امضاء کن! رای دادگاه بنفع شما صادر شده است!« باالخره ،احساس کردم که گفته
های ]حاجی محرم انوری[ به برادرم صحت داشته و ازخطر مرگ نجات یافته ام .اظهارات
منشی مرا خوشحال کرد .بالفاصله ،پس ازپایان کار با مراقب ها و با همان وسیله قبلی به زندان
جمشیدیه بازگشتیم!

تاثیرجنگ درآزادی اززندان
دراین دوران روابط عراق وایران بشدت تیره شده و جنگ زمینی ،دریائی ،هوائی آغازگردیده
بود .بمباران شهرها ،مراکز نظامی بوسیله هواپیما های عراقی بشدت ادامه داشت .یکروز عصر
بطور ناگهانی صدای انفجار بمب ها درنقاط مختلف ،تهران را تکان داد .
یکروز غروب ازپنجره طبقه بخش باال] ،حدودپانصد متری[ شاهد پرواز دو فروند هواپیمای
عراقی درآسمان پادگان جمشیدیه در ارتفاع کم به طرف فرودگاه مهرآباد بودم .لحظه ای بعد
صدای شلیك سالح های ضد هوائی بگوش رسید .بمباران زندان اجتناب ناپذیر بود .دراین
هنگام زندانیان تخلیه نشده بودند ،جنب وجوش و وحشت همه را فرا گرفته بود .غیر از زندانیان
در سلول های انفرادی ،بقیه در راهروها اجتماع کرده و از بی توجهی مسئولین دادگاه
می نالیدند.
درآن هنگام ،چنانچه بمب به ساختمان زندان اصابت می کرد یقین که همه یکجا هالك
می شدند .ناگهان یکی ازدرجه داران ارشدگردان زندان که مرد بسیار شجاع و مهربانی بود،
خود را با عجله به زندان رساند .مرا می شناخت ،آهسته بمن گفت» :نگران نباشید! چنانچه
اوضاع اضطراری شود با مسئولیت خودم همه را آزاد میکنم!
یکروزعصریکی ازدرجه داران اطالعات ستاد مشترك که قدکوتاهی داشت زرنگ و آگاه از
مسائل سیاسی بود توماری را ازطرف زندانیان برای شرکت درجبهه های مقدم جنگ تهیه و
پس از امضاء همه ،به دفتر رهبر انقالب ،ستاد ارتش ،دادگاه انقالب ارتش و رادیو تلویزیون
ارسال نمود!
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فشارجنگ ازیکسو ،نا رضایتی مردم ازسوی دیگر دست اندرکاران رژیم را سخت به وحشت
انداخته بود .یکروزصبح سرگردمحمد زاده ]رئیس رکن سوم لشگر ۲۸سنندج[ به دادگاه
فراخوانده شده بود ،او ،عصرخوشحال برگشت وگفت» :بچه ها -بچه ها مژده!! چرا که ابوالحسن
بنی صدر ،رئیس جمهور وقت به فرماندهی کل قوا منصوب شد .او امروز اعضای دادگاه انقالب
ارتش را به زیر زمین ساختمان دادگاه فرا خوانده و دستور داد ،کلیه زندانیان نظامی که باتهام
سیاسی دستگیر شده اند همه را آزاد کنند!« این خبرخیلی امیدوار کننده بود و درآزادی ما
صد درصد تاثیرمثبت گذاشت !!
تحوالت جاری سبب شد ،حتی رفتار مسئوالن دادگاه ها با زندانیان معقول تر و انسانی تر
باشد همچنین در باال بردن روحیه ما موثر واقع شود .زندانبانان جمشیدیه از روز نخست
محبتشان را درظاهر بروز نمی دادند ،ولی در باطن پشتیبان ما بودند .حاال با توجه به فضای
موجود ،آنها نیز دور از وحشت و ترس هر لحظه می خواستند به ما نزدیك شده و ابراز همدردی
نمایند !!

آزادی اززندان به حقیقت پیوست
دربیستم شهریورماه ،۱۳۵۹پس ازآغاز جنگ ایران -عراق ،مدتی بود در درون زندان جنب و
جوشی پدیدآمده بود .درهفته های آخر قبل از من ،یکدسته حدود سی نفری ازنظامیان نیروی
دریائی بوشهر آزاد شده بودند .این آزادی ها در روحیه ما موثر بود .در این روزها زندان
یکپارچه شور و شادی بود .وقتی اسم کسی خوانده می شد ،همه شادمانی می کردند.
قبال دردرون زندان شایع شده بود ،عده زیادی از زندانیان دردو مرحله آزاد خواهند شد.
خوشبختانه ،جمشیدیه این مزیت را داشت که زود ازخبرها مطلع می شدیم.
لیست اسامی مرحله اول اعالم گردید .این بارلیست آزاد شدگان مرحله دوم درطبقه همکف
توسط گروهبان نگهبان وقت با صدای بلند خوانده می شد .همه با هیجان گوش می دادیم.
ناگهان اسم من از حلقوم گروهبان نگهبان بیرون جهید .شادمانی غریبی در وجودم رخنه کرد.
حواسم اندکی پریشان بود و احتماال زمان و مکان را شاید در یک آن فراموش کرده بودم .اما
کف زدن های دوستان مرا به خود آورد .ازلحظه ابالغ فرمان آزادی ظرف بیست دقیقه کلیه
وسایل و پوشاك زندان را به انبار تحویل داده و لباس هایم را تحویل گرفتم .دوستانم مرا تا درب
خروجی بخش بدرقه کردند.
نزدیك غروب بود ،من و استوارعزیز طویلی با ابراز و احساسات پرشور دوستان ،محیط زندان
را ترك کردیم .هر دو می خواستیم ،هرچه زودتر به مقصد برسیم .درهوای آزاد خارج اززندان به
آزادیم باور نداشتم .گاهی انگارکه دو باره قصد دستگیرم را داشته باشند مضطرب و پریشان
حال می شدم .هنگام راه رفتن به پیرامون خودم نگاه می کردم .بعلت بمباران های عراق
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وسایل نقلیه درخیابان ها کمیاب بود .مردم سخت وحشت زده بودند .پس از ده دقیقه
پیاده روی ،با استوار عزیز طویلی ۱خدا حافظی کردم

به امتداد خیابان الله زار رسیده بودم ،ناگهان یك فروند هواپیمای عراقی درآسمان خیابان
ناصرخسرو به طرف بازار درارتفاع کم ظاهر شد .دردوران زندان چنان عذابی را تحمل کرده
بودم که دیگر ترس ازبمباران نداشتم .همچنان حرکتم را به مقصد ادامه دادم .درکنار میدان
سپه به »مسافرخانه شیراز« رفتم .از سال ها ی قبل هنگام مسافرت به تهران در اینجا اقامت
می کردم صاحب و کارکنان آن آذربایجانی بودند و همیشه ترکی صحبت می کردند و دراینجا
بیشتر احساس راحتی میکردم .هنگامیکه ازپله ها باال می رفتم ،ناگهان درجلو دفتر اطالعات،
استوار غالمی 2را دیدم ،سالم کردم .غالمی! شگفت زده شد ،پس ازلحظه سکوت با تعجب گفت:
»هاشمی! راستی زنده هستی؟!« ،بلی زنده ام .غالمی به گرمی مرا در آغوش گرفت و خوشحال
شد .لحظه ای در رستوران مسافرخانه که پنجره هایش مشرف به میدان سپه بود ،نشستیم و
صحبت کردیم .غالمی گفت» :چند ماه پیش در اورمو شایع شده بود که شما جزو پرسنل
»شبکه براندازی« تیرباران شده اید و همه از شنیدن این خبر ناراحت بودیم!! و درجو خفقان
نمی توانستیم خبرموثقی بدست آوریم «.گفتم» :البته بخت یاری کرد و از مرگ حتمی نجات
یافتیم! متاسفانه خیلی ها را تیرباران کردند!«
باید هرچه زودتر به اورمو بر می گشتیم .درفصل بهارآن شهر زیبا را با دنیایی از غم ترک
کرده بودم .اکنون پائیز رسیده است و دراین فصل امید برگشت به وطن! در دلم شادمانی
می آفرید .پس از رزو جا درمسافرخانه ،هردو به طرف خیابان سوم اسفند راه افتادیم.
__________________________________________________________________
 -۱استوارعزیز طویلی درجه دار خوش هیکلی بود ،با فرهنگ ،اهل شمال .او دردژبان نیروی دریایی در بندر انزلی
خدمت می کرد .نقاش و شاعر بازوقی بود .خودش چنین تعریف می کرد »:اتهام من این است که می گفتند ،شما
نقاشی بدی از سیمای آیت الله خمینی ترسیم کرده و برضد ایشان شعرگفته اید! طویلی تعجب می کرد و
می گفت ،درکجای دنیا انسان را با اینگونه اتهامات زندانی می کنند؟!«
 -2استوارغالمی ،اهل اورمو بود .درگردان  ۴۰۷مهندس خدمت می کرد و درسمت مسئول سوخت برای انجام
کارهای اداری به رکن سوم لشگر مراجعه می کرد ،مرا از آنجا می شناخت .درجه دارصمیمی بود و حرف هایش را
رک و پوست کنده تند -تند باصدای بلند می گفت.

282

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
دفترشرکت »ایران پیما« درآنجا بود و حدود چهارصد متربا مسافرخانه فاصله داشت .پس از
تهیه بلیط اتوبوس برای غروب فردا ،دفتر ایران پیما را ترک و به مسافرخانه بازگشتیم.

مژده آزادی درفضای تاریك
زمان وصول به مقصد یعنی شهر»اورمو« مشخص بود و عجله داشتم خبرآزادی را هرچه
زودتر به خانواده ام اطالع دهم .بعلت بمباران های هوائی ،روشنائی درتهران قطع بود و شهر در
حالت خاموشی کامل بسر می برد .ساختمان غول پیکر مخابرات درضلع جنوبی میدان سپه
حدود یکصد متری»مسافرخانه شیراز« واقع بود .باجه های کوچک تلفن عمومی درجلو
ساختمان قرار داشتند .باتفاق استوارغالمی و در خاموشان جنگ شماره تلفن خانمان را در زیر
نور کبریتهای آقای غالمی گرفتم
دراولین زنگ ،همسرم سونا خانم گوشی را برداشت » :بویورون« .سالم کرده وگفتم» :خبری
خوشی دارم ،امروز اززندان آزاد شده ام و اکنون ازداخل شهرتهران با شما تماس می گیرم.
بلیط اتوبوس تهیه شده و پس فردا صبح در اورمو خواهم بود! همسرم با شنیدن این خبر،
خیلی خوشحال شد .پس ازچند دقیقه گفتگوی تلفنی ،دوباره باتفاق »غالمی« هر دو به
مسافرخانه بازگشتیم.

زندانی دیروز درمالقات امروز
معموال کسی که از زندان آزاد می شد به پشت اش هم نگاه نمی کرد .زیرا جو وحشتناک
دادگاهها همه را به وحشت انداخته بود .هرکس سعی داشت خود را هرچه زودتر به آغوش گرم
خانواده اش برساند! اما من بهنگام آزادی ،به درخواست چند تن از دوستان بویژه گروهبان
»حسین زاده و «...قول داده بودم ،فردای آزادیم به مالقاتشان بروم.
شب پس ازاستراحت درمسافرخانه شیراز ،صبح فردایش بعد ازصرف صبحانه درسالن
مسافرخانه ،راه زندان جمشیدیه درمنطقه» امیرآباد را درپیش گرفتم .راستی پس ازحدود شش
ماه زندان سیاسی در وحشتناک ترین دوران ،اکنون معنای هوای لطیف و طبیعت و انسانها را
دربیرون چهاردیواری زندان خوب لمس می کردم .انگار مثل پرنده ای داشتم پرواز می کردم.
ولی مصائب اعدامی ها هرلحظه که به ذهنم خطور می کرد ،وجودم را همچنان می آزرد و
روحیه ام متزلزل می شد .همچنین درفکر بقیه زندانیان بودم .متاسفانه کاری از دست من
ساخته نبود .حداقل آنچه را که درتوان داشتم انجام می دادم.
روزمالقات بود! قبل ازشروع مالقات ،وسایلی که قبالدوستان سفارش کرده بودند به اضافه
مقداری وسایل مورد نیاز آنان که خودم تشخیص می دادم ،تهیه کرده و به مسیرم ادامه داده
و پس از ساعتی به مقصد رسیدم.
طبق معمول درجلو درب انتظامات ]دژبان مرکز[ صف طویلی ازمالقات کننده ها بچشم
می خورد .هرکس با دردست داشتن پاکت میوه ،خربوزه ،هندوانه ،انگور و ...درکنار نرده های
آهنی پادگان ایستاده بودند .بیشتر مالقات کننده ها را خانواده های نظامیان تشکیل می دادند
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که ازشهرستان های دور آمده بودند .با چند نفرشان صحبت کردم ،خستگی و پریشانی آنها در
ظاهر نشان می داد که از راههای بسیار دور به تهران آمده اند.
باالخره ،اسامی مالقات شونده ها را به مامور انتظامات دادم] .مامورین بیشترسرباز وظیفه
بودندکه صف را کنترل می کردند [.لحظه ای بعد نوبت من رسید .بطرف زندان رفتم .درعین
حال روزهای اسارتم درهمین زندان مرتب به ذهنم خطور می کرد .بعضی از مامورین مرا
می شناختند و ازآزادیم خوشحال بودند .در راهرو باریك مالقات انجام گرفت .حسین زاده و
قدرت بابائی با خوشحالی به محل مالقات آمدند .سفارشات الزم را برای خانواده هایشان دادند.
]بعد توضیح خواهم داد [.مالقات حدود پانزده دقیقه طول کشید ،لحظه پایانی از یکدیگر جدا
شدیم .آنچه دراینجا دیدم ،رفتار خوب زندانبانان نظامی با خانواده زندانیان بود.

بازگشت به دیارم ،آذربایجان
بعدازظهرباتفاق»استوار ...غالمی« درحوالی میدان آزادی ]ترمینال غرب[ با اتوبوس ازتهران
به مقصد اورمو حرکت کردیم .پس ازچهارده ساعت ،به مقصد می رسیدیم .این شهر را درفصل
بهار ،که همه جا سر و سبز و شکوفائی بود ،با سفر اجباری ترک کرده بودم .اما حاال که بر
می گشتم پائیز فرا رسیده بود .دیگر ازآن سرسبزی ها خبری نبود .رنگ صحرا برگشته و
برگهای زرد درختان زمین را پوشانده بود.
سحرگاه روز بعد درداخل شهر اورمو درکوچه روبروی »مسجد سردار« که محل گاراژ بود ،از
اتوبوس پیاده شدیم .آفتاب هنوز طلوع نکرده و خیابان ها سوت و کور بودند .غالمی دوست
داشت خبرآمدن مرا قبل از دیدارمان به خانواده ام بدهد .به همین سبب از من خواست که در
دفتر گاراژ منتظر باشم تا او آمدن مرا به خانواده ام مژده بدهد .من نیز حرف شنوئی کردم و
درآنجا منتظر ماندم.
هیجان زده بودم .باالخره نتوانستم طاقت بیاورم .اندکی بعد به آنسوی خیابان رفته و در
مقابل درب »مسجد سردار« ایستادم .ناگهان درهمان لحظه اتومبیل پیکان از داخل کوچه
پیچید و درمقابلم توقف کرد .خواهرم میرزاده و پسرش میرسعید از ماشین پیاده شده و هر دو
دستهایشان را بر دورگردنم انداختند .از شادی می گریستند.
سوارماشین مزبورشدیم و بطرف منزل حرکت کردیم .بمحض ورود به ابتدای کوچه،
انبوهی ازجمعیت را مشاهده کردم که ازداخل کوچه به طرف ما درحرکت بودند.
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استقبال گرم مردم برایم بیشتر قوت قلب می داد .آنها صبح زود ازخواب شیرین بیدار
شده و به استقبال یک زندانی سیاسی شتافته بودند! هیچکس و هیچ نیرویی آنها را مجبور به
این کارنکرده بود .سرکوچه ازماشین پیاده شدم .پس ازاستقبال درمیان مردم حدود دویست
متر پیاده آمدیم .و بمحض ورود به خانه ]حیاط برونی[ گوسفندی را سر بریدند.
درخانه از پدرم خبری نبود .سخت نگرانش شدم .فوری سراغش را گرفتم .پس از ورود به
خانه ،پدرم را دیدم که درخواب عمیقی فرو رفته است .بعدًا برایم توضیح دادند که علت خواب
پدرم عمل جراحی بر روی چشم ایشان بود که روز قبل انجام گرفته بود .برای دیدنش به او
نزدیک شدم .با شنیدن صداها بیدار شد و یکدیگر را درآغوش گرفتیم .بعدها فهمیدم پدرم
پس از بازگشت ازآخرین مالقات من ازتهران دراین ایام زندگی دشوار و پرمشقتی را گذرانده
است .درکنارش نشستم و از حال بیمارش پرسیدم.
همسایگان ،فامیل ،دوستان از راه دور و نزدیک جمع بودند .همه دراطاق پدرم نشستیم با
هم گپ می زدیم .لحظات شیرینی بود .پس ازمدت ها ،صبحانه درکنار خانواده صرف شد .بعد
با چندتن از دوستانم ازجمله ستوانیار »علی اصغر اویسی«تماس گرفتم .همه خوشحال بودند.

لحظه ای بعد تلفن زنگ زد .گوشی را برداشتم ،بفرمائید! »من سرهنگ تاج الدینی ۱هستم و
آزادی ات را به شما و خانواده ات تبریک می گویم و ازصمیم قلب خوشحالم! اگراین روزها
آزاد نمی شدی ،تصمیم داشتم ازطریق مقامات دلسوز] [...درباره آزادی شما اقدام نمایم .اما
خدا را شکر می کنم که اکنون درکنارخانواده ات هستی!« ]گویا هنگامیکه من با اویسی تلفنی
تماس گرفتم ،همزمان »تاج الدینی« برای شرکت درجلسه ای به ستاد لشگر آمده بود و از آنجا
باخبر می شود[
__________________________________________________________________
 -۱سرهنگ تاج الدینی ،قدکوتاه وصدای درشتی داشت .انسان خون گرم و نظامی برجسته ای بود .او در سال های
قبل از انقالب رئیس رکن سوم ناحیه  ۰۳ژاندارمری آذربایجان غربی بود و درآن موقع بعلت کارهای اداری آشنائی
داشتیم .گویا ،تاج الدینی پس از انقالب مدتی زندانی شد ]،با خطر مرگ مواجه بود[ اما بعلت مدیریت اش ،از
زندان آزاد و بفرماندهی عملیات منطقه قطور منسوب گردید ] .درمنطقه سلماس و خوی [.او درپاکسازی منطقه
قطور و برقراری امنیت آنجا نقش موثری داشته است.
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روزها و هفته ها مردم گروه -گروه از دور و نزدیک برای دیدنم آمدند .این دیدارها بلحاظ
روحی انسان را برای تداوم مبارزات امیدوار می کرد.
درزندان تصمیم گرفته بودم چنانچه روزی از زندان آزاد شوم ،مدتی درهوای آزاد درکنار
خانواده ام خواهم بود .اما بیش از یکماه نتوانستم بیکاری را تحمل کنم .این بار باید درخارج از
ارتش کاری جستجو می کردم! خوشبختانه زندان با

تمام محرومیت ها ،فشارهایش

خیلی چیزها هم برایم آموخته بودکه همبستگی بیشتر با خانواده و شناخت اطرافیان ،دوست
و دشمن و جامعه را می توان از آن جمله به حساب آورد.

دو احساس متضاد در درونم
ازاول دیماه ۱۳۴۴شمسی تا بهارسال ۱۳۵۹نزدیک به پانزده سال بهترین دوران جوانیم را
درخدمت ارتش صرف کردم .دوره یکساله آموزشگاه گروهبانی را درپادگان های پسوه در
آذربایجان و شاه آبادغرب دراستان کرمانشاه ،و باقی خدمتم را درشغل درجه دارعملیات
لشگر ۶۴پیاده انجام وظیفه کردم.
پس ازآزادی از زندان تهران و بازگشت به اورمو بایستی با ارتش تسویه حساب می کردم.
دراولین فرصت ،یکروز قبل ازظهر به ستادلشگر مراجعه نمودم .هنگام ورود به محیط خدمت
سابقم ،دو احساس متضاد بر روح و دلم رخنه کرده بود از سویی خوشحالی از دیدن همکاران
سابق و محیط کارم که سالیان دراز درآنجا روزگارم را سپری کرده بودم و خاطرات تلخ و
شیرینی داشتم و دیگری وحشت از جو خفقان حاکم که ناخود آگاه انسان را از سایه اش به
حراس می انداخت
با توجه به جوحاکم ،قصد داشتم نه بطورخصوصی بلکه در انزار عمومی به اطاق رئیس رکن
سوم بروم .نخست به اطاق قدیمی رئیس مراجعه کردم و متوجه شدم که محل اتاقش تغییر
کرده است .خوشبختانه درداخل راهرو با رئیس رکن سوم وقت »سرگرد اسماعیل شهسوار«
روبرو شدم .یکدیگر را درآغوش گرفتیم .بال فاصله مرا با خود به دفترش برد ،درکنارش نشستم.
چای حاضربود .بالفاصله ستوانیار»علی اصغر اویسی« ،لحظه ای بعد»سرگرد لطیف صالح امین«
وارد اطاق شدند .آنها نیز به گرمی ازمن استقبال کردند .شهسوارگفت ...» :توطئه ای برای شما
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چیده بودند ،اما خدا را شکر که نقش برآب شد! بسیارخوشحالیم که دوست و همکار عزیزمان را
اکنون درکنارخودمان می بینیم و«!...
سایرهمکاران یکی پس ازدیگری برای دیدنم می آمدند .همه خوشحال بودیم .مایل بودم
بیشتردرحضورهمکارانم باشم .اما احساس بیگانگی وجودم را فرا گرفته بود .سعی می کردم هر
چه زودتر ستاد لشگر را ترک کنم .از سوی دیگر مجبور بودم برای انجام کارهای اداری به
بخش آمار آجودانی درستاد مراجعه بکنم
باالخره پس ازخداحافظی با دوستان به دنبال کارم رفتم .بخش آمار آجودانی درطبقه
همکف قرارداشت .وقتی وارد اطاق شدم ،چند نفر در پشت میزهایشان مشغول کار بودند.
پنجره های اطاق مشرف به حیاط ستاد بود .همه خوشحال شدند .اما ]م [ می ترسید که با من
صمیمی رفتارکند و با احتیاط به من نزدیک می شد! چنین برخورد های ازطرف بعضی
اشخاص مرا از درون می آزرد .معموال ،کسانی که نان را به نرخ روز می خورند ،و به خاطر
منافع شخصی ،چشمشان را به بی عدالتیها می بندند ،چنین رفتارهایی از آنها سر می زند.
طبیعی است که چنین فرهنگ زشتی درجامعه باعث تقویت زور گوئی ها و بی عدالتیها
می گردد.
اکنون پس ازانجام کارهای اداری ،عازم »تهران مخوف« هستم .تهرانی که خاطراتی بدی از
آنجا دارم .این بار برادرم »میرمحمد« مرا همرا هی می کند .سفر شبانه با اتوبوس انجام گرفت.
کارهایم بایستی دربخش »پرسنلی وکنترولرنیروی زمینی درلویزان -اداره ممیزی ستاد مشترک
درخیابان معلم -وزارت جنگ درخیابان سوم اسفند سابق« انجام بگیرد.
نخست به لویزان رفتیم ،برادرم دراطاق انتظامات درب ورودی نشست و من پس از انجام
تشریفات به داخل ستاد وارد شدم .نخست ،دربخش پرسنلی به کارمند غیرنظامی مراجعه کردم
که کارم دردست این جوانمرد خوش برخورد و پردل بود .او ،نخست یک استکان چایی برایم
آورد و سپس شروع به درد و دل کرد .او بمحض دیدن نامه دادگاه مبنی بر اخراج من از ارتش
وپرداخت نصف حق بازخریدی ناراحت شد .وگفت» بنظرمن دادگاه در باره شما خیلی
بی عدالتی کرده است .این چه دادگاه اسالمی است که ،پس از پانزده سال خدمت ،شما را با
نصف حق بازخریدی ،بازخرید می کند .گناه شما و زن و بچه هایت چیست و...؟! او گفت که
سعی خواهد کرد که من بدون درنظرگرفتن امریه دادگاه تمامی حق بازخریدی را دریافت
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کنم .امیدوارم دربخش»کنترولر«کسی متوجه نشود! کارمند مزبورپس از امضا و تحویل مدارک
تکمیلی بمن ،مرا با نهایت محبت به طرف ساختمان بعدی که کنترولر درآن قرارداشت
راهنمائیم کرد.
دربخش)کنترولر( نیروی زمینی با اینکه چندنفرآشنا پیدا شدکه قبال درکنترولرلشگر بودند،
و بمن ابراز محبت می کردند ،اما مسئول مربوطه بالفاصله متوجه مضمون نامه دادگاه انقالب
شد .دوباره مبلغ دریافتی مرا به نصف تقلیل داد .درنتیجه کمکی که کارمند بخش پرسنلی
می خواست درحق من بکند ،دیگر غیرممکن شد.
با این ترتیب ستاد نیروی زمینی را با برادرم ترک کرده و به دنبال بقیه کارها به ارگانها
دیگری مراجعه کردم .دراداره ممیزی و وزارت جنگ هم مسئولین وقتی احساس می کردند،
پس ازتحمل زندان اکنون اخراج شده ام ،ابراز محبت می کردند .اما »احساس بیگانگی«
همچنان درذهنم مانده بود!

بخش ششم
محیط خارج از ارتش،تداوم فعالیت
سیاسی

شگرد سیستیم های دیکتاتوری
به نظرمن تمامی نظامهای دیکتاتوری برای حفظ موجودیت خود و سیادت به مردم ،به
توطئهء تفرقه بیانداز و حکومت کن مستمسک می جویند .حاکمین ،از هم آوایی و یکسوئی
مردم بیگانه اند و با تفرقه اندازی به آسانی می توانند اطالعات الزم را برضد یکدیگر دریافت
نموده و از هرگونه تشکل ملی جلوگیری نمایند .متاسفانه دردوران جمهوری اسالمی نیز شاهد
چنین اعمالی بودیم.

۱

دراوایل دهه شصت شمسی ،جوانی بنام»رشیدعظیمی« یکی ازکارکنان دانشگاه اورمو
ناگهان بین منزل خود در روستای آمرود آغاج و محل کارش دردانشگاه درجاده نازلو ،حدود
یك و نیم کیلومتری آن ناپدید شد .رشید ،حدود سی سال داشت ،جوانی بود خوش برخورد،
مهربان و با فرهنگ و عالقه خاصی به موسیقی ،فرهنگ و ادبیات و باالاخص به هویت
آذربایجانی خود داشت و دراین باره فعال بود.
دراین میان ازطرف مبادی مربوطه برای کارکنان ،زمین خانه واگذار می شد .درتقسیم
زمین بین افراد اختالف جزئی رخ میدهد ،گویا پس از ناپدید شدن رشید ،نزدیکانش به کسانی
مشکوک می شوند که در رابطه با واگذاری زمین با »رشید« اختالف داشتند .اختالفات دامنهء
__________________________________________________________________
 -۱پدرمرحوم رشید عظیمی ،بنام مرحوم )الله وئرن خان( ازفدائیان حکومت ملی آذربایجان بودکه پس ازسکوت
حکومت ملی درآذرماه  1325شمسی ،دسته جمعی به آنسوی ارس رفتند .پس ازحدود دودهه تحمل دوری از
کانون گرم خانواده اش .،سرانجام دردهه  ۱۳۴۰به موطن بازگشت.
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بیشتری گرفت و درهمین رابطه شکایتی به دادگستری تسلیم شد .ناراحتی ها دراین خصوص
به داخل خانواده کشیده شد و هرکس به نوعی ازمفقود شدن رشید در تاثر بود .ماجرا چندین
ماه به درازا کشید .خانواده ،بستگان و دوستان رشید همه نگران بودند و از هرجا سراغش را
می گرفتند ،ولی نتیجه ای حاصل نمی شد .عده ای می گفتند» :رشید بوسیله مامورین امنیتی
رژیم دستگیر و زندانی شده است «.اما برخی ازنزدیکانش باور نمی کردند و همچنان از
همکاران او شاکی بودند. .

تحویل سال جدید و عید نوروز درپیش بوده وهمه منتظر و چشم براه رشید! یکروز مانده
به عید ،صبح بود و درخانه نشسته بودیم ،ناگهان تلفن زنگ خورد گوشی را برداشته گفتم
»بویورون« ازآشنایان بود ،گفت» :خبر ناگواری دارم «.گفتم چه شده؟ جواب داد» :امروزصبح
فرد ناشناسی به خانه زنگ زده وگفته برای عیدی شما »رشید« را درمحلی درکنار نهر»هونه«
گذاشته ایم ،بروید و بردارید! و بالفاصله تلفن را قطع کرد «.آری ،منظور ازعیدی ،پیکر بی جان
»رشید« که درکنار نهر»هونه« درحدود یک کیلومتری روستای آمرودآغاج درداخل باغ انگوری
انداخته شده بود!
خیلی متاثرشدیم ،سراسیمه باتفاق همسرم با ماشین ،سریع خود را به محل حادثه
رساندیم .انبوهی ازاهالی روستا و شهر بویژه فامیل ها درطرفین جاده نازلو اجتماع کرده بودند.
همه ناراحت و حیرت زده اشک می ریختند .عده ای هنوز درداخل باغ درجستجوی جنازه
بودند .سرانجام جنازه از داخل گودالی پیدا شد .بنا به گفته شاهدان عینی» :رشید« قبل ازمرگ
بشدت شکنجه شده و اطراف صورتش کبود شده بود .جنازه درمیان حاضرین به مزارستان
باغ رضوان حمل و پس از انجام مراسم با حضور صدها تن شرکت کننده با اندوه فراوان به خاک
سپرده شد.
 ...هنگامیکه رشید ناپدید شده بود پرونده اش دراداره اطالعات بدست ماموری می رسد که
خانواده رشید را می شناخت .یکروز دیگرنیز»رشید« درزندان اطالعات مامور بومی دیگری را
می شناسد که اهل روستای »خانشان« ازحومه نازلوچای اورمو بوده است.
»رشید« به او می گوید» :من دخترعمه ای در روستای»خانشان« دارم...لطفا به او خبر دهید
که بدنبال من نگردند ،من درزندان هستم «.مامورسفارش را انجام می دهد ،ولی بعدها با افشاء
این راز ،مسئولین اطالعات ،مامورمزبور را بشدت مجازات می کنند ،بطوریکه پس ازآن مامور
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مجبور به انکارگفته هایش می شود .و بعدها معلوم شد»،رشید« توسط عوامل اطالعات بقتل
رسیده است!

ترك ارتش ،جستجوی کار
پس ازخروج ازارتش هیچگونه منبع درآمدی نداشتم .به دستور دادگاه انقالب ارتش
جمهوری اسالمی ،ارتش برای چهارده سال و اندی خدمتم ،فقط هشتاد و شش هزار تومان
پرداخت کرده بود .برای تامین مخارج شش سرعائله با این پول نمی توانستم کاری را شروع
کنم .خوشبختانه خانه مسکونی متعلق به پدرم بود و کرایه خانه نمی دادم یعنی در دوران
بیکاری تنها تکیه گاهم پدرم بود .
چهار فرزندم سه دختر و یک پسر همه زیر چهارده سال سن داشتند و مجبور بودم کاری را
برای خود دست و پا کنم .پس ازچند هفته با مشورت پدرم ،همسرم و سایر دوستان تصمیم
گرفتم که وارد بازار بشوم.
بیش از یک ماه از آزادیم از زندان نگذشته بود که روزها جهت کسب اطالعات الزم در
داخل شهر می گشتم .دراین میان دوستی داشتم بنام »غالمحسین تیمورزاده« 1 ،یکروز برای
کمک فکری نزد ایشان رفتم  .او درمغازه نشسته بود ،بمحض دیدن من خوشحال شد،
__________________________________________________________________
- 1استوارغالمحسین تیمورزاده ،میانسال و بسیارخونگرم و اجتماعی بود .او قبل از بازنشستگی درگروهان سررشته
داری درپادگان اورمو خدمت می کرد .مهارت و صمیمیت تیمورزاده درکارهای شکسته بندی سبب شده بود مردم
از راههای دور و نزدیک به او مراجعه نمایند .معموال همه را رایگان معالجه می کرد .متاسفانه قلب این مرد
نیکوکار دراوایل دهه  ۱۳۶۰شمسی برای همیشه از حرکت ایستاد و به این ترتیب به ابدیت پیوست روحش شاد
باد .از مرحوم تیمور زاده ،یک دختر و چهار پسر به یادگار مانده است.
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لحظه ای درکنارش نشسته و جریان را تعریف کردم .تیمورزاده گفت :دراین نزدیکی مغازه
خالی نوسازی هست که اگر بخواهی حاال می رویم آنجا را ببینیم .پس ازصرف چای هردو برای
دیدن مغازه خالی رفتیم .مغازه درخیابان همافر ،حدود بیست و چهار مترمربع مساحت داشت و
در مقابل مغازه تیمورزاده واقع شده بود .
مغازه را پسندیدم مالک آن حسین اکبری گمیچی بودکه به او معمار می گفتند ،البته
شغلش معمار بود .اکبری انسان مهربانی بود خالصه سرقفلی مغازه را به مبلغ ۱۱۰هزارتومان
خریدیم و کرایه ماهیانه  ۴۰۰تومان مقررگردید کارهای داخلی مغازه و دکور بندی برعهده
خریدار بود »علی فرخ مآل « 1دکوربندی مغازه را ظرف دو ماه تمام کرد.

دراین میان هرچه پول داشتم هزینه مغازه شد و برای شروع کار سرمایه اولیه نداشتم .در
این باره سخت درمانده و ناراحت بودم ،و بیش از این هم نمی خواستم سر بار پدر پیرم
باشم ،سرانجام مشکلم را باپدرم درمیان گذاشتم خوشبختانه او ،یکروز درحضور برادر و خواهرم
بمن گفت :اکنون که دادگاه جمهوری اسالمی چنین ظلمی را درحق شما روا داشته و حتی به
چهارفرزندمعصوم تو ذره ای هم رحم نکرده باشد ،پسرم! خدا بزرگ است ،نگران نباش ! سرمایه
اولیه مغازه ات را من تامین خواهم کرد .با شنیدن سخنان پدرم خوشحال شدم! پدرم ،همراه
من و همسرم چند روز بعد به بانگ سپه شعبه عرب باغی واقع درخیابان شاپور مراجعه و مبلغ
هشتاد هزار تومان از پس اندازش را دراختیار من گذاشت.
نیمه دوم اسفند ماه سال  ۱۳۵۹بود که برای خرید پوشاك عید نوروز باید هرچه زودتر به
تهران بروم ،چرا که بسیاری کارخانجات تولیدی درآنجا متمرکزند .ازآنجایی که ازتهران خاطره
بدی داشتیم ،خانواده ام از تنها رفتن من به تهران سخت نگران می شدند .این بار نیز برادرم
مرا تنها نگذاشت و هردو با هم عازم تهران شدیم.
هیچگونه آشنائی با بازار نداشتم ،نمی دانستم چطور خرید می کنند و چه نوع اجناسی را
_________________________________________________________________
 -۱علی فرخ مآل ،بوسیله برادرش رستم فرخ مآل با من آشنا شده بود .هر دو برادر انسانهای مهربان و مدیری
بودند .رستم را از دوران سربازی اش درپادگان پسوه و شاه آباد غرب می شناختم .که پس ازپایان خدمت ،در
خیابان امام اورمو مقابل پاساژ صولت مغازه کبابی داشت بنام مرمر .رستم درگشایش مغازه و راه انداختن آن
صمیمانه بمن یاری کرد .امیدوارم هر دو این برادر ها زنده باشند..
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بایستی انتخاب کنم! و  ، ...سفر ما چهار روز طول کشید که باالخره مقداری پوشاک زیر سن
پانزده سال ازچند بنکدار ]مرکز پخش[ واقع در سه راه جمهوری و ساختمان پالسکو واقع
درچهار راه استانبول تهیه کردیم .خوشبختانه بیشتر بنکدارها ترک آذربایجان بودند و مرا
دراین کار راهنمائی و تشویق می کردند .پس از وصول جنس ها ،مغازه ای» فروشگاه پوشاک
هاشمی « ا فتتاح کردم.

حفاظت خانواده ام ازمن
درآن دوران یعنی اواخر دهه  50و اوایل دهه  1360درشهرستان اورمو چند نفر را هنگام
بستن مغازه هایشان درکنارکوچه و خیابان ترورکرده بودند .این قربانیان کسانی بودندکه قبال
درنیروهای مسلح یا ساواک شاغل بوده و در دوران حکومت جمهوری اسالمی ازکارشان اخراج
شده بودند.
مردم با توجه به شواهد و قرائن ،برخی از عوامل سپاه پاسداران حکومت اسالمی را مسئول
این جنایات وحشتناک می دانستند از قربانیان این ترورها فقط دو نفر را بخاطر دارم که یکی
»احمد پور« کارمند اخراجی سازمان امنیت )ساواک( بود مرحوم احمد پور ،برادر زن یکی از
آشنایانم بنام استوار بازنشسته صفرخانی بود منزل صفرخانی در حدود صد متری مغازه من
قرار داشت .خود صفرخانی و همسر و فرزندانش را بیشتر اوقات بخاطر این حادثه دلخراش،
غمگین می دیدم .
یکی دیگر از قربانیان ،استوار بازنشسته »یوسف آلمانیه« بود که ناجوانمردانه به قتل رسیده
بود .آلمانیه را از نزدیک می شناختم .او دردهه  1340درقسمت دادرسی درستاد لشگر خدمت
می کرد .درجه دار ورزشکار و ورزیده ای بود و به شکار هم عالقه داشت .خوب به خاطر دارم
که یکی از روزهای گرم تابستان ،استوار آقا غنی دل ،یوسف آلمانیه ،نگارنده و میرسعید،
پسرخواهر ده ساله نگارنده ،که هرچهار نفر به کوههای مشرف به روستای »قیزیل خه نه یه« به
شکارکبک رفته بودیم ،در میان دره های سرسبز و خوش آب و هوا چند تا کبک به گیر ما
افتاد ،و ناهار را دردامنه کوه و در محل زیبایی صرف کرده و عصر به شهر برگشتیم.
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مدتی پس از ترورهای مزبور شنیدم که گویا جوانی بنام »دربندی« اهل اورمو ،یکی از
شرورترین عوامل سپاه پاسداران ،در ترورها و ایجاد نا امنی و رعب و وحشت اهالی دست داشته
است ،بعدها خود »دربندی« درحوالی حمام البرز واقع در خیابان امینی اورمو بوسیله افراد
ناشناسی به قتل رسید ،آنهائیکه او را می شناختند ،می گفتند  :مردم از شر مقتول راحت
شدند.
ترورها ،بویژه درمیان خانواده هائیکه کسانشان را ازخدمت اخراج کرده بودند بیشتر رعب و
وحشت بوجود آورده بود .خانواده من هم از این نگرانی مستثنی نبود .مغازه ام حدود یکصد
متری منزل مسکونی قرار داشت.
فصل پائیز روزها کوتاهتر بود و هوا زود تاریک می شد .از اوایل این فصل به علت آغاز
مدارس و از نیمه دوم اسفند ماه به علت خرید پوشاک عید نوروز معموال مغازه دیرتر بسته
می شد.
پدر و همسرم معموال مرا تنها نمی گذاشتند و هر روز به محض آغاز تاریکی ،همسرم مسلح به
اسلحه کمری ]چهارده خور[ که در زیر چادرش پنهان می کرد در حدود سی متری روبروی
مغازه درآنسوی خیابان ،حداقل روزانه یکساعت رفت و آمد داخل مغازه را زیرنظرداشت ،من
هم با احساس امنیت ،مشتری ها را راه می انداختم.
معموال هرچهار ماه یکبار برای خرید پوشاك به تهران می رفتم و سعی می کردم در
مسافرت ها تنها نباشم ،الجرم برادرم همراهم بود خوشبختانه مدتی بعد دو تا از دوستانم
)نوروزعلی و مصطفی( که هر دو مغازه پوشاک دایر کرده بودند ،باتفاق هم برای خرید اجناس
به تهران عزیمت می کردیم .هر دو آنان ارتشی بودند ،رسولپور درجه دار مهندسی بود که با
توجه به سن قانونی بازنشسته شده بود اما مصطفی درجه دا ر توپچی در پادگان قوشچی بودکه
خود را از ارتش کنار کشیده و به کار شخصی روی آورده بود .این دوستان بسیار با فرهنگ و
خونگرم بودند و با یکدیگر معاشرت خانوادگی داشتیم .متاسفانه پس از ترک وطن بخاطر عدم
آگاهی از آدرس یکدیگر ،ارتباط ما قطع گردید.

ابراز همبستگی دوستان و آشنایان
بطورکلی بسیاری ازمشتریان مغازه عبارت بودند ازخانواده های نظامیان و اطرافیانشان و
سایر آشنایان دور و نزدیك که بیشترشان وضعیت بد اقتصادی و مشکالت روحی مرا درک
می کردند .من بدفعات احساس می کردم که آنها از روی ترحم مشتری این مغازه هستند .ابراز
همبستگی این افراد انسان دوست بیشتر در تقویت روحی من مؤثر بود .
دراین میان بعضی ها هم بودند که نان را به نرخ روز می خوردند ولی خوشبختانه تعداد
آنها کم بود آنها مرا خوب می شناختند اما ازنزدیک مغازه هم عبور نمی کردند برخی اوقات از
پشت شیشه مغازه می دیدم که آنها ازآن سوی خیابان عبورکرده و زیرچشمی مغازه را ورانداز
می کنند به خیال خودشان تماس با من امکان داشت که موقعیت شغلی آنها را به خطر اندازد.
بسیارطبیعی است که افراد صادق و یکرنگ همیشه در زندگی خود جسور و سربلند هستند.
آنها هرگز انسانهای ستمدیده را تنها نمی گذارند و حتی ازخطرات هم نمی هراسند .همه در
درون جامعه شاهد این حقیقت هستند.
یك روز عصر سرگرد »م صمیمی« ،یکی از همکاران سابق  ،با یک بسته ای کوچک که
دردرون کاغذ رنگی پیچیده بود وارد مغازه شد .با دیدن یکدیگرخوشحال شدیم و بدون اینکه
چیزی به من بگوید ،او بسته را روی میز گذاشت .درکنارهم نشسته و صحبت کردیم .اصل
صحبت ازحوادثی بودکه پشت سرگذاشته بودم»،صمیمی« ضمن متاثر شدن از زندانی شدن
من و اخراجم از ارتش ،صمیمانه به من دلداری می داد .پس ازگفتگو و صرف چای ،ساعتی
بعد با خداحافظی مغازه را ترک کرد اما بسته همچنان چند روز در روی میز باقی ماند فکر
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کردم بسته اش را جای گذاشته و یکروز با تماس تلفنی آنرا یاد آوری کردم ،صمیمی گفت:
آن بسته را برای شما هدیه آورده بودم ،تشکر کرده و هدیه را باز کردم .دوعدد لیوان شیشه
ای زیبا که درونشان با گل مزین شده بود قرار داشت.
خوشبختانه دوستان زیادی برای دیدنم به مغازه می آمدند ،و هر یک از آنان با دیدن محل
کسب و وضعیت نسبتا خوب امرار معاشم خوشحال می شدند.
امروز نوبت یکی از همکاران سابق است که از راههای دور به شهر ما آمده است قبل ازظهر

بود ،ناگهان »سرهنگ دوم ابراهیم سعادت یار« ۱که از ستاد نیروی زمینی تهران برای بازرسی
به لشگر آمده بود وارد مغازه شد با دیدن او درجا تعجب کردم که چطور در جوخفقان و با
توجه به حساس بودن شغلش به دیدن من آمده است؟ چطورمحل کار مرا پیدا کرده است؟ به
گرمی از دوست با وفایم استقبال کردم هردوخوشحال بودیم .اندکی درکنارم نشست .ظهر بود
که برای صرف ناهار به منزل رفتیم خوشبختانه پدرهمسرم )شهرود جوادی( که مردی
دموکرات ،ساکت و مهربانی بود همانروز مهمان ما بود ،پس ازاحوال پرسی درکنارهم نشستیم.
سعادت یار می خواست سرگذشتم را دررابطه با گرفتاریهای زندان و ...برای او توصیف کنم .من
هم از اول تا آخر به گفتن حوادث پرداختم ،او همچنانکه چشمانش را به چهره من دوخته و
صحبت هایم را به دقت گوش می کرد ،سخت متاثر می شد.
سعادت یار گفت  :چون شما را یک انسان خوب از نزدیک می دانم ،لذا من و سایر دوستان
درستاد نیروی زمینی ،ماجرای شما را پی گیری می کردیم .حتی ] [...که در ستاد لشگرخود
_________________________________________________________________
- ۱سرهنگ دوم ابراهیم سعادت یار افسر بلند قد و نسبتا الغر اندام  ،اهل اصفهان بود .او قبل ازانقالب درگروه
اطالعات وابسته به نیروی زمینی ،درستاد لشگر خدمت می کرد .او بسیار شخصیت بارز و مدیری بود .بعدها به
ستاد نیروی زمینی منتقل شده بود و قبال اشاره کرده ام که درنجات جان سرلشگر عبدلعلی هومان ،فرمانده لشگر
سابق اورمو درستاد نیرو جان فشانی کرده بود.
بعدها شنیدم هنگام حمله مجاهدین خلق ،درنیمه اول دهه ۱۳۶۰به ستاد نیروی زمینی درلویزان» ،ابراهیم
سعادت یار« پس ازخاتمه نگهبانی اش هنگامیکه ازدرب انتظامات عازم منزلش بوده ،باشنیدن صدای تیراندازی
درداخل ستاد ،کنجکاو شده و دو باره به محل کارش بر می گردد که متاسفانه درهمانجا با اصابت گلوله مهاجمین
جان عزیزش را از دست می دهد .روحش شاد باد.
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را انقالبی جا زده و با سرنوشت شما بازی می کرد ،صالحیتش را تائید نکردیم .می دانستیم که
عده ای قصد دارند با توطئه چینی بهترین نظامیان را از ارتش برکنار ساخته و به این ترتیب
ارتش را تضعیف کنند و...

کابوس های شب
پس ازخروج از ارتش ،از شغل آزاد خود راضی بودم .کم -کم ثابت شد که دوران جوانی
خودم را درارتش تباه کرده ام .اما هنوز اثرات بد زندان درخارج از آن و درمحیط شخصی هم
روح مرا آزار می داد ،چرا که قرارگرفتن حدود شش ماه در بند ،آنهم در سخت ترین شرایط
جو سیاسی و قضائی کشور آسان نبود.
همانگونه که درصفحات کتاب به آن اشاره شده ،درآن دوران بعضی از روزهای هفته،
عده ای بیگناه را به مرگ محکوم می کردند .فردا صبح می دیدیم از دوستان هم بند خبری
نیست و بال فاصله معلوم می شد که آنها تیرباران شده اند! فرداهای دیگر نوبت ما فرا می رسد
و ...دراین مدت شب و روز با شکنجه های روحی مواجه بودم و به علت کاستن وزنم و
پریشان شدن اعصابم ،شب ها کابوس های وحشتناک به سراغم می آمدند و نصف شب از
خواب می پریدم.
یکی ازشب های گرم تابستان سال ۱۳۶۰در داخل اطاق خوابیده بودم .پنجره ها به طرف
حیاط درونی باز بود .اطاق یك متر ازکف حیاط باالتر قرار داشت ،ناگهان نصف شب ازخواب
پریده و اسلحه کمری را که برای دفاع خود همیشه شب ها زیر سرم بود ،برداشته و آهسته در
گوشه ای ازپنجره ایستادم .احساس می کردم که کسی وارد حیاط خانه شده است.
می خواستم به طرف آن شلیک کنم که درآن هنگام ناگهان همسرم ازخواب پرید و بال فاصله
دست مرا گرفت وگفت :دراین موقع شب چکار می کنی ؟ گفتم :کسی دارد وارد خانه
می شود .گفت :نه .کسی درآنجا نیست و باز هم کابوس به سراغت آمده است .اسلحه را از
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دست من گرفت .هر دو تا پاسی از شب بیدار ماندیم .اضطراب و نگرانی باعث می شد که قلبم
از هیجان ،تند -تند به تپش افتد ،بطوریکه خواب بکلی ازچشمانم پریده بود.
سعی داشتم مسائل سیاسی را فعال به بوته فراموشی سپرده و همچنین خاطرات بد دوران
زندان را فراموش کرده و تنها به زندگی عادی فکر کنم .اما کم کم درکوچه و بازار و درمیان
جامعه شاهد بی عدالتی ها بودم و نمی توانستم آنها را تحمل کنم .مجبور بودم حداقل با
انتقاد های سازنده و آگاه سازی کسان دیگران ،مبارزه مدنی را تداوم بخشم .متاسفانه ،برای این
کارها هم اجازه نداشتیم .حتی درداخل چهار دیواری هم انسان نگران بود و بوی وحشت به
مشام انسان می رسید افرادی را درکارهای اطالعاتی گمارده بودند که بسیارشان فاقد صالحیت
اخالقی بودند که برای زهرچشم گرفتن از دیگران هرجنبنده ای را ضد انقالب لقب داده و
سریع او را بازداشت ،شکنجه و حتی اعدام می کردند.
اثرات ناشی ازدوران زندان سبب شده بودکه ناراحتی های روحی همچنان درذهنم بماند.
حتی دو دهه پس ازخروج از دیارم ،درکشوراروپائی نیزکابوس های وحستناک از من دست
بردار نبودند .حال که این سطور را می نویسم ،شب ها درخواب ناخودآگاه جیغ می کشم ،وپس
از بیدارشدن می بینم که ازشدت عذاب روحی تمام بدنم خیس عرق شده است و همسرم به
دادم می رسد! دخترکوچکم خدیجه ]آنا[ دانشجوی دندانپزشکی دردانشگاه »  «Umeåدر
سوئد بود .یکروز جریان را برایش تعریف کردم و او سخت ناراحت شد ،و از من خواهش کرد
که کارهای کتاب را روزها انجام دهم و شب ها قبل ازخواب به نوشتن آن مشغول نباشم ،تا
شب خواب راحتی داشته باشم .سفارش دخترم را قبول کردم و بعدها احساس کردم که
سفارش او تقریبا موثر می باشد.
برای معالجه بارها به روان پزشک مراجعه کردم و آنها درجواب گفته اند» :این آثار در
گذشته به ذهنت حک شده و متاسفانه قابل عالج نیست ،بایدخودتان خاطرات بد گذشته ها را
کم کم فراموش کنید« ...

آغاز فعالیت سیاسی
بعد ازپیروزی انقالب اسالمی ایران و فراز و نشیب های مخصوص آن ،صدها تن به
جوخه های مرگ سپرده شدند ،صدها تن شکنجه و زندانی گردیدند و من نیز مانند هزاران نفر
ازکادر ارتش رژیم سابق به اتهام واهی و شتاب زده درسال  1359پس از چشیدن طمع زندان،
ازارتش برکنار شده و بدون حرفه شخصی یا سرمایه و محل درآمدی درکشور رها شدم.
پس از این همه ستم ،در زندگی خصوصی هم هنوز در زیر ذره بین نیروهای امنیتی قرار
داشتم .البته همه آن انسانهائیکه طالب آزادی و عدالت اجتماعی بوده و در برابر استبداد و ظلم
قد علم می کردند ،در فضای وحشتناک حاکم دست و پا می زدند.
فعالیت سیاسی من کم کم درسال ۱۳۶۰شمسی آغاز شد .نخست کسانی را که قبال
می شناختم و مخالف بی عدالتی ها بودند با آنها همدردی می کردم .باید بگویم ،همه کسانی
که ازنیروهای مسلح کنارگذاشته شده بودند برعلیه حاکمیت مبارزه نمی کردند ،اما برخورد
غیرمسئوالنه و غیردموکراتیک عوامل تندرو حکومتی نسبت به این قشر ستمدیده تحقیرآمیز
بود و ناخود آگاه ،انسان را به مخالفت با حکومت سوق می داد .غیردموکرات بودن عوامل
رژیم ،انسان را نسبت به حاکمیت بی اعتماد کرده و رو در رویش قرار می داد.
بدنبال کسانی بودم که نان را به نرخ روز نمی خوردند ،بلکه وجودشان سرشار ازآزادیخواهی
بود و ظلم به همنوعانشان را به هرنوعی که باشد تحمل نمی کردند .بدین جهت فعالیتم
نخست بیشتر به افراد نیروهای مسلح متمرکز بود .آنها بیشتر از هر قشری درجستجوی راهی
بودند که بتوانند برای رهایی از جو خفقان حاکم قدمهای مثبتی برداشته شود.
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درآن زمان عده ای ازنظامیان به ناچار جالی وطن کرده و درکشور همسایه )ترکیه( بصورت
خود تبعیدی زندگی می کردند .آنها برای براندازی رژیم اسالمی ایران درتقال بودند .بعدها
شنیدم که گویا ،برخی ازآنهایی که مرا از قبل می شناختند ،قصد برقراری ارتباط داشتند .اما
در این باره فقط خبر می شنیدم و کسی با من تماس نگرفت .البته من هم سعی داشتم با
توجه به تجربیات اندک خود ،بدون تعلق داشتن به یک جریان سیاسی ،مبارزه ام را بصورت
مستقل و مدنی با دوستان داخل دوام بخشم.
درجوخفقان حاکم نظامیان بیشتردرکنترل نیروهای امنیتی بودند .سعی می کردم با آن عده
ازعناصر انقالبی که نسبتا منطقی تر فکر می کردند ،معاشرت داشته باشم تا اینکه سوء ظن ها
برطرف گردد .اشخاص انقالبی بودند که کارهای زشت عوامل تندرو را نمی پسندیدند آنها
می گفتند  :همین تند روها مردم را نسبت به انقالب بد بین کرده و ضربه به انقالب می زنند
و ...البته این امرحقیقت داشت ،چنانچه دریک جامعه حکومت عادلی وجود داشته باشدکه
بتواندکلیه حقوق انسانی شهروندانش را تامین کند ،درآنصورت کدام عاقلی برعلیه حاکمیت
مبارزه می کند؟
یکروزغروب ناگهان در روبروی مغازه ام درخیابان همافرتصادف اتومبیلی را دیدم که عده ای
درآنجا اجتماع کرده اند .بالفاصله به محل حادثه شتافتم .یکدفعه پاسدار»قاسم عباسی «

1

_________________________________________________________________
 -1پاسدار»قاسم عباسی« را درسال  ۱۳۵۹از زندان قصر فیروزه تهران می شناختم .حدود بیست و هفت سال
داشت .اهل کاشان و انقالبی دو آتشه بود .همان سال که زندانی بودیم او با همان قیافه ،سرباز نیروی هوائی بود و
بعلت تمرد به مافوق اش زندانی شده بود .درساعات هوا خوری با یکدیگر آشنا شده بودیم.
قاسم ،عباسی،گاهی اوقات برای دیدنم می آمد .خودرو تویاتای سپاه پاسداران را درجلو مغازه درکنارخیابان پارک
می کرد و درداخل مغازه صحبت می کردیم .خوشحال می شدم از اینکه سوء ظن ]سخن چین ها[ از من
برطرف شود .سعی می کردم ارتباط تنگاتنگ با قاسم حفظ شود .بعدها همسر و دختر دو ساله اش را به اورمو
آورد و معاشرت خانوادگی داشتیم.
قاسم خصوصیات مرا شناخته بود ،و می دانست آدم یکرنگی هستم .او به من خیلی احترام می گذاشت .بعدها که
مجبور به ترک وطن شدم ،چندین بار به خانواده ام پیغام فرستاده و گفته بود که هرکمکی از دستم بربیاید انجام
می دهم .او چندین بار با خانواده ام ابراز همدردی کرده بود.
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را ازقیافه و ریش بلندش در آنجا دیدم .جلو رفته و سالم علیک کردم .قاسم با دیدن من تعجب
کرد ،ولی خوشحال شد .عده ای پاسدار هم دراطرافش بودند .قاسم را فوری به مغازه آورده و با
چای پذیرائی کردم .آدرس و شماره تلفن ما رد و بدل شد .البته او هم بسیار خوشحال بنظر
می رسید ،زیرا در یک شهر غریب آشنایی بومی پیدا کرده بود.
درهمان سال ،زمستان پر برف و خشن آذربایجان را پشت سرگذاشته ایم .بهار فرا رسیده
است و هوا کم -کم رو به گرمی گذاشته بود .یکروز قبل از ظهر حاجی با سروان ] [...نامی وارد
مغازه شدند و پس از سالم علیک در گوشه ای ایستادند ،درآن هنگام دختر خانمی که چادر
مشکی درسرداشت مشغول خرید بود و از طرز حرف زدن و قیافه اش معلوم بود که او دانشجو
بوده و درضمن فعال سیاسی و مخالف رژیم می باشد.
پس ازاینکه دخترمزبور ازمغازه خارج شد ،با دوستان تازه احوال پرسی کردیم .احساس کردم
که آنها برای رفتن عجله دارند .ناگهان حاجی رو به من کرد و با خنده گفت  :چوخ ثروت
فیکرینده اولما ،هرشئی گله جکده دوزه لر .مفهوم جمله حاجی را زود فهمیدم و گفتم  :تنها
منبع درآمد خانواده ام این مغازه است و این یک نوع مبارزه است که انجام می دهم .بفرمائید
درداخل کشو میز اسلحه کمری مرا ببینید که مسلح و آماده شلیك است! اما حرکت ملی باید
ریشه مردمی داشته باشدکه متاسفانه جهالت و عوام فریبی درجامعه ما عامل باز دارنده آن
است .مبارزه ما باید نخست برعلیه جهالت که دشمن اصلی ماست باشد ،برای رسیدن به هدف
و ریشه کن کردن جهالت ،آگاهی و رشد فرهنگی و ...ضروریست ...
من سروان ] [...را قبال ندیده و نمی شناختم .او ساکت بود و حرف نمی زد و آدم توداری
بنظر می رسید بعدها شنیدم که او افسر ژاندارمری بوده و پس از پیروزی انقالب از خدمت
اخراج شده و مخالف سرسخت حکومت است .درحین صحبت ،حاجی ،آهسته پاکتی را به من
داده و سفارش کردکه آنرا به خانواده] [...برسانم .او به اتهام براندازی رژیم دربهار ۱۳۵۹مجبور
به ترک وطن شده و در ترکیه زندگی می کرد .پاکت را گرفتم .آنها با خدا حافظی از من جدا
شده و به طرف وانت کوچک آبی رنگ که درفاصله ای از مغازه پارک شده رفته و با همان
ماشین محل را فوری ترک کردند.
پس ازآنها پاکت را باز کردم و دیدم که داخل پاکت سه هزار تومان پول بود .دوستی داشتم
بنام )رضا (...خانواده های ) رضا  ...و ] [...قبال درپادگان خانا همدیگر را می شناختند .همان
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شب باتفاق]خ[ به منزل رضا رفتیم .پس ازصرف چای با پیشنهاد من ،میزبان و همسرش به
آشپزخانه منزل آمدند و درآنجا به همسر میزبان گفتم :مقداری پول به ] [...بدهکارم ،چون
اعضای خانواده اش مرا نمی شناسند ،آیا شما می توانید این مبلغ را به همسرش بدهید؟
اوگفت  :البته که می توانم .پاکت حاوی پول را به خانم رضا ،داده و از او تشکرکردم.
چند ماه بعد شنیدم ،حاجی متواری شده و درترکیه به جرگه خود تبعیدی ها پیوسته
است .ازشنیدن این خبر سخت نگران شدم .من درجریان مبارزه حاجی نبودم و نمی دانستم با
کدام سازمانی ارتباط دارد ،آن امانت  3000تومان ،را بخاطر اینکه حاجی را آن موقع از دور
می شناختم از او گرفتم و خواستم این امانت به دست خانواده ] [...برسد تا بلکه اندک کمکی
باشد در امور زندگی یک خانواده ستمدیده که سرپرستشان جالی وطن کرده است.
مدتی بعد حاجی با فرستادن نمره تلفنی ازآنکارا ،ارتباط اش را با من برقرار نمود .و بعدها
شنیدم که او به سازمان نهضت مقاومت ملی که شاپور بختیار رهبری آن را برعهده داشت،
پیوسته است.

از روشنائی به تاریکی
بنا به خبر رسیده ازدوستان ،پانزدهم خرداد ۱۳۶۴شمسی ،عده ای ازنظامیان درآذربایجان
دستگیرشده بودند .در این باره سخت نگران بودم .ناگهان ساعت هشت و سی دقیقه
شب هفدهم خرداد ،درب آهنی حیاط با ضربه های مشت به صدا درآمد .به علت بمباران های
هوائی عراق روشنائی برق منطقه خاموش بود .سراسیمه درب را باز کردم .سروان حمید ...بود.
او را به داخل منزل دعوت کردم .حمید ،درپوشش خانواده آمده بود ،همسرش درآن سوی
خیابان »عارف« درداخل اتومبیل نشسته بود .سروان حمید حامل پیغامی بود ازطرف ]رضا[ ...
یکی ازدوستانم .سروان حمید دوست مشترک رضا و من بود اما از فعالیت سیاسی ما خبر
نداشت.
سروان حمید خیلی نگران بود و رنگ چهره اش پریده بود .او ،در راهرو ورودی خانه ایستاد
وگفت :من حامل پیغامی هستم ازطرف]رضا[  :عده ای ازنظامیان اخیرا در»تبریز ،مرند ،اورمو«
دستگیر شده اند و امکان دستگیری شما هم محتمل است .مواظب خودت باش « .این خبر به
نگرانیم افزود ،ولی با خونسردی گفتم :فکر نمی کنم من ،مشکلی داشته باشم ،نگران نباشید.
و از او تشکر کردم .سروان حمید درظرف کمتر از ده دقیقه خانه را با احتیاط ترک کرد.
پس از بدرقه دوستمان ،به داخل اطاق اولی مشرف به خیابان رفته و ازگوشه پرده به خیابان
تاریک نگاه کردم تا ببینم دراطراف منزل چه خبر است! درآن لحظه خیلی خشمگین و ناراحت
بودم .با اینکه هیچ کارخالف قانون انجام نداده بودم ولی با توجه به تجربیات گذشته،
می دانستم که درصورت دستگیری دادرسی نخواهد بود و دست اندرکاران این بار هم ازکاه،
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کوه خواهند ساخت .درنتیجه تصمیم گرفتم برای حفظ جان خودم خانه را هرچه زودتر ترک
کنم  ،...همراه ] [...خانه را ظرف کمتر از نیم ساعت ترک کردیم .در قسمت پیاده رو به طرف
جنوب)مقصد( درحرکت بودیم .تازه پنجاه متر از خانه دور شده بودیم ،ناگهان اتومبیل پیکان
سفید رنگی ،که دو نفر پاسدار سرنشین آن بود ازطرف جنوب به خیابان عارف )بن بست
شمالی سابق( که خانه ما درآنجا بود درحرکت بودند .خوشبختانه به علت تاریکی آنها نتوانستند
مرا شناسائی نمایند.
درابتدای خیابان جنوبی به کوچه فرعی پیچیده و زنگ خانه خواهر ]ر [...را زدم .شوهر
خواهر او درجه دار ارتش بود و ازخدمت برکنار شده بود .درب را باز کرد .فوری داخل حیاط
شده و وضعیت را بطورخالصه به او توصیف کردم ،تا ]ر [...را درجریان بگذارد .او گفت :عده ای
مامورامنیتی امروزصبح ]ر [...را دستگیر کرده اند و هنوز ازمحل بازداشتی او خبرموثقی دردست
نیست.
می دانستم دوستمان مرتکب کوچکترین گناهی نشده است ،بلکه او هم مخالف
خودسری ها و بی عدالتی های حاکم برجامعه می باشد .با شنیدن خبر ناگوار ناراحت شدم و
باید هرچه زودتر خود را به مخفیگاه می رساندم .با خدا حافظی به راهم ادامه داده و اندکی بعد
به مقصد رسیده و درب را زدم ]رستم [...درب حیاط را بازکرد و وارد خانه شدیم .میزبان از
وضعیت پیچیده من خبر نداشت ،اما همسر رستم خیلی کنجکاو بود و فوری نگرانی مرا حس
نمود.
باالخره پس از صرف چای ماجرا را به میزبان تعریف کرده ،گفتم  :راستش برای حفظ جانم
به اینجا آمده ام .هردو آنان گفتند :خوش آمده اید ،نگران نباشید ،خانه متعلق به خودتان
است! همسر رستم گفت  :اگر خطری پیش آمد ،شما را ازطریق پاسیو )جای روشنائی ،محل
نگهداری گل( به پشت بام راهنمایی کرده و در نهایت ازکوچه پشتی فراری می دهیم!
این خانه امکان داشت زود کشف شود ،اما راه گریزی که همسر میزبان پیشنهاد کرده بود
مرا خوشحال می کرد .امشب تا صبح فردا بیدار مانده و سعی می کردم هر چه زودتر به محل
امن تری بروم  ...همراهم ] [...وضعیت مرا خوب لمس کرده و از شدت نگرانی رنگ چهره اش
پریده بود ولی بسیارعاقل و با اراده ای بود و نمی توانستم چیزی را از او کتمان کنم ،در
غیراینصورت بیشتر زجر می کشید.
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شب را دراین خانه گذراندم .فردا صبح آفتاب دمید .خانه درداخل کوچه قرار داشت و صدای
رفت و آمد ماشین ها زیاد بود .هرلحظه منتظرحادثه ای بودم .درآن هنگام سفره صبحانه پهن
شد و شیر ،ماست ،مربا و کره و پنیر آوردند .از شدت نگرانی اشتهای صبحانه را

ازدست داده

بودم ،بطوریکه با شنیدن صدای هرماشینی ،که شاید مامور امنیتی است ،از جا

می

پریدم .الجرم ازمیزبان جریان رفت و آمد ماشین ها را پرسیدم .میزبان گفت :نگران نباشید!
امروز مصادف است با عید فطر ،به خاطر وفات مادر یکی از همسایه ها] ،ح ف[ مردم به خانه
آنها رفت و آمد می کنند .کمی ازنگرانی خالص شده و صبحانه مفصلی را صرف کردیم .و به
این ترتیب احساس کردم حاال که از روشنائی به تاریکی پناه آورده ام ،دیگر در روزهای روشن
نمی توانم احساس امنیت جانی داشته باشم.

دوستان جوانمرد به یاری ام شتافتند
بطورکلی ماندن درداخل شهر به عنوان )مخفیگاه( را صالح نمی دانستم ،چرا که درصورت
بروز حادثه ای جنگ وگریز امکان پذیر نبود .اما درخارج شهر هم مامورین آن دل و جرئت را
نداشتند و هم اینکه آدم می تواند خود را به آسانی به مناطق امن تری بویژه در روستاها
بکشاند .بدین جهت بوسیله ] [...به دو تن از دوستانم که درخارج از شهر سکونت داشتند،
پیغام فرستادم که آنها ظرف بیست و چهار ساعت به مالقاتم بیایند.
دردرون خانه نشسته و برای خروج از شهر و ...نقشه هایی در ذهنم ترسیم می کنم .ناگهان
زنگ خانه به صدا در آمد و همانروز یعنی هیجدهم خرداد ساعت پانزده و سی دقیقه
) (15/30بعدازظهر»آزاد« به سراغم آمد .با دیدن من دراین محل کمی تعجب کرد ولی گفت:
شما بایستی به بیرون شهرمنتقل شوید .اگر مایل هستید ،درتاریکی باتفاق هم برویم .گفتم:
می خواهم به منطقه ] [...بروم ،نظر شما دراین باره چیست؟ گفت :بسیار خوب! پس از
مشورت های الزم» ،آزاد« ظرف دو ساعت محل را ترک کرد» .آزاد« مدبر ،جسور و مرد عمل
بود.
این بار ساعت هفده ) (۱۷همانروز »ستار « را درکنارخود دیدم و دریک لحظه غرق در
غرور و شادی شدم ،چرا که در انتخاب دوستان اشتباه نکرده بودم ».ستار« هم صفات یک
مبارز جان برکف را داشت و همچنین از پایگاه اجتماعی محکمی برخوردار بود .پس از صرف
چای ،ماجرا را با او درمیان گذاشتم .با صالح دید ایشان ،در آغاز تاریکی این محل را همانروز با
اتومبیل او به یکی از مناطق اطراف اورمو ترک نمودیم .تا مقصد حدود  ۲۰کیلومتر فاصله بود.
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اوایل شب درمخفیگاه شماره دو با استقبال گرم خانواده »ستار « روبرو شدم.
دوری محل از مراکز نیروهای امنیتی ،پوشش انبوه درختان باغات درفصل بهار و وجود
سگ های هوشیار و قوی هیکل دراطراف مخفیگاه ،برعکس مخفیگاه شماره یک درشهر،
خیالم را آسوده کرد .به این ترتیب ورود عناصر بیگانه درمحوطه آسان نبود.
اکثریت اهالی روستاهای اطراف دموکرات بودند و از بی عدالتی های حکومت ،دل خوشی
نداشتند و آنها دفعات متعدد باعوامل حکومتی درگیری داشته اند.
میزبان و خانواده اش از انسان های مهمان پرور و پردل و جرئت بودند .روح آزادیخواهی و
جسارت میان این سالله سابقه طوالنی داشت .بزرگ خاندان آنها بنام ] [...که درحال حیات
نیست از شخصیت های بارز منطقه محسوب می شد] [...در دهه ۱۹۱۰در دوران جنگ اول
جهانی ،هنگام حمله مهاجمین به اورمو و روستاهای اطراف دردفاع از مردم بی پناه و مام وطن
جانانه با مهاجمین جنگیده و در اثر اصابت گلوله!  ...روحش شاد باد.

مالقات ها درمخفیگاه
عصرسه شنبه ۲۷خرداد ماه ۱۳۶۵شمسی] ...و [...مخفیانه دراین مکان به دیدارم آمدند .این
دو نفرچون با احتیاط کامل به محل آمده بودند ،هیچگونه نگرانی نداشتم .آنها از دیدن میزبانان
مهمان نواز و جسور و امکانات رفاهی که برای من فراهم شده است بسیارخرسند شدند ،و
بدین ترتیب نگرانی ها برطرف شد.
پس ازگفتگوهای الزم با ] ...و [ ...به آنها گفتم  » :با توجه به شواهد و قرائن موجود ،بنظرم
حکم دستگیری من هم صادر شده است و عوامل امنیتی درهمه جا به دنبال من هستند.
تسلیم کردن خود به عوامل خودکامه را کاری احمقانه می دانم .دست اندرکاران با اتهامات پوچ
شاید مرا به مرگ محکوم کنند .پس مجبور هستم که خود را از بچه های دلبند و همسر،
خواهر و برادر و همه عزیزانم جدا کرده و در زادگاه خودم به عنوان یک مبارز عدالت جو در
مخفیگاه ها بسرببرم ،و بدین ترتیب دربرابر زورگویان بجنگم .دراینجا مرگ و زندگی انسانها
مطرح است ،پس من نمی توانم سکوت و بی طرفی را برگزینم ،بلکه تا آنجا که در توان دارم
در راه نیل به آزادی ،مبارزه ام را تداوم خواهم بخشید .اگردراین راه بمیرم ،باعث افتخار همه
ماست و ...آنها با اشک چشم ،گفته های مرا تائید کردند،
یکی ازحاضرین گفت :شنیدیم که جوانی بنام»م ،سیدزاده« بهمراه یک پاسدار با اتومبیل
رنو قرمز رنگی ،عصریکشنبه بیست و پنجم خرداد ماه درجلو منزل درتعقیب شما ]نگارنده[
بوده اند .سیدزاده که قبال ما را می شناخت ،از همسرتان می پرسد :مدتی است مغازه آقای
هاشمی بسته است ،نگران شدیم! اوکجاست؟ و همسرت)سونا( جواب می دهد :هاشمی ،برای
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خرید پوشاک به تهران رفته است ،نگران او نباشید! بعدها ازسئواالت مشکوک سید زاده معلوم
می شودکه آنها در تعقیب من بوده اند.
دراین روزها یکی ازدوستانم بنام سرگرد) اسکندری(که از وضعیت امنیتی من بی خبر بوده،
جهت دیدار به منزل مراجعه می نماید .همسرم او را نمی شناخت ،و به همین خاطر می گوید:
هاشمی در اورمو نیست .سرگرد زود بر می گردد.
درتاریخ » ...آزاد« به همراه ستوان قیصری به مالقات من آمدند .ستوان قیصری شاغل
بود ،اما او را ندیده بودم .او دریکی ازکالنتری های شهر اورمو خدمت می کرد .افسرمزبور بوسیله
»آزاد« به من معرفی شده بود .همانطوریکه قبال »آزاد« در باره او توصیف کرده بود ،او ستوان
با شهامت و وطن دوستی بود و مرتب می گفت ...» :چه کاری از دست ما بر می آید انجام
دهیم! من هم درجواب به او می گفتم  :باید صبرکنیم تا حرکت ما مردمی شود ،در
غیراینصورت نابود می شویم .آنها پس از گفتگو و صرف ناهار ،عصر محل را ترک کردند.
درمالقات قبلی به ] [...گفته بودم با رابطم دراستانبول تماس گرفته و وضعیت مرا اطالع
دهد که آیا کشور را ترک کنم یا نه؟ درظرف چند روز ] [...موفق نشده بود با خارج تماس
بگیرد .چون مخفیگاه فاقد تلفن بود مجبور بودم برای برقراری تماس ،علیرغم میل میزبانم
ستار ،به داخل شهر بروم.

توقف کوتاه درخانه های امن
ساعت بیست شب دوم تیرماه  ۱۳۶۴شمسی درپوشش تاریکی به طرف شهر»اورمو«
می رفتیم ،پس ازساعتی درخیابان] [...روبروی مغازه ]معجز[ توقف کردیم .او درداخل ماشین،
ما را نمی دید .درحال بستن مغازه بود .بخاطر بمباران هوائی عراق برق شهر همچنان قطع بود
و از تاریکی خوشحال بودم ،و این وضعیت به من دل و جرئت می داد و جنگ وگریز را آسان
می کرد .معموال عناصر زورگو شب ها می ترسیدند و بیشتر شکارشان روزها بود.
ازماشین پیاده شده به طرف »معجز« رفتم .او کامال تا پائین درب آهنی خم شده و قفل
مغازه را می بست .بمحض بلند شدن ،آهسته سالم داده وگفتم  ...مهمان ناخواسته می خواهید
یا نه؟ او با دیدن من در آن لحظه تعجب کرد ،اما با خنده گفت :قدمتان روی چشمم!
وضعیتم را توضیح داده و گفتم :آمدنم به خانه شما ریسک است! معجز با نگاهی عمیق به
صورتم گفت  :این حرف ها چیست؟ خانه به خودتان تعلق دارد .با این ترتیب ،ساعتی معینی از
شب را قرار گذاشته و از او جدا شدم .طبق قرار قبلی ،به طرف خانه »نظامی«حرکت کردیم.
به محض ورود به خانه میزبان ] [...و] [...هم طبق قرار قبلی درمحل بودند .همه حاضرین از
ما استقبال کردند .همه خوشحال بودیم .وضعیت خودم را به میزبان توصیف کردم .شام
مفصلی تهیه شده بود .هرچه تالش کردم متاسفانه موفق نشدم دراستانبول با رابط ام تماس
تلفنی برقرار سازم .پس ازصرف شام وگفتگو این محل را ترک کردیم.
اکنون به مقابل منزل »معجز« رسیده ایم .زنگ خانه را زدم ،معجز همراه همسرش با چهره
خندان درب را بازکردند .دوست راننده به داخل خانه نیامد ،و قرارگذاشتیم مرا فردا صبح ازاین

320

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
محل بردارد .چون قبال با این خانواده معاشرت نزدیک نداشتیم ،برای بچه های میزبان مهمان
غریبه بودیم.
ساختمان سه طبقه ای بود .طبقه سوم شامل سالن ،اطاق خواب و سرویس کامل دراختیار
ما قرارگرفت .شب را دراین خانه امن ماندیم ،البته معجز را از سالها پیش می شناختم .او
انسان روشن فکر ،پردل ،مهربان و وطن دوست بود ،خوب می دانستم ،چنانچه روزی گرفتار
شوم ،او جوانمردی است که به یاری ام خواهد شتافت و برداشتم درست بود!
شام را در منزل »نظامی« خورده بودیم و دراینجا فقط چای و میوه صرف شد .معجز و
همسرش تا پاسی ازشب درکنار ما نشستند و بعد برای استراحت به طبقه پائین رفتند .مدت
شانزده روز بود که حمام نکرده بودم ۱۸خرداد تا  ۳تیرماه .سرم بشدت می خارید و موهای
سرم می ریخت .دراینجا به حمام رفتم .آب گرم روح تازه ای به من بخشید ،انگار که تازه
متولد شده بودم .همه خوابیده بودند!  ...اما من به سرنوشت آینده می اندیشیدیم .خانه
جدیدی ساخته بودم و حدود چهارصد هزار تومان بدهی بانگی داشتم .مغازه ام بسته بود و
وضع نامعلومی داشت ،فرزندانم کوچک بودند و باالخره ،ساعت  ۰۲۰۰چشمان خواب آلودمان
بسته شد .نمی توانستم بخوابم و لحظه ای بعد بیدار شدم .خوشبختانه ،ساعت  ۰۴۰۰موفق
شدم تلفنی با رابطم در استانبول تماس گرفته و حوادث جاری را توصیف کنم.
رابط )حاجی(گفت :نگران نباشید! خطری شما را تهدید نمی کند .کسانیکه دستگیر شده اند
از نهضت نیستند] .نهضت مقاومت ملی[ من صالح می دانم ازمخفیگاه خارج شده و در
انزارعمومی ظاهرشوید تا مامورین امنیتی به شما مشکوک نشوند .زندگی درخارج سخت
است اما اگرخواستید خارج شوید ،به میل خودتان است .دراینجا هم می توانیم درکنار هم
زندگی کنیم! متاسفانه تحلیل رابط دراین باره منطقی نبود ،چرا که با نهضت مقاومت ملی
ارتباط داشتم .چنانچه این بار دستگیر می شدم  ،مرگ حتمی در انتظارم بود.
آفتاب هنوزطلوع نکرده بود که صبحانه را درخانه میزبان خوردیم .لحظه ای بعد خدا حافظی
کردیم .ماشین درساعت مقرردرجلو آپارتمان بود .همراه یک نفر همسفر به طرف مغازه ام
حرکت کردیم .نخست درکنار مغازه مهدی زاده توقف کردیم .مهدی زاده جوانی بود که در
مغازه اش کپسول گاز پر می کرد و همسایه روبرویی من بود .پس ازسالم علیک ،پرسیدم
چه خبر؟ مهدی زاده گفت ... :چند روز پیش ،چند نفر پاسدار با لباس سویل )شخصی(،
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وضعیت شما را جویا بودند! من هم به توصیف شما پرداختم .این خبر به نگرانیم افزود و با
خداحافظی ،بالدرنگ محل را بسوی مخفیگاهم ترک کردم .
درمخفیگاه گفته های رابط را به میزبان بازگو کردم و گفتم :می خواهم امشب به شهر رفته
و درانزارعمومی ظاهر شوم .میزبان به شدت مخالف کرد و گفت :این کار ریسک خطرناکی
است ،بهتراست فعال دراین مکان به زندگی مخفی ادامه دهید تا ببینیم چه پیش می آید!
متاسفانه تدبیر این مرد دانا را نادیده گرفتم و عاقبت تلخ اش را توضیح خواهم داد.

