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  پیشگفتار
رابطه با ستم  درون جامعه، در ازدوران کودکی تا به امروز، آنچه را که درپیرامون خودم در      

طبقاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بویژه مسئله ملی، دیده ولمس کرده ام، سرانجام 

بسیارخوشحالم که خوانندگان عزیز . استاوراق این کتاب ترسیم شده در ،پیوند با ریشه هایم

نگارش درم یغم ها یکی از. آشنا می شوند »خاطرات یک سرباز«گوشه ای از با خواندن آن با

به همه  درست است که! بود] ترکی آذربایجانی[عدم توانائی نوشتن به زبان مادریم این کتاب 

ا به اجبار از زبان مادریش محروم شود انسان ر یچگونه م نگرم، اما یزبانها به دیده احترام م

آیا این عمل ! ساخت و با توسل به زور، یک زبان بیگانه را بجای زبان مادری به او آموخت؟

یکم برای بشریت  که هنوز هم درکشورکثیرالملله ایران تداوم دارد، درعصر بیست و ،غیرانسانی

  مترقی شرم آور نیست؟ 

چرا باید میلیونها  .همه ناهنجاریهای اجتماعی را ندارد سخن دراز است و زبان توان انعکاس    

افراد جامعه را که زنان  کودک را ازمزیت طالئی دوران کودکیش محروم ساخت؟ چرا باید نصف

درپیشرفت جامعه نقش اساسی دارند، یعنی  و تربیت فرزندان درتعلیم و دهند و یتشکیل م

چرا باید افسر ارتش  گذاشت؟  پا ن عقب مانده زیرحقوق مادران زجرکشیده را با استفاده ازقوانی

برای چابلوسی، از زیردستش بخواهد تا او پالتو مستشار آمریکایی را بگیرد و مستشار پالتوش را 

چرا   کند؟ تبعیض درمیان طبقات مختلف جامعه بیداد چرا باید] به رغم میل مستشار[ بپوشد؟ 

ترس، چابلوسی، [ ، انضباط ظاهرییباط معنونضدرمیان پرسنل نیروهای مسلح بجای اباید

 راسه سایه خود نیز انسانها از حاکم درجامعه، بسیاری از حاکم باشد؟ چرا باید ازاستبداد ]دروغ

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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قیقت را بایستی این ح. دهد که جهالت بزرگترین دشمن انسان است نشان میه تجرب     

سال گذشته برای  یکصد حکومت های استبدادی ایران بویژه دردانیم که  دریافت و البته می

  . برکشور مانع از رشد و آگاهی مردم بوده اند سیادت خود

ترسی که اغلب صفات . ن باشدهای انسا بزرگترین بدبختیبه نظر می رسد که ترس یکی از     

  . نیک آدمی را از وی می رباید و انسان را مبهوت قدرتهای پوشالی اطراف خود می کند

ماجرای زندگی خود را آنگونه که گذشته است  ،من تا آنجا که بخاطر آورده ام ،در این کتاب     

شت دیگران بی تفاوت من همواره با نان به نرخ روز خوردن، نسبت به سرنو. به قلم کشیده ام

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

بخون نشستن حکومت ملی  است، رخ داده من کودک قرنی هستم که حوادث هولناکی      

نوشتن به زبان  دوران کودکی ازخواندن و از که درنتیجه میلیونها انسان جنوبی آذربایجان

سقوط حکومت ملی آذربایجان،  حتی کتابهای درسی کودکان پس از. مادریش محروم ماندند

درشهرها و روستاهای آذربایجان جنوبی به آتش کشیده ۱۹۴۶بوسیله حکومت پهلوی درسال

  . شده است

کشیدم، اما ر نوشتن را دیدم و زج ودردبستان، ممنوعیت زبانم درخواندن  یازدوران کودک     

 جوانی هم با دوران نوجوانی و. کردم یکودکی چیزی را دراین باره درک نمدردنیای کوچک 

حتی تبلیغات شوم، سالها ذهنم را مغشوش . تبلیغات حکومت استبدادی پهلوی سپری شد

هموطن  سوئد فهمیدم که حقوق ملی میلیونها درکشور 1980دهه  اواخر اما .کرده بود

گذشته « :نخست، مطالعه کتاب پرارزش[ .من ازآنها سلب شده استهمچون خود  آذربایجانیم

وجودم را لرزاند و افکارم را زیر و ) Karlskrona(شهرکتابخانه ، نشرجامی، در»چراغ راه آینده

و  انجیآذرباآشنائی با مسائل بعد از.  مصائبی که آذربایجانیها  پشت سر گذاشته بودند.] روکرد

ان گروههای یاسی درمیتهای سیفعالملت آمده بود، برآن شدم که از  نیامصائبی که برسر

راستای حرکت ملی دمکراتیک آذربایجان مصروف را در میم و انرژیبشودست  رانیا یاسیس

کشور سوئد،  عنیافتاده از وطن، ی دوردیار ن یبرای آن درابه تدریج آذربایجان و خدمت . دارم

فعالیتم حد و بطوریکه . بخشید ییا رمان مقدسی تبدیل شد و به زندگیم معنای تازهبرایم به آ

با توسل به  آذربایجان دمکراتیک حرکت ملیپیدا کرده ام که  راسخاعتقاد! مرزی نداشت

نسل جدید آن  .درآینده نه چندان دور به ثمرخواهد رسید راههای مناسب و مسالمت آمیز
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 .یی تنفس کنند که متعلق به خودشان استهوات که درهند داششانس تاریخی را خوا

  ]آذربایجان واحد[

تهیه در. شغولی مرا تشکیل می داده استنوشتن کتابی که در دسترس دارید، سه سال دلم     

هیچگونه یادداشتی وطن چون به هنگام خروج از  .بعضی از مطالب آن مشکالت زیادی داشته ام

رش مامورین اطالعات جمهوری عکسهای خانوادگی، هنگام یوکلیه آرشیو حتی .[همراهم نبود

تمامی  ازسوی دیگر] به منزلم، توسط آنها به سرقت رفته بود1365 درتابستان  ایران یاسالم

الجرم خاطرات و تقالی من برای نوشتن این کتاب به زبان ترکی آذربایجانی بی نتیجه ماند و 

  واقعیتها اکنون با نوشتن. داد، به فارسی نوشتم یم هنم یاریتجربیات گذشته را تا آنجائیکه ذ

 .کنم یاحساس آرامش مخویش  ، پیش وجداناین کتاب منعکس کرده امی که درحقایق و

نیز بخش دیگری از رضایت درونی مرا تشکیل  آینده تجربیات گذشته ام  به نسل فعلی و انتقال

امیدوارم دیگران نیز درنوشتن . یازمایندآزموده ها را باردیگر ن حداقل دیگران که می داد چرا

  !کارنامه گذشته خود پیش قدم باشند و راه ترقی و سعادت را از درون خانه خود شروع کنیم

پایان  اما. اسارت زندگی می کند است که در یدرد نامه ملت درواقع بخش پایانی این کتاب      

. پیش ببریمی برای حق تعیین سرنوشت با توسل به راههای مدن یستیاسارت را با یندادن به ا

تعلق معنوی به آذربایجان دارند،  بویژه همقطاران آذربایجانی که درنیروهای مسلح هستند و

همگی به اردویی بپیوندیم  و. نفس هایشان را با نفس های مردم این سرزمین هم آهنگ سازند

        مان که شایستگیخوشبختی هموطنان آزادی و همراه با سعادتمند و که فردای خوش،

 ما بایدگذشته را چراغ راه آینده بکنیم و با استفاده از!! بهره وری ازآن را دارند بهره برداری و

همچنان مانع  صورت اشتباهات مکرر این غیر تجربیات گذشته، آینده درخشانی را بسازیم، در

  . رشدکارها خواهد شد

ازسوی دیگرچون مضمون اصلی هویت  .را زدوده ام ابهامات زندگی خود با نوشتن این کتاب     

جمهوری اسالمی  دهد و رژیم های پهلوی و یا ملی گرایی افراطی فارس تشکیل مایرانیت ر

خود  ملت های غیرفارس را ازحقوق ملی وسعت زیاد تبلیغ نموده و این افکار شونیستی را در

آرزو داشتم  و! ن ذهنیت شونیستیمحروم ساخته اند، خواستم این کتاب اعتراضی باشد به ای

    خوشحالم. بگیرد دسترس هم والیتی هایم قرار در بیشتر گردد تانشر »اورمو«شهر کتابم در

کشوری که درسخت ترین شرایط پناهگاه دهها هزار  .گردیدنشرسوئد  ازاینکه حداقل درکشور
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که دردوران خود  مدیون جامعه سوئدی هستم. ملت های مختلف جهان گردیده است انسان از

  !تبعیدی، امکانات ذهنی مرا گسترش داد

، میرحبیب اوغلو مدوستان عزیز و فرهنگ دوست ازکه  می دانم درپایان سخن برخود وظیفه     

آنها بدون هیچگونه چشم داشتی،  که چرا. نمایمب را نهایت تشکر و سپاسگزاری یو یونس شامل

همچنین . ایش بخشهایی ازاین کتاب صرف نمودندخلوص نیت وقت گرانبهایشان را در ویر با

که امکانات میرصادق فرزند دلسوزم  ویاشار دوست عزیزم  کنم از تشکر و سپاسگزاری مي

  . تکنیکی را دراین کار فراهم ساختند

  میرموسی هاشمی

  سوئد -مالمو  2006مای   
 

 mirmosahashemi@yahoo.com: آدرس

               64 39 833 76 46 +:تلفن

   

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  مقدمه
   آنهم مردن با آتش لوله های سرد  . مردن و زیستن چقدردردناک است روزی صدها بار     

      سیاه ترین قعر قرون وسطایی شلیککه از آزادی است مسلسل هائیکه گلوله هایشان ضد

چگونه دنیای عجیب و  اینآخر! کند یمتفکری را متالشی م شود و درقرن بیست و یکم مغز یم

ند و قرون حاضر را با می خورتلو  -جلو تلو عقربه های زمان به عقب و ناست که درآ غریبی

با سرنیزه بهم وصل می کنند؟ این چه دنیایی است که درگوشه ای ازپست ترین  یقرون وسطای

  رفتارها پست ترین درگوشه دیگرش، شریف ترین انسانها را با کنند و حیوانات حمایت مي

  .کنند یشکنجه م

شلیک مسلسل ها، که می دانی هم صحبت چند    ردردناک است روزی صدها با آری چقدر     

! لحظه پیشت را ناجوانمردانه ازفرزندان خرد سال و زن جوانش تا ابد جدا کرده، زندگی کنی؟

دروغگو،  ی شود، پر ازاینجا تمام نمی شود بلکه تاریخ اجتماعی فاجعه آمیزی آغاز م در تازه کار

چرا برای آفرینش انسان زیستن . گی ، پر از  بی عاطفه میاز نامرد ترسو، پر ازعقده ای، پر پر از