ریسك خطرناك
درسوم تیرماه ،با استفاده ازتاریکی شب ،پسر میزبان )جسور( مرا با همسفرم با همان
اتومبیل پیکان به مقصد شهر آورد .متاسفانه عواقب این ریسك خطرناك را هنوز درک نکرده ام
و عدم تجربه کافی مرا به چنین ریسکی نزدیک ساخت.
هوا کامال تاریک است و درجاده نسبتا باریک روستایی و خلوت که اطرافش را انبوهی از
بیشه زار ها و باغات پوشانده است همواره با نسیم خنگ را ه را به مقصد ادامه می دهیم.
راننده ،مانند مفهوم نامش ،جوان جسور و بسیارخونگرمی است و مصائب مرا درک می کند و
حتی در رابطه با بدهی های من به بانگ ،می گوید  :نگران نباشید ،من قادرم شخصا کلیه
بدهی های شما را به بانک پرداخت کنم و ...مرتب به صحبت های او گوش می کنم .باز هم
حس غرور به من دست می دهد ،از اینکه چه جوان های پرخونی در این دیار خفته اند.
باالخره پس ازساعتی به مقصد رسیدیم .این بار درکانون گرم خانواده برای رعایت مسائل
امنیتی ،همچنان با اتومبیل از درب ورودی خیابان »عارف« وارد حیاط شدم .طبقه همکف در
اجاره »حمید احمدی«  1بود .برای رد گم کردن ،نخست به خانه احمدی رفتم ،چرا که خانه
_________________________________________________________________
 - 1حمید احمدی ،فرد صبور و هنر مندی بود و به ادبیات آذربایجان عالقه داشت .او اهل خوی بود ،همسرش
»شازدا« ،دخترخاله اش بود و هر دو نوه دختری مرحوم »میرزه حسن رشدیه« بنیان گذار اولین مدرسه مدرن در
تبریز هستند .احمدی ،قبل از انقالب شهردار یاسوج بوده و بعد از انقالب درشغل معلمی درمدارس اورمو تدریس
می کرد.
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همکف بود و دیوارهای حیاط مانع دید رفت و آمد از بیرون می شد .دوست راننده ام
)جسور( بالفاصله محل را ترک کرد خانواده من هم به طبقه همکف آمدند .همگی تا پاسی از
شب نشستیم.
فردای همانروزعروسی نوه عمویم »میر احمد هاشمی« بود .با توجه به وضعیت امنیتی،
برای رفتن به جشن در دو راهی قرارگرفته بودم! ...
راستش من آرزو داشتم درعروسی شرکت کنم ،.اما نگران بودم .باالخره گفتگوها تا پاسی از
شب ادامه داشت و باالخره تصمیم گرفته شد شرکت کنم .درپایان شب هرکسی به خانه اش
رفت و من هم با احتیاط به طبقه فوقانی»منزل مسکونیم« رفتم .پله های طبقه باال از بیرون
یعنی خیابان عارف کامال قابل دید بود
اما سرانجام تلخ فردای همانروز برای ما و همه آشکار شد .حلقه محاصره منزلم بوسیله
نیروهای امنیتی لحظه به لحظه از هرطرف تنگ تر می شود .درنتیجه من دستگیر می شوم.
اما شانس یاری می کند که از چنگ آنها رها شده و به بیابانها روی آورم .به این ترتیب یکروز
طوفانی برای خود و خانواده و دوستانم بوجود آوردند .حادثه مزبور درسطور بعدی توضیح داده
خواهد شد.

بخش هفتم
روزهای طوفانی]ترک وطن[

هرلحظه به تله نزدیکتر می شدم
سرانجام ،با اطمینان به حرف های رابطم دراستانبول ،قصد داشتم کم -کم در انظار عمومی
ظاهر شوم .پس از شانزده روز تحمل نگرانی ها درمخفیگاه ،باالخره به منزل برگشته بودم.
شب سوم تیرماه دراطاق بزرگ مشرف به خیابان خوابیدم ،سحرگاه فردا از شدت نورخورشید
که ازپنجره می تابید از خواب بیدار شده و خود را درکنارخانواده دیدم .علیرغم نگرانیها،
خوشحال بودم .خوشحالی اعضای خانواده هم مضاعف بود.
چهارم تیرماه ۱۳۶۵بود ،یعنی روز حادثه! قبال وقوع آنرا محتمل می دانستم .متاسفانه
یکروز قبل ،گفته های نسنجیده رابطم ازاستانبول از شک و تردیدهایم در این باره کاسته بود و
به این ترتیب لحظه به لحظه به خطر نزدیک می شدم.
صبحانه درکنارخانواده صرف شد .امروز مصادف است با جشن عروسی ]میراحمد ،درخیابان
بهارستان کوچه شماره هفت در اورمو[ قبال با همسرم هماهنگ کرده بودیم که قبل ازظهر با
بچه ها به محل عروسی بروند و من بعد ازظهر درمراسم مزبورحاضر شوم .همسر و چهار فرزندم
ساعت یازده صبح به محل عروسی رفتند و من تنها درمنزل ماندم .منزل چشم انداز زیبایی
داشت ،یعنی قسمت شمال غربی آن از دشت وسیع ،دره وکوه پوشیده شده بود و درقسمتهای
دیگرآن ،کوچه وخیابان وخانه های تازه احداث شده ای به چشم می خورد .رفت و آمد مردم از
پنجره ها و بالکن کامال دیده می شد.
نزدیک ظهر بود که با شلوار راحتی به بالکن رفتم ،بالکن خانه ازخیابان وکوچه بطورکامل
دیده می شد .درآن هنگام دیدم که »محمدرفیع زاده« همسایه روبرویی با همسرش»شیرین«...
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و بچه هایشان درکرت کوچک جلو خانه گلکاری می کردند .برای تنوع از درب مشرف به کوچه،
بن بست ده متری که حدود ده متر با خانه محمد فاصله داشت ،به آنجا رفتم .سالم علیک و
احوال پرسی کردیم .مدتی بود همسایه ها را ندیده بودم و ازطرف دیگر درمنزل احساس
تنهائی می کردم.
با تعارف »محمد« درکنارشان نشستم و چای آوردند .ازقرارمعلوم ،قبل ازآمدنم به اینجا،
مامورین امنیتی مرا در بالکن منزلم دیده و شناسائی می کنند .ده دقیقه نگذشته بود ،و تازه
داشتم چای می خوردم ،که ناگهان سر و کله دو جوان  30-25ساله بلند قد و با ته ریش پیدا
شد .پیراهن یقه ژاپنی به تن داشتند که پیراهن درروی شلوارشان قرارگرفته بود .با قیافه
مرموزی ازخیابان به داخل کوچه پیچیدند .آنها وقتی ازجلو ما با قدم های آهسته عبور
می کردند ،به آرامی با یکدیگرصحبت کرده و زیرچشمی مرا ورانداز می کردند .از طرز
حرکاتشان فهمیدم که آنها عناصر مشکوک یعنی مامور امنیتی هستند و برای دستگیری من
نقشه می کشند .نصف استکان چایی را خورده بودم که بالفاصله آن را به زمین گذاشتم .در
این هنگام »محمد« صحبت می کرد ،فقط صدای او را می شنیدم ،اما حواسم ششدانگ در
جای دیگری بود]آن دو نفر را زیرنظر داشتم[ مامورین پس از شناسائی کامل من دو باره از
انتهای کوچه مزبور به همان ترتیب به طرف خیابان عارف برگشته و در یک لحظه ناپدید
شدند.
محمد رفیع زاده وخانواده اش از وضعیت من بی خبر بودند .نمی توانستم بیش ازاین درآنجا
1

توقف نمایم .بدون اینکه محمد را درجریان بگذارم ،فوری ازحاضرین اجازه خواسته و دو باره به
منزل برگشتم .هرلحظه منتظردستگیری خود بودم اما نمی توانستم خانه را ترک کنم،
انگارکه جایم میخکوب شده بودم.
چندشب گذشته را نتوانسته بودم خوب بخوابم ،چشمانم از بی خوابی به شدت می سوخت.
برای استراحت به اطاقی رفتم که پنجره اش به طرف مغرب]همسایه ام فاضل زاده[ بود .دیگر
از سر و صدای ماشین ها خبری نبود ،اما هرچه تالش کردم بخوابم ،نگرانیها مانع خوابم شد
 -1محمدرفیع زاده ،مهندس کشاورزی بود که درسمت کارشناس بانگ کشاورزی استان درخیابان شهرچای اورمو
انجام وظیفه می کرد .محمد و همسرش انسان های مهربان و با فرهنگی بودند و با هم معاشرت خانوادگی داشتیم.
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اضطراب و نگرانی خواب را از چشمانم ربوده بود.
ظهرشد ،حتی حوصله غذا پختن و یا خوردن آنرا نیز نداشتم .مجبوری به طبقه همکف
منزل حمید احمدی رفتم ،بوی خوش غذا به بیرون خانه هم می پیچید .مهمان نا خواسته سر
سفره نشست» ،حمید« و همسرش »شازده« خوشحال شدند ولی آنها از درون من بی خبر
بودند .می دانستم که امروز درکنار این خانواده آخرین ناهارخویش را می خورم.
پس ازصرف ناهار دو باره به منزل خود یعنی طبقه فوقانی آمدم ،انگار با همه چیز بیگانه
بودم و خانه بردوشهایم سنگینی می کرد .لحظه ای بر روی فرش قرمز رنگی که از پدرم به
یادگار مانده بود درازکشیدم ،اما نتوانستم بخوابم .ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد ،با نگرانی به
بالکن رفتم و دیدم نوه عمویم »میرشجاع« درپشت درب ایستاده است .درب را با دگمه برقی از
داخل بازکردم .میرشجاع وارد حیاط شد و پس ازسالم علیک از همانجا به من گفت » :پسرعمو!
بیا هردو باهم به جشن برویم« و اصرار داشت! اما آمادگی روحی نداشتم و از بالکن گفتم:
»نمی خواهم شما را معطل کنم ،شما بروید ،من بعد خواهم آمد«.میرشجاع ،خدا حافظی کرد و
تنها رفت و من همچنان درخانه ماندم.
نیروی های امنیتی باجدیت تمام قصد دستگیری مرا داشتند .ساعت پنج بعدازظهرچهارم
تیرماه  1365برای بار دوم زنگ خانه به صدا در آمد .این بار علی جوادی ،برادرکوچک همسرم
بود .درب را باز کردم ،او به داخل خانه آمد].علی جوادی ،درسپاه پاسداران سرباز وظیفه بود[
آمدن او ،مرا از تنهائی نجات داد .درآن هنگام اخبار رادیو اسرائیل را گوش می دادم .گفتم:
»علی .اگر مایل هستی باتفاق به عروسی میراحمد برویم «.که او با خوشحالی اظهار تمایل کرد.
درحقیقت می خواستم کسی درکنارم باشد تا چنانچه اگر مرا در بین راه دستگیرکردندحداقل
خانواده ام خبردار باشد.
ساعت هفده و سی دقیقه بود که با پوشیدن شلوار طوسی ،پیراهن و کاپشن کرمی رنگی،
همراه »علی جوادی« به قصد رفتن به مراسم عروسی از درب بیرونی خانه خارج شدم .ناگهان
وانت آبی رنگی درهمان لحظه از چهارراه خیابان جنوبی و شمالی ،درحدود یکصد متری به
طرف خیابان شمالی )منزل ما( پیچید .چراغ وانت چند بار روشن و خاموش شد .معلوم بود
سرنشینان وانت ما را از دور دیده اند و راننده دارد بما ]عالمت[ می دهد! چون با کسی قرار
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نداشتم که به دنبال من بیاید و از طرفی سرنشینان وانت هم ازدور قابل تشخیص نبودند ،بدین
جهت از ]عالمت چراغ[ چیزی را متوجه نمی شدم.
به محض اینکه وانت نزدیک شد با پیچیدن ازخیابان درکنار ما توقف نمود .ناگهان
همسرم )سونا( و نوه عمویم )میراحمد( را دیدم که درکنار راننده وانت مزبور نشسته اند .راننده
وانت پسرجوان و خونگرمی بود بنام )عسگر (...که خانه پدریم را درخیابان بهارستان به آنها
فروخته بودیم .و با این ترتیب ،عسگر ،همسایه و دوست میراحمد هاشمی ،می خواست در
کارهای عروسی به میراحمد کمکی بکند.
درهمان لحظه یکدستگاه لندور اطاق چادری ،سریع ازآنسوی خیابان بدنبال وانت متعلق
به )عسگر( پیچید و با ترمز خشن درپشت آن درجا توقف نمود .سرنشینان هردو ماشین پیاده
شدند .قبل از اینکه سوار وانت عسگر بشوم ،بالفاصله جوان ۲۵ساله ای که راننده لندور بود از
ماشین پیاده شد و رو بمن کرد وگفت »:مالک مغازه هاشمی درخیابان همافر شما هستید؟«
جواب دادم :بلی! چطورمگه ،منظورتان چیست؟ او گفت:پس بفرمائید با هم برویم به سپاه
پاسداران! آنجا چند سئوالی از شما خواهند پرسید و !..گفتم :من درسپاه کاری ندارم که از
من سئوالی بکنند!!«
بعدمتوجه شدم که لندورمزبور متعلق به اطالعات و امنیت است و این جوان هم علی...
نام دارد و ماموراین سازمان می باشد .سونا ،با مشاهده اوضاع به طرف من آمد و درکنارم
ایستاد .عسگر و میراحمد همچنان درکنار وانت خودشان درنزدیکی مامور اطالعات و امنیت
)علی (...و علی جوادی هم درفاصله ده متری درجلوخانه همسایه روبرویی ) ...باباخانی( ایستاده
بودند.
آن موقع به علت بن بست بودن خیابان شمالی )عارف( و همچنین به خاطر رفتن بعضی
از همسایه ها به خانه های ییالقی درباغات اطراف شهر و ...محل حادثه خالی ازمردم بود.
معموالعوامل اطالعات و امنیت برای اینکه بتوانند مخالفان خود را بدون سر و صدا شکارکنند،
سعی می کنند همیشه از اینگونه شرایط استفاده کنند.
هنگام مشاجره با )علی  (...زیرچشمی شاهد تردد افراد مشکوک امنیتی دراطراف منزل و
کوچه های اطراف بودم که مرا کامال زیرنظر دارند! اما دراین باره چیزی به سونا نمی گفتم و
نمی خواستم او را بیشتر ازاین نگران سازم.
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به ناچار داخل لندور رفته و دربغل دست مامور اطالعات و امنیت نشستم!  1علی ،یکدفعه پا
را ازکالج برداشت و ماشین با شتاب به جلو پرید و با سرعت زیاد حرکت کرد .انگار که صحنه
سینما بود و فیلم بازی می کردیم .پنجاه متر ازجلو خانه دور نشده بودیم که ناگهان به خود
گفتم» :مگردیوانه شده ای؟! به کجا می روی؟! با عناصری طرف هستی که خودسرانه قانون را
زیر پا می گذارند! دستگیر می کنند! شکنجه می کنند! اعدام می کنند! و هر بالئی را که
بخواهند بر سر انسانها می آورند و ...؟! دریک لحظه کوتاه با خشونت تمام و بطور سریع و
محکم با دست چپم دنده را زدم به ]خالص[ و سرعت ماشین به یکبار کم شد! علی  ...چنین
انتظاری را نداشت ،او با تعجب ترمزی خشن کرد و من برق آسا به پائین پریدم .با دست راستم
در ماشین را باز نگهداشته و به اوگفتم » :برادر! من که خالفکار نیستم با این وضعیت مرا جلب
می کنید! اجازه بدهید حداقل لباسم را عوض کنم و با لباس مرتب بیایم!!«
شواهد و قرائن چنین نشان می داد که هرلحظه به تله نزدیکتر می شدم .اما خوشبختانه،
بچه هایم قبل ازظهرهمانروز درداخل شهر به عروسی رفته بودند .چنانچه این حادثه درجلو
چشمان بچه ها بوقوع می پیوست برای آنها غیرقابل تحمل می شد ،که پدرشان را مامورین
امنیتی بدون هیچ دلیل منطقی و با توسل به زور با خود می برند.

__________________________________________________________________
 -1بعدها متوجه شدم که نیروهای امنیتی مدت ها مرا زیرنظر داشتند ،اما ازمحل اختفای من بی خبر بودند .در
این میان از زمان برگزاری مراسم نوه عمویم میراحمد هاشمی اطالعاتی بدست آورند و از شبی که قرار مراسم
حنا بندان بوده اطراف محل را زیرنظر می گیرند .هنگامیکه سرنشینان وانت متعلق به عسگر برای بردن من به
عروسی به منزل بنده می آمدند ،مامور اطالعات و امنیت )علی ( ...آنها را تعقیب می کند.

گریزازچنگ مامورین امنیتی
پس ازپیاده شدن ازلندور دوباره به جلو درب خانه یعنی ،محل قبلی برگشته و درآنجا
ایستادم .همسرم )سونا( هنوز آنجا بود .مامور اطالعات و امنیت »علی  «...هم سریع بدنبال من
آمد .میراحمد ،عسگر ،سونا و برادرکوچک همسرم ،علی جوادی و ...همچنان درمحل ایستاده و
شاهد ماجرا بودند.
گویا ،میراحمد هاشمی و مامور اطالعات و امنیت )علی( ،دربهارستان بچه محل بوده و
یکدیگر را ازقبل می شناختند .هردو آنها درکنار هم ایستاده بودند و فاصله من با آنها بیش از
پنج مترنبود .میراحمد هاشمی رو به علی کرد وگفت » :علی! امشب مراسم عروسی من است،
پیشنهاد می کنم عموزاده ام »مؤلف« پس ازخاتمه عروسی ،یعنی پس فردا به سپاه بیاید«.
علی ...زیر بار نرفت .معلوم بود او قصد دارد مرا با زور به سپاه پاسداران ببرد!
]جالل[ درآن حوالی! به من پیغام داد ،چرا معطلی؟! شما که درفکر خودت نیستی،
حداقل دلت به خانواده ات بسوزد! زود برو و !...من نخست با گریختن درمقابل این جوان نا آگاه
راضی نبودم .اما بازهم بی قانونی حاکم درجامعه مرا برآن داشت که هرچه زودتر جانم را از
خطر حتمی نجات دهم!!
خاطرات تلخ سال  1359و تداوم فشارهای امنیتی که بار دیگر بدون دلیل و جرم مصمم به
دستگیری من بودند ،دریک لحظه کوتاه مرا برآن داشت که تصمیم خود را بگیرم!! فوری به
»علی« گفتم» :من لباسم را عوض کرده و زود بر می گردم !« ]البته لباسم مرتب بود و داشتم
به عروسی می رفتم ،راستش لباس بهانه بود برای گریز ازچنگ مامورین امنیتی [.بال درنگ
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وارد خانه شده و درجلو درب ورودی طبقه همکف ایستاده و درب را زدم» .حمید احمدی«
فوری آمد .او درجریان حادثه نبود .گفتم به )کت( شما احتیاج دارم .او ازحرکت سریع من
تعجب کرد و نگران شد و کنجکاوی نشان داد و رنگ چهره اش تغییر یافت .حمید ،سریع کت
طوسی خالداری را به من آورد و آنرا گرفتم وکاپشن خاکی رنگ خودم را به او دادم.
درزمان کوتاه امکان آمدن مامورامنیتی به دنبال من محتمل بود .پس ازتغییر لباس با اشاره

]جالل[ ۱سریع ،اما به زحمت از دیواری که ارتفاعش بیشتراز دو متر بود ،باال رفته و به پشت
دیوار پریدم .خوشبختانه دراین لحظه سرنوشت ساز درپشت دیوارکه دشت وسیعی بود ،از
ماموران خبری نبود!
بمحض پریدن از دیوار ،دیدم دو دختر بچه زیردوازده سال دارند گوسفندان خود را
می چرانند .متاسفانه بچه ها ،گوسفندان و سگ ها همه درآن لحظه وحشتناک چشمانشان را
به من دوخته بودند .این وضعیت مرا بیشتر عصبانی می کرد .اما شانس با من بود چرا که
بعدها شنیدم مامورین سایرمحل های خروجی را کامال زیرکنترل داشتند.
پس ازترک منزل» ،علی«...برای دستگیری مجدد من بدون مجوز وارد خانه شده و با
اسلحه کمری سونا ،را بخاطرناپدید شدنم تهدید می کند .سونا ،می گوید :بالفاصله »میراحمد
هاشمی« به مامور اعتراض کرده و می گوید ...» :این خانم چه تقصیری دارد؟ مگر ما همه
دربیرون خانه درکنارهم نبودیم و...؟! با این ترتیب تهدید »علی «...را خنثی می کند.
ماموراطالعات و امنیت )علی (...بشدت دست و پاچه شده ،فوری خانه را ترک می کند و
عدم موفقیت ماموریت را با بی سیم به مرکز و گشت های متحرک درداخل شهر و اطراف
اطالع می دهد و می گوید» :متهم ،بلند قد ،هیکل متوسط باکاپشن کرمی رنگ موفق به
فرارگردید و «...بال فاصله از یکی ازگشت ها با بی سیم جواب می دهند » :متهم مزبور را در
__________________________________________________________________
 -1قبال درپشت بام قرارگرفته بود و پس ازکنترل کامل مسیر ،آهسته به من گفت  :هر چه زودتر به سمت شمال
بروید ،کسی درآن مسیر دیده نمی شود .من اول فکر می کردم مسیر مزبور را هم زیرنظر گرفته اند
و نمی خواستم درحال گریز مرا دستگیر کنند چرا که اگر قبال هم مجرم نبودم ،حال مجرم شناخته می شوم .با
شنیدن خبر بالمانع بودن مسیرخوشحال شده و سریع گریختم.
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داخل شهر ،ایستگاه »سیدجواد« ] آغ زمی[  ۱دستگیر کردیم .مکالمه های بی سیم را حاضرین
درمحل شنیده بودند.
دراینجا شانس دیگری به سراغم آمد ،مامورین به تصوراینکه من دستگیر شده ام ،آسوده
خاطر می شوند .من با استفاده از موقعیت ،درظرف پانزده دقیقه از میان مزارع گندم ،باغات
سیب و انبوهی از بیشه زارها به سختی عبورکردم .تقریبا از محل حادثه ]خطر[ دورشده بودم
اما صدای شلیک گلوله از اطراف ]منزل[ بگوش می رسید.
مسیرحرکتم به طرف شمال بود .درسمت چپ ) روستای انهر وتپه های مشرف به آن( که
پایگاه پاسداران درآنجا مستقر بود قرارداشتند .قسمتی از مسیرحرکت را با خیز و خزیده
پیمودم .دربین راه از ]نهر[ آبی که عرضش حدود دو متر و عمق اش کمتر از یک متر بود با در
آوردن کفش و  ...عبورکرده و درکنار آن به داخل باغ سیب رسیدم ،دست و پایم را خارها،
سنگ های تیز و بوته خشک درختان ،زخمی کرده بود .چون مدتی درمخفیگاه بوده و راه نرفته
بودم  ،شدت خستگی پاهایم اذیت می کرد .لحظه کوتاهی درزیر درختی نشستم.
مقصدم روستای ] [...بود اما بعلت شاخ وبرگ انبوهی ازدرختان مسیررا گم کرده بودم،
ولی می دانستم که بیش ازپنج کیلومتر به مقصد نمانده است .هوا رو به تاریکی می رفت که در
اندیشه مقصد دیگری شدم .ناگهان در روبروی خود و درفاصله کم مرد میانسالی را دیدم که
داشت در داخل باغ بیل کاری می کرد .با دیدن اوخوشحال شدم .شاید این هم شانس دیگری
بود .من در زیر شاخ و برگ درختی اختفا کرده و او را کامل می دیدم ،ولی او مرا نمی دید.
__________________________________________________________________
 -1جریان ایستگاه سید جواد از این قرار بوده است:
با نوه عمویم )میر شجاع هاشمی( که از لحاظ قد و قیافه خیلی شبیه یکدیگر بودیم ،چند ماه با هم اختالف سنی
داشتیم ،یعنی من بزرگتربودم) .میر شجاع( درهمان لحظه که من گریخته بودم ،در محل عروسی برادرش بود.
گویا او برای خرید ]دوغ[ با دو عدد ظرف خالی نایلونی به خیابان رفته بود .مامورین امنیتی همزمان درآن حوالی
هم مستقر بوده اند و باحتمال زیاد می دانستند که من به مراسم عروسی خواهم آمد ،و آنها می خواستند مرا
دستگیر کنند .اما بجای من اشتباهی )میرشجاع هاشمی( را دستگیر می کنند .بالفاصله جریان را با بی سیم به
یکدیگر خبر می دهند که میرموسی هاشمی یعنی ]مؤلف[ را دستگیر کردیم .دیگر من تعقیب نمی شوم.
ناراحتی هائیکه به»میرشجاع هاشمی « فراهم شده بود بعدا توضیح خواهم داد.
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اما بعلت شک و تردید جرئت نمی کردم مسیرم را از او سئوال کنم .چهره این مردکشاورز
دوست داشتنی بود و آدم مهربانی بنظر می رسید .معلوم بود رنگ پوست صورتش و دستهایش
در اثر کار در زیرآفتاب سوزان سیاه شده است .با خودم گفتم :فکر نمی کنم چنین آدم
زحمتکشی فضول و مردم آزار باشد .البته که حدس من درست بود .باالخره چند قدم به طرف
او رفته و ضمن عرض سالم وخسته نباشید ،گفتم »:من درجه دار ارتش بودم و به اتهام
آزادیخواهی اکنون مامورین امنیتی مرا دنبال می کنند .شما می توانید راه روستای] [...را به من
نشان دهید؟«
مردکشاورز با شنیدن گفته هایم ،فوری به اطراف نگاه کرد ،معلوم بود ،از دستگاه حاکمه
وحشت دارد ،رنگ چهره اش تغییر کرد .از حادثه ای که به من رخ داده اظهار تاسف نمود و مرا
دلداری داد .و فوری بیل را به زمین گذاشت و گفت :بدنبال من بیائید و ! ..حدود دویست متر
از داخل باغات بدنبالش رفتم ،و درجایی ایستاد و راه را بمن نشان داد .با خدا حافظی از مرد
کشاورز ،مسیر را همچنان ادامه دادم.
دویست مترآن طرف درداخل باغ سیب »استوار و 1«...را دیدم که مشغول کار در باغ
سیب اش بود .درپنجاه متری او یکنفرکارگر لباس عوض می کرد تا به خانه اش برود .من با
دیدن » استوار و «...خوشحال شدم .فکرکردم او درد مرا درک کرده و با ماشین خود حتما مرا
ازاین معرکه نجات خواهد داد .سالم داده و خسته نباشید گفتم .او با دیدن من دراین محل
تعجب کرد .کارگرمزبور ما را می دید .درکنارش ایستادم وآهسته ماجرا را به او تعریف کرده و
گفتم» :فردا به بستگان من ] ...و [...بگو که از من نگران نباشند!« گفت» :چشم ،سفارش ات را
انجام می دهم« اما هیچگونه پیشنهاد کمک نکرد.
من هم عادت ندارم درزندگی به دیگران مشکلی ایجاد کنم .با خداحافظی مسیرم را ادامه
دادم .متاسفانه در این لحظه حساس از کمک ]استوار و [...که بیشتر انتظار داشتم ،بهره مند
نشدم .البته او را مقصر نمی دانم ،زیرا ظرفیت همه یکسان نیست .البته خصوصیات من
__________________________________________________________________
 -1استوار» و «...درجه دار درشت هیکل و مهربانی بود .او قبال به اتهام ضد انقالب بودن دستگیر وپس ازتحمل
چند ماه بازداشت و شکنجه روحی در زندان جمشیدیه تهران ،از ارتش برکنار شده بود .احساس می کردم هنوز
اثرات مخوف برخی مسئولین سنگدل درسپاه پاسداران سابق درذهنش باقی مانده بود.
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برعکس است و همیشه تالش می کنم به دیگران کمک کرده و در رفع مشکالت افراد مؤثر
باشم ،حتی در این گونه موارد خیلی افراطی هستم.
عموما مسیرم از میان باغات بود ،لحظه ای بعد درداخل باغ دیگری »حاج آ  «...را دیدم که
با مرد میانسالی بلند قد درکنار موتور آب ایستاده و صحبت می کردند .نزدیک غروب شده
بود ،سعی داشتم هرچه زودتر خود را به منطقه امنی برسانم .از فاصله ای کم »حاج آ  «...را
]حاج آغا -حاج آغا[ صدا کردم ،حاج آغا! جلو آمد .سالم دادم و آهسته با اشاره کوتاهی به
ماجرا ،گفتم» :حاج آغا! شما شاید مرا نشناسید اما من ازیکانات هستم] ،نام زادگاهم یئکن
کهریز است[ شنیدم شما هم به آن طرفها مربوط هستید ،می دانیدکه یئکنلی ها بسیار خونگرم
و متعصب هستند! ] [...ها فامیل من هستند ،من دراین موقع که با تاریکی شب چندان
فاصله ای نیست ،با پاهای زخمی و خسته نمی توانم خودم را به مقصد برسانم و نیاز مبرم به
کمک دارم ،شما! می توانید مرا با اتومبیل خود از اینجا خارج کنید؟« متاسفانه پاسخ »حاج
آغا «.منفی بود .اوگفت » :راستش ،من می ترسم به شما کمک کنم! اما اطمینان داشته باش
که ماجرا را به کسی بازگو نمی کنم  «.متاسفانه از هرطرف نا امید شدم اما مجبور به حرکت
بودم! نهایت لنگ -لنگان به حرکتم ادامه دادم.

جوانمرد دیگری به یاری ام شتافت
کم نیستند آزاده زنان و آزاده مردانی که برای حرمت انسانی ارج می نهند و درراه آزادی
انسانها همیشه تقال می کنند .آنان درشرایط ناگوار و سخت ،و درهرکجا که باشند خود را به
آب وآتش زده و به یاری همنوعانشان می شتابند.
»حاج آ «...بنا به دالیلی نتوانست و یا نخواست دراین لحظه حساس مرا یاری کند .سرانجام
مجبور شدم با روحیه پریشان و با پاهای خسته ،لنگ– لنگان درکنارجاده ] [...زیرپوشش
درختان به مسیرم همچنان ادامه دهم .اندکی بعد ناگهان اتومبیلی ] [...از مسیر روستای ][...
به طرف شهر با کاوش طرفین جاده با سرعت کم درحال حرکت بود .با مشاهده آن احساس
خطرکرده و به زیر شاخ برگ درختان خزیده و نفسم را درسینه ام حبس کردم .اما اتومبیل
همچنان در زیردیدم بود.
اتومبیل وقتی نزدیك شد ،چهره خندان دوست مهربان»جوانمرد« را دیدم .انگار از
خوشحالی دراین لحظه نفسم جان گرفت! لحظه هیجان انگیزی بود ،فوری از زیرشاخه ها
بیرون پریدم و او با دیدن من ،آهسته ترمزکرد و سریع دربغل دستش نشستم» .جوانمرد«
خوب می دانست که برای انجام چه کاری به اینجا آمده است و من هم همین طور! دراین
لحظه هردوخوشحال بودیم چون وسیله مطمئن پیدا شد .فوری تصمیم گرفتم مسیرم را از
روستای ] [...به روستای] [...درمحال ] [...که حدود هفده کیلومتر با شهرفاصله داشت تغییر
دهم.
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»جوانمرد« خیلی آدم پردل و تو داری بود ،قبال او را خوب می شناختم و به او احترام
خاصی قایل بودم .او درجامعه برای همه انسانها مفید بود» ،جوانمرد «...با خونسردی گفت:
»می خواهم شما را ازمسیر نزدیکتری به مقصد برسانم و این مسیر را خوب می شناسم «.او
خواست از مسیری حرکت کند که قسمتی از راه را بایستی از نزدیکی شهر عبور می کردیم.
من رضایت ندادم».جوانمرد«گفت» :نگران نباش! هرگونه مسئولیت شما را بعهده می گیرم!
چون که این مسیر ازداخل باغات راه را خیلی نزدیک می کند و «...باالخره یک کیلومتر با
همین مسیررفته بودیم که متاسفانه بعلت نفوذ آب از باغات اطراف به راه خاکی ،موفق نشدیم
بقیه راه را ادامه دهیم .سرانجام مسیری را که من گفته بودم ،ادامه دادیم.
تاریکی کم کم سایه اش را به افق ها افکنده بود .دراین جاده شوسه عبور و مرور وسایل
نقلیه خیلی کم بود .برای رسیدن به مقصد باید از میان روستای ] [...عبور می کردیم .کمین
کردن عوامل اطالعاتی دراین روستا محتمل بنظر می رسید .نگران بودم ،اما راه را با هوشیاری
ادامه داده ،اندکی بعد به روستای ] [...رسیدیم ،در میان روستا و بیرون آن ،عبورگله های
گوسفند وگاومیش ها ازطرفین جاده سبب کندی حرکت ماشین می شد و حتی بعضی اوقات
ماشین کامال توقف می کرد این حیوانات پشت سرهم آهسته -آهسته ازاین سوی جاده به
آنسوی جاده می رفتند .انگار که نمی دانستند ما عجله داریم؟ دراین وضعیت دلم شور می زد و
می خواستم هر چه زودتر پیش برویم .این روستا درحدود ۱۰کیلومتری اورمو قرارداشت .دارای
] ...جمعیت[ و ساکنین آن معموال به دامداری وکشاورزی و باغداری مشغول هستند.
باالخره ازدست گله های گوسفند و گاومیش ها رها شده و روستا را پشت سرگذاشتیم .از
سمت راست به جاده فرعی رسیدیم که به طرف روستاهای ] ...و ...و ...و ...و ...و ،[ ...و بعد به
جاده اصلی ] [...منتهی می شد.
فراموش نمی کنم لحظه ای را که تازه از روستای ][...خارج شده بودیم و پسرنوجوانی
همراه با گله گوسفندان برای استراحت شب به روستا می آمد .دراینجا نیز اتومبیل درکنارجاده
خاکی توقف نمود تا گوسفندان به آنسوی جاده عبورکنند .پسرك در عقب گله بود ،به محض
رسیدن به ما سالم داد و بدون اینکه ما را بشناسد ،با چهره خندان به ترکی گفت» :هارا بئله
گئدیرسینیز ایندی؟ گلین گئدک قوناغیمیز اولون و) «!...کجا می روید حاال؟ بیائید برویم
مهمانمان بشوید!( گفتیم» :ساغ اول ،گؤزل اوغالن! بیزگرک گئدک!« )جواب دادیم ،زنده باد
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پسرخوب! ما باید برویم!( پسرک برگشت و با خنده گفت» :خوش گلدینیز) «.خوش آمدید( راه
ادامه یافت .صمیمیت این نوجوان دراین موقع مرا به فکرعمیق فروبرد!
این نوجوان ،نمونه بارزی بود ازمردم انسان دوست این دیار! برخورد ساده و سخاوتمندانه
این نوجوان نمایانگر سنت مهمان پروری مردم این مناطق را نشان می داد .اکنون در اریکه
قدرت کدام نامحرمان ستمگر تکیه کرده اند که مرا و هزاران -هزار مثل مرا از هم والیتی های
عزیزش جدا ساخته و اینگونه از مام وطن فراری می دهند!!
هنوز هوا کامال تاریک نشده بود .بدون اینکه حادثه ای روی دهد وارد روستای ] [...یعنی
مقصد شدیم .عده ای از اهالی ،پیر و جوان و کودک ،درمرکز روستا درکنارمسیر ما اجتماع
کرده و صحبت می کردند .معموال روستائیان پس ازپایان کار به هنگام غروب درمحل های
مناسبی جمع شده و صحبت می کنند.
هنگام عبور ازآنجا سعی می کردم چهره ام را کسی نبیند ،زیرا بعضی ازاهالی مرا از قبل
می شناختند .آهسته به »جوانمرد «.گفتم» :توقف نکنید ،شاید بعضی مرا بشناسد« راه را ادامه
دادیم ،ناگهان لحظه ای بعدپسرمیزبان »آیدین« را دیده و توقف کردیم .آیدین ،مرا می شناخت
اما از ماجرا بی خبر بود .درکنار خانه ییالقی ،میزبان از ماشین پیاده شده و با تشکر فراوان و
خدا حافظی از »جوانمرد «...جدا شدیم .او به شهر برگشت .و من همراه با میزبان به طرف
خانه او آمدیم! اطراف خانه با انبوهی از درختان پوشیده شده بود ،راستی اطراف خانه چشم
انداز بسیار زیبایی داشت .در زیردرختان ایستاده بودم و هوا تاریک بود .ناگهان پدر خانواده
یعنی »حاج شهریار  «...که هیکل درشتی داشت ،با چهره خندان از راه رسید .او از دیدن من

دراین موقع شب خوشحال شد ولی تعجب کرد! زود به اوگفتم» :مهمان خطرناک ۱که قبال
اشاره کرده بودم ،اکنون درمقابل شما ایستاده است .و مختصر به توصیف سرگذشتم پرداختم.
»حاج شهریار« با چشمان پر از اشک دستهایش را به گردنم انداخت و گفت» :آقای هاشمی!

__________________________________________________________________
 -۱من قبال برای روزهای اضطراری آینده و برای خروج از منطقه خطر و ماندن در محل امن ،در سه مسیرخروجی
ازشهر ،خانه های امن انتخاب کرده بودم .برای تست ،به میزبان گفته بودم» :چنانچه روزی ازهموطنان خود
تبعیدی درخارج را به منزلتان بیاورم حفاظت می کنید؟ البته که آنها »مهمان خطرناک« خواهند بود.
»حاج شهریار« اعالم آمادگی کرده بود ].منظورم از این تست خودم بودم[
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چوخ خوش گلمیسینیز )خیلی خوش آمدید (.این خانه به خودتان تعلق دارد و «!!...بعدها در
باره شخصیت واالی میزبان توضیح خواهم داد.
سرانجام به دوراندیشی واحتیاط کاری خودم بالیدم ،ازاینکه چگونه و با چه شرایط سختی
توانستم خود را به منطقه امنی برسانم .اما نمی دانستم چه مصائبی پس ازمن بر سرخانواده ام،
بستگانم و  ...خواهند آورد و از این بابت سخت نگران آنها بودم.

فشارنیروهای امنیتی برخانواده ام
چهارم تیرماه ۱۳۶۵شمسی بطورمعجزآسایی از چنگ مامورین امنیتی رها شده و گریختم.
پس ازمن همسرم )سونا( ،با دشواری های زیادی روبرو می شود .باید بگویم هیچکس درفرار
من مقصرنبود!
همسرم نخواسته بود ،پس از من ،حاضرین بیگناه درمحل شریك جرم شناخته شوند .یعنی
»علی جوادی  ،میراحمد هاشمی ،عسگر و «...را زودتر ازمحل حادثه دور ساخته بود .سونا خود
به تنهائی باغم و اندوه درسکوی بالکن نشسته و منتظر وسیله ای می شودکه به بچه هایش در
شهر ملحق شود .هنوز بچه ها از وضعیت پدر بی خبر بودند.
درآنموقع خیابان عارف به علت بن بست بودن ترافیک نبود و بیشتر ساکنین محل درآنجا
رفت وآمد داشتند .ناگهان سونا می بیند یکی از همسایه ها بنام ابراهیم کسبی 1با دو پسر خرد
سالش با اتومبیل پیکان عازم شهر هستند .سونا ،با اشاره دست با صدای بلند کسبی را صدا
می زند و»کسبی« بالفاصله توقف کرده و او را همراه خودشان به شهر می برند »کسبی« دربین
راه می پرسد» :خانم هاشمی! مثل اینکه ناراحت بنظر می رسید! چه شده است؟« سونا ،حادثه
__________________________________________________________________
ابراهیم کسبی همسایه شمالی ،دیوار به دیوار ما بود .او جوان تودار و مودب و خونگرم بود ،خودش و همسرش ،هر
دو معلم بودند .کسبی را از دهه  1350می شناختم که او ،درآن موقع گروهبان وظیفه درگردان  4مخابرات لشگر
بود و به عنوان مسئول تلفن در تلفنخانه ستاد لشگر انجام وظیفه می کرد.
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را تعریف می کند» .کسبی« سخت متاثر می شود و می گوید » :پس من شما را به مقصد
رسانده و زود برگردم .شاید مامورین به خانه ما هم بیایند ،آنموقع همسرم وحشت می کند.
»کسبی« همسر »مؤلف« را به نزدیکی مقصد یعنی»میدان کسری« رسانده و زود به خانه اش
باز می گردد.
سونا واردخانه می شود .درمراسم عروسی بیش ازهشتاد نفرمهمان برای صرف شام و مراسم
]حنا بندی[ دعوت شده بودند .شادی در هرگوشه حیاط بیرونی و داخل خانه برپا بود .سونا ،در
این لحظه نمی خواهد مراسم را به غم و اندوه مبدل سازد .او بدون اینکه ناراحتی اش را بروز
بدهد ،حادثه مزبور را آهسته به خواهرم )میرزاده( و سایر بزرگان خانواده اطالع می دهد.
همانگونه که اشاره شد ،برادربزرگ دامادیعنی »میرشجاع« عصرهمین روزبجای من ،بوسیله
مامورین اطالعات و امنیت دستگیر و درجاده »بند« بازداشت شده بود .خانواده اش ازاین حادثه
بی خبر بوده اند .اما ،لحظه ای بعد» ،مهری« همسر میرشجاع از دستگیری همسرش مطلع
شده ،و با صدای بلند این عمل غیرانسانی را محکوم می کند .اما بزرگان خانواده »مهری« را
ساکت می کنند .باالخره میرشجاع پس از یکشب بازداشت و تحمل شکنجه فیزیکی و روحی
قبل از ظهر پنجم تیرماه آزاد می شود ،بطوریکه آثار شکنجه درصورتش قابل مشاهده بود.

تازه داماد در زندان مخوف
قبل ازپرداختن به حادثه دستگیری ،مضمون کوتاهی را که به ذهنم خطورکرده ،دراینجا
خاطرنشان می سازم :بطورکلی درحیات انسان سه عامل مهم وجود دارد) ،تولد -ازدواج -مرگ(
من اینجا به دومی یعنی به »ازدواج« اشاره خواهم کرد .وقتی یک جوان ]دختر یا پسر[ به حد
بلوغ می رسد ،نیاز دارد برای شیرین کردن زندگی خود تشکیل خانواده دهد و برای عایله و
اجتماع مفید باشد .هر ملتی برای ازدواج جوانانشان درکره زمین سنتهای ویژه ای دارد .ما
آذربایجانی ها هم ازاین امر مثتثنی نیستیم .در شهر و روستا و در هرکجا انسانها این آرزوی
بزرگ را دارند .زوجین ،بستگان ،دوستان ،آشنایان بویژه پدر ،مادر زوجین ،همه و همه در
عروسی شادمانی می کنند.
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اکنون چهارم تیرماه  ،۱۳۶۵مراسم عروسی »میراحمد هاشمی!« است او ۲۴سال دارد،
جوانی با فرهنگ ،مهربان و پردل! و به جرئت می توانم بگویم »میر احمد« درمیان خانواده های
»هاشمی« و دیگران ،آنهائیکه خصوصیات اخالقی او را نیک می شناسند از احترام خاصی
برخوردار است .میراحمد دو برادر و دو خواهر ازخود بزرگتر ،و یک برادر و یک خواهر ازخود
کوچکتر دارد .همه دراین روز تاریخی به شادمانی پرداخته اند.
محل مراسم درخانه شخصی خودشان )خیابان بهارستان کوچه هفتم( است .مراسم امروز را
»حنا گئجه سی« می نامند .بیش ازهشتاد نفر مهمان برای صرف شام دعوت شده اند .درگوشه
حیاط خانه ،دیگهای مسی ]پلو وخورشت و [...قرارگرفته و درگوشه ای دیگرکارهای جشن
انجام می گیرد .همه جای حیاط برونی چراغانی شده است.
عقربه های ساعت تلو -تلو می زند ،اما لحظات تیره و تار فرا می رسد .انگار »تازه داماد«
امروز و فردا به کامش نمی رسد ،چراکه] ،نا محرمان[ در زیباترین روزحیاتش برای او توطئه
چیده اند و می خواهند عروس و داماد را درنخستین روزهای تشکیل زندگی به قانون طبیعت و
انسانیت بدبین سازند!
دراین میان ،ناگهان عده ای مامور امنیتی با لباس سویل ،اسلحه در زیر پیراهنشان ،بدون
مجوز از صاحبخانه بین ساعت  ۲۲-۲۳شب وارد صحنه مراسم عروسی می شوند و با شیوه
مرموزی میراحمد )داماد( را درمحل دستگیر و با خود برده و در زندان ]مخوف[ اطالعات و
امنیت در جاده بند به سیاه چال می اندازند.
به این ترتیب مراسم شادی به مراسم عزا مبدل می گردد .پس ازصرف شام» ،نادر غزنوی«
شوهرخواهر داماد با تشکر ازمدعوین ،به علت دستگیری داماد ،مراسم را کنسل اعالم می کند.
بقول شاهدان عینی ،مردم با نفرت ازعاملین فشار با ناراحتی محل را ترک می کنند!
اکنون درعصر بیست و یکم زندگی می کنیم ،دولت های دموکرات جهان در فکر رفاه و
آسایش شهروندانشان هستند .اما برعکس درکشورهای جهان سوم چنین روشهای وحشیانه،
اعمال قرون وسطائی را درذهن هر انسان آگاه تداعی می بخشد .محل اقامت عروس در
»یکان کهریز« است که حدود ۲۲۰کیلومتر با اورمو فاصله دارد .خانواده عروس هم به محض
شنیدن حادثه سخت دلخور می شوند.
ببیند! این حادثه دردناک برای زوجین جوان ،بخصوص برای پدر و مادرشان که با هزاران
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آرزو به مراسم عروسی عزیزان دلبندشان دل بسته بودند چقدرغیرقابل تحمل است .و تا ابد
نمی توان این خاطره غم انگیز را از ذهن آنان پاک کرد!
باالخره »میراحمد« را بخاطر من زندانی کرده بودند .معموال در اینگونه موارد مادران
بیشتربرای فرزندشان بی تابی می کنند و زود از کوره در می روند .اما مادر میراحمد»معصومه«
بسیار زن مهربان و پردلی بودکه پس ازحادثه فرزندش کوچکترین کم لطفی نسبت به من و
خانواده ام نکرد .بلکه مرتب به همسرم و خواهرم و فرزندانم دلداری داده بود .و ازحوادثی که بر
سر»نگارنده« آمده بود سخت ناراحت بود .صمیمیت او سبب شده بودکه من ازدوران کودکی به
او»عمه«خطاب کنم .متاسفانه»معصومه عمه« دردهه ۱۹۹۰و همسرش یعنی پسرعمویم
)میرعوض هاشمی( که بسیارانسان پاک و با شخصیتی بود درچهاردهم اکتبر 2006به ابدیت
پیوستند .متاسفانه من از زیارت آنها تا ابد محروم شدم )روحشان شاد باد(
میراحمد ،به اتهام پوچ یعنی)شرکت درفرار مؤلف( مدت چهل روز درزندان بود و حتی به
مرگ تهدید شد .اما علیرغم مشکالت داخلی خود دراین مدت مردانه زندان را تحمل کرد و
مقاومت نمود!
من چه درمخفیگاه و یا درترکیه همیشه نگران این جوان بودم .می دانستم او بیگناه است،
لیکن سرنوشت تلخ او هرلحظه مرا به شدت متاثر می ساخت! خوشبختانه بخت یاری کرد و با
پشت سرگذاشتن فشار های جسمی و روحی در سیزدهم مرداد از زندان نجات یافت.
آزادی ]میراحمد[ را یکی از دوستانم ] لکستانی[ تلفنی از شهر»اورمو« اینگونه در استانبول
به من خبرداد» :مژده! میراحمد ،از زندان آزاد شد و اخیرا همسرش را به خانه بخت آورده
است! با شنیدن این خبر بسیارخوشحال شدم .خوشبختانه میراحمد ،زندگی مرفعی دارد و از
حاصل ازدواجش ،دو پسردوست داشتنی بنام های )محسن و حسین( دارد!
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جستجوی ها بشدت ادامه دارد
مهمانان پس ازکنسل شدن جشن عروسی میراحمد هاشمی درچهارم تیرماه ،۱۳۶۵
شبانه محل جشن را ترک می کنند .تنها اعضای خانواده های هاشمی ،فامیل و دوستان در
منزل پسرعمویم »میرعوض ،پدر داماد« می مانند.
درهنگامه شب و درهوای نیمه تاریک دو باره سه نفرمامور امنیتی مسلح به اسلحه کمری با
لباس سویل)شخصی( و با یک دستگاه پیکان سفید رنگ درکنار درب خانه توقف نموده و بدون
اجازه صاحبخانه وارد خانه می شوند .آنها درآن هنگام فوری به سراغ همسرم سونا رفته و با
مراجعه به او می گویند» :خواهر! از شما می خواهیم برای جستجوی همسرتان )میرموسی( به
همراه ما به منزلتان بیائید «.همسرم پاسخ می دهد »:احتیاج نیست من با شما ها بیایم! کلید
خانه را می دهم ،بفرمائید خودتان بروید ،پیدا کنید!«  ...مامورعصبابی شده همسرم را با تهدید
درساعت بیست وسه سی دقیقه همراه )خواهرم میرزاده و پسرعمویم میرعوض هاشمی( به
خانه ام درشهرک فرهنگیان می برند.
مامورین پس از رسیدن به حوالی منزل ،خودشان با سرنشینان درپنجاه متری توقف کرده
و همسرم را تنها به داخل منزل می فرستند .همسرم دراین باره چنین توصیف می کند:
»درهمان لحظات از شدت ناراحتی قادر نشدم باکلیدی که در دستم بود ،قفل خانه را بازکنم و
دست هایم بشدت می لرزید .ناچار شدم زنگ خانه »حمید احمدی« را بزنم که درطبقه همکف
خانه می نشستند .بالفاصله »شازدا« همسر »حمید احمدی« درب را باز کرد ،آهسته ماجرا را
به اوگفتم .شازدا ،ناراحت بنظر می رسید و رنگ چهره اش پریده بود ،او به من گفت» :پس از
رفتن شماها ،مامورین امنیتی بدون مجوز به داخل خانه ریختند .اکنون درداخل خانه و حیاط
مخفی شده و درجستجوی »آقای هاشمی« هستند و «!...سونا ،هنگام ورود به خانه می بیند
مامورین پنجره آلومینیومی توالت طبقه باال را شکسته و ازآنجا وارد درون خانه شده اند.
متاسفانه کلیه اثاثیه خانه و حتی اشیای خصوصی را بهم و ریخته و بازرسی کرده اند!! معلوم
نیست چیزهایی را برداشته اند! دراین هنگام به جز مامورین حکومتی ،کسی درخانه نبود.
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سونا ،دوباره به سوی مامورین درداخل ماشین برگشته و می گوید» :همسرم ،میرموسی
هاشمی ،درخانه نیست! پاسداران به خانه ام ریخته و همه چیز را بازرسی کرده اند! این
بی قانونی درکجای دنیا مرسوم است؟ کجای این کار با قانون اسالمی مطابقت دارد؟ گناه ما
چیست؟ و چرا برای ما این همه ظلم می کنید و...؟!«
مامورین اصال به اعتراض همسرم اعتنا نکرده و می گویند»:شما فکر می کنید »میرموسی«
به خانه کدام یک از دوست یا فامیل ها رفته است؟ سونا می گوید :من نمی دانم! اما می توانم
ازخانه دختردائی ام »مونس« بپرسم! بالفاصله به طرف محله »عسگرخان« حرکت می کنند و
به محض رسیدن به محل مزبور ،کماکان مامورین درفاصله ای ایستاده و همسرم را برای
جستجو به خانه مورد نظر می فرستند.
همسرم دگمه زنگ خانه را فشار می دهد» .عوض قربانی« همسر»مونس« درب را باز
می کند .او با مشاهده سونا دراین موقع شب تعجب کرده و می پرسد ... »:این موقع شب چه
اتفاقی افتاده است؟« سونا ،مختصر به ماجرا اشاره می کند .قربانی ،متاثر می شود و می گوید ...
عوض قربانی ازخانه بیرون آمده و مامورین را برای صرف چای و بازرسی خانه دعوت
می کند .اما مامورین ازاین کارصرف نظر کرده و دو باره ]همسرم ،خواهرم و پسرعمویم[ را از
محلی که برده بودند ،به آنجا رسانده و سریع محل را ترک می کنند.
دراین مدت مامورین زیادی چندین بار به روستاهای»قاطرچی «،منزل دایی همسرم
»عین اله بیگ« و همزمان روستای» ،یاغمورالی« »قوصور« و ...مراجعه می کنند .همچنین
مناطق مشکوک را زیرکنترل می گیرند .خوشبختانه مخفیگاه من به لحاظ امنیتی فوق العاده
مناسب بود و کشف این محل آسان نبود!
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دستگیری و بازداشت همسرم
مرا ازخانه ام فراری داده اند ،میراحمد هاشمی»تازه داماد« را به سیاه چال انداخته اند،
این بار نوبت دستگیری همسرم )سونا( محتمل است .برای گرفتن اعتراف اجباری از او و ایجاد
رعب و وحشت درمیان خانواده ها دست به چنین کارهای غیرانسانی می زنند .تمامی اعضای
خانواده ها ودوستان بویژه فرزندانم در ناراحتی مطلق بسر می برند.
سونا ،شب گذشته دیر وقت ،پس ازمراجعت ازجستجوی اجباری من ،خسته و نگران ،همان
شب ،یعنی چهارم تیرماه درمنزل پسرعمویم )میرعوض هاشمی( می ماند .یقین می دانم ،این
همه مصائبی که برسرانسانهای بیگناه می آورند با هیچ قانونی مطابقت ندارد بلکه عده ای
مسئول خودکامه مرتکب اینگونه اعمال زشت می شوندکه عقده دارند! و به نام اسالم دست به
هرکار ناشایست می زنند.
این روزها ساکنین کوچه هفتم خیابان بهارستان ،به رفت آمد مامورین امنینی با پیکان
سفید رنگ عادت کرده اند .سه نفرمامور امنیتی ساعت پانزده و سی دقیقه ،پنجم تیرماه ۱۳۶۵
به درب منزل آمده و بازهم بدون مجوز قانونی واردخانه می شوند .نخست یکی ازآنها خود را به
طرف همسرم نزدیک کرده و آهسته به او می گوید» :می خواهیم دو باره منزلتان را بازرسی
کنیم ،زود بیا همراه ما برویم!« سونا ،این بار هم می گوید » :آمدن من نیاز نیست ،من کلید
را می دهم بفرمائید خودتان بروید .و خوب می دانید که همکاران شما قبالخانه را اشغال کرده
و اثاثیه خانه را بهم ریخته اند حاال منظورتان از این بازرسی ها چیست؟!« یکی از مامورین
فوری با خشونت از زیرپیراهن بلندش اسلحه کمری را نشان داده و همسرم را تهدید می کند!
سونا بخاطرجلوگیری ازوقوع هرگونه حادثه و به احترام میزبان و صحن خانه ،همسرم از خود
مقاومت نشان نداده وناچار سوارماشین می شود!
ماشین هنگامیکه می خواهد از داخل کوچه حرکت کند ،خواهرم )میرزاده(با نوه خردسالش
»نسرین«که دربغلش بوده بااعتراض شدید راه ماشین را سد کرده و می گوید»:چنانچه بخواهید
همسربرادرم را ببرید ،من نیزهمراه اوخواهم آمد و ! ...یکی از مامورین خشمگین شده و با
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تمسخر به خواهرم می گوید» :خواهر! ما پرورشگاه باز نکردیم تا ازبچه کوچک نگهداری کنیم!«
بدنبال اعتراض خواهرم یکی از همسایه ها» ،ق رضائی« همسر» نصرت رضائی« هم بالفاصله
با اعتراض محکم به مامورین درکنارخواهرم درجلو ماشین ایستاده ومانع حرکت آنها می شوند!
سرانجام مامورین برای بردن سونا ،به زورمتوسل می شوند .همسرم مصرانه می گوید:
»اکنون که مرا با توسل به تهدید و با زور می برید ،پس اجازه بدهید پسرعموی همسرم،
»میرعوض« هم بهمراه من بیاید!« مامورین دربرابر مقاومت مجبوری موافقت می کنند .دراین
هنگام اهالی محل بخاطر رعب و وحشت حاکم درجامعه سکوت اختیار می کنند اما با این
شیوه تنفرشان را به مسئولین امر ابراز می دارند.
به این ترتیب همسرم باتفاق پسرعمویم و یک نفرماموردرصندلی عقب می نشینند و راننده
با یکنفر مامور درقسمت جلو نشسته و سپس ماشین ازمیان جمعیت عبورکرده و به طرف خانه
)شهرک فرهنگیان( حرکت می کند.
دربین راه یکی ازمامورین به من» نگارنده « ناسزا گفته و مرا تهدید می کند! همسرم رفتار
زشت مامور را محکوم کرده و بالفاصله درپاسخ می گوید» :انسان نباید ،انسان را تحقیرکند!
شماکوچکتر ازآن هستید که به همسر من )میرموسی هاشمی( جسارت کنید! شما اگر وجدان
داشتیددرغیاب کسی بدگویی نمی کردید .این همه ظلم نمی کردید؟ و «!...مامور بشدت
عصبانی شده و بازهم شروع به تهدید می کند .دراین حال خواهرم و همسرش میرسلیمان ،در
ماشین خودشان بدنبال آنان درحرکت بودند.
مامورین به محض رسیدن به نزدیک خانه ،با بی سیم با مرکز اطالعات و امنیت تماس
گرفته و وضعیت را گزارش می دهند .بال فاصله از اداره مزبور دستور می دهند» :احتیاج نیست
منزل را کاوش کنید .متهم را فوری به اینجا بیاورید!«
خواهرم و همسرش ازتصمیم اطالعات و امنیت ناراحت شده و ناچار به خانه بر می گردند،
اما ماشین مامورین درظرف پانزده دقیقه به جلو درب آهنی اطالعات و امنیت اورمو می رسد.
درهمان لحظه مقابل درب اطالعات و اطراف آن مملو از جمعیت »زن ،مرد ،کودک ،پیر و
جوان« بوده است .خیلی ها بدنبال عزیزان زندانی و نا پدید شدگانشان بودند! ناله می کردند و
می گریستند .همسرم را ازمیان جمعیت به داخل زندان می برند و عموزاده ام میرعوض نیز
ناچار با ناراحتی زیاد راهی خانه اش می شود!!
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سونا ،ماجرا را چنین توصیف می کند» :همسرم)میرموسی( در وضعیت وحشتناکی گریخته
است و ازموقعیت او سخت نگرانم .ازسرنوشت چهارفرزندم بی خبرم ،نمی دانم کجا هستند؟
نمی دانم بچه هایم از وضعیت پیش آمده بر سر پدر و مادرشان اکنون چه می کنند و...؟! حاال
دربرابرکوهی ازنامالیمتی ها دست و پنجه نرم می کنم وبا این همه مصیبت دردناک خود نیز
اسیر هستم! اسیری که هیچگونه گناهی ندارد! اعصابم متالشی شده بود! درطول عمرم این
اولین باری بود که به داخل زندان پا نهاده ام.
مرا نخست به اطاقک کوچکی راهنمائی کردند.دراینجا حدود نیم ساعت مورد بازجوئی قرار
گرفتم .بعد پارچه مشکی )باند چشم( به من داده وگفتند» :چشمانت را محکم ببند!« چشمانم
را بستم!! انگار ،زیبائی های طبیعت قبل ازاین هم درجلو دیدگانم تاریک بود و بستن چشمانم
تاثیرچندانی بمن نداشت! بعد ازآن مرا سوار ماشین کرده درمحل دیگری پیاده کردند و باند
دیگری بدستم دادند .ماموری گفت» :بیا جلو« جایی را نمی دیدم .مامور ازصدایش معلوم بود
که مرد است .او مرا به دنبالش می کشید .مرتب اخطار می کرد :مواظب باش -مواظب باش!
 ۳ -۲پله هست .آهسته– آهسته پیش می رفتم .باز تکرار کرد ۵ -۴ :پله باال بیائید .به این
ترتیب باال -پائین و چپ -راست راه را پیمودم .گفت :بایست وچشمانت را بازکن! درمحلی
چشمانم را بازکردم که سلول انفرادی در بخش زنان بود .سلول سقف بلند ،فضای کوچک و
هوای کثیفی داشت .سه تخته پتو درکف اتاق گذاشته بودند .درب آهنی دریچه ای داشت برای
کنترل زندانی و تحویل غذا .اما وضعیت غذا بد نبود.
هرروز دوبار یعنی ،صبح و عصر توسط زندانبانان زن با چشمان بسته به محل بازجوئی در
درون زندان می رفتم و بازجوئی ها با چشمان بسته انجام می گرفت!
عموما سئواالت اینگونه بود :چرا همسرت فرارکرد؟ هنگام مسافرت به ترکیه ،او شما را تنها
گذاشت و به کجا رفت؟ درترکیه با چه کسانی مالقات کرد؟ اسامی دوستانشان را بگوئید؟ و ...
؟ پاسخ دادم :هنگامیکه همسرم درپائیز سال  ۱۳۵۹اززندان آزاد شد ،ازلحاظ روحی ناراحت بود
و با کسی معاشرت نداشت .برخی اوقات با خانواده »قاسم عباسی که ازعوامل حکومت بود،
معاشرت داشتیم «.همسرم می افزاید» :دربازجوئی ها دو بارکتک خوردم .یکبار کاغذ ضخیمی
را روی صورتم قرار داده و با سیلی و مشت محکم به صورتم کوبیدند!! در اثر ضربه ازگردنم
به باال بشدت درد کرد و قلبم داشت تند -تند می زد! سرم گیج شد و اشک چشمانم باند
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چشمم را خیس کرد .بار دیگر ،هنگامیکه بهمان شیوه از سر و صورتم می کوبید ،ناگهان باند از
چشمانم لیزخورد و چند تخته پتو را درکف زمین دیدم .بازپرس با بی رحمی گفت»:حاال
پتوها را دیدید! چنانچه حقایق را اعتراف نکنید می دهم آنقدر شالق بزنند تا مجبور به اعتراف
شوید!!« این لحظات دردناک عمری برای انسان محسوب نمی شد بلکه سخت ترین دوران بود.
اما وحشتناک تر ازاین شکنجه های فیزیکی ،شکنجه های شدید روحی بود .برای نمونه:
یک روز به من گفتند» :دختر بزرگت یعنی )فاطمه( را دستگیر کرده و به زندان آورده ایم! اگر
همه چیز را اعتراف نکنید او را از زندان آزاد نخواهیم کرد!« ]آنموقع فاطمه نوجوان بود و
کالس هفتم را می خواند[ بعضی اوقات صدای گریه و زاری نوجوانان در زندان شنیده می شد،
من بیشتر گفته بازپرس را باور کرده و اعصابم خرد می شد!
ناگهان ،یک روز صدای دخترکی را شنیدم که صدایش مانند صدای دخترم )فاطمه( بود و این
بار دیگر دستگیری او را باورکردم و بالفاصله از شدت عذاب روحی بیهوش شده و بر کف سلول
افتادم! درهمان لحظه زندانبان با مراجعه به سلول و مشاهده وضعیت من به مسئولین خبر
داده و مرا فوری به اوژانس انتقال دادند.
هنگام انتقال به اوژانس ،همراهان مراقب عبارت بودند از] :یک دختر زندانبان و یک مرد
مامورمسلح با راننده[ راننده و مرد مامور جلو اوژانس توقف کردند .من با دختر زندانبان به
داخل اوژانس آمدم .دختر زندانبان به علت عدم آگاهی و رشد فکری ،بسیارانسان بی رحمی
بود .هنگامیکه دکتر مرا معاینه می کرد ،او درپشت صندلی دکتر ایستاده و مرا مرتب زیرنظر
داشت .یکدفعه دکتر از من پرسید» :خانم ! مثل اینکه ترس دارید؟« گفتم :آقای دکتر!
نمی دانم! دکتر ماجرا را نمی دانست .باردیگر تکرارکرد و از دختر مراقب خواست از اطاق
خارج شود .دخترمامورگفت» :نمی توانم بروم ،باید در اینجا باشم!« سرانجام دکتر ماجرا را
فهمید و متاثر شد و نسخه را نوشت .من و مراقب ،هردو از اطاق خارج شدیم .یکی از آمپول ها
در اوژانس تزریق شد و بقیه آمپول و داروها را زندانبان تحویل گرفت و دو باره به همان طریق
به سلول انفرادی مراجعت نمودم.
پس ازاین همه شکنجه روحی ،بعد معلوم شد بازپرس به من دروغ گفته است که دخترت
را دستگیرکرده ایم .با این شیوه غیرانسانی می خواستند مرا شکنجه کنند .بعد ازآزادی از
زندان فهمیدم به محض دستگیری من بچه هایم را به خانه های امنی انتقال داده اند.

انتقال فرزندانم به خانه های امن
فرزندانم» :فاطمه ،روباب ،میرصادق و خدیجه« همگی درآن موقع درسنین زیرپانزده سال
بودند .اما آنها هنوز از ناپدید شدن پدر و بازداشت مادر بی خبر بودند .البته بزرگان نخواسته
بودند بچه های بی گناه را به وحشت اندازند .اما بچه ها با مشاهده غیبت پدر و مادرشان کم-
کم دراین باره حس کنجکاوی نشان می دادند ،ولی اطرافیان سعی می کردند به نحوی بچه ها
را با موضوع دیگری توجیه نمایند.

۱

یکی ازدوستانم بنام )محمدعلی ذیفر و همسرش راویه( فرزندانم را بالفاصله ،درشب حادثه،
یعنی پنجم تیرماه ۱۳۶۵سریع به خانه خودشان انتقال می دهند .بچه ها با توجه به غیرعادی
بودن وضعیت حاکم چیزهایی را حس می کنند و روحیه آنها سخت متالشی می شود و مرتب
گریه می کنند .ناگهان دومین دخترم )روباب( که بسیار بچه هوشیار و تودار است ،از شدت
__________________________________________________________________
-۱محمدعلی ذیفر ،دوست صمیمی من بود که سالیان دراز در کوچه هفتم خیابان بهارستان همسایه نزدیک
بودیم .او قد متوسط و هیکل الغری داشت و بسیار انسان با فرهنگ وخونگرم بود و همیشه سعی می کرد
همنوعان خود را یاری دهد .او بارها با چهره خندان درکارهای شخصی و اجتماعی و سیاسی به کمکم شتافته بود.
او شمعی بود که خود می سوخت و به اطرافیانش روشنائی می داد متاسفانه مرگ دختر ناکامش مژگان ،ضربه
محکمی به او وارد ساخت .سرانجام بعلت سکته قلبی در اورمو به ابدیت پیوسته بود .روحش شاد باد .از محمدعلی
ذیفر ،فرزندان مهربانی به یادگار مانده است ! ]سیامک ،میترا و زهره [
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ناراحتی بیهوش می گردد .او را بال فاصله به اوژانس منتقل نموده و پس از مداوا به منزل
مراجعت و بستری می شود و فوری به »روباب« سرم تزریق می گردد.
فردای همانروز شایع می شود که مامورین اطالعات و امنیت قصد دارند بچه ها را نیز
بازداشت کنند! شایعه کم-کم قوت می گیرد .البته درکشوری که حقوق شهروند به بهانه پوچ
لگد مال می شود ،انجام چنین کارهای زشت هم آسان است.
با توجه به اوضاع نابسامان ،فامیل و دوستان دراین باره سخت نگران می شوند و بالفاصله
تصمیم می گیرند که بچه ها را به روستای »قاطرچی« انتقال دهند [...].از منزل مرحوم حاج
تقی رضائی 1تلفنی به دایی بزرگشان )تیمور جوادی( که ازکارکنان دانشگاه درجاده نازلو بوده
اطالع داده می شود ،او هرچه زودتر به شهر بیاید! تیمور ،بالدرنگ درمحل حاضر شده و
فرزندان خواهرش را به مقصد می رساند .اکثریت اهالی»قاطرچی« را فامیل ،دوستان و
آشنایان تشکیل می دهند .دایی ،عموها و عمه ها و ...همسرم ،برادر و برادر زادگان من هم در
این روستا زندگی می کنند.
اهالی روستا به محض شنیدن ماجرا ،به گرمی از بچه ها استقبال می کنند .مهدی
شاهینی] ،شوهرعمه همسرم[ که مردی میانسال ،مهربان و قاطع است ،با اصرار بچه ها را به
منزل خود می برد .مهدی می گوید» :هرنیرویی که بخواهد این بچه های معصوم را دستگیر
کند ،نخست باید از روی جنازه تک -تک ما ها عبور کند و اال ممکن نیست!«
بدین ترتیبب فرزندانم درآغوش مردم سخت کوش و غرور آفرین این روستای زیبا در محل
امنی قرار می گیرند .بچه ها همچنان از بازداشت مادرشان بی خبرند! حادثه پدر ،یعنی )مؤلف(
را به بچه ها بازگو می کنند ولی درباره مادرشان می گویند ،سونا ،در بیمارستان بستری است و
__________________________________________________________________
 -1حاج تقی رضائی تقریبا پیرمرد بود .او را انسان دلسوز ،جدی و جسور می شناختم و منزلشان در روبروی
خانه پدری من درکوچه هفتم خیابان بهارستان بود .هنگامیکه در ترکیه بودم ،از استانبول به او زنگ زدم و خیلی
خوشحال شد وگفت» :از مصائبی که بر تو و خانواده ات تحمیل کرده اند خیلی متاسفم .آرزو می کنم هرچه زودتر
به وطنتان برگردید و خداوند دشمنان نادان شما را محو کند و ...بعدها شنیدم حاج آقا به رحمت ایزدی پیوسته
است .روحش شاد باد.
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بزودی بر می گردد و!!...
مع الوصف ،بچه ها کنجکاوند و روحیه خوبی ندارند .همچنان بازداشت مادرشان را
به نحوی ازآنان کتمان می کنند ،درغیراینصورت بیشتر بی تابی می کردند .خوشبختانه این
روستا برای امنیت بسیار مناسب بود .تا آزادی همسرم از زندان و ملحق به فرزندانش ،آنان در
این محل به نحو احسن مواظبت شده بودند .من ،همسرم و فرزندانم هرگز محبت انسانهای
شریفی که دراین باره زحماتی تقبل نموده بودند را فراموش نخواهیم کرد.

آزادی همسرم از زندان
آنچه را که سونا ،پس ازآزادی از زندان توصیف کرده دراینجا به شمه ای ازآن می پردازم:
»یکی ازدختران زندانبان انسان مدنی و مهربانی بود و با من برخورد انسانی داشت .او ناراحتی
مرا کامال درک می کرد و یکروز درسلول انفرادی به من گفت» :خانم! زیاد غصه نخورید بزودی
آزاد می شوید!« اما به این حرفها باور نداشتم ،ولی گاهی بخود می گفتم درست است که دراین
روزگار پرآشوب! زور ،ثروت ،ریا کاری و دروغ ،دیگر جایی برای انسانهای خوب نگذاشته است،
ولی اعتقاد داشتم و دارم که اکثریت جوامع بشری را ]خوبان[ تشکیل داده اند! بلکه این بار با
نمونه ای از انسانهای خوب روبرو شدم! خوشبختانه باورم درست بود وگفته های دختر زندانبان
در اینجا به حقیقت پیوست و...
صبح چهارشنبه یازدهم تیرماه بود که به مانند دفعات پیشین به بازپرسی رفتم .سونا این
لحظات دردناک را اینگونه توصیف می کند :نگرانم! از تحقیر و کتک!! نمی دانم این بار در
بازجوئی چه خواهدگذشت! اما مانند همیشه اراده آهنین داشتم ،با تشریفات امنیتی به اطاق
بازپرس رفتم .خوشبختانه این بار با نمونه ای ازخوبان روبرو هستم .بازپرس دلسوزی درجای
قبلی ها نشسته است .او ،با متهم برخورد انسانی دارد .درآغاز سخن اش می گوید» :خواهر! ما
قاتل نیستیم! می دانیم که شوهر شما گناهکار نیست ،اما او بایستی بیاید وخودش را معرفی
کند ،فقط چند سئوال از او داریم و «!...پس ازگفتگوی کوتاه دو باره مرا به سلول مراجعت
دادند.
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همانروزنزدیک ظهر بود که ناگهان دختر زندانبان با خوشحالی زیاد خبرآزادی مرا آورد .این
بارگفته هایش به حقیقت پیوسته بود .ولی آزادیم را هنوزباور نداشتم .همچنان هیجان زده و
ناراحت نشسته بودم .زندانبان با مراجعه به درب سلول ،یکبار دیگر نیز مرا با چشمان بسته به
محل دیگری انتقال داد .نمی دانستم این محل کجاست؟ همچنان با چشمان بسته ایستاده
بودم .درآن لحظه ،یک نفرکه ازصدایش معلوم بود مرد است ،انگشت مرا گرفت و پس از قرار
دادن روی ]استامپ[ آنرا روی کاغذ گذاشت وگفت فشار دهید! نوک انگشتم را فشار دادم،
بعد بازپرس گفت» :می دانیدکه این کاغذ را شما رسما امضاء کردید .و متعهد شدیدکه هرکجا
همسرتان)میرموسی( را دیدید و یا خبری از او شنیدید فوری بما اطالع دهید! درغیراینصورت
مجرم خواهید بود« اول از امضاء امتناع کردم ،گفتم چشم بسته چه چیزی را به من تحمیل
می کنید؟! اما با زور انگشتم را روی کاغذ گذاشته بودند!
پس ازگرفتن امضاء ،پرسیدند »منزلتان را می شناسید؟« گفتم :بلی ،می شناسم! گفتند:
»این ده تومان را بگیرید وکرایه تاکسی بدهید« پول را به کف دستم گذاشتند .مامور مرا
همچنان چشم بسته به محلی برد] ،حیاط درونی زندان[ دراینجا بنا به دستور مامور ،باند از
چشمانم برداشته شد .درصندلی عقب اتومبیل نشستم .راننده و یکنفر مامورمسلح درجلو
نشسته بودند .کمتر از ده دقیقه مرا درجلو »هالل احمر« خیابان شهرچایی حدود هشتصد
متری ]اطالعات و امنیت[پیاده کردند .قبل از پیاده شدن ،مامورمسلح که مرد میانسالی بود از
من پرسید» :خانم! شما ازمحال نازلوجای اورمو هستید؟« گفتم :بلی آقا! از روستای قاطرچی در
محال نازلو چای هستم! مامور ناراحت شد و به فکر فرو رفت .احساس کردم شاید مامور هم
اهل یکی ازروستاهای نازلو چای بوده و تعصب داشت که چرا زن و بچه بی گناه مردم را زندانی
می کنند!
ازماشین پیاده شدم .به علت عدم تمرکزحواسم ،به جای خیابان بهارستان ،اشتباهی با
تاکسی به مسیردیگری یعنی میدان مرکزی شهر آمدم .درامتداد ورود به خیابان زنجیر به
اشتباه بودن مسیر پی برده و زود ازتاکسی پیاده شدم.کنار]خیابان زنجیر[ سرگردان ایستادم.
ناگهان صدایی شنیدم که پرسید» :شما سونا خانم هستید؟« با افکار پریشان و با نگاهی به
سمت صدا ،دیدم »امیر پاشائی« درپشت فرمان تاکسی درکنارپیاده رو ایستاده است ،با دیدن
اوخیلی خوشحال شدم .فوری به طرف او رفتم» .امیر« هم با دیدن من خوشحال شد و
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بالفاصله با پرداخت بیست تومان به مسافرش ،با خواهش عذر او را خواست ]بیست تومان
بیشتر ازکرایه یکنفر بود[ امیر 1 ،مرا سریع به منزل »میرعوض هاشمی«رساند .بالفاصله فامیل و
دوستان ،همسایه ها باخوشحالی اطرافم راگرفتند .متاسفانه ،میراحمد هاشمی ،هنوز درزندان
بود .اسارت او درزندان ،همچنین وضعیت همسرم)میرموسی( روحم را می آزرد .ساعتی بعد
برادرم )تیمور( مرا برای الحاق به فرزندانم به روستای قاطرچی برد.

__________________________________________________________________
 -۱امیر پاشائی فرزند ارشد دوستم سیف اله پاشائی است  .امیر ،جوان با فرهنگ و خون گرم بود ،گاهی با تاکسی
کار می کرد و در باره او که همسفرم در پیرانشهر بود دربخش های قبلی توضیح داده ام.