  .واژه های بشریت و انسانیت را قبال درمیادین تیرباران درو کرده اند

      شریفی همچون میرموسی هاشمی با آن قلب های  مهربان و دانم انسان های  ینم     

من درتعجبم ! ک گذشته را چگونه رقم می زنند؟مرگ وحشتنا پلک های نمناک، زندگی پس از

چگونه می توان روزی با هزاران شکنجه روحی، امروز به عنوان یک انسان سالم به زندگی ادامه 

به این زندگی که هنوز هم هویت و انسانیت میلیون ها انسان   بدا  ! آیا این زندگی است؟! داد؟

ما هنوز با اشارات سایه انگشتان ! معاصر را به اندازه هویت یک موش ارزیابی نمی کنند زنده

کتاب من هم  نای با خواندن ! آری عزیزم!! یوزگی  انسانیت سرگردانیمروی زمین به در خدا در

اعدام  روزگار پر  این هم بندهایت و نه به اعدام هایی که از چند بارگریستم نه به احوال تو و
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مثل خودم گریستم که درادامه  انسان میلیون ها بلکه به احوال خودم و! وداع کردندام مد

  !زندگی هزاران بار خواهیم مرد

اراده  با ما . توانیم هر روز هزاران بار بمیریم یما نم. خیلی کارداریمبا تمامی این احوال      

ما با شرف و وجدان پاکمان  !یممردن خاتمه ده خواهیم بست تا به هزاران بار پیمانخودآهنین 

حتی به جالدان زمان  زیستن را چگونه با کسب هویت اصیل ازدست رفته مان چگونه بودن و

محکم، استوار و مطمئن با اراده، همچو الماس . فردا دیرنیست! غمت مباد! خواهیم آموخت

  .خواهی درخشید

  منوچهر عزیزی

 سوئد –مالمو   ۲۰۰۴مای  ۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  یونس شاملی

  

  در یک نگاه
خاطره نگاری، در واقع بنیاد تاریخ نویسی را به خود اختصاص داده و تاریخ نویسی دوران      

چند که تاریخ نویسی هر. درذهن تاریخ باقی مانده استکهنه اغلب به خاطره نویسی هاست که 

ب مرکب تر و علمی تری به پیچ و خمی را پشت سر گذاشته و شکل و شمایل به مرات مسیر پر

خود گرفته است، اما همچنان خاطره نگاری ها، حتی در شرایط کنونی نیز بخش قابل توجه از 

نیز از این قاعده » خاطرات یک سرباز« .گوشه و زوایای تاریک تاریخ مردم را منعکس می کند

نظامی دوره حوادث سیاسی و غلی نویسنده خواه ناخواه بخشی ازمستثنا نیست و موقعیت ش

  .خدمت نظام در آن دوره را برجسته می کند

این خاطره نگاری، که اینک آن را پیش رو دارید، زمان تقویمی در کلیت آن رعایت شده در     

پس و پیش می شود و متن اگر اما در طی متن گاه زمان برای انعکاس احساس نویسنده . ا ست

د، اما به انعکاس واقعتیهایی می پردازد که با گردونهء بررسی علمی پدیده خارج می شوچه از

اندکی مدد جستن از توانائی ذهنی می توان تصویری نسبتًا زنده از حوادث مربوط به آن دوران 

  .را بدست آورد

کتاب انعکاس تجارب شخصی و دردها و رنجهایی است که نویسنده در مسیر بخش دیگر     

واقع حکایت تلخ در » خاطرات یک سرباز« .ه استزندگی پرمشقت خویش آن را از سر گذراند

اسی، ک جامعه عقب مانده از نقطه نظر سیی اغلب انسانها درآن زندگی است که بازخوانی 

یک دستگاه درون بویژه که اشتغال در پستی در. ننداجتماعی و اقتصادی با آن دست به گریبا

نقد می کشد،     ب آن را به زیر تیغ آن نوعی که نویسنده در اوایل کتاخشک و بی روح نظامی از

بی خردی های نظام موسی هاشمی که همواره خود را در تنگنای برای کسی چون آقای میر

دمکراتیک حس می کرده، و آنچنان که این احساس در سطر سطر این کتاب به فریادی غیر

  .  مظلومانه تبدیل شده است، سخت و طاقت فرسا می نماید
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آقای . درجای جای این کتاب به چشم می خورد »خاطرات یک سرباز« دهصمیمیت نویسن     

هاشمی تقریبا از تمامی چهره هایی که در این کتاب از آنها سخن می گوید، تصویری انسانی و 

این درحالی است که اغلب شخصیتهای مورد . چهره ایی نسبتا مناسب به دست می دهد

رسد  فسران ارتش را تشکیل می دهند و به نظر می، ماموران، درجه داران و اهتوصیف نویسند

رغم توصیفی که در این کتاب آمده است عناصری خشک، با دیسپلین و که نظامیان بایستی علی

بویژه آنجا که سخن از ارتش و نظامیان دوران حاکمیت استبداد . بیش از حد جدی باشند

  .  نده در تصادم قرار می دهدپهلوی ها سخن می گوید خواننده را با خیال و اندیشه نویس

انعکاس واقعیتهایی است که بیش از نیم قرن نه تنها بر  »خاطرات یک سرباز«عین حال در     

سای تحوالت بلکه حکایت تلخ و طاقت فرکتاب سایه انداخته، ده زندگی شخصی نویسن

  . می کشد توضیح آن دوره را با زبانی روایت گونه بهاجتماعی و اقتصادی درجامعه عقب مانده در

به افکاری باز می گردد که نویسنده در سالهای » خاطرات یک سرباز«بخش برجسته کتاب      

مهاجرت در سوئد به آنها مسلح شده و سایه این افکار یعنی آذربایجان دوستی، هویت طلبی 

به پایان  از تاترکی چون سایه تمامی متن کتاب را از آغ -ملی و بازگشت به خویشتن آذربایجانی

 تمامی متن کتاب شخصیتهایال سایه هویت طلبی آذربایجانی درهمین روبر. دنبال می کند

با هویت های اتنیکی و تعلقییت ملی شان برجسته می کند و عناصر  »خاطرات یک سرباز«

  . تمامی متن کتاب روایت می شودانی حتی با تعلقییت شهری آنان درآذربایج

را ویراستاری کرده ام، اما تالش » خاطرات یک سرباز«خشی ازکتاب با وجود اینکه من ب     

داشته ام که نوشتار استقامت منطقی و احساسی نویسنده را مخدوش نکند و هر خواننده ایی را 

بنابراین ویراستاری آن بخش از این . نظر نزدیکتر کندمًا به شناخت نویسنده کتاب از هرمستقی

لذا ساختار . م، ابدًا تالش نکرده ام که ساختار کتاب را برهم بزنمکتاب را که من انجام داده ا

موضوعی کتاب و چگونگی جریات خاطره نگاری را آقای میرموسی هاشمی، نویسنده کتاب، 

  .  انجام داده اند

درواقع نجواهای مظلومانه سربازی ایست که با تمامی صمیمیت و » خاطرات یک سرباز«

دمکراتیک ارتش باز، از سویی درچنبره نظام خشک و غیر، به عنوان یک سردرستکاری

سالهای انقالب سیاسی در شاهنشاهی گرفتار آمده و در تالطم روزگاران و تحوالت برق آسای

،  به یک گرفتاری عظیم در اشل زندگی فردی و اجتماعی نویسنده و همقطارانش بدل 1357

 .  گشته است
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  :زادگاهم

 ، ماکو،یخو درمیان مرند، وشود شامل می  روستا را هیجدهدرآذربایجان حدود ، یکانات     

 یبیشترکوهستان یخطه جغرافیای این. قرارگرفته است گسترده شده ودرجنوب رود ارس جلفا

  .رود یبشمارم ء آنبلندترین قله متر۲۱۸۰با ارتفاع ) یقاالداغ( ،وهک هعقل و بوده

 در شود، یاکنون نیزمنطقه شکارگاه ممنوعه محسوب م یکانات ازقدیم شکارگاه شناخته شده و

 ووشك پلنگ، حتی درگذشته و دارد وجود بسیار یمتنوع یحیوانات شکار آن یدشتها و کوهها

شاه  میرزا نایب السلطنه فتحعلی عباس .شدی مِِ پیدا راواننیزف خوكو ]یکنوع پلنگ است[)وشق(

 اغلب زیسته اند یکه درتبریز مدولتمردان سایر و ناصرالدین شاه قاجارمظفرالدین میرزا ولیعهد و

  . آمده اند می شکار باین محل  یبرا

 مرکز قرارگرفته یدریك دره نسبتا عریضکه نفرچهارهزارجمعیت حدود با کهریز قصبه یکان     

متری آن واقع  پنج کیلو درچهل و این قصبه درشمالغرب شهرستان مرند و. مهم این محال است

است که  وسیعی دشت ییکانات دارا .نظرتقسیمات اداری تابع آن شهرستان می باشداز شده و

این دشت فاقد آب زراعی بوده و اخیرا با . خوانده می شود»یمیل دوز«به اصطالح محلی

 طرحی ازسوی وزارت نیرو گفته می شود که. قسمتی ازآن زیرکشت رفته است حفرچاه عمیق

آغ چای زده  چای و های قطور روی رودخانه که بر سدی دردست تهیه است که با استفاده از

َ زیرکشت برود خواهد شد بخشی ازاین دشت که خاک بسیارحاصلخیزی دارد به   پیش بینی .

   . ین دشت به دشت مغان دومی بدل شودصورت تحقق این امر ا شود که در می
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 پائیز بهار و نسبتا خنک و یتابستانها دارای هوا محال یکانات ازنظرآب و یکان کهریز و     

   .استسالیانه درحدود سیصد میلیمتر آن منطقهبارش  مقدار. سرد است یزمستان ها معتدل و

ازطرف  وستان ازیك طرف به کوهواقع شده که  »بئل یچنل«بنام یمحل کهریزکان درشرق ی     

چنلی «که  شودی احتمال داده منام آن  و موقعیتاین باتوجه به . جلگه مرتبط است دیگربا

شش طایفه  ن کهریزکادری .ی باشدمعروف آذربایجانقهرمان » کوراوغلو« محل مبارزهء »بئل

. ی، چایلیغیب لرای ،ی، قیه لاصارلی، حیل اوغوزلو، حمزه :از بزرگ سکونت دارندکه عبارتند

این دهستان اسکان یافته  یاوغوز است که درمرکز قدیم قوم ترکان زا یطایفه اوغوزلو دسته ا

  . شود یمحسوب م تاریخ یکانات نیز ترکان اوغوز تاریخ قرائنهمین توجه به  است، با

غ قویونلو، قویونلو، آ دوران قارا ترکیه در و روسیه یبه مرزها یمنطقه یکانات بعلت نزدیک     

  . بوده است یزیاد یجنگ ها ها و یشاهد لشگر کش... تیموریان، صفویان و

 انقالبایفا کرده اند، بویژه در یآذربایجان همواره نقش برجسته ا یمل یدرجنبش ها ها ییکان

 یخارج و یداخل استبداد ینیروها وجود تبریز، را از و ، مرند، جلفایخو یمشروطیت، شهرها

  .بوده است انگیز رزم آوران سوارکار یکانات درطول تاریخ تحسین یساختند، دالور آزاد) روسها(

  

  :کهریزها

ارباب  ی روزگار خود را سپری کرده و هرگز سیستمخرده مالک همواره به شیوه زندگین کای     

 و ندحاصل کم بعلت کمبود آب، یکشاورز یها زمین. استحکم فرما نبوده  درآنجا یرعیت و

 و یمصرف عموم یمنابع آب برا و دهندمی  تشکیل یدیم یها ها را زمین مینبیشتر ز

که  وجود دارد، یکانات در کهریز ۵۹حدود  یشود، بطورکل یتنها ازکهریزها تامین م یکشاورز

  .اینک برخی ازآنها خشک شده اند

  : استاد میرهدایت حصاری درخصوص کهریزها، تاریخ و تکنیک آن می نویسد

حقایق  توجه به اما این ادعا درست نیست، با داختصاص داده ان را بخود نیك کهریزها تک یچین«

آن  یصنعت یبهره بردار و یزمین زیر یدست یافتن به آب ها ، پیدایش تکنیك کهریز ویتاریخ

محقق  .گرفته است صورتدوران اورارتورها در یطولت سپس درآنابارنخست درمنطقه یکانا

 تحقیقات بعمل آورده ویست سال درایران بوده و دراین باره مطالعات وب »گوبلو«بنام  یفرانسو
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تحقیق به بمنظور او. است این امر اختصاص دادهه ب را دکترایش پس ازمراجعت به فرانسه تز

بسیار   یزمانهاپیدایش کهریزها در اثبات یبرا دیگردنیا نیزمسافرت کرده و یازجاها یبسیار

 از ینشان ساخت، بسیاربایدخاطر جادراین. ان تالش کرده استایر یزیرزمین یقدیم درآب ها

ت به میان آمده فقط ازکلمه درایران صحب یایران وقتیکه ازآذربایجان جنوب نویسندگان غرب و

  .جسته اند یازبردن نام مستقل آذربایجان دور استفاده کرده اند و ایران

ردد، دومین پادشاه گی م ل ازمیالد برقرن قب هشتبه  یکهریزها اولین سند تاریخ درباره     

یورش علیه اورارتوها دریك سنگ نوشته  یدرشرح قبل ازمیالد ۷۱۴سال  »سارگون«ییعن آشور

   .تزیاد در سرزمین اورارتور اشاره نموده اس یکهریزها به وجود

درآن اطراف  رسد یمرند م به شهر ودریاچه اورم زاگرس درشمالی ازکوهها سارگون پس ازعبور

 یتاریخ ینشانه ها توجه به کند که با یچشمه تعجب م رودخانه و از بودن مناطق دورازسرسبز

  .همان یکانات بوده است منطقه مزبور

 را آنها اختراع این تکنیك و آنها را دیده و یچشمه ها کهریز و یها بارنخست چاه یسارگون برا

سیاحان و  از یت که درهمان زمان برخنسبت داده اس »اورسانین«ییعن به اولین پادشاه اورارتور

 این تکنیك به سایر اند، بعدها قید نموده این محلرا در یزیاد یکهریزهاتاریخ نویسان وجود

 ۷۵۰میالد به مصر و سال قبل از پانصدجمله شود، از یهمسایه پخش م ینقاط ایران وکشورها

   به آمریکا ۱۵۲۰درسال  و آنجا به مراکشاز امیه به اسپانیا و یبن بوسیله حکومت یمیالد

منتقل ) منطقه تورفان( به کشورچین۱۷۸۰درسال  نهایت و یشیل ازآنجا به و) لوس آنجلس(

دهد  ینشان م تحقیقات اما دانند یفرزندان خلف اورارتورها م را ها خود یالبته ارمن. شده بود

 یوگرج یزبان ارمن با و بود یزبانشان ازنوع التصاق »ترك زبان یخلق ها«که اورارتورها مانند 

در  توان یمی مشابه به زبان ترک نشانه ها را سایر و یمحل ینام ها ندارد برعکس بیشتر یهمگون

ستاد قه یکانات، تالیف وگرد آورنده، ابراساس منوگرافی منط( کلورآذربایجانولدرف یسیر( »!اورارتورها دید

  )۶۶۰و ۶۵۹ص ،  1379میرهدایت حصاری، سال 
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  وصف یکانات در یآذربایجان یبه زبان ترکمیرهدایت حصاری اوستاد سروده ه شعریك قطع

  .شودی بشرح زیردرج م

      آچاندا   الله     داغالر   یفصل    باهار

  یکاناتدادیر     سنبول آختارسان  گول،

      باتاندا      یاشیال آل  یاماجالر     یال،

  یکاناتدادیر    آختارسان   گول سوسن،

  

  قهرمانالرا      چیخان اوردان   حسن ا   

    اوجالدانالرا         بایراقین      آزادلیق   

    یارادانالرا         افتخار           تاریخه   

  یکاناتدادیر       آختارسان  ائل   اصیل   

  

    زامان بوردان بیر   یقاچاق کرم گئچد

  االمانی  دئد   یئرده   بو ی اگد  باش

      گمان یب  یئر بو  دیر ردویو ایگیت لر 

  دیر یکاناتدا   آختارسان   اوغول   مرد

  

  دوشوب یان یانا وار یاون سککیزکند   

  پروانا    الرناو  شمع دیر  کهریز یکان   

    نشانا    واردیر      اوغوزالردان   اوردا   

  دیر یکاناتدا  آختارسان دیل   شیرین   

  

    روددوز  ییان داغ داشدیر، بیر یبیریان

  تمیزدیر  سویو  لطیف  چوخ   یهواس

    کهریزدیر  باخیرسان گول دیر یانا  هر

  یکاناتدادیر     آختارسان   لؤگ ی قانل
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  یبره س    آهو ی   داشالری   داغالر   

   یفره س    دالدا  توشور ؤا کهلیك لر    

    »یبهشت دره س«تپه، ی،گؤ»قیزوولو«   

  تدادیر یکانا   آختارسان»  بئل یچنل«   

  

      گؤزللر   اوسته    کهریز  سحر -سحر

  گولرلر  دانیشارالر  سالیب    شینلیك

      گول اللر    آغ بیله کلر،  یاناقالر،   آل

  یکاناتدادیر     آختارسان  بئل   اینجه

  

      دستانا   آدین   سالدیم     ) هدایتم   

  نشانا  مندن تاریخده   قالسین  یقو   

    یانا هر  یایند  دیمداغیت شهره تین    

 یکاناتدادیر    آختارسان     دل   اهل   

  *** 

 

 

 

 

 

 

 

  

  همان منبع ۱۰ص 



  

  

  

  

 

  

  

  کهریز   کانخاطراتم دری و تولد

 یمل عمرحکومت حدود سه ماه پس ازپایانی یعن۱۳۲۶ماه  درسیزده فروردین من      

بعلت یورش ارتش حکومت آذربایجان را  یترین ایام که سراسرسیما یآذربایجان دربحران

تیرباران  یآزادیخواهان حکومت مل از یبسیار و فراگرفته بود ینگران اندوه و و تهران غم یمرکز

 دریك کهریزکان وطن کرده بودند، دردهستان ی تركی بسیار محبوس گشته و یا عده شده و

 خدیجه سلطان مادرم واهل یکان کهریز  1پدرم میرغفار. گشودم جهان خانواده کشاورزچشم به

ازطریق  معاش خانواده و امرار و پدرم خرده مالك بود بود، تبریز )امیرخیز( امیره قیز ازمحله

   .شد یتامین م یدامدار وی کشاورز

 دردهستان آغازکردم) جاماسب( یدردبستان دولت را یدوران ابتدائ یسالگهفت درسن       

  تحصیل کنند، متاسفانه  توانستند یه مپسران درآن مدرس کهبودك مدرسه دایریمزبورتنها 

 یخال پسرها درکنار دختران یجا و دانش محروم بودند علم وتحصیل دختران درآن موقع از

 .داشتمی  مدارس بازازتحصیل در پسران نیمی ازکودکان را میان دختران وتبعیض آشکار .بود

  

___________________________________________________________________  

 فرزندان موسی بیگ. است  »نازنین«و مادرش» موسی بیگ«رزند کوچک خانواده بود، نام پدرشپدرم میرغفار ف -۱

موسی بیگ، همسر  پس از وفات  میرغفار و -میرمحسن -میرحمزه -میرشجاع -زال خان«: بترتیب سن عبارت بودند

     زند بنامهای و نازنین خانم ازهمسر دومش سه فر نازنین، با شخصی بنام کربالی میری ازدواج می کند«او 

   .نزاکت را دیده بود«نده فقط عمویم میرمحسن و بی بی نگار» دختری بنام نزاکت بود حسن آغا، حسین آغا و
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 روشنفکران و تالش ازتحصیل سرانجام با این منطقه پس ازتحمل سالها محرومیتاما دختران 

   .انجامید به آموزش پرداختند ۱۳۵۳سال سهء دخترانه درکه به تاسیس مدر خیرخواه افراد

ر شود، با مددگرفتن ازتاریخ پرافتخای صحبت م مردم این دیار که ازیکانات و وقتی      

 او مبارز. گیردی نورالله خان یکانی درذهن انسان جان م هآذربایجان، نام پرآوازه زنده یاد میرز

جای دارد دراینجا به چکیده ای ازنوشته پرویز . سوزی بوددل آزادیخواه صادق و خستگی ناپذیر و

 .نورالله خان اشاره کنم همیرز) برادر زاده( یکانی زارع 

1زارع پرویزیکانی      

آزادیخواهان مشروطه  که مبارزین و ازجمله اقداماتی بایدگفت« :نویسدمی  

شهرها و  سبک نوین در مشروطیت انجام می دادند، یکی هم تاسیس مدارس به درعصرانقالب و

دریکانات نیز به زمان انقالب مشروطه و  جدید سابقه تاسیس مدرسه به سبک. روستاها بود

به همت او بودکه مدارسی دریکان کهریز، یکان علیا، یکان . می رسد ینورالله خان یکان همیرز

یکانات گمارده  معلمانی برتعلیم نوآموزان شد و  راه اندازی) اسکندر(و اسکی کند) سعدی(سدی

کودکستانها درایران،  الل ها و نیز که مرحوم جبار باغچه بان موسس مدرسه کر و چنان .شدند

تبریز جهت  نورالله خان در یرزهدرزمان ریاست شهربانی م«: خود می نویسد درخاطرات

عللی  اداره فرهنگ آن زمان پیش او رفتم تا مرا به اداره فرهنگ معرفی کند و او بهاستخدام در

تومان ازجیب خودش به من حقوق  هیجدهدرعوض حاضر شد ماهی . این کار را مصلحت ندید

یکان  ،شواهد دال براین است که درمنطقه بعد ازمرند  .مرا به دبستان یکان بفرستد بدهد و

که راه  ولی هزاران افسوس. به سبک نوین دایر شده است نخستین جایی بودکه درآنجا مدرسه

سنگ اندازیهای مخالفان علم وآگاهی و  روبرو بود و مدارس پیوسته با مخالفت هایی اندازی این