بارسوم ،آغاززندگی مخفی
چهارم تیرماه ۱۳۶۵شمسی است ،تاریکی شب کامال سایه افکنده ،و عقربه ساعت ۲۱شب
را نشان می دهد .اکنون به خانه]حاج شهریار [...آمده ام که شاید آخرین پناهگاهم در وطن
باشد .میزبان میانسال بسیار انسان پردل ،خونگرم و مهربان است .همسر با وقارش خانم] [...هم
مانند شوهرش همان خصوصیات را دارد .خوشبختانه فرزندانشان نیزخصوصیات نیک پدر و
مادرشان را به ارث برده اند.
فشارهای مضاعف روزگاربه چروکهای پیشانی میزبان افزوده و موهای سرش بکلی سفید
شده است .اما با قامت بلند در برابرکوهی از مشکالت مقاومت کرده و روحیه خوبی دارد .بچه
کوچکی بنام ] [...دارند و تازه دارد راه می رود .همه خانواده ناز او را خریدارند! من می دیدم
وقتی این بچه آهسته -آهسته راه می رفت و حرکات دوست داشتنی او میزبان را بیشتر
خوشحال می کرد و دردهایش را تسکین می داد .بودن این بچه ،در درون این خانواده نشاط
آفریده بود.
دردرون این خانواده هم مانند مخفیگاه قبلی احساس امنیت می کردم ،اما هنوز زخمهای
دست و پایم ،خستگی جسمی و روحی لحظه ای مرا آرام نمی گذاشت .و بیشتر نگران
خانواده ام بودم .لحظه ای بعد سفره شام پهن شد ،اما بخاطر ناراحتی نمی توانستم غذا بخورم.
لیکن به اصرارمیزبان شام صرف شد .پس ازصرف شام با میزبان در یک اطاق نشسته و به درد و
دل پرداختیم .میزبان می گفت» :اینجا دو مزیت خوبی دارد :اول اینکه اهالی آن آزادیخواه
هستند و کسی را لو نمی دهند .دوم اینکه به مرزترکیه نزدیک است ]حدود ۴۵کیلومتر[
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وکوهستانی بودن منطقه هم مزیت خوبی است ،درصورت احساس خطر می توانیم شما را
سریع به ترکیه برسانیم!«
مخفیگاهم در روستاهای) ...و (...بود که کمتر از  25کیلومتر با شهرفاصله داشت .کوه ][ ...
همیشه درجلو دیدگانم قرار داشت .روستا را حدود یکصد خانوار تشکیل داده و ساکنین اش
به کشاورزی و دامداری مشغول بودند .محل اقامتم درطبقه دوم بنای ] ق[ بود .شاخ و برگ
درخت تنومندی] [...فضای پیرامون خانه را خوب پوشانده بود .خوشبختانه ازپنجره عبور و مرور
عابرین و هرگونه وسایل نقلیه قابل کنترل بود .بعضی از روزها خودروهای پاسداران ازهمان
مسیر عبور می کردند و بال فاصله خودم را برای دور شدن ازخطر احتمالی آماده می کردم.
شب اول در اثر فشار روحی وجسمی نتوانستم خوب بخوابم .بنا به ابتکار میزبان ازصبح فردا
درداخل اطاق کوچکی قرار می گرفتم و برای رد گم کردن درب را از بیرون قفل می کردند.
میزبان ترتیبی داده بودکه به نحوی از ورود اشخاص متفرقه حتی بستگان میزبان به داخل
ساختمان جلوگیری شود.
میزبان معموالصبح زود به شهر می رفت و غروب بر می گشت .امروز برای دریافت خبرها
بیقرار هستم ،میزبان ،ساعت  13ظهر ،یعنی زودتر ازروزهای دیگر با خبرهای داغ بازگشت .او،
ناراحت به نظر می رسید ،اما چیزی بمن نمی گوید .من هم غرق در فکر بودم .سفره در وسط
اطاق پهن شده بود .همسر میزبان به من گفت»:آقای هاشمی فکر نکنید ،بفرمائید ناهارتان را
بخورید« .میزبان و همسرش بطور سربسته به نحوی به من دلداری می دادند! باالخره مشغول
غذا خوردن شدیم ،پس ازصرف ناهار میزبان گفت»:متاسفانه میراحمد هاشمی را بازداشت
کرده اند] .البته دراین باره قبال توضیح داده ام[.
امروز هم گذشت .فردا صبح طبیعت زیبای باغات اطراف را از پنجره می بینم .صدای
پرندگان در فضا می پیچد .بوی عطرآگین درختان و گیاه ها بوسیله نسیم تازه از پنجره ها به
داخل اطاق زده و برای انسان روح می بخشد .میزبان طبق معمول پس از صرف صبحانه،
عازم شهر شد و باز هم ظهر بازگشت .این بار هم ناراحت است .جویای اوضاع شدم .گفت:
»اتفاق جدیدی رخ نداده است ،اما شما را هرچه زودتر بایستی ازکشور خارج کنیم! مامورین
اطالعات و امنیت بی وقفه درجستجوی شما هستند ،حتی در قهوه خانه »میدان کسری« و...
عده ای از دوستان نگران حال شما بودند!«

دستگیری موقت خواهرم
پس ازروی آوردن به زندگی مخفی بیشتر ازهرزمان دیگر نگران اعضای خانواده هایمان
هستم .خواهرم »میرزاده« و خانواده اش معموال تابستانها درخانه ییالقی خودشان درنزدیکی
روستای»زیناللی«بخش روضه چای زندگی می کردند .یکروز خواهرم با نوه دو ساله اش
)نسرین( درداخل خانه مزبورنشسته بودندکه ناگهان درب ساختمان با مشت محکم کوبیده
می شود .خواهرم بطورهراسان با نگاهی ازپنجره اطاق طبقه دوم به بیرون ،می بیند یک
دستگاه اتومبیل دردرون باغ پارک شده وعده ای پاسدارهم بطورپراکنده اطراف خانه را محاصره
کرده اند .خواهرم ازحضورپاسداران بدون مجوز دراین محل سخت نگران می شود.
خواهرم ،نخست ازبازکردن درب خودداری می کند ،اما اندکی بعد در اثر تهدید مامورین
ناگزیر ،درب را باز می کند .آنها بالفاصله بدون مجوز قانونی با زور واردخانه شده و به تفتیش
خانه می پردازند .مامورین می گویند» :باید محل برادرت را بما بگوئید و درغیراینصورت شما را
بازداشت خواهیم کرد! ]مخفیگاه من حدود  ...کیلومتری حوالی این منطقه قرارداشت ،اما جالب
آنجا بودکه بستگانم نیز خبرنداشتند[.
خواهرم درباره موقعیت برادرش )مؤلف( اظهار بی اطالعی کرده و به عمل غیرقانونی
مامورین که بدون مجوز واردخانه شده اند ،بشدت به آنها اعتراض می کند» .مهری« عروس
خواهرم نیزکه با دو بچه خردسالش )رضا ،سمیه( درمحوطه باغ بوده اند ازحرکت زشت
مامورین ناراحت می شود .متاسفانه مامورین بدون توجه به مقاومت بحق خواهرم ،او را با نوه
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خرد سالش )نسرین( با توسل به زور سوار ماشین کرده و همراه خود به قصد بازداشت به شهر
می برند.
باغ درده کیلومتری شهرقرارداشت و مامورین دو باره در بین راه با تهدید خواهرم به او
می گویند» :محل مخفیگاه و اسامی وآدرس دوستان برادرت را باید بما بگوئید!« تهدید تا شهر
ادامه پیدا می کند ،اما خواهرم از همه چیز بی خبر بود .متاسفانه زورگوئی مامورین سبب
عصبانیت خواهرم شده بود.
خواهرم دربین راه می گوید» :اکنون که مرا با نوه ام به زور دستگیرکرده اید ،پس ما را
بایستی نخست به مغازه همسرم در»میدان کسری« ببرید و او درجریان امر باشد .چون
مامورین به گرفتن اعتراف موفق نمی شوند ،لذا به حرف خواهرم گوش داده و او را به مغازه
همسرش می برند.
ماشین حامل پاسداران درفاصله معین در روبروی مغازه توقف می کند .توسط یکی از
مامورین ،حادثه به همسرخواهرم )میرسلیمان( خبر داده می شود .او سریع به طرف مامورین
آمده و با مشاهده خواهرم و نوه اش درداخل ماشین پاسداران ،بشدت عصبانی شده و به آنها
معترض می شود و می گوید » :با این کارهای زشت آبروی اسالم را می برید .ترس ازخدا
داشته باشید! چگونه به خودتان اجازه می دهید ،زن و بچه بیگناه مردم را ازدرون خانه اش
دستگیرکنید؟ چرا همسر بیگناه و نوه معصوم مرا را دستگیر کرده اید و...؟ من حاال با شما
کاری ندارم اما نتیجه کارتان را خواهید دید و ...همسرم و نوه ام را ازهرکجا که آورده اید باید
ببرید بگذارید به آنجا !« پس ازاعتراض به پاسداران با ناراحتی به مغازه اش بر می گردد.
مامورین نا گزیر می شوند پس ازساعتها تهدید و تحمیل شکنجه روحی به خواهرم ،او را با
نوه اش دو باره به باغ مراجعت داده و آزادکنند.
خواهرم حدود ده سال از من بزرگتر است ،او ،دو دختر و پنج پسر دارد و دریک خانواده
زحمتکش و مذهبی بزرگ شده وخصوصیات اخالقی اش را خوب می شناسم! او از دوران
کودکی نماز می خواند و روزه می گیرد و به باورهای دینی اش اعتقاد راسخ دارد .او هرگز
راضی نمی شود به کسی ظلم شود ،حتی مورچه ای درزیرپایش بماند .محض یک مسلمان
دموکرات ،قاطع و بی باک است .و درمیان همه ازاحترام ویژه برخورداراست .متاسفانه در
حکومت اسالمی ،بنام اسالم عرصه را برسرهمه تنگ می کنند.

تالش برای خروج ازکشور
حاج شهریار ،درنیمه دوم تیرماه ۱۳۶۵برای تدارک خروجم از کشور ،یکروز عصر دو باره به
شهر رفت و غروب بازگشت .او دلخور بود ،اما چیزی به من نمی گفت ،بعد ها شنیدم همسرم
)سونا( را بازداشت کرده اند ]قبال دراین باره توضیح داده ام [.میزبان گفت » :الچین« ،امشب
برای دیدن شما می آید .با شنیدن این خبرخوشحال شدم ،چرا که می دانستم او شخص
خونگرم ،تودار و زرنگی است و می توانم با او درد و دل کنم و همچنین خبرهای داغ و موثق
بشنوم و به همین خاطر ،بی صبرانه منتظرش بودم .باالخره تاریکی آغاز شده بود ،میزبان مرا از
مخفیگاه بیرون آورده و با خود به گوشه ای از باغ برد و محل مالقات را درحدود یکصد متری
با عالمت دستش به من نشان داد.
میزبان خودش هم درگوشه ای مخفی شده و اطراف را زیرنظر داشت .من ،آهسته به محل
مالقات رفتم» الچین« درمحل مناسبی در زیر درخت سیب که شاخ و برگ زیادی داشت
ایستاده و منتظرم بود .بمحض رسیدن یکدیگر را درآغوش گرفتیم .از اولین روز ورود به
مخفیگاه تغییر لباس داده و بلوز -شلوار کهنه در تن داشتم و کاله کهنه لبه داری بر سر!
»الچین« با مشاهده لباس های کهنه درتنم و به مصائبی که دچار شده بودم ،با چشمان اشک
آلود شروع کرد به احوالپرسی! او می دانست من سیگاری نیستم ،اما برای تنوع یک پاکت
سیگار»وینستون« با یازده هزار تومان پول درآنجا به من داد .به لحاظ رعایت مسائل امنیتی
مالقات بیش از پانزده دقیقه طول نکشید .فوری از هم جدا شدیم.
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دومین مالقات با »الچین« درساعت  ۲۱شب ،ششم تیرماه بود .این بار درداخل مخفیگاه
درحضورمیزبان مالقات انجام گرفت» .الچین« نخست پاسپورتم را به من داد وگفت با» ...بیگ«
صحبت کرده ام و او قول داده است ،شما را با لباس پاسداری تا مرز ترکیه ببرد .امشب
»الچین« با ]حاج شهریار[ قرارگذاشتند که فردا هردو با » ...بیگ« دیدار داشته باشند .به این
ترتیب »الچین« پس از نیم ساعت محل را ترک کرد ...] .بیگ آشنای مشترک حاج شهریار و
»الچین« بود[
متاسفانه فردا دیدارآنها بی نتیجه ماند ،خانم ]...همسر...بیگ[ گفته بود » :تازه با خبر
شده ایم که موقعیت میرموسی هاشمی خطرناک است ،این کار از عهده ما خارج بوده و بدین
ترتیب از بردن او معذوریم!« عصر بود که میزبان با ناراحتی این خبر را آورد وگفت» :بعضی
آدم ها نمک نشناس هستند .من دربحبوحه انقالب به ]  ...بیگ[ کمک زیادی کردم ،حاال هم از
آنها انتظار کمک داشتم و افزود :این گونه آدم ها ضعیف هستند ،شاید اینجا )محل اختفاء را
هم لو بدهند! و باید هر چه زودتر محل شما را تغییر دهیم تا ببینیم چه پیش می آید!«
بخصوص از وقتی که ]  ...بیگ[ از وجود من درمنزل حاج شهریار آگاه شده بود ،تشویش و
نگرانی من و میزبان فزونی گرفت .نگران آن بودیم که ] ...بیگ[ برای خود شیرینی دربرابر
مقامات امنیتی با تدبیری مرا در این محل دستگیر کنند.
»حاج شهریار« ماجرا را فوری به » ...خویلو« که دوست مشترک ما بود ،خبر می دهد.
»خویلی« با صمیمیت اعالم آمادگی کرده و فردا شب بطور مسلح به محل معینی آمده بود تا
مرا به منزلش در ] [...ببرد .اما میزبان دو باره راضی به رفتن من نشد و »خویلی« پس ازانتظار
زیاد به خانه اش برگشته بود.
درمدت اختفاء بسیاری ازدوستان و آشنایان بنحوی برای نگهداری من )مؤلف( اعالم
آمادگی کرده بودند .اما سه نفرازآشنایان ]معتمدین محل و متنفذین[ بنامهای»حاج میرزه،
حاج صادقی و حاج الله وردی« مصرانه می خواستند میزبان ]مهمان خطرناک[ باشند .چنانچه
درتاریخ خروجم ازکشور تاخیری به عمل می آمد ،حتما باید محل اولی را عوض می کردم.
اکنون پس ازگذشت سالیان -سال ازاین حادثه ،هنوز هم جوانمردی اینگونه اشخاص بارز را
فراموش نکرده ام .متاسفانه هر سه این شخصیت ها چندین سال است به ابدیت پیوسته اند.
روحشان شاد باد.

روزهای طوفانی ] ترک وطن [
_________________________________________________________
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دراین مدت همیشه درحالت آماده باش بسر می بردم! میزبان به خاطر من ازتمام کارهایش
دست کشیده بود .این روزها مرتب درساعات مختلف به شهر رفت و آمد می نماید .او به دنبال
افراد مطمئن می گردد تا مرا به ترکیه برسانند .خوشبختانه یکروز»جمال« را پیدا می کند.
گویا» ،جمال « دردرون سپاه پاسداران هم نفوذ داشت و خود نیز بخاطر وضع بد مالی پاسدار
شده بود .او به میزبان قول می دهد این کار را با موفقیت بوسیله یکی ازآشنایان اش
بنام»معمار« انجام دهد.
میزبان )حاج شهریار( قبال به من گفته بودکه یکی ازدوستانت بنام»نظامی« مرتب سراغ
شما را می گیرد و اصرار دارد با شما دیداری داشته باشد .گفتم» :نظامی! مورد اعتماد است،
اگرتشریف آوردند خوشحال می شوم .سه شنبه ،دهم تیرماه است ،درهوای گرم ظهر ،ناگهان
»نظامی« ،در یک دستش هندوانه بزرگ و دردست دیگرش مقداری مواد خوراکی باتفاق
میزبان وارد مخفیگاه شدند .نظامی ،هیکل چاغی داشت ،میانسال بود .با چهره افروخته خیس
عرق شده بود .با خوشحالی زیاد از او استقبال کردم .نظامی ،درپوشش اجاره باغ به این محل
آمده بود .درکنار هم نشستیم .نخست ماجرا را تعریف کردم .اوخوشحال بودکه گرفتار نشده ام.
مرا تشویق کرد و صحبت های دلنشین »نظامی« روح تازه ای به من می داد .یادآور می شوم:
»نظامی« دوست صمیمی من بود و هنگامیکه درمخفیگاه دوم بودم ،یکروز شام مهمان او شده
بودم که قبال توضیح داده شده است.
امروز میزبان بیش ازهرروز دیگری خوشحال است ،چرا که برای خروجم ازکشور ،عامل
مطمئنی پیدا کرده و از »جمال« قول گرفته است!
با نظامی ،در باره مسائل آینده ،برقراری ارتباط مجدد از خارج صحبت کردیم .از طریق او
پیغام فرستادم »آزاد« فوری به دیدارم بیاید .نظامی ،بخاطر مسائل امنیتی مجبور بود زودتر از
ما جدا شود .فراموش نمی کنم که او هنگام ترک خانه ،دستمال پارچه ای خود را از جیب اش
درآورد تا عرق صورتش را خشک کند و من آن دستمال را به رسم یادگاری از اوگرفتم! با این
ترتیب »نظامی« برایم دعای خیری کرد و سپس هر دو با اندوه فراوان از یکدیگر جدا شدیم.
دستمالی را که گرفته بودم ،متاسفانه بعد از یک هفته درپایگاه ژاندارمری شهر »باالبان« در
ترکیه جا گذاشتم .اکنون بیش از دو دهه از این جدائی طاقت فرسا گذشته است.
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»آزاد« پس ازدریافت پیغام ،یکروز غروب به مخفیگاه آمد .تازه نشسته بودکه پس از
نوشیدن یک استکان چای ،او ،راست و پوست کنده گفت» :متاسفانه همسرت را بازداشت کرده
بودند! اما ناراحت نباشید ،زیرا زندانی سیاسی بودن برای ما افتخار است «.متاسفانه این خبر را
تا به امروز کسی به من نگفته بود] .آزاد ،آدم پردل وکله شق بود ،دیدارمان بیشتر از یکساعت
طول نکشید .آخرین دیداررا به یکروز قبل ازخروجم ازکشور پیش بینی کردیم» ،آزاد« بالفاصله
محل را ترک کرد.
قبالدراین مخفیگاه ازحادثه زندانی شدن نوه عمویم )میراحمد هاشمی( بشدت رنج
می بردم ،اما هیچ خبری به این اندازه که همسرم)سونا( هم زندانی شده است مرا تکان نداد ،و
به همین خاطر دردم مضاعف شد و بمحض شنیدن این خبر ناگوار سخت برآشفتم و تعادلم
بهم خورد .همان شب تا صبح نخوابیدم و چند شب نیز خواب ازچشمانم پریده بود .وضع
روحی ام طوری نامتعادل بودکه حتی تصمیم می گرفتم شب ها درمناطق مختلف به حمله
مسلحانه دست بزنم ،اما میزبان با دالیل منطقی مرا از این کار برحذر داشت.
قبال قراربود درشانزدهم تیرماه ازکشورخارج شوم ،اما به علت مسائل امنیتی و تغییر مسیر،
همانروز میسر نشد » .معمار« امروز غروب برای قرار بعدی پیش من آمده است .این بار دیدار با
کسی است که می خواهد جان مرا را نجات دهد .طبق معمول میزبان مرا ازمخفیگاه به داخل
باغ سیب برد و درجای مناسبی نشستم .اسم»معمار«برایم آشنا بود ،اما او را هرگز ندیده بودم.
بالفاصله جوان بلند قدی ،حدود سی ساله ازگوشه باغ ظاهر شد و به طرف ما آمد .پس از سالم
علیک ،میزبان به من گفت» :بفرمائید! این هم »معمار!« این شخص! مسئول بردن شما به
ترکیه است!« میزبان پس ازمعرفی از ما جدا شد .با معمار دست داده و پس از آشنایی و
احوال پرسی ،هردو روی ]یونجه های سر سبز[ زیردرخت سیبی نشستیم .حدود نیم ساعت به
گفتگو پرداختیم] .میزبان خودش قبال ...معمار را از شهر به اینجا آورده بود[.
معمارگفت» :من قاچاقچی نیستم! با افراد جانی و یا کسانی که دست به کارهای زشت
می زنند]مواد مخدره و  [...هم سر و کاری ندارم! می خواهم به کسانی که سیاسی هستند و در
راه آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند ،کمک کنم! من پس ازآگاهی از وضعیت شما
این مسئولیت را تقبل کرده ام! من ،شما را ازکوره راههای کوهستانی نمی برم ،چرا که
پاسداران محلی به عنوان مزدور»جاش« دراین مناطق گمارده شده اند که به خاطر پول
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هرکاری می کنند .بلکه تصمیم دارم از طریق جاده ] [...تا نزدیکی های مزر ترکیه برنامه ریزی
بکنم«.
البته قصد معمار ازاین دیدار شناخت از وضع جسمی و روحی من بود .معمار! را از طرز
برخوردش انسان یکرنگ و با شهامت شناختم و ساده بگویم که ،به دلم چسبید! درسطور بعدی
دراین باره توضیح خواهم داد.

یك خاطره جالب
جای داردکه در اینجا به خاطره خنده داری اشاره کنم تا بلکه تنوعی باشد برای خوانندگان
عزیز! بنا به اطالع قبلی قرار است یك روز ،یکی از بستگان میزبان به عنوان مهمان به خانه اش
بیایندکه مخفیگاهم آنجاست .مجبور بودم همانروز بساطم را از آنجا جمع کرده و به بیرون خانه
بروم .صبح ،خانه را ترک کرده و به میان باغ سیب که به لحاظ پوشش جای مناسبی بود پناه
بردم .درداخل یونجه ها ،زیر درختی دراز کشیدم .هوای بیرون متنوع بود و همه جا با صفا ،اما
ریسک هم داشت!
درکنارباغ سیب ،باغ انگوری واقع شده بود .کرت های باغ انگورحداقل نیم متر عمق
داشتند .می توانستم درآنجا راحت بنشینم و یا دراز بکشم .بین این دو باغ جوی آب کوچکی
جاری بود .فوری به این محل )باغ انگور( آمدم .از شانس بد من ،ناگهان صدای گفتگویی به
گوشم رسیدکه احساس کردم دارند کم کم به طرف من نزدیک می شوند .فوری به صورت
درازکش زیر »مؤ« رفته و درآنجا اختفاء کردم .صدای گفتگو کم -کم نزدیکتر می شد .با نگاهی
از زیر برگ های »مؤ« زن میانسال و دختر جوان روستایی را در سه متری باالی سرخود
مشاهده کرده و درجا خشکم زد! فوری نفسم را درسینه حبس کردم .هیچگونه راه گریزی
نداشتم.
آنها در یک دست داس و در دست دیگرشان طناب داشتند.خوشبختانه من درپشت سرقرار
داشتم و آنها درروبروی من ایستاده و مشاوره می کردند :علف را ازکدام کرت به چینند!
نگرانیم ازآن بودکه ازکنارمن شروع کنند و هنگام خم شدن مرا درآنجا ببینند! چون از ماجرای
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من خبر نداشتند ،شاید با دیدن من فریاد می کشیدند» :این آدم غریبه در زیر»مؤ« چه کار
می کند؟! و فکرکنند که دزد هستم و یا  ! ....با آمدن کسان دیگر به محل ،امکان داشت با
خطرجدی مواجه شوم«.
درهمان حال ،زن گفت» :ازاینجا شروع کنیم «.با شنیدن این جمله دلم به تپش افتاد و
گفتم» :عجب جای بدی گیرکردم!« اما این بار شانس با من بود ،خوشبختانه دخترک با
پیشنهاد مادرش موافقت نکرد وگفت» :مادر! درآن یکی کرت ها علف زیاد است و برویم آنجا!«
با شنیدن پیشنهاد دخترک خوشحال شدم و داشتم کم کم از این مخمصه خالص می شدم.
آنها بالفاصله حدود ده متر از من دور شدند و به محض خم شدن برای چیدن علف ،فوری از
زیر»مؤ« خود را بیرون کشیده و به آن سوی جوی آب یعنی باغ سیب پریدم .یونجه زار تازه
آبیاری شده بود و لباسهایم خیس گل شد ،اما خوب در رفته بودم .می دانستم چنانچه دراین
حالت مرا بینند دیگر مشکوک نمی شوند .اندکی بعد باالی درخت سیب رفته و ساعتی در
روی شاخه نشستم .ظهر رسید ،دیدم پسر میزبان ناهار مرا به این محل آورد .و از من پرسید:
»دراینجا که ناراحت نیستی؟  ...گفتم :نه! چه ناراحتی! تا غروب در این باغ مانده و به محض
تاریکی ،میزبان دو باره به سراغم آمد و مرا به داخل خانه برد.
مهمانان رفته بودند .ماجرای امروز را در سرسفره شام به میزبان تعریف کردم و همه زدند
زیرخنده! میزبان گفت» :آن زن با دخترش با اجازه قبلی ما به باغ آمده بودند و آنها را
می شناسم و افراد قابل اعتمادی بودند.
دراینجا بیشتر پی می بردم که بنظرم هیچ چیزی برای یک انسان دردنیای آزاد بدتراز
زندگی مخفی نیست ،زیرا او مظلوم واقع شده و از همه چیز محروم می شود و مانند مرده
متحرک به حیاتش ادامه می دهد و به جرئت می توان گفت» :حیات به دوزخ واقعی مبدل
می گردد«.

پایان دوران تاریکی
نمی توانستم سالیان درازی به حالت مخفی بسر برم ،بایدخود را به کشوری می رساندم که
به مبارزاتم تداوم بخشم .و اما روز جدائی فرا می رسد .روز شنبه ۲۱تیرماه  ۱۳۶۵شمسی
ساعت  ۲۱شب به رغم میل باطنی عازم دیار غربت هستم .غربتی که تنها نامش را شنیده ام
اما تلخی ها ی آنرا هنوزلمس نکرده بودم.
خبرهائیکه دراین روزها ازاطرافیان می رسید حاکی ازآن بودکه مامورین همچنان درتعقیب
من هستند .حتی در  » : ...خیال می کنید میرموسی ،می تواند به این راحتی به ترکیه برود؟
به جاش ها )مزدوران( درمنطقه سفارش کرده ایم به هر قیمتی که شده باشد ،او را دستگیر و
به ما تحویل نمایند و«...
دربرنامه قبلی قرار بود حدود پنجاه کیلو متر راه کوهستانی را پیاده و یا با اسب طی کرده و
خود را به مرز ترکیه برسانیم .اما با توجه به آخرین اطالعات واصله ،به علت نا امن بودن این
مسیر ،برنامه خروجم در شانزده تیرماه کنسل شده بود .اکنون قرار است حدود  ۳۵کیلو متر راه
را از جاده اصلی]سرو[ بوسیله ماشین و بقیه راه با پای پیاده ازکوره راههای کوهستانی بروم.
بهترین آلتیرناتیو همین برنامه است!
سفرسرنوشت سازی بود و برای آخرین بار مجبور بودم حداقل لحظه کوتاهی هم که شده
باشد با یک سربازی بنام ] [...وداع کرده باشم! سرباز ،محل مرا نمی شناخت .طبق سفارش
قبلی او با دو تن دیگر یعنی »آزاد« و »حصارلی« با استفاده از تاریکی شب ،در ساعت
بیست و سی دقیقه به مخفیگاه آمدند .بسیارخوشحال شدم ،اما هرلحظه نگران تعقیب مامورین
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بودم .میزبان و  ...هم دراطاق بزرگ طبقه دوم که پنجره اش به طرف جنوب بود درکنار ما
نشستند.
من و سرباز دراطاق مزبور درگوشه ای نشسته و به درد و دل پرداختیم].سرباز[ چشمان
غم آلودش را به چهره من دوخته بود ،با آه تلخ و نگاه های عمیق به افق های دور ،سرگذشت
خانواده و نزدیکانم را از او سراغ گرفتم].سرباز[ رنگ چهره اش پریده و نگران بود .اما به بزرگی
کوه »ساواالن« پایدار و مقاوم بود .او ،آهسته می پرسید» :فردا چه خواهد شد؟ دراین شرایط
حساس چگونه می خواهی ازدست ظالمان خودت را نجات دهی؟! من سخت نگران سرنوشت
شما هستم .تنها آرزویم این است که فردا بدون حادثه وارد خاک ترکیه شوید!« هردو با دلهره
نشسته بودیم .عقربه ساعت بیست و یک و چهل دقیقه را نشان می داد ،ناگهان »آزاد« گفت:
»من خیلی نگرانم! اجازه بدهید هرچه زودتر محل را ترک کنیم!« آنها زود بلند شدند و ما تا
طبقه همکف مهمانان را بدرقه کردیم .زمان مالقات کم بود .بعدها شنیدم آنها به هنگام
بازگشت ،به منظور حفظ امنیت ،قسمتی از مسیر را از قبرستان ] [...تا مقصد ] [...از داخل
انبوه بیشه زارها و باغات عبور می کنند و ]سرباز[ جوان به علت تاریکی شب و ناراحتی روحی
پایش به تنه درختی خورده و به زمین می افتد و قسمتی ازپایش بشدت زخمی می شود .او
به کمک »آزاد« از زمین بلند می شود ،سرباز ،با این که آدم مقاومی است اما از شدت ناراحتی
روحی لحظه ای درکنار»آزاد« ایستاده و اشک پنهانی چشمانش ،گونه هایش را خیس
می کند!! »آزاد« با ابراز همدردی ،دستش را به گردن او انداخته و می گوید» :عزیزیم آغالما،
ناراحت اولما! بو دونیانین قایداسی دیر :آزادیخواه انسانالر هر زامان چتینلیکده یاشاییرالر!
یاخشی دیرکی ،سن ... ،مصیبت لریمی بیلیرسن!!« اندکی بعدآنها راهشان را ادامه داده و به
منزل می رسند.
میزبان» ،آزاد« و »حصارلی« از زمان حرکت و مسیر حرکت من اطالع داشتند» .حصارلی«
درپایگاه ژاندارمری باالی »خرابه حاصار« آشنائی داشت و قراربود فردا قبل ازحرکت من ،او را
درجریان امرگذاشته و به من کمک کند!
باالخره توقفم درخانه میزبان به پایان می رسید .شام شب آخر»کله پاچه« بود و من دراین
باره سربه سر صاحبخانه می گذاشتم و به شوخی می گفتم »:رسم مهمان نوازی این است؟
امشب با استخوان خالی ازمهمانتان پذیرائی می کنید؟ تا بلکه زودتر رفع زحمت بکنم!« همه
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می خندیدند ،اما حقیقت ،شام امشب خیلی خوش مزه بود .چرا که قرار است فردا تاریکی را
به روشنائی مبدل سازیم ]خروج ازمخفیگاه و رفتن به یک کشورآزاد[ دست پخت همسر میزبان
عالی بود .با میزبان و همسرش تا پاسی از شب را درکنار هم نشستیم ،پس ازلحظه ای همسر
میزبان رفت پیش بچه هایشان و میزبان هم درهمان اطاق خوابید .اما من بعد از ساعت
۱ ۲شب داخل رختخواب رفتم ،شب آخر هیجان بیشتری داشتم.

وداع با آخرین مخفیگاه
ازشدت هیجان شب گذشته نتوانستم بخوابم ،فقط نزدیکی های صبح چشمانم بسته شده و
به خواب عمیق فرو رفتم .بامداد ۲۱تیرماه ۱۳۶۵گرمای نورآفتاب تازه ازپنجره به داخل اطاق
می تابیدکه آهسته باچشمان خواب آلود ازخواب بیدار شدم .امروز ،با روزهای دیگر فرق دارد.
روزهای تاریکی مخفیگاه را پشت سرگذاشته و برای همیشه با مخفیگاه وداع خواهم کرد.
سحرگاه امروز صبحانه را درکنار ] ...و میزبان[ میل کردیم .طبق معمول با همان بلوز و
شلوار وکاله )لبه دار( کهنه به داخل باغ انگور رفته و در آنجا اختفاء کردم .قرار است »جمال«
مرا قبل ازظهر ازمحل برداشته و با خود ببرد .هرلحظه منتظر »جمال« و »معمار« بودم .انگار
عقربه ساعت کار نمی کرد ،همچنان درداخل ]کرت[ انگور چشمانم به طرف میزبان دوخته
شده بود .قبال با میزبان قرار گذاشته بودیم ،به محض اینکه او ،با عالمت دست مرا صدا کرد،
من به محل معینی رفته و درآنجا سوار ماشین بشوم .میزبان امروز به شهر نرفته بود تا بلکه
]مهمان خطرناک[ اش را بدرقه کند .میزبان درگوشه ای ازباغ و درکنار جاده باریک خاکی
ایستاده و محل مرا زیرنظر داشت .ساعت ۱۲ظهر بود که ناگهان یک دستش باال رفت و من
فوری به نزدیکش رفتم.
پیکان جوانان ] [...رنگ را درآنجا دیدم که در درون آن ،جوان سیاه چهره ای ،که حدود
۳۵سال داشت ،با ریش و لباس پاسداری نشسته است .میزبان آهسته به من گفت» :جوانی را
که درداخل ماشین می بینید ،اسمش»جمال« است ،مسئولیت راهنمایی و تحویل شما به
»معمار!« را او برعهده دارد.
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دراین هنگام ...] ،و  ...با  ...بچه خرد سالشان در زیردرخت تنومندی درفاصله نزدیک در
کنارحاج شهریار ایستاده و آماده بدرقه مهمانشان بودندکه نوزده روز درد ،غم و مشکالتم را
تحمل کرده بودند .و همه آنها ازجایگاه انسانی ،ارزنده ترین خدمت را دراین مدت بجای آورده
بودند .دراین لحظات خدا حافظی ،هنگامیکه با میزبان یکدیگر را درآغوش گرفته بودیم ،اشک
ازچشمان حاضرین سرازیر بود .محبت های این خانواده محترم هرگز فراموش شدنی نیست !
خوشبختانه به علت فصل کار ،روستا خلوت بود .فوری درداخل ماشین نشستم» ،جمال« با
شتاب حرکت کرد .زرنگی و هوشیاری او درلحظه نخست مرا خوشحال کرد .بعدها شنیدم
هنگام عبور ازکوچه های باریک وخاکی روستا ،خروسی را زیرماشین می گذارد که پس از ما
میزبان جریمه اش را می پردازد.
مخفیگاه را ترک کرده بودیم .او مرا در جاده فرعی خاکی میان باغات ،درپنجاه متری جاده
اصلی »اورمو -سرو« درکنار باغ ]» [...جمال« از اتومبیل پیاده کرد وگفت» :دراینجا منتظر
»معمار« باشید ،که به زودی با پیکان ] [...رنگی ازطرف شهر آمده و درکنارجاده به انتظار شما
خواهد ایستاد ،و شما به محض دیدن او سوار ماشین شوید!  .«..با این ترتیب »جمال« رفت.
من هم فوری درآن محل مخفی شده و جاده را زیر نظرگرفتم.
می دانستم درآن موقع خواهرم درخانه ییالقی باغشان بود .ازمحل اختفاء من تا آنجا بیشتر
ازهفتصد متر فاصله نبود .مدتی بود که همدیگر را ندیده ایم و خیلی به یکدیگر وابسته هستیم.
او مطلقا از سرنوشت تلخ برادرش سخت نگران بود و ازهمه مهمترجدائی طاقت فرسایی در
پیش داریم .مانند هربرادر دلسوزی دلم به شدت دیدار او را می طلبید .می خواستم حتی یک
لحظه کوتاه هم که شده باشد با یگانه خواهرم )میرزاده( وداع کرده باشم ولی متاسفانه وضعیت
غیرعادی من مانع این دیدار شد.
باالخره پانزده دقیقه طول نکشیدکه پیکان مزبوردرکنارجاده رو به مسیر»سرو« ]نقطه
مرزی ترکیه[ توقف نمود .سریع به طرف آن دویدم .معمار درصندلی بغل دست راننده نشسته
بود .ازقرارمعلوم من بایستی پشت فرمان می نشستم .فوری این کار را کردم» .معمار« با اشاره
به فرمان ماشین بمن گفت » :زود حرکت کن! دستور معمار اجرا شد و با سرعت حرکت کردم.
جالب اینجاست که روستای خودم »قاطرچی« دراین مسیرحدود پنج کیلومتری قراردارد .قبل
ازآنکه درپشت »گردنه حاصار« وکوهها ناپدید شوم برای آخرین بار در بین مسیر به مزارع،
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چراگاهها ،انبوهی بیشه زارها و باغات با صفای روستای خود و روستاهای آمرود آغاج ،تازه کند
و نازلو بویژه رود »نازلوچای« خیره شدم .پل چند دهنه نازلوچای را می دیدم که دردوران
نوجوانی و جوانی با دوستانم درحوالی آنجا به شکار ماهی می رفتیم و شنا می کردیم .دراین
لحظات هولناک خاطرات شیرین گذشته درجلو چشمانم نقش می بست .دردرون خودم
می گفتم» :چه زودگذشت آن دوران طالئی که ازمراقبت و محبتهای پدرم و مادرم بهره
می بردم؟ و به آن روزها افسوس می خوردم« من و معمار همچنان با حالت سکوت مسیر را
می پیمودیم .انگار که لب ها دوخته شده بود و حوصله صحبت کردن نداشتیم و احساس
می کردم همراهم ناراحتی مرا کامال درک می کند..
پس ازحدود هفت کیلومتر به سرباالیی روستای »نازلو« رسیدیم .جاده خلوت بود،
ناگهان یکدستگاه اتومبیلی که درمقابل ما به طرف سرازیری می آمد ،چند بار چراغ های
نورباالیی را روشن و خاموش کرد .من از این کار مشکوک شدم! معمار متوجه شد و به من
گفت» :نگران نباش! سرعت را زیاد کن! آن اتومبیل متعلق به »جمال« است .که طبق قرار
قبلی ما او ،برای کاوش جاده ،به اینجا آمده و منظورش ازعالمت ]چراغ[ یعنی جاده امن است«
تا اینجا کارها خوب پیش رفت .اولین پایگاه ژاندارمری حدود پنج کیلومتری مقابل در میانه
گردنه درکنار جاده مستقر بود» .حصارلی« شب گذشته درمخفیگاه گفته بود ،عاملی دراین
پایگاه دارد و به موقع آنرا درجریان خبر خواهد گذاشت .ازاین پایگاه نگرانی نداشتیم .متاسفانه
به علت چند ساعت تاخیر درحرکت ،ما موفق به دیدن »حصارلی« در این حوالی نشدیم اما او
سفارشات الزم را داده و رفته بود .خوشبختانه سفارش او بوسیله عاملش در پایگاه عمل شد .ما
به محض رسیدن به پست کنترل درکنار جاده توقف کردیم .دو نفر سرباز مسلح پست را در
همان لحظه ترك کرده و یکصد متری داخل جاده فرعی به طرف پایگاه مرکزی درحالت حرکت
بودند .برای احترام و ردگم کردن لحظه ای درکنار پست کنترل توقف کرده و به سربازان دست
بلندکردیم .آنها با عالمت دست ،اشاره کردند» :بروید!« با خوشحالی راه را ادامه می دهیم.
منطقه کوهستانی بود وکلیه عبور و مرور به جاده متکی می شد .درطرفین جاده روستاهای کم
جمعیت قرارداشت.

رهائی ازخطرجدی
من و معمار! راه را همچنان درجاده »سرو« به طرف ترکیه ادامه می دهیم .درگرمای
شدید هوا ،خیس عرق بودم .درمیان کوهها از سرازیری و سرباالئی گردنه های پر پیچ و خم
عبور می کردیم .اندکی بعد درآخرین سرگردنه ای مشرف به چهار راه »چره« قرارگرفتیم.
گردنه ای که از بلندی آن دشت »سرو« و اطراف آن زیر دید بود.
متاسفانه درحدود سیصدمتری سرازیری ،نرسیده به پل رودخانه »چره« پست کنترل
عبور و مرور سپاه پاسداران مستقر بود .درآن هنگام یکدستگاه وانت قبل از ما با سرنشینانش
در حال بازرسی بود .با مشاهده این صحنه ،در سر سرازیری سرعت را کم کرده و به معمار
گفتم» :مثل اینکه وضعیت غیرعادی است ،زود برگردیم!« فوری دو راهکار پیشنهاد کردم :اول
پیاده شدن از اتومبیل و ادامه بقیه راه با کوره راههای کوهستانی! و دوم بازگشت با اتومبیل به
مخفیگاه دیگری در روستاهای نازلو چای ،که حدود بیست کیلو متر فاصله داشتیم!  ...معمار با
پیشنهاد من مخالفت کرد وگفت» :مامورین ازپائین ما را می بینند ،امکان دارد آنها از ما
مشکوک شده و مورد تعقیب قرار بگیریم .بهتر است راه را ادامه دهیم!!
بدترین راهکارانتخاب شد ،راه فرار نداشتیم .رهائی ازاین خطرجدی غیرممکن بنظرم
می رسید .من سیگاری نیستم .اما برای کنترل اعصابم ،از...معمار سیگارگرفته و آن را در پشت
فرمان دودکردم .پس ازلحظه ای کوتاه درکنار تابلوی ایست توقف کردم» .خطرجدی« صد
درصد مرا تهدید می کرد.
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پاسداری حدود  ۲۲ساله الغر اندام با ته ریش ،تفنگ ژ ۳ -درپشت اش به صورت
»حمایل فنگ« با قیافه خشک ،فوری درکنار ماشین ایستاد .شیشه پنجره پائین بود .پاسدار
گفت» :کجا می روید و...؟« گفتم» :به روستای ] ! [...و ماشین مال عمویم است» .معمار« در
روستای مزبور  ...احداث می کند .حاال ایشان را به محل کارش رسانده و به شهر بر
می گردم «.پاسدار با نگاهی زیرچشمی به من گفت» :کارت ماشین را ببینم!« کپی کارت را
نشان دادم .همزمان معمار تعدادی کارت کارگری را ازداخل کیف دستی اش ارائه داد.
هوشیاری معمار ،ما را از این معرکه نجات داد.
پاسدارگفت» :بروید! ولی با ماشین شخصی مسافرکشی نکنید «.درجواب گفتم :مسافرکشی
نمی کنم .خدا حافظ!« دراینجا هم شانس با من بود و خداوند به دادم رسید .باید بگویم
سیگارتلخ درکنترل اعصابم خیلی مؤثربود و هرگز خودم را نباختم .با سرعت کم حرکت کردم،
اما به محض دور شدن از دید مامورین با سرعت زیاد منطقه را پشت سرگذاشتم .هرچه دور
می شدم بیشتر احساس آرامش می کردم .اندکی بعد حدود هفت کیلومتری پلیس مرزی سرو
و تاسیسات گمرک رسیدم.

توقف درمنطقه مرزی
نرسیده به تاسیسات گمرک مرزی ،با راهنمائی»معمار« ازجاده اصلی به جاده فرعی که
خاکی بود در چپ ] [...پیچیدم .ساعت سیزده و سی دقیقه ظهر بود ،به روستای ] [...رسیدیم.
روستای کوچکی بود دردامنه کوههای مشرف به ترکیه ،درکنار خانه ای گلی توقف کرده و از
اتومبیل پیاده شدیم.
با راهنمائی معمار وارد خانه ای همکف شدم .گلیم رنگارنگ کهنه درکف خانه پهن شده
بود .پیرمردی درگوشه ای ،روی پتو نشسته و به »متکا« تکیه کرده بود .معمارگفت» :پدرم
است «.سالم دادم .پیرمرد سالم مراگرفت و به من خوش آمدگفت .او مردی ساکت و مهربان
بود و زیاد حرف نمی زد.
پنجره خانه نیم متر ازکف خانه باال تر و مشرف به راه داخلی روستا بود .درآن لحظه چند
نفر زن درپنجاه متری مقابل پنجره درکنار دیواری نشسته وصحبت می کردند .معمار ،با دیدن
آنها عصبانی شد و آهسته به من گفت» :این هم از بد شانسی ماست ،یکی از آن زنها سر دسته
است ،همیشه زنها را به اطرافش جمع می کند .ولی فکر نمی کنم جاسوس باشند .اما ما به
هرکسی شک می کنیم.
معمار ،مرا به پدر و مادرش سفارش کرد و عازم شهر شد تاپیکان را به صاحب اش مسترد
نماید .من برای در امان ماندن از دید بیرون ،ناچار در کف اطاق و در پشت پنجره دراز کشیدم.
اما گرما از یکطرف و مهمان نوازی گله ای از مگس ها از طرف دیگر اعصابم را خراب می کرد.
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ولی تحمل می کردم و صدایم را در نمی آوردم .پیرمرد ناراحتی مرا حس کرد و لحظه ای بعد
به کمک همسرش )مادر معمار( مرا از سوراخ بزرگ دیوار به اطاق بزرگی انتقال دادند.
این اطاق فاقد پنجره بود ،فقط یک درب ورودی داشت که آن هم بسته بود] .معموال در
دهات به اینگونه خانه ها به ترکی آذربایجانی» تندیر ائوی« می گویند و درآنجا نان می پزند[
داخل نیمه تاریک بود ،درکنار دیوارها گونی های پر از آرد و گندم و گوشه های دیگر وسایل
سبک کشاورزی انباشته شده بود ،و از قسمت جلو راهی بود برای رفت و آمد حیوانات به
طویله .در وسط خانه تنوری قرار داشت که مادرمعمار نان تازه پخته بود .بوی نان در داخل
می پیچید .مادرمعمار با نوه اش که دخترک خرد سالی بود درکنار تنور ،روبروی من نشسته
بودند .دخترش یعنی ،خواهر معمار و مادر دخترک خرد سال بطور سرپایی کارهای خانه را
انجام می داد.
اندکی بعد مادرمعمارگفت» :آقا! حتما خسته هستید ،می توانید درگوشه ای ازداخل طویله
حمام کنید .خوشحال شدم ،بالفاصله داخل طویله رفتم ،یک ظرف بزرگ نایلونی آب گرم و
درکنارش صابون گذاشته بودند .این صحنه دوران قدیم را تداعی می کرد .یادم بود دردوران
کودکی هم درروستای خودمان بارها درداخل طویله حمام کرده بودم .حقیقت چه حمامی!
تاریکی و بوی مخصوص طویله و سرو صدای حیوانات همه دست به دست هم داده ،منظره
خوبی را بوجود آورده بودند .البته چون روستا زاده بودم نه تنها اینجا برایم بیگانه نبود بلکه
لذت بخش هم بود! باالخره آب گرم خستگی را از تنم خارج ساخت .پس ازحمام درکنار تنور
نشستم و از مادر معمار تشکرکردم .این روستا هم به برکت حکومت های غیر ملی ،از نعمت
برق برخوردار نبود.
مادر پیر معمار ،زن بلند قد و مهمان نوازی بود .او از سرنوشت من ناراحت می شد و گویا
قبل از من ،افراد دیگری را نیز این انسانهای با وجدان روستا نشین نجات داده بودند .با توجه
به صحبت های شیرین مادر معمار ،من عکس همسر و فرزندانم را به او دادم و نگاه کرد و
بیشتر ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن .او» ،نهره« را به من نشان داد وگفت »:فرزندم !
نگران نباش! چنانچه خطری احساس کردیم ،شما فوری بروید به داخل »نهره!« کسی به آنجا
گمان نمی برد !«.صمیمیت مادر معمار برایم دلگرم کننده بود.
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کم کم غروب نزدیک می شد ،ولی هنوز معمار برنگشته بود .با نگرانی چشم به راه او بودم.
هر ازگاهی که صدای تراکتور و ماشین از داخل روستا به گوش می رسید ،بیشتر نگران
می شدم و با خود می گفتم» :نکند معمار را دستگیرکرده اند و...؟ اما مادر معمار همچنان در
کنارم نشسته و قوت قلب می داد 1 .ناگهان درهمان لحظه معمار از راه رسید .هرچه هوا رو به
تاریکی می رفت ،از نگرانیم کاسته می شد .می دانستم مامورین ،شب ها قادر به کنترل این
مناطق نیستند !

__________________________________________________________________
» -۱نهره« :ظرف بزرگی است ازگل رس مخصوص ،ماست را داخل آن می ریزند و مخلوط با آب آنقدر آن را با
دست به باال و پائین حرکت می دهند تا ماست ها کامل بهم خورده و در نتیجه کم کم به کره تبدیل شده و
بقیه ماست ها به دوغ تبدیل می گردد.

جدائی که می تواند ابدی باشد
 ...به لحظات حساسی رسیده ایم ،دربیرون خانه صدای سم پای اسب ها بگوش می رسید.
ازمعمار پرسیدم این سر و صدا چیست؟ چه خبری شده است؟ گفت» :قاچاقچی ها هستند که
شب ها برای حمل و نقل اشیاء ازجمله پارچه ،لباس ،روغن و  ...به ترکیه رفت و آمد می کنند
و از این راه امرار و معاش می نمایند.
پس ازلحظه ای بوسیله معمار ،پسرکی کوتاه قد و ورزیده که حدود بیست ساله به نظر
می رسید به عنوان»جلودار« به من معرفی شد .بالفاصله ازاهالی خانه خدا حافظی کرده به
داخل باغی رفتیم که پائین دامنه کوه قرار داشت و متاسفانه درختانش از بی آبی درحال
خشکیدن بودند
تاریکی درهمه جا پرده افکنده بود .آسمان آبی ،ستارگان درخشان ،هوای صاف و خنک
کوهستانی ،سکوت اهالی و پرندگان و بخصوص صدای تق -تق قلبم لحظات پایانی ترك وطنم
)آذربایجان( را خبر می داد! دست سرنوشت مرا تا به این نقطه کشانده و معلوم نیست چه
سرنوشت تلخ تری درپیش داشته باشم .درداخل باغی سرجای خود که ایستاده ام ،با هزاران
فکرغوطه ور هستم .ازخود می پرسم :آزادی چقدر شیرین است که انسان با رغبت زیاد برای
بدست آوردنش این همه مصائب غم انگیز را تحمل می کند؟ انسان به آسانی از همه چیزش
می گذرد حتی جان عزیزش را عاشقانه در این راه نثار می کند؟ و...؟ گاهی می گویم نکند این
جدائی ابدی باشد و خیلی ها هستند که اکنون مزارشان درگوشه کنارجهان قرارگرفته است؟
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همچنین تصور نمی کردم آینده ای که به سویش می شتافتم می تواند به نحوی با گذشته ای
که درپشت سر می گذاشتم قابل مقایسه قرار بگیرد.
] ۲۱تیرماه  [۱۳۶۵ساعت ۲۲شب بود که با آخرین وداع با طبیعت ،درآخرین نقطه ،آماده
حرکت به دنیای آزاد! معمار نحوه حرکت را اینگونه توجیه کرد» :دونفراسب سوارحداقل
دویست مترجلوتر به عنوان جلودار ،بدنبال آنها پسرک راهنما یکصد متر عقب تر ،بدنبال او
معماریکصد متر عقب تر و من هم یکصد متردرعقب معمار راهپیمائی آغازگردید .پس از بیست
دقیقه به اولین دره رسیدیم .سمت راست حدود پانصد متری باالی تپه پایگاه ژاندارمری و
پاسداران مستقر بود .البته شب ها به علت نا امن بودن منطقه نیروهای دولتی قادر نبودند راهها
را کنترل نمایند.
چند روزقبل دراین مناطق عده ای پاسداردر درگیری با مخالفان رژیم به هالکت رسیده
بودند و این حادثه باعث وحشت آنها شده بود .ازمسیر پایگاه مزبور بدون حادثه عبورکردیم.
ولی هنوز تا مرزحدود پنج کیلومتر باقی مانده است .حرکت ما به علت صعب العبور بودن
کوه ها به جاده »مالرو« متکی می شد .درمیان دره ها و دامنه کوهها به علت تاریکی ،جلودار را
بصورت شبحی می دیدیم .اما معمارهر ازگاهی توقف کرده و مرا کنترل می کرد .هدف ازآرایش
این بود :چنانچه جلوداران با خطری مواجه شوند ما با استفاده از فاصله کافی زود تغییر مسیر
داده تا در تله گرفتار نشویم.
پس ازپشت سرگذاشتن قسمتی از راه ،اکنون درشمال کوه های حوالی روستای ] [...قرار
گرفته ایم که حدود یک کیلومتر به کوه مرزی باقی مانده است .باید بین این دوکوه از دره ای
خطرناک ] [...عبور بکنیم .دراین موقع شب ناگهان ازپائین دره صدای مشکوکی بگوش رسید،
من و معمارکمتر ازپنجاه متر فاصله داشتیم ،فوری درپشت سنگ ها مخفی شدیم .وجود
گشتی های شبانه یا تله های کمین محتمل بنظر می رسید ،زیرا  [...] ...در دو کیلومتری ما
قرارداشت.
پس ازتوقف کوتاه معلوم شد ،صدا مربوط به تغییر مسیرناگهانی اسب سواران جلودار است.
و سریع به پائین دره سرازیر شدیم .هرچه به مرز نزدیکتر می شدیم ،بیشتر احساس آرامش
می کردم .آخرین دره را هم پشت سرگذاشته و درابتدای آخرین رشته کوه مرزی ] [...که ][...
متر ارتفاع داشت قرارگرفتیم.

روزهای طوفانی ] ترک وطن [
_________________________________________________________

381

متاسفانه دراینجا به علت توقف کوتاه و تاریکی ،سواران جلودار و پسرک راهنما را گم
کردیم .معمار ،به علت زخمی شدن پاهاي من وخستگی زیاد ،پیشنهاد توقف و استراحت داد.
گفتم» :سختی را تحمل می کنم تا بلکه ازخطر دور شویم «.معمار ،کوله بار مرا گرفت و به
حرکت ادامه دادیم .شیب سر باالیی هشتاد درجه از یک طرف و شل بودن خاک و شن نرم ،از
طرف دیگر سبب کندی صعود ما به باالی کوه می شد.
سرانجام ساعت  23ده دقیقه شب درباالی ارتفاعات مرزی قرارگرفتیم .درسمت راست
داخل دره باریک روشنائی چراغها و نورافکن های ] [...ترکیه و درسمت چپ روشنائی چراغهای
روستای ] [...به چشم می خورد.

بخش هشتم
دوران خود تبعیدی درکشورترکیه

احساس آرامش درخاك ترکیه
ساعت نزدیک به  ۱۲شب در  ۲۱تیرمـاه  ۱۳۶۵اسـت ،راههـای خطرنـاک را بـا موفقیـت
پشت سر گذاشته و اکنون در قله کوه] [...که نقطه مشترك مرزی »آذربایجان و ترکیـه« اسـت،
لحظه ای کوتاه ایستادیم .آسـمان نیمـه تاریـک و پرسـتاره بـود .بـاد مالیـم در هـوای خنـک
می وزید ،لباس های تنم خیس عرق بود و ازتشنگی رنج می بردم.
اندکی بعد به حرکت ادامه داده و به آنسوی کوه یعنی به خاک ترکیـه پـا نهـاده ام .اکنـون
درخاک این کشور احساس آرامش می کنم .حاال دراینجا بـرای رفـع خسـتگی موقـت درکنـار
شیاری درسرازیری روی تخته سنگها نشستیم .بالفاصله شبهی را درحدودپنجاه متری درمقابلم
مشاهده کردم که به طرف ما درحرکت بود .آهسته معمار را درجریان گذاشتم .معمار نگران شد
چرا که جای گریزی هم نبود .خوشـبختانه بـه محـض نزدیـک شـدن شـبهه ،دیـدیم پسـرک
راهنمای ماست که او را در بین راه گم کرده بودیم .پسرک هم خوشحال شد و دو باره بـه مـا
پیوست ،ولی اسب سواران جلودار ازپیش رفته بودند.
پس از رفع خستگی موقت حرکت ادامه یافت .این بار نگران نبـودم چـرا کـه مـی دانسـتم
حتی درصورت دستگیری هم مرا به ایران مسترد نخواهند نمود! با خیـال آسـوده ازسراشـیبی
بسوی مقصد اولیه یعنی روستای]  [...درحرکت بودیم .دراین مسیر ،باید از رودخانه بزرگـی][...
عبور می کردیم .صدای سرعت آب درسرازیری دراین موقع شب انسان را به عالم رویا می بـرد.
بدنم خیس عرق شده بود و از شدت خستگی با کفش و لباس از رودخانه عبورکردم .ناگهان در
آنسوی رودخانه دو نفر اسب سوار جلودار را دیدیم که قبال آنها را در بین راه گم کـرده بـودیم.
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آنها اسب ها را بارکرده و باتفاق پسرک راهنما دو باره با استفاده از تاریکی شب به آنسوی مـرز
یعنی محل اولیه ای که مرا ازآنجا آورده بودند برگردند.
یکشنبه ۲۲تیرماه ساعت 30و 24دقیقه دردره کم عمقـی کـه درمحاصـره درختـان بـود بـه
روستای ] [...رسیدیم .دراین هنگام شـب جنبنـده ای بیـدار نبـود و فقـط گـاه گـاهی صـدای
»عو -عو« سگها بگوش می رسید .درکنار روستا درجلو درب خانه ای مورد استقبال میزبان کـه
مرد جوان سیه چهره وچاغی بود قرار گرفتیم .بالفاصله به داخل خانه همکف راهنمائی شـدیم.
چهار نفرجوان پناهنده دیگر نیزکه تابعیت ایران را داشتند و به ترکیه پنـاه آورده بودنـد ،قبـل
از ما به اینجا آمده ودرگوشه ای ازخانه نشسته بودند.
به محض اینکه در داخل خانه نشستیم ،پیر زن چاق که مـادر میزبـان بـود ،فـوری یـک
استکان بزرگی چای آورد .با دیدن چایی همه چیز را فراموش کردم ،انگارکه بهترین هدیـه ای
بود به من می دادند .حوصله نشستن و صبر کردن برای خنگ شدن چای را نداشتم .بالفاصله
درداخل »نعلبکی« چای را خنک کرده و باال کشیدم اما یک استکان چـای کـار سـاز نبـود .از
شدت تشنگی هالک می شدم .باالخره با پر رویی از پیر زن خواهش کردم اگر امکان دارد یـک
قوری چای برایم بیاورد .پیر زن مهربانی بود ،تشنگی مرا حس کرد و با خوشروئی فورا سفارش
مرا قبول کرد و با خوردن یک قوری بزرگ چای ازتشنگی خالص شده و جان تازه ای گرفتم.

تداوم سختی ها با نفس آسوده
امروز بیست و دوم تیرماه است و اکنون درخاک ترکیه هستم .دراولین روستای مـرزی ][...
درداخل خانه همکف نشسته و چای می خورم .اندکی بعد برای ]قضـای حاجـت[ بیـرون خانـه
رفتم .روستا درداخل دره ای درشمال رودخانه] [...قرار داشت .درنیمـه تـاریکی شـب درختـان
زیادی دراطراف بچشم می خورد ،معلوم است به برکت آب ،چنین جای سرسبزی بوجود آمده
است.
با تداوم سختی ها نفس آسوده می کشم ولی می دانم کـه غیرقـانونی وارد ترکیـه شـده ام
و باید خود را به اولین پایگاه پلیس معرفی کنم .درصورت معرفی حد اقل یک تـا دو مـاه بایـد
درشهر»حکاری« یا »یوکسک آوا« منتظرتشـریفات قـانونی بشـوم .بـدین جهـت تصـمیم دارم
بطورغیرقانونی به استانبول رفته وخود را درآنجا به پلیس معرفی کنم .ولی تا اسـتانبول حـدود
 ۱۵۰۰کیلو متر راه درپیش دارم.
ازخستگی و بی خوابی رنج می بردم .زمان فشرده است و نمی توانم استراحت کـنم و بایـد
هرچه زودتر به محل دیگری انتقال یابم».معمار« پاسپورت داشت ،آزادانه به شهر»وان« می رود
اما مهرپاسپورت من ]تقلبی[ بود و مجبور بودم ،بطور قاچاق رفته و در»وان« به یکدیگر ملحـق
شویم.
یکنفرجوان ]امیری ،اهل کرمانشاه[ که از سربازی فرارکرده بود شرایط سـفرش ماننـد مـن
بود و او هم به همراه من می آمد .دو نفر راهنمای جدید ،ما را در ساعت  ۲۲ ۰۳۰۰تیرماه از
روستای ] [...به نقطه دیگری حرکت دادنـد .در ظـرف یکسـاعت راه ازپشـت تپـه هـا ،پاسـگاه
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ژاندارمری را دور زده و درنزدیکی جاده »یوکسک آوا« در زیرپل ایستادیم .درفاصـله ده دقیقـه
یکدســتگاه تاکســی درکنارجــاده توقــف کــرد و فــوری سوارشــدیم ،چنــد کیلــومتر مانــده بــه
شهر»یوکسک آوا« در سمت چپ به جاده خاکی پـرپیچ و خـم داخـل شـده در سـرباالیی بـه
روستای » «...رسیدیم.
این روستا درباالی تپه ای حدود ده کیلومتری شهر »یوکسـک آوا « قرارداشـت .خانـه هـا
همه گلی بود و درختی بچشم نمی خورد و برعکس ] [...اینجا خشک بود .باد سرد کوهسـتانی
به آرامی می وزید و کم کم سایه تاریکی شب محو می شد .روشنائی روز چترش را باز کـرده و
در اطراف کوه های بلند و دره های عمیق و سرسبز ،درافق های دیدگانم هویدا می گشت.
بالفاصله مرد میزبان میانسال و بلند قدی مـا را تحویـل گرفتـه و بـه داخـل خانـه بـزرگ
همکف راهنمائی کرد .پنجره های خانه به طرف جنـوب بـود و بیـرون خانـه دیـده مـی شـد.
درگوشه ای از اطاق رختخواب های زیادی روی هم چیده شده بـود .مـن و همسـفرم درکنـار
پنجره اولی نزدیک درب ورودی نشستیم .دونفر راهنما که ما را بـه اینجـا آورده بودنـد فـوری
ناپدید شدند.
قاچاقچیان ما را درجریان برنامه حرکت قرار نمی دادند ،اما معلوم بود کـه بانـدهای قاچـاق
کارها را با مهارت خاصی انجام می دهند .چرا که مجبور بودند ما را به مقصد برسانند .چشمانم
همچنان از بی خوابی می سوخت .پس ازکندن پـوتین سـربازی و جـوراب ،زخمهـا ی خـونی
پاهایم بشدت اذیت می کرد .درهمان لحظه ،خانم میزبان ،روبـروی مـا نشسـته و نظـاره گـر
زخم پاهایم بود .دیدم که آن خانم دارد به احوال من گریه می کند و او بالفاصله رفت »پمـاد«
آورد و آن را به محل زخمها مالیدم.
مرد میزبان و همسرش ،هر دو میانسال بودند و با فرهنـگ سـاده روسـتایی خـود مهمـان
نوازی می کردند .خانم ،سفره را پهن کرد و با نان »لواش«پنیر و ماست تازه ،صبحانه بـه یـاد
ماندنی خوردیم .نان ها آن قدر نازک و خوردنی بودند که آدم می خواست آنها را خالی بخـورد.
پس ازصرف صبحانه ،اطاق خالی شد و من و همسفرم لحظه ای کوتـاه بخـواب رفتـیم .پـس از
لحظه ای دیدیم که پسرک دوازده ساله ای ما را بیـدار مـی کنـد .او مـی گفـت» :امکـان دارد
ژاندارم ها بیایند و به خاطر شما ها خانواده ما را اذیت کنند و به من سفارش شده تـا شـما دو
نفر را با خودم به صحرا ببرم!« هرچه خواستیم برای استراحت درخانه بمانیم پسرک اجازه نداد.
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مجبورًا ازخانه بیرون آمدیم .گله ای گاو وگوسفند درمحوطه بودند و پسرک می خواست دام ها
را به چرا ببرد .پاهایم بشدت گرفته بود و قادر بـه حرکـت نشـدم .بـه پسـرک گفـتم» :اجـازه
دهیدحداقل سوار االغ یا اسب بشوم! اما او خیلی سختگیر بود و مثـل فرمانـده ارتشـی فرمـان
می داد .پسرک قبول نکرد .به ناچار جریان را به والدین اش خبرداد و خوشبختانه آنها موافقـت
کردند که درداخل خانه بمانیم .باالخره از شر پسرک خالص شدیم.

۱

خوب استراحت کردیم .غروب نزدیک است و ما منتظر راهنمایان هستیم .سـاعت ۲۱شـب
بود که ناگهان یکنفرراهنما با دو دستگاه تاکسـی از راه رسـیدند .بـا خـدا حـافظی از میزبانـان
سوار تاکسـی شـده و روسـتا را تـرک کـردیم .درقسـمت سـرازیری ،کنارتقـاطع جـاده اصـلی
»یوکسک آوا« پیاده شده و داخل مزرعه رفتیم .لحظه ای بعد ،چند نفردیگرکـه در شـرایط مـا
بوده و از ایران گریخته بودند ،به ما پیوسته و عده ما به هفت نفر رسید .باالخره ما ،در دوگـروه
جداگانه و با دو دستگاه تاکسی بدون حادثه شبانه از »یوکسک آوا« بـه طـرف شـهر وان عبـور
کردیم.

__________________________________________________________________
 -۱مدتی در مخفیگاه مانده و پاهایم گرفته شده بود .متاسفانه به لحاظ امنیتی ،محلـی بـرای تمـرین راه پیمـائی
نداشتم .و پوتین ها نیز امانت بود و همانروز »...معمار« با عجله ازشهر برایم آورد و بعلت تنگـی ،پاهـایم را بشـدت
اذیت می کردند .باالخره »مؤلف« که با راه رفتن هرگز خسته نمی شد ،متاسفانه ،دراینجـا پاهـایم بکلـی مـرده
بود .و به سختی راه می رفتم.
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عبوراز نقاط خطرناك
راننده های دو دستگاه تاکسی ،شب هنگام هفت نفر ما را با یک نفر]راهنما[ که اهل ترکیه
بود ،نرسیده به سه راهی شهر»حکاری« درکنار جاده و پائین کوه پیاده کرده و خودشان رفتند.
ما باعالمت دست راهنما ،فوری به دنبال او و به باالی کوه صعود را آغازکردیم .کوه صعب العبور
بود و با دشواری از قسمت های شیب دار سنگی کـه خیلـی سـرباالی تنـدی هـم داشـت بـاال
می رفتیم.
حدود یکصد متر پیشروی کرده بودیم کـه ناگهـان ازعقـب صـدا یـی بگوشـم رسـید کـه
می گفت» :کمک -کمک! نفسم بند آمده و قلبم دارد می ترکد و دیگر نمی توانم بیایم ،آهای،
پدرم! مادرم! یقین بدانید که فرزندتان در همین جا خواهد مرد و«!! ...
من درلحظات حساس در میانه کوه با شنیدن صدا فوری به عقب ]پائین کـوه[ برگشـتم و
دیدم که در قسمت پائین تر از من ،یک نفر جوان بیسـت سـاله ،چـاغ و سـنگین وزن درمیـان
تخته سنگها با دو دستش سنگ تیزی را گرفته و سرش را درکنارآن گذاشته است و قادر بـه
حرکت نیست .جوان مزبور فارس زبان بود و نمی توانست ترکی صحبت کند ،فقط بـه فارسـی
تکلم کرده و از وضعیت ناهنجار می نالید.
وضعیت دهشتناک این جوان بیگناه در این موقع شب مرا بیشتر ناراحـت کـرد و بطوریکـه
مصیبت خودم را هم فراموش کردم .با خود گفتم» :لعنت بر این زندگی! ایـن چـه مصـیبتی
است که بر سرجوانان بیگناه مردم می آورند «.خودم را درهمان لحظه برجای پدر ایـن جـوان
مظلوم گذاشته و بشدت اشک ازچشمانم جاری شد.
دراینجا هرکس فقط به فکر نجات جانش بود .همسفران ما به دنبـال مـرد »راهنمـا« رفتـه
بودند ،اما نجات این جوان دراین شرایط ،برای من از همه چیز واجـب تـر بـود .آهسـته بـه آن
جوان! گفتم» :نگران نباش! من درکنارت می مانم و هردو با هم مـی رویـم و «...او بـا شـنیدن
حرف های من خیلی خوشحال شد و برگشت گفت »:دیگـر نمـی ترسـم! مـی دانـم کـه تنهـا
نیستم .و «...فوری کوله پشتی اش را گرفتم و گردنم را از پائین درمیان پاهایش قـرار داده و او
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را از شیب تند به باال بردم .جوان! قدرت روحی و جسمی خـود را بـاز یافـت ،خوشـحال شـد و
تشکرکرد .اول فکر می کرد او را درکوه و بیابان تنها خواهم گذاشت و وحشت زده شده بود.
خوشــبختانه آنســوی کــوه شــییب نداشــت و ســرازیری بــود ،بــاالخره هــردو خــود را بــه
همسفرهایمان که مانند شبهی از دور نمایان بودند رساندیم.
پس ازیکساعت صعود ازکوه و راهپیمائی در میان تپه ها و دره هـای جنگلـی ،ازپشـت پایگـاه
ژاندارمری عبورکردیم .دراینجا به رودخانه »زاب کبیر« که درنزدیکـی سـلماس آذربایجـان بـه
»زوالچای« معروف است ،رسیدیم .ناچار بودیم از رودخانه عبورکنیم .راهنما گفت » :عمق آب
رودخانه کمتر از یک متر نیست ،و همچنین به علت سـرازیری و سـرعت زیـاد آب ،عبـور یـک
نفری خطرناک است .همه باید دست به دست هم داده و بصورت گروهی از اینجـا عبـورکنیم!«
صدای رودخانه دراین هنگام شب وحشتناک به گوش می رسـید .بـاالخره بـا تـدبیر »راهنمـا«
دسته جمعی با موفقیت از رودخانه عبورکردیم.
با این همه هنوز مشکالت درپیش است .درآنسوی رودخانه ،جاده در کمر کوهی قرار داشت
و باید پنجاه متر شیب  ۸۰درجه ،در روی شن های روان بـاال مـی رفتـیم تـا بـه جـاده اصـلی
برسیم ،چنانچه پای کسی لیز می خورد بالفاصله به داخـل همـان رودخانـه سـقوط مـی کـرد.
آهسته آهسته باگرفتن از تک سنگ ها و علف ها به سختی خودمان را به یـک متـری درکنـار
جاده رسانده و در همان شیب به حالت درازکش درتاریکی اختفاء کردیم.
راهنما ،بالفاصله دودسته علف را بهم پیچیده و درفاصله ای به وسط جاده انداخت .حدود
پانزده دقیقه بعد راننده های دو دستگاه تاکسی با مشاهده علف ها درهمان محل توقف کردنـد.
با عالمت دست راهنما سریع سوار تاکسی ها شده و احساس راحتی کردیم.
اولین شهردرمسیرمان شهر»باش قاال« بودکه خوشبختانه پست بازرسـی نداشـت ،سـاعت
 ۰۰۳۰بدون حادثه ازآنجا گذشتیم .ساعتی بعد دریک کیلومتری پاسگاه ژانـدارمری ،از تاکسـی
پیاده شده و بار دیگر قسمتی از راه را از میان کوه های کم ارتفاع و تپه ها درظـرف دو سـاعت
پیمودیم .پس از دور زدن پاسگاه ،دو باره درکنار جاده اختفا کردیم» .راهنما« دراینجـا نیـز دو
دسته علف بهم پیچید به وسط جاده انداخت .تاکسی ها طبق معمـول درهمـان محـل توقـف
کردند و همگی سوار شدیم .قسمت زیادی از راه طی شده بود ولی رمقی درجان ما نمانده بود.
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نزدیکی های صبح بود که قبل از طلوع آفتاب تاکسی ها نرسیده بـه شـهر»وان« ازسـمت
راست به جاده فرعی کوهستانی تغییر مسیردادند .جاده مزبور خاکی بود ،دست انـداز هـا مـا را
مانند توپ فوتبال به هوا پرت می کرد ،اما محکـم ازصـندلی هـای خـود گرفتـه بـودیم .شـب
فراموش نشدنی بود ،سفردشوار و پر رنج اما تحملش آسان بود ،چرا کـه درانتظـار وصـول بـه
دنیای آزاد بودم.

وصول به شهر وان
ساعت  4سپیده دم روز  ۲۳تیرماه ،به حوالی شهر»وان« وارد شدیم .بالفاصله هفت نفر ما را
به دوگروه تقسیم کردند .یک گروه پنج نفری از ما جدا شد ،اما مـن و همسـفر قبلـی ام کـه از
اولین روستای ترکیه] [...با هم آشنا شده بودیم ،دراینجا هم هـردو نفـر مـارا بـه یـک خانـه دو
طبقه ای بردند .بوسیله میزبان درطبقه دوم به داخل اطاق کوچکی که شاید هفت متر مساحت
داشت راهنمائی شده و به استراحت پرداختیم .البته چه استراحتی! گرفتگی پاهایم از یکسـو و
شدت درد زخمهایش ازسوی دیگر خواب را ازچشمانم ربود.
باالخره پس ازطلوع آفتاب صبحانه را که نان ،پنیر و ماست بود درگوشه ای از اطاق روی فـرش
چیدند ،اما بقدری خسته بودم که بخود مـی گفـتم»:کـاش بجـای صـبحانه اجـازه مـی دادنـد
استراحت کنیم« اما معلوم بود که این کار غیرممکن است .همه این افراد جزو بانـدهای قاچـاق
بودند و بایستی کارها را بامهارت و بطور سریع انجام می دادند .سرانجام صبحانه مفصـل صـرف
شد.
درراس ساعت  11ظهربود که دونفر راهنمای جدید به محل آمدند .دراینجا از همسفرم جدا
می شوم .او بایکی ازراهنمایان رفت .راهنمای دیگر مرا همراه خودش باپای پیاده و بـا پیمـودن
حدود سه کیلومتر راه شوسه به داخل شهر»وان« آورد .این اولین بار بود که ایـن شـهر زیبـا را
می دیدم .بیشتراحساس آرامش می کردم ،نخست درداخل شهر وارد »اصالن پاساژی« شـدیم.
ناگهان در داخل مغازه الکترونیکی»معمار« را دیده و بادیدن یکدیگر هردوخوشحال شدیم.
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صاحب مغازه الکترونیکی»احمد«نام داشت .به محض ورود به مغازه ،احمد ،صمیمانه از من
استقبال کرد .بنظرم قبال توسط معمار به او معرفی شده بودم .درکنار هم روی صندلی نشستیم
و با چای و شیرینی پذیرائی کردند .برخورد انسانی احمد در روحیه برآشفته ام تاثیر فوق العاده
مثبتی داشت و خود را پس از مدتی که زندگی مخفی داشتم و از انظارعمومی غیبـت داشـتم،
اکنون آزاد دیده و نفس راحتی می کشیدم.
ال اشاره شد ،این باند بصورت منظم کارشان را انجام مـی دادنـد .درجاهـای مختلـف
چنانچه قب ً
آشنایان مورد اعتمادی داشتند .که این کارها را گرچه در مقابل پول انجام مـی دادنـد ولـی بـه
عقیده من به لحاظ انسانی قابل تحسین است.

گرفتاری درشهر »باالبان«
من به همراه صالح 1درساعت شانزده و سی دقیقه بعد ازظهـر روز دوشـنبه  ۲۳تیرمـاه بـا
شرکت اتوبوس رانی»وان گلی« ازشهر وان به مقصد استانبول حرکـت کـردم .پـس ازخـروج از
دروازه وان ،درهوای گرم آفتابی ولی صاف ازساحل دریاچه زیبای وان که اطرافش را انبـوهی از
درختان پوشانده است ،عبور می کنم .پس ازساعتی بـه شـهرکوچک »باالبـان« رسـیدیم .ایـن
شهرکوچك درمنطقه کوهستانی و درطبیعت زیبا قرارگرفته بود.
درقسمت راست جاده ،پاسگاه ژاندارمری قرارداشت .ناگهان اتوبوس ما درکنار تابلوی ]ایست
بازرسی[ پاسگاه مزبورتوقف نمود .بالفاصله گروهبان دوم الغر اندام سیه چهـره اخمـویی بـرای
کنترل برگ هویت مسافرین ازدرب جلو داخل اتوبـوس شـد .مـن بـا همـراهم درردیـف وسـط
اتوبوس دریک صندلی و درکنارهم نشسته بودیم].من کنارپنجره بودم[گروهبان هرلحظه که بـه
ما نزدیک تر می شد بیشترنگران می شدم .باالخره نوبت ما رسید ،گروهبان درست درساعت
__________________________________________________________________
 -1صالح ،جوانی بود درشت هیکل و ته ریش داشت .او برادر کوچک احمد بود [...] .همراه داشتم که بوسـیله
او به یکی از دوستانم دراستانبول فرستادم.
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هفده و سی دقیقه درکنارم ایستاده و برگ هویت خواست .پاسپورتم مهر ورود قالبـی داشـت و
غیرقانونی وارد این کشور شده بودم .به ناچار پاسپورت مزبور را ارائه دادم .گروهبـان بـا نگـاهی
به ورقه های پاسپورت ،زیرچشمی مرا وراندازکرد و بـه ترکـی گفـت»:بفرمائیـد پـائین!« سـعی
میکردم با همسفرم تماس نگیرم ،تا برایش مشکلی ایجاد نشود ولی با نگاهی به مسافران هرچه
ازگروهبان کمک خواستم نپذیرفت .سرانجام مرا ازاتوبوس پیاده کرد و به یک سرباز سپرد تـا او
مرا به داخل پاسگاه آورد.
اتوبوس حرکت کرد و دیگر نا امید شدم .با ناراحتی درداخل پاسگاه روی تخـت نشسـتم.
بالفاصله سربازان هم زبان]ترک[ پیرامون مرا گرفتند ،ابراز همدردی کرده و پرسیدند» :کجـائی
هستید؟« گفتم :آذربایجانی هستم! آنها با شنیدن»آذربایجان« وآشـنائی بـه زبـان مـن ،بیشـتر
صمیمی می شدند و تقـال مـی کردندکـه آزاد شـوم .همـان شـب ،یکـی از سـربازان کـه اهـل
»زونگول داغ« ترکیه بود ،بیشترازهمه ابراز محبت می کرد .او گفت»:درباره آزادی شما تالش
خواهم کرد« او به دفترگروهبان نگهبان رفت و حتی ازطرف من مقداری پول به عنوان رشوه به
او پیشنهاد داد ولی گروهبان قبول نکرده بود.
همان شب را درپاسگاه ماندم ،همدلی سـربازان مـرا خوشـحال مـی کـرد .صـبح روز بعـد
گروهبان مزبورمرا همراه خود به مرکزگروهان ژاندارمری شهر»گواش« ،کـه بـین وان و باالبـان
بود ،انتقال داده و به ژاندارمری گواش تحویل داد!
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خوشروئی گروهبان ترک
درساعت هشت صبح ۲۴تیرماه ۱۳۶۵به همراه گروهبان پاسگاه ژاندارمری»باالبان« ]همان
گروهبان اخمو[ بایکدستگاه مینی بوس محلی به شهر »گواش« حرکت کرده و به مرکزگروهان
ژاندارمری شهر مزبور تحویل داده شدم.
دو ساعت اول درسـلول انفـرادی بازداشـت شـدم .گروهبـان نگهبـان وقـت ،گروهبـان دوم
)مندرز تویسوز( نام داشت .او ناگهان برای سرکشی به سـلول مـن آمـده و درجلـو درب سـلول
ایستاده بود .سرگذشتم را ازپشت درآهنی میله دار سلول به او تعریف کردم .گروهبان »مندرز«
سخت تحت تاثیرقرارگرفت و فوری مرا ازسلول خارج و همراه خود به دفتر نگهبانی برد.
دوباره به درد ودل پرداختم .حس کردم سه عامـل او را بیشـتر بـه مـن نزدیـک مـی کـرد
»هم زبان بودن ،نظامی بودن ،فرار از زیر ستم« و به خاطر این گروهبان خوشـرو ازخصوصـیات
واالی انسانی برخوردار بود.
»مندرز« ،گروهبان دوم جوانی بود بلند قد وخوش هیکل و با فرهنگ! او مرا همـان روز بـه
ناهاردعوت کرد و به کمک او موفق شدم موقعیتم را بوسیله تلفن به رابطم در اسـتانبول اطـالع
دهم .این ارتباط باعث شده بود رابطم وضعیت مرا به مرحوم پرویز سپهر اطـالع دهـد] .سـپهر،
فرمانده شاخه نظامی نهضت مقاومت بود[ سپهرهم فوری بوسیله آشنایانش ،به منظور عزیمـت
من به استانبول اقداماتی را انجام داد.
برای انجام تشریفات قانونی ،بوسیله گروهان زاندارمری ،مرا به نزد قائم مقـام شـهر بردنـد،
قائم مقام مرد مهربانی بود که دفترکار بزرگی داشت .او از پشت میـزش بـه طـرف مـن آمـد و
نخست هویتم را پرسید و نقشه بزرگی که در دیوار نصب شده بود ،با نشان دادن حـدود مـرزی
گفت» :ازکدام محوروارد ترکیه شده اید؟« جواب دادم :ازمحور] [...آمده ام .مـرا همـان روز بـه
پلیس تحویل دادند تا ازطریق وان به حکاری ببرند ،چرا که از منطقه استحفاظی حکـاری بـه
ترکیه وارد شده بودم.
همان شب دربازداشتگاه پلیس ماندم .البته بازداشتگاه به مانند هتـل بـود و شـام را بـا یکـی از
ماموران خوردیم.
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اندکی پس ازصرف شام شخص میانسالی به اداره پلیس آمـد .گویـا یکـی از نزدیکـانش در
اثرتصادف اتومبیل جان باخته بود وبدنبال بازپرس و ...بودنـد .شـخص مزبـور بـا مشـاهده مـن
سالم علیک کرد وگفت بیگ! شما چه عجب اینجا هسـتید؟ وضـعیتم را بـه او اشـاره کـردم .او
بدون اینکه مراخوب بشناسد ،مرتب پیشنهاد کمک می کرد .از او تشکرکردم.
چهارشنبه  ۲۵تیرماه ،نزدیک ظهر بوسـیله مامورمراقـب ]پلـیس[ دوبـاره بـا اتوبـوس بـه
شهر»وان« بازگشتیم .رفتار مامور با من بسیارصمیمی بود به طوری که حتـی پـس از ورود بـه
مقصد ،پلیس به من اجازه داد با »احمد« تماس تلفنی داشته وآخرین وضـعیتم را بـه او اطـالع
دهم.