  مرتجعین

___________________________________________________________________  

درسال  متولد شد و» اوغوزلو« درطایفه» کهریز یئکن«شمسی، در روستای  1256نورالله یکانی درسال  همیرز -1

سال زندگی پرفراز ونشیب و تالش  69سالگی پس از عمری مبارزه برعلیه ظلم و استبداد و  69مسی درسن ش 1325

به دست مشتی اوباش و رجاله به درجه رفیع شهادت نایل » توپراق قاالسی«مجاهدت درشهر اورمیه ودرروستای  و

  .شربت شهادت نوشیدآمد وجان شیرین خود را در راه آزادی و بهزیستی هموطنانش نثار نمود و 

خواننده .  74،75اورمو، صص 1383یکانی، چاپ، سال مؤلف پرویز) الله خان یکانی، ازپس غبارزماننوره میرز(کتاب  

  .گان عزیز می توانند برای آگاهی بیشتر به  منبع مزبور مراجعه کنند
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  .این مدارس تخته شود که خیلی زود درجهل و بی خبری افراد عامی سبب شد و

مدرسه، خانمی  نورالله خان از همیرز ستاهای یکانات هنگام بازدیددریکی ازرو، می گویند   

  »  .میرزا تو را به خدا فرزند مرا بابی نکن: روسری خویش را پیش پای او انداخته و می گوید 

تحصیل ) بود نورالله خان تاسیس شده هکه توسط میرز مدارسی(»نوریه«مدارس بعدازتعطیلی   

هجری  1319ای آنها مکتبخانه هایی به سبک جدید درروستای یکان کهریز درسال کرده ه

. دایر شد کهریز روستای یکان به سبک جدید در 1»جاماسب«مدرسه ای دولتی بنام  شمسی

باسواد شدن  نورالله خان یکانی ازدایرکردن مدارس به سبک نوین، روشنگری و ههدف میرز

سوی مردم ازاز جهل و عدم آگاهی گروهی یک طرف و ن ازم بود ولی تالشهای واپسگرایامرد

  » !مانع تحقق اهداف عالیه آن مرحوم می شددیگر

بود  ]یسیروس قمر[دردبستان جاماسب تحصیل کردم، معلم ما  یکالس دوم ابتدائ تامن      

به سه بخش تقسیم شده  توجه به استعدادشان که به خاطردارم شاگردان کالس اول با آنچه را

  بورزم یدرکدام یك ازبخشها مه افراموش کرد» زرنگ«اول«  متوسط« تهیه»ضعیف«جدید :بودند

 کردمی نم درك خوب مفهوم آنها را اما حال بودم،خوش هائیکه تحویل گرفته بودم کتاباز .بودم  

 در یعنی زبان فارسی بیگانهیك زبان  ، اکنون بایزبان مادربه سال عادت هفت که پس از چون

 دیار دریعنی، وطنم  خارج از را خود روزآغازتحصیل خواندم، دراین مرحله وی درس م کالس

 اما. بودم باخته را کالس غریبه بودم وخود یحس کردم مثل اینکه درداخل چهاردیوار غربت

 مشکالت فراوان کم کم با کرد، باید تحمل واست  یکارطبیع حتما اینکه  کردمی م احساس

 یترک مادریشان زبان ،یآذربایجان البته تمام شاگردان دامه دادیم،ارا  درس انس گرفته و

پنجاه  دویست ودرمدرسه  یحتودراین کالس  هم زبان نمونه یکنفر فارس یبرا بود یآذربایجان

  .بودند   روبرو روحی این مشکل همه مانند من با آنموقع وجود نداشت و ینفر

 یدیگر، بنامها یمعلم ها و آرام بود ارمهربان وبسی و ساله سیحدود در جوانی »قمری«معلم ما 

       و یعسگرآغا مظفرحاج  مدرسه مدیر .همه ازتبریز آمده بودند... و ، شفیعی، مسلمیسلطان

___________________________________________________________________  

انقالب  پس از، کهریز افتتاح شد کانی درشمسی  ۱۳۱۹بود که درسال یدبستان جاماسب  اولین مدرسه دولت -1

 .یافتنام  تغییر) عمار( به یاسالم



  نخستین سالهای حیات

_________________________________________________________ 
29

      محسوببنام  کشانززحمتا و اهل روستا ازروشنفکران هردو یصفر یاسمعل حاج معاونش

قابل  یکانات یکردن فرزندان اهال باسواد درفرهنگیان  معلمان و سایر و خدمات آنان. شدندی م

 ،عسگرآغا. کنندی م یاد یسال اکنون نیزمردم ازآنان به نیک یهاپس ازسال و تحسین بود

  .به ابدیت پیوسته، روحش شاد باد که سالهاست

 قرارداشت ی قناتیکوه قاالداغ یدرمجاورت دامنه ها کان کهریز،ی یکیلومتر پنج درحدود     

 یکهریز نمیرحسی واقع شده بود،حوالی آن که امالك پدرم در»باال یکهریز میرحسین« بنام

بهم پیوستن آب چاه هایی چندکه دردامنه کوه مزبورحفر شده است که آبش ازقناتی نام  باال

به روستای » یکان باال«راهبرسر) که سابقا مالرو بوده(جاده ای  اند تامین وسرانجام درکنار

 دراین آب . هرثانیه می باشددر آن پنج لیتر )مقدار( به سطح زمین می رسید و دبی» یامچی«

ازآن آب برای زراعت  جمع شده وکشاورزان بسته به سهمی که درآن دارند) استخر(برکه ای 

یا تنظیم سند بین  ساعت و آب قنات ها دریکانات معموال برحسب. خودشان استفاده می کنند

  .مالکین خرید و فروش می شود

 در پائین تر متر صد چهار حدود»پائین یمیرحسین کهریز«هم بنام استخر یاستخردیگر      

مقدارآب  که واقع شده است کهریز کاندهستان ی و »باال یمیرحسین کهریز«کنارجاده مالرو

 درختان از یانبوه شدن منطقه گشته وا باعث سرسبزوجودکهریزه .لیتربود ۳ثانیهآن در یده

  .افزود آن منطقه می طبیعت یزیبائ پیرامون به در

  از یبسیار اواسط بهار از نیزمناسب است، معموال یداردام یبرا یاین منطقه کوهستان      

 من نیزهمراه پدر د،کننی م محل مزبورکوچ به یدامدار و یانجام کارکشاورز یخرده مالکان برا

وکوشش ادامه  همراه باکار یزندگ. یافتیم یم مان دراین محل اسکان یمادرم درخانه ییالق و

 یبودند، عمده محصوالت کشاورز یآب یزمین ها بیشتر از یخیل یدیم یداشت، وسعت زمینها

میوه جات مانند زردآلو، توت،  سفید، خربوزه، هندوانه و و گندم، جو، نخود سیاه«: عبارت بودند

 نگالخ بودن س. شد یتامین م ز،، گوسفند، ب گاو قبیل از یدامدار درآمد از از یبخش. سنجد و آلو

  آهنین  یآورد، درآنموقع هنوز دنده ها یم جودبوی درامرکشاورز را یزمینها موانعبیشتر

برای  گاوآهن یازآالت سنت را نشکافته بود، تنهای وعزرم یسینه زمینها یماشین آالت کشاورز

  .شد یاستفاده م شخم زدن
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منطقه  دراین .میگردید یجمع آور یروش سنته تابستان بودکه محصوالت بدر بیشترمواقع     

 و دل انگیزمحیط  پیچید، بویژه درفصل بهار یم عطرگیاهان درهوا یکوهستان یهوا خوش آب و

 یشبها .چون ستارگان درخشان آسمان می پوشاندندزمین را  یرنگارنگ وحش یها گل

 یپرندگان، صدا آواز شب و سکوت ،نشستیم یم یتابستان هنگامیکه درپشت بام خانه ییالق

چنان درذهنم شکل  مادر و شیرین پدر یها صحبت وگوشه وکناردره ها، رچوپانان د ی،ن ،دلنواز

گوسفندان  یروزها پستان ها. زننددرخاطرم موج می  هنوز که به نیم قرن است نزدیك و گرفته

ازحاصل  دوشیدند و یم را کسان دیگرآنها غروب مادرم و دمدمه های شدند، یم شیر بزها پر و

 ل نیزسع یکندو یتعداد .شد یم دوغ درست ترین ماست، پنیر،کره، روغن و آنهاخالص

 کارگرها معموال رسید یم محصوالت فرا یآور جمع درفصل تابستان نوبت .کردیم یم  ینگهدار

 یبرا»باال کانی«از یهمگ و سخت کوش بودند مهربان و بسیار یانسانها که بیشترشان زن و

 چهاردود محل کارشان ح تا باال کانفاصله ی. آمدند یپدرم م یچیدن محصوالت به مزرعه ها

  .گشتند یباز م غروب آمدند و یپیاده سحرگاهان م یپاکیلومتر بودکه معموال با

 .بود  پهن ...و زهگندم، جو، نخود، هندوانه، خرب مان یخانه ییالق یهموار روبرو یدرزمین آب      

با  یدکه افرا...، سیب ویگالب ازجمله انگور، میوه ها درمنطقه یکانات کمیاب بود از یبرخمعموال

گذاشتند، معموال یك سطل ی م سرخرمن ها بفروش را در االغ اینگونه میوه ها اسب و استفاده از

 این ترتیب میوه بدب .کردندی دریافت م ...یا و دادند درمقابلش یك سطل گندم، نخود یمیوه م

  .شد یحبوبات عوض م ایپول 

 ییعن یکارها همه به محل قشالقفصل پائیز پس ازبرداشت محصوالت و پایان  یدرنیمه ها     

 و یبخار باران معموال بارش برف و سرما و با آغاز. ندداد یم مکانتغییرکهریز  کاندهستان ی

مردها ازصبح  .کردندی استفاده ِم یسنت یازکرس ازخانواده ها یبسیار شدند و یمروشن تنورها 

  معموال در خانمها نیز و دندکر یم یسپر درقهوه خانه هارا  خود گذشته اوقات ازشب یپاس تا

  همچنین زمستان معموال ایام و نیمه دوم پائیز .شدند یجمع م کنارهمبرای گپ زدن  وخانه ها 

  .شد یمحسوب مروستائیان استراحت  و یریکاب
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  ی کودک دوران مشکالت

االن بزرگس مانند گی سال۱۰و۹درسنین  دارم این است که، یکه ازدوران کودک یخاطرات بد     

وظایف  از یکی مثال هنگامیکه درییالق بودیم،. کارسنگین نیست کردم، البته منظورمی م کار

درمزارع خودمان ازاین حیوانات . گوسفندان، بزها، بره ها، بزغاله ها وگاوها بود من چراندن

 کنترل همه حیوانات یکجا بسیارسخت بود، دوست داشتم تنها گوسفندان و. مراقبت می کردم

خواهم می «  : می گفت پدرم   !لذت می بردم این کار از بزغاله ها را به چرانم و ا و یا بره وبزه

مصائب تلخ گذشته  بخاطر مادرم برعکس پدرم بود، او،» .وکوشش عادت بکنید بچگی به کار از