خاطره از یک شهروند ترکیه
همانطوریکه قبال اشاره شد»،احمد« را بوسیله »...معمار« درشهر»وان« شناخته بودم .احمد،
زیرچهل سال سن داشت و انسان مهمانوازی بود .صمیمیت او را در روز نخست آشنائی با تمـام
وجودم لمس کرده بودم .او تا آخرین روز بدون هیچ چشمداشتی مردانه به من یاری کرد .پس
ازاینکه مامورپلیس شهر»گواش« مرا به پلیس وان »شعبه یابانجی« تحویـل داد و هنگـام خـدا
حافظی ،درراهرو اداره پلیس ،ناگهان احمد ...با عجله خود را به من رساند وگفت» :نگران نباش!
حاال شما را ضمانت کرده و باخود به منزل می برم « .دردیار غربت چنین برخوردهـا ،انسـان را
دلگرم می ساخت.
احمد ،پس ازضمانت ،نخست مرا همراه خود به مغازه اش برد و پس از صرف ناهار و توقـف
چند ساعته ،درنزدیکی غروب پس ازگردش درداخل شهر ازجمله شهر بازی و ، ...عازم خانه اش
شدیم.
خانه درحومه»وان« قرارداشت و بسیارمحل با صفایی بود .به محض ورود به خانه ،نخسـت
با مرد میانسال بلند قد وخوش هیکل ومهربانی آشنا شدم که او پدر احمد بود .او با آغـوش بـاز
از من استقبال کرد .شاید هم احمد قبال آمدن مهمان را به او خبرداده بود .احمد همسـر و دو
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فرزندداشت و درکنارپدر و مادرش زندگی می کردند .اهالی خـانواده همـه مهمـان نـواز بودنـد.
حتی احمد اطاق خواب خودشان را همان شب دراختیار من گذاشت.
شام درسالن پذیرائی صرف شد ،من در کنارمیزبانان نشسته بودم و به صحبت های شیرین
پدر احمدگوش می کردم .اوخیلی آدم با معلومات وخوش صحبتی بود .پـدر احمـد مـی گفـت:
»من و اجدادم از اهالی سلماس آذربایجان هستیم و خاطرات خـوبی ازآنجـا دارم ولـی حـاال در
تابعیت ترکیه هستیم .تاپاسی ازشب صحبت ها ادامه داشت .امشب راحت خوابیدم و فردا صبح
زود باطلوع آفتاب ازخواب بیدار شدم .خالصه در این خانه احساس آرامش بیشتری داشتم.
پنجشنبه  ۲۶تیرماه  ،پس ازصرف صبحانه با میزبانان خداحافظی کرده و همراه احمـد خـود را
به پلیس وان معرفی نمودم .احمد ...هنگـامی کـه در سـالن اداره پلـیس از مـن خـدا حـافظی
می کرد ،دو باره مرا درآغوش گرفت وگفت :از شما می خواهم هرکجا گرفتـاری داشـتی فـوری
مرا درجریان بگذار .با این ترتیب ازمن جداشد.

سی روز توقف درشهرحکاری
نخست شعبه یابانجی پلیس شهر»وان« مرا با بهمن امیری جهت تحویل به پلیس حکـاری،
به مامور پلیس تحویل داد .برنامه حرکت اتوبوس»حکاری« عصرهمانروز بود .برای اینکـه چنـد
ساعتی مامور از شر ما راحت باشد ،او ،موقتی ما را به بازداشتگاه شهربانی تحویل داد.
مامور ،دوباره به بازداشتگاه مراجعت کرد و با استفاده ازدستبند ،دست مرا به دست امیـری
بست .هردو باتفاق پلیس به طرف گاراژحرکت کردیم .یادم است که هنگام عبورازخیابان هـا بـا
این وضعیت احساس شرم می کردم و به خود می گفتم» :حاال مردم فکر می کننـد مـا خـالف
کار و ...هستیم!« و هرچه تقال کردم پلیس دستبند را باز نکرد .شایدهم پلـیس تقصیرنداشـت
بلکه وظیفه اش را انجام می داد.
درداخل اتوبوس دستبند را بازنمود .اما ازدست پلیس ناراحت بودیم و سعی مـی کـردم بـا
او گفتگو نکنم .اتوبوس دربین راه درجلو قهوه خانـه ای توقـف نمـود .درهمـان محـل هندوانـه
زیادی انباشته شده بود و داشتند به قیمت ارزان می فروختند .ازاتوبوس پیاده شدیم .مـن یـک
هندوانه خریدم و قارچ کرده و با بهمن خوردیم و به پلیس تعارف هـم نکـردیم .مـی خواسـتیم
بدین وسیله اعتراض خود را در رابطه با دستبند نشان دهیم.
در مسیر کوهستانی وان به حکاری راههای باریک پرپیچ وخم متعددی را پشت سرگذاشته،
نهایت ساعت هفده و سی دقیقه  ۲۶تیرماه وارد شهرحکاری شدیم .شهری که دردامنه کوه ها
قرارگرفته ومانند قلعه عظیم نظامی مهیب آور است .ساختمان پلیس درمرکز شـهر قـرار دارد.
قبل از ورود به ساختمان پلیس ،با اجازه پلـیس مراقـب ،از کنـار خیابـان و بـا تلفـن عمـومی
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موقعیت خودم را دراستانبول به رابطم اطالع دادم .پلیس مراقـب انصـافا کـار سـخاوتمندانه ای
دراینجا انجام داد] .آنموقع دربیشترشهرهای ایران امکان استفاده از تلفـن عمـومی بـا خـارج از
کشور فراهم نبود[
اکنون خودم را به شعبه سیاسی پلیس حکاری معرفی می کنم» :فاروق بیگ رئیس پلیس،
متین بیگ معاون و ناعم بیگ مسئول بازجوئی هستند «.عده ای پلیس درپشت میزها مشـغول
کار بودند .ناعم بیگ حدود چهل سال سن و قد بلندی داشت و بسیارخونگرم بـود .نـاعم ،پـس
از بازجوئی مقدماتی از من و بهمن هر دو را به هتل »توریسـتیک« بـرد وسـفارش کـرد .هتـل
درکنار میدان مرکزی شهر بود و صاحب آن »نجـاتی« نـام داشـت .نجـاتی شـخص میانسـال و
آرامی بود و سه تا از پسرانش به نامهای»آرهان -متین -رمزی« به پدرشان کمک مـی کردنـد.
خانواده صمیمی بودند.
من و بهمن دریک اطاق جابجا شدیم .هتل چشم انـداز زیبـائی داشـت و ازپنجـره اطـاق و
سالن نقاط مختلف شهر و کوه ها و طبیعت دیده می شد .حدود چهل نفر پناهنده از ملت های
»افغان ،عرب ،کرد ،فارس ،ترک آذربایجانی« از افغانستان ،عراق و ایـران گریختـه و بـه ترکیـه
پناه آورده بودند .بمنظور حفاظت و کنترل پناهندگان یک نفر نگهبان )بکچی( بالباس شخصـی
از طرف پلیس بطور بیست و چهار ساعته در کنار درب ورودی سالن هتل گمارده شده بود.
درده روز اول بازجوئی من خاتمه یافت .دراین ایام دونفربنام های»چاغالربیگ و لونت
بیگ« از طرف پلیس امنیتی ترکیه به هتل آمده و باپناهنده ها مصاحبه می کردند .هردو
نسبت به من که آذربایجانی بودم احترام می کردند ،وگهگاهی مترجمی فارس زبانان به عهده
من بود .البته در آن موقع هوشنگ وزیری 1هم با ما درحکاری بود وکارهای مترجمی را انجام
می داد.
__________________________________________________________________
 -1هوشنگ وزیری ،تقریبا میانسال بود .او با قدی نسبتا کوتاه ،شخص هوشیار و با معلوماتی بود .ترکی ترکیه را
شیوا صحبت می کرد .کارهای مترجمی را بعهده می گرفت .وزیری می گفت ،من آذربایجانی هستم از تبریز! هر
دو ،گاهی اوقات برای پیاده روی به داخل شهر می رفتیم .معموال از اوضاع بد حقوق بشر در ایران می نالید چه در
دوران پهلوی وچه در دوان جمهوری اسالمی ! متاسفانه پس ازآمدن به استانبول ارتباط ما قطع شد و مدتها بعد
مقاله های او را در کیهان چاپ لندن دیدم .هوشنگ در دهه  ....در لندن درگذشت .روحش شاد باد.
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زندگی در روزهای نخست سخت بود ،اما کم کم با محیط آشنا شدم .یکی از پلیس های
شعبه سیاسی که نامش را به خاطر ندارم ،ولی الغراندام تقریبا سیاه چهره بود وخیلی خونگرم!
او برخی اوقات با من ابراز همدردی می کرد و می گفت» :من پلیس بین الملی هستم! و...
هرکمکی درباره خانواده ات از دست من برآید انجام می دهم.
هیکل )مجسمه( »آتا ترک« درمیدان مرکزی این شهر قرار داشت ،هر روز یک دسته سرباز
همراه با دسته موزیک مراسم شامگاهی را دراین محل اجراء می کردند .منظره جالبی داشت،
همه از پشت پنجره های سالن هتل به مراسم تماشا می کردند .از صبح تا غروب دراین میدان
آهنگهای متنوعی از خوانندگان بویژه »برهان چاچان« خواننده جوان پخش می شد.
رابطم دراین مدت چندین بارتلفنی ازاستانبول تماس گرفت .یکـروز جمعـه ،دهـم مـرداد از
طرف نهضت مقاومت ملی مبلغ  ۹۵۵۰۰لیره ترک توسط بانک برایم حواله شده بود.
روزی یکی ازآشنایان وارد اطاقم شـد وگفـت» :عـده ای نوجـوان آذربایجـانی از اورمـو وارد
ترکیه شده واکنون درهتل هستند .باشنیدن این خبرخوشحال شدم ،گفتم شاید آشنایی دربین
آنها باشد .فوری به دیدنشان شتافتم .آنها هفت نفربودندکـه خـانواده چنـدین نفـر را شـناختم.
همه ازاین دیدارخوشحال شدیم .متاسفانه نوجوانان بدون اطالع والدینشـان تصـمیم بـه تـرک
وطن کرده وازراههای کوهستانی خودشان را به ترکیه رسانده بودند ... .گفتم» :احساس تنهائی
نکنید ،همیشه درکنارشما هستم«.
سی روزدرحکاری مانده بودم .راسـتی روزهـای آخرحوصـله ام سـررفته بـود .خوشـبختانه
خبراعزام عده ای به استانبول را چند روز پیش شنیده بودیم .باالخره  ۳۰نفر ازپناهنـدگان کـه
کارهای اداری آنها تمام شده بود ،که من نیز جزو آنها بودم ،ساعت ۹صبح جمعه  ۲۴مرداد ماه
۱۳۶۵همراه با یک نفر پلیس با اتوبوس عازم استانبول شدیم .همه خوشحال بودنـد ،دربـین راه
همسفرها آواز می خواندند و شادی می کردند .صبح فردا مصادف بود با عید قربان ،هنگام عبور
ازداخل آنکارا دربین مسیر شاهد انبوهی ازجمعیت بودیم که درمحل های مختلف گوسفندان را
سر می بریدند و با این ترتیب مراسم عید قربان را بجای می آوردند.

نقش ترکیه در نجات جان پناهندگان
همانگونه که تاریخ شاهد آن است ،ازصدسال و اندی گذشته ترکیه و بـویژه شـهر تـاریخی
استانبول تبعیدگاه آزادیخواهان ملـل سـاکن ایـران بـوده اسـت .در دو دهـه و نـیم اخیـر هـم
آزادیخواهان زیادی معموال از کشورهای افغانستان ،ایران ،عراق ،بلغارستان و ...برای رسیدن بـه
دنیای آزاد به ترکیه پناه آورده اند .شوروی سابق هم بنا به باب میل خود پذیرای نیـروی چـپ
مورد عالقه خود بود .نگارنده خود جزو آن تعداد پناهندگانی بوده که ازطریق خـاک ترکیـه بـه
جهان آزاد پا نهاده است.
 ...متاسفانه برخی ازایرانیان با توجه به قضاوت های نادرست ،در رابطه با اتهام بدرفتاری با
پناهندگان ترکیه را محکوم کرده و برعلیه این کشور تبلیغات شومی راه

می اندازند.

من دراین باره همیشه باچنین افرادی بطورمعقول برخورد کرده و قضاوت غیرمنصفانه آنهـا
را ثابت کرده ام و دراین سطورهم وظیفه انسانی خود دانستم درباره مردم مهمـان پـرور ترکیـه
آنچه را که خود درمدت اقامتم دراین کشور دیده و یا شاهد آن بـوده ام ،شـمه ای از آن را بـه
خوانندگان عزیز توصیف نمایم:
یقین می دانم از سال  ۱۹۷۸میالدی یعنی از زمان انقالب اسالمی ایران تا به امروز بیش از ۲
میلیون نفر زن ،مرد ،پیر ،جوان و کودک از ملت های گوناگون ساکن جغرافیای سیاسی ایـران
توانسته اند با استفاده ازخاک کشور همسایه ترکیه جانشان را ازخطرات جـدی درایـران نجـات
داده و به دنیای آزاد پناه آورند .درغیراینصـورت بـی گناهـان بسـیاری ماننـد دیگـران توسـط
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دادگاه های انقالب دستگیر ،زندانی ،اشکنجه و اعدام می شدند و یا در جبهه های جنگ هشت
ساله ایران و عراق جان عزیزشان را ازدست می دادند

استانبول و آنچه دراین شهرگذشت
درمقدمه ،جای دارد به شمه ای ازتاریخ استانبول اشاره شود .استانبول از صده های ۱۶به
این طرف نخست ،پایتخت )بیزانس( بوده که در۲۹مارس۱۴۵۳در اثر مجادله سلطان محمد
فاتح ) (۱۴۵۱-۸۱بدست )عثمانیها( فتح می گردد .فاتحین بالفاصله دراین شهر دست به
آبادانی می زنند ،کم کم جمعیت آن افزایش می یابد .درسالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل
قرن بیستم مصادف با جنگ جهانی اول با اینکه ،عثمانیها ،درجنگ »چاناق قلعه« پیروز شده
بودند ،اما بخش بزرگی از»آنادولو« همچنان دراشغال یونانستان بود .و استانبول نیز ازطرف
فرانسه و انگلستان اشغال می شود .سرانجام ،درنتیجه قرارداد صلح ،بخشهایی از سرزمینهای
امپراتوری عثمانی ،توسط برخی کشورهای غربی تقسیم می شود.
برای مقابله با اوضاع نابسامان ،با آغازجنگ استقالل طلبانه به رهبری»)مصطفی کمال
آتاتورک« ) (۱۸۸۱-۱۹۳۸به سالله پادشاهی پایان داده می شود و جمهوری ترکیه مدرن ظهور
می کند و درجنگ سرنوشت ساز تمام عیارکلیه نیروهای اشغالگر ،بویژه ارتش یونانستان به
بیرون مرزها رانده می شوند .پایتخت جمهوری ترکیه درتاریخ ۱۹۲۳از استانبول به آنکارا
منتقل می شود.
دراینجا به موقعیت شهرزیبای استانبول می پردازم .شهری که قطعه جغرافیایی آسیا و
اروپا را بوسیله »بوغاز« ازهم جدا می کند و درجنوب دریای مرمره هر دو قسمت شهر را
بوسیله پل بزرگی بنام پل »فاتح سلطان محمد« بهم متصل می سازد .همچنین تنگه طبیعی و
معبرحساسی بنام )داردونل( به اهمیت استراتژی این شهرافزوده است .ترکیه می تواند رفت و
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آمد هرگونه کشتی های تجاری ،مسافری ،جنگی و زیر دریایی ها را از دریای سیاه به دریای
مرمره و بلعکس کنترل نماید .ازاین جهت حضور ترکیه درپیمان ناتو ،برای کشورهای عضو آن
نقش حیاتی دارد ،زیرا ارتش این کشور می تواند به راحتی از ورود ناوگان روسیه از دریای سیاه
به مدیترانه جلوگیری نماید
استانبول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرترکیه است وجمعیت آن بالغ بر۹میلیون نفر
می باشدکه ازدیدگاه تاریخی و معماری موقعیت ممتاز و جاذبه توریستی و همچنین بلحاظ
استراتژیک ،یکی ازفعال ترین بنادر دریای مدیترانه و درعین حال دنیاست.
بخش عمده درآمد توریسم ترکیه از دیدار توریست ها و از تماشای این شهر شکوفا ،که
درآن معماری سنتی شرقی و معماری معاصر و مدرن اروپا روبرو قرارگرفته اند ،می باشد .بویژه
منطقه»مسجد سلطان احمد و «...این امر درگردش اقتصادی ترکیه نقش قابل توجهی دارد.
دراستانبول برنقاط مختلف ترانسپورت شهری غالبا بوسیله کشتی و قایق های موتوری انجام
می گیرد .استانبول فعالترین شهر ترکیه است که توریسم به شکوفائی و تنوع آن می افزاید،
بطوریکه بخش اعظم در آمد توریستی ترکیه را تامین می نماید.
استانبول بویژه درصدسال اخیر ،پناهگاه آزادیخواهان ومیهن دوستان و طرفداران دموکراسی
که به خارج از ایران می گریختند گردیده است .بویژه مبارزان )آذربایجانی( روزنامه های مهاجر،

روزنامه معروف به اختر ،ثریا و نشریات دیگر حتی جلد اول کتاب معروف » ابراهیم بیگ«۱در

این شهر انتشاریافت .استانبول این بار نیز مانند گذشته آغوش گرم اش را به روی انسان هایی
گشوده است که روحشان به آزادی می طپد و با آزادی زنده اند .این آزادیخواهان می خواهند
__________________________________________________________________
 -۱حاج زین العابدین مراغه ای ازشهر مراغه آذربایجان است که بامسکو وکشورهای اوروپای شرقی داد و ستد
داشت و ازدیدن اوضاع عقب مانده ایران دلش به رنج می آمد .داستان )سیاحت نامه ابراهیم بیگ( را بعد ازتحمل
زیاد دراین شهر)استانبول( به چاپ رساندکه بعدها جلددوم آن درمصر و جلد سوم درهندوستان چاپ و
منتشرگردید .حاج زین العابدین دراین کتاب جهل ،فقر و عقب ماندگی ملت های ایران را بشدت به تعن و لعن
گرفته و نخستین کتاب جدی است که درآستانه انقالب مشروطیت درباره اوضاع نکبت بار ایران نوشته شده ،این
شخص با اینکه چندسالی درمکتب درس خوانده بود و سواد آن ازجامعه عباسی وگلستان فراترنبود ،این کتاب را با
انشاء بسیار سلیس و روان به رشته تحریر درآورده بود !
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با نیروهای اهریمنی و جهل بجنگند که به مقام واالی انسانی در عصرحاضر پشیزی ارزش قایل
نیستند!
ساعت شانزده عصر ۲۵مرداد ماه  ،۱۳۶۵اتوبوس حامل پناهندگان اعزامی ازحکاری وارد
استانبول می شود .من نیز جزء این پناهندگان هستم که درهوای گرم و ترافیك سنگین ازپل
معروف )سلطان محمد فاتح( ]بوغاز[ عبور می کنیم وپس ازپشت سرگذاشتن خیابان ها ،در
منطقه »سیرکه چی« توقف می نماید .ساختمان عظیم پلیس درمقابل ما قرارگرفته است.
همه پشت سرهم با راهنمائی پلیس همراه وارد محوطه ساختمان شده و به یابانجی شعبه
شعبه مهاجرین هدایت شدیم .ساعت پایان خدمت روزانه بود و تنها پرسنل نگهبانی دردفاتر
انجام وظیفه می کردند .هریک ازمسافرین تازه ازراه رسیده درگوشه ای ازسالن بزرگی روی
صندلی ها نشسته بودند .من درکنار پنجره مشرف به حیاط درونی ایستاده ،چمن ها ،گل ها و
ساختمان های اطراف را ،که استانداری هم درآن محل بود ،تماشا می کردم .ناگهان »بهرام« ۱را

درمحوطه دیدم که با سرعت به طرف داخل می آید ،و خوشحال شدم .او از زمان رسیدن من
به استانبول خبر داشت .یکدیگر را درآغوش گرفتیم .اندکی بعد بهرام با مراجعه به مسئولین،
ضمانت مرا برعهده گرفت و باتفاق ساختمان را ترك کردیم .
درظرف نیمساعت با تاکسی به خیابان »وزیر« یعنی مقصد رسیدیم .بهرام در سرازیری خیابان،
به من گفت» :ازسمت راست بطرف باال نگاه کن و ببین چه کسی را می بینید«؟ با نگاهی به
آپارتمان مقابل ] ،آپارتمان  [Yenidunyaرا دیدم ،که رابطم حاجی با لباس تابستانی درپشت
پنجره ایستاده و ازخوشحالی دست هایش را بما تکان می دهد .ازتاکسی پیاده شدیم،
ساختمان فاقد آسانسور بود و با پله ها باال رفتیم .درطبقه پنجم درب خانه باز شد و حاجی به
__________________________________________________________________
 -۱سرهنگ بهرام ،...ازباراندوزچای اورمو بود .قد متوسطی داشت و او را انسان با فرهنگ ،جسور و مدیر شناختم
که قبال درناحیه  ۰۳ژاندارمری آذربایجان غربی خدمت می کرد .بهرام هم مانند بسیاردیگر الجرم ترک وطن کرده
بود .من هرگز محبت های بهرام و همسر با وقارش شهین و فرزندان مهربانش را فراموش نمی کنم .بعدها بهرام با
خانواده اش به کانادا رفت .متاسفانه دختر ناکامش »شراره« در سن جوانی در اثر حادثه ای درکانادا جان عزیزش
را ازدست داد و مرگ جانگداز»شراره« ،روح بهرام و اعضای خانواده اش را رنجور ساخت و همه ما دوستانش را
ناشاد کرد .خاطرات این دختر مهربان زنده و روحش شاد باد.
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گرمی از من استقبال کرد .او تنها بود و با دیدنم روحیه اش تغییر یافت .هر سه )حاجی ،بهرام
و من( درکنار هم نشسته و جویای سرگذشتم شدند.
میوه و چای روی میزحاضربود ،بهرام پس ازصرف چای زود از ما جدا شد .ساعتی بعد پرویز
سپهر فرمانده شاخه نظامی نهضت مقاومت ملی با چهره خندان برای دیدنم آمد .سپهر ،تا
نزدیکی غروب درکنارم نشست .صحبت ها شیرین بود و او بیشتر جویای اوضاع داخلی بود.
هنگام مراجعت ،او را تا نیمه راه ،به طرف ایستگاه قطار»قوجا مصطفی پاشا« همراهی کردم و
دربین راه مرا به امیدواری تشویق می کرد .درمیان راه به اوگفتم مواظب خودتان باشید .سپهر
گفت» :نگرانم نباش! من سعی می کنم ازدید نامحرمان]تروریست های خمینی[ دوربمانم .وآنها
را از رسیدن به اهداف شوم خود نا امید خواهم کرد .و«...
دراوایل چند شبانه روز با حاجی به درد و دل پرداختیم .ازهفته دوم بنا به پیشنهاد او برای
کرایه خانه و هزینه زندگی شریک شدیم .خانه دارای دو اطاق خواب ،یک سالن ،آشپزخانه،
حمام و توالت بود .پنجره های سالن و یک اطاق خواب به مشرق یعنی  Vezircadesiباز
می شدند .صاحب خانه محسن نامی بود که حدود چهل سال سن داشت و با همسر و پسر
پنجساله اش درهمسایگی ما زندگی می کردند .بعدها به آدرس:
 Sokak nr 9,1 Aksaray Çakirağa, Mah, sorgutcuو

 UzunYusuf, Mah, ŞeyhHusamettin, sok nr 13تغییر محل دادیم.
پناهندگان طبق قانون باید ازپلیس اجازه اقامت داشته باشند .برای انجام این کار ،جمعه
هفتم شهریورماه ۱۳۶۵به شعبه مهاجرین مراجعه کرده و اجازه اقامت] [Kimlikدریافت کردم.
چهاردهم شهریورخودم را به کالنتری »مجیدیه« در دویست متری پشت خانه مسکونی معرفی
نمودم .هرهفته یک بار برای امضاء دفتر ویژه به کالنتری مراجعه می نمودم .مسئول دفتر
پلیس استواری بود بنام »اوغوز« که میانسال بود و رفتارشان با ما خوب بود .بطورکلی ،از مردم
کوچه و بازار و همسایه ها خاطرات خوبی دارم.
معموال مایحتاج خانه از دو مغازه تهیه می شد» .احمد بیگ ،دورسون بیگ« احمد ،جوان
چاغی بود و معموال درمغازه با پدر پیرش کار می کرد و هردو مهربان بودند .بعدها شنیدم
پدرش به ابدیت پیوسته است .و دیگری دورسون بیگ بود ،بعدها با دورسون بیگ خیلی
صمیمی شده بودیم .اوکوتاه قد ،میانسال و چاغ بود و همسرش نیزخانم مهربانی بود ،ولی
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صاحب فرزند نمی شدند .هنگام ترک استانبول دورسون بیگ درجلو آپارتمان به بدرقه ما آمده
بود ،او با چشمان اشک آلود ،به ما می گفت»:چرا ترکیه را ترک می کنید؟ زبان ما ،دین ما،
فرهنگ ما مشترک است .اینجا راحت هستید! دراینجا بمانید« البته او درست می گفت ،ما
هرگز دراین کشوراحساس بیگانگی نمی کردیم ،همه چیز با ما آشنا بود .اما به لحاظ اقتصادی
منبع درآمدی نداشتم!

استانبو ل حاقیند ا !
آدلی ،سانلی شهرلری

) این شعر را درحق استانبول به ترکی آذربایجانی سروده ام( .

سایاندا،

باشدا گلیر سنین آدین هر یاندا،
کیتابالری واراقالییب

آچاندا،

شن ،شهرتین تاریخده دیر استانبول.
آوروپادان  -آسیایا

واراندا،

فاتح سلطان کورپوسودور بوغازدا.
چئوره ده کی اورمانالردان باخاندا،
آداالرین یان  -یانا دیر استانبول.
قارا دنیز چالخاالنییب آغالییب،
مارمارانین دالغاالرین چولغاییب.
دنیزلری بیر  -بیرینه باغالییب،
ایکی دنیز قوینوندا دیر استانبول.
گوی سوالرین دؤرد بیریاندان قوزانیر،
گمی لرین فیرطانادان

باج آلیر،
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ساحل لرین زنجیر کیمی

اوزانیر،

طبیعتین چوخ گؤزل دیر استانبول.
اوجا  -اوجا حاصارالری گؤرنده
سلطان ممد خاطیرالنیر کؤنولده.
شهیدارین مزاری دیر

بو یئرده

حرییته ایفتخار دیر

استانبول.
دولما باغچا ،تک فور ،اولدوز ،توپ قاپی،
یئره باتان ،سرای بورنو

داالنی،

نه گؤزل دیر بیگ لر بیئیی سرایی،
بو سرای الر سنینکی دیر استانبول.
آنئماس ال ،یئتدی کوله زندانالر،
دؤرد بیریانی قالین -قالین دیوارالر.
مارمارادان گؤرسنیری حاصارالر،
سلطان ممد نشانی دیر استانبول.
جامی لرین دؤرد بیر یاندان بویالنیر،
گؤی اوزونده اولدوزالرا سای سالیر.
آلتی هوندور مناره لر

سایاندا،

سلطان احمد ،ان باشدادیر استانبول.
دؤرد یوز ایللیک بوز دوغانین کمری
گؤزه چارپیر داش  -دیوارین اثری.
امین اؤنون ،اسکو دارین

یئلکنی،

ایسکیله لر یادیمدا دیر استانبول.
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قاپالی چارشی نین گؤزل

مالالری

توریزم سئویر تئز – تئز آلیر اونالری.
آلتون الری ،ایپک لری،

شالالری،

سوقات اولوب هارا گئدیر استانبول؟
آبیده لر دؤرد بیر یانین

توتوبدی،

یاشیل باغالر ،گول چیچکلر آچیبدی،
ساکین لرین محبتی

داشیبدی،

گؤزللیگین دیللرده دیر

استانبول.
آذربایجان تورکو بوردا

داریخماز،

سنی آتییب اؤزگه لره

قاتیلماز.

دیل داشالرین محبتین

اونودماز،

اورک لرده یئرین واردیر استانبول.
اود یوردوندان قوناقالریم گه لرد ی،
بو شهرین دؤرد بیر یانین گه زردی،
دیل داشالرال درد ی غمی بؤلردی،
یالقیزلیغا،

دایاغی دیر

استانبول.
آق سارایدان ،الله لی ده ن کئچنده،
تانیشالری او چئوره ده

گؤرنده،
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گلنده،

قان داشالرا ،سیر داشی دیر استانبول.
هاشمی یم! دینله منیم

اؤزومدن،

سورگون دوشدوم دیاریمدان ،ائلیمدن.
سیغیندیم من بو دیاره

کؤنولد ن،

او گونلریم خاطیره دیر

استانبول!.

***

تداوم ارتباط با گروه نوجوانان آذربایجانی
همانگونه که اشاره کرده بودم ،این گروه هفت نفره نوجوانان ،بدون اطالع خانواده هایشان،
خودسرانه کشوررا ترک کرده بودند .آنها هم مانند سایرپناهندگان پس ازتوقف درحکاری و
انجام کارهای اداری همراه ما به استانبول آمدند .پلیس استانبول ]شعبه یابانجی[ جوانان مزبور
را موقتا درهتل »شان« درحوالی ساختمان پلیس و درکمپ پناهندگی درحوالی شهر اسکان
داده بود.
وجدانم به من حکم می کرد هرچه زودترخانواده این نوجوانان را ازموقعیت فرزندانشان
باخبر ساخته و آنها را از نگرانی خالص کنم .درهفته های اول به هتل »شان« مراجعه کرده و با
برخی ازآنها که درمحل بودند تماس می گرفتم و ازاحواالتشان پرس و جو می کردم] .فقط اسم
امین  ...و...چراغی درخاطرم مانده است[ با اینکه دوری ازخانواده هایشان آسان نبود ،اما فشار،
اختناق ،عدم امنیت جانی ،مشکالت اقتصادی و اعزام جوانان به جبهه های جنگ ایران و عراق
بویژه برای نسل جوان غیرقابل تحمل بود .همین وضعیت وحشتناک ،انگیزه فرار نوجوانان و
جوانان به خارج ازکشور می شد .البته روحیه همه این نوجوانان خوب بود .چرا که به دنیای
آزاد پا نهاده بودند.
صبح شنبه پانزدهم شهریورماه1365نخستین بار به پدر ومادر ]امین ا[ درشهر اورمو تلفن
کردم .خانمی درمنزل گوشی را برداشت و به ترکی گفت» :بویورون آغا !«.گفتم» :سالم خانم!
از استانبول زنگ می زنم ،می خواستم با پدر یا مادر امین صحبت کنم« .تا اسم امین را آوردم
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صدای خانم فوری تغییر یافت! معلوم بود سخت نگران است و دوباره با دلهره گفت» :بله آغا!
من مادر امین هستم ،مگرچه شده است؟! گفتم :خانم! »خبر خوشی دارم نگران او نباشید«.
چون مادر امین ،مرا نمی شناخت ،فکرکردم شاید به گفته هایم باور نکند ،من فامیل های آنها
را در اورمو می شناختم و به همین خاطر مجبور شدم با ذکر نام یکی از فامیل ها که فامیل
مشترک ما در اورمو بود]نرگیز خانم[ مادرامین را از نگرانی خالص کنم! او به محض شنیدن
نام فامیل مشترکمان مرا شناخت و مطمئن شد 1.گفتم» :بلی خانم! پسرتان امین ،هم اکنون
همراه دوستانش در استانبول هستند ،نگران نباشید«.
مادر امین باشنیدن این خبرهیجان زده شد و معلوم بود ازشدت خوشحالی درپشت تلفن
بغض گلویش را گرفته است .او گفت» :آغا! من شما را ازنزدیک نمی شناسم ،اما هیچ خبری
بهتراز این خبر مرا خوشحال نمی کرد ،زیرا از زمان ناپدید شدن فرزندمان لحظه ای آرامش
نداشتیم .انشااله به آرزوهای قلبیتان نایل شوید و «...درپایان گفتم»خانم ،خواهش می کنم در
این باره خانواده های دوستان همراه امین را هم درجریان بگذارید «.گفت» :چشم آغا!«
خدا حافظی کردم و بالفاصله تلفن دیگری را به منزل چراغعلی  ...زدم و خبر سالمتی پسرشان
را به یکی ازاعضای خانواده اش اطالع دادم.
به این ترتیب ارتباط نوجوانان درمدت کوتاه به وسیله تلفن ،نامه و مسافرین با
خانواده هایشان برقرارگردید و در پیش وجدانم احساس آرامش کردم .حتی برخی والدین بعدها
به استانبول آمده و فرزندانشان را به همراه خود به داخل مراجعت دادند ،اما برخی از جمله
امین به یاری »یو -ان« درکشورهای غربی پناهنده شدند.
متاسفانه بعدها ارتباطم باهمه آنان دراستانبول قطع گردید .علت این کارهم رعایت مسائل
امنیتی بود و سعی می کردیم کمتر دربیرون رفت و آمد داشته باشیم چرا که مدتی بود
ترورهای سیاسی انجام می گرفت و به نوشته روزنامه های وقت ،دراین ترورها رژیم جمهوری
اسالمی دست داشت .درمدت کوتاهی چند نفر ازعوامل نهضت مقاومت ملی به طرق مختلف
به قتل رسیدند که دراین باره بعدها توضیح خواهم داد.
__________________________________________________________________
 -1چون درداخل کشورتحت تعقیب بودم و خانواده ام در اورمو مانده بودند ،بخاطرمسائل امنیتی نخواستم اسمم
را درتلفن بگویم.

یادی از پرویز سپهر
سرهنگ پرویزسپهر درسرزمین آتش )آذربایجان ،شهراورمو( چشم به جهان گشود .درسـال
 ،۱۳۳۵ازدانشکده افسری فارغ التحصیل و تا درجه سرگردی دررسته پیاده خدمت کرد و بنا به
درستکاری و دقت درکارهایش و عالقـه شخصـی بـه دادرسـی ارتـش منتقـل و دوره لیسـانس
قضائی ازدانشکده حقوق درکادرقضائی ارتش مشغول به کـار شـد] .سـپهر[ دادسـتان پاکـدامن
ومورد احترام دادخواهان بود .دارای همسر و دو فرزند بود .او نیز مانند هزاران آزادیخـواه دیگـر
مجبور به ترك وطن شد و در ترکیه سمت فرماندهی شـاخه نظـامی نهضـت مقاومـت ملـی را
برعهده داشت.
سپهر درمنطقه »یا شیل کوی« حوالی نیروی هوائی زندگی می کرد ،قـد بلنـدی داشـت،
انسان با فرهنگ و مؤدبی بود که همیشه تمیز لباس می پوشید و رفتارش بـه تمیـزی لباسـش
بود .اغلب برای انجام کارهای اداری بوسیله قطار ،ازایسـتگاه »قوجـا مصـطفی پاشـا« پـیش او
می رفتم .همسر و فرزندانش درآنکارا زندگی می کردند .برخی روزهای تعطیل خـانواده اش در
کنارش بودند و یا او برای دیدنشان به آنکارا می رفت .بخاطر مسئولیت کاری بیشتر دراستانبول
تنها زندگی می کرد .هروقت قبل از انجام کارها و یا پس از انجام آن ساعتی صحبت می کردیم
و بیشتر به صحبت های شیرین اوگوش می دادم .صحبت هایش جذاب بود و بیشـتر در رابطـه
با نجات وطن و هموطنان مصیبت دیده دور می زد!
مرتب ازداخل ایران ،خبرهای حاکی از ترورعوامل نهضت به گوش می رسید .بویژه بـدنبال
سپهربودند ،اما او دراین باره به من چنین می گفت» :آدم با احتیاطی هسـتم ،مـن هرگزمحـل
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رفت وآمدم را مشخص نمی کنم .سعی می کنم از پشت کوچه ها رفـت و آمـد داشـته باشـم«.
یکروزعصردرکنارهم نشسته و صحبت می کردیم .ناگهان آه سوزناکی کشید و گفـت» :درطـول
یکسال سه عزیزم را ازدست دادم» ،پدر ،مادر و خواهرم« و دیگر نتوانسـتم لحظـه ای دربـالین
آنها بنشینم ویا درخاکسپاری آنها شرکت داشته باشم! تحمل چنین ضـایعات دردنـاک ،بـرای
یک فرزند! بویژه دردیارغربت! در دوران خود تبعیدی بسیار سـخت اسـت ،امـا بـا سـینه فـراخ
تحمل می کنم و«...
فراموش نمی کنم که روزی سپهر به من گفـت» :هاشـمی! آرزو دارم یکـروز وطنمـان آزاد
شود و انسانها درپناه حکومت دموکرات آزاد باشند و به آنجا بروم ،درهمـان آذربایجـان عزیـزم!
در روستای اطراف اورمو درزیر آفتاب سوزان درکنار ]خرمن کوب[ کارکنم و خسـته شـوم ،بـه
سر و صورتم گرد وغبار خرمن بنشیند و درحـال خسـته وخـیس عـرق درسـایه خـرمن کـوب
بنشینم .آن موقع ،قوری چای را ازروی آتش طبیعی بر داشته و به استکان بریزم و از آن چـای
نوشیده و لذت ببرم ،و پس از وصول به آزادی و چشیدن طمع آن ،جان به جان آفرین تسـلیم
کنم!« در ترکی ضرب المثلی هست می گویند » :سن سایدیغین سای! گؤر فلک نـه سـاییر! «
آری! فلک مانع دست یابی سپهر به آرزوهای مقدس اش شد ،و سرنوشت تلخـی در انتظـارش
بود!
من پس ازتغییرمکان بـه سـوئد ،بـا سـپهر بوسـیله تلفـن ونامـه درتمـاس بـودم و اکنـون
]ازنوشته هایش درآرشیو دارم[ اما این بار ،دیگرآن گذشته ها نیست! متاسفانه آخرین تمـاس
من است! تلفن کردم ،پسرش اشکان تلفن را برداشت .احوال پرسی کرده و گفتم :می خواستم
با پدرتان صحبت کنم .اشکان با صـدای آهسـته و حالـت غمگـین گفـت» :بابـا دربیمارسـتان
بستری است« از او ،تلفن بیمارستان را گرفته و خـداحافظی کـردم .بالفاصـله بـه بیمارسـتان
تلفن کردم .همسر با وقارش )مهناز( جواب داد .پس ازسالم علیک ،جریان را پرسیدم .صدای او
هم مثل اشکان آهسته بود و با حالت نگران گفت» :پرویز ،تازه سینه اش عمل جراحـی شـده و
اکنون قادر به صحبت نیست .دیگر امید به دعا مانده است و بس! و افزود :پرویز همیشه از شما
تعریف می کند «.با آرزوی شفا برایش خدا حافظی کردم.
پس ازچند روز ،یعنی دوشنبه  ۲۶فوریه  ۱۹۹۰دوست مشترکمان ]عزیز [...ازپاریس زنـگ
زد و به من گفت» :خبر ناگواری دارم! متاسفانه سپهر برای همیشه از میان ما رفـت و تسـلیت
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می گویم] «.زمان وفات  ،مرحوم سپهر [۵-۱۲-۱۳۶۸من با شنیدن این خبر ،بسیار متاثر شدم.
این بار ،تلفنی به خانواده اش تسلیت گفته و نامه تسلیت به همسـرش و فرزنـدانش فرسـتادم.
دفترحیات پرافتخار این آزاد مرد و همشهری عزیزمان برای همیشه بسته شد.
مرحوم سپهرعالقه زیادی به زبان ،فرهنگ و هویت ملـی آذربایجـانی داشـت .بـویژه بـه خـاطر
همین عالقه وافر او به مسائل ملی آذربایجان ،مرا برآن داشت که از چنین شخصیت های ملـی
در خاطراتم یادی کرده باشم!! متاسفانه در درون نهضت دستهایی درکار بود که سپهر را کمتر
پشتیبانی مالی می کردند و هنگامیکه معاش بعضی عوامل نهضت قطع و یا کم می شد ،همان
شخص سپهر را مقصر می دانست و از او ناراضی می شدند .روحش شاد!

ترورهای سیاسی مخالفان
قبل ازآمدنم به شهر استانبول ،دو نفرازاعضای شاخه نظامی نهضت مقاومت ملی ترور شـده
بودند .یکی ازاین قربانیان ،سرهنگ هادی عزیز مرادی] ،فرمانده شاخه نظـامی[ درترکیـه بـود.
گویا ،عزیزمرادی بـرای شـرکت درافتتـاح هتلـی دراسـتانبول دعـوت شـده و هنگـام خـروج از
خانه اش درپائین آپارتمان هدف گلوله های تروریست ها قرارگرفته و درجا به هالکت می رسد.
بالفاصله ضاربین موفق به فرار می شوند .عزیزمرادی ،قبل از انقالب درتیـپ 23نوهـد]نیروهـای
ویژه ،چترباز[ خدمت می کرده و ازنظامیان ورزیده ای بود و درعملیات ظفار نیز شرکت داشت.
]دررابطه با عملیات ظفار دربخشهای قبلی توضیح داده ام[
دومین قربانی ،سرگرد بهروز شاهوردی ،افسر شهربانی آذربایجـان و اهـل اورمـو بـود .او بـا
شیوه مشکوکی درمنزل مسکونی اش به قتل می رسد .بنا به نوشته روزنامه های وقـت ترکیـه:
)ستوان  ...ظرافتکار( که او نیز افسرشهربانی بوده و با مقتول آشنائی و معاشرت داشـته ،درایـن
قتل دست داشته است.
قربانی سوم ،سرهنگ حامد فرزانـه بـود .حامـد اهـل تبریـز بـود ،و در ژانـدارمری خـدمت
می کرد .درهنگام ترور حامد دراسـتانبول بـودم .قبـل ازظهـر روز  24اکـیم 1386درکنـارپنجره
پذیرائی نشسته ،خیابان را تماشا می کردم ،ناگهان زنگ تلفن به صدا درآمد.گوشی را برداشتم،
صدای ]حاجی[ بود» ،فعال ازخانـه خـارج نشـوید ،اوضـاع خـراب اسـت ،حامـد را امـروز صـبح
ترورکردند «.قراربود ،امروزبرای اولین بار به دفتر بروم .باشنیدن این خبرخیلی ناراحت شدم .در
این مدت فقط یکبار حامد را دیده بودم که مشاهداتم را دراینجا بازگو می کنم:
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»ظهریکروز پیش ازوقوع حادثه تلخ ،درحدود پانصد متری خانه مسکونی ما ،تقریبـا در روبـروی
بیمارستان»چاپا ،قان مرکزی« به دفتر نهضت رفته بودم .بهرام ،حـاجی و مـن درداخـل اطـاق
بزرگی روی صندلی نشسته بودیم .شخص میانسال قد بلندی با بلوز و شـلوار تابسـتانی کرمـی
رنگ وکفش های براق کرمی که دردستش کیـف ]سامسـونت[ داشـت ،او را »حامـد« خطـاب
می کردند.
احمد حامد فرزانه ،درحالیکه سرپائی قدم می زد و هنگامیکه می خواسـت ازاطـاق خـارج
شود برگشت و با لبخند به ما گفت» :می دانـم! عوامـل جمهـوری اسـالمی ،کیـف دسـتی مـرا
می بینند و خیال می کنند آدم مهمی هستم و درداخل کیف مدارک مهمی هست .اما آنها پس
ازکشتن من و به سرقت بردن کیف ،تازه متوجه خواهنـد شـدکه درداخـل اش فقـط مسـواک،
خمیردندان و حوله گذاشته ام «.پس ازگفتن این جمالت با خـداحافظی ازاطـاق خـارج شـد و
رفت.
حامد ،درمنطقه »آتاکوی« استانبول زندگی می کرد .او سحرگاه فردای همانروز ،هنگامیکـه
عازم دفترنهضت می شود و خیابانها خلوت بود ،روزنامه می خرد و درایستگاه:
] [Ataköy-ilkokulu önündeki durakdaبه انتظار اتوبوس می ایستد ،قبل از رسـیدن
اتوبوس ،ناگهان درساعت  ۹صبح  ۲۴اکیم  ۱۹۸۶اتومبیل شخصی درکنارخیابان توقف کـرده و
دو نفرسریع ازداخل اتومبیل مزبور بیرون پریده و به حامد حمله ور می شوند .حامد مجبور بـه
فرار می شود ،او را دنبال می کنند و بالفاصله چند گلوله از فاصله نزدیـک بـه مغـزش شـلیک
کرده وکیف را از دستش می گیرند .ضاربین بالفاصله با همـان اتومبیـل محـل حادثـه را تـرک
می کنند .روزنامه حریت ترکیه نوشته بود» :حامد ،مانند صحنه هائیکه درفیلم های جاسوسـی

دیده می شوند ،به قتل رسید«  ۱نعش بی جان حامد به زمین می افتد .بنا به گفتـه شـاهدان
عینی ،ضاربین پس ازانجام ماموریت ترور ،خود را به کنسولگری جمهوری اسالمی ایـران واقـع
درمنطقه»سیرکه چی« می رسانند!«
__________________________________________________________________
 -1روزنامه حوریت ،ص 25 ،19اکیم 1986
 -2روزنامه گونش  22کاسیم1986 ،
 -3روزنامه ملیت ،ص  25 ،13اکیم  27 - 1986کاسیم  1986همان منبع
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متاسفانه حامدآنچه را که خود پیش بینی کرده بود عینا حادثه غـم انگیـزش یکـروز بعـد
بوقوع پیوست!! مراسم تشیع جنازه رسمی حامد درمسجد»فاتح« توسط نهضـت مقاومـت ملـی
برگزارگردید .من دراین مراسم شرکت داشتم».سرتیپ یگانه« معاون سازمان نظامی با عـده ای
ازنظامیان ازپاریس به استانبول آمده بودند ،عده ای ازاعضای نهضت ازسایرشـهرهای ترکیـه در
این مراسم شرکت داشتند.
تیمسار یگانه درحضورحاضرین که خبرنگاران هم بودند ،گفت» :جمهـوری اسـالمی ایـران
عامل این تروراست وآنها باید بدانند ،خون این آزادیخواهان بی پاسـخ نخواهـد مانـد و بـاالخره
آدمکشان دیریا زود به سزای اعمالشان خواهند رسید و «! ...
شهروندان استانبولی ماننددیگران با غم و اندوه دراین مراسم حضـور داشـتند .همسـرحامد
که سیاه پوش بود درکنـار همسـرفخرالدین کـه ازدوسـتان حامـد بودنـد ،درکنارتـابوت اشـک
می ریخت .هنگام قرائت نمازمیت و تشیع جنازه ،هوا سرد بود و کم کم برف خفیف می باریـد.
باالخره پس ازانجام تشریفات دینی ،تابوت درداخل ماشین ویژه شهرداری درمیان ازدهام مردم
به گورستان »گؤزلو مزار« دراستانبول حمل شد و با احترام به خاک سپرده شد .ستوان )ت ف(
قطعنامه ای را مبنی برمحکوم کردن ترورهای جمهوری اسالمی قرائت کرد و حاضرین با انـدوه
فراوان قطعنامه را تائید کردند.

پناهندگی درسازمان ) ( UN
اعالمیه جهانی حقوق بشرکه نخستین منشور بین المللی است به منظور صیانت حقوق
انسان ،دردهم دسامبر 19)1948آذرماه  1327خورشیدی( درمجمع عمومی سازمان ملل متحد
توسط نمایندگان بیش ازپنجاه کشورجهان بنمایندگی یک میلیون و هفتصد هزار مردم دنیا به
تصویب رسیده و ایران نیز جزو امضاء کنندگان آن است .دراینجا به شمه ای از مقدمه و چند
بند این سند به شرح زیر اشاره می شود:
از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضاء خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر
آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که
روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از
ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باالترین آمال بشراعالم شده است.
از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد ،تا بشر به عنوان آخرین
عالج به قیام برضد ظلم و فشار اجبار پیدا نکند.
ماده اول :تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند ،و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند ،همه
دارای عقل و وجدان می باشند ،و باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده دوم :بند) (1هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز ،مخصوصا ازحیث نژاد ،رنگ ،جنس،
زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت
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یا هرموقعیت دیگر ازتمام حقوق وکلیه آزادی هائی که دراعالمیه حاضرذکر شده است بهره مند
گردد.
ماده سیزدهم :بند ) (2هرکس حق دارد هرکشوری و ازجمله کشورخود راترک کند یا به
کشورخود بازگردد.
ماده هفدهم :بند) (1هرشخص منفردا یابطور اجتماع حق مالکیت دارد (2) .احدی را نمی توان
خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود.
ماده نوزدهم :هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن
عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد ،و درکسب اطالعات و افکار و دراخذ و انتشارآن به تمام
وسائل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد .و«...

1

حق فروش اموالم را درشهر اورمو نداشتم .متاسفانه درجمهوری اسالمی تنها عدم امنیت
جانی مخالفان این حکومت نیست ،بلکه اموال شخصی آنان نیز به بهانه های واهی درمعرض
غصب و مصادره قرار می گیرند ،و سایراعضای خانواده  ،بستگان و دوستانشان هم مورد آزار و
اذیت قرار می گیرند .درباره غصب خانه ام درسطوردیگری به آن اشاره شده است .با توجه به
مراتب باال بعلت عدم توانائی مالی نمی توانستم همیشه درترکیه بمانم .باالخره خانواده ام
بایستی به من ملحق می شدند تا بتوانیم با دریافت پناهندگی از یک کشور غربی ،حداقل در
پیشرفت تحصیل فرزندانمان تالش کنیم.
نخستین بار ،سه شنبه هیجدهم شهریور ۱۳۶۵برای اسم نویسی دردفتر سازمان ملل
»آی سی ام سی« درمنطقه )شیشلی( استانبول ثبت نام کردم .هرروزصف طویلی را پناهندگان
ملتهای مختلف بویژه ایران ،عراق و افغانستان تشکیل می دادند .برای تسریع درکارها ،بعد ما را
به دفتر مرکزی» «unدرآنکارا ارجاع نمودند.
این بار به آنکارا آمدم ،جائی را دراین شهر زیبا بلد نبودم ،اما توسط دوستان دراین شهر،
مقرسازمان ملل را درنزدیکی منطقه )قیزیل آی( .پیدا کردیم .منطقه ای که چشم انداز بسیار
زیبایی داشت .چهارشنبه  ۱۹نوامبر ۱۳۸۶از دفترمرکزی سازمان ملل »«un

واقع

در بلوار آتا ترک ،تقاضای پناهندگی سیاسی کردم .دراین مدت سه بار درتاریخ های پنجشنبه
__________________________________________________________________
 -1مستخرجه از سندسازمان ملل ،قسمت حقوق بشر.
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نهم ،چهارشنبه ۱۵و پنجشنبه ۱۶آپریل۱۹۸۷مصاحبه شدم .یازده برگ ]کیس[ خودم را آپریل
همان سال به دفتر سازمان ملل تحویل داده بودم.
مسئول پرونده ام ،شخصی بنام» هیرو« حدود سی و پنج ساله و آدم سخت گیری بود.
اهل ژاپن بود اما باتوجه به موقعیت اضطراری من بعنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شدم .بطور
کلی کسانیکه بعنوان پناهنده قبول شده بودند ،ازطرف سازمان » «unماهیانه مبلغی به آنان
کمک معاش تعلق می گرفت.
من ازتاریخ پذیرش زیرپوشش» «unقرارگرفتم].ماهیانه ۱۲۰۰۰۰لیره ترکیه[ و اولین
کمک معاشم را به همان میزان دردوم ژوئن ۱۹۸۷درآنکارا از ]ترکیه گارانتی بانکاسی ،یئنی
شهر شعبه سی[ دریافت کردم .متاسفانه برای دریافت آن مجبور بودم هرماه یکبار به آنکارا
سفرکنم .برای پناهنده ها چک می دادند ،و با مراجعه به بانگ پول دریافت می شد .معموال
درپایان هرماه باتفاق دوستان با شرکتهای اتوبوسرانی )واران -اولوس( شبانه به آنکارا رفت وآمد
می کردیم .چنانچه کسی اندوخته ای نداشت ،به سختی می توانست با مبلغ مزبور زندگی را
روبراه کند.
گرفتن چک آسان نبود ،ازصبح زود مقابل ساختمان و اطراف آن مملو از پناهنده می شد.
عده ای برای تقاضای پناهندگی ،مصاحبه و عده دیگری برای دریافت کمک معاش انبوهی از
جمعیت را تشکیل می دادند .دراین میان شهروندان آنکارا به احواالت ،زن ،بچه ،کوچک و
بزرگ بویژه جوانان تنگ دست متاثر می شدند!

الحاق خانواده ام به من
پس ازدریافت پناهندگی از » «unدرآنکارا ،تالش می کردم همسر و فرزندانم را بـه محـض
تعطیلی مدارس ازکشورخارج کنم .برای این کـار دو راه داشـتم :اول خـروج از راه قـانونی ،راه
دوم :خروج غیرقانونی یعنی از راه کوهستان! خوشبختانه هرچهار فرزنـدم درپاسـپورت همسـرم
همراه او بودند .البته ،درصورت امکان راه اول بهتر بود .دراین مدت بخاطر مسائل امنیتی سـعی
می کردم ارتباط تلفنی با خانواده ام کمتر باشد.
آخرین ارتباط با همسرم و دخترم روباب شنبه نهم خرداد ۱۳۶۶شمسی بود کـه همسـرم
گفت» :شنبه سی ام خرداد ساعت ۱۷با اتوبوس از اورمو به تهران حرکت می کنیم «.حرکـت،
طبق برنامه انجام شده بود .آنها پس ازوصول به تهران آخرین تماس را گرفتم ،تاریخ پروازشـان
ازتهران به استانبول سه شنبه  ۱۶تیرماه ۱۳۶۶را به من گفتند .یکـروز قبـل ازآن بـرای انجـام
کارهایم در» «unهمراه دوستم )رضا( به آنکارا رفته بودیم .کسـی ازتـاریخ دقیـق پـرواز اطـالع
نداشت.
نیمه شب پانزدهم تیرماه با اتوبوس به استانبول بازگشتیم .به علت دوری منزل رضا ،هر دو
به منزل ما آمدیم .رضـا خوابیـد .لحظـات حساسـی بـود ،فکـر مـی کـردم همسـر و فرزنـدانم
ممنوع الخروج باشند .من تا صبح با چشمان خواب آلود درکنارتلفن منتظرخبر ازتهران نشستم.
باالخره انتظار به پایان رسید .دقایق طلوع آفتاب بود که صـدای زنـگ تلفـن بـه ضـربان قلـبم
افزود .گوشی را زود برداشتم .افشین با صـدای مهربـانش گفـت» :داداش ،نگـران نبـاش! حـاال
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درآسمان هستند «.تمام نگرانی ها دریک لحظه برطرف شـد .رضـا را ازخـواب بیـدارکرده و بـا
خبرخوش او را هم خوشحال کردم.
درطبقه پائین خانه بهرام ،خانه ای کوچکی را اجاره کرده بودیم ،که قبال ]سوسن ،خواننـده
کرمانشاهی درآنجا می نشست[ خانواده بهرام ازشنیدن خبرآمدن خـانواده ام ،همـه خوشـحال
بودند .بویژه دخترانش شراره ،شهره و شیوا! آنها ،خانه را از صبح زود آماده کرده بودند .مـن تـا
به امروز در خانه دیگری در]وزیر جاده سی[ با دوستم )حاجی( زندگی می کـردم .خوشـبختانه
خانواده حاجی هم قبل ازخانواده من از راه کوهستان به ترکیه آمـده و موقتـا درشـهر دیگـری
بودند.
صبح زود با هیجان به فرودگاه استانبول آمـدم .زمـان فـرود هواپیمـای حامـل خـانواده ام
ساعت۹صبح بود .درسالن انتظار قدم می زنم ،و هرازگاهی ازکامپیوترهای باالسـرم زمـان فـرود
هواپیما را نگاه می کنم ،ازهواپیما خبری نشد .بـه اطالعـات مراجعـه کـردم .گفتنـد»:هواپیمـا
یکساعت تاخیر دارد «.باالخره ،ساعت ۱۰صبح هواپیما به زمین نشست ،مسافرین با لباسـهای
تیره پشت سرهم ازداخل»خورتوم« پیاده مـی شـوند .نخسـت نتوانسـتم اعضـای خـانواده ام را
ببینم ،دوباره دلم شور زد .اما لحظه ای بعد درمیان مسافرین تیره پوش همسرم را شناختم .که
پسرم میرصادق درپشت چرخ دستی حامل چمدانها ودخترانم درکنـارش همـه بـه طـرف درب
خروجی در حرکت هستند .باردیگر شک و تردیدها برطرف شد.
به محض رسیدن به کناردرب خروجی سالن ،همـدیگررا درآغـوش گـرفتیم .درایـن گوشـه
سالن ،بویژه بچه ها ،ازشدت هیجـان وشـادی اشـک مـی ریختنـد و منظـره ای عجیبـی بـود،
بطوریکه مسافرین تحت تاثیر قرارگرفته بودند و همه به ما نگریستند.
اکنون با تاکسی عازم خانه هستیم .جالب اینجاست که راننده تاکسی هم درفکرخودش بود،
وقتی دید همه تازه وارد هستند ،مسیر را طوالنی کرد] .تاکسی ها باکیلومتر کـار مـی کردنـد و
می خواست کرایه بیشتری دریافت کنـد[ بـه راننـده گفـتم» :هرچـه کرایـه اضـافی خواسـتی
می دهم ،هوا گرم است ما را زودتر به مقصدمان برسانید «.اوخندید وگفت] :باشد[ باالخره بـه
خانه رسیدیم ،خانواده بهرام ازخانواده من استقبال کردند .محبت های آنهـا دراولـین لحظـه در
روحیه خانواده ام اثرمثبت داشت.
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اما با الحاق خانواده ام همه مشکالت برطـرف نشـد .تـازه مصـائب دلخـراش جـالی وطـن
بیشترازآن است که ما فکر می کردیم .کسانی که به دیارغربت روی می آورند ،دردها و رنجهای
غربت را باپوست و استخوان لمس می کنند ،البته عزیزانشان نیز دردرون وطن با آتش هجـران
دست وپنجه نرم می کنند.
همسرم سونا ،دراین باره چنین توصیف می کند» :مدتی است شوهرم جـالی وطـن کـرده
بود .اکنون با هزاران امید من وفرزندانم می خواهیم درکشور ترکیه بـه او ملحـق شـده وکـانون
گرم خانواده را همچنان گرم نگهداریم .فرزندانمان را برای جامعه بشری مفید باربیاوریم.
درست است که ازآمدن به خارج خوشحال بودم ،اما خـاطرات تلـخ جـدائی را همچنـان در
سینه داشتم .پدر مهربانی دارم )شهرود جوادی( او پدرش )شـیرمحمد( را درکـودکی از دسـت
داده بود .همسر او یعنی مادر من )فرنکیس( هم درسن جوانی به ابـدیت پیوسـت .پـدرم چنـد
سال زندگی مجردی داشت ،سـرانجام بـه اصـرار اطرافیـان دو بـاره بـا )اللـه زار( ازدواج کـرد.
همسرجدیدش مهربان بود .با این مقدمه می خواهم نحوه جدائی بـا پـدرم را دراینجـا توصـیف
کنم » :قراراست فردا شهر اورمو را ترک کنم! به تهران مـی روم و ازآنجـا بـه اسـتانبول! سـفر
آسانی نبود .با خود گفتم :شاید با این جدائی ،دیگر نتوانیم تـا ابـد یکـدیگر را ببینـیم! گرچـه
بخاطر مسائل امنیتی کسی را درجریان نگذاشته بودم اما دراین لحظات حساس جدائی ،مجبور
به زیارت پدرم بودم .
صبح زود برای دیدن پدرم با مینی بوس به روستای )قاطرچی( محل سکونت او رفتم .پدرم
درخانه بود و با دیدن من خیلی خوشحال شد .پرسید » :دخترم! پس چرا بچه ها را نیـاوردی؟
چرا تنها آمدی؟ و «...گفتم پدر! »بچه ها مدرسه بودند وبخاطر آن نیاوردم .دلم بـه شـما تنـگ
شده بود ،آمدم شما و مادر را ببینم و بعد بروم تنها دائیم را ببینم و زود برگردم!«
درکنار پدرم نشسته و چشمانم را همچنان به چهره مهربان او دوخته ام .او نمی داند فردا،
این دیار را ترک می کنیم  .او دیگر شانس دیدار با من فرزند و چهار تا نـوه هـای دلبنـدش را
نخواهد داشت .وآتش هجران ما را نیز از دیـدن پـدر مهربانمـان محـروم خواهـد سـاخت .ایـن
گفته ها را دردرون دلم پنهان ساخته ام .صد افسوس حاال پشیمانم که ای کاش جریـان سـفرم
را درآنموقع به پدرم می گفتم .درست اسـت اوغمگـین مـی شـد امـا حـداقل خیـالش آسـوده
می گشت که فرزندانش به کجا رفته اند!! و«..
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پدرم گفت» :دخترم ناهار بخور ،بعد برو! گفتم :کاردارم ،نمی توانم پدر! او گفـت» :دختـرم!
پس صبرکن ،من هم همراه شما بیایم .با پدرم به شهر آمـده و در دروازه بـالو ازماشـین پیـاده
شدیم .چون پدرم از سفر طوالنی ما بی خبر بود ،پس ازلحظه ای بـا خـداحافظی از مـن جـدا
شده به دنبال خرید مایحتاج خانه رفت .امـا مـن هنـوز درون دلـم را بـه پـدر دلسـوزم بـازگو
نکرده ام ،همچنان ناراحت هستم و برخود می پـیچم! و دلـم از او کنـده نمـی شـد .پـدرم در
پیاده رو راه می رفت و من تا لحظه ایکه درافـق دیـدگانم بـود ،او را مشـایعت کـرده و اشـک
می ریختم .به محض اینکه او از دیدم ناپدید شد ،من مانند پرنده ای بال شکسته ،بـا دل آزرده
به منزل بازگشتم «.
طبق معمول ،من و بچه هایم هرهفته روزهای جمعه برای دیدن پدرم به روستا می رفتـیم.
اما این هفته دیگراینجا نیستیم .پدر ،روز جمعه همچنان چشم به راه است .از ما خبری نیسـت.
ازنزدیکانش سراغ ما را می گیرد و سرانجام او با نگرانی و اضطراب عازم شهر شده و به منزل ما
می آیند.
برادرکوچکم علی ،و همسرش زهره ،با پسـر دوسـاله شـان حسـن پـس از متـواری شـدن
همسرم )میرموسی هاشمی( درقسمتی ازخانه ما می نشستند .زنگ خانه بصدا در می آید ،آنهـا
درب را باز می کنند ،پدرم و مادرم داخل خانه می آیند و بالفاصله سراغ ما را می گیرند .زهره،
نخست سفرما را کتمان می کند ،اما بعد به ناچار می گوید» :گویا! دخترتان سونا ،با فرزنـدانش
به خارج رفته اند! پدرم درحـال نشسـته دسـتش را بـه پیشـانی اش بـرده و آرام -آرام ،اشـک
چشمانش به گونه هایش جاری می شود .و می گوید » :باشنیدن این خبرنـاگوار ،مثـل اینکـه
دنیا برسرم چرخید ...«.متاسفانه اینگونه ستم های دردناک و یا مشابه آن درایـران برسـرهزاران
خانواده مظلوم اعمال شده است!

__________________________________________________________________
میرشهرود جوادی ) (۱۹۲۱ -۲۰۰۴بدون اینکه دخترش حداقل درآخرین لحظات حیـاتش دربـالین اش بنشـیند،
درتابستان سال  ۲۰۰۴در اورمو به ابدیت پیوست .روحش شاد باد.
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قطعه شعری که سونا ،برپدرش سروده دراینجا درج می شود:
آتام منیم )(2
اوره ییمده یاتان منیم

آنام اؤلدو ،سن اؤلومه دین

دردلریمه چاتان منیم

آلو کیمی هئچ سؤنمه دین
آتام منیم )(2
اوره ییمده یاتان منیم

آخرین لحظات زندگی دراستانبول
اداره مهاجرت سوئد بدون مصاحبه ،با پناهندگی سیاسی من موافقت کـرده اسـت .منتظـر
ویزا و بلیط هواپیما هستیم .ازنزدیکان خواسته ام قبل از ترک ترکیه جهت دیدار به آنجا بیایند
چرا که آمدن به ترکیه نیاز به ویزا نداشت و فاصله آن ماننـد اروپـا زیـاد نبـود .خوشـبختانه در
هفته های آخر بستگان و دوستان زیادی برای دیدار ما به استانبول آمدنـد و ایـن دیـدارها بـه
لحاظ روحی خوب بود.
دوشنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۳۶۶ساعت ۱۳ظهر بـا مراجعـه بـه سـفارت سـوئد درآنکـارا و
دریافت ویزا ،نامه ای هم به شرکت هواپیمائی» «SASبه مـن دادنـد کـه بلـیط دراختیـار مـا
بگذارند .بدنبال بلیط رفتم .شرکت هواپیمائی مزبور بلیط ساعت 10و 14دقیقه همانروز را بـه مـن
تحول نمود و دو باره به استانبول مراجعت نمودم.
یکشب قبل ازحرکت »حامد« و خانواده اش برای بدرقه به استانبول آمدند .حامـد ،شـبانه
اثاثیه و چمدان ها را بسته بندی کرد .ساعت ۱۱ظهر ،دهم فوریه ۱۹۸۸یعنی روزحرکت بـرای
انجام کارهای اداری و خداحافظی با رئیس شعبه یابانجی]تمر بیگ[ ،که ازآشـنایان بهـرام بـود،
پیش او رفتم .همانروز ناهاردرمنزل بهرام صرف شـد .لحظـات جـدائی از دوسـتانم دراسـتانبول
هیجان آورر بود.
درهنگام ترک اسـتانبول در UzunYusuf, Mah, ŞeyhHusamettin, sok nr 13

زندگی می کردیم .ساعت 45و 14دقیقه ،دو تـن ازدوسـتان جـوانم »ر.ن« و »م .ع« بـه یـاریم
شتافتند .بهرام با خانواده ،رضا  ...با خانواده ،پرویزسـپهر ،حسـین ...و دورسـون بیـگ و ...بـرای
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بدرقه آمده بودند .یکنفر پلیس بنام )نوزاد اؤز تورک( بوسیله »ر ن« از]یابانجی شـعبه[ بـرای
انجام کارهای اداری به فرودگاه آمده بود» .ر.ن« و»م ،ع« با خودرو حامل چمدان ها پیشـاپیش
به فرودگاه حرکت کردند.
درآخرین لحظات باغم و اندوه ازدوستان و همسایه ها خدا حافظی کرده و بـا سـه دسـتگاه
تاکسی به سوی فرودگاه حرکت کردیم.
ساعت پانزده و سی دقیقه بود .لحظه ای درمقابل سالن طبقه دوم فرودگاه استانبول ایستادیم.
هوا کمی سرد بود و باد خنکی می وزید .بدرقه کننـدگان نسـبت بـه مـا ابـراز محبـت نشـان
می دادند .بویژه حضورحامد و خانواده اش که از راه دورآمده بودنـد ،مـا را دلگـرم کـرده بـود.
صحبت های آموزنده بهرام را درلحظات پایانی هرگز فراموش نمی کنم .آخرین لحظـه جـدائی
بود .به این ترتیب با همه عزیزانی که آمده بودند خداحافظی کرده و وارد سـالن انتظـار شـدیم.
آماده پرواز هستیم به کشور سوئد!

بخش نهم دوران
خود تبعیدی درکشورسوئد

استقبال اداره مهاجرین سوئد
درنیمه شب سرد ،یازدهم فوریه ۱۹۸۸میالدی ،هواپیمای ) (SASدرمکان پیش بینی شده
درشمال سوئد ،فرودگاه شهر) (Västeråsبه زمین می نشیند ،من نیز جزو مسافرینی بودم که
 ۳۹بهار ازعمرم خزان گشته بود ،بارسنگین آوارگی را بردوش می کشیدم.
وستروس بابیش از 133هزارنفرجمعیت ،شهری است بندری ،درکناردریای Mälardalen

واقع شده است .اززیباترین و ثروتمند ترین کمون های سوئد است و کارخانجات صنعتی بویژه
شرکت بزرگ  ABBدراین شهر باعث رشد اقتصادی آن گردیده است .فاصله اش با )استهکلم
پایتخت( حدود یکصدکیلومتراست ،میزان بارندگی دراین استان نسبتا زیاد ،تابستان های مالیم
و زمستانهای سرد دارد.
درمحوطه داخلی فرودگاه ازهواپیما پیاده شدیم .همه جا را برف سنگین سفید پوش کرده
بود ،باند ها و محوطه داخل ،برف روبی شده ،چراغهای پرنور درپیرامون فرودگاه برروی برفها
می تابید و وجود زمستانهای سرد و سخت را دراین منطقه یاد آوری می کرد .همه مسافرین
پشت سرهم وارد سالن شدیم ،بیست و سه نفر پناهندگانی که ازطریق ترکیه آمده بودیم.
دو نفرمترجم به نام های سعید پیران و امیر شاه تیموری به همه خوش آمدگفتند ،سپس
دو نفرپلیس همراه سگ های ویژه وسایل را بازرسی و بعد با یکدستگاه اتوبوس از محوطه درب
خروجی به طرف کمپ Surahammarحدود سی کیلومتری فرودگاه ،حرکت کردیم.
سعید ]مترجم[ که درصندلی های ردیف وسط اتوبوس ،درکنار من سر پا ایستاده بود ،ناگهان
در بین راه رو به مسافرین کرد و به زبان ترکی با لهجه تبریزی پرسید کدام یک دراینجا ترك
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آذربایجانی هستید؟ من با شنیدن این جمله خوشحال شدم ،ازاینکه درلحظات ورود به یك
کشورغریب ،حداقل همزبانی پیدا کردیم .البته بیش ازنصف پناهندگان آذربایجانی بودند که
همه خوشحال شده و آشنائی دادند .سعید ،پس از احوال پرسی و دادن اطالعات مختصر از
اوضاع سوئد به ما دلگرمی بخشید .اتوبوس پس ازساعتی در پارکینك شمالی کمپ توقف نمود
و همه پیاده شدیم .سرمای شدید تا استخوان انسان نفوذ می کرد.
برای بیست و سه نفرپناهندگان متاهل و مجرد پنج دستگاه خانه درنظرگرفته شده بود برای
متاهل ها خانه جداگانه و مجردها هرچند نفر یك خانه !خانه شماره ۶درطبقه چهارم ساختمان
نمره ۲۵که مشرف به جنوب بود به خانواده ما اختصاص داده شده بود ،کلیدها را مترجمین
دردست داشتند .بارها را سریع به داخل ساختمان ها حمل کرد یم.
خانه مبلمان بود ،دارای دو اطاق خواب ،سالن ،آشپزخانه و سرویس کامل و هوای داخل گرم
بود .پنجره ها سه جداره و درب ورودی دو جداره بودند .نخست قسمتی از وسایل را جابجا
کردیم .یخجال و فریزر پر از مواد غذائی و میوه ،کمدها پر از وسایل مصرف شدنی بودکه برای
مصرف دو تا سه هفته پیش بینی شده بود .شش تختخواب چوبی دراطاق های خواب موجود
بود .روی هرتختخواب ،یك کارتن بسته بندی شده حاوی :مالفه ،رویه لحاف ،حوله ،شامپو،
صابون ،خمیردندان ،مسواك ،تاید ،کبریت و  ...قرارداشت.
همه خسته بودیم ،پس ازحمام و صرف چای ،خستگی کم کم برطرف شد و شب به
استراحت پرداختیم .سحرگاه فردا هنگامیکه ازخواب بیدارشدم ،احساس کردم دردنیای دیگری
هستم! دراینجا خوشبختی جامعه سوئد را کامال درك کردم.

پس ازصرف صبحانه ،زنگ خانه به صدا درآمد و درب را بازکردم .سعید]مترجم[  ۱و

مشاورکمپ بنام  Rolfبودند .رولف ،قدبلندی داشت ،الغراندام و موهای بلند سرش را در پشت
بسته بود .او ،انسان مهربان و خوش برخوردی بود .آنها را به صرف چای دعوت کردم،
گفتند :کار داریم و از همین جا بر می گردیم همه درخانه بودیم و گفته های مشاور را سعید
__________________________________________________________________
 -۱سعیدپیران ،جوانی بود بسیارخونگرم ،جوانمرد و ورزیده ،کمتر از 35سال داشت .او اهل تبریز بود و قبل از
انقالب  1357جهت تحصیل به سوئد آمده بود .یکی ازخصوصیات برجسته اش این بود که خود مانند شمع
می سوخت و به اطرافش روشنائی می داد .همیشه به دوستی او افتخار می کنم.
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ترجمه می کرد .رولف گفت :به کشورسوئد خوش آمدید ،اینجا خانه شماست! احساس تنهائی
نکنید و کلیه امکانات برایتان فراهم خواهد شد ما را برای بعد ازظهرروز دوازدهم مارس یعنی
فردا جهت شرکت درجلسه توجیهی دعوت کرده و رفتند.
با عده ای از همسفرانی که ازترکیه آمده بودیم به موقع درجلسه شرکت کردیم .جلسه توجیه
درمحل دفتر اداره مهاجرت کمپ درداخل سالن بود .نجم الدین رضوی درسمت مشاوردرآنجا
کار می کرد .رضوی ،شخص مؤدب و مهربانی بود .او اهل تهران بود .او ،نخست به همه خوش
آمدگفت و حدود یکساعت دررابطه با قوانین سوئد اطالعات الزم را دراختیارحاضرین قرار
داد .خاطره جالبی که از این جلسه درذهنم مانده به آن می پردازم  :از همسفرهای ما از
ترکیه ،خانم جوانی بود بنام مهین که دو پسرداشت بنامهای مانی و ماکان 4 ،و  5ساله ،داشت.
بچه های توپولو و دوست داشتنی بودند .آنها نیز همراه مادرشان به جلسه آمده بودند .اطاقی
که درآنجا جمع بودیم ،تابلوی ویژه ای به دیوار نصب شده بودکه چند ماژیک از رنگهای
مختلف برای استفاده در زیرتابلوی مزبور قرار داشت .وقتی حاضرین در روی صندلی ها نشسته
و به کسب اطالعات مشغول بودند ،درهمان هنگام بچه ها با استفاده ازموقعیت ،ماژیک ها را در
دست گرفته و میزها و دیوارها و هرچیزی را که دلشان می خواست خط کشی می کردند.
مادرشان هم از این کار جلوگیری نمی کرد .ازمسئولین سوئدی هم کسی جلوخرابکاری را
نمی گرفت .باالخره همه زیرچشمی شیطنت بچه ها را تماشا می کردیم و تا پایان جلسه این
دو تا بچه اطاق را زیرو روکردند .حتی سر و صورت خودشان را هم خط کشی کرده بودند.
درمدت کمتر از یك ماه آزمایشات پزشکی بوسیله بهداری درکمپ و بیمارستان وستروس
 Västeråsانجام گرفت ،دراین مدت با بردن پناهندگان جدید به فروشگاهها یك دفعه لباس
زمستانی ازطرف اداره مهاجرت خریداری گردید و برای تهیه پوشاك تابستانی نیز مقداری پول
نقدپرداخت نمودند .مدتی که درکمپ بودیم هرهفته یکبار برای هرخانواده به تعداد نفرپول نقد
به عنوان کمک معاش پرداخت می شد .البته کرایه خانه ،برق نیازمندی های بهداشتی و ...
برعهده دولت بود.
کم کم درداخل شهرکالس های زبان سوئدی برقرارگردید .معلم های مجربی زبان سوئدی را
یاد می دادند .آموزگاران خونگرم وصمیمی بودند .کتاب )  (målرا که مخصوص پناهندگان
تازه وارد بود ،برای ما تدریس می کردند .بسیاری ازچیزها را ازکتاب و یا پوسترهای نصب شده
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درکالس ها که انواع شکل ها درآنها ترسیم شده بود به ما می آموختند .درکالسها ازملت های
مختلف دنیا ،بویژه ازآفریقا  -آمریکای جنوبی ،خاورمیانه و آسیا به چشم می خوردند.
عید نوروز همان سال را درفریتید ] محل تفریح [ کمپ با همکاری مشاورین ،مترجم ها و افراد
عالقه مند برگزار گردید .رقص آذربایجانی )صمدی( برایم جالب بود ،صمدی ،حدود سی و پنج
سال داشت ،اهل اورمو بود ،با همسر و دو فرزندش از ترکیه به طور همزمان آمده بودیم و
درکمپ رفت آمد خانوادگی داشتیم و خانواده با فرهنگی بودند .
برای سر و سامان دادن به زندگی سعی داشتم هرچه زودترازکمپ موقت به یکی از شهرها
منتقل شویم تا بلکه بچه هاپس ازآموزش زبان سوئدی به تحصیالتشان ادامه دهند .یکروز
نجم الدین رضوی که باتفاق همسرش برای صرف شام مهمان ما بودند ،گفت :در باره خانواده
شما ،باخانم السماری ،رئیس اداره مهاجرت شهرکارلسکرونا صحبت کرده و موافقت انتقالتان را
به آن شهرگرفته ام .از این خبر خوشحال شدیم.
باالخره زمان تغییرمکان به کارلسکرونا فرا رسیده است .درخانه مبلمان زندگی می کنیم.
اثاثیه جزئی که به همراه داشتیم را شبانه آماده کردیم .ازشب هیجان زده هستیم که شهر
جدید چگونه جایی است؟ رضوی خودش ما را به محل جدید می برد .سحرگاه یک روز بهار
 1988که آفتاب تازه طلوع کرده بود ،رضوی بایکدستگاه ماشین کومبی ،استیشن با یدک طبق
قرار قبلی درپشت ساختمان آماده است .روزتعطیلی بود و همسایه ها همه درخواب بودند .بدون
سروصدا بارگیری شروع شد .اماکسانیکه ازرفتن ما باخبر بودند ،به موقع به کمک ما شتافه و ما
را بدرقه می کردند .فراموش نمی کنم که درمیان بدرقه کننده ها مادر ،دوستم »کاک جمال
رحیمی« ۱نیزآمده بود .هنگام خداحافظی ،اشک ازچشمانش سرازیربود .صمیمیت این خانم

__________________________________________________________________
 -۱کاک جمال رحیمی فرزند مال صالح رحیمی اهل نقده]سولدوز[ بود .حدود ۳۵سال سن داشت ،انسان با
فرهنگ ،مهربان و یکرنگی بود! تحصیالت دانشگاهی اش را دررشته ادبیات دردانشگاه تبریزخوانده بود و به خاطر
این خصوصیات برایم قابل احترام بود .پدرش ازمعتمدین سلدوز بوده که پس ازانقالب به علت عدم امنیت جانی
همراه خانواده اش به عراق می روند و پس ازچندسال درسلیمانیه به ابدیت پیوسته بود .روحش شاد! جمال ،همراه
مادر میانسال ،همسر و دو فرزندش به سوئد پناهنده شده بودند که درکمپ »سوراهامار« با این خانواده محترم
معاشرت داشتیم و معاشرت ما ازآن تاریخ دو دهه است که هنوز تداوم دارد.
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محترم ،فرهنگ گرم مردم شرق زمین را به نمایش می گذاشت .به این ترتیب درآخرین
لحظات ،ازحاضرین جدا شده و راهی مقصد شدیم.
باالخره ازمسیر استانهای Ostergotlandو  Smålandبا جاده  E-22حرکت کردیم.