 آسایش هرچیز به بیش از و درحیاتش، هرگز راضی نمی شد لحظه ای ازجلو چشمش دور باشم

  »  .دیشیدمن می ان

گله ] دیمی[زمینهای ناهموار  بود، هنگامیکه در روز نزدیکی ظهر کنم، یک فراموش نمی     

زد   آنرا شاخش به یکی ازگوسفندان حمله کرده و با] کئل[گاو نر حیوانات را می چراندم، ناگهان

بمیرد،  اینکه گوسفند قبل از بالفاصله پدرم به محل رسید و مبا فریاد. به زمین انداخت و

توسط من به  آن را پشت اوالغی بسته و لحظه ای بعدگوسفند را بر و ،فند را بموقع بریدسرگوس

  .دقصاب روستا فرستا

 مانند قند، یبردن چیزها آوردن وبود، یعنی » پادوئی«کارهای  ،من وظایف دیگر یکی از     

ناهار کارگران بعهده صاحب  درآن موقع معموال، صبحانه و. [کارگران به... ، نان وی، چایشیرن

 از یگله ا درمیان صفر یدرجه باال ۳۰ درزیرآفتاب سوزان شایددرمزارع،  این کار] کار بود

حل ماالغ از اسب یا با یرفتن به تنهائ یا و یسایرحیوانات موز عقرب و ،یخطرناك دیم یمارها

 کانی[از یمایحتاج عمومآوردن  یبرا مالرو یراه کوهستان کیلومترپنج  حدوددر یسکونت ییالق

هفده  حدود »مراد«بود بنام یکنم درآنموقع پسری فراموش نم. سخت بود یبرایم خیل] کهریز

 کموکتراهم را سدکرده ) یسلطان ارش(امامزاده  یها ینزدیک بین راه در اندام کهدرشت  ساله و

بارها  ،حس مسئولیت متاسفانه برادربزرگم بدون. کردمی م عبورترس ازمحل مزبور همیشه با .زد
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 دومشکالت من  )اورمیه( وبویژه پس ازرفتن مادرم به اورم. ساختی مروانه  این مسیر مرا از

  .بود شدهچندان 

 شود تنها با ینم مادران را یدلسوز لیو ،می باشدفرزندش  ، دلسوزیهرپدرکه درست است 

تاب  یبحساس و  سیارنسبت به فرزندانشان بنوشتن چند کلمه توصیف کرد زیرا دل مادران 

  .کندی تامین م باشد ممکن ی کهبه هربهائ هرگونه کمبود بچه اش را  واست 

 ببار جسور و چابك دکودك را بای«: گفتندی م »کان باالی«ها دردهکده  یبرخکه شنیده بودم 

 ».بار نیایدترسو  تنبل و، بزرگ شد سست یوقت تا یاد داد وکوشش را به او کار یازکودک آورد و

  !بودند سخت کوش دلیر و اکثرا   این روستا یحقیقتا هم اهال

بلکه . زده باشند کتك مرا خطا ارتکابم درهنگام بزرگ خواهرحتی  یادم نیست که والدینم یا     

 او از زد و یم کتک مرا یوگاه برادرم خشن بود ،اما برعکس ،کردندی م ی امهمیشه راهنمائ

نسبت  یروز جامعه آن زیرا را دراین باره نمیتوانم مقصر بدانم،البته برادرم   ترسیدم یمبشدت 

 اکثر در که خشونت علیه کودکان توانم اقرارکنم یبه یقین م و عقب مانده بود یبه امروزخیل

 یعقب ماندگ ،زشت یالبته بزرگترین عامل اینگونه کارها. متداول بود یآنروز یخانواده ها

      از ازکودکان فدا شده و یبسیار یه درجامعه روستائک بودی اقتصاد و ی، اجتماعیفرهنگ

  .ماندند یبهره م یب یدوران کودک یطالئ یمزیت ها

باسواد و ازمسائل  ،بلند سال داشت قدچهل  حدود»یرستم هاشم«داشتم بنام یعموزاده ا     

بود دربین جامعه روشن  یجد آدم خوش قلب و .آگاه بودروز یسیاس و ی، اجتماعیفرهنگ

ازفدائیان  ۱۳۲۴آذربایجان درسال  یدرزمان حکومت مل داشت وای احترام فوق العاده  یفکر

فرمانده [ زنگنه را ازدست سرتیپ احمد واورم بودکه ازیکانات یاعزام یبنام بودکه جزو نیروها

  .عناصر وابسته به شاه نجات داده بودندسایر و ]اورمو 4لشگر

 او ادرم بهم.بود گرجستان ازآذربایجانیان مقیم وا داشت، نام »یزنرگ« پسرعمویمهمسر 

بود، متاسفانه  یمادرم صمیم اب مانند خواهر زیبا بود،  مهربان و یگفت، خیل یم »یدخترگرج«

همیشه برایم  یمصائب مادرم سبب شده بود، عموزاده ام رستم دردوران کودک. فرزند نداشت

چون پدر، « :گفتی به مادرم م ،خریدی م یزاسباب با داد و یبمن پول م او. محبت بکند ابراز

 یعادت کرده بودم بجا یازکودک »!هستم من برادر شما ی، حاالگم کرده ا برادرت را مادر و

. عموزاده من بوده است اوپس ازبزرگ شدن فهمیدم که  و. گفتمی م ]یدائرستم [به او، عموزاده



  نخستین سالهای حیات

_________________________________________________________ 
33

دوستان  و یکسو از یسیاس یمت ها، نامالییاقتصاد ازفقری ناش یروح یبعلت فشارها بعدها

 عمویمیعنی  پدرش، تمام خانواده وبویژه .آورد یبه تریاك رو دیگرسبب شدند یناباب ازسو

به اعتیاد بعلت ۱۳۴۰ متاسفانه درنیمه دوم دهه .ازاین کارسخت ناراحت بودند »میرمحسن«

 همسرش نرگیز نیز و است کهریز وداع گفت اکنون مزارش درآن دیار کانرا دری یفان تریاك دار

  .باد  یخاطرشان ابد روحشان شاد،. درگذشتو اورم او در چندسال پس از

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  وخاطراتم »واورم«شهر

آذربایجان  مرکزاستان و آذربایجان  یشهرهاقدیمی ترین  وزیباترین  ازی یک۱واورم شهر     

 مرز عراق ازغرب با ترکیه و اشمالغرب ب کیلومترمربع از ۵۸۹۹که با مساحت  ی باشدم یغرب

 اورمو[و مدریاچه اور غرب در ،متر کیلو۳۰عرض و کیلومتر۷۰بطول یدرجلگه ا و مشترك دارد

. باشدمی نفر ۶۳۰۵۰۶به  بالغ یشمس۱۳۷۰یسرشمار جمعیت آن برابر.قرارگرفته است ]گؤلو

 )دره قاسملو( سیخان دره  ...و یدامدار ،ی، باغداریکشاورزطریق بیشترازمنبع درآمد این شهر

شمال بلحاظ  یکیلومترپنج  و چهل درحدود یارتفاعات قوشچ غرب و یمتر کیلو۳۰درحدود

  . است برخوردارای فوق العاده  و اهمیت خاص از یمانظ یجغرافیا

      است  یشهربزرگ قدیم یهاورم« 2:نویسد یآن م معجم البلدان درباره در ییاقوت حمو     

  منسوب و. راه است سه روز تبریز و بین آن شهر. سالم است یهوا ب وآ و بسیار یها باغستان

   یها چشمه سار بستانها و و ندیده ام که باغها یمن هیچ جائ. گویند یم »یارمو«را  یهبه اورم

___________________________________________________________________  

تبدیل شد و بعد از انقالب اسالمی مجددا به نام اصلی خود اورمیه شاه به رضائیه  شهر اورمیه درزمان رضا -۱

بوده و سحوا اورمیه نوشته می شود، اورمیه یا » اورمو«بازگشت و ضمنا دراین کتاب، من نام اصلی آن را که بشکل 

ؤمری به زبان س» اور«اصل نام این شهر ریشه درزمان سؤمرها دارد و . خواهم نوشت» اورمو«بصورت واقعی آن 

  .اورمیا یعنی شهر معلم یا علم. میا بمعنی معلم یا علم است -بمعنی شهر

  ۱۱ص ۱۳۷۸، سال ، احمدکاویانپور ، تاریخ اورمیه -2
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زرتشت  که آن شهر پندارند مایل است و چهار آن دریاچه قریب سه مایل یا بین. درآذربایجان

 آن بیشتراز یدارا پرنعمت و وزیبا  یشهر دیدم، یقمر ۶۱۷درسال را من آن شهر. بوده است

  »این ناحیه باشد

 شهرستانی احتساب آبادیها با و باشد می یآباد ۷۸۹ درحدود یازده بخش و یدارا وشهراورم«

  ».باشدی م یآباد۱۰۴۷ درحدود بخش وی هفده دارا) پیرانشهر( خانا و) نقده(سلدوز

 کهریزکانی از که ساله بودم۱۰حدودی شمس۱۳۳۶ سال ، درپائیزیکالس دوم ابتدائ ازاتمام پس

اما من . ما آمده بود ، البته مادرم چند ماه قبل ازمکان کردیم نقل و وبه اورم ]کهریز یئکن[

مادرم دریکان کهریز محصوالت کشاورزی، چند ماه پس از بمنظورکمک به برادرم درجمع آوری

ورزی تقریبا سبک شده کالس دوم ابتدائی را تمام کرده بودم، کارهای کشا. ه بودمباقی ماند

  . بود

] چایالق[یکان کهریز  مرکز در. شدیم» اورمو«زود همراه پدرم آماده سفر بسوی صبح یکروز     

 اهالی نامی از» سلیمان«متعلق به  کامیون مزبور. با کامیون باری به طرف خوی حرکت کردیم

 مزبور ازکامیون ناگزیر ود ودرآنموقع ماشین کمیاب ب. کردمی کار  که دراین مسیریکان باال بود

وقت این کامیون به  یادم هست هر.[استفاده می شد بار برای مسافرکشی و حمل احشام و

    ماشین بود سوار نخستین بار] تماشا می کردند روستا می آمد، بچه ها اطراف آنرا گرفته و

 شوسه با درجاده خاکی و می شدم، باالخره درپشت ماشین درکنار بارها قرار گرفته و

را  ولی درخوی وسیله سفر فرق کرد، بقیه مسیر. خوشحالی پس ازساعتی به خوی رسیدیم

دراین . اورمو شوسه بود درآن موقع جاده خوی، سلماس و. اتوبوس ادامه دادیم بوسیله

عصرهمانروز وارد اورمو  را پشت سرگذاشته و» قوشچی« و» قره تپه«مسیرگردنه های خطرناک 

بعلت         دنه های مزبوررا قبال شنیده بودم، متاسفانه بیشتراوقات وسائل نقلیهنام گر. [شدیم

تلفات جانی پیوست و  گوار رانندگی به وقوع میاین گردنه ها حوادث نانا مساعد بودن راه در