1

خوشبختانه در روزآفتابی با هوای گرم لطیف و آسمان صاف آبی ،از میان انبوهی از جنگل ها،
رودخانه ها و دریا عبور می کردیم .برای صرف صبحانه ،ناهار ،قهوه و چای از استراحتگاههای
زیبای بین راه توقف داشتیم .طبیعت زیبای سوئد ،درفصل شکوفایی بهار قابل توصیف است.

__________________________________________________________________
 -1بعدها هنگامیکه خانواده ام درشهرمالمو سکونت داشت ،پسرم میرصادق تحصیالت دانشگاهی خود را دررشته
الکترونیك دردانشگاه  Mälardalenبه اتمام رساند .و پس از او دخترم روباب ازسال  2005تحصیالت عالی خود
را در رشته مهندسی هواپیمائی درهمان دانشگاه تداوم بخشید .بدنبال آنها دخترکوچکم خدیجه ]آنا[ پس از پایان
دانشگاه دررشته دندانپزشکی درشهر  Umeåدرشمال سوئد ،کارش را از سال
است.

2006

درهمین شهر آغاز کرده

زندگی درشهر) ،(Karlskronaآغازکار
کارلسکرونا درجنوب شرقی سوئد ،درکناردریای ) (Östersjönsقرارگرفته و مرکز استان
) (Blekingeمحسوب می شود .این شهر از تعداد زیادی جزیره تشکیل شده و برخی ازاین
جزایر به مرور زمان بوسیله پل ها به یکدیگرمتصل شده اند که مرکزشهردرجزیره ) ( Trossö
واقع شده است .همچنین دوکلیسای قدیمی بنام های ) (Fredriks kyrkanو
) (Tyska kyrkanنیزدر همین محل در کنار میدان بزرگ قرار دارند .شهر بوسیله پلی به جاده
شهر»کالمار« و »مالمو« متصل شده است .جمعیت شهرحدود  62هزارنفر است و از نظر زیبائی
و تمیزی آب و هوا ،یکی ازشهرهای توریستی سوئد است .از نظر اقتصادی ،صنعت ،کشاورزی،
صید ماهی و ...اینجا مناسب است و از نظر نظامی یکی از مراکز مهم نیروی دریائی سوئد
محسوب می شود .به قول معروف می گویند  :سوئد از نظر سر سبز بودن و تمیزی ،باغ
اروپاست و استان  Blekingeهم باغ سوئد است.
قبل از ورود به مرکزشهردرکنارجاده ورودی ،ایستگاه قدیمی قطار بچشم می خورد و در
فاصله های کم جزایرکوچکی دیده می شوندکه بوسیله پل ها به یکدیگر متصل بودند .در
خیابان اصلی ورودی به شهر ،سمت چپ ،پارک بزرگ و زیبائی قرار داشت .حدود یکصد متر
سر باالئی را پشت سرگذاشته و در امتداد میدان اصلی شهردرکنار ساختمان قدیمی دو طبقه
اداره مهاجرت شهر توقف کردیم .ما درماشین نشستیم و رضوی به داخل اداره رفت.
پس ازلحظه ای کوتاه » ،السماری « رئیس اداره مهاجرت که خانم بلند قدی بود با چهره
خندان ازمحل کارش خارج شده و به استقبالمان آمد و همه را به داخل سالن اداره راهنمائی
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کرد .با قهوه ،چای و شیرینی پذیرائی شدیم و بعد به داخل سالن کوچکی راهنمائی شدیم  .در
داخل اطاقی »کریستین« را بعنوان مشاور به ما معرفی نمود وگفت :ازاین لحظه هرکاری
داشتید به ایشان مراجعه کنید .کرستین قدکوتاهی داشت ،زرنگ و مهربان .او هم به ما خوش
آمدگفت .پس ازتوقف کوتاه و پذیرائی ،السماری جهت تحویل خانه جدید همراه ما آمد .خانه در
ساختمان یازده طبقه زیبا درخیابان  Ronnebygatan 1طبقه دوم قرارداشت و حدود ۳۰متر با
دریا و دویست متر با پایگاه نیروی دریائی فاصله داشت.

به محض ورود به خانه جدید ،خانه خودم در اورمو به ذهنم خطورکردکه با چه سختی هایی
آنرا ساخته بودم و اکنون سرانجام با خانه به دوشی آواره هستم .درگوشه ای از پنجره سالن
ایستاده و دراین باره به فکر عمیقی فرو رفته بودم .السماری هم با رضوی در باره موقعیت و
وضعیت خانه جدید صحبت می کردند .ناگهان السماری زیرچشمی با نگاهی به من ،ناراحتی
مرا حس کرده و برگشت آهسته چیزی به رضوی گفت .رضوی به من گفت :السماری
می پرسد مثل اینکه خانه را نمی پسندید؟ باورکنید بهترین خانه را در بهترین محل به
خانواده شما دادیم! چرا که تعریف این خانواده را قبال از رضوی شنیده بودم .امیدوارم خوشتان
آمده باشد .از السماری تشکرکرده و گفتم :البته که خانه خوب است اما ناراحتیم از این بابت
نیست ،بلکه به سرنوشت خود و خانواده ام می اندیشیدم که مرا به زور وادار به ترک وطن
کرده اند و به من ظلم شده است .السماری هم متاثر شد وگفت :عادت دیکتاتورها همین
است ،من آرزو می کنم ،همگی با استفاده از امکانات دولت سوئد راحت زندگی کنید و دراین
جامعه آزاد موفق شوید.
نزدیک غروب بود و پس ازدیدن خانه و تحویل کلیدها ،خانه را ترك کردیم .تا تکمیل مبلمان و
وسایل اساسی ،یک خانه مبلمان دیگری را که در نزدیکی همان محل بود بمدت یکهفته در
اختیارما گذاشتند .دراین مدت اداره مهاجرت  ...کرون برای تهیه مبلمان و اثاثیه خانه جدید
بالعوض دراختیار ماگذاشت .مترجمی بود بنام مجید رحیمیان اهل تهران .جوان آرام و
خونگرمی بود ،به کمک او درظرف یکهفته وسایل ضروری خریداری و سپس به خانه جدید
تغییرمکان دادیم .بویژه با نصب تلفن درخانه جدید ،کم کم ارتباط با بستگان و دوستان
برقرارگردید.
کالس های آموزش زبان سوئدی تشکیل یافت .زندگی کم کم سر و سامان پیدا کرد اما به
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علت عدم آشنائی به زبان سوئدی و نبودن همزبان درشهرغریب ،اوایل زندگی خیلی سخت
بود .اما دراین مدت السماری وکارکنان اداره مهاجرت و سایر دوستان سوئدی ما را تنها
نگذاشتند.
خانم میانسالی بود بنام بریت ماری .او ،قدکوتاهی داشت و خوش برخورد و مجرد بود.
صمیمانه با ما معاشرت داشت و ما را تنها نمی گذاشت .متاسفانه پس ازتغییرمکان به مالمو،
ارتباط ما قطع شد .خانم دیگری به نام) جین ( بود و با همسرش )لنارت لوردین( با ما معاشرت
داشتند .لنارت از مسئولین شرکت راهسازی دینا پارك بود .او ،با همسر و فرزندانش ،قبل از
انقالب چند سال درتهران زندگی کرده بودند .خانواده دیگری بود بنام پر و همسرش مایو .پر،
دردفتر اداره آموزش و پروش امور مهاجرین کار می کرد .تقریبا میانسال بود و ریش پروفسوری
داشت .دخترکوچکی داشتند بنام کارین .با این خانواده هم معاشرت داشتیم .بویژه در اعیاد
کریسمس و نوروز درکنار هم جمع بودیم .مایو ،کارمند شرکت اریك سون بودکه متاسفانه در
زمستان سال  ۱۹۹۰فوت کرد .من و همسرم ،درمراسم خاکسپاری او درکارلسکرونا شرکت
کردیم.
کم کم دوستان دیگری پیدا شدند ،خانواده غالم سجادی ،از برازجان درشهر »رونبی« که
۲۴کیلومتر با ما فاصله داشت معاشرت نزدیك داشتیم .سجادی آدم جسور ،آزادیخواه و اهل علم
و ادب بود و مخالف سرسخت خرافات! او ،با اینکه بیشتر از پنجاه سال سن نداشت ولی
مقاومت دربرابر زورگوئی حکومت های جبار وجودش را آزرده و موهای سرش مانند برف سفید
شده بود.
دیگرخانواده ها عبارت بودند از اشرف زاده ،شنبدی ،دهقان ،هوشیدری و ...با این خانواده های
محترم معاشرت داشتیم و اکنون پس از دو دهه ارتباط ما تداوم یافته است.

آغازکار
مسئولین کمون تالش می کردند که پس از یادگیری زبان به کارمشغول شویم و بتوانیم
درجامعه سرپای خود بایستیم و احساس مسئولیت بکنیم .دراین باره مرتب به اداره کار
مراجعه می کردم .درتاریخ ۲۹دسامبر ۱۹۸۹با دوستم )شنبدی( همراه با مسئول اداره کار،
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جهت دیدن نحوه کار با اتومبیل به سی کیلومتری درجاده کالمار رفتیم .درداخل جنگل
عده ای با اره برقی درختان تنومندی را که حدود ۲۰متر ارتفاع داشتند می بریدند .درفاصله
زمانی کم ،یکی پس از دیگری به زمین می افتاد .این کار به لحاظ روحی و حرفه ای بودن
برای ما کار آسانی نبود ،و به همین دلیل عدم موافقت خودمان را در همانجا به مسئول اداره
کار اعالم کردیم.
باردیگر ،یکروز قبل از ظهر با مسئول اداره کار]خانمی[ جهت بازدید محل کار جدیدی به
هشت کیلومتری اطراف شهر به محل شرکت  Samhallرفته بودیم .چهارکارگاه از جمله،
نجاری ،گرافیکس و … دراین محل قرارداشت .که اکثرکارکنان آن را افراد استثنائی تشکیل
می دادند .کارگاهها را گشتیم ،رئیس بخش گرافیکس شخصی بود بنام  Lennartمیانسال و
خوش برخورد .او ،سوئدی را غلیظ صحبت می کرد ،درشهرکوچک  Hasslöحدود ۳۰
کیلومتری کارلسکرونا زندگی می کرد .با برخورد اولیه ،لنارت را آدم مثبتی ارزیابی کردم و به
دلم چسبید .باالخره پس ازپایان بازدید ،نظرموافق خودم را برای شروع کار در این بخش اعالم
نمودم
شرکت درحال شروع تعطیالت تابستانی بود ،پس ازتعطیالت ،کارآزمایشی را به مدت شش
ماه دراین بخش شروع کردم .برای اولین بارشروع کاردرکشورخارجی ،همچنین مسلط نبودن
کامل به زبان سوئدی مرا به فکر وا داشته بود و سخت نگران بودم .اما روز نخست رئیس مرا به
 Bo Johanssonمعرفی کرد Bo .میانسال بود ،بسیار انسان مهربان و پرکار .سه دستگاه
ماشین چاپ درمحل موجود بود .او درظرف سه ماه مرا با تکنیك چاپ آشنا کرد .روزی هشت
ساعت کار را درکنار سایرهمکاران انجام می دادم و صمیمیت همکارانم روز به روز باعث
پیشرفت کارم شد .سرانجام ،از پانزدهم اکتبر ۱۹۹۰استخدام رسمی من ابالغ گردید.

خاطره ای از مراسم »لوسیا« Lucia
بطورکلی آنچه امروز به نام لوسیا درکشورهای کاتولیک مذهب برگزار می شود یادگاری
است از دوشیزه سیراکوس اهل سیسیل که در  204میالدی به شهادت رسید .اما لوسی پیش از
مسیحیت پرنده ای دزد و جادوگر بود که پیکری نیم خدایی و نیم انسانی داشت .مردمان از او
با بیم و احترام سخن می گفتند ،چرا که می خواستند همانند روح شرور آب  Näkenاز
آزارش در امان بمانند .لوسی شب ،تاریکترین و دلهره آورترین شب سال بود .با همه دلهره ای
که مردمان از جادوی لوسی داشتند او از یاران  Frejaایزد حاصلخیزی بشمار می آمد و از
دید کرداری همانند وی بود .ارابه لوسی را گربه ای که به  Lussekattenشهرت دارد،
می کشید که در مراسم لوسیا امروزه به شکل نان شیرینی جلوه گری می کند .بدین ترتیب در
می یابیم که لوسیای جدید ریشه در آیین های پیشین اسکاندیناوی دارد.
مهاجران آلمانی ساکن  Västergötlandنخستین بار در سال  1800میالدی جشن لوسیا
را در سوئد برپا کردند ،پس از  1900میالدی این جشن در سراسر سوئد رواج پیدا کرد و از آیین
روستایی یا  Bondesedفاصله گرفت .از  1927در روزنامه های استهکلم مسابقه گزینش
لوسیای زیبای سال آغاز شد که به گفته  Christer topliusهر سال در سیزده دسامبر
تماشاگر جشن نور و زیبایی آن هستیم .در روز لوسیا و شب آن دختری زیبا رو در پوشش
عروس با پیراهن سپید و کمربند سرخ و تاجی با پنج شمع روشن با همراهان اروس وار خود به
دیدار همگان می رود تا آنان را درجشن نور و شادی شریک سازد یا به گفته فروغ به آفتاب
سالمی دوباره داده شود .از دیگر مراسم شب لوسیا انجام یک گونه بخت بینی است .دراین
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زمینه نمونه ای هست که درآن دختری نیت کرده و شعری می خواند تا درخواب از سرنوشت
زناشویی آینده خود باخبر شود.
 Tåget Luciaیا قطار لوسیا

درسیزده دسامبر مراسم ویژه لوسیا درسرتاسر سوئد برگزار می شود .درمدرسه ها،
بیمارستان ها ،کلیسا ها و ...دختری که به این مناسبت برگزیده می شود با رختی همچون
رخت سپید اروسان و نوار سرخی به دور کمر درحالی که تاجی مزین به پنج شمع روشن بر سر
دارد آرام  -آرام حرکت می کند و همراهان او که پسر و دختر هستند و Stjärngossar

نامیده می شوند با شمع هایی روشن در حالی که آهنگ  Santa Luciaرا می خوانند پشت
سر او حرکت می کنند .از لوسیا خواسته می شود که زمستان تاریک و سرد سوئد را با نور زنده
و جاری خود روشن کند .معموالمراسم میان ساعت دو تا سه بعدازظهرکه هوا همچون شب
تاریک است سامان بخشیده می شود.
نوشیدنی و شیرینی روز لوسیا Lussekatten Glögg

شیرینی ویژه چنین روزی  Lussekattenاست که با آرد ،کره ،شکر ،مایه خمیر زعفران،

زنجیل ،کمی نمک و کشمش درست می شود .پس از آماده شدن با برس زرده تخم مرغ روی
آن می کشند .رنگ زعفرانی یا طالیی این شیرینی در واقع نشانواره خورشید و روشنایی است
که باید تاریکی را بترساند تا از اینجا رخت بر بندد .شایان توجه است که از قرن هیجده
زعفران به سوئد وارد می شود و به واسطه گرانی آن فقط اشراف می توانستند به آن دسترسی
بیابند .نخست فقط برای شیرینی لوسیا به کار برده می شد و گرنه جنبه دارویی داشت.

1

از اواخردهه  1980درقسمت گرافیکس شرکت  Samhallدرنزدیکی شهر کارلسکرونا کار می
کردم .یک روز نزدیک ظهر درماه دسامبرجهت شرکت درمراسم لوسیا دعوت شده بودم .برای
نخستین بار همراه همکارانم جهت شرکت دراین مراسم به سالن غذا خوری بزرگی که حدود
سی متری محل کارم قرارداشت ،رفتیم .همه جای سالن تزئین شده و شمع ها در روی میزها
روشن بود .حدود صد نفرکارکنان شرکت مزبور در روی صندلی ها نشسته و مشغول
__________________________________________________________________
 1مختصری از نوشته دکتر تورج پارسیBokförlag 1984, Bertolls, Säfiradesjulen :
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لوسیا قرار بود از مدارس کارلسکرونا به این محل بیاید .تا امروز تنها نامی از لوسیا را شنیده
بودم و از فلسفه آن اطالعاتی نداشتم .همه خوشحال نشسته و منتظرند .با همکار نزدیکم Bo

 Joranو چند نفر دیگر در دور یك میز نشسته بودیم .پس ازلحظه ای آواز دلنشینی از بیرون
سالن بگوشم رسید .همه نگاه ها به طرف درب ورودی سالن بود.
پس ازلحظه ای یك گروه دختر بچه زیرپانزده سال که دردستشان شمع روشن بود وارد
سالن شدند .درپیشاپیش آن ها دخترکوچکی با پیراهن بلند سفید و برسرش تاجی مزین و
شمع های روشن حرکت می کرد که او را لوسیا می نامیدند ،همه با هم آواز می خواندند و با
قدم های آهسته پشت سرهم و با نظم و ترتیب درداخل سالن همچنان به حرکتشان ادامه
دادند .
همه دخترها موهای سرشان بور بود ،تنها درمیان آنها دو دختر کوچولوی موی مشکی بود
که یکی ازآنها نقش لوسیا را داشته و درجلو صف حرکت می کرد .من با مشاهده برنامه زیبا
بویژه دخترهای موی سیاه بی اختیار اشك ازچشمانم جاری شد و در یك لحظه احساس کردم
البد این بچه ها هم مانند ما ازکشورشان رانده شده و دراینجا پناهنده هستند .اما جامعه انسان
دوست و دولت دموکرات سوئد پناهنده ها را با آغوش باز پذیرفته اند .و بدون اینکه تبعیضی در
بین باشد ،اینگونه بچه های پناهندگان را درجلو صفوف مراسم ملی خودشان جای می دهند .و
درعین حال به هویت ملی پناهندگان اهمیت خاص می دهند ! همکاران سوئدیم با مشاهده
وضعیت درونی من ،بدون اینکه چیزی بگویند ،بلحاظ روحی دگرگون شدند و دلسوزی آنها را
نسبت به خودم در اینجا کامال احساس کردم!

ضدبیگانه ستیزی درسوئد
درنیمه اول دهه  1992درشهرکارلسکرونا شرکت  Samhall Ekenدربخش گرافیکس
کار می کردم ،فعالیت بیگانه ستیزی در آن موقع درگوشه وکنار سوئد بچشم می خورد .جامعه
سوئدی از این گونه فعالیت ها راضی بودند ،بطوریکه ارگانهای دولتی ،رسانه های جمعی به
طرق گوناگون تبلیغات ضد راسیستی را انجام می دادند.
در14فوریه1992بخشنامه ای به امضای مدیر عامل شرکت سام هال  Gerhard Larssonبه
کلیه شرکت های سام هال ابالغ گردیدکه به مضمون بخشنامه مزبور دراینجا اشاره می شود:
روز جمعه  21فوریه  1992ما کارکنان شرکت سام هال تظاهرات گسترده ای را بنفع اشتراک و
ضد بیگانه ستیزی برگزار خواهیم کرد .هم هیئت مدیره شرکت و سازمانهای سندیکایی و هم
مدیریت شرکت پشتیبانی خود را از این تظاهرات اعالم نموده اند .من درنامه ای در اوایل هفته
از همه مدیران عامل خواهش کرده ام که مقدمات این امر را درشرکت خود فراهم آورند.
شرکت سام هال بین سالهای 1991-1988برنامه دراز مدتی جهت حمایت ازکارکنان مهاجر
به اجرا درآورد .اقدامات بسیاری درمحل های گوناگون کار شرکت به عمل آمده و درحال حاضر
نیز درحال اجرا است .گزارشی از چگونگی اجرای این پروژه در ماه مارس  1992آماده خواهدشد.
در دهم دسامبر  1991سازمانی بنام سوئد علیه بیگانه ستیزی تاسیس گردید و شرکت
»سام هال« ازاین امرحمایت می کند.
این تظاهرات بخشی از یک حرکت سراسریست که توسط سازمان مهاجران کشور علیه
خشونت نژاد پرستانه و بیگانه ستیز که با رویدادهای اخیر جلوه بارزی بخودگرفته ،آغازگردیده
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است .ما در  21فوریه ساعت  10تا  11در ساعات کاری این تظاهرات را برگزار خواهیم کرد.
کارکنان شرکت سام هال ،در هم آهنگی با ایده فعالیت ما باید اشتراک و همبستگی با همه
انسانها ،بدون درنظرگرفتن مذهب ،رنگ پوست ،نارسایی جنسی و یا کهولت سن را سرلوحه
اعمال خود قرار دهند .ما وابسته به همدیگریم.
به همه کارکنان توصیه می کنیم تا جهت تحقق بخشیدن به اهداف زیر درکلیه محل های
تجمع داخل شرکت گرد هم آیند و یا اقداماتی مشابه انجام دهند.
 -1برای نشان دادن اشتراکمان ماورای مرزهای ملی و فرهنگی و جهت فاصله گیری از
خشونت و ایدئولوژی های بیگانه ستیز در جامعه.
 - 2برای نشان دادن معیارها و ارزش های بنیادیمان ،اینکه همه انسانها صرفنظر ازتبار
و فرهنگ ازارزشی یکسان برخوردارند و حق دارند محترم شمرده شده و در شرایطی
مطمئن زندگی کنند.
 - 3جهت تائید اینکه حق رهایی ازخشونت و هر نوع ایذایی یک حق دموکراتیک
شمرده می شود .از اینرو مسئله بیگانه ستیزی نه فقط مهاجرانی که اخیرا درمعرض
آن قرار گرفته اند ،بلکه به همه ما مربوط می شود.
 - 4برای تاکید اینکه ما بیگانه ستیزی و اعمال تبعیض گرایانه را نه در محل کار و نه
کال درجامعه می پذیریم .وظایف کاری مهم در محیطی پیشرو مستلزم احترام به
فرد فرد انسانهاست.
 - 5برای نشان دادن اینکه ما به اتفاق هم قوی می شویم.
از اینرو می خواهم که کلیه  34600نفری که دراستخدام »سام هال« هستند روز  21فوریه از
این حرکت اعتراضی حمایت کنند.
تعدادپناهندگانی که درشرکت سام هال کار می کردند زیاد بود .متاسفانه در بهار سال
 1992یکنفر دانشجوی مهاجر با شلیک گلوله ای بوسیله عناصر نژاد پرست دراستهکلم از پای
درآمده بود .و این حادثه غم انگیز ،خشم شهروندان سوئدی را برعلیه نژادپرستان در برداشت.
بخشنامه مشروحه باال ازطرف شرکت سام هال در رابطه با این قتل و حوادث دیگر در این
رابطه صادر شده بود.
چند روزقبل مطلبی را بمنظورمحکوم ساختن نژادپرستی با هم آهنگی لنارت اسون سون
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]کارفرما[ تهیه کردم و قبل ازظهر روز  21فوریه  1992به پرسنل بخش گرافیکس در محل کار
چنین قرائت نمودم :
همکاران عزیزم ،سالم برهمه شما!
نخست باید بگویم ،نیمی ازعمرم پایان یافته است  14سال تحصیل کردم و  14سال در
مشاغل دولتی و آزاد اشتغال داشتم .الجرم در یکی ازروزهای گرم تابستان دهه  ،1980خانه و
خانواده ،را با نگرانی جا گذاشته و سرزمین مادریم را به قصد دنیای آزاد ترک کردم! پناهنده
کسی است که به علت ترس موجه ازتعقیب و آزار به سبب نژاد ،ملیت ،تعلق به گروه معین
اجتماعی و یا به دلیل عقیده مذهبی یا سیاسی درخارج ازکشور متبوعه بسر می برد.
سوئد ازامضاء کنندگان کنوانسیون سال 1951سازمان ملل متحددرموردپناهندگان است .طبق
مفاد این کنوانسیون کسی که پناهنده محسوب می شود ،می پذیرد تا زمانی که مایل است در
این کشور اقامت داشته باشد .سیاست پناهنده پذیری را نمایندگان مردم سوئد در پارلمان تائید
می کنند ،چیزی که برای ساکنین سوئد مهم و اهمیت دارد ،این است که دراین سرزمین،
امروزه با فرهنگی غنی روبرو است و امکانات وسیعی برای مبادله فرهنگی بین گروهها و افراد
وجود دارد.
بعد ازجنگ جهانی دوم سوئد با کمبود قابل توجهی از نیروی کار روبرو شد و کسانیکه در
آنموقع به این کشور آمدند سهم بزرگی درپیشرفت کشور داشتند.
ازطریق مهاجرت پدیده های متعددی مانند :غذاها ،موسیقی ،لباس ،فیلم ،نشریات ،رستورانها
و اتحادیه های گوناگون به این جامعه راه یافته است.
همانگونه که تاریخ شاهدآن است ،قرون وسطایی پایان یافته و اکنون درقرن بیستم زندگی
می کنیم .عصرماشین ،کامپیوتر ،هواپیما و اتم است .برای صلح و بهزیستی انسانها ،سازمانهای
گوناگون بین المللی تشکیل یافته ،تا تمامی ملت ها درکنار هم مانند یک خانواده درصلح و
صفا زندگی کنند.
تحوالت سیاسی اخیرجهانی در اقتصاد کشورها اثر نامطلوب گذاشته ،ازجمله سوئد! تورم
افزایش یافته و سطح بیکاری فزونی گرفته است .متاسفانه برخی افراد ناآگاه ،پناهندگان را
عامل اصلی آن دانسته و به آزار و اذیت پناهندگان ستمدیده می پردازند و حتی آنان را به قتل
می رسانند.
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اکثریت مهاجرین دارای تحصیالت و تخصص هایی بوده که با هزینه ارزان دراختیار جامعه
سوئد قرار می گیرند .متاسفانه رسانه های جمعی و جراید ،محاسن و معایب و کوهی از
مشکالت پناهندگان را بطورشفاف به مردم اعالم نمی کنند.
بنظرمن کسانی که دست به ترورمی زنند ،وحشت ایجاد می کنند ،ناسیونالیست های مترقی
سوئد نیستند .بلکه افراد جاهلی هستند ،چرا که ناسیونالیست مترقی انسانهای ساکن وطن اش
را دوست می دارد و هرگز فضای کشورش را به محیط ترور و وحشت مبدل نمی سازد.
بدینوسیله عامل یا عاملین جنایات اخیردرجامعه سوئد را محکوم کرده و به احترام قربانیان با
اعالم یک دقیقه سکوت با خانواده آنان اعالم همدردی می کنیم .در پایان سخنم ،از همکاران
عزیز و بویژه »لنارت« 1تشکر می کنیم .همچنین برای جامعه انسان دوست سوئد همیشه

آرزوی امنیت و آسایش و پیشرفت داریم.
میرموسی هاشمی
 21-2-1992کارلسکرونا

__________________________________________________________________
 - 1کارفرمای من  Lennart Svenssonشخص مدیر ،مهربان و وطن دوست بود .او ،نسبت به پناهندگان
بسیار دید مثبتی داشت و دربرگزاری گردهم آیی مزبور تقال می کرد .پس ازدو دهه ،هنوز دوستی ما تداوم دارد.

دیدار با شاپور بختیار
دکترشاپور بختیار ،پس ازسالیان دراز مبارزه با استبداد و فساد ،با رژیم پهلوی سرانجام بنا
به شرایط دشوارسیاسی کشور ،درشانزدهم دیماه ۱۳۵۷مسئولیت نخست وزیری ایران را با
پیش شرط زیربعهده گرفت :آزادی زندانیان سیاسی ،آزادی مطبوعات ،برچیدن دستگاه ساواك،
بنیاد پهلوی ،کمسیون شاهنشاهی و از همه مهمترخروج شاه از ایران .اما پس ازپیروزی
انقالب ،بختیارجالی وطن کرده و به فرانسه رفت و درحومه پاریس زندگی می کرد و درسال
 ۱۳۵۹موجودیت نهضت مقاومت ملی ایران را اعالم کرد .
دراواسط سپتامبر۱۹۸۹سرتیپ بهمنی فرمانده سازمان نظامی نهضت تلفنی گفت :برای
حضوردراجالس سخنرانی بختیار ،حداکثر با سه نفر اشخاص مورد نظرخودتان به شهر »الهه«
هلندحرکت کنید .ازشهرکارلسکرونا ،برای عزیمت آماده می شدم ،اما چند روز مانده به حرکت،
تیمسار بهمنی دو باره تلفنی گفت  :فقط یکنفر همراه داشته باشید .من و دوستم )ایرج ف(
غروب بیست و هفتم سپتامبر ۱۹۸۹ازطریق شهرمالمو با اتوبوس عازم هلند شدیم .اولین
مسافرتم دراروپا بود .اتوبوس درشهر بندری  Trelleborgدرچهل کیلومتری جنوب مالمو ،به
داخل کشتی رفت و پس از هفت ساعت مسافرت دریایی ،بامداد فردا وارد بندر
 Travemündeدرآلمان شدیم .متاسفانه بعلت نقص درپاسپورت )ایرج ،ف( او را از همان
محل با همان کشتی به سوئد مسترد نمودند و من به تنهائی سفر را ادامه داده و عصر همانروز
وارد آمستردام شدم.
دوستم مشدی ،درشهر Almereدرنزدیکی آمستردام زندگی می کرد و او را قبال درجریان
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سفرم گذاشته بودم .پس از چندساعت ورود به آمستردام ازآنجا بوسیله قطار عازم همان شهر
شدم .به محض پیاده شدن از قطار ،مشدی را درهمان محل دیده و یکدیگر را به آغوش
کشیدیم و بعد با ماشین شخصی او ،به منزلش رفتیم.
با دیدن مشدی و زندگی آرام بخش او درکنارخانواده اش خوشحال بودم .شب را درخانه
استراحت کرده و فردا صبح روز بیست و نهم بوسیله قطار به شهر الهه )( Den Haag
حرکت نمودیم .خوشبختانه یکنفردانشجو دربین راه به ما ملحق شد که او هم به جلسه
می رفت و محل را خوب می شناخت .این دانشجو با مشدی آشنائی داشت و کار ما را آسان
کرد .مقارن ساعت ۱۰صبح به مقصد رسیدیم .درجلو درب چند نفرایستاده و با دستگاه ویژه
شرکت کنندگان را پس از بازرسی بدنی به داخل سالن راهنمائی می کردند.
تازه واردسالن انتظارشده و درگوشه ای نشسته بودیم که عده ای ازشهر  Zwolleآمدند .که
حاجی و علی پکوپ  1هم درمیان آنها بودند .همه ما ازدیدن یکدیگرخوشحال شدیم.
حاضرین وارد سالن شده و در روی صندلی ها نشستند .پرده های پشت سن با گلهای
میخک رنگارنگ تزئین شده و درگوشه ای عکس محمد مصدق بچشم می خورد .حداقل شرکت
کنندگان دویست نفر بنظر می رسیدند .پس ازلحظه ای انتظار ،بختیار ،با عده ای از همراهانش
با کف زدن و ابراز احساسات حاضرین وارد سالن شدند.
ریاست جلسه بعهده ایرج پزشك زاد بود .پس ازسخنرانی کوتاه دکترمنوچهر رزم آرا ،زیر عنوان
»راه آینده ایران« و خواندن قطعه شعری بوسیله دانشجو امیرعطاری و بیانات داریوش مجلسی
)مسئول شاخه نهضت درهلند( ،شاپور بختیار سخنانش را در رابطه با اوضاع سیاسی و اجتماعی
ایران آغاز نموده و از بی عدالتی های جمهوری اسالمی نالید .و ازآن عده سیاستمدارانی که در
بوجود آوردن این حکومت نقش داشتند بشدت تاسف خورد! بختیار گفت :بنظر من آن جوانانی
که درآغاز فتنه خمینی و حکومت خمینی ده ساله بودند و درجریان وقایع قرار نداشتند ،حق
__________________________________________________________________
 -1سرگرد علی پکوپ رئیس زندان جمشیدیه بوده که گویا او ،درسال۱۳۵۹هنگامیکه سرگرد محسن زادگان و
استوار درودگر دررابطه با شبکه براندازی خانا )پیرانشهر( ،درپادگان جمشیدیه تیرباران شدند ،علی پکوپ از سمت
خود استعفا داده وچند سال بعد جالی وطن کرده بود .و آخرین بار او را در استانبول دیده بودم و تا آن لحظه
نمی دانستم علی درهلند است و او هم انتظار نداشت مرا در اینجا ببیند.
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دارندکه بخواهند خیلی چیزها را بدانند! مسئله این است که درآن موقع ،یعنی دردوران
گذشته ،ما مملکتی داشتیم .یک مملکتی بود ،ولی بد اداره می شد و نواقص بسیار داشت.
دیکتاتوری بود ،یک عده بسیار معدود خیال می کردند که حق دارند بجای یک ملتی فکرکنند
و نسخه اداره مملکت را بنویسند .اما بهرحال مملکتی بود ،امروزمملکتی به معنای واقعی نیست
و آن هم بد اداره می شود .حکومت خمینی که من ده سال پیش به آن لقب] ،فتنه[ را هدیه
کردم ،مسلما ننگین ترین ،سیه ترین حکومت ازنظر انسان متمدن کنونی است .من امروز به
منظوراطالع از نگرانی های شما و مسائلی که ممکن است هنوز برای بعضی از شما روشن نشده
باشد ،آماده ام به سئواالت شما جواب بدهم .البته انتظار دارم که حرمت تمام عقاید و افکار
اشخاص وگروه ها محفوظ بماند و امیدوارم که این تمرین گفت و شنود دمکراتیک ،بخصوص
برای جوانان ما مفید واقع شود .اگرهم نتوانیم راجع به پاره ای از مسائل با هم به توافق برسیم،
بازهم دوست باالتر از همه ایرانی ،یعنی نسبت به هم آزاده خواهیم بود .بختیار بیش از
یکساعت به سئواالت حاضرین پاسخ گفت .دراینجا به چکیده ای از سئواالت حاضرین اشاره
می شود:
»یکی ازحاضران درباره اینکه چطور می شود اعتقاد به الئیسیته را با نظارت مجتهدان بر
تصویب قوانین آشتی داد ،سئوال کرد .دکتربختیار ،درباره اوضاع و احوالی که موجب شد بنیان
گذاران مشروطیت زیر بار این نظارت بروند ،توضیحات مفصلی داد وگفت :من هیچ مخالفتی با
مذهب ندارم لفظ الئیسیته را آوردید ،باید یادآوری کنم که الئیسیته المذهبی نیست .الئیسیته
یعنی اعتقاد کسی که به تمام مذاهب حرمت می گذارد ولی بهیچ وجه دخالت مذهب در
حکومت را نمی پذیرد و افزود  :ببینید ممالکی که به این ترتیب عمل کرده اند به کجا ها
رسیده اند؟ از همین هلند بگیرید ،تا بلژیک تا آلمان ،تا سوئد و غیره و بدانید که ممکن نیست
یک رژیمی که درآن مذهب و حکومت یکی باشد ،بتواند اسم دمکرات روی خودش بگذارد.
سئوال بعدی راجع به این بود که ژنرال هایزر درخاطراتش به عدم بهره گیری موثر از نیروی
ارتش دردوران نخست وزیری بختیار اشاره نموده است .بختیار درباره آمدن بی خبر ،هایزر به
ایران و فعل و انفعاالت»قره باغی« و نیز دستوراتی که به ارتش داده و به علت بند و بست های
پشت پرده »قره باغی« و همدستان بال اجراء مانده است ،توضیحات مفصلی داد.
یکی ازحاضران پرسیدکه نهضت تشکیالت منظمی درسطح حزب داردیا نه؟ دکتر بختیار در
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پاسخ ،به آغاز مبارزه نهضت اشاره کرد و از سوابق خود درحزب ایران سخن گفت و افزود :شما
می توانید اطمینان داشته باشیدکه من هرچه درقدرت داشته باشم کمک می کنم که مردم
حزب درست کنند ولی حزب ساز و حزب بازنیستم ،نهضت مقاومت ملی ،تشکیالت منظمی
دارد ولی حزب نیست .جائی است که گروه های مختلف و افراد مختلف با عقاید و افکار
مختلف ،ولی با اعتقاد به حاکمیت ملی ودمکراسی ،دورهم جمع شده اند .فکرحاکم برنهضت،
بطورخیلی ساده بگویم ،این است که بپذیریم آقا ،تو هم حق داری حرف بزنی ،من هم حق
دارم حرف بزنم ،حرفت را بزن ،حرف مرا گوش بده! این باید در ایران ریشه بگیرد و باالتر از
جمهوری و مشروطیت است.
بختیار ،سپس به سئوالی راجع به امید موفقیت نهضت دربراندازی رژیم ،پاسخ مثبت داد و
افزودکه اگرتاکنون موفق نشده ایم علت های مختلفی دارد .یکی ازآن ها این است که نیروهای
خارجی که با آخوند سروکار دارند ،هنوز متوجه نشده اندکه رفسنجانی بدتر از خمینی است و
این عدم تشخیص بوده که به ایران گیت ها منجر شده است .اگراین ها بخاطر منافع نزدیکشان
به این بند و بست های مستمر مشغول نشده بودند ،آقای خمینی قادر نبود یکسال ایران را
اداره کند ،موضوع دیگری هم که دراجتماع هامبورگ به آن اشاره کردم ،نفاق اندازی دائمی
آنهاست.
یکی ازحاضران سئوال کرد :آیا فکر می کنید اکثریت مردم ایران از آن رژیمی که شما
می خواهید ،هوادارای خواهندکرد؟ دکتر بختیار درپاسخ ،به تظاهرات ۲۷اردیبهشت ۱۳۶۴
که به دعوت او درتهران صدها هزار نفر برای تظاهرات آرام به خیابان ها آمدند ،اشاره کرد و
گفت :این نمونه ای است که افکار و عقاید ما در ایران خریدارانی دارد و این اعتباری که ما
بدست آورده ایم و بخاطر این است که دروغ نگفتیم .گفتیم آخوند این است و این کارها را
خواهدکرد و عاقبت مردم دیدند که پیش بینی ما درست بود .یا همین مسئله قطعنامه شورای
امنیت درباره آتش بس که من یقه پاره کردم که فورا قبول کنید و از این بابت چه فحش هائی
خوردم ،بعدکه قدم به قدم عقب نشستیم و درموضع ضعف ناچار شدیم قطعنامه را بپذیریم،
همه دانستند که حق با ما بود.
یکی دیگر از حاضران سئوال کرد :با تجربه ای که مردم ازخمینی دارند ،شما چه تضمینی
خواهید دادکه اگر روزی به قدرت برسید به خواسته های مردم عمل خواهید کرد؟ دکتر بختیار
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پاسخ داد :می گویند به هیچ کس قبل از اینکه بمیرد اطمینان نکنید .شما درمورد افراد باید
به قرائن مراجعه کنیدکه فالن آدم کجا بوده ،چه کرده ،عملش چه بوده ،سوابقش چیست
بهرحال من هیچ تضمینی نمی توانم به شما بدهم جز یک تضمین وآن این است که شما دائما
نظارت کنیدکه دمکراسی به دیکتاتوری تبدیل نشود.
رهبرنهضت درپاسخ سئوالی راجع به تحوالت آینده ایران گفت :از دو صورت خارج نیست :یا
حکومت این آخوند درخط به قول خودشان امام ادامه پیدا می کند که همان اختناق و همان
وضعیتی است که بود و مبارزه ملت ایران ،به صورت گذشته ادامه می یابد و یا می آیند ،برای
این که خارجی ها امکانات بیشتری دراختیارشان بگذارند ،به ناچار آزادی هائی می دهند که
اگر آزادی های بیشتری دادند ،آن وقت فعالیت نهضت و دیگرگروه های ملی سرعت بیشتری
خواهدگرفت و این خودش درحکم مرگ آخوند خواهد بود .دراین صورت همه باید از موقعیت
استفاده کنید و درکنارگروه های ملی مبارزه را با شدت ادامه دهید.
یکی ازحاضران پرسید :نطفه انقالب اسالمی چطور بسته شد؟ و به چه علتی به آن سرعت
سراسرایران را گرفت؟ دکتربختیار گفت :علل زیادی داشت که بعضی سیاسی و بعضی اقتصادی
است .این خیلی آسان است که ما بگوئیم سران دولت های بزرگ در»گوادلوب« نشستند و قرعه
فال بنام خمینی زدند .من انکار نمی کنم که خمینی وقتی فائق شد ،کمکش کردند ولی
متاسفانه کرم ازخود درخت بود ،ما تمدنمان را بیشترصرف نماسازی کارها می کردیم و به عمق
کارها توجه نداشتیم هیچوقت نخواستیم به تربیب سیاسی جوانانمان کمک کنیم .دولت های
فاسد ما جلوی جریان ملی گرائی را که در هر صورت مخالفتی با مشروطه نداشت ،سدکردند.
وقتی در بسته باشد شما از پنجره می آئید .یک علت اقتصادی قضیه هم قابل توجه است.
درسال های آخر رژیم گذشته اختالف طبقاتی ما بجای اینکه کم شود ،روز به روز زیادتر
شد .آنهائی که داشتند ،دارا تر شدند و آنهائی که نداشتند به ثروتمندان غبطه می خوردند
وکینه روی کینه جمع می شد .البته رهبران نیروهای ملی و جبهه ملی هم لیاقت زیادی بخرج
ندادند و دردام آخوند افتادند ،بگذاریم که ادعا دارند که ما مبارزه می کردیم و پیرو مصدق
بودیم .اگر شما پیرو مصدق بودید چرا دنبال آخوند افتادید؟ مصدق که آخوند باز نبود .بهرحال
اینکه می پرسید نطفه فتنه چطور بسته شد ،علل زیادی دارد که مهمتر از همه همان اختناق و
عدم تربیت سیاسی بود.

452

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
دکتربختیارخاطرنشان ساخت که :با یک هزار وپانصد دالر از مملکت خارج شدم ،مواظب عوامل
داخلی باشید زیرا از دولت های خارجی لیست سازمان نظامی را ازمن خواستند ،ولی ندادم ،و
گفتم نیاز به کمك نداریم! بد بودن وضع مالی ما مهم نیست ،مهم آن است که استقالل فکری
داشته باشیم! به فردای من اعتماد نکنید شاید دیکتاتور خطرناك شوم! رفسنجانی دو چهره
خطرناك است .اول گفتم برعلیه این شخص آلوده تبلیغات شود .حکومت مجبوراست آزادی
بدهد یا دیکتاتور بماند ،هردو با سقوط رژیم همراه خواهد بود .دوستم ،مهندس مهدی بازرگان
را خوب می شناسم ،انسان شریف و درستکاری است و تنها عیب اش این بودکه از احساسات
مذهبی اوخوب استفاده کردند .چنانچه حکومت آزادی بدهد ،بازرگان باگرفتن گلویشان آزادی
را خواهد گرفت در غیراینصورت مردم دیکتاتوری مطلق را برای همیشه نخواهند پذیرفت !
پس ازپایان جلسه عمومی ،یك جلسه اختصاصی برای نظامیان نهضت که ازکشورهای
مختلف آمده بودند درهتل  ...درحضور بختیار برپا گردید .بعد ازظهرهمانروز همه وارد سالن
همکف درهتل شدیم .میز و صندلی ها بصورت مستطیل چیده شده بود .هرکس درجایی
نشست .جلسه غیرتشریفاتی بود .نخست هرکس خود را با نام و نشان و ازکشوری که آمده بود
به بختیار معرفی کرد .هنگامی که نوبت به من رسید ،بختیار از من پرسید :آقای هاشمی در
آلمان چه نسبتی با شما دارد؟ گفتم :او را نمی شناسم.
هرکس نظرش را دررابطه با استراتژی مبارزه ،تاکتیک ها ،راهکارها ،انتقادات و پیشنهادات
بیان می کرد .شخص میانسالی که درفاصله نزدیك سمت چپ من نشسته بود ،بلند شد گفت:
من خلبان هستم ،اکنون دریکی ازشرکت های هواپیمائی هلند به شغل خلبانی مشغول بوده و
از وضع زندگیم راضی هستم ،لیکن درصحنه مبارزه هستم تا بلکه همه به آزادی برسیم .من
به روش مبارزه مسالمت آمیز نهضت اعتراض دارم ،چرا که تاکنون بسیاری از همرزمان ما
بوسیله تروریست های حکومت خمینی جان عزیزشان را از دست داده اند ،ما همچنان دست
روی دست گذاشته ایم و اجازه بدهید ما نیزمقابله به مثل بکنیم.
بختیار ،پس ازلحظه ای سکوت ،چنین پاسخ داد :تروریست مطلق محکوم است و این اعمال با
دمکراسی منافات دارد! حکومت خمینی که دست به چنین کارهای غیرانسانی می زند ،اهل
__________________________________________________________________
 - 1روزنامه قیام ،نهضت مقاومت ملی ایران
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آزادی و منطق نیست و با این اعمال زشت می خواهند چند صباحی به عمرحکومتشان
بیفزایند .و ازسوی دیگرمقابله به مثل با این حکومت غیردموکراتیک درست نیست .بطور مثال:
چنانچه تمامی سفرایش را درخارج ازبین ببرید هیچ تاثیری به حال آنها نمی کند .بلکه
خوشحال هم می شوند و به تعداد شهدایشان می افزایند و فردا عده ای دیگر را بجای آنان
می گمارند و ...خلبان با شنیدن این سخنان ساکت شد!
سئوال ،جواب ها همچنان ادامه داشت .درمیان جلسه بختیار در باره سرتیپ بهبودی صحبت
کرد ،بنا به برداشت حاضرین ،بختیار قصد داشت او را درآینده به فرماندهی سازمان نظامی
منصوب کند .زیرا بیشترنظامیان حاضردرجلسه ازسازمان نظامی انتقاد داشتند .این جلسه حدود
بیش از دو ساعت طول نکشید.
پس ازپایان جلسه و خلوت شدن سالن ،بنا به درخواست خودم از ساعت  20شب حدود
بیست دقیفه درمحل مزبور مالقات خصوصی داشتم .دراین گفتگو ،نخست به شبکه براندازی
خانا )پیرانشهر( اشاره کرده و اعدام عده ای را یادآوری کرده و نظریات اصالحی خودم را در
باره ارتش ملی آینده اعالم داشتم و سرانجام بختیار را برای دیدار از سوئد دعوت کردم .او،
دعوت را پذیرفت و گفت :بخواهید بیایم!
پس ازمراجعت به سوئد با نورمحمد عسگری مسئول بخش سیاسی نهضت در استهکلم
تماس گرفتم تا مقدمات سفر را آماده سازیم ،اما اوگفت :به علت وسعت مساحت این کشور،
گردهم آئی برای هموطنان مشکل می شود .من نظریه نورمحمد عسگری را منطقی ندانستم و
خود نیز دنبال کار را نگرفتم و مسافرت عملی نشد .

کناره گیری ازنهضت مقاومت ایران
هنگامیکه ازترکیه وارد سوئد شدم در این کشور زیرپوشش دولت قرار داشتم ،بنا به توصیه
قبلی سازمان نظامی نهضت پس ازجابجا شدن درکمپ »سوراهامار« آدرس خودم را به سازمان
درپاریس اعالم داشتم و به یاری دوستم]س[ یك نمره تلفن به خانه موقتی خریدیم و ارتباط با
سازمان و جاهای دیگر برقرارگردید.
درهفته های نخست] ،د .ن[ مسئول امورمالی سازمان نظامی درتماس تلفنی ،به من
گفت :شماره حساب بدهید تا مطالبات شما حواله شود .گفتم :اکنون نیاز به کمك مالی ندارم!
یکبار دیگرتیمسار ]بهمنی[ فرمانده سازمان نظامی تلفن کرد و گفت :این پول حق شماست،
حتما شماره حساب بدهید تا پرداخت شود .پاسخ دادم .تیمسار! احتیاج ندارم حال که تاکید
می فرمائید ،چشم .شماره حساب می فرستم.
آن موقع شماره شناسنامه سوئدی نداشتم و نمی توانستم حساب بانگی داشته باشم .شماره
حساب یکی ازدوستانم بنام ]س[ را به پاریس اعالم داشتم اما ازحواله خبری نشد .دربهار سال
۱۹۸۷هنگامیکه ازکمپ سوراهامار به شهرکارلسکرونا تغییرمکان دادم ،ارتباطم با سازمان
نظامی تداوم داشت اما از ارتباطات داخلی بکلی کاسته بودم ،درسال یکبارتماس داشتم آنهم
برای تبریك عید یا مناسبت های دیگر.
درزمستان  1989نامه ای مبنی برتشکیل کانون درشهرهای مختلف سوئد دریافت داشتم و
کارلسکرونا را مرکزکانون ها برگزیده بودند .درمدت یکسال اول فعالیت ها انجام گرفت و نتیجه
کارها به سازمان نظامی گزارش گردید .متاسفانه افرادکمتری جلب می شدند ،علت اصلی آن
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مال اندوزی درخارج  ،راحت طلبی و عدم اعتماد به ارگان های سیاسی ایرانی و عامل دیگرش
ترس ازجمهوری اسالمی بود.
فعالیتم همچنان تداوم داشت .درسال۱۹۹۰مراسم بزرگداشت مشروطیت درسالنTBV

درشهرکارلسکرونا برگزار گردیدکه نتیجه آن با عکس های مربوطه به سازمان ارسال شده بود
که دراین باره رضایت دکتر شاپور بختیار طی نامه ای در  ۱۹۹۰-۱۰-۱۱بمن ابالغ گردید.
درسال های پایانی قرن بیستم در یك کشورآزاد می زیستم ،دررشد آگاهی های فرهنگی،
تاریخی ،اجتماعی و سیاسی بیش ازپیش به مرحله تکامل گام می نهادم و به عنوان یک
آذربایجانی ستم ملی به هموطنان آذربایجانیم را با پوست و استخوان لمس کرده و
نمی توانستم دراین باره ساکت بمانم .دراین دوران بیداری وقتیکه دررابطه با مسئله ملی ملل
ساکن ایران گفتگو و بحث پیش می آمد بالفاصله دوستان نهضتی یا سایرین فوری حفط
تمامیت ارضی ایران را بهانه کرده و می خواستند مسئله ملی را کم رنگ کنند و ...متاسفانه
این ضعف را بیشتر دربین دوستان فارس زبان لمس کردم ،فقط افراد انگشت شماری بودند که
با توجه به دیدگاه علمی و منطقی و دور ازتعصب کور ،مسئله ملی را جدی تلقی می نمودند.
چنین عوامل عینی نمی توانست در روح انسان مؤثرنباشد و نمی توانست انسان را از شوریدن
برعلیه بی عدالتی ها بازدارد! درنتیجه اعتقادم بکلی از اپوزوسیونی بنام ایران صلب شد!
خوشبختانه نسیم آزادی دراواخردهه ۱۹۸۰درگوشه وکنارجهان می وزید و سالهای سال که
سیاست های ظالمانه برملت های جهان تحمیل شده بود ،این بار مسیر ارابه زمان عوض
می شد .بیداری ملت های تحت ستم و بازگشت به اصالت و احیای هویت ملی روز به روز
فزونی می یافت .ملت ها از سیاست های ظالمانه پیشی گرفته و با قدرت تمام با سرعت زیاد
به پیش می تاختند .جنگ سرد رو به پایان بود ،تظاهرات و اعتراضات ملت ها کامال شکل ملی
گرفته بود .درکشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق اقتدار دولت های
استعمارگر بیش ازپیش متزلزل می شد .درآنسوی ارس ملت آذربایجان هم درحرکت ملی ،جزو
ملت های پیشرو قرارداشت ،بطوریکه با اهدای شهدای زیاد ،ضایعات جانی و خسارات مالی در
سی ام اوت  ۱۹۹۱استقاللش راجشن گرفت .این رویداد ملی و تاریخی بیش از هرعامل دیگر
در روحیه ام تاثیرمثبت گذاشت و با اراده آهنین و تصمیم درست ارتباطم را بکلی از نهضت
مقاومت ملی ایران قطع کرد

شهرمالمو و درس مقاومت!
پس ازحدود پنجسال زندگی درشهرکارلسکرونا ،درهفدهم دسامبر۱۹۹۲به سومین شهر
بزرگ سوئد ،یعنی مالمو) (Malmöتغییرمکان دادیم این شهردرجنوب سوئد قرار دارد و مرکز
استان  Skåneاست.طبق آمارژانویه سال  271271 ، 2006نفرجمعیت داردکه  26%یعنی هفتاد
هزارنفر متولدین خارج از سوئد هستند از  169کشور جهان ملت های مختلف دراین شهر زندگی
می کنند .مالمو ،از شهرهای صنعتی و تجاری محسوب می شود .آب و هوایش نسبت به مناطق
شمالی متعادل وکمی گرمتراست .اما باد همیشه می وزد و این استان برای کشاورزی بسیار
مساعد است ،بندر معروف  Limhamnدرمیان دریای بالتیک و شهر مالمو واقع شده و
بزرگترین پل بنام ) (Öresunds bronبطول  8کیلو متر و عرض  30متر ،مالمو را به شهر
کوپنهاک )پایتخت دانمارک( متصل کرده است که ازطبقه اول پل ،قطار رفت و آمد نموده و در
طبقه دوم اتوبان قراردارد .درهفته اول ماه یولی سال  2000هنگام افتتاح پل تعداد هشتاد هزار
دونده از روی پل گذشتند.
درشهرمالمو کارم را همچنان دربخش چاپخانه)سام هال( ادامه دادم .سرانجام پس ازچند
سال کار ،یکروز صبح هنگام تمیزکردن ماشین چاپ ،نوک انگشت وسط دست چپم درمیان
لوله های ماشین مانده و بشدت زخمی شد ،بالفاصله به وسیله یکی ازهمکارانم بنام  Svenبه
اورژانس منتقل شدم .نوک انگشتم درحال قطع شدن بود ،خوشبختانه با عمل جراحی ترمیم
یافت .پس ازمعالجه مدت چهل روز از استراحت پزشکی استفاده کردم و پس ازآن دیگر قادر
نشدم کارقبلی را ادامه دهم .مرا به کارگاه خیاطی که سری دوزی تشک بود انتقال دادند.
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چندسال بعد بعلت درد شدید شانه راستم قادر به ادامه کارنشدم و از تاریخ ۲۰۰۱/۱۱/۹حکم
بازنشستگی زود رس من ابالغ گردید.
صندوق بیمه های اجتماعی ) (Försäkringskassanحقوق بازنشستگی مرا با کمك هزینه
مسکن و مقدارکمك  afaتامین نمودند .حقوقم با دوران خدمت تفاوت چندانی نداشت .اهل
تجدد نبوده و به زندگی معمولی قانع بودم .باالخره نیروی جوانیم را درکشور ایران زیرسلطه
دیکتاتورها صرف کرده بودم .سرانجام ،جامعه دموکرات سوئد بودکه با آغوش باز مرا بعنوان
پناهنده سیاسی پذیرفته و اکنون نیز بازنشسته می شدم .من هرگزحس انسان دوستی مردم
سوئد را فراموش نخواهم کرد .آرزومندم درآینده درکلیه کشورهای غیردموکراتیک آزادی و
عدالت اجتماعی برقرار گردد.
شهرمالمو از هرنظربرای زندگی مناسب بود .اما باپایان تحصیالت دبیرستانی فرزندانم و ورود
به دانشگاه سبب شد ،آنها کانون گرم خانواده را ترک کرده و بدنبال تحصیالت عالی در دانشگاه
شهرهای)وستروس -سوندوسوال ،ئومئو وکریستین ایستاد( بروند .این دوران برای همسرم و من
سخت بود ،اما موفقیت آنها برای ما مایه صبر و شکیبائی بود.

درس مقاومت!
دراین کتاب کم و بیش به گوشه هایی ازستم ملی اشاره شده است اما یادآوری مطالب زیر
نیزخارج ازلطف نخواهد بود » :میرزا باقر حاجی زاده ،هنرمند طنزپرداز و مردمی تئاتر
آذربایجان پس ازسقوط حکومت ملی آذربایجان درسال  1946مانند بسیار دیگر در زندان تبریز
محبوس می شود .یکروز سرتیپ شوکت رئیس شهربانی وقت تبریز ،می گوید :از حاجی زاده،
این وطن فروش بازجوئی کنید .حاجی زاده درپاسخ می گوید :تیمسار! من امروزپول نداشتم،
قابلمه ام را بردم بفروشم از من ضامن خواستند ،من چگونه می توانم وطن به این بزرگی را
بفروشم؟ حاجی زاده عمری را در زنده به گوری سپری نمود ،یکروز رئیس پلیس سیاسی تبریز
میرزا علی اکبرمالک خطاب به حاجی زاده که بعد از فارغ التحصیل شدن از کنسرواتوار تفلیس
با هزاران آرزو به تبریز بازگشته بود ،گفته بود:
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 این نمایشنامه که فارسی نیست. :البته که فارسی نیست به زبان ترکی می باشد.
 پس نمیشه اجرا کرد. :چرا نمیشه .جناب رئیس ...؟
 گفتم نمیشه ترکی حرف زدن قدغنه. :چرا؟
 دستور دولته. :آقای رئیس .اکثر تماشاچیان ما فارسی بلد نیستند.
 به ما چه؟ می خواستند بلد باشند. :اگر ما به زبان فارسی نمایش بدهیم آنوقت کسی بدیدن آن نمی آید.
 نیاد! به ما چه. :آخه مردم می خواهند به زبان مادریشان تئاتر ببینند.

 مردم بیخود می خواهند .مردم خیلی چیزها می خواهند ،مگه میشه داد؟ » دستوراعلیحضرته همه باید فارسی حرف بزنند ،ترکی حرف زدن قدغنه« روشن شد.
این هنرمند آذربایجانی اثرهنری ارزشمند خود را به میان آتش داخل بخاری انداخته بود!
بقول یکی ازدانشمندان روس  :اگرملتی را ازاستقالل محروم کنی ویا شهر و روستایش را
ویران سازی وحتی آن ملت را ازوطن خودش آواره نمائی ،آن ملت نمی میرد ،اما اگرزبان یک
ملتی را ازآن بگیری ،آن ملت بزودی نابود شده و ازصفحه تاریخ محو می گردد ،چرا که
نمی تواند نمادهای فرهنگی و ایده های خود رابیان کند

1

ازفیلسوف بزرگ فرانسوی »ولتر« 2پرسیدند  :برای ازبین بردن یک ملت چه چیز مورد لزوم
است؟ ولتر ،جواب داد » :اگرکلیه امکانات یک ملت را ازدستش بگیرید ،ممکن است پس از
مدتی آنها را بدست آورد ،اما اگرفرهنگ و زبان مادری او را از بین ببرند ،نه تنها آن ملت دیگر
ملت به حساب نمی آید بلکه نشانه ای ازملیت درآن قوم باقی نخواهد ماند .بنابراین آن ملت را
_________________________________________________________________
 -1لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان ،بهروز حقی ،چاپ اول21 ،آذر ،1372صص8 ،328 ،327
 -2تاریخ اورمیه ،احمد کاویانپور ،چاپ اول  ،1378ص3

دوران خود تبعیدی در کشور سوئد
_________________________________________________________

459

می توان همانند نخود ولوبیا درهرآشی ریخته و به آسانی حل نمود و ازبین برد«،
پروفسور ،حمید نطقی ،یکی ازچهره های سرشناس علمی آذربایجان ،دراین باره خطاب به
شونیست ها می گوید  :حق این است که زبان مرا قسمتی جدا ناپذیر از شخصیتم بپذیرید و از
من نخواهیدکه هنگام ورود به یک محفل رسمی ،نخست زبانم را نیز مانندکاله و پالتوم که
مزاحم هستند درآورده و پس ازقراردادن به رخت آویز وارد مجلس شوم

1

تصادفی نبودکه میرجعفرپیشه وری ،رهبرحکومت ملی آذربایجان می گفت :درمبارزه
سیاسی می توان یک قدم بجلو یا عقب گذاشت اما ازدست دادن سنگر اصلی به معنای
شکست است و برای ما ]زبان[ سنگراصلی است .چرا که زبان ملی می تواند بطور معجز آسا
درجبران عقب ماندگی ها و رشد و شکوفائی فرهنگ نقش داشته باشد

2

حکومت های ایران ،بویژه دردوران پهلوی با تکیه به ایده پان ایرانیستی ،ضربات مهلک و
سختی بر روح سایرملل غیرفارس وارد آورده اند که جبران آنها زمان زیاد می طلبد و برخی هم
قابل جبران نیست.
دردهه ۱۹۹۰درسوئد زندگی می کردم ،کشوری که مهدآزادی بود]،کشورانجمن ها[
درکشور میزبان حق داشتیم آزادانه انجمن های ادبی ،هنری ،فرهنگی و فعالیت های سیاسی
داشته باشیم .زبان مادری به عنوان ماده درسی درمدارس تدریس می شد ،حتی پناهندگان
درکشور میزبان ازحقوقی بمراتب خیلی بیشتر ازایران برخوردار بودند.
متاسفانه بازماندگان سرتیپ شوکت ها و علی اکبر مالک ها و ...که دردوران پهلوی پرورش
یافته بودند ،دردنیای آزاد نیز سعی درتحمیل افکار شونیستی خود بردیگران بودند .حمایت
آشکارجمهوری اسالمی هم ازاین ایده لمس می شد .آنها با تنگ نظری می خواستند به بهانه
حفظ تمامیت ارضی ایران هویت ملی ملت های غیرفارس بویژه ترکهای آذربایجان همچنان
پنهان مانده ویا سرکوب شود .چنین بی عدالتی روح ملی انسان را سخت می آزرد .همین امر
سبب شد ،بویژه هموطنان روشنفکر مانند یک تن واحد ،برعلیه افکارشونیستی به پا خواسته و
با آغازفعالیتهای مستقل فرهنگی ،هنری و اجتماعی ،سیاسی به مقاومت بپردازند .می توانم
__________________________________________________________________
 -1ویژه نامه مبین ،نمره  2تبریز ،شهریور ...ص5
 -2لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان ،بهروز حقی ،چاپ اول21 ،آذر  ،1372ص 67
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بگویم ،اعمال زشت پان ایرانیست ها برای نگارنده درس مقاومت آموخت .همگی ،حقانیت
آذربایجان را درسرزمینهای دور از وطن فریاد زدیم.
درشهرمالمو و پیرامونش بیش از یکهزار نفر ترک آذربایجانی زندگی می کردند ،نخست برای
آشنائی با عده ای از هموطنان دلسوز دور هم جمع شدیم .نخستین گام ما برگزاری تظاهرات
روز ...درشهرمالمو بودکه برعلیه جنگ طلبان ارمنستان برگزارگردید .درآن موقع شهر
»کلبه جر« و شهرها و روستاهای جمهوری آذربایجان به اشغال ارمنستان درآمده بود ،در
نتیجه بسیاری ازهموطنان بیگناه به هالکت رسیده و عده زیادی را از سرزمین اجدادیشان
فراری داده بودند.
این اعتراض ملی نقطه عطفی شد درتشکیل انجمن فرهنگی آذربایجانیان ،همکاری
صمیمانه و مدیریت عالقمندان سبب گردید ،دراوایل۱۹۹۶خانه فرهنگی آذربایجان به مساحت
یکصدو ده مترمربع درخیابان  Industrigatan 4Bاین شهردایر شود .درمدت کوتاه کالسهای
زبان مادری ،تاریخ ،رقص های ملی ،غذاهای متنوع آذربایجانی و ...تشکیل شد.

1

آرزو) ،گلناره( معلم زبان آذربایجانی و فاطما ،معلم کالس رقص های ملی و سایرعالقمندان
بدون تمنا ،درامرآموزش نهایت تالش را می کردند ،متاسفانه عمرکالسها کوتاه بود .من جزو
شاگردان کالس زبان مادری بودم ،پایه زبان مادریم را مدیون معلم این کالس می دانم که
بعدها توانستم کم کم پیشرفت داشته باشم ،حتی ترس ازنوشتن با زبان مادری از من ریخته
شد و توانستم با اعتماد بخود نثر بنویسم.
کالسهای رقص هم منظم بود ،دراین کالسها معموالخانم ها ودخترها بودند .ازسایرملت ها
هم شرکت داشتند ازجمله یك دختر سوئدی ،هنگامی که خانه فرهنگی افتتاح می شد ،خانم
) (Irene Malmbergیکی ازمسئولین اداره مهاجرت هم جزو مهمانان بود .هنگامیکه برنامه
رقص گروهی اجراء شد ،بویژه رقصی که دختر سوئدی یادگرفته بود تحت تحسین حاضرین
قرارگرفت.خانم  Ireneبمن گفت :حقیقتا این جمعیت برای پیشبرد اهدافش زحمت می کشد.
__________________________________________________________________
 -1خانه مزبور ،یک بنای قدیمی چند اطاقه و تقریبا غیرقابل استفاده بود ،با همت عده ای ازهموطنان دلسوز
حدود ششصد ساعت کار مجانی و برق کشی مجدد ،به محل آبرومندی تبدیل گشت که می توانستیم از یک سالن
بزرگ ،آشپزخانه ،دفتر و راهرو کوچک آنجا استفاده کنیم .شایدهم در اروپا اولین خانه آذربایجان بود.

دوران خود تبعیدی در کشور سوئد
_________________________________________________________

461

درکتابخانه بخش روسنگرد مالمو غرفه کوچکی افتتاح شد ،کم کم کتابهای نفیس ترکی
آذربایجانی توسط عالقمندان ،بویژه ازجمهوری آذربایجان تهیه و درمحل مزبور قرارگرفت.
غذای آذربایجانی بویژه )کوفته تبریزی( با دادن رسپت )فرمول( ،توسط معلم کالس آشپزی،
سونا جوادی درمیان سایرین بویژه سوئدی ها مورد استقبال قرارگرفت.
به عقیده نگارنده ،اینگونه فعالیت های فرهنگی و مدنی مقاومت شدیدی بود دربرابر
دشمنان هویت ملی .با این سالح برنده می توانستیم فرزندانمان را ازخطرآسیمیله شدن نجات
دهیم همچنین درشناختن و شناساندن زبان ،فرهنگ ،هنر ،تاریخ و آداب رسوم آذربایجانی به
سایرملل جهان موفق باشیم .خوشبختانه اینگونه فعالیت ها دراقصی نقاط جهان همچنان تداوم
دارد و در رشد حرکت ملی آذربایجان نقش مؤثری خواهد داشت.
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وارلیغین سسی
با توجه به شرایط روز ،گسترش فعالیت ها درخارج از محدوده شهر مالمو ،ضروری بنظر
می رسید برای وصول به این هدف نیاز به وسیله داشتیم که بتوانیم درپیشبرد هدفهای ملی و
مدنی گام های مؤثری برداریم .دراین باره پس ازمشاوره با یکی ازدوستانم بنام یاشار ، ...که
انسان خونگرم مدنی و تکنوکرات بود ،تصمیم گرفتیم نشریه ای را به زبان ترکی آذربایجانی
راه اندازی کنیم .نخست برای انجام این کار مهم تجربه کافی نداشتیم ،اما به منظور وصول به
هدف مصمم بودیم و ازهیچ مشکلی هراس نداشتیم.
باالخره نتیجه تالش ها سبب شد ،با الهام از مجله »وارلیق« در تهران ،نخستین شماره
مجله بنام فصلنامه »وارلیق« که روی جلدآن با عکس شاعرمبارزآذربایجان»محمد بیریا« مزین
شده بود ،درماه مارس  1999میالدی در شانزده صحفه منتشر شود .این کارفرهنگی با دست
خالی و امکانات محدود ،اما با حسن نیت آغاز شده بود و باید به سرانجام می رساندیم .دراین
باره ،شعری که درصحفه  3شماره  3نشریه مزبور درسال  2001درج شده است در زیر به آن
اشاره می کنم:

من نمی گویم سمندرباش ،یا پروانه باش،

چون به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش.

درآن موقع اوستاد محمدعلی فرزانه تازه به سوئد آمده بود و برای این کار از او یاری
خواستیم و استاد ،با نهایت صمیمیت رداکتوری نشریه را بعهده گرفت و با پیشنهاد استاد ،نام
نشریه را »وارلیغین سسی« نهادیم .دومین شماره فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی ،مدنی و سیاسی
با همین نام درماه آگوست  2000در  32صحفه انتشار یافت .درشماره های بعدی به بیش از
شصت صفحه افزایش یافت .هئیت تحریه عبارت بودند از :پروفئسور جمیل حسنلی از باکو،
دکتر نعمت رحمتی از دانشگاه هامبورگ ،اسماعیل مددی از دانشگاه اژه ازمیر ،گلناره ممد اووا
ازکوپنهاک و میرموسی هاشمی از مالمو.
نشریه مزبوردرمدت کوتاهی تا حدودی رضایت وحمایت هموطنان آذربایجانی را کسب
نمود و این نشریه ازنیمه اول سال  2000درسایت قرارگرفت و زحمات فرزندم میرصادق هاشمی
درکار تکنیکی آن قابل تحسین است .با تولد این نشریه ،یک نشریه نیز به مطبوعات آذربایجانی
افزوده شد.
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استاد علی مینائی هم نوشته هائی به نشریه ارسال می داشت و از نشر»وارلیغین سسی«
خوشحال بود .فراموش نمی کنم ،یک شب به استاد تلفن کردم و راجع به مطلبی سئوال
داشتم .استاد ضمن دادن پاسخ سئوالم ،بمن چنین گفت :خیلی خوشحالم که وارلیغین سسی
به لیست مطبوعات آذربایجان اضافه شد و می دانم کارهایتان طبق اصول دموکراتیک پیش
خواهد رفت! و اضافه نمود» .تاسفله هله کی جیب لریمده سیچان گزیر! درگییه یاردیم ائده
بیلمیرم ،آمما الیمده کی فیرچا ایله بیر ایشلر گؤرورم ،او جمله دن کارت پستال تبریزدکی
گؤی مچید و ...بونالردان الیمه پول گلیرسه چوخلو یاردیم ائده جه گم و...

سکوتم دربرابر سهند!
دراینجا کوه سهند را مورد خطاب قرار نمی دهم ،بلکه مقصودم »نوه« بزرگ من است که
»سهند« نام دارد .سهند ،درسپتامبر)پائیز( 1996.درشهرمالمو ]سوئد[ چشم به جهان گشود.
اگربگویم وجود این بچه ،کوهی ازدرد وغم مرا که ازغربت و نا مالیمتی های روزگار ناشی شده
بود ،ازمن کاست ،اغراق نگفته ام .سهند! داروی مسکنی شد بر روح و روانم.
سهند اکنون یازده ساله شده است ،او ،علیرغم کمی سن ،مانند هربچه دیگر با هوش،
کنجکاو ،با استعداد و بسیارصمیمی است .سهند ،توانسته با روحیه من خوب آشنا شود .او،
بیشتر اوقات مرا تنها نمی گذارد .همیشه همدم و مونس من است .البته محبت من هم بعنوان
پدربزرگ نسبت به سهند مضاعف است .او را بیشتر دوست دارم و می خواهم همیشه درکنار او
باشم
سهند ،همراه مادرش)دختربزرگم فاطمه( و همسرم  ،درشش سالگی درتابستان سال 2002
بمدت یکماه برای دومین بار به زادگاه پدر و مادرش درآذربایجان به شهر»اورمو« می رود .در
مدت اقامت درشهرمزبور ،او را به خانه شخصی پدربزرگش یعنی مؤلف نیز می برند .خانه ایکه
پس ازچندسال توقیف توسط حکومت اسالمی ،دوباره بصورت مخروبه به همسرم مسترد نموده
بودند .سهند با مشاهده وضعیت بد خانه تعجب می کند و علت خرابی را ازحاضرین می پرسد و
آنها جواب داده و می گویند ،سهند! »پیس آدامالر بو ایشلری گؤرموشلر« )آدم های بد این
کارها راکرده بودند و(...
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سهند ،پس ازبازگشت به سوئد ،یک شب هنگام خواب درروی رختخواب درکنارم نشسته
بود ،درآن لحظه تنها من و او دراطاق خواب بودیم .داشتم کتاب مطالعه میکردم ،ناگهان دیدم،
سهند ،چشمانش را بصورتم دوخته ودردنیای بچگی به فکرعمیق فرورفته است! من هیچوقت او
را درچنین حالت پریشانی ندیده بودم .نگاههای معنی دار و وضعیت سهند سبب شدکتاب را
زمین گذاشته و او را به آغوش بگیرم .از او به ترکی پرسیدم»:عزیز باالم! نه دوشونورسن؟ نییه
گؤزلرین قیزاریب و ناراحات نظریمه گلیرسن و...؟« سهند با آن سن کوچکش ،یکدفعه پرسید:
»آتا! سنین اورموداکی ائوین کیم الیندن آلمیشدی؟ و کیم اورانی خارابالمیشدی؟«
سئواالت سهند برای من تعجب آور بود ،و هرگز فکر نمی کردم بچه ای با این سن و سال
به چنین چیزهایی فکرکند .راستی دربرابرسئواالت سهندسکوت اختیارکرده بودم ،چرا که
جوابی نداشتم به او بدهم .ازسوی دیگر نمی خواستم ذهن بچه را در رابطه با ستمهایی که
رژیم جمهوری اسالمی به مردم روا می دارد ،به او بازگوکرده و دردرونش عقده ایجاد کنم! اما
او ،زود زود ازمن جواب می خواست .سرانجام مجبور شدم بگویم :عزیزیم سهند! او ،ائویمیزی
پیس آدامالر الیمیزدن آلییب و اوگونه سالمیشالر!« اما سهند ،دست بردارنبود ،دوباره
می پرسید» :آتا! من ایستییرم بیلم ،اخی پیس آدامالرکیمدیر؟! و نیه بو پیس ایشلری گؤروبلر؟
به سن اؤزون نیه اورمویا گئدمیرسن؟ و) «...من میخواهم بدانم که آدم های بد کی ها هستند؟
پس چرا شما خودت به اورمو نمی روید و «...سئوالهای گوناگون همچنان ادامه داشت و باالخره
سئوال پیچ شده بودم .اما حقیقت را بنا به دلیلی که قبال گفتم ازبچه کتمان می کردم.
پس از  29سال ازعمرانقالب اسالمی ،متاسفانه درسال 1385بازهم با اتهامات پوچ مورد
غضب آقایان قرارگرفتیم .باز هم خانه را بدون اجازه صاحب ملک برای فروش به مزایده
گذاشتند .پالکارت پارچه ای بزرگ تبلیغاتی برای جلب مشتری به دیوارخانه نصب کردند ،یکی
ازشاعران جوان و مدرس زبان و ادبیات ترکی آذربایجان بنام )اسماعیل  ( ...که خانه را قبال با
پرداخت رهن اجاره کرده بوددراین رابطه چندین بار به ستاد امام احضار می شود و به او چنین
می گویند» :مدتی که خانه درمزایده است بایستی هر روز درساعت های معین برای دیدن
مشتریان درخانه را باز بگذارید «.اعتراض اسماعیل ازاین کارغیرقانونی بجایی نمی رسد .الجرم
او ،درخانه مسکونی اش را برای دیدن عموم باز می گذارد! خوشبختانه مردم محل از ستمی که
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برای ما تحمیل می شد آگاه بودند و بخاطر همین امر دیگران نیز برای خرید خانه عالقه نشان
نمی دهد
به مقامات مسئول جمهوری اسالمی شکایاتی تقدیم شد ولی متاسفانه نتیجه ای حاصل
نگردید .بیش از بیست سال است که از زادگاهم دور مانده و خیلی ها را فراموش کرده ام،
باالخره پس از پرس و جو ،یکی از وکالی مجرب شهر اورمو )یوسف بهنود( را پیداکرده و بنام
وی وکالت نامه ای تقدیم گردید تا بلکه ازحقوق ضایع شده فرد مظلومی دفاع کند ،اما نتیجه
حاصل نشد ،البته تقصیر وکیل نبود ،بسیاری از هم والیتی هایم این وکیل را انسان با وجدان
می شناسند .بلکه مقصرکسانی هستندکه با لباس قضاوت درپشت میزهای باصطالح ]عدالت[
نشسته و ازمالیات مردم تغذیه می شوند و نهایت حقوق آنها را مانند من در روز روشن پایمال
می کنند .و ...اینجا بایدگفت یا قمرابن بنی هاشم!!
دراینجا بازهم به اصل مطلب بر می گردم .امسال) (1385سهند یازده سال دارد .باالخره
وقتی برنامه مصادره خانه را شنیدیم 1درمیان خانواده دراین باره صحبت هایی بمیان می آمد.
سهند با شنیدن موضوع خانه مانند دفعات گذشته جویای جریان آن شد .این بار نمی توانستم
حقیقت را از اوکتمان کنم ،زیرا او در یک کشور اروپائی مانند سوئد پرورش می یابد که روح
دمکراسی درآنجا سایه افکنده است و چیزی را از بچه کتمان نمی کنند ،اموال شهروندی را
__________________________________________________________________
 -1با تدبیر وزارت اطالعات ،بنا به رای دادگاه انقالب اسالمی اومو ،یکباب خانه شخصی مؤلف واقع درخیابان عارف
نبش کوچه چهارم درشهرستان اورمو توسط ستاد اجرایی فرمان امام درنیمه اول دهه  1990توقیف شده و چند
سال دراختیار عوامل اطالعات گذاشته شده بود .در نیمه دوم  1990باتسلیم شکایت توسط همسر اینجانب ،خانه
مزبور بصورت مخروبه مستردگردید .دربهارسال 1385شمسی پس از نا آرامی های آذربایجان دررابطه با ستم ملی،
متاسفانه اورگانهای مشروحه باال دست به دست داده و خانه را دوباره ازدست ما خارج ساختند.
درحکم صادره ،مرا سرهنگ میرموسی هاشمی ،جمعی لشگر ،59شغل ،حفاظت اطالعات ،محل اقامت کنونی،
کشورسویس قید نموده اند .درصورتیکه درجه من استواربود ،جمعی لشگر ،64شغلم درجه دارعملیات ،و محل
اقامتم درکشور سوئد است .راستی درحساس ترین اورگانهای حکومت یعنی )امنیتی و قضائی( وجود چنین
دروغ -پردازی ها و بی عدالتیها آنهم به نام اسالم! آیا مردم را نسبت به حاکمیت بدبین نمی کند؟ خوانندگان عزیز
دراین باره داوری خواهند کرد.

دوران خود تبعیدی در کشور سوئد
_________________________________________________________

467

توقیف یا مصادره نمی کنند و ...اینگونه اعمال برای یک بچه درسوئد باورکردنی نیست .اما در
حکومت های دیکتاتوری عکس آن است .باالخره پس از چندین سال سکوتم در برابر سهند
شکست و به توصیف ماجرا پرداختم .سهند ،با شنیدن این حادثه تعجب کرد و خیلی ناراحت
شد.

نقل یک درام
همسر نگارنده مادر بزرگی داشت بنام »افروز عظیمی« او ازگذشته های تلخ چنین توصیف
می کند  :در روستای قاطرچی زندگی می کردم که این روستا کمتر از پنجاه کیلومتر به مرز
ترکیه »سرو« و پانزده کیلومتر با شهر فاصله دارد.
دردوران جنگ اول جهانی آذربایجان غربی دراشغال روسها بود .عوامل مسلح »اسماعیل آغا
سمیتقو« هم با استفاده ازموقعیت حساس منطقه از قتل وغارت روستا ئیان بیگناه غافل
نبودند .بطوریکه روستای ما هفت بارغارت گردید .متاسفانه اهالی بلحاظ سالح دست خالی
بودند و این امربیشتر سبب پر رویی مهاجمان مسلح شده بود.
نیمه دوم اسفندماه است و ایام عید نوروز فرا می رسید ،اهالی مصیبت زده آمادگی اجرای
مراسم چهارشنبه سوری و یا تدارک عید را نداشتند .آنموقع عروس جوانی بودم درخانه
بخت .ناگهان در اوایل شب مهتابی صدای گلوله بگوش رسید .همه نگران و گوش به زنگ
بودیم .دراین میان اهالی با اضطراب تصمیم گرفتند خود را سریع به روستای »بدربو« برسانند.
روستای مزبور درحدود سه کیلومتری ما بود و درآنجا قلعه مستحکم قدیمی وجود داشت و
یکی از اهالی آنجا هم مسلح به تفنگ بود و این امر باعث دلگرمی ما شده بود .همه اهالی برای
حفظ جان خود شبانه به طرف روستای »بدربو« پا به فرارگذاشتیم .درقسمت جنوبی روستا،
نهرآب »هونه« جاری بود و درکنار نهر ،نیزاری وجود داشت که برای حفظ جان خود ،نخست
همگی درداخل این نیزار اختفاء کردیم .صدای گلوله و سم پای اسبها مرتب به گوش
می رسید .درمیان همراهان خانمی بود بنام ) زوبیدا ( او ،طفل شیرخوارش را که دختر بود در
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بغل داشت و طفل از شدت سرما و گرسنگی ناله می کرد و همه جای نیزار پر از یخ و آب بود و
خیس شدن کفش و لباس و سرما از یکطرف و ترس از مهاجمین بی رحم از طرف دیگر همه را
زجر می داد .در این هنگام چند نفر به زبیدا خانم اعتراض کردند که جلو ناله بچه اش را
بگیرد .چون که امکان دارد این صدا باعث کشف محل گردد! زوبیده خانم فوری دستش را به
دهان طفل معصوم قرار داده و دیگرصدایی شنیده نمی شود .پس از سرازیر شدن مهاجمین از
سیصد متری آنان به داخل روستای قاطرچی ،اهالی موفق شدند ازداخل نیزار به طرف مقصد
فرارکنند.
اندکی بعد دربین راه ناگهان »زوبیدا« خانم با نگاهی به بچه اش می بیند طفل در بغلش
خفه گشته و او برای همیشه خاموش شده است .زوبیدا ،از ترس جان بویژه از دست دادن
فرزندش ،مات و مبهوت مانده و خود را باخته بود .اطرافیان با مشاهده حادثه ناگوار سخت
غمگین می شوند .دربین راه و درکنار باغ انگوری که تله ای خاک قرار داشت ،سرانجام عده ای
از همراهان ،گودالی را درآن محل کنده و مادر ستمدیده طفل اش را درآن گودی گذاشته و
فوری دفن می کنند .پس ازآن همه سراسیمه خودشان را به مقصد می رسانند .تازه این
حادثه غمناک یکی از صدها فاجعه ای است که برای مثال به آن اشاره شد و وسعت فجایع
چنان گسترده بوده که متاسفانه بسیاری ازآنها دردل تاریخ ثبت نگردیده است .نسل متعلق به
آن دوران رازهای ناگفته را با خود به زیر خاک برده اند.
__________________________________________________________________
 -1افروزخانم ،زن ساکت و فداکاری بود .او شوهرش »شیر محمد« را درجوانی از دست می دهد .گویا پس از پایان
دوران اشغال آذربایجان غربی توسط روسها ،عده ای برای یورش به چند خانواده آسوری به روستای آمرود آغاج در
یک کیلومتری قاطرچی ،یورش می آورند ،شیرمحمد بخاطر انسان دوستی دراطراف باغات باتفنگ خود به
جلوگیری ازمهاجمین می پردازد .درنتیجه ،گلوله ای که ازطرف مهاجمین به پایش اصابت می کند ،و دراثر
خون ریزی شدید ،دربغل پسربزرگش ،میرشهرود جوادی پدر زن مؤلف جان عزیزش را ازدست می دهد .اکنون
هیچ یک ازآنها درحیات نیستند ،روحشان شادباد.

ضرورت تشکیل جبهه ملی آذربایجان
نباید همیشه نشست ،دست روی دست گذاشت و منتظر زمان شد .نباید نشست و منتظر
حادثه ای شد که پیش بینی نشده است .درچنین شرایطی روند حادثه ازکنترل خارج می شود
و هیچ نیروی قادر به مهار آن نیست و نتیجه حاصله باعث بدبختی یک ملت را به دنبال می
آورد .وقایع دلخراش آذربایجان بویژه شهرهای اورمو و سلماس درسالهای پایانی جنگ اول
جهانی نمونه بارزآن است که تاریخ سرزمین ما شاهد آن بوده است  1وقتی دشمنان ما درآن
زمان سازماندهی می کردند و تا دندان مسلح می شدند ،شیهه اسبانشان درکوچه ها و خیابانها
گوش ها را کر می کرد ،خوش خیالهای ما  ،بویژه در اورمو دست روی دست گذاشته و منتظر
معجزه مسئولین کنسولگری های خارجی و تهران بودند .متاسفانه درآن ایام فقط درظرف سه
روز پانزده هزارنفر ازمردم بیگناه و بی دفاع اورمو جان باختند؟!
مصائب تلخی که ترکهای آذربایجان در ادوار پیشین پشت سرگذاشته اند ،امروز هم توسط
پان ایرانیست ها با استفاده ازشیوه های گوناگون حتی با استفاده ازمذهب دردرون
حکومت های مرکزی تهران سناریو برای تجزیه سرزمین آذربایجان جنوبی تهیه و گام به گام
پیش می روند .انگارکه تاریخ تکرار می گردد .دراینجا مجال به اشاره شواهد و قراین نیست.
___________________________________________________________
 -1برای آگاهی بیشتر ،مطالعه کتاب :تاریخ هیجده ساله آذربایجان ،احمدکسروی ،چاپ دوازدهم،1378
اورمیه درمحاربه عالم سوز ،رحمت الله خان معتمدالوزاره ،چاپ اول ،تابستان  - 1379تاریخ اورمیه،
احمد کاویانپور ،چاپ اول سال1378 ،
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خطر بالفعل برای هر روشنفکر ترک آذربایجانی قابل لمس است.
بعنوان یک آذربایجانی نگرانیها بیشتر روح مرا می آزرد و همیشه دراین فکر بودم نکند در
آینده نیز فجایع گذشته تکرارگردد! پس دراین برهه از زمان وظیفه ما آذربایجانی ها چیست؟
آیا مانند گذشته ها به انتظار معجزه خواهیم نشست؟ یا مانند اهالی دالور»خوی« عرصه را
برسرمتجاسرین]نیروهای آندرانیک[ تنگ خواهیم کرد؟

1

متاسفانه اکثریت هموطنان آذربایجانی مقیم خارج دراین باره خاموش بودند ...عده ای هنوز
دردام اپوزوسیون رنگارنگ ایرانی گرفتار بودند .عده ای سنگ ناسیونالیسم کورآذربایجانی را به
سینه می زدند .بطوریکه رفتار غیرمنطقی بعضی از آنها سبب پراکندگی دیگران می شد ،یعنی
ضررشان به مراتب بیشترازسودشان بود .دراین میان حرکت ملی آذربایجان بردوش آن عده
هموطنانی سنگینی می کرد که رفتار و اعمالشان ازمعیارهای علمی ،منطقی و پرنسیپ
سرچشمه می گرفت .به ناسیونالیسم مترقی آذربایجانی و پلورالیسم معتقد بودند و دراین باره
بسیاراحساس مسئولیت می کردند .دراین راستا خودم را بیشتر به این هموطنان نزدیک
می دیدم و سعی داشتم با بعضی از این افراد درد و دل و مشورت هایی انجام دهم.
باالخره نیمه های اول سال  2000بودکه مرحوم استاد محمدعلی فرزانه درشهرمالمو مهمان ما
بودند .متاسفانه استاد به علت ناراحتی های قلبی دوران نقاهت را می گذرانید .یک روزضرورت
تشکیل یک سازمان سیاسی آذربایجانی!!! درون سینه ام را گشوده و با او درد و دل
کردم .فراموش نمی کنم که استاد هم دراین باره بسیار مصمم و رادیکال بود ،گفته هایم را
ستود و گفت :اکنون جای پای تشکیالت سیاسی محسوس است و زمان تشکیل آن برای ما
آذربایجانیها ضرورت تاریخی دارد و باید هرچه زودتر دست بکار شد .اسماعیل شمس را
می شناسم که درباکو زندگی می کند ،او عالمی است مستقل و با پرستیژ ،در این باره با او هم
ارتباط برقرار سازیم.
استاد دراین باره نامه ای را شبانه بعنوان اسماعیل شمس نوشت و به من داد و من هم
دست نویس آن را درکامپیوتر آماده کردم .قرار بود یکی ازآشنایان ازآلمان به باکو برود و من بنا
به سفارش استاد فرزانه تلفنی با همان آشنا تماس گرفته و نامه را به آدرس او درآلمان
___________________________________________________________
-1تاریخ خوی ،مؤلف ،محمد امین ریاحی ،سال 1372صص 512تا 506
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فرستادم و سفارشات شفاهی استاد را هم تلفنی گفتم .درهرصورت ما جواب نامه را دریافت
نکردیم .استاد فرزانه به یوتوبوری برگشته بود و هردو منتظر جواب نامه بودیم .استاد یکروز
تلفنی بمن گفتند  :ازجواب نامه چه خبر؟ گفتم هنوزخبری نیست؟ استاد برگشت و به من
گفت [...]:از باکو برگشته و دریکی از رادیوهای محلی درشهر یوتوبوری مصاحبه تلفنی او را
شنیدم که در رابطه با تشکیل یک تشکیالت سیاسی آذربایجان صحبت می کرد و خودشان هم
صدر آن تشکیالت است.
استاد فرزانه را دو باره جهت استراحت به مالمو دعوت کرده بودیم .زمستان تازه به پایان
رسیده و فصل شکوفائی بهاربود .گفتگوها درباره بوجود آوردن تشکیالت سیاسی همچنان تداوم
داشت .باالخره پس از مشورت های الزم مقدمه دعوت نامه ای را آماده کرده و پس از ویرایش
متن آن توسط استاد ،این اولین نامه ای بودکه درتاریخ  25/ 5/2000به عده ای ازهموطنان
آذربایجانی ارسال شد ،آنها درتاریخهای  17-18/6/2000به یک جلسه خصوصی ]مشورت و
تحقیق[ در شهر مالمو دعوت شدند.
اولین جلسه با حضورشرکت کنندگان از نروژ ،سوئد و آلمان بمدت دو روز طبق برنامه قبلی
درمالمو تشکیل و نتیجه آن صورتجلسه گردید .استاد علی مینائی بعلت مریضی درجلسه حاضر
نبود و درعوض نامه ای را مبنی براستقبال ازاین کار ،توسط دوست نزدیکش »سیدآوالی« به
جلسه ارسال داشته بود .بعدها درجلسه شهرکلن آلمان او هم شرکت داشت .با این ترتیب اولین
گام جهت تشکیل سازمان سیاسی آذربایجان برداشته شد .دوستان زمان و محل جلسه دوم را
تعیین کردند و دومین جلسه بمدت دو روز در  2-3/12/2000درشهرکلن آلمان تشکیل
گردید .جلسات بعدی درنروژ )اسلو( ،دانمارک)آهوس( ایسوچ )مالمو( تداوم داشت .دراجالس
روزهای 13-14/4/2002باپیشنهاد استادفرزانه نام»جبهه ملی دموکراتیک آذربایجان« تصویب شد.
منظورازاین نام وجود افکارمتنوعی درجبهه بود و با این نام اجالس های بعدی تداوم
پیداکرد .دراجالس روزهای]  [14-15/12/2002آخرین اجالس با شرکت دوستان از سوئد ،نروژ،
دانمارک ،آلمان و آمریکا ،پالتفرم جبهه به تصویب رسید .چند روز بعد استاد فرزانه به
سفرآلمان رفتند و درتماس تلفنی ازآنجا گفتند :پروتکلی که امضا کرده ام اسم مرا حذف کنید،
زیرا با دیگران هم مشورت شد و ما برای پیشبرد مبارزه ،نخست نیاز به وجود آوردن تشکل
گسترده فرهنگی داریم .موفقیت از این طریق بیشترخواهد شد! و ...جواب دادم :چشم استاد!
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امضاء شما را حذف می کنیم .درست است که ضعف فرهنگی درکارهای سیاسی هم مشکل زا
می باشد ،اما تشکیل جبهه ملی آذربایجان ضروریست و ما در این کار مصمم هستیم! ...
باالخره با هم آهنگی همکاران پالتفرم تصویبی باطل گردید 1و دو باره درمدت کوتاهی پس از
رایزنی ها »جبهه ملی آذربایجان« با پالتفرم جدید ،با امضاء چهارنفر :علیرضا نظمی افشار ،امیر
امیراصالنی از آمریکا ،یونس کهوری ،میرموسی هاشمی از سوئد ،در ]  21مارت  2003اعالم
موجودیت کرد[ تشکیل این جبهه محصول سه سال زحمات طاقت فرسای عالقمندان با
سفرهای مکرر شرکت درجلسات ،مذاکرات و مشورت ها محض ارتباط مداوم بود.
 ...درتابستان سال  2005دردرون شورای مرکزی تحوالت انجام گرفت .اکنون می شودگفت،
جبهه ملی آذربایجان با تکیه به اهداف ملی خود یعنی به تعیین حق سرنوشت ملت آذربایجان
معتقداست و با انتخابات آزاد ایجاد حاکمیت ملی درداخل سرزمین های تاریخی ،قوه مقننه -
قوه مجریه  -قوه قضائیه ،بیشتر با شرکت نیروهای جوان آذربایجانی پیش می رود! ...

__________________________________________________________________
 -1تجدید نظر استاد فرزانه را تا حدودی حس کرده و راستی در درونم ناراحت شدم .و دراین باره نامه ای
سرگشاده ای که دردهای سینه ام درآن نهفته بود برایشان نوشتم و درپایان نوشته ام ،البته دعای خیرشان را
طلب کرده بودم .اما نامه مزبور را بنا به دالیلی هرگز تقدیم نکردم .چرا که از صمیم قلب برایشان احترام معنوی
قایل بودم و نخواستم به خاطر مسائل سیاسی زره ای موجب ناراحتی این شخصیت محترم گردم .زیرا استاد
درطول حیاتش درسالهای مخوف وظیفه فرهنگی ،ملی و مدنی خود را برای ملت آذربایجان انجام داده بود!
متاسفانه استاد فرزانه درزمستان سال  2006دردیار غربت )سوئد( به ابدیت پیوست .روحش شاد و خاطره اش
ابدی باد.

بخش دهم
پیوند با ریشه هایم

مختصری ازتاریخ و زبان ملت آذربایجان
»بطورکلی میتوان گفت که آذربایجان برای پیشرفت زندگانی مادی ومعنوی ساکنان خود
دارای شرایط روی هم رفته مناسبی بوده و در پرتو وجود همین شرایط است که این خطه یکی
ازکانون های کهن تمدن بشری به شمار می رود و مردمانش ازدیرباز فرهنگ مادی و معنوی
خود را آفریده و هدایای گرانبهایی به گنجینه تمدن بشری بخشیده .اما خلق وپاسداری تمدن
دراین سرزمین نیز به سان بسیاری ازسرزمین های دیگرخاور و باخترعالم ،آسان نبوده است.
این سرزمین نیزمثل بسیاری ازسرزمین های دیگردرادوار متوالی تاریخ اشتهای کشورگشایان و
استیالگران را بر انگیخته وسیل مهاجرت ها گاهی سیل بندها را شکسته وسراسریا بخشی ازاین
سرزمین را درنوردیده است .چه آبادیهایی که ویران نگردیده و چه مزارعی که با خون کشتگران
خودآبیاری و پایمال نگردیده ،اما بعد ازفرونشستن گرد وخاك هریورشی ،جوانه های زندگی
دیگر باره فرا روییده وسنت بازسازی و سازندگی جریان یافته وازدرون همین جریان پرتکاپو،
سازندگان ،هنرمندان ،دانشمندان واندیشمندان برجسته برآمده وآثاری گران بها به یادگار
گذاشته اند ،یادگارهای عزیزی که تنها بعضی ازآنها دست به دست نسل ها به روزگارما رسیده
است.
کاوش های باستان شناسی سابقه زندگی انسان دراین سرزمین را تا دوران پارینه سنگی پیش
می برد .دراین دوران هنوز انسان به ابزار سازی نپرداخته بود و نیازهای ابزاری خود برای شکار
حیوانات یا درآوردن ریشه گیاهان و ...را با انتخاب تکه سنگهای نوك تیز بر آورده می کرد.
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انسان این دوران بیشترمیوه چین و شکارگربود تا تولید کننده ،پناهگاهش نیز غارهای طبیعی
بود .چنین غارهایی درمناطقق مختلف آذربایجان پراکنده است ،امامتاسفانه درآذربایجان
جنوبی کاوش های باستان شناسی انجام نگرفته واین کمبود ،امربازبینی راه پرفراز و نشیبی را
که انسانها درطی هزارها سال دردوران پیش از تازیخ دراین سامان پیموده اند ،نا ممکن
می سازد.
کشف غار آزیخ ،واقع دراراضی کناره شمالی ارس ودربخش هادروت و نزدیکی شهر فضولی و
انجام کاوش دقیق و مداوم درآن ازسال ۱۹۶۰م .به بعد ونیز کشف وپژوهش غارهایی دیگر در
آن سامان ،پرتوهایی برآن راه طوالنی می افکند و به استنتاج ها و نتیجه گیری هایی میدان
میدهد .غارآزیخ ،که فاصله کمی با رود ارس دارد ،یکی از اقامتگاههای دسته جمعی انسان های
پیش ازتاریخ است .درضخامت کف این غاربزرگ که حدود  ۱۰-۱۴متر می باشد ،روی هم
رفته  ۱۰الیه که درطی هزاران سال مسکون بوده اند ،شناسایی شده است .درالیه های این غار
دهها هزار ابزارکار وبقایای مواد و مصالحی که ساکنان غار درادوار مختلف با آنها سروکار داشته
اند و نیز استخوان های سنگ شده حیواناتی از قبیل کرگدن که نسلش امروزه دراین مناطق
برافتاده ،به دست آمده است و همین ها به بازسازی تصویر وتصوری ازچگونگی زندگی انسانها
درهزاره های پیش از تاریخ در این سامان کمك می کند.
یکی ازجالب ترین یافته های غارآزیخ سنگواره قسمتی ازفك پایین یك انسان بودکه حدود ۲۰۰
الی  ۲۵۰هزار سال پیش زندگی می کرده است .این انسان که آزیخ آنتروپ نامیده شده ،از
نظر ویژگی های آنتروپولوژی شباهت هایی با انسانهای سین آنتروپ ،هایدلبرگ و نئا ندرتال
دارد .بدیهی است که این کشف دارای اهمیت علمی بزرگی است.
ازبقایای مواد الیه ای که فك آزیخ آنتروپ ازآن یافته شده و نیزازقراین دیگر واجاق هایی که در
غارهای دیگرآن حوالی یافته شده ،چنین بر می آیدکه آزیخ آنتروپ به امراستفاده آتش آشنایی
داشته است .چنین به نظر می رسد که اینگونه انسانها ابتدا آتش طبیعی رعد وبرق و آتشفشان
وگاز و  ...را مورد استفاده قرار می داده اند و سپس توانستند با سنگ چخماق ویا ساییدن دو
تکه چوب خشك به هم آتش تولید کنند .آتش گذشته ازآن که برای انسانهای نخستین ،منبع
نور و گرما بود ،درعین حال وسیله تاراندن جانوران درنده و پختن غذا به شمار می آمد .کشف
آتش درمسیرپیشروی انسان گام بسیار بلندی به پیش محسوب می شود و به قولی »برای
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نخستین بار غلبه بریکی ازنیروهای طبیعت را برای انسان ممکن و او را برای همیشه از سایر
حیوانات متمایز ساخت«.
دشواری کارتهیه آتش ،انسانهای پیش ازتاریخ را برآن داشت که در زنده نگه داشتن آن پیوسته
مراقبت کنند و همین مراقبت همیشگی و اهمیت آتش ،تقدسی برای آن تدارك دید .قابل درك
است که چرا آتش پرستی یکی از ادیان باستانی آذربایجان بوده و حتی چنانکه گذشت ،بعضی
از دانشمندان نام این سرزمین را با آتش پرستی مرتبط دانسته اند و از سده ها باز دیارآتش
نامیده اند.
یکهزارسال پیش ازمیالد ،زمینه عینی و ذهنی برای پیدایش دولت که نطفه اش دربطن
اتحادیه طوایف بسته شده بود ،در اوایل هزاره اول پیش از میالد در اراضی اطراف دریاچه
اورمیه فراهم آمد و ماننا که یکی از سازمانهای حکومتی طوایف ترك نظیر لوللوبی -گوتتی
وغیره به اعضای دیگر اتحادیه و اتحادیه های دیگرفایق آمد و سازمان فراگیر پدید آمده در
اراضی جنوبی وجنوب شرقی دریاچه اورمیه نخستین دولت آذربایجان بنام »ماننا« تشکیل و با
این ترتیب وارد دوران تاریخی می شود .این دولت گهواره تمدن ومدنیت بود بطوریکه ماننائی
ها درمدنیت ،حکومت ،ارتش ،هنر وصنعت جایگاه واالیی داشتند.
تپه حسنلو ازآثار پراهمیت حکومت ماننا است»درمیان آثاریافته شده ازحسنلو ،تعداد اشیای
ساخته شده ازنقره معدود است و ازچند حلقه و دگمه وگوشواره ویك ساغر تجاوز نمی کند .این
ساغر ،که درمرداد ماه ۱۳۳۷پیدا شده ،دارای ارزش خاصی است .ارتفاع این ساغر  ،۵/۱۷قطر
دهانه اش ۱۰و قطر پایه آن  ۸/۶سانتی متراست و»دیواره خارجی آن مزین به دو ردیف نقوش
برجسته طالکاری است که ضمن آنها صحنه های پیکار جنگجویان پیاده و ارابه سوارکسانی که
حیوانات شبیه گاو و اسب وشیر را به جلو می رانند یا با آنها به نبردپرداخته اند ،مالحظه
می شود« پرادا شکل این ساغر را یاد آور جام مارلیك می داند.
اشیای زرین کشف شده ازحسنلو نسبتا زیاد و متنوع هستند .ازآن جمله اند :زیورآالتی چون
گوشواره های خوشه ای ،اناری ودست بند ها وگردن بند ها وپیشانی بند ودگمه ها و ...یك جام
بی بدیل .این جام درحوالی غروب روز ۲۳مرداد  ۱۳۳۷و از الیه چهارم سکونت حسنلو که به
عصرماننایی تعلق دارد ،کشف شده است .بلندی این جام  ،۲۱محیط دهانه اش ۶۰سانتی متر
۱

ووزن آن  ۵۹۰گرم است واز زرناب می باشد
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مجله مصور اخبار لندن درشماره  ۲۷سپتامبر ۱۹۵۸م .خود ،ارزش آن را چنین برآورد کرد:
»ارزش عادی ظرف مزبورمعادل بیست هزارلیره تعیین گشته است ،لیکن اهمیت هنری و
تاریخی آن بس فزونتر و باالتر ازاین ارقام می باشد«۲ .

__________________________________________________________________
 -۱مطالب فوق بطورکوتاه شده دراینجا نقل شده است ،عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به
کتاب آذربایجان درسیرتاریخ ایران ازآغاز تا اسالم بخش اول ،تالیف رحیم رئیس نیا ،صص104،103،61،62،
 ،165،197،225،226مراجعه کنند.
 -۲این جام امروزه درموزه ایران باستان درتهران نگهداری می شود
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زبان ملت آذربایجان
»زبان امروزی آذربایجان ،که درگروه بندی زبانها وکتب دایره المعارف ازآن به اختالف
به نام آذربایجانی ،زبان آذری و ترکی آذری نام می برند ،به زبانی اطالق می شود ،که امروزه
اکثریت بزرگ سکنه محدوده ای که ازنظر جغرافیائی نام آذربایجان برخود دارد ،بطورعموم ،و
اقوام وعشایر و واحدهای پراکنده ای به فواصل دور و نزدیك از این خطه جغرافیائی ،به آن تکلم
می کنند و احساسها واندیشه ها و مقاصدخود را درقالب الفاظ و کلمات آن می ریزند .این زبان،
درداخل مرزهای ایران زبان محاوره اکثریت ساکنان منطقه شمال غربی کشور)آذربایجان و
خمسه( و طوایف وگروه های مختلفی درسراسر ایران است.
زبان کنونی آذربایجان ،ازنظرمنشاء وپیوستگی تاریخی ،اززبانهای منشعب ازشاخه ترکی زبانهای
آلتائیك است که موطن اصلی آن در ادوار تاریخی ،نخست جلگه های وسیع آسیای مرکزی و
سواحل ینی سئی بوده و بعدا ،درطول اعصار و قرون ،درنتیجه مهاجرت و اسکان قبایل و اقوام
ترك زبان گسترش یافته و دامنه آن از یکطرف تا سوریه و بین النهرین و ازطرف دیگر تا شبه
جزیره بالکان کشانده شده و زبان تکلم وکتابت ملل و اقوام مختلف ترك است.
جریان استقرار و رواج ترکی آذری درآذربایجان ،ازدیرباز موجب گفتگوها و مباحثات گوناگون
گشته وعقاید مختلف وغالبا متناقض دراین باره اظهار شده است .ولی آنچه که درمیان این
همه گفتگوها و نظرپردازیهای ضد نقیض ،محرز و بی گفتگوست ،اینست که به دلیل هرتقدیر
تاریخی که بوده ،این زبان اکنون قرنهاست که زبان دل و قالب اندیشه و احساس مردم این دیار
است.
زبان آذربایجانی ،که درگروه بندی امروزی زبان های ترکی ،جزو زبان های گروه جنوب غربی
محسوب میگردد ،درعین حال که دراساس اززبان عشیره اوغوز منشعب گشته است ،در سیر
تاریخی خود به اقتضای موقعیت جغرافیائی این خطه ،از یکطرف با عناصر شاخه های دیگر
زبان ترکی قدیم و دردرجه اول با زبان قیپچاق ،که بوسیله قبایل ترك زبان به این نواحی منتقل
می شده الفت یافته و ازطرف دیگر با زبان های فارسی وکردی درجنوب و مغرب و با زبان های
گرجی ،ارمنی ،روسی درشمال و شمال غربی مجاورت و آمیزش پیدا کرده است.
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با اینکه این الفت وآمیزش ،موجب تاثیرلفظی متقابل این زبان ها درهمدیگر گردیده ،با این
همه ،زبان آذری مانند هر زبان زنده دیگر ،سیرکاملی خود را براساس مشخصات ذاتی ویژه خود
ادامه داده وضمن اینکه زبان ادبی آن درادوارمختلف ،بعلل تاریخی ،تحت تاثیر و جاذبه زبان
فارسی و ازمجرای زبان فارسی درمعرض نفوذ لغات و کلمات عربی قرارگرفته و از این رهگذر
مقدارنسبتا زیادی لغات مانوس و نامانوس فارسی و عربی در زبان ادبی آن راه یافته است،
معهذا سیرتکاملی زبان دراساس برطبق مشخصات ذاتی آن دوام داشته و عالوه بر میراث ادبی
کالسیك ،ادبیات فولکلوریك غنی و سرشار ازخود بجای گذاشته که یکی از شکوفا ترین ادبیات
۱

فولکلوریك بوده و تاثیرآن درادبیات خلق اقوام و ملل همجوارمشهود و نمایان است«.

__________________________________________________________________
 -۱مبانی دستور زبان آذربایجانی ،م .ع .فرزانه ،جلد اول ،تابستان ،۱۳۷۱صص  ۹تا ،۱۱

آغاز سناریوی سیاه
»اردشیر بابکان درایران به منظور حفظ حاکمیت دراختیار سالله خود و ملت پارس ،نام
تمامی حاکمیت هائی را که قبل از او ازسالله ترك )اشکانی( بوده اند برای همیشه ازصفحه
تاریخ پاك کرده و بطورکلی اثرات تاریخی آن را محو نموده است و به وسیله مغ بزرگ )تنسر(
افسانه های ملت پارس را به جای تاریخ اصلی ایران تا قبل ازآن زمان ،جایگزین کرد.
گرچه پادشاهان ساسانی و مغان زرتشتی تاریخ سایر ملت های ساکن ایران را ازبین برد اما
اثرات تاریخی آن همچنان درآثارتاریخ نویسان روم و یونان ثبت و باقی ماند.
پس ازاسالم بیشترین حکمرانان درایران ازسالله های ترك بوده و طبق نظریه واقعی اسالم
درقرآن مجید به نا برابری ملی و نژادی پایان داده شد و ملت ها ازحقوق مساوی برخوردار
گردیدند و به تفکر شوونیستی ،که دردوران »اردشیر«به وجودآمده بود ،ازمیان برداشته شد
ولی درآغازحاکمیت »سالله پهلوی« باردیگر به تحریک امپریالیسم و به ویژه امپریالیسم
انگلیس برای ازبین بردن مسئله حقوق ملی اقوام تاکید شد وآنان برای تحقق یافتن به
آرمانهای خود ،افکار دوران اردشیر بابکان را مجددا احیاء کردند.
فرضیه موهوم برتری ملی و نژادی را درراس کار»رضاخان« و هیئت حاکمه آن قرار دادند
و رضاشاه ،محمد رضا شاه ،کوروش و داریوش را درایران آریائی نژاد و ترك ها را  ،قومی که گویا
درقرن ها بعد وارد ایران شده اند و  ،...قلمداد کردند و این گونه افکار شوونیستی را در وسعت
زیاد تبلیغ نموده و حتی ملت های غیرفارس را ازحقوق ملی خود محروم ساختند و آنان را از
تحصیل به زبان مادری منع کرده و بچه های آنان را به اجبار به یادگیری زبان فارسی وا
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داشتند .آنان اثرات ادبی و تاریخی را به اشکال گوناگون محوکردند وآثار مدنی ،تاریخی و
بناهای آن را بانقشه و پالن های ازپیش حساب شده ازبین بردند«.

1

» اززمره روشنفکران غلط اندیش در ساحه ملیت ایرانی را نخست باید از میرزا ملکم خان نام
بردکه می گفت :اتحاد طوایف مختلفه دردولت واحد ممکن نیست مگر به دوچیز (۱یا به
وحدت زبان  (۲یا به وحدت مذهب .این تفکر فئودالی و نژاد پرستانه و قوم گرا سنگ بنای
دیوار را کج کرد به طوریکه به دنبال او محمود افشار را به عنوان مؤسس پان فارسیسم به
عرصه آورد .او اصول پان فارسیسم را تدوین نمود و این اصول به دست رضاخان  ،ژاندارم این
نهضت ،پیاده شد .اما هدایت اصلی این نهضت را»اردشیر ریپورتر« برعهده داشت .ریپورتر همان
کسی است که سردار سپه را کشف و به»ژنرال آیرون ساید« معرفی کرد و »افشار« را به عنوان
پیامبر پان فارسیسم مبعوث ساخت.
درسالهای ۱۹۱۶به بعد که درآلمان نهضت نژاد پرستانه پان ژرمنیسم و پان آریائیسم قدرت
می گرفت محمود افشار درهمان جا مجله کاوه را ازسال  ۱۹۱۶الی ۱۹۲۴میالدی با همکاری
تقی زاده ،فروغی ،محمد قزوینی و جمالزاده تحت تاثیرحرکات نژاد پرستانه آلمان به راه
انداخت و به تبلیغ زبان فارسی به عنوان سمبل هویت ملی! پرداخت .در پی این حرکت ،مجله
ایرانشهر تندتر ازکاوه به تبلیغ پان فارسیسم روی آورد و روشنفکرانی چون اقبال آشتیانی،
رضازاده

شفق ،رشیدیاسمی ،ابراهیم پورداود ملی گرایی را درماهیت نژادی و قومی

محصورکردند .چیزی نگذشت که آنان به استبداد فرهنگی معتقد گردیده و جانشین شدن زبان
فارسی به جای سایر زبانهای موجود درایران را ،تنها راه حل مشکالت وحدت ایران ارائه دادند!
افشار ،انجمن ایران جوان را بنیاد نهاد و ازسال ۱۳۰۴شمسی با به حکومت رسیدن رضاخان
مجله آینده را منتشر ساخت .ازتوصیه های نژاد پرستانه اوست که می گفت:
ایالت عرب را به داخل ایران و ایالت فارس را به آذربایجان و خوزستان کوچ دهند .نظردیگر
این شوونیست تغییرتقسیمات کشوری بود که توسط رضا شاه ،محمد رضا شاه انجام گرفته و
متاسفانه براساس همان سیاست است که امروزه آذربایجان همچنان تقسیم می گردد.
جدایی اردبیل ازآذربایجان شرقی جدا از این سیاست تلقی نمی شود .نظرضد فرهنگی دیگر
__________________________________________________________________
 -۱تاریخ دیرین ترکهای ایران :پروفسور محمدتقی ذهتابی .جلد اول ،سال  ۱۳۷۷صص ۸ - ۷ -۶ -۳
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او ازبین بردن اسامی غیرفارس روستا ها ،کوهها ،رودها و  ...و نامگذاری فارسی برآنها بود که
می دانیم چه افتضاحاتی را به بار آورد .بر اساس همین سیاست بود که نام باستانی»اوروز« از
نام قهرمان »ده ده قورقود« به «آبریز«! تغییریافت و نام»آخماقیه« به احمقیه! و جز این هم
نمی توان ازیك متفکر! شوونیست انتظارداشت .اما ضربه مهلك را زمانی وارد ساخت که طرح
»ممنوع کردن استفاده از زبانهای ملی درمحاکم ،مدارس ،ادارات و بویژه ارتش را مطرح
ساخت» «.باآوردن لیستی ازکتابهای منحط و سرا پا پر از دروغ پردازی و این که همگی
نشخوار همدیگرند ،موضوع مقاله بعدی خود را بررسی این کتابها قرار می دهیم:
آذری یا زبان باستان آذربایجان  ،احمد کسروی.
درباره آذری یازبان باستان آذربایگان ،عالمه محمد قزوینی
آذربایجان و وحدت ملی ایران ،دکتر حسینعلی کاتبی.
زبان آذربایجان ،محمد رضا شعار.
آذربایجان واران ،دکتر عنایت اله رضا۱۳۶۰ ،
زبان دیرین آذربایجان ،دکتر منوچهر مرتضوی.
زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران ،ناصح ناطق۱۳۵۸ ،
زبانهای باستانی آذربایجان ،دکتر حسینعلی کاتبی۱۳۶۹ ،
افسانه پان تورانیسم ،محمد رضا زرگر۱۳۶۹ ،
زبانها و لهجه های ایرانی ،احسان یارشاطری.
زبان فارسی درآذربایجان ،ایرج افشار.
نحوه تدریس فارسی در آذربایجان ،محمدعلی فروغی.
سه مقاله درباره مسئله زبان آذربایجان ،عباس اقبال آشتیانی.
یگانگی ایرانیان وزبان فارسی ،محمود افشار.
آذری یا آذربایجانی ،محمد محیط طباطبایی.
زبان فارسی نشان واالی قومیت ایرانی ،دکتر جواد شیخ االسالمی.
مالحظاتی درباره زبان کهن آذربایجان ،دکترافشار ،دکترمحمد امین ریاحی.
تاریخ ،تباروزبان مردم آذربایجان ،غالمرضا انصاف پور)۱۳۷۷ ،نشربنیاد مستضعفان(
آذربایجان در ایران معاصر ،تورج اتابکی۱۳۷۶ ،
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_________________________________________________________
رسول زاده ،فرقه دمکرات و تحوالت معاصرایران ،حسین آبادیان)۱۳۷۶ ،نشربنیاد مستضعفان(
و دهها کتاب دیگر .متاسفانه این سیاستهای ضدانسانی با قدرت تمام تا به امروز ادامه دارد و
امید است جنبش ملی و فرهنگی ،که به وسیله روشنفکران آذربایجانی سالهاست درآذربایجان
جنوبی آغاز شده است ،سیاست های ضد انسانی برای همیشه ریشه کن گردد .با اعتقاد به
بالندگی زبان مادریمان می دانیم آنچه برای آیندگان می ماند روسیاهی شوونیستهاست و

تالش مذبوحانه آنان!« ۱دکتر حسین محمد زاده صدیق در مصاحبه ای در رابطه با لژها
می گوید :
»رژیم منحوس پهلوی به ویژه از دهه سی و چهل به بعد ،تدوین سیاست ترک ستیزی در ایران
برعهده پنج لژ معروف فراماسونری یعنی»لژکوروش)تاسیس  ،(1960لژ اصفهان )تاسیس ،(1968
لژخیام )تاسیس  ،(1962لژ آریا )تاسیس  (1960و لژ صفا )تاسیس  ( 1963بود .به دنبال تحقق
انقالب اسالمی درسال  1357درایران گرچه درارکان این لژها لرزه افتاد اما اعضای اصلی آنها به
نفوذ خود درارگانهای فرهنگی نظام اسالمی اهتمام کردند!«

2

درسالهای اول انقالب ،رژیم جمهوری اسالمی حمله به عملکردهای شوونیستی سلسله پهلوی
پرداخت بطوری که اشعار فردوسی ،سرآینده شاهنامه را ازکتابهای درسی حذف نمودند.
آنچه که درماده پانزده قانون اساسی  ،1979دررابطه با تدریس زبانهای سایرملل ،یعنی حداقل
برای  %70غیرفارس در ایران اجازه داده شده بود ،با زیر پا گذاشتن حقوق اکثریت بزرگ ،آنرا
همچنان معلق گذاشتند .جمهوری اسالمی زبان و ادبیات فارسی را طبق الگوی یکسان سازی
با فرهنگستانی که درسال  ،1935تاسیس گشته بود ،باردیگر احیا کرد.
امروز از این سیاست حتی بیش از دوران پهلوی ها دفاع می شود .در سیاست خارجی نیز
می توان گفت که گاهی فرهنگ فارسی جانشین اسالم می شود .به این ترتیب
جمهوری اسالمی ایران اکنون به ایدئولوژی اسالمی پشت کرده و در راستای اهداف شونیستی
فارس گام بر می دارد.
__________________________________________________________________
 -۱هویت ایرانی و زبان ترکی ،رضا کسکین اردیبهشت ماه ۱۳۷۸صص ۲۹ ،تا » ۳۲ضمیمه روزنامه امید زنجان.
اردیبهشت«۱۳۸۷
 -2روزنامه امید زنجان شماره  ، 4ص 4 ،مرداد ماه سال1378

گوشه ای ازستم ملی
دراینجا گوشه ای از وجود ستم ملی را که درمقاله )بعنوان زبان فارسی و ملی گرائی
افراطی( ،درسال  ۱۳۶۶ازطرف استاد محمدعلی فرزانه نوشته شده می خوانیم :
مخبر ازاستاد می پرسد :شما که فارسی را اینقدر شیوا می نویسید ،چرا فعالیت خود را در زبان
محلی بکار می برید که دولت خواندن و نوشتن آن را قدغن کرده است؟
استاد جواب می دهد :من درموقعیت یك شهروندایرانی ،ضمن اینکه به زبان فارسی ،هم بعنوان
زبان رسمی و مشترك مردم کشور و هم بعنوان زبان کهن و زیبائی که آثار معروف و جاویدانی
ازنظم ونثر به جهان فرهنگ و ادب عرضه داشته است ،احترام دارم و سالیانی از عمر را صرف
فراگیری و بررسی وتدریس آن کرده ام ،به زبان آذربایجانی بعنوان زبان مادری و قومی خود
دلبستگی دارم و این دلبستگی بدور ازهرنوع شائبه وغرض یك گرایش ،طبیعی و مشروع است.
فکر می کنم ،وقتی میتوانم احساس و اندیشه خود را درزبان فارسی به بیان و قلم بیاورم ،چه
دلیلی داردکه نتوانم آنرا درزبان مادری خود بنویسم؟ وقتی فارسی را چه بسا خیلی بهتر از
بیشترمربیان فارسی زبان تدریس می کنم ،چرا نتوانم و حق نداشته باشم زبان مادری و قومی
خود را برای آنان که اشتیاق فرا گیری این زبان را دارند تدریس کنم؟
حس می کنم ،هرقدرتی ،از هرنوع و یا هر انگیزه ای که باشد ،بخواهد این حق را از من و امثال
من سلب کند ،یك حق طبیعی و انسانی را سلب کرده است...
سیداحمدکسروی ،یکی از»آریا پرستان« آذری تبار بوده است .او درنخستین سالهای سلطنت
رضاخان که ناسیونالیزم افراطی فاشیست مابانه درحال شکل پذیرفتن بود ،رساله کوچکی به نام
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»آذری یا زبان باستان آذر آبادگان« نوشت و درآن رساله با استناد به گویشی که امروزه در
روستاهای پراکنده ای درآذربایجان به آن تکلم می شود و نمونه هائی ازآن درچند نوشته
متفرقه بجای مانده و ازآن به گویش »تاتی« نام می برند ،یك چنین مسئله ای پیش کشید که
گویا این گویش تاتی بازمانده ای ازگویش های مختلف یك زبان همگانی »آریائی« بوده که
ظاهرا در ادوارقبل از رواج زبان کنونی آذربایجان دراین سرزمین رواج داشته که گویا بعد از
استقرار و تعمیم زبان امروزی بوسیله اقوام ترك تبار و بخصوص ازصفویه به بعد رونق و رواج
خود را از دست داده و اکنون درآبادیهای مورد نظرنفس های واپسین خود را میکشد و حاصل
اینهمه اکتشاف اینکه آذربایجانیها باید زبان کنونی خود را که یك زبان»تحمیلی و بجای مانده
از بیابانگردان« است ترك گویند و به زبان اجداد »واالتبار« خود یعنی زبان تاتی برگردند! ...
آنچه مسلم است ،کسروی با همه جنبه های مثبت ومنفی که درکارهای پژوهشی وی
هست ،در اکثر بینش ها و عملکردهای فکری و فرهنگی خود یك پان فارسیست افراط گرا و
فاشیست مآب است .ما نمونه های نمایان این افراط گرائی ها را در قسمت اعظم فعالیتهای
مطبوعاتی و تبلیغاتی او به صورت مخالفت شدید با سنن و مواریث ادبی ،در ستیز با معتقدات و
باورها و آیین گرائی مردم ،در پا فشاری و سماجت به پاك گردانیدن زبان فارسی و سرهم بندی
کردن »آئین پاك« و »زبان پاك« و ازاین قبیل ،که همه آنها را به حساب مبارزه با نفوذ و سیطره
نژادهای غیرآریائی درایران می گذارد ،به وضوح می بینیم ،نوشته کسروی دردوران اوج ملی
گرائی افراطی رضاخانی و سالهای حاکمیت پسرش دستمایه ای برای کلیه کسانی می گردد
که بی پروا و بدون معارض کارگاه نمد مالی پنجاه ساله را راه بیندازند و آن را پشتوانه ای در
توجیه نظریات افراطی و یك سویه خود در نفی و تحقیر زبان ترکی آذری که گسترده ترین
زبان قومی درپهنه ایران است ،قرار دهند وحتی به خدمات این زبان در توسعه و تحکیم
فرهنگ مشترك اسالمی و ایرانی که نقش آن چه بسا نه کمتراز زبان فارس است ،قلم قرمز
بکشند.
جالب اینجاست که این گردانندگان کارگاه نمد مالی که باکمال تاسف درجمع آنان افراد
آذربایجانی تبارکم نیستند ،ضمن اینکه دربهره برداری ازرساله کسروی بر یکدیگر سبقت جسته
و درتوجیه تفسیر مطالب آن پا فشرده اند و در احیای زبان تاتی قلم فرسائی ها کرده اند به
موردجالب دیگری که کسروی سالها بعد در موازنه فارسی و ترکی نگاشته »بی تفاوت« مانده و
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همواره ازکنارآن با سکوت گذشته اند و درهیچ جایی به آن اشاره نکرده اند و اینك ما اینجا
همان نوشته را عینا از» زندگانی من« کسروی که ناظر به دوران ماموریت و اقامت او در زنجان
است ،می آوریم:
»درزنجان چون به ترکی سخن گفته می شود ،اندك جدایی که میان زبان آنجا با ترکی
آذربایجانی باشد مرا وا داشت که درباره ترکی به اندیشه وجستجو بپردازم .درمازندران چیزی به
عربی زیرعنوان »اللغته الترکی فی ایران« نوشته و برای »العرفان« فرستاده بودم ،دراینجا همان
رشته را دنبال کردم وکتابهایی به ترکی از»غزلیات فضولی« و دیوان های امیرعلیشیر به دست
آوردم »هیدجی« نام مالیی می بود که درتهران درمدرسه سعد ناصرالدین می زیست ،او چون
شاعر می بود و شعرهای ترکی بسیار ازاو دریادها و زبانها می بوده ،آنها را نیزگرد آورده ام.
ازاین کوشش وجستجو نتیجه هایی بدست آمد که ازجمله این بود که ترکی ازدیدگاه »کار
واژه ها« )افعال( به فارسی برتری می دارد .زیرا دیده شده درترکی پانزده گونه گذشته )ماضی(
و چهارگونه اکنون )مضارع( به کار می رود .درحالیکه درفارسی دربرابرآنها بیش ازچهارگونه
گذشته و یك گونه اکنون شناخته نمی بود.
این یکی ازچیزها می بود که مرا از نارسائی زبان فارسی و بیماری آن آگاه گردانید«۱
کسروی با وجود داشتن تمایالت شدید ناسیونالیستی ،بعنوان پژوهشگرحداقل این »سعه صدر«
را داشته که حتی بیست سال بعد ازنوشتن رساله »آذری یا زبان باستان آذرآبادگان« باز به
ترکی بر می گردد ،فضولی را ورق می زند و شعر هیدجی را گرد می آورد و از ویژگی ساختاری
این زبان سخن می گوید ،باید دید آیا مریدان »تات پرست« او نیز این »سعه صدر« را هرگز
داشته اندکه به فضولی و علیشیر نوائی ارج نهند ،به شعر هیدجی اهتمام ورزند و با حیدر بابای
شهریار راز و نیاز کنند.
»می دانیم که صنعت چاپ نخست درتبریز راه افتاده و با راه افتادن آن ده ها کتب و صدها
عنوان کتاب درسی و آموزشی گرفته تا کتب مذهبی ،متون ادبی ،دواوین شعرا ،تاریخ ،داستان،
و حتی کتب علمی اکثرا به صورت چاپ سنگی )لیتوگرافی( و به شکل بسیار تمیز و آبرومند
__________________________________________________________________
 -۱زندگانی من باده سال درعدلیه ،ناشر با هماد آزادگان ،چاپ چهارم۱۳۴۸،صص۲۳۱ -۲
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چاپ و منتشر شده است .درجمع این کتابها ،تعداد بسیاری کتاب نیز به زبان آذربایجانی
انتشاریافته است که ازمیان آنها بعنوان مثال میتوان ازدیوان فضولی ،نباتی ،عاجز سرابی،
سیدعظیم شیروانی ،دلسوز ،راجی ،صراف و همچنین نشریات متعدد نام برد .برخی ازاین
کتابها ،درفاصله تاسیس صنعت چاپ تا اوایل سلطنت رضاخان نه یکبار ،بلکه چندین بارتجدید
چاپ شده است.
یکی ازکسانی که به گرد آوری نسخ چاپ قدیمی عالقه داشت ،سالها پیش روزی ضمن
صحبت ازکتابهای چاپی قدیمی می گفت که بیش از بیست نوع چاپ مختلف ازکتابها »ثعلبیه«
محمد باقرخلخالی دست یافته بوده وعقیده داشت که تعداد دفعات چاپ این کتاب حتی به
مراتب بیشتر از این بوده است .هوپ هوپ نامه میرزا علی اکبرصابر ،بزرگترین شاعر
طنزپرداز ادبیات مشروطه ،درمیان اقشار مختلف مردم آنچنان شهرت و محبوبیت داشته که
اشعارآنرا نه تنها افراد با سواد ،بلکه عامه مردم محروم از درس و سواد نیزحفظ داشتند.
ولی دریغ که از همه این کتابها ،با آن تعدد چاپ  ،امروزه به دست آوردن چند نسخه و
حتی بعضا یك نسخه بسیاردشواراست .چرا؟ زیرا دردوره تسلط رضاخانی و بخصوص دردوره
ماموریت دکتر احمد محسنی )عمادالملك( با سمت ریاست کل معارف و اوقاف آذربایجان و
ممنوع شدن چاپ و حتی داشتن وخواندن کتابهای ترکی ،این کتابها یا به طور عمده و یکجا
گردآوری و نابود شدند و یا صاحبان کتابها ازترس پیگرد آنها را ازخاك مدفون کردند و یا ازبین
بردند...
»دراین زمان )یعنی درزمانی که آقای دکتر محسنی نمایش به زبان ترکی را قدغن کرده
بود و نمایشها می بایست به زبان فارسی انجام شود( نمایشها عموما به زبان فارسی داده
می شد و این امر یکی ازاشکاالت هنرپیشگان )و نیز تماشا گران( بودکه زبان فارسی را
نمی دانستند حرف بزنند و موفقیت حاصل کنند« و حاال بعد ازشنیدن این سخنان به گوشه
ای ازخاطرات میرزه باقر حاجی زاده یکی از بازیگران آن روزی صحنه تبریزکه هنوز به چاپ
نرسیده و همچنان ثبت دفتر سینه هاست ،گوش فرا می دهیم:
»درسال۱۳۰۷درتبریز ،بعد ازافتتاح صحنه شیرخورشید ،ما نمایشنامه های بسیاری را با
موفقیت روی صحنه می آوردیم .ما چه دراین صحنه وچه درصحنه آرامیان ،پا به پای
نمایشنامه های کمدی ،آثارجدی را نیزبازی می کردیم .نمایشنامه ها فوق العاده کسب موفقیت
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می کرد و بعضی ازآنها ماهها روی صحنه می ماند .روزی درصحنه شیرخورشید ،تا آنجا که به
یاددارم نمایشنامه »شیخ صنعان« حسین جاوید را تمرین می کردیم .موقع تمرین ،به غیراز
بازیگران کس دیگری را به سالن راه نمی دادند .اما آن روز یك آقای عینکی نیزدرسالن حاضر
بود .ما ازکارگردان درباره او پرسیدیم .کارگردان جواب دادکه ایشان آقای غالمحسین خان
معارف ،دایره تفتیش اداره معارف آذربایجان هستند و برای بازبینی نمایش آمده اند .تا آنوقت
بازبینی نمایشها مرسوم نبود و ما همگی ازاین موضوع متعجب شدیم .بعد ازپایان تمرین ،آقای
غالمحسین خان بی آنکه حرفی بزند راهش را کشید و رفت.
چندروز بعد ازاین ماجراء به ما خبردادند که همه بازیگران باید درفالن روز به حضورحضرت
اجل ریاست معارف و اوقاف آذربایجان شرفیاب شوند .ما همگی در روز موعود دراداره معارف
حضور یافتیم و با آنکه وقت مالقات را خود حضرت اشرف تعیین کرده بودند ،یك ساعت ما را
دراطاق انتظار نگهداشتند و بعد هم که توسط همان آقای غالمحسین خان اجازه شرفیابی
حاصل شد .مدتی نیزدر اطاق ریاست سرپا ماندیم ،تا حضرت اشرف با تبختر ازپشت میز
ریاست بلند شد ،پیش آمد وپس ازآنکه تك -تك ما را از سر تا پا برانداز کرد ،گفت :آقایان،
می دانید چرا شماها را احضار کرده ام؟ احضارکرده ام تا به همه تان ابالغ کنم که بعد ازاین
نمایش به زبان ترکی قدغن است و اگرخواستید نمایش بدهید باید حتما به زبان فارسی باشد.
البته ممکن است شما به جای گربه ،گوربه ،گیربه ،کوبه ،بگید ،ولی ،غالمحسین خان در ترکی
به گربه چی میگند؟ قربان پیشیك ،بلی حق ندارید پیشیك بگید ،شیرفهم شد؟ حاال می توانید
بروید .ما همگی راه افتادیم .من بی اختیار با قدمهای تند می رفتم .کارگردان از پشت سررسید
و پرسید :کجا با این عجله؟ گفتم ،می روم تا درعزای تئاتر آذربایجان بنشینم«.
آقای دکترمحسنی اصرارداشت که همه ،حتی مستخدمین سرپایی فارسی حرف بزنند،
روزی به حسین نام فراش اداره گفت»:پسرتو هنوز ترکی حرف می زنی و فارسی یاد نگرفتی.؟«
حسین گفت» :حضرت رئیس ،تو دارای هوش و سواد وکمال هستی دوکلمه ترکی یاد نگرفتی،
من با این بی سوادی و پریشان فکری چگونه فارسی یاد بگیرم«...
این چند موردکه از برخورد ایادی رژیم پهلوی با زبان و فرهنگ آذربایجان نقل شد ،مشتی
ازخروار و اندکی ازهزاران موردی است که دردوران حاکمیت ستم شاهی نه تنها درمحو و
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تحقیرفرهنگ و زبان قومی ،اساسا درنفی فرهنگ و دانش سالم و معیارهای معنوی اعمال گشته
است .و هرگاه بخواهیم این بحث را ادامه دهیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد!« ۱

__________________________________________________________________
 -۱مصاحبه با استاد م .ع .فرزانه درباره زبان فارسی وملی گرائی افراطی :مجله آذربایجان سسی نمره  -۱۶شهریور
 ۱۳۷۷شهرکلن آلمان ص ۱۹تا ۲۳

ریشه درخویش )(۱
» ...تنها درفاصله سالهای بیست و چهار و بیست و پنج بودکه کودکان دبستانی آذربایجان
دریافتند که مدرسه جای وحشتناکی نیست و می شود از درس ومشق ،نه تنها عذاب نکشید و
نترسید که بسیار هم می توان لذت برد ،چرا که به یك باره هیوالی زبان خارجی )منظور زبان
فارسی است( ازتوی کالسها بیرون رانده شد و همه به زبانی می خواندند و می نوشتند که به
آن زبان حرف هم می زدند .پیش ازآن رفتن هر روزه به مدرسه عذاب وحشتناکی بود ،انگار
بچه ها را هر روز تحویل جزیره ای می دادند که ساکنین آن مجبور بودند با زبان یا جوج و
ما جوج حرف بزنند و نفهمیدن این کلمات غریبه عالوه برعقوبت ،خفت و خواری فراوانی هم
همراه داشت وحرف زدن به زبان خودی همراه بود با نوازش کف دستها با ترکه های خیس
خورده بید.
ماموران حکومت مرکزی درآذربایجان برای تسلط جابرانه قدرت شاهنشاهی ،عالوه بر همه
سالحهای جوراجور ،دشنه زبان فارسی را بیشترازهمه به کار می بردند.
تا آنجا که نوشتن و چاپ کردن حتی نوشتن چندین و چند کلمه به زبان محلی جرم بزرگی
محسوب می شد ،به ناچار مردم عادی برای خواندن و فهمیدن روزنامه ها وآگهی های مجالس
ترحیم بر در و دیوار شهرها ،به مترجم احتیاج داشتند ،بخصوص در سینماها .بی هیچ اغراقی
__________________________________________________________________
 -۱چکیده ای از نوشته مرحوم غالمحسین ساعدی بعنوان »ریشه درخویش« ،آذربایجان سسی ،کلن ،نمره ۱۶،
پانزده شهریور ۱۳۷۷ص  ۱۳تا ۱۵
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درسینماهای تبریز قیل و قال و همهمه مترجمین غیرحرفه ای ،از صدای خود فیلم بلندتربود.
اما جنبش های مترقی قبل از  ۱۳۳۲به صورت زیرزمینی مقدار زیادی روزنامه و نشریه وکتاب
به زبان محلی منتشر میکرد که به دست جوانان و نوجوانان می رسید و این وسیله بزرگی بود
درزنده نگهداشتن زبان اصلی مردم .چرا که درمقایسه زبان دهات یا قصبه ها و قصبه ها با
شهرهای کوچك و شهرهای کوچك با شهرهای بزرگ ،برای العین می دیدی که لغات وکلمات
فارسی چگونه مثل چنگاری درحال خوردن و نابود کردن یك زبان زنده است.
ولی ضربت کودتای  ۱۳۳۲به یك باره فضای رضاخانی را برهمه جا حاکم کرد .باز همان راه و
روش دوران بیست ساله .تحمیل زبان فارسی ،که »بله« برای وحدت ملی ،زبان واحد الزامی و
ضروری است ،بدین سان اگر قدرتشان می رسید برای همگن کردن ویك رنگ و یك شکل
ساختن ،همه را وامی داشتند که جز زبان فارسی یا دقیق ترزبان پایتخت کسی حق تکلم زبان
محلی را نداشته باشد.
نکته دوم این که لغات مشترك بین زبان فارسی و زبان آذربایجانی کم نیست .با توجه به نکته
اول ،صمد بهرنگی شروع کرد به جمع آوری لغات مشترك این دو زبان و ازاین دست آورد،
کتابی ساخت برای بچه های آذربایجانی که مطلقا سنگینی کتابهای فارسی صادره ازپایتخت را
نداشت .درعین حال نمی توانست محل ایراد از ما بهتران نیزقرار بگیرد و انگ اجنبی پرستی را
برپیشانیش بچسبانند .درتدوین این کتاب نکته بسیارظریفی هم وجودداشت که بچه های
دبستانی -بخصوص درسالهای اول -لغات فارسی را به تدریج و با راحتی یاد می گرفتند.
این کار شگفت که فقط از روی ناچاری و برای نجات بچه ها از بختك زبان غیرمادری نوشته
شده بود .همه را به هیجان آورد »آل احمد« به تکاپو افتاد و صمد به تهران آمد برای چند
ماهی ،تا کتابش را به چاپ برساند وامید داشت که این کار درتمام دهات و شهرهای آذربایجان
کتاب رسمی درسی بشود .اما چندی گذشته و نگذشته ،متخصص فرهنگ شاهنشاهی ،به جای
حساسی انگشت گذاشتند .پس نام»شاهنشاه«و»شهبانو« و»ولیعهد« و»خاندان جلیل سلطنتی«
که الزم بود حتما وحتما در اول کتاب باشد و اال...
ظهرهمان روزی که این اخطار شده بود ،صمد مثل شیر تیرخورده در انتشارات نیل باال و پائین
می رفت و دور خود می چرخید و فحش جد وآباء نثار دستگاه می کرد و این که چکار بکنیم.
الزم نبود به اوگفت که چکار بکنی .روزبعدکتابش را زد زیربغل و پرید توی اتوبوس و برگشت
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به همان دهکوره های محبوب خود وعطای دستگاه رسمی را به لقایش بخشید .با این امید که
کتابش را هرچند درتیراژ پائین ،بوسیله یك ناشر تبریزی چاپ کند که آن هم چاپ نشد ،معلوم
نشدکه این کارچه عاقبتی پیدا کرد«.
یك روزمصاحبه گری از زنده یاد غالمحسین ساعدی می پرسد که چرا به زبان خودتان چیزی
ننوشته ای:
او به تلخی پاسخ می دهد» :آنقدر توی سر من زدند  ...که مجبور شدم به فارسی بنویسم .ولی
چرا یك نمایشنامه به ترکی نوشتم .نمایشنامه»گرگها«درکتاب ماه شماره  ۲چاپ شد ومامورین
سانسور ریختند همان شماره را تعطیل کردند.

زنده باد آذربایجان واحد!
تاکنون هیچ یك ازارگانهای دولتی و احزاب و ...بخاطر تمامیت ارضی ایران در از بین بردن
هویت ملی ترکهای آذربایجانی ازپای ننشسته اند .در این جا نورالدین کیانوری )رهبرحزب توده
ایران( درباره رستم اف  ،روشنفکر آذربایجان شمالی ،و همچنین حرکت ملی آذربایجان اینگونه
توضیح می دهد» :بله ،رستم اف! پدرفکری این افراد میزا ابراهیم اف است .این هم کتابش از
میرزا ابراهیم اوف ۱جمالتی نقل کرده است» .بدین ترتیب ،روشنفکران قفقاز ،همانطورکه

رستم اف نوشته ،معتقدند که دو وطن دارند :باکو و تبریز« تبریز برای ما همانقدرعزیز است که
باکو« رستم اف بعدا از خیابانهای تبریز سخن گفته  ،ازفالن تبریزی و غیره.
کیانوری می گوید :بلی .به این ترتیب این افکار ازقدیم درآذربایجان شوروی وجود داشت و
هنوز هم برجای مانده است ،درآذربایجان شوروی تا مدت ها ازآذربایجان واحد صحبت
می شد.
درفرقه دموکرات آذربایجان برای یك دوران طوالنی ،قبل ازاینکه با حزب توده ادغام شوند،
شعارشان درنشریاتشان همین»زنده باد آذربایجان واحد« بود .و این شعار دائم شان بود که
میهمانی ها و متینگ هایشان به آن ختم می شد .ولی مرکز با این جریان مخالف بود ،جدا
مخالف بود ،وبه همین علت به آنها فشارآوردندکه باحزب توده ایران یکی شوند .چرا؟ برای
اینکه این شعارخفه شود ،و راه خفه شدن این شعار ادغام درحزب بود .وقتی آنها درحزب ادغام
__________________________________________________________________
 -1خاطرات نورالدین کیانوری ،صص 121-122
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شدند ،مجبور شدند که برنامه مشترکی را بپذیرند که یکی ازمفاد آن تمامیت ارضی ایران بود.
روشنفکران آذربایجان شمالی ،که معلم فکری شان میرزا ابراهیموف بود ،جدا این مسئله را
تبلیغ می کردند .اوکتابی به نام تهران نوشته و کتاب دیگری دارد به نام آن روز می رسد ،که
هردو به فارسی ترجمه و منتشرشده است .هسته این کتاب ها مسئله ]الحاق آذربایجان[ است.
جای دارد به چکیده ای ازنوشته احسان طبری ،یکی ازچهره های سرشناس حزب توده ،نیز
دررابطه با وحدت دو آذربایجان اشاره ای کرده باشم .احسان طبری می نویسد» :چیزی که
افسران ایرانی عضو فرقه را درمهاجرت سخت عصبانی و رنجیده می کرد ،تبلیغ رسمی ملی
گرائی بود .دردوران باقروف ،وی را به »ایکی آذربایجانین واحد آتاسی« یعنی :یگانه پدر دو
آذربایجان به اصطالح شمالی و جنوبی می خواندند .درآن موقع احدی جرئت نمی کرد
شخصیت و هویت ایرانی خود را نشان دهد و کمترین مقاومت منجر به تبعید به سیبری
می شد .ولی پس از باقروف به تدریج عدم رضایت ازسیاست ملی آشکار گردید.
علت بروزاین مقاومت را باید درزندگی داخلی حزب کمونیست شوروی جستجوکرد .اطراف
باقروف جمعی ازروشنفکران ملی گرا نظیر میرزه ابراهیموف )ادیب( ،صمد وورغون)شاعر( و
حسنف و یعقوبف و مصطفی یف نوکران »حزبی« باقروف و بسیاری دیگر حلقه زده بودند.
حسین اف با نشر منظومه »ده ده قورقود« که یک منظومه حماسی متعلق به تمام اقوام ترک
است و تحلیل این منظومه ،احساس ملی گرائی خود را فاش کرد .مخالفان باقروف درپلیت بورو
و در راس آنها مولوتف اشاعه این ملی گرائی را خطرناک دانستند .بنا به دستور استالین ،باقروف
مقاالتی در»پراودا« ومجله بلشویک نوشت و ملی گرائی را محکوم شمرد .ده ده قورقود ممنوع
اعالم شد و حیدر حسین اف ،که دراین مسئله آماج انتقاد بود ،خودکشی کرد .مسئله باردیگر از
طرف فاده یف ،رئیس اتحادیه نویسندگان شوروی ،درنطق خود درکنگره نوزدهم مطرح گردید
و این جریان را به باقروف منسوب کرد .باقروف با اطمینان به حمایت استالین و مالنکوف و بریا
جواب سختی به فاده یف داد و اتحادیه نویسندگان را درمعرض انتقاد قرار داد .کار منجر به
مداخله هیئت رئیسه شد و ماجرا با عذرخواهی ذلیالنه فاده یف درقبال باقروف خاتمه یافت.
پس از باقروف همین روحیه ملی گرائی و همان محافل شناخته شده معتقد به آن باقی
ماندند و حربه اساسی عمل آنها فرقه دموکرات آذربایجان بود چرا که موضع ضعیفی در برابر
کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی داشتند و از راه تلقین و تحریک و با مراعات احتیاط
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عمل می کردند .درآذربایجان شوروی ایدئولوژی مسلط ایدئولوژی ملی گرائی بود نه کمونیسم
و»وحدت دو آدربایجان« شعار مطلوب ملی گرایان بود 1 .احسان طبری در باره سیاست روسی
کردن می نویسد» :شفاعت معلم پروفسور شیمی در آذربایجان به من گفت »:به ما می گویند
ناسیونالیست .درصورتیکه ما آخرین آثار شخصیت ملی خود یعنی زبان را سعی داریم حفظ
کنیم ولی آنرا هم نمی توانیم «.طبری می افزاید »:نا خرسندی ازاین مسئله بسیارشدید است.
برای عملی کردن سیاست»روسی کردن«شوروی در همه جمهوریهای غیر روسی ،جمعیتی
برابر با  40درصد جمعیت اصلی و بومی از نقاط دیگر ،بویژه از روسها بتدریج رخنه داده است.
یک نفر تاجیک یا ترکمن در مثال جمهوری لیتونی با روس فرقی ندارد چرا که می تواند با آن
صحبت کند ،آمیزش داشته باشد و رابطه برقرار سازد چرا که آنان تاجیکی و ترکمنی نیستند،
بلکه یک روسی هستند .اما درباره کشورهای »اغمار« پیداست که فشار سیطره جویانه شوروی
به چه عواقبی منجر شد .جدا شدن یوگسالوی ،جنبش اعتراض آمیزدررومانی ،چند جنبش
انقالبی در لهستان ،جنبش ملی طرفداران دوبچک درچکسلواکی ،جنبش های انقالبی
مجارستان و آلمان شرقی ،جدا شدن آلبانی و باالخره جدا شدن چین ازحلقه کشورهای تحت
سیطره شوروی ،نمودار شدن این عواقب است .لذا وقتی جمهوری اسالمی ،شوروی را کشور
استکبار شرق می شناسد ،درتشخیص خود کمترین اشتباهی نکرده است«.

2

همانگونه که دربخشهای مختلف به تفکرشوونیستی پان ایرانیست ها اشاره شده است ،در
اینجا هم ازآثار قلمی احسان طبری چنین هویداست که او هم ازقضاوت درست درباره مسئله
ملی عاجز است و یا نمی خواهد حقایق را آنچنان که هست بر زبان بیاورد .پس می توان نتیجه
گرفت که »میرجعفر باقروف« و همفکران او خطر»آپارتاید« را آن موقع هم ،چه درشوروی
سابق و چه درایران کامال حس می کردند .بدین جهت برای نجات هموطنانشان ازخطر
آسیمیله شدن به وسیله بیگانگان»،وحدت دو آذربایجان« را آماج خود قرارداده بودند! حاال به
معنای واقعی ،وقتی می گوییم» :نسل حاضرآذربایجانی امروز هم اشتیاق فراوانی به »وحدت
دوآذربایجان دارند ،حرفی گزاف نگفته ایم!«
__________________________________________________________________
 - 1کژ راهه  ،خاطراتی ازتاریخ حزب توده ،احسان طبری،چاپ 1378 ،صص ،292،291
 -2همان منبع ،ص 144
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آذربایجان واحد با انعقاد قراردادهای)گلستان  (1813و )ترکمنچای (1828میالدی بوسیله
بیگانگان به دوقسمت جنوبی و شمالی تقسیم شد .اما آذربایجان به لحاظ معنوی دردل مردم
این دیار ،همیشه آذربایجان باقی ماند .برای ثبوت این سطور پیدا کردن حقایق درآهنگهای
ملی ،بایاتی ها ،ادبیات و فولکلورمان برای هرکسی بسیار آسان است ودراین باره آثار بسیاری از
روشنفکران ملی وجود دارد .دراینجا به شش شاعربلند آوازه آذربایجان اشاره می کنم :از
آذربایجان جنوبی )حبیب ساحر ،بولوت قاراچولو»سهند« سیدحسین شهریار( و ازآذربایجان
شمالی)صمد وورغون ،علی آقا واحد ،سلیمان رستم( که درحسرت آذربایجان واحد درد و دل ملت
آذربایجان را از هردو سوی »ارس« به نظم کشیده اند.
شهریار ،درشعرخودچنین می گوید»:قاشدیق اوزلشدیک آرازدا

یئنه گؤزلر بوالغ اولدو« و

مفهوم حقیقی این بیت شعردراجتماع آذربایجانیان در 31دسامبر  1990دردوسوی رود ارس ،بر همه
آشکارگردید و هزاران نفرازهموطنان آذربایجان شمالی درمناطق خودمختار»نخجوان« درامتداد مرز،
حدود  90کیلومتردرساحل رود »ارس« موانع و سیم های خاردار را که سالیان دراز توسط بیگانگان بین
آنان ایجاد شده بود ،برچیده وگمرک را به تصرف خود درآوردند .هموطنان از هردو سو یکدیگر را با گل
و شیرینی تبریک گفتند! دراین میان نیروهای مسلح ایران و روس قادر به جلوگیری از ابراز احساسات
ملی یک ملت دو تکه شده آذربایجان نشدند.

1

درتظاهرات سوم ژانویه سال 1990شهر»باکو« یکنفر شهید می شود .یک ژورنالیست آذربایجانی به
مخبر  D,P,Aآلمان گفته بود :این بیداری ملت و بحران ها مارا به هدف تشکیل آذربایجان واحد
نزدیک می کند! در نهایت درماه اکتبر 1991آذربایجان شمالی استقالل خود را بدست آورد و پس
ازسالیان دراز ،حسرت دیدار با عزیزان این سوی مرز به پایان رسید .و تمام تماشاچیان تلویزیون های
دنیا وخوانندگان نشریات شادی مشترک دو سوی مرز را دیدند و یا

__________________________________________________________________
 -1آذربایجانیان ساکن دوسوی»ارس« هنگامی که موانع مرزهای تحمیلی بیگانگان را به سرعت بر می چیدند ،این
امرنگرانی شدیدی دردل دولت های ایران و شوروی سابق پدیدآورده بود ،با ابتکاردولتهای مزبور ،به منظور
رویارویی با آذربایجانیان ،بین مسکو و تهران درسال  1989درتهران قراردادهمکاری دوجانبه امضاء شده بود اما در
این مرحله از بیداری هیچ نیرویی قادر به مهارحرکت ملی نبود .بطوریکه بیش از  500نفرهموطنان آذربایجانی
دربیستم ژانویه  1990با مقاومت دربرابرنیروهای شوروی سابق جان باختند و عده ای زخمی شدند.
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خواندند.
تحوالت موجود باعث شدکه درماههای ژانویه و فوریه سال 1992درباکو ،گنجه ،شیروان و...
شعار وحدت دو آذربایجان طنین انداز شود .و پس ازآن درماه ژوئن همان سال صدها دانشجوی
دانشگاههای تبریز به خیابانها ریخته و به تظاهرات پرداختند .وشعارشان چنین بود» :آذربایجان
بیراولسون ،مرکزی تبریز اولسون! و ارمنستان را به خاطر اشغال منطقه »قاراباغ« وکشتار و
غارت اهالی آذربایجان شمالی به شدت محکوم ساختند!«
همانگونه که پس ازجنگ دوم جهانی ،هندوستان ،پاکستان ،اندونزی  ،ویتنام ،سودان  ،غنا،
الجزایر ،اسرائیل و...به استقالل دست یافتند .خوشبختانه امروز هم دردنیا آتمسفر موجود
ارزیابی های ایده لوژیکی حاکم برجوامع بین المللی را به آرشیو تاریخ سپرد .نسیم آزادی،
اروپای شرقی ،آسیا ،آفریقای جنوبی را درهم نوردید و امپریالیست ها به زانو درآمدند.
بهتراست آقایان پان ایرانیست ها! حقیقت را آنچه که هست ،آنگونه ببینند و ارزیابی بکنند!
و اگرچه تلخ هم باشد با شهامت حقیقت را بپذیرند .به اعتقاد نگارنده ،نسل حاضر شانس دیدن
آذربایجان واحد را خواهند داشت!
امروزه بیش ازچهل کشوردرجهان وجود دارد که جمعیت هرکدام از یک میلیون نفرکمتر
است ولی درخانواده بین المللی حیات خود را ادامه می دهند .ذکر نام و تعداد جمعیت
کشورهای مزبور به شرح زیراست:

1

تعداد جمعیت

نام کشور ردیف

57 100

1-Andorra

64 000

2-Antigua och Barbuda

531 000

3-Bahrain

264 000

4-Bahama

259 000

5-Barbados

196 000

6-Belize

268 000

7-Brunei

738 000

8-Cyprn

557 000

9-Djibouti
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10-Dominica

71 500

11-Fiji

748 000

12-Gambia

921 000

13-Grenada

91 000

14-Guyana

748 000

15-Island

261 000

16-Kiribati

75 000

17-Komorerna

497 000

18-Liechtenstein

30 000

19-Luxemburg

387 000

20-Maldiverna

230 000

21-Malta

360 000

22-Marshallöarna

50 000

23-Monaco

30 000

24-Nauru

8100

25-Palau (Belau)

15 000

26-Qatar

520 000

27-Sant Kitts och Nevis

43 000

28-Saint Lucia

135 000

29-Saint Vincent

109 000

30-Salomonöarna

339 000

31-San Marino

24 000

32-Sao Tome och Principe 126 000
33-Seychellerna

71 000

34-Surinam

404 000

35-Sw aziland

826 000
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36-Tuvalu

9500

37-Vanuatu

154 000

38-Vatikanstaten

1000

39-Västra Sahara

180 000

40-Västra Samoa

160 000

__________________________________________________________________
Världs Atlas,1994 ;Sverige

بیم روسیه ازرابطه ستارخان وترک های جوان
اردشیر آوانسیان یکی ازمهره های سرشنا س حزب توده می نویسد :
»درتبریزچندین سازمان داده شد .اولین و مهمترین سازمان همانا سازمان زحمتکشان
آذربایجان بود که حدود پنج هزارنفرعضو داشت .این سازمان سیاسی بود و مشخصات یك حزب
را نداشت .این افراد دوستدار شوروی بودند و دشمن فاشیسم .دوستدار دمکراسی ایران بودند و
دشمن ارتجاع داخلی .اما عیب بزرگ این سازمان درآن بودکه تنها به نام آذربایجان کار
می کرد و عمال کاری با ایران نداشت و ازایران منزوی شده بود و هیچگونه ارتباطی با نهضت
ایران برقرار نمی کرد .خود توده ها دراین سازمان عناصر انقالبی بودند اما سطح باال وضع
خرابی داشت .در راس آنها شارالتان ها و دزد ها قرارگرفته بودند که درجای خود به آن
پرداخت خواهد شد
آنهایی که تعمدا عقل کل این نوع سازمانهای آذربایجانی بودند اکثرا ناسیونالیست بودند .اما
سازمان های دیگری هم برمبنای ملی درآذربایجان به وجود آمدند .و براین اساس سازمان
دیگری به نام جمعیت آذربایجان تشکیل شد و اشخاصی مانند اخگری ،شبستری و عده ای
روشنفکر وکارمند و ازجمله هالل ناصری کتابفروش ،دراین سازمان فعال بودند .این افراد
مسئولیت روزنامه آذربایجان را بر عهده داشتند .مسئولیت آنها کم بود ولی اساس سیاست آنها
آذربایجانی بود و کاری با ایران نداشتند .نحوه کار این افراد درست برخالف روش ستارخان،
باقرخان ،خیابانی و ارانی بود و سیاست آنها با سیاست این رهبران واقعی مغایرت داشت.
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عین این قضیه درمورد اتحادیه کارگران نیز صادق بود که باز به نام آذربایجان و برای
آذربایجان کار می کردند وعمال خود را از ایران جدا می دانستند .مثال اتحادیه کارگران نه فقط
برای خود و جدا از ایران کار می کرد بلکه النه مرکزی علیه حزب توده شده بود و روسای این
گروه چه به صورت مخفی و چه علنی ،برعلیه حزب توده مجدانه مبارزه می کردند.
ما در اوایل متوجه این کارنبودیم ولی بعد کم کم به آن پی بردیم .درعمل دیدیم که
صحبت از آن است که می خواهند درآذربایجان سازمانی داشته باشندکه علیه تمام نهضت
ایران کارکند .بدون آن که من ریشه آن را بدانم عمال با این افکار غلط مبارزه کردم و حوادث
هم خوب به ما کمك کرد و نقشه جدائی طلبی و انزوای آنها شکست خورد.
ماعمال علیه این ناسیونالیسم شمشیر...کشیدیم و فاتح هم شدیم .کارحزب توده رونق یافت
ولی کارآن سازمانهای محلی که فقط آذربایجانی بودند توفیقی پیدا نکرد .اینجا بایدگفت که
حزب توده خدمات بسیار بزرگی برای وحدت تمام نیروهای ایران ازآن جمله آذربایجان در
مقیاس تمام ایران بازی کرد .من کتمان نمی کنم که دراین امر ما نقش مثبتی داشتیم«.