درذهنم حک شده بود، اکنون دیدن خیابانهای  اورمو نام معروف شهر] .گرفتنسبتًا زیادی می 

که  برای یک کودک روستائی تراکم جمعیت انهای قشنگ، ترافیک اتومبیل ها وساختم زیبا و

  ! تعجب آور بود  گذاشت، لذت بخش و درعین حالی م  محیط کوچک به شهر بزرگ پا از

 روبرو  )خیابان شاپور(درخیابان بالو دوستان پدرم بنام نادعلی نجفی نخست با یکی از بار     

منزل جدید ما ! خوش آمد گفت ستقبال کرد و پیشانی مرا بوسید وما ا او، به گرمی از. شدیم
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 در سه درخیابان شاپور هر. کیلومتری غرب شهرقرارداشت پانزده حدودروستای قاطرچی در در

هوا ی  1 .به مقصد حرکت کردیم شده و» نازلو«اتوبوس خط  نزدیکی مسجد رضا آباد سوار

 پیاده ه به کوههای اطراف اورمو می تابید، اتوبوس باشعاع خورشید ک زیر مالیم  پائیزی بود، در

ما  سرانجام،» یورقانلی قره حسنلی، پیرمراد، زیناللی و«کردن مسافرین درایستگاههای بین راه 

] روستای قاطرچی[تا مقصد ایستگاه مزبور از. پیاده شدیم   2»علی قهوه سی«نیزدرایستگاه 

گنجیدم، قلبم می خواست  نمیخود پوست  ی درازخوشحال. راه خاکی بود دوکیلومتر حدود

بالو  اطراف راه را باغات انگور، سیب، به، زردآلو، گردو، آلو. کند مانند پرنده ای از قفسش پرواز

، ین آرخی ،هونه« بنامهای آب، نهر این مسیرکوتاه، چهار در. مانند دیوار پوشیده بود ...و

تا    این نهرها، بطورمتفاوت با عرض حدود یک ازیک  هر .قرارداشت »قره سو  ،عسگرآباد آرخی

  در قورباغه ها صدای ند ونیم متر با آب صاف و زوالل جاری بود عمق درحدود یک و و سه متر

 نیز خالقیت اهالی سخت کوش روستاها و .نواختندمی  سمفونی زیبایی را انگار نهرهای آب

    فور و  راستی طبیعت زیبا و. رده بودبوجود آو طبیعت دست به دست هم داده بهشت زیبایی را

  . قابل توصیف استغیر نعمت دراین دیار

منزل ما درقسمت شمالی . روستای آمرود آغاج به مقصد رسیدیم از باالخره پس ازعبور     

   درختان مختلف میوه که اطرافش را یمشد یخانه بزرگ وارد. داشت قرار» قاطرچی«روستای 

__________________________________________________________________  

 و پوشید یشیك م باپرنسیپ، همیشه لباس مهربان واندام، داشت، بلندقد، الغر سالپنجاه  حدودی نجفی نادعل  -۱

آذربایجان درسمت رئیس ناحیه  یدردوران حکومت مل او. بود یقو یسیاس و یناطق، بلحاظ اجتماع بسیار

 اسیر بود و  یحکومت پهلو یدرسیاه چالها سالها ی،، پس ازسقوط حکومت مله بوده کردانجام وظیف ینازلوچا

و فاطما خانم درسال  ۱۳۵۰ درنیمه دوم دهه ینادعل. فرزند نداشتندآنها  ،داشت بنام فاطما خانم یوقار همسربا

  .شادباد انروحش. ندرا وداع گفت یفان دار ۱۳۸۳

جاده سنتو می گفتند، اکنون [د ودرارتفاع باال، درکنارجاده اورمو وترکیه این قهوه خانه ازگل ساخته شده بو -2

روبروی  قهوه خانه .  کیلومتری روستای نازلو وپل نازلوچای قرارگرفته بود4درحدود ] به دانشگاه اورمو تعلق دارد

. به این محل می آمدند.  ..ایستگاه اتوبوس بود که اهالی روستاهای اطراف، ازجمله آمرودآغاج، قاطرچی، تازه کند و

معروف ] علی قهوه سی[ساکن روستای تازه کند بود و بدینجهت بنام]علی قهرمانی[گویا صاحب این قهوه خانه 

  .شده بود
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جوی آبی میوه های درختی درفضای خانه پیچیده بود عطر .محاصره کرده بودند »هب«بویژه   

. آن جاری بوددر تمیزی اشک چشم پیچیده وآب زواللش به» مار«درمیان درختان مانند 

جوی  وفورآب دراین روستا سبب شده بود درداخل بسیاری ازخانه ها که دارای باغ میوه بود،[

  ] آب جاری شود

نادعلی بیگ  .عجله وچهره شاد بطرف ما دوید با مادرم قبال ازآمدن ماخبرداشت، او     

بویورون بودا سیزین ! لطان خانیمخدیجه س«: پیشاپیش ما حرکت می کرد، او به مادرم گفت

. گریستیم ازشدت خوشحالی مرا به آغوش کشید و تشکرمیکرد او مادرم همچنانکه از»!اوغلونوز

می جوشید  آرام -وآرامقرارداشت ی در یک گوشه آن رسماو پهن شده وی درزیردرخت» گلیم«

گویی خوش آمد برای پشت سرهم دوستان وهمسایه ها. رسید یم بگوش  ی ٌقل ٌقل آنصداو

   .آمدندمی 

 ینفرجمعیت داشت، منبع درآمد اهالپنجاه  دویست و یدرمحال نازلوچا یقاطرچ یروستا     

خانواده ام همچنان به شغل  .شد یتامین م یمالدار و ی، باغداریازطریق کشاورز معموال

 در اما. بود ...توتون و سیاه، و سفید  گندم، نخود: اشتغال داشته ومحصوالت عمده یکشاورز

اهالی  بسیاری از واورم البته در، حاکم بود یرعیت سیستم ارباب و ،»کهریز کانی«برعکس  اینجا

 یمتعلق به ارباب یعن یکشاورز یزمینها و .دارند درروستاها باغ یا مرزعه نشینانحتی شهر

ت را از محصوال سالیانه یکسوم باشد اگردرست خاطرم. بود افشار خسرو خان یمرحوم عباسقل

پدرم درطرفین  یدیم و یآب یزمینها هکتارهشت حدود  .ازکشاورزان اخذ میکرد بهره بعنوان

معروف  ۲»کوشن«  که به منطقه ۱»یخان ارخ«بنام  ینهر و »یقهوه س یعل«بین جاده نازلو

 یبوسیله ارباب اولیه یعن ،سایرمردم یمزبوربه اضافه زمینها یها زمین داشت باالخره قرار  بود،

 و یدانشکده کشاورز وامروزه .فروخته شدو به دانشگاه اورم۱۳۴۰افشاردردهه خسرو رحومم

  اطراف در یزیبائ یساختمانها ها مکانیزه شده و زمین یدارد، تمام قرار محل دراین یدامپرور

__________________________________________________________________  

 بلکه بیشتر، از باعمق حدود یك متر جاها بلکه بیشتر و یبرخ متردو  حدودبا عرض  بود ی، نام نهریخان ارخ -۱

باغات چند  و یزراع یزمینها بین مسیر در و بود یجار »بالو«ی به طرف شهرك امروز انشعاب شده و یچا نازلو

  .میکرد یرا آبیار روستا

  .نامند یم  بایر را یزمینها محل چراگاه حیوانات و یکوشن، به ترک -۲
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که به  یقاطرچ یروستا یدرنزدیک یآب یزراع یزمینها هکتاردو حدود تنها. احداث شده است

تعلق  »میرمحمد«به برادرم ماند که امروزه یپدرم باق دراختیار معروف است 1»چمن«یزمینها

  .آنها به قلمه زار تبدیل شده است از یبخش سیب و  به باغ دارد و

که  برگرفته در روستا را۱۵۳کیلومترمربع مجموع ۶۳۹به مساحت  یالبته محال نازلوچا     

هیکل  و میانسال بودافشار  خسروعباسقلی خان . ندبود یزیر پوشش ارباب رعیت اکثریت در

 اما .انسان با فرهنگ و مهربانی به نظر میرسید و با پدرم صمیمیتی داشت داشت و یدرشت

تازه کند متعلق به پسرخواهرش  ین روستاهاآ یدرحوال و یقاطرچ یروستا یاززمینها یبخش

ارتش  یدرسمت رئیس اداره ممیز۱۳۵۰دهه  درطباطبائی . بود )یوکیل یطباطبائ رضا سپهبد(

 خسرو اش یدائ برعکساو،  .بود ]شاه محمدرضا[آجودان مخصوص و کردی درتهران خدمت م

قبال  همانطوریکه .نداشت یچندان محبوبیت یکه درمیان اهال بود یدهن وبد افشار، آدم مغرور

 پرونده و آمد بوجود یافشاراختالف و خسرو روستا یبین اهال ی،اصالحات ارض پس از اشاره شد،

 ی خودشانسخنگو محل و سفید ریش  ، پدرم را بعنوانیاهال .ارجاع شد یبه دادگستر ایشان

ریان اختالفات درج و آمده وگردش به اورم یبرا یطباطبائدرآن هنگام . انتخاب کرده بودند

بحالت تمسخر به پدرم محل، حاضرین ی ازجمعمیان  دائیش در از یطرفدار به وگرفته قرار

 )خواهید؟آی دمکراتها شما چه می (  »!نیز؟یسیز نه ایستیرس !دمکرات الری ا«: میگوید

فرقه دمکرات یت در عضورا بخاطر  پدرمکه به اصطالح با این بهانه  این بود منظورتیمسار[

، طرفداران 1325سال در آذربایجان یپس ازسقوط حکومت مل متاسفانه .تحقیرنماید ربایجانآذ

] !کردندی سرکوب م و دیدند تحقیر یصالح مکه را دراین گونه موارد هرجا  یشاه، مردم معمول

 !تیمسار« می گوید که؛  ، درپاسخ به ویاستبداد مخالف بود طول حیاتش باتمام در که پدرم

  .آید ینم  کالک بعمل یزمین دیم در ییعن »!!ا اولمازدیم ده قیر

 

  

__________________________________________________________________

رودخانه کوچك  بین دو درامتداد جنوب رودخانه نازلو و بود زار زمین چمن هکتارپانزده حدود  یقطعه بزرگ -1

بود که  یق به اهالتعلم و چرید یاحشام روستائیان م سایر وگوسفند و گاو یاین محل گله ها در. قره سو یبنامها

  .بدل گشت باغات سیب و و یزراع یمزبور به زمینها یچمن زارها بکارگرفتن تراکتور، با بوسیله ارباب، بعد ها
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  :مدرسه

 نیم  حدود آمرودآغاج که یروستا یازهمان سال دردبستان دولت را یابتدائ کالس سوم     

 و   کوچك یك هال ،مدرسه کردم، البته منظورازشروع داشت  قرار یقاطرچ یروستا یمتر کیلو

آن به بیش از  یرونیمحوطه ب با بود و مترمربعچهل کمترازگلی قدیمی که رویهم  یك اطاق

 که حدود »تازه کندی، آمرودآغاج، قاطرچ« :سه روستا یبچه ها  .نمی رسید مربعمترشصت 

یك کالس  در همهو این مدرسه  پسردر و ، دختریکالس چهارم ابتدائ تاازکالس اول  نفرچهل 

بلند  .داشت سی سال حدود یابراهیم خلیل حافظی داشتم بنام آموزگار. مشغول تحصیل بودند

 آمد و یشهر م از برای تدریس صبحها .میکرد یزندگ» اورمو«در بود و سختگیر الغراندام و ،قد

ادغام دانش آموزان طبیعی بود که  .بردند یحساب م او ان ازهمه شاگرد. بر می گشت  عصرها

  . ساختیفیت آموزشی در مدرسه را فراهم می باعث کاهش ک یك کالس در

مدرسه را  یسوخت بخار برپا میشد و یهیزم یها یبخار درشروع فصل سرما معموال     

 موظف بود حدود  یوزکردند، معموال درفصل پائیز هردانش آمی دانش آموزان تامین م یاولیا

دانش آموزان هیزم ها را  یاولیا. دهند هیزم آماده نموده ودرمدرسه تحویل ۱ باتمان پنج پوط یا

هریك ازدانش آموزان . کردندی االغ به مدرسه حمل م و یگار با بیشتر و ویژه یها»سبد«با

که مورد توجه  تعلق داشت یبگیرند، اما این محل به کسان یجا یبخار کناردر عالقه داشتند

 یمتعلق به اهال ...و زردآلووسیع مدرسه باغات  یرونیحیاط بی روبرو در .بودند آموزگار

  . شدی این زمینها استفاده م ورزش ها از سایر والیبال و فوتبال و یباز یقرارداشت که برا

سال ی س زیر او ، سنبه این مدرسه انتقال یافت یاشرف یبنام عل یدیگر آموزگار یپس ازحافظ

   یروستا در اما .میکرد یزندگشهر  در بود و پرنسیب با ، ساکت ویبلند هیکل معمول قد بود با

  درکه برف سنگین می بارید، زمستانها  و را اجاره کرده بود یآمرودآغاج پشت مدرسه، خانه ا

 در بودند معموال برخورداری احترام خاص از یبین اهال آموزگاران در. زندگی می کرد این محل

 خانواده ها درفصل پائیزاینرو  روستاها قصابی وجود نداشت و تهیه گوشت تازه مشکل بود از

__________________________________________________________________

  .در آذربایجان هر شانزده کیلو را یک پوط و یا یک من می گویند –۱



  زخاطرات یك سربا 

_________________________________________________________ 

40

 مخصوص یها درکوپه یمصرف زمستان یراب گوشت آنرا سرخ کرده و ومی کشتند  گوسفند

دراین مواقع  .گفتند یم »قیله لیك« ،گوسفند کشتن را»قیله«آنرا یقرارمیدادند به اصطالح ترک

 در هریك ازدانش آموزان با درهنگام عید نوروز. شدند یشام دعوت م و حتما آموزگاران به ناهار

 عرض تبریك یبرا...و ، کله قندیشیرنمختلف،  یانار، میوه ها تخم مرغ، عدد دست داشتن چند

اطراف  و آموزگار میز یهدیه درروی زیاد ادیرمق روزآن در. برای آموزگارشان هدیه می بردند

  .شده بودخود به رسمی تبدیل  این و. میشد تهآن انباش

 در واقع ریدردبستان مستشا راابتدائی مدرسه بودم وکالس ششم  این تاکالس پنجم در     

 متاسفانه محیط. بود یشروع کردم، آموزگارمان سیروس امام واورم »القدم یمهد«کوچه یحوال

روستا  من در یپایه درس داشت و یتفاوت فاحش ی، فرهنگیروستا بلحاظ اجتماع با شهر

  آن بخاطر بازیگوش بودم و سوی دیگر از کردم وی خوب درك نم مفهوم درس را ضعیف بود و

به روستا   بار دو یکسال پس از .آنان هم گام باشم با  یوزان شهرمیان دانش آم نتوانستم در

 یروستا درمدرسه یششم ابتدائ محل،کالس افراد نیکوکار تن از چند یبه یار اینکه م تابرگشت

 خرم مسلك از یوسف ،یعوض قربان همین روستا، از یقهرمان نصیر« .دایرگردید »بدربو«

  .این مدرسه به تحصیل ادامه دادیم ردو دیگران » ،جینیزهتازه کند« یروستا

 »یهدایت مشرق«و» صادق عرب پور« .بودکیلومتر قاطرچی حدود سه  و بدربوفاصله       

     ی داشت که ازیکدستگاه جیپ ارتش ی،مشرق !یادش به خیر. آموزگاران این مدرسه بودند

شاگردان  شد، ما یمدرزمستان روشن ن روزها یبرخ جیپ مزبور. قدیمی بود رده خارخ شده و

این  بود، اما یسخت کار. می شد می دادیم تا موتور روشن   هل  آنرا صدا  و با سر درمیان برفها

 »بالو«شهرک امروزی را درهمان سال دری امتحانات نهائ. تفریح شده بود یک نوع ما یبراکار

 یآشنائ ۱» کاوه« یغرب رئیس سپاه دانش آذربایجان پدرم با. رفوزه شدمولی من   .گذراندیم

دروازه  ینزدیک واقع در یمدرسه فردوس ردرین باکالس ششم را ا»کاوه«داشت وبنا به سفارش 

درکالس  آموز دانش نفر۳۰ دحدو. ادامه دادم واورم شهر »کوچه لیداش«به کوچه معروف بالو

  .بود

__________________________________________________________________

فرهنگی و  یازشخصیت ها. بودی فرهنگ داشت و انسان مهربان و با یهیکل درشت و مودکاوه میانسال بودمح -1

  .   دهد ییار را همه کرد یم یسع رفت، و یبشماره م واورماجتماعی 
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مطلوب  درس را بنحو و بود یصمیم و مرد دلسوز 1»حسین انتظارحجت«داشتیم بنام یآموزگار

با  را یدرس تسئواال و به درس خواندن تشویق کرد را بیشترانتظارحجت م ،داد ییاد م

موفق شدم پس  یشمس ۱۳۴۳سال در او یراهنمائیها تالش و اثر در داد و یصمیمیت پاسخ م

  .پشت سربگذارم را یباالخره کالس ششم ابتدائ ،سالسه  از

دردوران  .ه دادمادام»بزرگمهر«و»لقمان«شبانه یمل یدبیرستانها در را یتحصیالت دبیرستان     

 نکرده ام و را فراموش یزحمات هیچیك ازعزیزان فرهنگ هرگز یدبیرستان و یابتدائ یتحصیل

مدیردبیرستان  »حسین جوادزاده«معلم کالس ششم،  »حسین انتظارحجت«زحمات  دارد یجا

دبیران دراین دبیرستان همچنین  سایر و »پورمند«، »ینوبر« ،»یرضائ«، »یباقر« لقمان،

 از اما را که بخاطر ندارم یدبیران بزرگمهر وکسان »ولیزاده«و »یخلیل«، »یعظیم هاشممیر«

       رفتار نمودند وی دانش صادقانه تالش م ارائه علم و همه فرهنگیان زحمتکش که در

   .نمایم یسپاسگزار  اند با دانش آموختگان خطه آذربایجان داشته محبت آمیز

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________  

ارتش هنگامیکه مغازه  پس ازخروج ازمن فلج شده بود،  یبعد بعلت سکته ازیك پا کم حسین انتظارحجت سالها -1

هم  با آمد و یاوقات پیش  من م یبرخ او .بود درحوالی میدان کسری  محل کسب من یداشتم منزلش درحوال

 ۱۳۶۰درنیمه اول دهه  حسین متاسفانه کردیم،ی مسائل روز صحبت م خاطرات گذشته واز خوردیم، و یم یچا

  روحش شادباد. را وداع گفت یفان یبعلت سکته دنیا
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  فصلخاطرات چهار

زمستان، بهارکم  یسرما سنگین و یازپشت سرگذاشتن برفها پس.زیباستو چهارفصل اورم     

 مشك و بید عطرآگین درختان یبو وراه می رسد از درختان کردن شکوفه  مالیم و یهوا کم با

آن  طبیعت یزیبائ از را هر بیننده پیچد و یفضا م درسراسر... و ]قیزیل گول[ یمحمدی گل ها

بالو،  آلوچه، زردآلو، آلو میوه ها ازجمله یاوایل تابستان کم کم برخ از. حیران میسازد منطقه

رس برای عرضه  زود یانگورها دوانه، خربوزه وهن سپس و دنشو یعرضه م به بازار... گیالس و 

 ،رشمال شهرد آن اطراف و ینازلوچا  یگردشگاهها این فصل زیبا در .به بازار سرازیر می شوند

درغرب  »قاسملو«خان ی زیبا دره و یباراندوزچادرشمال غربی رودخانه » بند«گردشگاه 

 ،روستا در یوستان دوران کودکد با اغلب است و یدیدنو اطراف دریاچه اورم یوگردشگاهها

، »هونه«نهر  یپل سنگ ینزدیک برای  بازی به گاهیو می رفتیم یچا نازلورودخانه به  شنا یبرا

   .که  برای خودش لذتی داشت رفتیم یم یقاطرچ یقبرستان روستا یقسمت شمالبه 

کلیه  .بود ینکرد، اما فصل فراوای کم کم شروع به وزیدن م یموسم یدرفصل پائیز بادها     

 .بود... ازانگور، کشمش، گردو، سنجد، به، سیب و گشته تمام خانه ها پر یمحصوالت جمع آور

 شد و یم کم زمین سفیدپوش رسید کمی م برف فرا یبارندگ یبدنبال آن فصل زمستان یعن

 یبرف باز وقتمان  صرف بسیار اوقات لذت بخش بود و یدردوران کودک ،ما یاین خود بویژه برا

   . می شد

دوستان در  زمستان معموال پس ازصرف شام همسایه ها و یشب هاکه کنم  یفراموش نم     

اقتصادی، ، یاوضاع اجتماعدر بارهء  شدند و یزیرش تنورگرم بود جمع م که در یدور کرس

   .صحبت می کردند  یدین و یسیاس

      دوران بویژه از ،میکرد نقل یشیرین یپدرم قصه ها تجمع درخانهء ما بود، شبهائیکه     

روزهای تلخ ازخاطرات گذشته  ها نیزی برخ... وخداداد  کوراوغلو، ی،اسماعیل صفو شاه

صحبت  ]اسماعیل آغا سیمتقو[غارتگری های عوامل  اهالی اورمو بوسیله جیلوها و کشتار[واورم
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 .کرده بود تحملتاریخ که درطول  یتلفات یورش هائیکه به این شهر مظلوم شده و ،میکردند