۱

یکی ازروش های تخریبی پان ایرانیسم این است که آذربایجانی را دربرابرآذربایجانی قرار
دهد ،متاسفانه تاکنون توانسته اند تا به این هد ف شوم دست یابند .این امر از نوشته اردشیر
هم کامال ملموس است .او ،سعی کرده ستارخان ،باقرخان ،شیخ محمد خیابانی و تقی ارانی را
از ادامه دهندگان راه آنان یعنی ]راه پان ایرانیستی[ شبستری ها اخگری ها ،هالل ناصری ها
و ...را که فعاالن حکومت ملی آذربایجان بودند ،با بی انصافی آنها را شارالتان و دزد بنامد! البته
اردشیر ،فرق شارالتان و دزد را با مبارزان راه آزادی خوب تمیز می دهد ،اما آگاهانه و با اهداف
سیاسی ،اتهامات ناروا را به شخصیت های ملی ما می زند .خودکیانوری درخاطراتش می نویسد:
»حاج میرزاعلی شبستری ،که ازتجارآذربایجان وآدم با اعتباری بود و فرد بد نامی نبود و دکتر
سالم الله جاوید که او هم همین طور بود «.

۲

ضروری دانستم ،مطلبی را دررابطه با ستارخان سردارملی درباره پیدایش جمهوری مستقل
درآذربایجان جنوبی که دال بر بی پایه و اساس بودن نوشته اردشیرآوانسیان است خاطرنشان
__________________________________________________________________
 -۱خاطرات نورالدین کیانوری صص ۳۲۷-۳۲۸ ،
 -۲همان منبع ،ص ۱۱۶
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کنم که » :ناسیونالیسم درآذربایجان جنوبی ،همان سان که دربخش شمالی آن ،تا نخستین
دهه قرن بیستم یك پدیده خلق الساعه و فاقد یك برنامه عملی معین بود .این پدیده بطور
ادواری درلحظات گوناگون تاریخی تظاهر نموده ،و یك چهره دایم ،ولی مقهور شده سیاست
آذربایجان بود .ناسیونالیسم بطورکلی با گسترش ترکیسم سازگار بود.
» دراوایل قرن بیستم ناسیونالیسم درآذربایجان جنوبی درجریان انقالب مشروطیت نمود کرد.
ناسیونالیسم تحت این واقعه تاریخی سرنوشت ساز ازحدود سرزمین فراتر رفت ،یعنی که به
مطالبات ملی -فرهنگی ملت آذربایجان جنوبی منحصرنگشت و شعارآرمانیش را به شمال ارس
گسترانید .ملت آذربایجان جنوبی تمایل آتشینی به همبستگی و وحدت ملی با ملت آذربایجان
شمالی را نشان داد.
روشنفکران چندی درآن زمان به این موضوع پرداخته اند .ازجمله »محمدجعفر« دانشمند
آذربایجان ضمن بحث درباره انقالب مشروطیت و اهداف ملت آذربایجان جنوبی ازشرکت درآن
به این نتیجه رسیده است ،که انقالب مزبور همچنین )به قصد آزاد ساختن آذربایجان جنوبی،
یعنی رها نمودن آن ازتسلط ایران و ایجاد یك آذربایجان مستقل ،و درنهایت لغو مرزهای
معاهده ترکمن چای بود.
درسال ۱۹۰۸میالدی ناسیونالیسم درآذربایجان جنوبی به شکل سرزمینی مجسم یافت.
شورشیان تبریزکه از موفقیت انقالب ترکیه درتابستان همان سال جسارت یافته بودند ،در
اندیشه جدا ساختن آذربایجان جنوبی ازایران و بدل ساختنش به یك جمهوری مستقل افتادند.
آنان بیانیه ای با لحن جدایی طلبانه انتشاردادند .رژیم جدید دراستانبول با ایده تشکیل یك
دولت ترك درشمال ایران هواداری نشان داد و لیکن مقامات روسی ،با وقوف به رابطه ستارخان
با ترك های جوان ازاحتمال پیدایش یك جمهوری مستقل درآذربایجان جنوبی بیمناك وگوش به

زنگ شدند ۱ «.احسان نراقی درباره فرقه دمکرات آذربایجان می نویسد:

»پس ازپایان جنگ دوم جهانی ،ارتش سرخ ازتخلیه شمال کشور سر باز زد و بر آن شد تا در
آذربایجان ،دولت دست نشانده ای را به عنوان )دمکراتیك( مستقرنماید ،تحت فشارسفارت
__________________________________________________________________
 -۱توفان آراز ،کوپنهاک »ناسیونالیسم درآذربایجان جنوبی« ،سال  ۱۳۷۲شمسی ،صص۲ ،۱
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شوروی درتهران ،حزب توده ازاین دولت حمایت کرد ،اما ازنظرایرانیان وطن پرست ،چنین
دولتی ،جنبش جدائی طلبی شناخته می شد که هدفش تجزیه سرزمین پارس کهن بود«.

1

درپاسخ آقای نراقی بایدگفت ،یك آذربایجانی قبل از هر ایدئولوژی خاص ،هویت ملی خود
را پاس می دارد ،نیك می دانیم که درآذربایجان تشکیالت یا حزبی که بخواهد ازخواسته های
مشروع ملت آذربایجان حمایت کند هرگز وجودنداشته و موجودیت چنین احزابی به شدت از
طرف رژیم های وقت ایران ممنوع بوده است وپان ایرانیستها همچنان با دولت های شوونیستی
همسو بوده اند .پس عده ای ازفرزندان آذربایجان دراین ایام برخالف میل باطنی خودشان ،به
عضویت حزب توده یا هرحزب دیگری روی آورده بودند .سرانجام از این احزاب دست کشیده و
درشرایط حساس به فرقه دموکرات آذربایجان یعنی فرقه ای که که از بطن جامعه آذربایجانی
برخاسته بود پیوستند .حزب توده مرکز ،یعنی تهران هرگزبرای این کار رضایت نداشت ،ناچار
درمقابل عمل انجام شده قرارگرفت و ازدست به اصطالح وطن پرستان ایران دیگرکاری ساخته
نبود .ولی پس ازسقوط حکومت ملی آذربایجان حکومت محمدرضا پهلوی و احمد قوام السلطنه
درانجام جنایات هولناك نسبت به مردم حق طلب و بی دفاع آذربایجان ازهیچ حربه ای دریغ
نداشتند.
کیانوری می افزاید» :باتوجه به این پشتوانه تاریخی به نظر من باید درمورد فرقه بطورنسبی
قضاوت کرد .فرقه تشکیل شد و عده زیادی از افراد را گرد آورد .البته این جریان بکلی بدون
اطالع حزب توده ایران بود .حزب ازاین جریان کمترین اطالعی نداشت وعلت این بودکه
اعالمیه آن درآذربایجان وجاهای دیگرمنتشر شده بود و سپس سازمان حزب توده ایران
درآذربایجان ،بدون مشورت با کمیته مرکزی حزب جلسه کمیته ایالتی خود را تشکیل داد و به
فرقه ملحق شد .قبل ازتشکیل فرقه ،کمیته مرکزی حزب اطالع نداشت ،ولی پس ازپخش خبر،
سریعا اعالم کردندکه به فرقه ملحق شوند.کمیته مرکزی بعد ازالحاق تائیدکرد .آنها
تصمیم شان را گرفتند و ما عمل آنها را تائید کردیم .این عمل کمیته ایالتی حزب در
آذربایجان ،به مسئولیت صادق پادگان ،ظاهرا سبب تشتت درکمیته مرکزی حزب هم شد«.

۲

__________________________________________________________________
 -1ازکاخ شاه تا زندان اوین ،ترجمه سعید آذری ،ص ۴۷۶
 -2خاطرات نورالدین کیانوری ،ص ۱۲۷

جریحه دارکردن غرورملی و قومی )(۲
دکترجواد هیئت ،درمقاله ای تحت عنوان نقدی برکتاب )روشنفکران آذری وهویت ملی و
قومی( چنین می نویسد» :دکتر محمود افشار مؤسس ایران جوان ومجله آینده متعلق به ایل
افشار از شش ایل قزلباش )ترک( بود که بخشی ازآنان ساکن یزد شده بودند .وی استبداد
فرهنگی وتعمیم زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی راه حل وحدت ملی ایران می دانست«.
با درنظرگرفتن مراتب فوق معلوم می شودکه مروجین پان فارسیسم ویا ملی گرائی بر
اساس زبان فارسی و باستان گرائی درایران اغلب غیرفارس ها یعنی ترک زبان ها )کسروی.
دکتر ارانی ،کاظم زاده ایرانشهر ،دکتر محمود افشار .تیمورتاش .داود سلیمان میرزای قاجار،
امیراحمدی .شیخ االسالمی .یحیی ذکاء  (...و یا غیر ایرانی ها مانند میرزا فتحعلی آخوندوف،
ملکم خان ارمنی ...بوده اند .همچنانکه رواج دهندگان پان ترکیسم و ترک گرائی افراطی نیز
ازخارج )ترکیه( بودند و نخستین آنها آرمینوس وامبری ترک شناس مجارستانی و عامل
سرویس جاسوسی انگلستان بود.
مؤلف درجواب روشنی بیگ ،پان ترکیست معروف که در مجله ینی مجموعه همه
آذربایجانی ها را به اتحاد با جمهوری جدید ترکیه فرا خوانده بود .درمجله ایرانشهرکه بوسیله
حسین کاظم زاده دربرلین منتشر می شد .شعری را از عارف قزوینی نقل می کند تا نظر
روشنفکران ملی گرای متجدد ایرانی را بهتر نشان دهد:
زبان ترک از برای از قفا کشیدن است.
صالح پای این زبان ز مملکت بریدن است.

508

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
دو اسبه با زبان فارسی از ارس پریدن است.
نسیم صبحدم برخیز،
بگو به مردم تبریز،
که نیست خلوت زرتشت.
جای صحبت چنگیز ) .ص  ۱۷۱و ( ۱۷۲

البته جواب معقول و دندان شکن روشنی بیگ های خیال پرست را کمال آتا تورک مؤسس
ورئیس جمهور ترکیه جدید درنطق تاریخی شش روزه خود درمجلس ملی ترکیه داده بود و
مؤلف هم قسمتی ازترجمه آنرا با قدری روتوش ازکتاب » ظهور ترکیه نوین« نگارش برنارد
لویس ) (B,Lew isدرصفحه  ۳۰۶آورده است .من همین قسمت ازنطق مذکوررا درکتاب
»تاریخ زبان ولهجه های ترکی« بدون روتوش نقل کرده ام و دراینجا لزومی برای تکرارآن
نمی بینم.
درمورد شعرعارف قزوینی قضاوت را به خوانندگان عزیز واگذار میکنم .فقط ازمؤلف محترم
وهمفکران ملی گرایشان )که قوم گرایند( سئوال می کنم ،آیا نیرویی قویتر از اثرتحقیر آمیز
این شعر وگفته ونوشته های آقایان ملی گرای ترک ستیزکه شرح آنها درکتاب ایشان رفته
است ،می تواند احساس خفته قومی و هویت خواهی مردم بویژه روشنفکران ترک ایرانی و یا به
قول مؤلف آذری را تحریک و بیدار نماید؟ آیا با وجود این شعرا و نویسندگان خودی نیازی به
تبلیغ و تحریک بیگانه باقی می ماند؟ به این ترتیب اگر دکتر براهنی گفته است ،استعمار به
ویژه استعمارفرهنگی »همانند سازی یا ممنوعیت استفاده از زبان مادری توسط اقوام مختلف
ایرانی عامل تجزیه طلبی است «،سخنی به گزاف نگفته است.
من شخصا خاطره تلخی از عارف قزوینی دارم که میزان تعصب این شاعر به اصطالح
ملی گرا را دردشمنی با ترک زبانان مسلمان ایرانی نشان میدهد .دربین سالهای۱۳۰۷ -۱۳۱۱
شمسی که پدرم مرحوم میرزا علی هیئت رئیس دادگستری همدان بود و ما هم نزد او زندگی
می کردیم .عارف قزوینی گاهگاهی برای دیدن پدرم به منزل ما می آمد .یکروز از روزهای گرم
تابستان که به دیدار پدرم آمده بود و مرحوم علی اکبر مستخدم منزل ما قدری دیر درب منزل
را که آن گوشه حیاط بود باز کرد ،مرحوم عارف که ازگرمای نیمروز ناراحت شده بود ،به او
فریاد می زند که چرا در را دیر بازکردی .مستخدم ما که فارسی بلد نبود ولی ازلحن کالم عارف
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به اعتراض او پی برده بود ،می گوید :ائشیتمه دیم ،یعنی نشنیدم .عارف عصبانی می شود و می
گوید :ای ترک ...چرا نشنیدی؟ تو  ...و نمی فهمی! مرحوم علی اکبر هم معطل نمی کند و با
دستهای قوی که داشت چند سیلی به سر و صورت او می زند و به ترکی می گوید  ...خودتی.
سر و صدا ی عارف به گوش پدرم می رسد و پدرم دوان -دوان به درکوچه می آید و عارف را از
چنگ علی اکبر بیرون می کشد و از او می پرسد ،چرا به عارف توهین کردی و او را کتک زدی.
علی اکبر هم ماجرا را تعریف میکند و دشنامی را که عارف داده بود و شامل همه و ازجمله
پدرم هم می شد ،نقل می کند! ضمنا یاد آور می شوم که عارف عمامه کوچکی بر سر و
همیشه سگی را هم همراه داشت!
درمورد اسکان اجباری عشایرنیز همین اشتباه و یا سیاست عوضی اعمال شده است .مؤلف
درصفحه ) (۱۸۱کتاب از قول جان فوران ) مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران،
ترجمه احمد تدین .تهران :رسا۱۳۷۷ -ص (۳۵۰می گوید :تجربه اسکان اجباری عشایر تاثیر
خود را درگرایشهای قبیله ای وآگاهی سیاسی آنها برجای گذاشت .رژیم پهلوی به جای این که
با ادعای مشروعیت قومی برعشایرحکومت کند ،با زور اسلحه یا تهدید برآنها حکومت کرد.
سرکوب گری باعث شد که بسیاری از قبایل به آگاهی سیاسی دست یابند و هویت خویش را
دررابطه با مسیر کوچ ،فرهنگ ،رسوم و سنت ها و زبان جستجو کنند«.
دیوید نیسمان ) (Dğ, Nissmanمعتقد است که ضد آذری بودن وجه غالب سیاست
تمرکزگرایانه رضا شاه بود ،و دستور تاسیس سازمان پرورش افکار در بهمن۱۳۱۶نیزدرهمین
راستا بود )ص .(۱۷۷مؤلف ازکتاب »یراوند آبراهامیان :ایران بین دو انقالب«چنین نقل
می کند» :سازمان پرورش افکار به سرمشق ازماشینهای تبلیغاتی ایتالیای فاشیست و آلمان
نازی برای تفهیم آگاهی ملی به مردم ازطریق مجله ،جزوه ،روزنامه ،کتاب درسی و برنامه های
رادیوئی تشکیل شده بود«.
مؤلف)مرشدی راد( بعد ازشرح تحقیرهای مستوفی استاندار ،محسنی رئیس فرهنگ و
ذوقی خلف ایشان وکاربردکلماتی درمورد آذری ها که شایسته گویندگان آن بود و همه آن ها
به قول مؤلف با هدف وحدت ملی ) ! ( ایراد و انجام میگرفت ،درمقام دفاع چنین می گوید:
»مگر رضا شاه سایر شهرهای ایران را ریاض الجنان کرده بود؟ و یا مگر ستمهای مشابهی در
حق ساکنان دیگراستانهای ایران حتی استان های مرکزی روا نمی داشت؟ چرا در مورد
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آذربایجان این اقدامات خشونت بار بازتابی سیاسی یافت ولی در دیگر استان ها کمترچنین
بود؟«...
درجواب چراهای ایشان باید یاد آوری نمایم که ستم رضا شاه درآذربایجان مانند شهرهای
فارسی زبان تنها فردی نبود ،بلکه دراینجا ستم ملی به کار می رفت ،زیرا توهین و تحقیر شامل
مردم بود ،چون به زبان ترکی که زبان همه مردم آذربایجان است ،توهین می شد و به مردم
ترک زبان»خر« گفته و ازسرشماری تبریز به عنوان»خرشماری« یاد می شد و همین برای
جریحه دار کردن غرورملی )قومی( آنان و بیداری و هویت خواهی کافی بود.
ضمنا ازآقای مرشدی راد و همفکرانشان سئوال می کنم :اگر رضا شاه درهمه استانها بر
مردم ستم روا داشته ،پس چرا روش استبدادی و فاشیستی او را که به دست بیگانگان حاکمیت
مردم ایران را به دست گرفته بود ستایش می کنید؟ و می خواهید آنرا هنوز هم ادامه دهید؟
ضمنا باید یک نکته را درمورد محمد علی فروغی توضیح دهم :فروغی معلم آشکار رضا شاه
بود )معلمین مخفی و پشت پرده رضاخان ،اردشیرجی ریپورتر از پارسیان هند و مستشار
سفارت انگلیس درتهران و همچنین ژنرال آیرون ساید فرمانده هیئت نظامی انگلیس درایران
بودند( و نام پهلوی را هم ایشان به رضا شاه دیکته کرد و سالها نخست وزیر و مشیر و مشاور
وی بود و بعدازمدتی به سفارت کبرای ایران درآنکارا فرستاده شد .فروغی درنامه هائی که به
دربار رضاشاه و وزارت خارجه می فرستد ،چنین می نویسد:
 من درایران طرفدار تغییرخط فارسی ازعربی به التین بودم .در اینجا به تازگی خط التینبه جای خط قدیم عربی رسمی شده و درنتیجه ارتباط فرهنگی ترک های ترکیه با ترک های
ایران قطع شده است و این همان چیزی است که ما می خواستیم ،اگر درایران هم خط التین
به جای خط عربی انتخاب شود ،باز این رابطه برقرارخواهد شد و این برای ما خطرناک است ،در
ایران اقلیت هائی مانند زرتشتی ،ارمنی ،آسوری و یهودی وجود دارد ،ولی تعدادشان کم است و
برای ایران خطر محسوب نمی شوند .اما اقلیتهای ترک ،کرد و عرب تعدادشان زیاد و
خطرناک اند ،بویژه ترکان ایران ازهمه خطرناکترند ،دولت باید همیشه این خطررا مد نظرقرار
دهد.
محمدعلی فروغی یک روشنفکرعادی و یا یک نخست وزیرمعمولی نبود .او ،مؤلف کتابی
مانند سیرحکمت در اروپا ومغزمتفکر و ازبنیانگذاران آریائیسم وپان فارسیسم بود .پدربزرگ
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فروغی یک تاجر یهودی بغدادی بودکه دراصفهان مقیم شده و اسالم را پذیرفته بود و فروغی
هم مانند همه دانشمندان و نویسندگان یهودی تبار طرفدار کوروش و آریائیسم بود .ضمنا با
پدرمن مرحوم علی هیئت هم سابقه دوستی داشت.
بعدازسوم شهریورواستعفای اجباری وتبعید رضاشاه ازطرف انگلیسها پست ریاست جمهوری
به وی پیشنهادشد ،ولی قبول نکرد وتمام نفوذش را برای ادامه سلطنت پادشاهی محمد رضا
پهلوی بکار بست.
محمدعلی فروغی)ذکاء الملک( سالهاست فوت نموده ،ازاین جهت من ازهمفکران ملی
گرای ایشان سئوال می کنم:
مجموع مردم ترک و کرد و عرب ایرانی درحدود  ۶۰درصد مردم ایران را تشکیل می دهد
و اگررژیم حاکم۶۰درصدملت ایران را »اقلیت خطرناک« بداند ،آیا مشروعیتی برای حاکمیت
این رژیم باقی می ماند .آیا این رژیم خودش ،خودش را غیرمشروع وغیر قانونی اعالم نمی کند؟
می بینید تعصب چه می کند .تعصب چشم دانشمند و متفکری مانند فروغی را هم کور
می کند و او را به نازلترین مرتبه یک فاناتیک نادان فرود می آورد.
وقتیکه دانشمندی مانند فروغی  ۶۰درصد مردم ایران را اقلیت خطرناک می نامد ،عباس
اقبال تاریخ نویس زمان رضا شاه هم درروزنامه اطالعات در مقاله خود تحت عنوان )زبان ترکی
درآذربایجان( چنین می نویسد:
»چه کسی آثارغنی و جهانگیر فردوسی ،سعدی ،مولوی و حافظ را با وراجی مهجور و
ناهنجار غارتگران ترک عوض می کند؟« )روزنامه اطالعات  ۳مهر (۱۳۲۴و حکیمی نخست
وزیر پیر و ترک زبان ولی بی سواد درزبان مادری و فراماسون هم از مذاکره با سران فرقه
دموکرات امتناع می کند و اعالم می دارد که »ترکی« گویشی بیگانه است که مغوالن وحشی
برآذربایجان تحمیل کرده اند .صفحه « ۲۲۱

۱

__________________________________________________________________
 -۱روزنامه ،نوید آذربایجان ،اورمو ۲۹ ،تیرماه  ،۱۳۸۱شماره  ،۲۳۷صحفه ۷

نام آذربایجان سیاسی است
گفتن و نوشتن از آذربایجان چنان سخت است که راه را بر هر قلمی می بندد چرا که در
آذربایجان هرچیزی با آدمی صحبت می کند .ارک تبریز همیشه در سینه های مجروح خود،
جوانمردی های مردان این سرزمین را برای آیندگان روایت می کند .هنوز درمحله امیرخیزی
صدای سم اسب های یاران ستارخان به گوش می رسد .هنوز سهند و سبالن ،این دو ستون
استوار آذربایجان ،انباشته از اعتراض و عصیان اند .در آذربایجان همه چیز انباشته از اعتراض و
عصیان است چرا که در این دیار همه چیز سیاسی است .در این جا کلمات نیز رنگ و بوی
سیاسی دارند .در این دیار کوه ها و رودها هم سیاسی اند.
سیاسی ترین رود جهان ،آراز ،در این سرزمین جریان دارد و تمام آب و خاک این دیار از
این رود سیراب می شود و درست به همین خاطر است که بر روی هر چیزی گام بگذاری
نشانی از سیاست را می یابی .درآذربایجان تمام سخن ما به آخر می رسد و حضور هولناک
می گردد .در آذربایجان همه چیز همیشه با استبداد درون و برون سر ستیز داشته و خواهد
داشت .در آذربایجان روح پلید استبداد همیشه تاریخ بر خاک ،فرهنگ و زبان ما سایه افکنده
است و آذربایجان به همین دلیل ناگزیر از اعتراض و ناگزیر از سیاسی شدن گشته است.
زمین ،زبان و زندگی .این است آرمانهای ربوده شده ملت آذربایجان درطول تاریخ.
مؤلفه هایی که شالوده مبارزه با دیکتاتوری را پی می ریزند .آنچه درشعر ما شکل می گیرد،
آنچه به موسیقی ما روح می دهد ،آنچه در ادبیات ما جریان می یابد و آنچه تاریخ ما را شکل
می دهد همه و همه برگردان هایی هستند از این سه .درون مایه ما هستی ما ،بایاتی ها و
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قوشماجاالر همیشه آرمان های به مسلخ کشیده ملت آذربایجان را سروده اند .قهرمان
آذربایجان ،اسطوره ها و میتولوژی ها نیز متاثر از فرهنگ مسخ شده این سرزمین اند.
با این مقدمه ،می خواهم بگویم که سیاست آسیمیالسیون پنجاه و سه ساله دوران پهلوی و
تداوم آن توسط رژیم اسالمی سالهاست که به بارنشسته] ،بار زهرآلود![ و متاسفانه تاکنون
عده ای قربانی این جنایت عظیم گردیده اند .احتیاج نیست آثار مخرب این سیاست ضد بشری
را با میکروسکوپ کشف کرده وآنرا با چشم دید بلکه ازرفتار غیردموکراتیک این قربانیان
می توان دریافت که چگونه مغزآنان با شیوه های متنوع شستشو داده شده است .اولین آثار
مخرب این شستشوی مغزی ،بیگانه شدن از خود است .می بینیم آنها با باور احساسی و تصور
نادرست سنگ شوینستی ،پان ایرانیسم و آریاپرستی را به سینه می زنند! منافع بیگانه را به
منافع خود ترجیح می دهند! و برعلیه ملت خود شمشیر می کشند! مجال بر ذکر نام اینگونه
فریب خوردگان دراینجا نیست ،جنبش مشروطیت تبریز ،جنبش آزادستان شیخ محمد
خیابانی ،حکومت ملی آذربایجان درسالهای  1325 -1324شمسی نمونه بارزی از این موارد است
و دسترسی به کارنامه سیاه این فریب خوردگان ازمنابع معتبرآسان است .و متاسفانه امروز نیز
هم حرکت ملی آذربایجان جنوبی شاهد سنگ اندازی و ضربات چنین عناصر فریب خورده ای
است و سنگ آسیاب بر روال همیشگی خود می چرخد.
دراین رابطه به حادثه زنده ای اشاره می کنم :درتابستان سال  1996همراه همسر و فرزندم
میرصادق و یکی ازدوستانم بنام شجاع از لندن ،به یکی ازکشورهای اروپای مرکزی سفرکرده
بودیم .درشهرکوچکی که باخشکانیدن دریا بوجودآمده بود ،مهمان یکی ازدوستان شدیم .عده
ای دیگر از ساکنین همان شهر]آذربایجانی ،خراسانی و [...نیز درهمان شب توسط میزبان برای
صرف شام دعوت شده بودند .خانه ویالئی بود .میزبان هم بسیارآدم با سلیقه و آداب دانی بود.
درقسمت برونی خانه کرت های مختلف سبزی قرارداشت که عطرآنها انسان را سرمست می
کرد .بعلت زیادی مهمانان ،خانمها درداخل سالن و آقایان دربیرون نشسته بودند .در روی میزها
انواع میوه و شیرینی بچشم می خورد.
یکی ازحاضرین بنام]سلماسی[ سرهنگ سابق ارتش آذربایجانی بود ،همدیگر را از سالها قبل
می شناختیم و با هم صمیمی بودیم .با ]سلماسی[ درکنارهم نشسته بودیم  .او ،مرا نخست به
حاضرین معرفی کرد و بعد به توصیف خصوصیات اخالقی و محل خدمتم در قرارگاه لشگر۶۴
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پرداخت .پس ازآن هردو آهسته ازگذشته وحال صحبت کردیم .او پرسید :حاال در سوئد فعالیت
سیاسی دارید؟ جواب دادم :نه ،کار سیاسی نمی کنم .مدتی است با عده ای از هموطنان
آذربایجانی جمعیتی تشکیل داده و به فعالیت فرهنگی مشغول هستیم .او از من پرسید:
جمعیت چه نام دارد؟ و من گفتم :انجمن دوستی آذربایجان و سوئد! او سپس با کمی مکث،
گفت »:پس شما می گوئید کارسیاسی نمی کنم ،اما اسم آذربایجان را به انجمن گذاشته اید،
آیا این سیاسی نیست؟« به دوستم گفتم » :نه .سیاسی نیست! هدف ما آموزش زبان مادری،
یعنی ترکی آذربایجانی ،فعالیت درزمینه تاریخ ،فرهنگ و...آذربایجانی درمیان هموطنان
آذربایجانی و همچنین انکشاف و شناساندن آن به سایرملل بویژه جامعه سوئد است .حاال
هرکس هربرداشتی می کند خود داند! «
بحث همچنان ادامه داشت ،شخص میانسال و بلند قدی با ریش پروفسوری که گویا رئیس
انجمن ایرانی درآن شهر بوده و از دوستان سرهنگ]سلماسی[ بود در روبروی من و او نشسته و
شاهدگفتگوی ما بود .خوشبختانه ایشان با یک متلک شوخی به سرهنگ ]سلماسی[ اعتراض
کرد وگفت» !...چرا مهلت نمی دهید ایشان یعنی»مؤلف« به صحبت هایش ادامه دهد؟ بنظر
من گفته هایش منطقی است«.
باالخره به خاطر عدم آگاهی سرهنگ]سلماسی[ از مسئله ملی آذربایجان ،من از ادامه
بحث خودداری کردم چرا که بی ثمر بود .درپایان گفتم» :دوست عزیز! جناب]سلماسی[
درکشوری بنام ایران هویت ملی ترکهای آذربایجان درحال نابودی است.خوشبختانه عصرحاضر،
دوران بیداری ملت است ،هرملتی به خویشتن بر می گردد .آذربایجانیها هم در راه وصول به
آزادی تالش می کنند! و ...چنانچه ما دراین راه پیروز شدیم ،شما و امثال شما با همان رتبه
دردل ملت خود جای خواهید داشت .اما چنانچه پان ایرانیست ها غالب آمدند ،درهمین جا
اعالم می کنم مرا به اشد مجازات برسانید .من راهی را برگزیده ام که سرانجامش به خوشبختی
و سعادت هموطنان آذربایجانیم منتهی خواهد شد و دراین راه یک سرباز فدائی هستم.
باالخره بحث تمام شده بود ،و هنگامیکه مهمانان می خواستند به خانه هایشان بروند پاسی
از شب گذشته بود .دوستم سرهنگ ]سلماسی[که دربرخورد اولیه صمیمی بود ،دیگر درهمان
روحیه نبود بلکه برخوردش با من کامال سرد شده بود .با یکدیگر خداحافظی کرده و جدا
شدیم.
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حاضرین شاهد صحبت های ما بودند .شب هنگامیکه به اطاق استراحت رفتیم ،پسرم
میرصادق پیش من آمد وگفت :پدر! آفرین به مردانگی و یکرنگی شما :موضع شما دربرابر
دوستتان سرهنگ ]سلماسی[کامال حق با شما بود .با این ترتیب گفته های مرا تائید کرده و
پیشانیم را بوسید.
ضرب المثلی است درمیان مردم ما که می گویند :مانند سوزن است که برای همه پوشاک
می دوزد وخود بدون پوشش مانده است .دراین باره چند بیت شعراز )آنادیلی نین دستانی(
نوشته شاعرآذربایجانی ،اوستاد میرهدایت حصاری 1را درزیر درج می کنم:
گلین بیر دستان دئییم ،آنادیلی حاققین دا
نه یئنیش لر ،یوخوش الر ،گؤروبدور اؤز واختیندا
نئچه عصیرلر بویو ،اؤز یولونو تاپمادی
اسیرلیگه سیخیشدی ،آزادلیقا چاتمادی
آمما قوی اول دئییم بیرجه مشهور تاپماجا
چوخ ساده کی اوشاق دا باشارار اونو آچا
نه دیر؟ هاممینی به زه ر ،آمما اؤزو لوت گه زه ر
بلی ،اؤزو لوت گه زه ر ،آمما هامینی به زه ر
فیکیرلشیب جاواب وئر ،تئز دئنه کی او نه دی
تاپانمادین قوی اؤزوم ،دئییم کی او »،ایگنه« دی
آمما اونا بیر آیری جاواب دا من تاپمیشام
چوخلو فیکیرده ن سونرا بو جاوابا چاتمیشام
او بیزیم خالقیمیزدی اؤزگه لری بزییه ر
اؤز دیلی اوال -اوال ،اؤزگه دیلده سؤز دییه ر

__________________________________________________________________
 -1گونش سیزگونلر»دیوان شعرترکی وفارسی« ،میرهدایت حصاری ،تهران ،1378ص138

بدون تفنگ ،به تبریزخوش آمدید
دراینجا به توصیف خاطره ای می پردازم :یکشب بوسیله یکی ازدوستانم بنام )ض ،(...برای
تشکیل جمعیتی درشهرمالمو ،به جمع دوستان فارس زبان درمنزل  ...جهـانگیری رفتـه بـودم.
دراین نشست حدود ده نفر بودیم که خیلی ها را نمی شناختم .پس از صرف چـای و شـیرینی
جلسه رسمی شد .دکتر »بیژن «...که فـردی میانسـال و مـوقر و متـین بـود ریاسـت جلسـه را
برعهده داشت .صحبت های زیادی رد و بدل شد .با توجه به مضمون گفتگوها ،احسـاس کـردم
اکثر حاضرین مانند گذشته همچنان به سستیم سنترالیزم درایران معتقدند و بیشترصحبت هـا
پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از برقراری نظام مشروطه حکایت می کنـد .و بـه روح
قانون اساسی  1906معتقد بودند.
دراین میان دوستم )ض (...گفت :دوستان! قانون مشـروطیت قـدیمی شـده اسـت ،امـروز
قوانین مدرن سازمان ملل متحد دردنیا وجود دارد و بهتراست برای برقراری نظام آینـده ایـران
ازاین قوانین استفاده شود،که حق وحقوق و برابری ملل ساکن درایران را تامین میکند و...
مؤلف ،ضمن اعالم نظرات خود دررابطه بـا تـدریس زبـان ترکـی آذربایجـانی ازحاضـرین
پرسیدم».محسن ک « فعال سیاسی و نویسنده کـه حـدود چهـل سـال داشـت و کـادر سـابق
نیروی هوائی ارتش بود درسمت راست من نشسته بود .او ،درپاسخ به سئوال من گفت» :اینگونه
مسائل از جمله زبان! بایستی درمجلس شورای ملی آینده که در درون یـک نظـام دموکراتیـک
تشکیل خواهد شد حل شود و ما نمی توانیم ازحاال به اینگونه مسائل به پردازیم و«...
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اینجانب پاسخ دادم :نه .ما با اینگونه طرز تفکرها سخت مخالفیم ،نمایندگان درگذشـته و حـال
منتخبین مردم نبودند ،بلکه آنها نمایندگان انتصابی و فرمایشی بوده انـد ،درآینـده هـم کسـی
نمی تواند چنین تضمینی را بپذیرد .باید ملت های سـاکن درجغرافیـای سیاسـی ایـران از هـم
اکنون به نیروی خود تکیه کنند و بس .بویژه ما آذربایجانی ها تجربه های تلخی ازتاریخ داریـم
و جز اراده ملی خود بردیگران اعتماد نداریم و ...
پس ازگفتگوهای ما ،خانم »پ ا« ،همسـر»ض «...رو بمـن کـرد و بـا صـدای بلنـد گفـت:
»اگرمملکت من درآینده تجزیه شود ،خودم تفنگ دردست گرفته و به تبریز می آیم و در آنجـا
با تجزیه طلبان می جنگم و  !« ...چنین برخورد غیردموکراتیک نیاز به پاسخ روشن و محکمـی
داشت ،ازرئیس جلسه وقت گرفتـه ،اینگونـه جـواب دادم» :خـانم محتـرم! پ ا « حـق تعیـین
سرنوشت ملت ها درهرکجای دنیا که باشد خدشه ناپذیر است .چنانچـه شـما بخواهیـد بیائیـد
به دیار ما و با ملت آذربایجان بجنگید ،یقین بدانید کـه نخسـت تفنـگ شـما را بـین تهـران و
قزوین درگمرك آذربایجان اخذ می کنند ،بعد مسئوالن به پاسپورت شما مهر ویـزای توریسـتی
آذربایجان می زنند ،آنموقع »بدون تفنگ به تبریز خوش آمدید« و مـی توانیـد درخیابانهـای
زیبای تبریز با خیال آسوده بگردید و«! ...
رئیس جلسه با مشاهده واکنش من ،رو به »ض «...کرد وگفت :حتما آقـای هاشـمی! میـل
نداشته دراین جلسه شرکت کند بلکه مجبوری آمده است .پاسخ دادم» :آقای رئـیس! مـن آدم
بالغی هستم و با رضایت خود به این جلسه آمده ام ،بلکه همزیسـتی برابـر را درکنـار هـم یـاد
بگیریم .من درهرکجا که باشم نخست ازحقوق پایمال شده ملتم دفاع می کنم و «...باالخره بـا
این ترتیب جلسه بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت.
پس ازپایان جلسه همراه »ض  «...و همسرش با ماشین آنها بـه منـزل آمـدم .در بـین راه
» همان خانم« گفت :آقای هاشمی امیدوارم که ازگفته های من سوء تفـاهمی پـیش نیایـد .و
دلخور نشده باشید! گفتم :مهم نیست شما نظرتان را گفتید و مـن هـم درجـواب ،نظرخـودم را
ابراز داشتم .من همچنان بشما احترام می گذارم .لحظـه ای بعـد درکنـار خانـه مسـکونی ام از
یکدیگرجدا شدیم .متاسفانه اینگونـه طـرز تفکرهـای غیردموکراتیـک]پـان ایرانیسـتی[ سـبب
می گردید بیشتر به مسئله ملی حساس باشم و اعتقادم از اپوزوسیونی بنام ایـران بکلـی سـلب
گردد!
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باید بگویم همانگونه که هومانیزم ریشـه در روح هرخـانواده آذربایجـانی دارد و مـردم ایـن
دیار برای دیگران مهمان نواز و مهربان هستند ،همانگونه هم برملت خویش می نگرند و دربرابر
هرگونه تحقیر و زورگوئی درهرکجا و درهرشرایطی و با هر نامی که باشد حساس بوده و سخت
مقاومت نشان می دهند.
پس ازچندسال سپری شدن ازخاطره مزبور درشـهرمالمو ،مطلبـی را در روزنامـه پیـام نـو،
]ازبهرمان رفسنجان تا تبریز آذربایجان[ گفتگوی صـریح و پـنج سـاعته بـا علـی اکبـر اعلمـی،
حقوقدان ،روزنامه نگار و عضو هیئت روزنامه سالم!]نماینده تبریز ،آذرشـهر)توفارقـان( و اسـکو[
در پاسخ به علی اکبر هاشمی رفسـنجانی را خوانـدم .گویـا ،هاشـمی رفسـنجانی درسـال1368
هنگام سفر به تبریز مورد اسـتقبال مـردم قـرار نمـی گیـرد ،بـدین سـبب او ،درشـورای اداری
استان ،تبریز را یک دهکده بزرگ می نامد و در اذهان برخی ازحاضران ،شـائبه تحقیرکـردن را
پدید می آورد .البته پاسخ اعلمی چندین صفحه از روزنامه مزبـور را پرکـرده بـود ،خواننـدگان
عزیز می توانند آنرا در روزنامه مزبور بخوانند ،درهمین جا فقط بـه شـمه ای ازآن مـی پـردازم:
»آری همین تبریز ،به گفته مورخان یونانی ،شهری است کهن که اولین نشانه های تـاریخی آن
به هشت قرن قبل از میالد مسیح مربوط می شود و پس از اسالم و بعثت و به روزگار عباسـیان
مدنیت خود را باز یافت .درعهد قاجار ایـن شـهر دومـین شـهر بـزرگ و مهـم ایـران محسـوب
می شد .از این رو با اطمینان می توان گفت اصوال شان و جایگاه تبریز پـذیرا و مسـتعد چنـین
تحقیری نیست .بنابراین»زر پاک از محک چه دارد باک؟«  ،و...

1

البته جواب من به خانم] پ  [...درمالمو تصادفی نبود ،زیرا نیک می دانستم مبـارزه ملـی و
مدنی ترکهای آذربایجان جنوبی سالهاست که آغاز شده است و ملت آذربایجان ایـن بـار بـرای
حاکم شدن به سرنوشت ملی خود و وصول به آزادی از هیچ کوششـی دریـغ نخواهـد کـرد .و
هموطنان آذربایجانی درهرکجاکه باشند درباره هویت ملی خود حساس هسـتند! بـویژه تبریـز
را قلب طپنده حرکت ملی آذربایجان می دانند.
همچنین درنشریه شمس تبریز ،دررابطه باگزارش کامل محاکمـه نشـریه مزبـوردر دادگـاه
مطبوعات ،علی حامد ایمان )مدیر مسئول( میگوید]جرم من دفاع از هستی مردم این مرز و بوم
__________________________________________________________________
 -1روزنامه پیام نو ،چهارشنبه هشتم دیماه ،1378سال دوم شماره(74
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است[ فقط به شمه ای از دفاعیات علی حامد ایمان دراینجا اشاره می کنم » :بسـتر زنـدگی در
تبریز درست مثل جویبار باریک آن ماهی سیاه است .زندگی درتبریز درست مثـل آن برکـه ای
است که گویی سالهاست ازجایش تکان نخورده است .زندگی درتبریز چنان ایسـتاده اسـت کـه
دیگر زمین گیر شده است و نای حرکت ندارد و اگرچشـمهایمان را بگشـائیم و بـه دور دسـتها
بنگریم و افق را ببینیم آن وقت می بینیم که همـه مـان مثـل آن مـاهی درداخـل برکـه گیـر
افتاده ایم و دائما درآن درحرکتیم .و چه رابطه نزدیکـی بـین ایـن دو وجـود دارد .دریکـی آب
راکد است و دردیگری زندگی .دریکی بستر آب باریک است ودردیگری بستر زنـدگی .در یکـی
حرکت آب موج نمی زند و درآن دیگری حرکت زندگی موج امیدی را برنمی انگیزد .هر دو کم
عمق و کم ارتفاع اند .ظرفیت گنجایش هر دو کم است .اگر بتـوانی و بخـواهی افـق افکـارت را
کمی گسترده تر بکنی فورا می خورد به افکار دیگـران .بسـتر کـار هـم درتبریـز درسـت مثـل
زندگی اش است .تنگ و باریک و تاریک و هرچه دست و پا زنی بیشتر تقالکنـی مثـل بـاتالق
بیشتر فرو می روی و بیشتر عقب می افتی .سطح اندیشه ها در این شهرچنان پائین است کـه
همه از این طرف دیوار ،قدشان به آن طرف دیوار می رسد .و اگر بخواهی ارتفاع اندیشـه هایـت
را باال ببری و این جویبار را تبدیل به دریا کنی بایدحرکت کنی و امروزه ما به جرم این حرکت
است که محاکمه می شویم«.

1

بعقیده نگارنده دفاعیات مدیرنشریه شمس تبریـز اتهـام نامـه ای اسـت برآنانیکـه بـا تفکـر
غیردموکراتیک سیاست ]آپارتاید[ را همچنان تداوم مـی بخشـند .و نماینـدگان ایـن تفکرشـوم
چه درداخل و چه درخارج از مرزها از هرگونه تحقیـر و تهدیـد ملـل غیرفـارس درایـران ابـائی
ندارند .متاسفانه ]اینان[ نمی خواهند ازتاریخ عبرت بگیرند .مؤلف کتاب تبریز مه آلـود)نوشـته،
محمد سـعید اردوبـادی( 2را توصـیه میکنـد] ،امیرحشـمت رئـیس نظمیـه وقـت تبریزگفـت:
» تصمیم دارم دریک روزتمـام نیروهـای تـزار روس را درتبریزمحـو و نـابود کـنم ،ایـن حادثـه
آویزگوش کنسول روس باشد .و [...بلکـه جسـارت مـردم تبریـز و حماسـه هـای تـاریخی آنهـا
درگوشمالی بیگانگان ،متجاسرین یک باردیگر به ذهنشان خطورکند!
__________________________________________________________________
 -1نشریه شمس تبریز ،شماره 128چهارشنبه بیست ویکم فروردین 1381
 -2تبریز مه آلود جلد سوم ص ( 630

درجمهوری جوان آذربایجان چه گذشت؟
آذربایجان شمالی در۲۸مای ۱۹۱۸به رهبری محمدامین رسول زاده با اعالم استقالل خود،
به عنوان نخستین جمهوری مسلمان جهان شناخته شد .این جمهوری جوان پس از دو سال
عمر با هجوم ارتش بلشویک ها درسال۱۹۲۰به خون نشست و ساقط شد.
ملت آذربایجان هرگزجایگاه خود را درتاریخ سر افرازش فراموش نکرده بود ،و نیک
می دانست اهمیت مادی و استراتژی سرزمین اش برای روسها امرحیاتی دارد و آنها قصد دارند
ضمن استفاده از ثروتهای بیکران طبیعی آذربایجانیها درفرصت مناسب نیز بتوانند با استفاده از
موقعیت استراتژی آذربایجان ،نیروهای خود را به جنوب ،بسوی آب های گرم اقیانوس هند و
خلیج عرب و یا خاورمیانه گسیل دارند .اشغال افغانستان دردهه۱۹۵۰نیز نشانگر این بلند -
پروازی شوروی جهت نیل به اهداف مزبور بود.
نریمان نریمانف )  (۱۸۷۰-۱۹۲۵صدرکمیته انقالب وکمیته اجرائی آذربایجان شمالی در
دهه بیست ،درنامه مورخ ۲۴دسامبر۱۹۲۳به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی
)بلشویک( و استالین ،چنین می نویسد:

1

»درسطح اقتصادی ،تضعیف اقتصاد ملی این سرزمین با پیشبرد سیاست استعماری درآن بود،
و درنتیجه این سیاست آذربایجان شمالی به زودی به بازار تامین مصارف داخلی صنعت روسیه
__________________________________________________________________
 -1توفان آراز،کوپنهاک جنگ ارامنه  -آذری های شمالی ،سال ،1992ص ۶برگردان فارسی مندرج در نشریه
»وارلیق« ،تهران  ،ش ۱۳۶۸ ،۷۴-۵
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در آمده ،تنها صنایع سبک جهت تامین نیازهای داخلی جمهوری تاحدی تکامل به آن داده
شد .با رجوع به پیکره ها و آمار رسمی منتشر شده روشن می گردد که تنها یک پنجم تا یک
بیستم از کل بهای واقعی مواد صادراتی به خود مردم آذربایجان تعلق یافته است.
منابع نفت باکو به علت اهمیت حیاتیش برای دولت شوروی ،ازچنگ آذربایجانی ها درآمده و
دراختیار روس ها و ارامنه قرارگرفت .به دنبال شوروی سازی آذربایجان ،نوبت دست اندازی به
مؤسسات نفتی حیاتی باکو رسید .این مؤسسات با روس ها ،ارمنی ها و یهودی ها اشباع شده
است«.
تاریخ برای باردیگر تکرار می شود! ناسیونالیسم آذربایجانی از زیر خاکستر زمان شعله ور
گردید .سرانجام درتابستان ۱۹۸۹با تشکیل جبهه خلق آذربایجان به رهبری ابوالفضل
ایلچی بیگ و دیگر رهبران ،مبارزه بی امان برعلیه استعمارگران اشغالگر روس آغاز شد .ارتش
روسیه برای سرکوب مبارزات مردم در ۱۹ژانویه ۱۹۹۰بی رحمانه به شهر باکو یورش آورد و
دراین یورش صدها تن از هموطنان بیگناه را به خاک و خون کشید و یا مجروح ساختند۲۰.
ژانویه سیاه ۱۹۹۰به عنوان روز فاجعه ملی درتاریخ ثبت شد.
گلوله های سربی دشمن هرگزنتوانست خشم و عصیان مردم را خاموش سازد ،سرنوشت
ملت آذربایجان با دست خودش درحال گره خوردن بود .لیکن نتیجه مبارزات بی امان فرزندان
غیور سبب شد شورای عالی جمهوری آذربایجان در ۳۰اوت رای به استقالل این کشور داده و
استقالل آذربایجان در  ۱۸اکتبر۱۹۹۱به رسمیت شناخته شود.
بلشویکها برای وصول به نیت پلیدشان ،تخم کینه و اختالف را برای نسل های آینده به
موقع کاشته بودند .بویژه دردوران استالین مرزهای آذربایجان را به روی ارمنیان گشودند و
درنتیجه کوچ دادن سیاسی ارمنیان به سرزمین های آذربایجان و حمایت همه جانبه مادی و
معنوی از آنان ترکیب جمعیت قاراباغ به نفع ارمنی ها دگرگون شد .حتی بلشویک ها با اجرای
باصطالح اصالحات مرزی بین آذربایجان شمالی و ارمنستان بخشی وسیعی از ناحیه قازاخ و
کل ناحیه زنگه زور را ازپیکرآذربایجان جدا ساخته و به ارمنستان ضمیمه کردند .به این ترتیب
نخجوان و مناطق آن بوسیله یک کریدور ازآذربایجان جدا گردید و نخجوان درمیان سه کشور،
ترکیه ،ایران و ارمنستان درمحاصره قرارگرفت و این راهکار نا معقول تنها یک بخش ازتمایل
شوروی درمقابل آتاتورک برای صلح بود که ازطریق نخجوان آذربایجان به طول  12کیلومتر با
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ترکیه هم مرز است.

1

توطئه دشمنان فروکش نکرده و این بار بذر دشمنی و نفرت کاشته شده دوران های قبل که
در باال اشاره شد به بارنشسته بود .با ترفندهای دیگر فعالیت های ضد آذربایجانی تداوم
می یافت .تندروهای ارمنی همچنان برای نیل به آرزوهای کشورگشائی شان چشم طمع به
سرزمینهای دیگرآذربایجان دوخته بودند .درهنگام فروپاشی شوروی سابق مناقشه قاراباغ را
آفریدند ودسته های مسلح تروریست ارمنی باحمایت ارمنستان و روسیه ازهرگونه آزار و اذیت
آذربایجانیان کوتاهی نکردند.
با توطئه های قبلی و همکاری آشکار ارتش روسیه درسال۱۹۹۱قره باغ و نواحی آن بطورکامل
توسط ارمنستان اشغال می گردد .هزاران -هزار آذربایجانی ازخانه و کاشانه خود بیرون رانده
شده و اوضاع آذربایجان بحرانی می شود .کناره گیری ایاز مطلب اوف در ششم مارس ازپست
ریاست جمهوری آذربایجان ،دهها هزارتظاهرکننده در اطراف پارلمان را به شادی غرق می کند.
جبهه خلق خواهان عملیات نظامی گسترده ای برعلیه ارامنه متجاوز درناحیه قاراباغ است .آتش
جنگ باعملیات تهاجمی ارامنه درسال ۱۹۹۲شعله ور می گردد .یا »دوید ائوپولد«حقوقدان
اهل کلیولند ،دست داشتن دولت شوروی سابق درتشدید جنگ مزبور را تائید می نماید۲
اهالی خوجالی توسط نیروهای ارمنی قتل عام می شوند .شهردارخوجالی» ،المان ممد اوف«
درباکو دریک کنفرانس مطبوعاتی می گوید :خودروهای زرهی متعلق به ارتش شوروی سابق
حمله به شهررا رهبری نموده ،وراه را برای پیشروی نیروهای ارمنی گشوده اند

۳

همچنین »فرهاد مهدیف« می گوید :یک گروه ویژه چترباز تحت فرمان مسکو به نزدیکی
خان کندی وارد شده و دریک سری حمله ارامنه به عسگران شرکت جسته است .بدنبال سقوط
شهر »کلبه جر« ژنرال داداش رضایف ،نیروهای روسی مستقر در ارمنستان را متهم ساخت که
به سود ارامنه در نبرد شرکت جسته اند .اما فرمانده لشگر۱۲۷روسیه در ارمنستان دخالت
نیروهایش درحمله ارتش ارمنستان به آن ناحیه را تکذیب کرد .با سقوط »کلبه جر«
__________________________________________________________________
 -۱انیستتو سیاست خارجی سوئد :نوشته اسون اولوف لؤو  ،برگردان یونس شاملی .صص  15 ،14بهار۱۹۹۷
 - ۲توفان آراز ،کوپنهاک ،جنگ ارامنه و آذری های شمالی در ،۱۹۹۲صص 13،11
 - ۳همان منبع ،آذربایجان شمالی پس ازاحیای استقالل،چاپ اول ،ص  ۱۹کوپنهاک ۱۳۷۲
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۱

ارمنستان موفق شد ،قاراباغ را با »راهرویی« به سرزمین اصلی ارمنستان وصل کند.

قتل عام اهالی خوجالی و دیگر مناطق ،خشم آذربایجانی های جنوبی را برانگیخت و هزاران
نفرترک های آذربایجانی باراهپیمائی درتهران ،درمقابل سفارت ارمنستان قتل عام هموطنانشان
را بوسیله متجاوزین ارمنی بشدت محکوم ساختند .درترکیه نیز بسیاری از ترک ها با انجام
تظاهرات درخیابانهای چند شهر اعتراض خود را به متجاوزین ارمنی اعالم داشتند .دولت ترکیه
پروازهای مستقیم به ارمنستان ازطریق حریم هوائی ترکیه را ممنوع ساخت و سلیمان دمیرل،
رئیس جمهور ترکیه به ایروان اخطارکردکه تحمل ترکیه به آخررسیده است .ترکیه به عنوان
واکنش در برابرحمالت ارمنستان به قاراباغ علیا جلوی عبورکمک های بشردوستانه غرب را به
ارمنستان ازطریق خاک خودگرفت ۲.ایران ازموضع مثبت ترکیه به آذربایجان ناراحت

است .برعکس دربحبوحه جنگ ،هنگامیکه هموطنان آذربایجان شمالی درمناطق اشغالی
ارمنستان خانه وکاشانه خود را رها ساخته و به آنسوی ارس یعنی به آذربایجان جنوبی پناه
می آوردند ،دولت ایران باگسیل نیروهای نظامی به سرحدات از ورودپناهندگان بشدت
جلوگیری بعمل آورد .درنتیجه سیل پناهندگان در برابرسرمای شدید و بارندگی همچنان در
آنسوی مرز ازطریق دولت نوبنیاد جمهوری آذربایجان شمالی درداخل واگون ها و چادرهای
سرد جابجا شدند .این بار نیزآذربایجانی ها رفتار دوستان ودشمنان خود را در رابطه با مسئله
قاراباغ ارزیابی کردند.
درمدت جنگ که تنها آتش بس های کوتاه مدتی انجام می گرفت ،رئیس جمهور وقت
ارمنستان به چهارده کشور ازجمله آمریکا برای متوقف ساختن جنگ توسل جست .چهارم
مارت ،آذربایجان با استقرارنیروهای صلح سازمان ملل درناحیه داغلیق قاراباغ موافقت نمود و دو
روزقبل ازآن وزیرخارجه ارمنستان اعالم داشته بودکه ،ارمنستان نیز با استقرار نیروهای صلح
__________________________________________________________________
- ۱توفان آراز ،آذربایجان شمالی پس از احیای استقالل ،کوپنهاک سال  ، ۱۳۷۲صص۳۱،۳۲
- ۲ترکیه تنها کشور» ناتو « بود که به عنوان اولین کشور ،جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت .اما رژیم
تهران بخاطر اینکه مبادا کرملین را که با آن روابط بسیارحساس دارند برنجاند کوچکترین نشانه ای ازشناسائی
جمهوری آذربایجان نشان نداد) .طوفان آراز ۱۹۹۰کوپنهاک ،آذربایجان شمالی دروضعیت تاریخی نوین شوروی،
ص (۵۲
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سازمان ملل در ناحیه مزبور موافق می باشد .جمهوری جوان آذربایجان درمدت جنگ بیش از
یک میلیون نفراز اهالی مناطق تحت اشغال ارمنستان را پذیرا بود و با ازدست دادن  20درصد
از اراضی خود با مشکالت فراوانی روبرو بود .برخی کشورها بویژه ایران این مناقشه را اختالف
مذهبی بین دو ملت قلمداد می کنند .اما این جنگ دو علت مشخص داشت -1 :قومی :
همانگونه که اشاره شد ،حاکمیت های روسیه درطول دهها سال هزاران خانواده ارمنی را به
سرزمین های آذربایجان کوچ سیاسی داده بود -۲ .ارضی :مطالبه آذربایجانیها درجهت استرداد
 ۹۰۰۰کیلو متر مربع سرزمین های اجدادیشان که دراشغال ارمنستان بود .و دفاع از ناحیه
»قاراباغ« و اهالی آن دربرابر تهاجم دسته جات تروریستی ارامنه که بوسیله نیروهای زمینی و
هوائی دولت ایروان بشدت حمایت می شدند) .طوفان آراز ،جنگ ارامنه  -آذری های شمالی،
کوپنهاک 1992ص (4
متاسفانه دراین جنگ ناخواسته متجاوزین ارمنستان ازسوی روسیه ،ایران و برخی کشورهای
دیگرغربی بویؤه فرانسه بنحو چشمگیری پشتیبانی می شدند .و این امرباعث تقویت وگستاخی
ارمنستان شده و سبب گردید حد اقل  ۲۰درصد ازخاک آذربایجان به دست ارمنی ها بیافتد.

آذربایجان در بحران
بحران اجتماعی ،سیاسی و نظامی که ازسال۱۹۸۸درآذربایجان آغاز شده بود ،درتابستان
سال ۱۹۹۳به اوج خود رسید .عدم توانائی و قاطعیت در سلسله مراتب فرماندهی درارتش و ...
سبب بروز بی نظمی ها گشت .بطوریکه دراوایل ماه ژوئن )اییون( یون یک فرمانده جوان
شورشی از ارتش نوپای آذربایجان بنام سرهنگ »سورت حسینوف« ،با هوادارانش درچهارم
ژوئن ۱۹۹۳با تصرف یک پایگاه نظامی درشهرگنجه اسلحه و مهمات آنجا را بدست می آورند.
در زد و خورد خونین با نیروهای امنیتی درشهر تعداد  ۶۰نفراز نیروهای دوطرف هالک
می شوند .دومین شهر ،یعنی شهرگنجه که با سیصدهزارجمعیت درغرب آذربایجان واقع است
بدست شورشیان می افتد .برای براندازی حکومت مرکزی باکو شورش ازهمین جا آغاز
می شود .بنا به توطئه های قبلی ،هواداران حسینوف ،همزمان با آن درشهرلنکران درجنوب نیز
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به تحکیم قدرتشان می پردازند.
ستون شورشی اعزامی به باکو در ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلومتری پایتخت سه شهر را به اشغال خود
در می آورد .هرلحظه کشور را جنگ داخلی و حتی تجزیه تهدید می کند .بطوریکه ،کارکنان
چندین سفارتخانه خارجی و شرکت های نفتی باکو ،در  ۱۵ژوئن کشور را ترک کردند .اقتدار
موجود هرگز قادر به جلوگیری ازبحران موجود نبود .درهمین هنگام مردم ازگوشه وکنار کشور
ضمن ارسال تلگراف ،نامه و اعزام نمایندگانی ازطرف قشرهای مختلف به نخجوان،
»حیدرعلیف« رئیس پارلمان نخجوان را برای بدست گرفتن رهبری کشور و فرو نشاندن بحران
به باکو دعوت می کنند.
ابوالفضل ائلچی بیگ ،شخصیت دانشگاهی و وطن دوستی بود که سالها با حکومت
بلشویک ها مبارزه کرده ،شکنجه و زندانی شده بود .ائلچی بیگ به دنبال انتخابات پارلمان در
سال ۱۹۹۲که منجر به پیروزی چشمگیر دموکرات های میانه رو و جبهه خلق گشت ،رئیس
جمهورآذربایجان شد اما شکست ها ازتهاجم ارمنستان و وخامت اقتصاد موقعیتش را تضعیف
نمود .ائلچی بیگ ،طرفدارنزدیکی کامل به ترکیه بود ،چیزی که موجب نگرانی تهران و مسکو
می شد .ائلچی بیگ نیز برای جلوگیری از برادرکشی و حفظ یکپارچگی کشور در برهه حساس
ازحریف سیاسی خود یعنی حیدرعلیف]سیاستمدارمجرب[ دعوت می نماید که برای نجات
کشور پا به پیش بگذارد.
حیدرعلیف هفتاد ساله که آموزش سیاسی اش را درپلیس مخفی شوروی سابق دیده بود
و درسال۱۹۶۷رئیس »ک .گ .ب « درآذربایجان بود .بعدها برای عضویت در رهبری عالی
اتحاد شوروی سابق به اداره سیاسی )پولیتبورو( انتخاب شد .و با میکائیل گورباچف آخرین
رهبرشوروی ،حریف انتخاباتی محسوب می شد ،اما به دالیلی کنارگذاشته شده بود .ازسال
 ۱۹۹۰درسمت رئیس پارلمان ایالت خودمختار نخجوان قرار داشت .حیدرعلیف به محض دادن
جواب مثبت در نهم ژوئن۱۹۹۳با یک فروند هواپیمای اعزامی ازطرف دولت آذربایجان به باکو
می آید.
درهیجدهم ژوئن ائلچی بیگ بایک فروند هواپیما ،باکو را به قصدنخجوان ترک می نماید و
حیدرعلیف ،اطالع می دهد ،پست ریاست جمهوری را برعهده گرفته است .علیف ،درتلویزیون
ملی کشور اینگونه پیام می دهد :
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»ازآنجاکه رئیس جمهور ارتباطی با ارگانهای دولت ندارد ،من به عنوان رئیس پارلمان ،برطبق
قانون اساسی ،پست ریاست جمهوری را تحویل می گیرم و یادآور شد ،ائلچی بیگ مجبور به
فرار نشده است .اما به نظرمن ائلچی بیگ عاقالنه ترین کار را کرد«.
درآن هنگام ،یک هزار نفر از نیروهای شورشی دراطراف باکو مستقر می شوند .علیف به
منظور حل بحران با فراکسیون های سیاسی تلفنی تماس برقرار می نماید ،سورت حسینوف،
خواستار یک پست عالی از نوع پست نخست وزیری می گردد .حیدر علیف در ۲۰ژوئن به
خبرنگاران می گوید :سورت حسینف قصد کودتا دارد .من ازآن جلوگیری خواهم کرد و اجازه
نخواهم داد قانون اساسی و دموکراسی پایمال گردد .علیف می افزاید :سورت چه به خواهد و
چه نخواهد ،بازگشت رئیس جمهوری ) ائلچی بیگ( ضروری است .اما با توجه به وضعیت
فوق العاده با تائید اکثریت نمایندگان مجلس ملی ،حیدرعلیف در ۲۴ژوئن۱۹۹۳درمقام رئیس
جمهور آذربایجان انجام وظیفه نمود.
بحران سیاسی و نظامی درکشورهمچنان ادامه دارد .وزیرجنگ سابق) ،رحیم قاضی یف(
بخاطرعدم نائلیت به خواسته های خود ،بعدها به یاری یکی ازفرماندهانش بنام )علی کرم
همت او( درشهر»لنکران« به فعالیت تجزیه طلبانه اش قوت بخشید .اعالم موجودیت جمهوری
ساختگی تالش  -مغان درجنوب ،آذربایجان را به سوی تجزیه سوق می داد .بحران موجود
سبب شد ،نیروهای متجاوز ارمنی با استفاده ازخلع سیاسی و نظامی موجود ،با تهاجم تازه
شهر»آغدام« را نیزتصرف نماید.

1

__________________________________________________________________
 -1طوفان آراز )آذربایجان شمالی پس از احیای استقالل( چاپ اول سال ۱۳۷۲صص  ۳۶تا ۴۵-۴۴ ،۴۰
*سرهنگ سورت حسینوف مدیر ثروتمند در یک مؤسسه تجارتی است ،که سالح های نیروهای آذربایجانی را در
قاراباغ تامین نموده و درزمان رئیس جمهور پیشین ،ایاز مطلبوف درجه سرهنگی دریافت کرد .و به فرماندهی
نیروهای آذربایجان در قاراباغ منصوب گشت .جبهه خلق آذربایجان وی را متهم می سازدکه مامور روس ها است و
دقیق تر مشکوک به همدستی با ایاز مطلبوف کمونیست برکنار شده است ،که اکنون به مسکو پناهنده شده .این
سرهنگ جوان آشکارا خواستار مقام وزارت دفاع بود ،اما ائلچی بیگ رئیس جمهور وقت نه تنها این تقاضا را برآورد
ننمود ،بلکه درماه فوریه ناگهان او را برکنارساخت.
* عصرلره برابر ایللر ،ص  22تا 25
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خوشبختانه ،حیدرعلیف با تکیه به ملت و مهارت سیاسی خود توانست توطئه ها را بموقع
خنثی سازد ،درنتیجه »سورت حسینوف« به روسیه متواری شد و بقیه مجرمین به محکمه ها
تسلیم شدند .سورت حسینوف بعدها از روسیه مستردگردید و پس ازمحاکمه در آذربایجان به
زندان محکوم شد .او ،بعدها مانند سایر زندانیان سیاسی از زندان آزاد گردید .به این ترتیب
ثبات سیاسی به آذربایجان بازگشت .این بارحیدرعلیف در سوم اکتبر ۱۹۹۳با حمایت گسترده و
رای مردم ،به رئیس جمهوری آذربایجان منتخب گردید .بعضی ها برعلیه حیدرعلیف تبلیغات
شومی را به راه می انداختند ،بویژه برخی دیپلمات های ترکیه درباکو در برابر به قدرت رسیدن
حیدر علیف بسیار محتاطانه سخن می گفتند .اما بعد ها به آنان نیز ثابت گشت که او آخرین
امید برقراری ثبات درآذربایجان است و بعضی ها دریافتند که حیدرعلیف ،نوکر هیچکس
نیست ،جز ملت آذربایجان و او می تواند با همه همسایگان جمهوری آذربایجان سیاستمدارانه
مذاکره نماید.
نخستین رئیس جمهور آذربایجان ابوالفضل ائلچی بیگ از سال  1993مدتی درمنطقه
اردوباد نخجوان ،روستای »کلکی« با اندوه فراوان به زندگی اش ادامه داده و سپس به باکو
بازگشت .و پس از مدتی در نتیجه مبتال به مرض جانکاه سرطان جهت معالجه به ترکیه رفته و
درآنجا در یک بیمارستان نظامی برای همیشه چشم ازجهان بست .روحش شاد ،روانش شاد باد.
حیدر علیف نیز پس از ده سال رهبری در سمت رئیس جمهوری آذربایجان ،نهایت سر و-
سامان دادن اوضاع آشفته گذشته کشورش ،درسالهای 2003بعلت مبتال به مرض جانکاه سرطان
دربیمارستلن نظامی آنکارا بستری و سپس به آمریکا فرستاده شد و سرانجام در بیست و یکم
آذرماه در آمریکا قلبش برای همیشه ازحرکت باز ایستاد و به ابدیت پیوست روحش شاد و
روانش شاد باد.
امروز جمهوری آذربایجان جوان درپناه ثبات و امنیت راه ترقی را می پیماید .هموطنان ما
با پشت سرگذاشتن تاریخ پرفراز و نشیب همیشه از خدمتگذاران وطن با خوشنامی یاد
می کنند .به عقیده نگارنده رهبران مزبوردرشرایطی اقتدار را دردست گرفتندکه آذربایجان
دستخوش حوادث سهمناک قرارگرفته بود!

درمزار محمد امین رسول زاده
دراینجا ازشخصیت بارزی صحبت می شود که باید در باره او حتی مختصر هم که شده به
مطالبی اشاره کرد  :محمد امین رسول زاده درسال ۱۸۸۴میالدی درروستای نوخانی اطراف
باکو چشم به جهان گشود .در۱۹سالگی به فعالیت سیاسی ،اجتماعی پرداخت و درسال
۱۹۰۴مبارزات تشکیالتی خود را با شرکت در گروه »همت« شعبه مسلمانان حزب سوسیال
دموکرات آغازنمود و درسالهای ۱۹۰۵و ۱۹۰۸به نوشتن مقاالت متعدد و بیدار کننده ای در
روزنامه ها و نشریات قفقاز )باکو ،تفلیس ،ایروان( همچون ارشاد ،تکامل ،یولداش و ترقی  ...و
همچنین مقاله ها درتشکل فکری انقالب ،دراستقالل جمهوری آذربایجان نقش اساسی را بازی
می کند .پس ازانقالب اکتبر روسیه ،درسال۱۹۱۷زمینه های حکومت ملی در باکو بیشتر فراهم
می گردد و با اعالم استقالل آذربایجان شمالی به رهبری محمد امین رسول زاده در ۲۸مه
۱۹۱۸این کشور به عنوان اولین جمهوری مسلمان در شرق موجودیت یافت .اما پس از دو سال
این کشور نفت خیز توسط ارتشهای مختلف اشغال گردید .بجزجنگ میان کشورهای مختلف،
باکو از درگیری های خونین میان آذربایجانیها و ارمنیها رنج می برد.
درسال  ۱۹۲۰ارتش یازدهم روسیه به آذربایجان یورش آورد و پس ازاشغال و تحمیل
ضربات سنگین جانی و مالی بر پیکر جمهوری جوان ،این بار نیزآذربایجان شمالی و مردم آن
در اسارت کمونیست های روس قرار گرفتند.
و مقدرات این کشور نوپا به داشناکهایی ارمنی چون»میکویان« و»میرزایان« و چندگرجی
سپرده شد ،بطوریکه درحاکمیت واقعی یك نفر آذربایجانی نبود ،متاسفانه با استفاده ازموقعیت
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مناطقی چون بورچالی به گرجستان و مناطق »زنگه زور« و»باسار کئچر« به ارمنستان واگذار
گردید و منطقه قره باغ که اکثریت ترکهای آذربایجانی بودند با جابجائی ارمنیان مهاجر در
اینجا این والیت نیزخودمختار عالم شد و سرنوشت این سرزمین تاریخی و مهد هنرآذربایجان
به ارامنه واگذارگردید و این ترفندها باعث پر رویی داشناکها گردیده و توانستند با نقشه های
شوم ازپیش تهیه شده ادعای ارضی به مناطق مزبورکرده و اکنون با انجام جنایتهایی این
مناطق هنوزدر اشغال ارمنستان است .بورچالی  ،زنگه زور ،باسارگئچر نام مناطقی است که قبال
جزو آذربایجان بوده است.
محمد امین رسول زاده پس از ده ماه اختفا بوسیله نیروهای بلشویك درداغستان دستگیر
و جهت محاکمه به باکو انتقال می یابد ،چون قبال با استالین برعلیه تزاریسم مبارزه کرده و
همرزم بودند ،استالین شخصا به باکو آمده و او را دردادگاه از مرگ حتمی نجات داده و همراه
خود به مسکو می برد .رسول زاده پس از دو سال زندگی تحت نظر دراین شهر به بهانه
تحقیقات علمی بهمراه عباسعلی کاظم زاده ،که او نیز تحت نظر بوده ،به پطرزبورگ رفته و از
آنجا با مساعدت تاتارها و عوامل حزب مساوات با قایق به فنالند می گریزد .بعد به اروپا از آنجا
به کشور ترکیه آمده درطول حیاتش از  ۳۵سال خود تبعیدی اش ۲۰سال درکنار برادران ترك
درترکیه بوده و دراین مدت لحظه ای از مبارزه درراه استقالل و خوشبختی ملت آذربایجان
غافل نبوده است .محمد امین نامه ای را دردسامبر۱۹۲۳از استانبول به استالین ارسال داشته
که دراینجا مختصر به مضمون آن اشاره می کنم :
»قورتولوشوم دوستالریم اؤزرینده خوش بیرحیرت تاثیری بوراخمیشدیر .اونالر طبیعی کی،
حقلیدیرلر .فعله لردن بیرچوخو محض مساواتچی اولدوقالری اوچون گوله له نمه دیلرمی؟ بو
شرایطده آدی چکیلن پارتیانین رئیسی اولماق حسابیله منیم قورتولوشوم بیرنوع معجزه ایمیش
حادثه نین تعریفی بو تعبیره الییقسه ،انصاف نامینه دئمه لییم کی ،بو معجزه نین سببی-
کرامتی سیزسینیز .چونکی کهنه دوستلوغو اونوتمایاراق منی باکی زندانیندان چیخارماغی الزیم
بیلدینیز .مسکودا اولدوغوم ایکی ایل عرضینده دوستلوغونوزدان فایداالندیم .بیرسیرا
محرومیتلره قالدیمسادا ،بونالرعمومیتله هامی نین قارشیالشدیغی محرومیتلرایدی و تکجه منه
عاید دئییلدی.
عکسینه ،بعضا ائله اولوردوکی ،بیرسیرا امتیازالردان دا استفاده ائدیردیم .بونا گؤره ده سیزه
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تشکر ائدیرم .مسکودان آیریالندا سیزینله گؤروشه بیلمه دیم .چونکی روسیه نی گیزلی بیر
شکیلده ترك ائتمگ قرارا آلمیشدیم .بو حرکتیمده سیزه قارشی بیرحرمتسیزلیك گؤرمیه جه-
گینزی امید ائدیرم .سفریم اوچون اجازه ایسته مه دیم ،ایشین پیس طرفینی فکرلشدیم بلکه
سیز اجازه وئرمزدینیز .اؤ زامان ایسه هانسی یولال اولورسا -اولسون ،روسیه نی ترك ائتمك
قاراریمدان تمامیله واز کئچمك الزیم گلردی .حالبوکی بو منیم اوچون ممکن دئییلدی .چونکی
بو اؤزومو رد ائتمك و ابدی صورتده فعالیتسیزلیگه محکوم ائتمك دئمك ایدی .عینی زاماندا بو
روسیه ده جریان ائده ن حادثه لرین و مئیدانا گلن وضعیتین دیلسیز بیر مشاهده چیسی کیمی
قالماق اوالردی.
حال حاضیردا روسیه ده مئیدانا گلن حادثه لرایسه یؤزایل بوندان اول جریان ائدن حادثه لردن
فرقلنمیر .یؤز ایل اول اولدوغوکیمی ،ایندی ده روسیه مستملکه لری بیر یئره توپالنیلیر.
بلشویك پارتیاسی نین مرکزیتجی اولدوغونو بیلدیگیمدن بو فرقه نین اؤزونه مخصوص بیر
امپریالیست اؤلدوغونو سئزمیش و ضروری بیر تبدیالت کئچره جگینی داها

اولجه

سویله میشدیم .غیراختیاری مشاهده چی وضعیتینده اولدوغومدان ،بو بحران گؤزلریمین اؤنونده
باش وئریردی .مسکودا یاشادیغیم ایکی ایل عرضینده من شرق میلتلرینین وخصوصیله تورك
ائللرینین نجاتی نین اؤزلرینین بیر ملت کیمی تانیماالریندا اولدوغونا قطعی صورتده
ایناندیم .بونون اوچون سیستمینیزده میللتین اؤز -اؤزونه بسله دیگی بو اینامین تا کوکوندن
محو ائدیلدیگینی و میللی یئتگینلیك آنالمی نین میللی انقالب آنالمینا چئوریلدیگینی
سویوققانیلیقال گؤره بیلمیردیم.
سیزین ایستدیگینیز بو چئوریلمه گرچکلشه بیلمز .شرق میللتلری کمونیست حیاتی ایله
دئییل ،اؤز میللی حیاتالریله یاشاماق ایسته ییرلر .بو مقصدله ده اونالر اؤزلرینی اسیر ائده ن
قوه لره قارشی مبارزه آپاریرالر و مبارزه لرینده اؤزلرینه یاردیم ائده جك متفقلرآختاریرالر .بیر
زامان اونالر ویلسونون پرنسیپلرینه ایناندیالر .سیزین شعارالرنیز ایسه اونالرا داها جاذبه دار
گؤروندو .آنجاق ،هیهات ،و یلسون پرنسیپلری ورسای ،ترویا و سئورمقاوله لرینه منجر
اولدوسا،سیزین شعارالرینیز اوکراینا ،تورکستان و قافقازین یئنی ده ن استیالسی ایله
نتیجه لندی .بونا گؤره دیرکی ،وطنیم آذربایجانین سیزین اشغال و اسارتینیزه قارشی مبارزه یه
قهرمان تورکیه نین آنتا نتا

۱

قارشی یورتدوگو مبارزه قدر مقدس بیرحقی واردیر.
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اؤز سیاسی عقیده لریمه صادق قالماقال برابر ،من عین زاماندا سیزین ده دوستونوزکیمی قالیر،
شخصنیزه قارشی احترام حسی بسله ییرم .نتیجه ده منه قارشی گؤستردیگینیز قایغی نی هئچ
بیر زامان اونوتمیاجاغیما اینانمانیزی رجا ایله سیزه یاخشی بیرخدمت گؤسترمك فرصتینی
جان  -دلدن آرزو ائتدیگیمی بیلدیریرم«.
سرانجام مرحوم محمدامین رسول زاده ناکام و غمگین درششم مارس ۱۹۵۵دربیمارستان
دانشگاه آنکارا درلحظات پایانی عمرش با نام )آذربایجان( جان عزیزش را به جان آفرین تسلیم
کرد .و سالها بعد ازآن شام استعمار به پایان رسیده سپیده استقالل برجمهوری آذربایجان
دمیدن آغازید ،نام و تصویر او زینت بخش محافل گردید.
ازطرف انجمن آذربایجان درآنکارا ،بمنظورشرکت درمراسم بزرگداشت روز  ۲۸مای ۱۹۱۸
روز برقراری جمهوری آذربایجان ،چهارشنبه ساعت ،۱۴روز  ۲۲ماه مه سال ۱۹۹۶میالدی از
کوپنهاك با شرکت هواپیمایی تورك هاوا یولالری به مقصد آنکارا پرواز ،در بین راه پس از تعویض
هواپیما درفرودگاه استانبول دو باره با یك فروند هواپیمای همان شرکت به مسیرم ادامه داده و
ساعت ۲۰چهل دقیقه همانروز درفرودگاه آنکارا بزمین نشستم.
این بار شرکت درمجمع هموطنان آذربایجانی و بنام آذربایجان برای من غرورآفرین بود .پس
ازانجام تشریفات قانونی درمیان انبوهی ازمسافران ازدرب سالن به محوطه بیرونی خارج شدم.
که محمدمشتاق ،جاوید تبریزلی و باریش درهمان محل منتظر بودند با دیدن یکدیگر
خوشحال شدیم و باتفاق این دوستان با اتومبیل سواری به داخل شهرحرکت کردیم.
کمترازیکساعت درشمال شهردرکنار ساختمان یازده طبقه توقف کردیم ،هتل )اویرتمن( نام
داشت .هتل نسبتا دربلندی قرارگرفته و محوطه را درختان ،چمن زار وگلهای زیبا پوشانده
بود .با سفارش میزبانان دریکی ازطبقات هتل جابجا شدم .درمدت اقامتم از ۲۲ماه مای تا ۳۱
همان ماه درترکیه برنامه های متنوعی تهیه گردیده بود ازجمله دیدار از مزار محمد امین
رسول زاده.
صبح روز۲۶مای یکدستگاه مینی بوس درمحوطه هتل توقف کرده ،راهنمایان انجمن
منتظرمهمانان بودند.پس ازصرف صبحانه همگی با وسیله مزبور به طرف مزار واقع درمنطقه
 Cəbəci asri məzarliğıحرکت کردیم .و پس ازپشت سرگذاشتن مناطق زیبای آنکارا
اندکی بعد درحوالی قبرستان توقف کرده و ماشین را درگوشه ای پارک کردند ،ما همه پیاده
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بدنبال راهنمایان وارد قبرستان بزرگ قدیمی شدیم .محوطه بسیارتمیزی بود ،ناگهان درکنار
قبر قدیمی توقف کردیم که اطرافش با نرده های آهنی سبز رنگ به طرز زیبائی ساخته شده
بود .راهنمایان گفتند  :قبر ،محمد امین رسول زاده همین است .بسیاری از قبرها بازسازی شده
بودند اما قبر او ،همان حالت قدیم را داشت.
درباره حیات پر باراین شخصیت بزرگ کم و بیش از مقاالت مندرجه درمجله وارلیق و دیگر
منابع خوانده بودم ،و زیارت این مزار برایم ارزش معنوی داشت .حاضرین درمحل ازهموطنان
آذربایجان شمالی و جنوبی بودند .نخست با ادای احترام گل زیبائی بر روی مزار گذاشته شد و
همه با اندوه وغم فاتحه خواندیم سپس پروفسور شیرمحمد حسین زاده که بلحاظ سن به همه
ارشدیت داشته و درباره رسول زاده کتاب نوشته بود ،سخنان مبسوطی را درباره شخصیت
رسول زاده ایراد نمود .همه درزیرآفتاب گرم دراین مکان باغم و اندوه به سرنوشت تلخ ملت
مظلوم آذربایجان می اندیشیدند که چرا فرزندان فداکارش به اقصا نقاط جهان پراکنده شده
اند؟ و چرا مزار هموطنانشان دردرون وطن نیست و ...؟ با این اندیشه اشک ازچشمانمان جاری
بود.

نگاهی گذرا به وقایع جنبش ملی ۲۱آذر)(۱
اکنون  ۵۲سال ازجنبش  ۲۱آذرسال ۱۳۲۴و دوره یکساله حکومت ملی آذربایجان سپری
شده است .شرح حوادث این سالها ازجمله درکتابهای »۱۲شهریور« و»برگ های زرین« به زبان
ترکی آذربایجانی موجود است .آثاری که بیطرفانه و فارغ از الزامات سیاست روز به سراغ
حوادث مهم  ۵۲سال قبل آذربایجان بروند به نحو تاسف آوری اندک است .برعکس تا بخواهید
اوراق آلوده به کینه ورزی علیه آذربایجان و جسارت تاریخی آن علیه حکام دست نشانده
بیگانگان بر ایران ،چاپ و نشر میشوند .اینجانب بعنوان یک آذربایجانی وظیفه ملی و وجدانی
خود دانستم که با استناد به شواهد تاریخی موجود ،شمه ای از رویدادهای  ۵۲سال قبل
آذربایجان عزیز را به خوانندگان عزیز تقدیم دارم.
دربحرانی ترین ایام پایانی جنگ دوم جهانی ،آذربایجان بوسیله ارتش شوروی سابق اشغال
شده بود و دیکتاتوری خاندان پهلوی نیزکماکان به حیات خود ادامه میداد .وطن دوستان از
اوضاع نابسامان این دیار در رنج بودند .درآن ایام فرزند متفکرآذربایجان میرجعفر پیشه وری در
__________________________________________________________________
 -۱ازمیان مطالبی که دررابطه با سالگرد  ۲۱آذر به تریبون رسیده است ،مقاله حاضرتقدیم خوانندگان گرامی
می شود .محققین و صاحب نظران امروز دردوران بعدازجنگ ازقیودات پیشین آزاد بوده و دسترسی به منابع بسیار
متنوع تری دارند .اما متاسفانه هنوزاین مسئله تاریخی درایران وخارج گرفتارمالحظات کهنه دوران جنگ سرد
است .مقاله زیر بویژه ازآن جهت جالب توجه است که مؤلف آن خود یک عمرجزو کادرهای "ارتش شاهنشاهی
بوده است .تریبون

534

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
تهران مدیریت روزنامه آژیررا بعهده داشت .گفتگوها ومکاتبات فراوان میان آقای شبستری و
آقای پیشه وری سبب شد که ایشان دراواسط سال۱۳۲۴به تبریزآمده و در راه تشکیل»فرقه
دموکرات آذربایجان« به فعالیت بپردازند.
ازآنجا که مردم آذربایجان بنا به دالیل بی شمار تاریخی ،دارای ملیت ،زبان ،آداب و رسوم و
دیگر ویژگیهای ملی مخصوص به خوداست که این ویژگیها به آذربایجان اجازه می دهد به
موازات استقالل و تمامیت ارضی ایران براساس اعالمیه آتالنتیک مانندهمه ملل جهان درتعیین
سرنوشت و اداره خود نقش بازی کرده و ازحق انتخاب برخوردار باشد .برمبنای آرمانهای مزبور
پس ازهم آهنگی میان آقایان پیشه وری و حاج میرزاعلی شبستری و صادق پادگان بیانیه
۱۲ماده ای با امضاء  ۴۸تن از شخصیتهای برجسته و آزادیخواه در۱۲شهریور۱۳۲۴درتبریز
انتشار یافت.
انتشاربیانیه مزبور رویداد مهمی محسوب میشد .چرا که پس ازانتشار آن سیل تلگراف ها از
نقاط مختلف آذربایجان به سوی تبریز سرازیر شد .مردم بی صبرانه خواستارتشکیل انجمن های
ایالتی و حکومت ملی بودند .پیشه وری درمقاله »حرف ما برسر دو راهی« نوشت آذربایجان
توان اداره کردن کارهای خود را دارد .اگرمستبدین تهران با الهام از لندن به فکر محو کردن
آزادی باشند ما یک قدم پیش گذاشته ومجبور به قطع کردن روابطمان با آنان خواهیم
بود».احساسات قلبی مردم بیدار شده بود .حکومت استبدادی تهران به جای گردن نهادن به
خواسته های بحق مردم برای سرکوبی نهضت زمینه سازی می کرد.
فرقه دموکرات آذربایجان بمنظور متمرکزساختن خواستهای مردم کنگره بزرگ مردم
آذربایجان را درروزهای ۳۰ -۲۹آبان ماه به ریاست سنی برادرستارخان سردارملی»عظیم خان«
با امضاء  ۱۵۰هزار نفر و با شرکت  ۸۰۰تن ازنمایندگان برگزیده مردم تشکیل داد .کنگره ملی
بنا به اداره مردم آذربایجان خود را مجلس مؤسسان نامید و برای اداره امور داخلی هیئت ملی
متشکل از  ۳۹نفررا برای گفتگو بامقامات صالحیتدار حکومت مرکزی وتدارک انتخابات مجلس
ملی درآذربایجان انتخاب میکند .مسئولیت تشکیل گروههای فدائی متشکل ازدهقانان وتشکیل
دولت ملی بمنظور بر آوردن آرزوهای مردم به عهده آقای پیشه وری گذاشته می شود.
پس ازپایان کنگره علیرغم تبلیغات شوم حکومت مرکزی ،انتخابات عمومی مجلس ملی
بمدت  ۵روزدرسراسرآذربایجان برگزار گردید .هزاران نفر ازمردم به طرف حوزه های رای گیری
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سرازیر شدند و به نمایندگان منتخب خود رای دادند .این بار نیز آذربایجان پرچمدار دموکراسی
و تجدد درحیات اجتماعی بود .بویژه شرکت زنان برای اولین بار درتاریخ ایران توجه جهانیان را
بخود جلب کرد .تشکیل مجلس ملی در روز۲۱آذردرشرایطی برگزارگردیدکه نیروهای مسلح
حکومت مرکزی خلع سالح نشده بودند و احتمال بروز درگیری در شهر محتمل بود .اما
بمنظورجلوگیری ازهرگونه درگیری و برای ایجاد امنیت نیروهای فدائی ازمناطق دیگر به شهر
تبریزگسیل شده بودند .برخی از نمایندگان دول خارجی ونمایندگان مختلف مردم بعنوان
شاهد درمجلس حضورداشتند .کارها درنهایت آرامش و متانت انجام گرفت .پس از انتخاب
هیئت رئیسه ،آقای شبستری بعنوان رئیس مجلس انتخاب شد ومسئولیت تشکیل دولت بعهده
آقای پیشه وری گذاشته شد.
علیرغم غرض ورزی های دشمنان ،مردم آذربایجان طی نیم قرن گذشته ،نهضت  ۲۱آذر
و اقدامات جسورانه رهبران ملی آذربایجان ریشه دراعماق جامعه آنروز ما داشت و این نکته از
سوی هرناظر بیطرف و حتی پاره ای ازعوامل رژیم پهلوی تائید شده است .تیمساردرخشانی
بعنوان فرمانده نیروی نظامی مرکزدرآذربایجان درپاسخ به سئوال خبرنگار یک روزنامه چاپ
تهران که پرسیده بود ،آیا نهضتی وجود دارد یا نه ،گفته است :اگرنهضتی وجود نداشت این
جریان پیش نمی آمد ...در ادامه مصاحبه خبرنگار می پرسد :شما این نهضت آذربایجان را ملی
می دانید یا مصنوعی ،خوب یا بد؟ درخشانی :من عقیده دارم اگر دو ماده درمرامنامه حزب
دموکرات نبود ،همه ایران با آن همراه می شدند و این دو ماده یکی مربوط به استقالل داخلی و
دیگری زبان ترکی می یاشد ...این مصاحبه درروزنامه »شهباز بجای ایران ما« دوم بهمن ماه
۱۳۲۴چاپ شده است که درکتاب خاطرات درخشانی نیزآمده است.
)درخشانی ،علی اکبر ،خاطرات سرتیپ علی اکبر درخشانی ، ۱۹۹۴ ،ایاالت متحده آمریکا(

]طبق آمارروزنامه آذربایجان ،ارگان فرقه دموکرات دردوم دیماه »:1325فرقه دموکرات دراوایل
سال 1325هفتادهزارنفرعضو داشت که ازآنها  6هزار کارگر 56 ،هزارنفر دهقان 2 ،هزارنفر
روشنفکر 2 ،هزارنفرپیشه ور 2 ،هزار نفر تاجر  500نفرمالک و 100نفرروحانی![
)ص  83لحظاتی اززندگانی صفر قهرمانیان ،بهروز حقی (...
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سقوط نیروهای مسلح حکومت مرکزی:
یکروزبعد ازتشکیل حکومت ملی در ۲۱آذر ۱۳۲۴نیروهای انتظامی بدون قید و شرط تسلیم
دولت ملی شدند .اما فرمانده لشگر۳تبریز سرتیپ درخشانی و فرمانده لشگر ۴اورمو سرهنگ
زنگنه طبق دستورات خائنانه حکومت استبدادی تهران مدت متمادی ازتسلیم نیروهای خود
سر باز زدند .عاقبت پس از ۴ساعت مذاکره بین پیشه وری و سرتیپ درخشانی درساعت هشت
ونیم عصرروز  ۲۲آذرماه لشگرتبریز سالحهای خود را بر زمین گذاشت .اما سرهنگ احمد زنگنه
دراورمو وچند تن ازجالدان که دربرابر قیام مردم مقاومت می کردند دژهایشان توسط نیروهای
فدائی اعزامی ازمرند ،خوی و ماکو یکی پس ازدیگری بدست آزادیخواهان افتاد .کارگزاران
ناالیق تهران سالیان دراز همه چیز خلق را به یغما برده ،ملت را نسبت به نحوه اداره امور بی
خبر گذاشته بودند .دولت حکیمی که نتوانسته بود با زور سرنیزه فرقه دموکرات را از پای
درآورد کلیه موجودی شعب بانک ملی درآذربایجان را به تهران منتقل کرده و بیش از
۱۵۰میلیون ریال مطالبات بازرگانان ،شرکت ها و اشخاص را درتمامی آذربایجان معوق گذاشت
و حکومت ملی را دربرابر مطالبات مردم قرار داد.
موفقیتهای جنبش ملی سبب شکاف مکرردردرون هیئت حاکمه تهران گردید .دولتهای
صدر ،حکیمی یکی بعد از دیگری سقوط کردند .دولت قوام بعد از تشکیل آن درششم بهمن
ماه ۱۳۲۴بمنظورحل بحران موجود ،میرجعفر پیشه وری را درراس هیئتی به تهران دعوت کرد.
فرقه دموکرات پس از بحثهای طوالنی با سفربه تهران برای گفتگو با دولت مرکزی موافقت کرد.
اعزام این هیئت به تهران نشانگر آغاز مرحله تازه ای در مناسبات حکومت ملی با دولت مرکزی
بود .درعین حال فرقه دموکرات با این حرکت ثابت کرد که آماده است مسائل را درچاچوب
صلح آمیزحل نماید.
تجربیات دوجنبش درگذشته نزدیک به سال۱۳۲۴یعنی انقالب مشروطیت و نهضت
دموکراتهای شیخ محمدخیابانی درذهن مردم و عملکرد رهبران فرقه زنده بود .این تجربیات
حاکی از لزوم آمادگی همه جانبه درقبال ترفندهای ارتجاع را داشت .لذا با افزایش فشارهای
تهران ایجاد ارتش ملی دردستورکار روزحکومت ملی قرارگرفت که در ۱۸بهمن ماه ۱۳۲۴عملی
شد .پیشه وری دربیانیه ای تهیجی تحت عنوان »به همه .همه ،همه« جوانان را برای مشارکت

پیوند با ریشه هایم!!
_________________________________________________________

537

درارتش ملی دعوت کرد .استقبال از این فراخوان بیش ازحد انتظار رهبران فرقه بود .شور و
شوق مردم برای شرکت درصفوف ارتش ملی تنها با روزهای انقالب مشروطه قابل مقایسه بود.
در۲۹بهمن۱۳۲۴احمد قوام بوسیله یک فروند هواپیمای اعزامی ازطرف دولت شوروی
همراه هیئتی عازم مسکو گردید .توقف قوام دو هفته به طول انجامید .وی دراین سفرچندین
بار با »مولوتف« وزیر خارجه وقت شوروی و استالین دیدار بعمل می آورد.
روزنامه»جبهه« ارگان حزب ایران نوشت »آنهایی که انتظار دارند درمسکو سرنوشت تبریز
معین شود ،بزودی مایوس خواهند شد .زیرا زمانی که قوام تهیه مسافرت خود را می بینند،
فرقه دموکرات به تشکیل ارتش آذربایجان می پردازد .فرقه دموکرات می خواهد بگوید ممکن
است شما اختالف خود را با روسها حل کنید ولی اختالف با ما هنوزباقی است!« )گذشته چراغ راه
آینده است ...ص (۳۶۵

در  ۸اردبهشت  ۱۳۲۴هیئت آذربایجانی به تهران وارد شده و درفرودگاه مهرآباد مورد
استقبال گرم مردم تهران قرارمیگیرند .مضمون شعارهایی که مردم به هنگام استقبال ازهیئت
آذربایجانی بر زبان می راندند نیز جالب توجه است:
»شماخودرا آزادکردید،خلقهای ایران را نیزازاسارت آزادکنید«» ،زنده باد آزادیخواهان آذربایجان
مشعل داران آزادی و رهائی ما«
نمایندگان آذربایجان پس از مذاکرات طوالنی با نمایندگان دولت مرکزی بدون نتیجه در
 ۲۳اردیبهشت به تبریز باز میگردند .همزمان رژیم تهران نیروهای نظامی وشبه نظامی را در
پشت مرزهای آذربایجان مستقرکرده ونقشه های شومی درسر می پروراند .پیشه وری در
ارتباط با این فعل و انفعاالت می گوید» :آرزوی ما این است که اختالفات موجود بین ما و
تهران به طریق مسالمت آمیزحل وفصل شود .ما ضمن اعالم این موضوع به صراحت می گوئیم
که اگر تعرضی به مرزهای ما صورت گیرد با تمام نیرو و توان از مرزهای سرزمین مان حراست
خواهیم کرد .خلق ما تا آخرین قطره خون برای دفاع ازآزادی خود آماده است .حسن نیت
وگذشت های ما شانس بزرگی برای موفقیت دولت مرکزی بود که آقای قوام نتوانست به خوبی
ازآن بهره برداری کند .معهذالک هنوز از حل مسایل به طرق مسالمت آمیز نومید نیستم و قدم
اول برای برهم زدن آرامش کنونی ازطرف ما برداشته نخواهد شد ،حتی یکانهای اعزامی به
مرزهای آذربایجان هم نخواهد توانست ما را تحریک کند«. ...
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در۲۱خرداد  ۱۳۲۴یک هیئت ده نفره سیاسی ونظامی به ریاست آقای مظفر فیروز معاون
سیاسی قوام وارد تبریزگردید تا مذاکرات شکست خورده قبلی درتهران را تداوم بخشد .این
مذاکرات درپی تکمیل مواد هفت گانه دولت مرکزی در  ۲۳خرداد ،پس ازگفتگوهای مداوم
و مشاجرات شدید سرانجام منجر به امضاء موافقت نامه  ۱۵ماده ای شد.
عملکردهای فرقه دموکرات آذربایجان:
فرقه دموکرات وعده هایی را که دربیانیه۱۲شهریور ارائه داده بود با شایستگی به مرحله عمل در آورد.
»موریس هیندروس« خبرنگار آمریکائی روزنامه »نیویورک هرالد تریبون« می نویسد:
"دموکرات ها درمدت یکسال حکومت خود دراین شهر )تبریز( اصالحات مهمی انجام داده اند.
درعرض یک سال بیش ازکلیه کوچه هایی که در سالهای قبل احداث شده بود جاده سازی شده است.
چهار میل مساحت بین شهر و استاسیون راه آهن آسفالت ]شده[  ...مؤسسه حمایت ازمادران و اطفال
دراین مدت کوتاه دایر شده و دانشگاهی درتبریز برای اولین مرتبه مفتوح کرده بودند و طب وعلم
معلمی و فالحت تدریس می شد .دستگاه رادیو و فرستنده نصب ]کرده[ شهربانی منظمی ترتیب داده
شده بود و زنها شب ها بدون رعب و ترس ،آزاد در کوچه ها عبور می کردند".
)پژوهش گروهی :جامی ،گذشته چراغ راه آینده است ،انتشارات نیلوفر ،چاپ دوم ، ۱۳۶۲ ،تهران ،ص (۳۵۷
نجفقلی پسیان می نویسد:
"درعرض یک سال حتی سرسخت ترین مخالفین پیشه وری نیزپذیرفت که پیشرفتهایی که درآن
مدت کوتاه درشهر تبریز انجام شد بیش از اقداماتی بود که در عرض بیست سال حکومت رضا شاه
انجام پذیرفته بود .به علت این موفقیتها حکومت پیشه وری پشتیبانی قابل توجهی از مردم دریافت
کرد" )پسیان ،نجفقلی ،مرگ بود ،بازگشت هم بود ،تهران (۸۰،۷۹ ،۱۳۲۸

»ویلیام داگالس« قاضی عالی مقام آمریکایی درکتاب "سرزمین عجیب با مردمی مهربان"
ازاصالحات انجام شده در آذربایجان یاد می کند:
"  -۱تقسیم اراضی و امالک مالکین فراری و تقسیم قانونی برای تقسیم محصول زمین به نفع دهقانان
 -۲ازبین بردن رشوه] -۳ [...] .دایر کردن[ کلینیک های بهداشتی سیار) ". ...گذشته چراغ راه ...ص (۳۵۷
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مصطفی العریس نماینده زحمتکشان سوریه ولبنان در سال  ۱۹۴۶درنطق خود درشهر تبریز
گفت:
"آذربایجانیها در عرصه آزادی از همه خلقهای شرق میانه پیشی گرفته اند".
)حقی ،بهروز ،لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان ،نشر آذربایجان ،آلمان ،کلن ۲۱ ،آذر  ،۱۳۷۲ص (۱۸۳

بزرگ علوی ،فروزش ،جهانگیری تفضلی ،عباس شاهنده مدیران روزنامه های آن دوره ،محمود
هرند و اسماعیل پور والی که درتبریز بودند ،شور و شوق مبارزاتی مردم و نقش ناسیونالیسم
ترقیخواه را درفائق آمدن به مشکالتی که قرن ها مانع رشد و ترقی شده بود ستودند) .لحظاتی از
زندگی صفر قهرمانیان ... ،ص (۱۹۳

موری سفیر آمریکا می گوید:
"مقامات ایران در تبریز می گویند که فرقه دموکرات تکیه گاه مردمی ندارد ] ...اما[ کنسول ما و
کنسول بریتانیا در تبریز معتقدند درمردم آذربایجان نسبت به جنبش دموکرات ها عالقه و همدردی
عمیقی وجود دارد] .درمقابل[مردم آذربایجان از حکومت تهران عمیقا نفرت دارند".
)لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان ...،ص ،۱۹۹نقل از اسناد سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا ،متن انگلیسی ص
 ،۴۵۶نوامبر(۱۹۴۵

تدریس زبان ترکی آذربایجانی درمدارس ورسمیت یافتن آن درکلیه ادارات ومؤسسه ها ،آغاز
کارتئاتر دولتی ،تاسیس دو پرورشگاه شبانه روزی به گنجایش  ۵۰۰نفر ،افزایش تخت های
بیمارستان از  ۷۰به  ،۸۰۰زایشگاه از  ۱۲تخت به  ،۱۵۰تعداد پزشکان شاغل از  ۴۹نفر به
 ۱۹۶نفر ،تاسیس بیمارستان پلی تکنیک ،درمانگاه و  ۳۰تخت برای بیماریهای پوستی و ۱۰۰
تخت برای بیماریهای مسری و  ۳۰تخت برای بیماریهای اعصاب و روان ،تشکیل سمپوزیوم ها
به زبان ترکی ازجمله کارهای حکومت ملی آذربایجان بشمار می رود.
ترفندهای قوام ،اشغال زنجان:
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سیاست قوام درظاهر بر پایه وقت گذرانی و تظاهر به حسن و نیت ودوستی بود .اما در واقع
وی بدستور اربابان انگلیسی خود سیاست معامله با اتحاد شوروی علیه جنبش حق طلبی
آذربایجان را با جدیت پیش می برد .انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی را به بهانه های
متعددی به تعویق می انداختند و بدنبال سرکوب جنبش ملی آذربایجان قبل از انتخابات دوره
پانزدهم بودند .حکومت تهران که بقول سرتیپ درخشانی دردست »سلطانهای بی تاج و تخت«
چون مستر تراب ،میس لمبتون وکلنل فریزر بود ،با حیله و ترفند شورش ساختگی جنوب و
فارس را آفرید و درنتیجه آن بسیاری ازمردم بیگناه آن مناطق جانشان را از دست دادند .تجربه
نشان دادکه قوام از جمله نیرنگ بازانی بود که موفق به فریب برخی از رهبران آذربایجان گردید
وحکومت ملی با سیاست مسالمت آمیزی که درحل مسئله آذربایجان درپیش گرفته بود،
بطوریکه حتی در  ۲۰آبان ۱۳۲۵با تخلیه خمسه )زنگان( ازقشون ملی وتحویل آن به دولت
مرکزی موافقت کرد .قوام درپاسخ به یکی ازرهبران معترض زنجان گفت" :فرزندم ...مرا یک
دموکرات بشناس .من به هیچ وجه زنجان را ازآذربایجان جدا نخواهم کرد  ...قول می دهم به
محض افتتاح مجلس پانزدهم ماده واحده ای دراین باره به تصویب رسانده خمسه را به
آذربایجان ملحق سازم) .گذشته چراغ راه آینده ص (۴۲۶

سرانجام بعدازظهر ۳۰آبان ماه قراربود دسته های فدائی زنجان اسلحه خود را تحویل دهند.
مخالفت های بحق آغاز شد و با به آتش کشیدن محل سکونت هیئت نظامی تهران ،رهبران
فرقه دموکرات را موردخطاب خودقرارداد :برادران! سالحهای ما را نگیرید ،اینان )فرستادگان
حکومت مرکزی(  ...جنایتکارند ،به قول خود وفادار نیستند ،مبادا به اینها اعتماد کنید! ...ما را
دست بسته تسلیم آدمکشان نکنید ...حاضریم مردانه ازآزادیمان دفاع کنیم و دراین راه بمیریم
یایکباره آزاد شویم) .گذشته چراغ راه آینده ،ص  ،۴۲۶به بقل از »آذربایجان« شماره (۳۶۱

آنان هنگامیکه بعنوان دستورازطرف فرقه دموکرات آذربایجان ازآنها خواسته شد که مقاومت
نشان ندهند ،فدائیان مانند فرزندان پدر مرده با اعتراض ،سالحهای خود را تحویل داده بدنبال
سرنوشت غم انگیزشان رفتند .اما افراد مسلح ایل های اصانلو و جهانشاهلو حاضر به خلع سالح
نشدند و مسلحانه زنجان را ترک کردند.
روزاول آذرماه ۱۳۲۵شهرزنجان از قشون ملی آذربایجان تخلیه شد.تحویل شهر و حومه
بامضاء نمایندگان آذربایجان و حکومت تهران رسید .اما حکومت تهران درپی تحویل
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مسالمت آمیز زنجان و اجرای موافقت نامه نبود .بلکه می خواست آنرا بصورت یک پیروزی
نظامی جلوه دهد و زمینه روحی حمله به آذربایجان را فراهم سازد .شب دوم آذرماه به بهانه
حمل گندم نیروهای نظامی تهران با توپ و تانگ و سایر سالحهای سنگین وارد شهرزنجان
شدند .بمحض اشغال شهر ارازل و اوباش که همراه نیروهای نظامی به شهر وارد شده بودند با
مجوز از سرهنگ هاشمی فرمانده ستون وسرهنگ ابواالسحقی برای هرکاری علیه اعضاء و
طرفداران فرقه دست شان بازبود .باتظاهرات به اصطالح میهن پرستانه خود اولین قربانی شیخ
محمد آل اسحق پیرمرد روحانی را که نماینده»آیت الله سید ابولحسن اصفهانی«بود ،پس از
غارت خانه اش با چاقو کشتند و جسدش یک شب درخیابان ماند .شیخ محمد خوئینی به
ضرب گلوله از پای در آمد و جسدش را از پشت بام به پائین انداختند .آزادیخواهان شهر را
دسته -دسته به مسلخ می بردند .چنان برای غارت اموال مردم عجله می کردند که حتی طفل
خردسالی را هم که بهنگام تاکردن فرش درالی آن گذاشته و با خود برده بودند میان قالی های
غارتی که یکی از کاندیدهای حزب دموکرات ایران از زنجان آورده بود طفل شیرخوار خفه شده
پیدا کرده بودند.
تداوم جنایات :
ارتجاع برای حمله به آذربایجان و سرکوبی نهضت ملی ضمن جلب حمایت دول خارجی
قصد داشت نهال آزادی را به هربهائی که شده درآذربایجان خشک کند .دسته های خرابکار،
کماندو ،جاسوسهای ویژه ازعناصرخود فروخته محلی وغیره تشکیل وپس ازآموزش به
آذربایجان گسیل شدند .در  ۱۹آذر ماه  ۱۳۲۵قوام فرمان حرکت نیروهای باصطالح تامینه را
که متشکل از  ۴ -۵لشگر مجهز به سالحهای سنگین با پشتیبانی هواپیماها که توسط نورمان
شوارتسکف مستشارآمریکائی سازماندهی شده بود صادرکرد و ازدکتر سالم اله جاوید استاندار
آذربایجان خواست که ازهرگونه مقاومتی جلوگیری کند .با حرکت نیروهای نظامی مرکز به
آذربایجان جنگ درمیانه آغاز شد و جبهه میانه به دو بخش جنوب و شمال تقسیم گردید.
ازجنوب نیروهای تازه کارقزل باش)سربازان وظیفه( دفاع می کردند و بعلت تازه کار بودن افراد
و غفلت فرمانده آن شکست خورده و درحال عقب نشینی بودند .ولی درجبهه شمالی که دست
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فدائیان و افراد ایل اصانلو و ایل جهانشاهلو بود مهاجمین را به عقب رانده و بسوی زنجان
پیشروی می کردند و دسته های پارتیزان نیز به ایستگاه قره بالغ بین زنجان و تاکستان
رسیده بودند.
ترفند و سازش روس ها با حکومت مرکزی:
روزی که قوام دستورحمله به آذربایجان را صادرکرد مسئولین سیاسی شوروی که قبال
بسیاری از سالحهای سنگین ارتش ملی را ازآن گرفته بودند ،رسما به پیشه وری اعالن کردند
که نیروهای مسلح آذربایجان نباید دربرابر نیروهای حکومت مرکزی مقاومت کنند و پیشنهاد
کردند که فقط عده انگشت شمار از سران فرقه به خاک شوروی پناهنده شوند.
پیشه وری با ترک مقاومت و تسلیم دربرابر نیروهای دولتی تهران بشدت مخالف بود .اما
دگرگونیهای سیاست جهانی ،سیرحوادث به سود ارتجاع و به زیان آزادی بود .وی با درایت
خاص خود از معامله ای که طی آن استالین آذربایجان را قربانی کرد واقف بود و در بیان آشکار
نظرات خود نه قبل از شکست حکومت ملی درتبریز و نه بعد از آن درباکو ،ابایی به خود راه
نمی داد و سرانجام جان خود را فدای استقالل فکر و شجاعت خود کرد .نگاهی به نامه جوابیه
استالین به میرجعفر پیشه وری درکنار تمامی اسنادی که تاکنون در دسترس بودند ،مؤید این
ادعا خواهد بود) .نگاه کنید :مجله »خدا آفرین« به سردبیری واقف سلطانلی ،ژانویه -مارس
 ،۱۹۹۶لوک اوف ،لهستان( او هیچگونه چاره ای نداشت .دکتر سالم اله جاوید و شبستری با
ترک مقاومت و تسلیم موافق بودند .پیشه وری چون امکان عمل نداشت علی رغم میل خود در
 ۱۹آذرماه ۱۳۲۵نا گزیر به ترک وطن شد .به همین سبب درجلسه ای ،محمد بی ریا به سمت
دبیرکل کمیته مرکزی فرقه دموکرات انتخاب شد .ازآن لحظه به بعد دیگردستورهای آمادگی
جنگی و پیشروی بسوی تهران ازفرقه دموکرات و کمیته نظامی تبریز شنیده نمی شد .برعکس
با وجود آمادگی نیروهای مسلح آذربایجان به جنگ و حتی پیشروی فدائیان بسوی زنجان و
پشتیبانی آزادیخواهان ازآنها ،تبریز بوسیله رادیو وتلگراف لحظه به لحظه فرمان

عقب نشینی

صادر می کرد .دستوری که موجب سردرگمی فرماندهان قشون آذربایجان وگسیختگی شیرازه
کار می شد .سحرگاه  ۲۱آذر ۱۳۲۵با حمله به شهرها و قصبات کشتار و غارت بی رحمانه
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درسراسر آذربایجان آغاز شد .بیشترین قتل عامها توسط دسته ها و جاسوسان ویژه که قبال
آمده بودند با سازماندهی صورت گرفت .ازطرف رسانه های گروهی وابسته به دولت تهران چنان
تبلیغ شدکه گویا مردم بودندکه بخاطرنفرت ازحکومت ملی با این شیوه طرفداری خود را ازشاه
ایران نشان دادند .شهرسراب کانون آزادی به آتش کشیده شد،

دهکده ها به غارت رفتند و

فدائیان را مانند قرون وسطی به گاری بستند و عاری ازشرف انسانی به هتک ناموس زنان
پرداختند .آزاد وطن صدرتشکیالت اورمو ،میرزه نوراله خان یکانی رئیس شهربانی اورمو،
آذرپادگان فرماندار اردبیل و بسیاری دیگر جزو این شهدا بودند.
در اورمو و اردبیل در روز  ۲۶آذر از فزونی اجساد بی جان برگزیده ترین فرزندان عصررفت
و آمددرخیابانها غیرممکن گردید .شخصی بنام محمدکه استاد سرنا »دوده ک«بود ،بجرم
نواختن سرودملی آذربایجان درروستای زنگالن واقع درحوالی قره ضیاءالدین دستگیر و زبانش
را بریدند .درتبریز فریدون ابراهیمی دادستان کل که دانش خود را بخدمت ملت گماشت از
مرگ با گشاده رویی استقبال کرد ،در میاندوآب )قوشاچای( قلی صبحی را به دارآویختند و
دراردبیل خلیل دایی را سه بار با نیمه جان به دارآویختند ۲۷ .تن ازنظامیان دموکرات را
درحالیکه سرود ملی آذربایجان »آنا یوردوم سان ای شانلی وطن! همشه لیک ،یاشا آذربایجان!«
را می خواندند تیرباران کردند و هزاران شهیدگمنام دیگر...
مشاهدات سران سپاه مهاجم:
فردوست ،یکی ازسرکردگان خود رژیم ،درخاطراتش از سفرخود درتاریخ ۲۲آذر ماه همراه
محمد رضا شاه به تبریز می نویسد» :درخیابانها اجساد اعدام شده زیادی دیده می شد وحدود
 ۲هزار الی ۳هزار نفر را اعدام کرده بودند «.وی دراشاره به روحیه آذربایجانی های اسیر در
زندان ارتش ناگزیر از دلیری رزمندگان فرقه دموکرات تحسین میکند .و همچنین از مقاومت
حماسه گونه نظامیان فدائی چنین یاد می کتد» :سلول بزرگی بود و حدود  ۲۰نظامی )سرگرد،
سرهنگ دوم و سرهنگ تمام(] ...وقتی که به آنها پیشنهاد کمک کردم[ ناگهان سرگرد حسن
قاسمی که همدوره من بود وگویا بر بقیه ریاست داشت ،برگشت وگفت :با این)فردوست(
صحبت نکنید و خودتان را کوچک نکنید .بگذارید هرکاری می خواهند بکنند!« )فردوست،
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حسین :ظهور وسقوط سلطنت پهلوی ،خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست ،انتشارات اطالعات ،تهران ،۱۳۷۲
چاپ ششم ص  ۱۵۱و (۱۵۲

سرانجام:
ماریا ماچاکی در این باره می گوید» :عناصر مسلح حکومت تهران خانه فدائیان را غارت
کردند و بیش از  ۲۵هزارانسان را به قتل رساندند« )لحظاتی اززندگی صفر قهرمانیان ...،ص  ،۱۱۵به
نقل از ماریا مارچاکی ،ایران و باربه ،مسکو ،۱۹۵۹ص (۱۷۱

 ۲۵۰۰دموکرات طبق احکام بیدادگاههای نظامی شاه اعدام شدند ۸۰۰۰ ،نفر به مجازاتهای
سنگین محکوم شدندکه ازجمله آنها صفر قهرمانیان است که ۳۲سال در زندان حکومت
شاهنشاهی محبوس بود ۳۶۰۰.نفراز روستائیان به بهانه هایی به سلطان آباد ،اراک ،بندرعباس
و برازجان تبعیدگردیدند .ستونهای منظمی از سربازان وفدائیان به آن سوی ارس به آذربایجان
شمالی عقب نشینی کردند .بنا به گزارش منابع رسمی درسال ۱۳۲۵در باکو تعداد پناهندگان
ازآذربایجان )جنوبی( درباکو نزدیک به هفتاد هزار نفر اعالم شده است.
سرسپردگان دولت مرکزی همه کانونهای فرهنگی و هنری را ویران کردند ،آالت موسیقی
را شکستند ،مرکزتئاتر وکتابخانه مجلس ملی را به آتش کشیدند .کتابهای درسی فرزندان
معصوم را سوزاندند و جشن کتاب سوزان برپا ساختند .آنها بعد ازشکستن مجسمه های
سردارملی ،ستارخان و ساالرملی ،باقرخان ،عکس های رضاخان را به جای آنها گذاشتند .هیچ
سازمان سیاسی به این جنایت عظیم اعتراض نکرد .تنها آذربایجانیان شمالی بودند که با گوشت
وپوست خود این نا به حقی مطلق را حس کردند و بشریت مترقی را به همنوائی فرا خواندند.
»صمد وورغون« که درسال 1952درکنگره جهانی صلح پاریس شرکت نموده بود با خواندن
شعر»به کتابهایی که سوزانده شد« اعتراض آذربایجانیان را به گوش جهانیان رساند )لحظاتی
اززندگی صفر قهرمانیان  ...ص (۱۲۰

حکومت شونیستی پهلوی پیش ازاستقرارحکومت اسالمی درایران باگستاخی تمام همه
ساله سالگرد ۲۱آذر ۱۳۲۵را چون به اصطالح روز نجات آذربایجان دراقصی نقاط کشور و بویژه
شهرهای آذربایجان با مراسم سان و رژه نظامی جشن می گرفت .دراین سالهای سیاه درمحافل
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رسمی و جراید با صرف هزینه های گزاف ،جشن ملی  ۲۱آذر ۱۳۲۴را محکوم

می ساختند

و بدین طریق نمک برجراحتهای مردم دردکشیده آذربایجان می پاشیدند .هدف آن بودکه سایر
خلقهای ایران و بویژه نسل جوان آذربایجان را از واقعیتهای تاریخی غافل سازند.
هرنسل برهه ای ازتاریخ را تشکیل می دهد .همه ما دربرابرنسل حاضر وآینده مسئول
هستیم.گفتن ونوشتن حقایق ،وظیفه ملی ،اجتماعی فرد -فرد ماست .افشای جنایات،
اشتباهات ،خطاها وخیانت های گذشته به نسل فعلی درانتخاب دوست و دشمن خود یاری
می کند .ازگفتن و نوشتن حقایق نباید وحشت داشت.
نهضت ۲۱آذر ۱۳۲۴فدای بازی قدرت های بزرگ برسرسرنوشت ملل حق طلب شد.
شکست این نهضت به بیانی پایان دوران ماه عسل کوتاه شرق و غرب بعد از اتحاد
پیروزمندشان درجنگ جهانی دوم بود .نسل حاضر شانس تاریخی را داشت که نظاره گر پایان
دوران جنگ سرد باشد .اما آذربایجان که یاد صدها جنگ و خاطره شکوه پیروزی ها و اندوه
شکست ها را در سینه دارد ،پا برجاست.
باری این نهضت عظیم بخون نشست ،داس مرگ فرزندان این دیار را درو کرد و خاک وطن
را ازخون قربانیان گلگون کرد .اما هیچ نیرویی قادر به جلو گیری ازحرکت تاریخ نخواهد بود و
کشتزاران دیروز ازپس زمستانهای تاریک ،بهاران باروری و خرمی را تجربه خواهند کرد تا
پربرکت وفراوان به بار نشیند.
بهروزی فردای ملتمان نبایدفدای آسودگی نسل حاضرگردد .حق تعیین سرنوشت آذربایجان با
مردم این دیار است و بس!
میرموسی هاشمی
 ۱۷نوامبر  ۱۹۹۷مالمو -سوئد

سؤز سفره سی:
منلیکدن باشالنیر ایلک معیار -اؤلچو  /ایلهامین گؤهری تاپیلمیر آسان  /دونیانی بشری تانیماق
اوچون  /ان اول اؤزونو تانیمالیسان /
***
منلیگی اولماسا گوللر قورویار  /ده نیزلربیلینمز ،چایالر بیلینمز  /منلیگی اولماسا گوللر قورویار /
باهارالر بیلینمز ،یایالر بیلینمز /
***
وطن می دئییرسن ،ائل می دئییرسن  /کیشی منلیگیندن یارانیر وطن /منلیک لیاقتین
یئتیشمئییبسه  /میللت یوخ گؤزونده طایفا گؤره سن/
***
سن ائله بیلمه باخیب آرازا  /آینا قاباغیندا دارانیر وطن /باشی میلیارد سادا ،مرد بیر اوغلونو /
تاپارکن یئنی دن یارانیر وطن/
***
نه قوم ذره سی ام نه شئح قطره سی  /دیبسیز عمانالرین ،توفان سسی یم  /جغرافی سرحدلر
چوخ اؤیونمه سین  /باکی نین -تبریزین سؤز سفره سی یم /
***
الله نین قانی یام ،پلنگین جانی  /گورز ووران بال کسن داغ یاران منم  /قالدیریب چگنیمه
آذربایجانی  /اوفوقدن -اوفوقه آپاران منم  /خلیل رضا

آنچه که فردا خواهد شد! تولدی جدید!
طی راههای پرپیچ و خم ،اندوخته تجربه ها ،رویارویی با رخ دادها و تجربه حاصل ازاین همه،
انسان را به مرحله ای می رساندکه به خود برگردد و راهی را که ناخودآگاه رفته است با راهی
که می بایست می رفت بسنجد و من برسرچنین دو راهی قرارگرفتم که گذشته را چراغ راه
آینده خود سازم و راه آینده را که راه خدمت به سرزمین زادگاهم آذربایجان و مردمی که ازنظر
زبان ،فرهنگ ،آداب و رسوم و خصائل ملی به آن متعلق هستند بیاندیشم و نفس هایم را با
نفس های تمامی آنان که به آزادی این سرزمین و سعادت مردمش می طپد هم آهنگ کنم و
به اردویی بپیوندم که فردای خوش و سعادتمند و همراه با آزادی وخوشبختی هموطنانم که
شایستگی بهره برداری و بهره وری ازآن را دارند.
دراین مدت مظلومیت آذربایجان ومردم این دیار را بیش ازهرچیز باپوست و استخوان لمس
کردم .رازهای ناگفته سرزمین آتش هنوزدردل تاریخ تابناکش نهفته و فرزندانش برای احیای
هویت ملی خود امروز قلب تاریخ را بدقت و به آرامی می شکافند و بابك خرم دین و  ...را بیرون
کشیده و به بزرگان و قهرمانانشان افتخار می کنند .به انعقاد کنندگان قراردادهای گلستان
) (۱۸۱۳و ترکمانچای) (۱۸۲۸که سبب جدائی بخش بزرگی از خاك آذربایجان گردید نفرین
می فرستد .و...
پس ازاستقالل آذربایجان شمالی و مطالعه و تحقیقات ازمنابع بی طرف ،خیلی ازحقایق را
روشن ساخت .دردوران استبداد سالله پهلوی کتابها که درتحریف تاریخ و حقیقت های
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آذربایجان منتشرشده بود ،به زباله دان تاریخ معاصر ریخته شدند .خوشبختانه نسل حاضر
شانس آنرا داشت که بتواند حقایق را دردوران بیداری مشاهده وآنرا لمس کند.
می دانستم آذربایجان توان آنرا دارد که با نیروی انسانی پرتوان ،منابع طبیعی سرشار ،از
فولکلور و مدنیت خود بهتر از این شرایط باشد .این حس رفته رفته درمن فزونی گرفت .چون
سرمایه مالی ،سرمایه فکری ،معنوی و باالاخص هستی اش از بین می رفت .لذا بدون وابستگی
به جایی ،با استقالل فکری تصمیم گرفتم سرباز آذربایجان شوم ،نه سرباز مسلح برای سرکوبی،
بلکه سرباز معنوی! که بتوانم با همیاری سایرهموطنانم از راههای دموکراتیک خواسته های
مشروع عموم را بدست آوریم و راه نجات آزادی ملی و مدنی قبل ازاینکه منجر به سیاسی و
نظامی شود ،بطورمسالمت آمیز فرهنگی و مدنی حل شود .برای گرفتن این حق ،رژیم ایران
در برابرخواسته مشروع ملت آذربایجان تسلیم شود ،درغیراینصورت دوشا دوش آزادیخواهان به
مبارزه ام تداوم بخشم .برای گزینه راهکار نهائی ،گفته ژنرال »دوگل« را دراینجا خاطرنشان
می سازم» .دوگل« در ژوئن  1940چنین گفته بود» :روزی که ما صاحب همان نیروهای
مکانیزه ای شویم که به دشمنان امکان خرد کردن ما را داد ،می توانیم انتقام خود را بگیریم«
آذربایجان جنوبی سرزمینی است سرسبز و حاصل خیز و پنجره ای است به غرب ،آسیای
مرکزی ،خاورمیانه و اقیانوس هند .همچنین گنجینه ای است از شایستگی ها که تا به امروز در
تمامی جوانب این حقایق اثبات شده است.
با اینکه ازدست دادن آذربایجان جنوبی برای هیج رژیمی درایران متصورنیست اما اکنون در
شرایطی ازجهان زندگی می کنیم که ملت های تحت ستم ازدست قدرت های استعماری یکی
پس ازدیگری رها می شوند .بهترین آرزوی من آن است که پس از وصول به استقالل
آذربایجان جنوبی و وحدت با آنسوی ارس )آذربایجان شمالی( آذربایجان واحد تشکیل گردد!
یقین که قدرت مادی و معنوی این کشور بزرگ می تواند درصلح و صفای منطقه و جهان باعث
افتخار هر آذربایجانی باشد!
باید اعتراف کنیم که امروز ما دراین راه مقدس تنهائیم ،اتفاقا راه ما هم از این تنهائی آغاز
می گردد .پس باید اعتماد به نفس ملی را هر روز بیش از پیش درمیان جامعه گسترش دهیم و
با بهره وری ازتجارب گذشته و دانش روز بتوانیم راه نوینی به سوی تکامل]ناسیونالیسم مترقی[
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ترک آذربایجانی هموارسازیم .آذربایجان ،چنان از قدرت مادی و معنوی برخوردار است که در
صورت انسجام نیروهای ملی ،دشمنان آزادی درکوتاه مدت برای همیشه خرد خواهند شد.
برای وصول به آزادی ،چه سعادتی باالتر ازآن است که انسان دلش ،جانش و نگاهش
نخست با ملت خویش باشد و نفس اش را با نفس های آنها تازه کند ،سپس درمقام یک انسان
به تمام ملل جهان به دیده محبت نگریسته و همه ملل را یک خانواده بداند.

منابع:
 -1سیری درفولکلورآذربایجان)براساس منوگرافی منطقه یکانات( میرهدایت حصاری

 -2استان آذربایجان غربی

حسن زنده دل و یاران

سال۱۳۷۹

سال ...

 -3تاریخ اورمیه

احمد کاویانپور

سال۱۳۷۸

 -4یکرنگی
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سال۱۹۸۲

 -5پاسخ به تاریخ
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 -6ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

حسین فردوست
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نهضت مقاومت ملی

سال۱۳۶۹
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 -18هویت ایرانی وزبان ترکی

رضا کسکین

سال۱۳۷۸

 -19آذربایجان درسیرتاریخ ایران

رحیم رئیس نیا

سال۱۳۶۸

 -20مجله وارلیق
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سال۱۹۸۷
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 -23گذشته چراغ راه آینده است

نشر :جامی

سال ...

 -24انستتوسیاست خارجی سوئد :اسون اولوف لؤو ،برگردان یونس شاملی.
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 -25نشریه امید زنجان
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 -26نشریه نوید آذربایجان

نویدآذربایجان
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 -27خانه دایی یوسف

اتابک فتح الله زاده
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 -28میرزه نورالله خان یکانی)درغبار زمان(

پرویز یکانی زارع
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استهکلم ،سوئد
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 -30خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری،

نویسندگان در اوروپا

سال 1379

 -31جنبش طرفداران شریعتمداری،

ماشاالله رزمی
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 -32مجله آذربایجان سسی

کلن ،آلمان

سال1377

 -33مجله وارلیغین سسی نمره 3

مالمو ،سوئد

سال 2001

 -29مجله تریبون

ضمائم:

استشهاد محلی مبنی بر تائید مؤلف! )دستنویس زیردرباالی سطورراحجت السالم حسنی نوشته اند(
»جناب سرهنگ عباسی دادستان محترم ارتش انقالبی
بعد ازسالم بموضوع پرونده مشارالیه دستور رسیدگی فوری را صادر و امر بابالغ فرمائید.
نماینده مردم اورمیه ،غالمرضا حسنی 1359/4/15

شماره 401/66/23021/1

ازدادستانی انقالب ارتش
به فرماندهی نیروی زمینی ،معاونت پرسنلی
درباره :استوار دوم میرموسی هاشمی غفاری فرزند میرغفار جمعی لشگر،64
متهم به توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران

بموجب حکم شماره  59/7/13-42شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی ارتش مقرر گردیده نامبرده به اتهام فوق با توجه به ایام
بازداشت قبلی ازخدمت بازخرید و نصف حق بازخریدی را دریافت نماید .مراتب جهت آگاهی هرگونه اقدام قانونی اعالم
میگردد.
دادستان انقالب ارتش سرهنگ عباسی 59/7/15
گیرنده
---- -1فرماندهی دژبان مرکز دستور فرمائید بمحض وصول نامه نامبرده را از زندان آزاد و نتیجه را اعالم دارند.

 -2فرماندهی لشگر 64اورمیه جهت آگاهی

برگ گزینش سازمان ملل در آنکارا

ا
 3نفرسمت راست باال توسط حکومت اسالمی ایران بقتل رسیدند ،استانبول دهه دوم 1360
ازراست :احمد حامد -هادی عزیز مرادی -بهروز شاهوردی

نع نعش بی روح احمد حامد فرزانه] ،ترور توسط حکومت جمهوری اسالمی ایران[ استانبول ،سال  1365من

.

تصاویر

عکس هایی از نیمه دوم دهه  1330شمسی

ورود به ارتش سال 1344

خروج از ارتش سال1359

پدرم با نوه هایش ،اورمو سال 1349
ردیف اول]کودک[ میرنبی
ردیف دوم ،از راست :میرسعید ،روقیه ،مهری ،میرعلی ،میرخلیل ،لیلی ،درپشت لیلی خواهرم میرزاده

ردیف اول خدیجه ]آنا[

ردیف دوم ،ازچپ :فاطمه ،میرصادق ،رباب،
ردیف سوم ،ازچپ :پدر ،سونا ،میرموسی ،شیراز سال 1357

با مادرم خدیجه سلطان ،اورمو ،نیمه دوم دهه 1340

با خواهرم ،میرزاده ،سوئد تابستان 2005

عمویم ،میرمحسن هاشمی  ،دهه 1340

پسرعمویم ،حاح سیدعلی غیاثی

دائی ام باقر ،در نظمیه تبریز

ن
نونونوه عمویم ،میراحمد هاشمی

دبستان جاماسب در یکان کهریز پس از انقالب ) عمار(

دبستان فردوسی اورمو)داشلی کوچه( کالس ششم ابئدائی : ،سال 1343
ردیف آخر از راست :بشیری ،پورواحد ،حیدرثانی ،میرموسی ،سیف اله قره حسنلی

سیمای یکان کهریز از »قوش تپه سی« عکس ازفرهاد یئکنلی

یکی ازکهریز های معروف یکان کهریز)کهریر باشی( دخترم رباب ،سال 2005

مزارع پدرم درپائین دامنه های کوه قاال داغی بود ،عکس از فرهاد یئکنلی

»بدربو قاالسی« درروستای بدربو ،بعلت عدم حفاظت مخروبه گردیده است

دانش آموزان گروهان سوم مقدماتی آموزشگاه گروهبانی  101پسوه  ،بهار سال1345
ردیف دوم ،ازچپ نفر دوم :میرموسی

دانش آموزان گروهان سوم مقدماتی آموزشگاه گروهبانی  101پسوه  ،بهار سال1345

پادگان شاه آبادغرب دربهمن ماه 1345

قرارگاه لشگر ،پادگان شماه 2اورمو میرموسی  ،درسال 1348

میرموسی ،مانور لشگر ،منطقه سلدوز )قارنا( ،مردادماه 1353

میرموسی ،پیست اسکی حیدرلو ،سال 1354

باشگاه درجه داران لشکر ،مراسم عیدنوروز دهه 1350
ردیف اول ،ازچپ معمار ،قهرمانپور ،قلیزاده ،سرلشگرجعفرصانعی ،[...] ،منصورافشار[...] ،
ردیف دوم ،ازچپ :سعیدی ،میرموسی ،جاهد ] ،[...رضوی ،ولی پور

مراسم عیدنوروز در حضور فرمانده لشگر وقت )اورمو( باشگاه درجه راران ،دهه 1350
ردیف اول ،ازچپ [...] - :حمزه لو -میرحمزه  -نوری -سرلشگر هومان -قسمتی  -اشرفی[...]-
ردیف دوم ،ازچپ [...] :انوشه  -اسماعیل جاهد -رحیم زاده -[...] -میرموسی

سان و رژه ،پرسنل ستاد لشگر ،اورمو دهه  1350صف اول ،ازچپ نفر پنجم میرموسی

سان ورژه  ،پرسنل ستادلشگر ،دهه  1350صف اول نفر چهارم میرموسی

مراس اعطا مدال درجه  3افتخار به میرموسی ،توسط فرمانده لشکر، ،سرلشگرهومان ،اورمو سال2535

اعطاء درجه استوار دومی به میرموسی ،توسط فرمانده لشگر 64پیاده سرلشگر هومان اورمو فروردین 2536

عروسی میرشجاع هاشمی ،خیابان بهارستان کوچه 7سال 1353
ردیف اول بچه ها ،ازراست :عسگر ،سیامک ،مجتبی ،یاسین ،ناصر ،نبی ،آقازاده
ردیف دوم ،بزرگساالن ،ازراست :میرموسی ،ذیفر ،مافی ،میرسلیمان ،میرعوض هاشمی

جشن عروسی ،اورمو دردهه 1350
ازراست :محمودزاده ،میرموسی-،میرشجاع ،بهادری

توافق شاه و صدام حسین به اختالف دوکشور درسال 1971خاتمه داد

سپهبد کریم ورهرام

امیرعباس هویدا

جمشید آموزگار

جعفر شریف امامی

ارتشبد غالمرضا ازهاری

ارتشبد فریدون جم

سرلشگر عالالدین ناظم

ارتشبد عباس قره باغی

ارتشبد غالمعلی اویسی

سپهبد عبدالعلی بدره ای

ک سسپهبد عزیز الله کمال رهب لح ظات  ،در اینگونه تها لحظات تاریخساز

محمدرضا پهلوی ،فرح دیبا هنگام ترک ایران زمستان 1357

محمدرضا پهلوی ،هنگام ترک ایران زمستان 1357

محمد انورسادات و محمدرضا پهلوی

کتردکتررشاپور بختیار

ا

د

پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

مهندس مهدی بازرگان

آآیت الله میرکاظم شریعتمداری

آیت ا لله روح الله خمینی

ابوالحسن بنی صدر

سرهنگ هوشنگ عطاریان

حجت السالم محمدی ریشهری

نخستین گروه ازژنرال های شاه که روی پشت بام مدرسه رفاه تیرباران شدند

)شماره 15 ، 87آذر  1385سایت پیک نت(

حجت السالم حسنی ،در اوایل پیروزی انقالب ،بازدید ازپادگان های لشگر ،اورمو ، 1357عکس ازعلی نادری

دودددوران تبعیدی در گردان  167پیاده ،گلمانخانه ،پالژ لشگر ،بهار 1359
ازازراست نشسته :گروهبان نیاکان  [...]...استوار حسین عبداللهی -میرموسی

ازراست :قاسم عباسی)پاسدار( ،میرموسی )بند اورمو(نیمه اول1360

ر رشید عظیمی)مقتول بیگناه(

ازراست  :سرهنگ قاسمعلی ظهیرنژاد ،مصطفی چمران

تلفات انسانی جنگ ایران و عراق بسیار باال بود .صحنه ای از سوگواری برای کشته شدگان جنگ در تهران

عکسی ازجبهه ها ی جنگ عراق و ایران ا)کاوه امیدوار(

پس ازپایان جنگ هشت ساله ایران وعراق ،اجساد کشته شدگان طرفین مبادله می شودگ

آغاز زندگی خود تبعیدی در استانبول ،سال 1365

بودبهمراه اعضای خانواده ،هنگام ترک استانبول بسوی سوئد ،زمستان 1366ت
برخیزیم

ها اعضای خانواده روزهای نخست ،اسکان در »کمپ سوراهامار« زمستان 1366

لحظات

در زندگی ملت

تاریخ
ساز پیش می

آیق عکس ازجلوخانه مسکونی درکمپ سوراهامار

محل کارم  ،بخش گرافیکس »سام هال« درکارلسکرونا ،نیمه اول دهه 1990

مزار علی پکوپ ،درشهر زووله هلند میرموسی و مرحوم محمد علیاری

آماده ساختن نخستین خانه فرهنگی آذربایجان درشهر مالمو ،نیمه دوم دهه 1990

شیخ محمد خیابانی ،ستارخان ،باقرخان

)برگرفته از سایت تشکل دانشجویی آرمان (1385

محمد امین رسول زاده

ت میرجعفر پیشه وریاا

نمایندگان کنگره ملی آذربایجان جنوبی در تبریز سال 1324

سان و رژه یگانهای ارتش ملی آذربایجان جنوبی درسال1324

انرهبران فقید جمهوری آذربایجان دهه 1990
ازراست :ابولفضل ایلچی بیگ ،حیدر علی اوف ،رسول قلی اوف درکنارآنها

کوچاریان و احمدی نژاد ]هردو درسرزمین آذربایجان![

شرکت درمراسم روزاستقالل جمهوی آذربایجان) (1918هتل اؤیرتمن درآنکارا ماه مای1995
ازراست :نصیب نصیب زاده ،رئوف رحیم اوغلو ،شیرمحمد حسین زاده ،-محمد مشتاق  ،درزی نوه سی ،لیال یونس اووا
توفیق حاجی اوف ،جمیل حسنلی ،فریدون جلیل اوغلو جلیل ،میرموسی هاشمی

درمزار محمدامین رسول زاده )جعبه چی مزارلیغی( آنکارا ماه مای 1395
ردیف اول ،نشسته از راست :میرموسی -محمد مشتاق -درزی نوه سی و ...

میرزه نوراله خان یکانی زارع

عسگرآغا مظفری

دکتر جواد هیئت

پروفسور محمد تقی زهتابی

ازراست :لنارت )کارفرما( ،همسرش روسیتا ،همسر مؤلف ،سونا  -مؤلف نیمه دوم دهه 1980

استاد فرزانه ،میرموسی .سوئد ،کنارپل معروف بین مالمو وکوپنهاک ،نیمه اول سال2000

میرموسی ،سونا  .آماده کردن نشریه وارلیغین سسی  .سوئد ،آپریل سال 2002

میرموسی و سونا  ،سوئد سال 2005

اورمو ،شهرک فرهنگیان ،خیابان عارف نبش کوچه 4خانه مسکونی که ازآنجا مجبور به فرار شدم سال1365

لللل

خانه مسکونی :ستاد امام با نصب تبلیغات مصادره کرده است ،اورمو سال1385

میرموسی هاشمی ،سال 1384

نوه هایم ،ازراست  :سهند ،آتیال ،مالمو -ایسوچ ،فوریه 2007

فهرست اعالم

آ  -الف

آزموده 69 ،68

اشرفی علی 39

آریانا بهرام 69

انتظارحجت حسین 41

آموزگارجمشید 108

اکبرزاده رحمان 48

آموزگار سیروس 119

احمدی سرلشگر 68

آراسته رستم 119

افشار سرهنگ 73

آریانا منوچهر 119

اسکوئی یوسف 76

آموزگار جهانگیر 132

اشرفیان آذر ،سروان 81

آلمانیه یوسف 301

ایزدی هادی 89

آزاد 315

اویسی غالمعلی ،113،112 ،109 ،106 ،105
119 ،116 ،114

آتا ترک مصطفی کمال 521 ،508 ،403 ،400
آل احمد جالل 494

اقبال آشتیانی عباس 511 ،485

آوانسیان اردشیر 504 ،503

انصاری هوشنگ 108

آخوندزاده میرزه فتحعلی 507

اسفندیاری عبدالرضا 109

آل اسحاق شیخ محمد 541

امینی افشار سرلشگر 133 ،119 ،113

آزاد وطن 543

ازهاری غالمرضا 190 ،116

انصاری مسعود 116

اتابکی سرگرد 122

استالین یوسف 537 ،529 ،497 ،166

اسکندری استوار 175 ،174

اویسی علی اصغر 289 ،287 ،260 ،178

الهوردی پور استوار 178
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افشار ستوان 179

احمدی حسین 260 ،210

افضلی دریادار 225

اکرمی ناخدا 250

انوری میرمحرم 259

اکبری گمچی حسین 299

احمدپور 301

اسکندری سرگرد 318

احمدی حمید 345-333-329

ارانی 507 ،504 ،503

ابراهیم اف میرزه 497 ،496

اخگری 504

اتابکی تورج 48

اعلمی علی اکبر 518

اوردوبادی محمد سعید 519

امیرحشمت 519

ائلچی بیگ ابوالفضل 525 ،521

الرس مصطفی 539

ابواالسحقی 541

اصفهانی سید ابوالحسن 541

افشار محمود 507 ،485 ،484

افشار ایرج 485

احمد 396 ،393 ...

السماری 436

اشرف زاده 438

امین 410

اردشیر ریپورتر 510 ،484

امینی بهرام 426،422 ،416 ،405

ب– ت

باقری معلم 41

بهارمست احمد 68

بیگلری سرتیپ 68

بارزانی مالمصطفی 75 ،72

باقرخان ساالر 503 ، 103

بختیار شاپور ،120 ،119 ،115 ،113 ،107

بیدآبادی احمد 109

447 ،209 ،157 ،130 ،129

بختیار عباسقلی 119

بدره ای عبدالعلی 133 ،123 ،119

بازرگان مهدی 191 ،171 ،170 ،162 ،127

بخشی آذر خلیل 133

بیگلری سرلشگر 134

برزین آذر 134

باقری فیروز 165

بنی صدر ابوالحسن 279 ،166

بی باک سلیمان 179

بیانی پرویز 251 ،203 ،193

بابایی قدرت 285 ،262 ،239 ،235

بهرامی استوار 256 ،249 ،243
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باالخانپور سعید 250

بریت ماری 438

باباخانی 330

بهمنی تیمسار 454

برناید لویس 508

بهرنگی صمد 494

باقر اف میرجعفر 497

بزرگ علوی 539

پورمند معلم 41

پهلوی رضا شاه 510 ،484

پیروزی میرسلیمان 62

پیرنیاکان جعفرقلی 63

پزشکپور احسان 78

پهلوی محمدرضا ،112 ،98 ،75 ،72
511 ،484 ،157

پاکروان سرلشگر 103
پیشه وری میرجعفر 537 ،534 ،459 ،104

پژمان جالل 133

پنوشه)شیلی( 142

پکوب علی 194 ،193

پاشایی سیف الله 200

پاشایی امیر 200

پیروزی میرخلیل 272 ،265

پیروزی نسرین 347

پر نوردگرن 438

پور والی اسماعیل 539

پیروزی سهند 464

توکلی تسلیم 134

توکلی نصرالله 190

تفضلی جهانگیر 539

تهرانی کارمند 249 ،245

تبارکی سرگرد 273 ،248

تهرانی ناخدا 250

تهرانی حسین 255 ،254 ،250

تاج الدینی 287

تیمورزاده غالمحسین 298

تویسوز مندرز 395

تمر بیگ 426
تورک نوزاد 427

ث– خ

جوادزاده حسین 41

جوهرممدوح نایب حسین خان 45

جوهر ممدوح باقر 45

جوهر ممدوح خدیجه سلطان51 ،37،

جوهر ممدوح مرتضی 49

جلیلی ناظرمالی لشگر 62

جم فریدون 69

جوادی پور سروان 92 ،91 ،90

جعفری سرتیپ 109

جهانبانی حسین 133
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_________________________________________________________
جهانبانی نادر 134

جهان آرا محمدعلی 182

جعفریان حسن 205

جباری سیفعلی 234

جوادی میرشهرود 469 ،424 ،423 ،304

جسور 323

جوادی علی 469 ،424 ،332 ،329

جوادی تیمور 356 ،352

جوادی دکتر 178

جوادی سونا ،330 ،317 ،283 ،236

جوادی شیرمحمد 469

،346 ،345 ،341 ،333 ،332

چراغی 410

461 ،423 ،354 ،348 ،347

چابلونسکی )مستشارآمریکایی( 189

چمران مصطفی 259

حصاری میرهدایت 515 ،24 ،22

حافظی ابراهیم خلیل 39

حاج باقری ابوالقاسم 78

حبیب اللهی کمال 133 ،109

حسنی غالمرضا 258 ،177 ،175 ،136،122

حاتم هوشنگ 133

حسینی شیخ عزالدین 162

حکم آبادی یوسف 172 ،164

حجازی فخرالدین 165

حمیدی ستوان 178

حسین زاده پرویز 192

حبیبی ستوان 251 ،203 ،193

حسین زاده بؤیوک آقا 259

حسین زاده حسین ،238 ،236 ،211
285 ،284 ،267 ،251

حامد فرزانه احمد 415
حاجی ،422

حاجی زاده میرزه باقر 457

حامد ایمان علی 518

حسینف سورت 526 ،524

حسین زاده شیرمحمد 532

خسرو افشار عباسقلی خان 38 ،37

خرم مسلک یوسف 40

خلیلی معلم 41

خاور خانم 45

خیابانی استوار 61

خزائی کاظم 136 ،128 ،68

خرسند سرتیپ 79

خیابانی شیخ محمد 513 ،504 ،503،172 ،103

خمینی روح الله ،163 ،129 ،114 ،106 ،104

خسرو افشار قاسملو امیر 119

281 ،247 ،191 ،182

خادم وزیری جواد 119

خسروداد منوچهر 133 ،123

خواجه نوری علیمحمد 133

خلخالی شیخ صادق 255 ،169
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خلعت بری فرهنگ 133

خمینی احمد 171

خدرلو سیف الله 252

جوانمرد 339 ،338 ،337

جمال زاده 484

خلیل رضا اولو ترک 546
خوئینی شیخ محمد 541

د– ز

دری نجف آبادی 263 ،175

داداش زاده استوار 179

دوستی استوار 179

درودگر استوار 251 ،235 ،226 ،203،201

دارابی وکیل271 ،269 ،258

درخشانی سرتیپ 540 ،535

دربندی 302

دهقان احمد 438

دیوید ائوپولد 522

دیوید نیسمان 509

دمیرل سلیمان 523

ذکیانی محمد 260 ،175 ،68

ذیفر محمدعلی 351 ،264

رستم اف 496

رضایی معلم 41

رحیم زاده سرهنگ 61

روشن رسول 71 ،63

رضا محمد 68

رضوی میرحسین 85

ریاحی محمد امین 485 ،119

رزم آرا منوچهر 119

رحیمی مهدی 134 ،129 ،119

رحیمی موسی 134

رحیمی محمد 133

رسولی پور 141

رزمی ماشاالله 168 ،164

رفسنجانی 518 ،450 ،171

رحمتی استوار 251 ،227 ،203 ،193

رضائی سرهنگ 207 ،206 ،205

ریشهری ،253 ،247 ،226 ،208 ،202

رحیمی اسمعلی 242

274 ،271 ،269 ،268 ،255

رضوانی سعید 250

رسولپور نوروزعلی 302

رفیع زاده محمد 329 ،327

رضائی نصرت 348

رضائی حاج تقی 352

رحیمی کاک جمال 434

رضوی نجم الدین 436

رحیمیان مجید 437

رئیس نیا رحیم 480

رسول زاده محمدامین 528،520،486
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خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
زنگنه احمد 536 ،68

531

رضا عنایت الله 485

زرگر محمد رضا 485

زهتابی محمد تقی 484

زوبیدا 469

س -ش

سلطانی معلم 28

سمیتقو اسماعیل آقا 468 ،43

سروش حسام الدین 75

سلیمانی سلیمان 88

ستارخان سردار 505 ،503 ،103 ،48

سعادتمند ابوالحسن 109

سعادت یار 304 ،121

سلطانی سروان 122

سوداگر سرلشگر 135

انورسادات محمد 157

سحابی 171

سعیدی گروهبان 211

سیغاری جالل 273 ،236

سلیمانی 262

سید زاده 317

ستار 315

سپهر پرویز 412 ،395

ساعدی غالمحسین 493

ساحر حبیب 499

سهند بولود قاراچولو 499

شبستری میرزاعلی 534 ،504

شفیعی معلم 28

شهریار محمد حسین 499 ،49

شهیر مطلق محمد حسین 81

شریعتمداری میرکاظم 172 ،171 ،163 ،161 ،104

شمس تبریزی سرتیپ 180 ،109

شریف امامی جعفر 134 ،113

شمسعلی پاسبان 124

شادفر نبی 259 ،258

شادلو احمد 260

شهالئی سرهنگ 269

شهسوار اسماعیل 289

شیرین خانم 327

شهریار حاج 339

شاهینی مهدی 352

شاهوردی بهروز 415

شنبدی علی 438

شعار محمد رضا 485

شیخ السالمی جواد 485

623

فهرست اعالم
_________________________________________________________
ص-ظ

صفری اسمعلی 29

صادقی غالمحسین 192 ،137 ،60

صفرعلیزاده مظفر 60

صانعی جعفر 133 ،123 ،92 ،68

صمدیانپور 119 ،112

صادق وزیری 119

صاحبی یونس 179

صمدی بهروز 233

صالحی احمد 249

صدری عباسعلی 266 ،265

صالح امین لطیف 289

صمدی آرمان 434

صابر علی اکبر 490

صفرخانی 301

صمد وورغون 544 ،497

صمیمی م 303

طبری احسان 498

طباطبائی رضا 134 -38

ظهیرنژاد قاسمعلی 260 ،182 ،177 ،176 ،68

طالئی ایرج 57

طبیب زاده مختار 63

طوفانیان ارتشبد 134

طالب معیشت 213

طویلی عزیز 281 ،273

طباطبائی محمد محیط 485
ع– غ

عرب پور صادق 40

عباسی قاسم 309

عباسی اوستاد رضا 43

عالیه خانم 58

علفی عزیز 62

عزیزی سرلشگر 62

عاملی باقر 108

عظیمی رضا 109

عطارودی سرهنگ 122

علیزاده عسگر 177

عباس زاده استوار 179

عبداللهی حسین 214 ،209

عباسی دادستان 269 ،225 ،216

عبداللهی حجت السالم 276 ،260

علیزاده عین الله 265

عطاریان هوشنگ 268

عزیز عمی 273

عظیمی رشید 295

علی مامور اطالعات 333 ،331 ،330

عسگر راننده 341،332 ،331 ،330

624

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
عزیز مرادی هادی 415

عظیمی افروز خانم 468

عارف قزوینی 508 ،507

عظیم خان برادر ستارخان 534

علیف حیدر 525

علوی سید محمود 224

غیاثی حاج سیدعلی 48

غنی دل آقا 301

غروی 170

غرضی محمد 180

غالمی استوار 286 ،283 ،281
ف -ق

فتح اللهی علی اصغر 63 ،62

فروزش 539

فرخ نیا فریدون 69

فردوست حسین ،134 ،133 ،111 ،98 ،82
543 ،189 ،139

فرزام محمد 133 ،87
فرح دیبا 116

فوزی محمد 165 ،121

فیروزمند ناصر 133

فیوضاتی سعید 141

فرانکو اسپانیا( 142

فرزانه محمدعلی ،472 ،471 ،462 ،162
492 ،482

فتح الله زاده اتابک 166
فالحی ولی 260 ،182

فخرالدین 417

فکوری جواد 182

فغاندهرعبدالله 217 ،213 211 ،

فتوحی سرهنگ 234

فرخ مآل رستم 313 ،299

فرخ مآل علی 313 ،299

فاضل زاده 328

فروغی محمدعلی 510 ،485

قره نی محمد 138

قاجار فتحعلی شاه 21

قاجار مظفرالدین شاه 21

قاجار عباس میرزا 21

قربانی عوض 40

قره باغی عباس 144 ،133 ،131 ،119 ،109

قزوینی محمد )اورمو( 122

قاسمیان اسکندر 124

قربانی اکبر 178

قاضی پور استوار 179

قاسمی حسن 545

قریشی علی اکبر 258

قیصری ستوان 318

625

فهرست اعالم
_________________________________________________________
قزوینی محمد 485 ،484

قاضی اف رحیم 526

قوام السلطنه احمد 540 ،537
ک -ل

کوراوغلو 22

کیانی شازدا خانم 345 ،329

کاویانپور احمد 458 ،199 ،34

کاوه محمود 40

کوثر فرهنگ 193 ،137 ،86 ،68

کوپال68

کتانی سرهنگ 73

کمال سرلشگر 189 ،109

کاتوزیان 110

کاظمی محمد 133

کبیر دادستان 133

کسرائیان استوار 179

کاله دوز یوسف 182

کاکاوند سرگرد 207 ،206 ،205

کوهنورد استوار 211

کسبی ابراهیم 342 ،341

کریستین 437

کسروی احمد 507 ،489 ،487 ،485

کاتبی حسینعلی 485

کسکین رضا 486

کیانوری 506 ،504 ،496

کاظم زاده حسین 507

گورباچف 166

گاندی مهاتما 194

لک پور حسین 62

لنارت اسون سون 446 ،439

الیق استوار 202

لطف اللهی استوار 251 ،203

الیقی استوار 229

الجوردی اسدالله 268

الله زارخانم 423
م– ن

مظفری عسگر آغا 28

مسلم معلم 28

مراد 31

مهدی زاده 320

مین باشیان فتح الله 71 ،70 ،69

معتضد خسرو 188 ،142 ،105 ،92 ،70

منصورپور 74

مخبرالسلطنه هدایت 1003

626

خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
مصدق محمد 107

منصور حسنعلی 107

معتمدی سرتیپ 109

میرهادی سرتیپ 109

معتمدی کریم 109

مقدم ایرج 110

میرفندرسکی احمد 119

شیری محمد 119

موسوی منوچهر 125

مقدم ناصر 133

محققی احمدعلی 133

معصومی نائینی عبدالحمید 133

محسن زادگان اسدالله 133

مهدیون سپهبد 143

منتظری حسینعلی 162

مولوی شیخ عبدالعزیز 162

موسوی سید حسین 255 ،171

مهدوی کنی 171

مصباح عباس 178

مدنی احمد 180

ممتاز سرهنگ 190

مجللی سرهنگ 190

محمد زاده صدیق حسین 486

محسنی احمد 490

ماریا ماچاکی 544

محمد جعفر 504

مقدم حیدر 204 ،203 ،194

محسن زادگان شاپور 203 ،202 ،200 ،193

مینائی علی 463

251 ،235 ،228 ،226

مرتضوی منوچهر 485

مومنی مصیب 248

محمد زاده سرگرد 279 ،250

مصطفوی سروان 265 ،264

موسوی خوئینی 225

معروفی گروهبان 236

مشکینی 271

مهام محمد 203

مسعودی استوار 448 ،203

مظاهری رضا 211

مختاری توکل 273 ،222 ،211

معصومه عمه 344

نازنین خانم 26

نزاکت بی بی 26

نرگیز خانم 32

ناطق ناصح 485

نجفی نادعلی 36

نصیری قهرمان 265 ،40

نوبری معلم 41

نجعی نژاد هاشم 134 ،68 ،65

ناظم عالالدین 139 ،68

نیکنام کاظم 76

627

فهرست اعالم
_________________________________________________________
نادور سرتیپ 109

ناجی سرتیپ 109

نجیمی عبدالعلی 133

نعیمی دکتر 134

نشاط سرلشگر 134

نراقی دکتر 141

نامجو موسی 182

نایب استوار 219

کاک نادر 273 ،245

نصیری قهرمان 265

نوظهوری مصطفی 302

نظامی 320

نطقی حمید 459

نظری ولی 59

و -ی

ورهرام کریم 128 ،127 ،68

وطن پور خلبان 78 ،77

ولتر 458

واحد علی آقا 499

ویلیام دوگالس 538

هاشمی میرغفار 45 ،26

هاشمی میرمحسن 26

هاشمی میرحمزه 26

هاشمی میرشجاع 26

هاشمی موسی بیگ 26

هاشمی میرعوض 348 ،347 ،345 ،344 ،241

هاشمی رستم 32

هاشمی بؤیوک آقا 47 ،45

هاشمی میرصادق برادر 47 ،46

هاشمی میرمحمد 272 ،258

هاشمی میراحمد،333 ،332 ،330 ،329

خدیجه هاشمی]آنا[ 435 ،351 ،307
هاشمی میرعظیم 41
هویدا امیر عباس 108 ،107

347 ،345 ،344 ،343 ،341
هومان عبدالعلی ،123 ،121 ،92 ،78 ،68
304 ،140 ،127 ،125

همایونفر عزت الله 110

هوشنگی ابراهیم 175 ،174 ،125

هاشمی سرتیپ 129

هایزر ژنرال آمریکایی 130

هیئت جواد507 ،163

هرند محمود 539

هاشمی سرهنگ 541

هوشیدری فر عباس 438

هیرو 420

فاطمه هاشمی 435 ،351 ،350

هاشمی میرزاده 447 ،345

هاشمی روباب 435 ،351 ،265
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خاطرات یك سرباز

_________________________________________________________
هاشمی میرصادق ،435 ،422 ،351 ،265

هاشمی میرموسی ،213 ،206 ،90 ،86

515 ،513 ،462

،234 ،230 ،229 ،228 ،227 ،217

یکانی زارع میرزه نورالله خان 27

،346 ،345 ،330 ،317 ،266 ،246

یکانی زارع پرویز 27

545 ،517 ،355 ،348

یزدان ستا محمد 88

یوسفی خلیل 211

یگانه سرتیپ 417

یاشار 462

یاسمی رشید 484

یار شاطری احسان 485