  انداخت یبه گریه م مراگاه  که شیرین بود نقدرآ پدرم یها قصه

اوستا «  شخص میانسال و بلند قدی بود بنام رضا عباسی که ما او را» قاطرچی«در روستای     

. می داشتیم شخصیتی بود که دوستش او انسان مهربان و با. خطاب می کردیم» ریضا عمی

او غیراز  .آرایشگاه سیار داشت... آرایش و یف دستی حامل وسایلبا ک» اوستا ریضا عمی«

 1340و 30دهه [. انجام میداد ی و دندان پزشکی اهالی راحآرایشگری، بعضی ازکارهای جرا

 دندان» کوشن«بنام  محلی در» نوخود«فراموش نمی کنم، یک روز ظهر در مزرعه ] شمسی

مادرم را از درد شدید  و. کشید خود بیرون عنبر دستی مخصوص مادرم را با مهارت تمام با

ختنه پسرهای کوچولو . مادرم با دندان دهان خون آلود خیلی از او تشکر کرد. دندان نجات داد

  . را هم با مهارت  انجام می داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  وفان حوادثطمادرم در

   ، اکنون یزندگ  فراوان تاریخ ینشیب ها فراز پرحوادث خونبار و یپشت سرگذاشتن سالها با     

خاطرات  پس ازنیم قرن اکنون به دفتر. عمرم پا نهاده ام پائیزبه  وگذشته ازعمرم  بهار نهپنجاه و

  .کنمی به دقت مرور م شتاب ورق زده و آنرا با گردم و یم گذشته ام بر

کنند من  یطاب مخ »یآباج«معموال به مادرها  تبریز زادگاهت درهمانگونه که  ! مادرجان یآر

نام   به  خاطراتمدر خواهم اکنون نیز یم کردم اجازهی م را صداتو  عنوان این همیشه با نیز

 وتو ، نام خاطراتمگرفته غبارو صفحات گرد درسرآغاز !عزیزم یآباج .کنم تخطاب »یآباج«

   برزخمهایم را یهایت زخم یباردیگر ناکام و گرددیمجسم مچشمانم  خاطرات تلخت درجلو

 یآرام درجویبار یموج با ران ازچشمانم سرازیرگشته وجه و یتابی ب  گاه اشكودناخ و افزاید یم

  .ریزد یپناهان م یب  یبه دریا

  وجود  »یمرسرطان «ییعن ،قابل عالج جانکاه وغیر یعمرت بیمار یدرلحظات پایان یآر     

دردناك  بیماری این روز ب وش .از توگرفته بود توان حرف زدن ضعیف ترکرده و نازنینت را

 را ما شمسی 1354روز سه شنبه بیست و یکم مردادماه سرانجام  آزرد و یم همچنان وجودت را 

 و یرفت همیشه به خواب فرو یبرا یدرسکوت آرام زیرآسمان صاف وآب و به حالمان رها کردی 

 با این نوشتارخواهد ی فرزندت م ! باد یابد ت خاطرات و روحت شاد  .یپیوستابدیت  کاروان  به

نوشتن  قلم ازکه آنقدر سنگین است  تواندوه  زنده نگهدارد، اما غم و و رات خاطرات غم انگیز

 وها  ییابزی یخو خلق و قلم هم باشاید . عاجز است تو یماجرا حیات پر و تکرانی ب یدردها
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 یبزرگ دربرابر ت ومادران زجرکشیده آشناس یزمین یعن یرو گاناعجاز انگیز فرشتهای  عاطفه

  .آورد یمفرو معصومیت آنان سرتعظیم  و عظمت و

    . نهادم پا یکم کم به نوجوان. شد یسپر زود تملیچشم به جهان گشودم، دوران طفِو یوقت     

بود  گرفته یدرسینه ات جا یات که مانند کوه یدرون یاما هرگز به رازها ،بودم یبچه کنجکاو

 یآه ها و ی گهگاه و پنهانی اتات، گریه ها یرس پیشان زود یهاچروک امانبرده بودم،  یپ

   .داد یم مزیرسئواالت بیشمار قرار کرد و یم کنجکاو ه توب ات مرا بیشتر یآتشین پریشان

  :یچنین گفتبمن  آنروز ! مادرم

پدرم  به مکتب رفتم، ودرآنجا بزرگ شده و مبدنیا آمد هدریك خانواده مرف ،تبریز درامیرخیز«

داشتم  یبرادر .همان دیار از نیز خانم »خاور«مادرم  بود و) اهر(قره داغ  از »ایب حسین خانن«

 ازنزدیکان آذربایجان و  آزادیخواهان پدرم از. کردینظمیه وقت تبریز خدمت م که در »رقبا«بنام

 یراب. یر بودیتغحال همیشه در مامکان زندگی  .بودقره داغی ) ارشد سردار(سامخان حاج علیلو 

هنگامیکه  یکبار اما. بود فرجام مانده  ناولی  ه،شد قصد دشمنانش سوءچندین بار ازطرف  پدرم

 یپنجره سید که گلوله درکنار شدپدرم شلیك  یبیرون بسو از ،مهمان بود یدرداخل عمارت باغ

 از یبسیار سرانجام پدرم و. را که درهمان محل درکنار پدرم نشسته بود جابجا به هالکت رساند

و  قرارگرفتند تاز تاخت و زیر او به دست عوامل و یآزادیخواهان دیگردرزمان رضاشاه پهلو

  .اموالشان به تاراج رفت

بودم که درهمان  یجوان پیرامون این شهربود، من دختر و وهنگامیکه پدرم ماموریتش در اورم

با این وصلت موافق  البته پدرم نایب حسین خان. میرغفار درآمدت بختم به نام پدر عهقر شهر

موافقت  و با وساطت او وکرد  یم که درخانه ما کار یتالش زن نبود بلکه دست سرنوشت با

  .گرفت صورتازدواج  )خانمخاور(مادرم 

    کار  یشوهرم حت بعلت اختالف پدرم و شدم و» اغویوك آب«بنام  یصاحب فرزند یپس ازمدت

ادامه   ام یبه زندگ تمکین من طالق و با) ستریدادگ(به طالق کشید اما بعلت مخالفت عدلیه 

 واورم  از یمدت بعد از ]برادرم باقر هم بخاطر بچه ای که داشتم راضی به ادامه زندگیم بود[ .دادم

 ما به این دیار آمدند اما پس از مادرم بدنبال و الجرم پدر ،یرمکان دادیمیبه یکان کهریز تغ

 یسخت برایم دوران بسیار درد آور و .تبریز بازگشتند یسو من دل کنده به آنان از، کوتاه یمدت

. را تحمل بکنم ممادر و پدر یدور نه بکشم و شوهرم دست فرزند و توانستم از یم ،نه. بود
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اکنون  همه چیزحاکم شد و بر من مظلوم افکند و سر شوم سایه اش را بر یسرانجام جدائ

مرا گم  آنها نیز خبرم و یب»  باقر«ها برادرم تن و موقعیت پدر، مادر سال است که از یسالها

 و  هجران عزیزانم سوخته جان سوز درد آتشین و یمیان شعله ها در به امروز تا. کرده اند

  !ساخته ام

 »نازنین«و »میرزاده«یدختر بنامها دو و»میرصادق«بنامدیگرصاحب یك پسر بعد یسالها یدرط

سنین  در ،وحوادث یاثر بیمار در ی،لیان متمادسا یهرچهار تا جگرگوشه هایم را ط ولیشدم 

  ».دست دادم از گیسال ا سیزدهت دوبین 

 را این همه ستم و ،تکان داد یسن جوان سرگذشت تلخ مرا درآن درباره  درد دل تو !مادرم     

هرچه ی دانی من فرزند کوچکت قابل تحمل نبود، نیك م یبهیچ عنوان برابود رفته  توبر که

دلم،  وآمدم ، همیشه جان  یببار م دلسوز یفرزند و مخوارغشدم برایت یك مونس می  بزرگتر

  ،یگشت یم  گردد هرلحظه به دورمیشمع م که به دورای مانند پروانه  نیزتو  ،بود تو نگاهم با

  .یهمیشه نگرانم بود و یداشتمی بیش ازخودت دوست  توانم به جرئت بگویم مرا یم

 »واورم« یکیلومترپانزده  درحدود »یقاطرچ« یروستا که در را ییامکنم آن ا یفراموش نم     

 » گنجه«ازشهر پدرم آنراکه سالیان پیش  یدرون صندوقدریکروز  و کردیم،ی م یزندگ

دیگر  قسمت در نو و یصندوق لباس ها آناز یقسمت درو آورده بود  ]درجمهوری آذربایجان[

دوران  یکارنامه ها بالی سندها چشمم بهال شد، ناگهان یم یاسناد امالك پدرم نگهدار

 یچهارم ابتدائ را برداشتم، کالس سوم یا خورد و زود آنها »اقبویوك آ«برادرم  یابتدائ یتحصیل

 یخط زیبایش مزیت تحصیل  را درگوشه ا که داشته با یآن سن کم بودم، یادم است برادرم با

  . ازکارنامه توصیف کرده بود

کردم، ی م را باپوست واستخوان درخانه خلوت لمس یتنهائ انواده بودم وتنها فرزندکوچك خ     

برادرم اکنون  دیدن نمرات خوب آن بسیار متاثر گشتم که چرا پس ازخواندن نوشته برادرم و

 گرفت به سراغ صندوق رفته ویکه دلم م یازگاه پس ازآن لحظه، هر درحال حیات نیست؟

نگریستم و غم در دلم لبریز می شد و اشک مرا بر گونه هایم  دو باره می برادرم را  یکارنامه ها

 یاما زمان یدادیم یمرا دلدار و یشد باخبر این راز از تو ! عزیزم یآباج یآر. جاری می ساخت

اندوه همچنان دردرون دلم النه انداخته  آشنا شده بودم، غم وتو یپنهان یدردها بود که تازه با

غمگین  بیشتر تنها و خود را ی،در دوران نوجوان .سوختم یرون مد ازتو مانند  نیز من بود و
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 ۱»قره سو«نهرآبدرغیاب من به  را هاکه سرانجام کارنامه  خبردارشدمیکروز .کردمیحس م
  و  صحبت کرده او یهوش از با بارها یادم است. کنم را فراموش بلکه مرگ برادر   ،یسپرده ا 

 راه رفتنش طرز او را از »اغبویوك آ«رفت،  یانه راه مدرپشت دیوار خ یچنانچه کس«:یگفتی م

  :شرح دادیاینگونه تو میرصادق را  برادردیگرم مرگ یادم هست که! یآباج »!شناخت یم

به دیوارمان  همسایه دیوار او که به خانه»میرصادق«بنابه دعوت خدیجه خانم، یکروز عصرهمراه«

من درجمع . بودند یمهربان یخانم انسانها همسرش خدیجه ا وقصاحب خانه فرج آ. رفتیمبود 

سالش مشغول  هم سن و یبچه ها از یگروه صادق بامیر ازحیاط نشستم و یخانمها درگوشه ا

سراسیمه بسویش دویدم، دست  »!یآباج یایوا«بلند گفت  یصدا او باای پس ازلحظه  .بود یباز

ه دست کشیده اطرافش را گرفت یباز شکمش قرارگرفته بود، هم بازیهایش با تعجب از بچه در

 مادر. نبود یدارو خبر پزشك و از ، بالفاصله میرصادق را به خانه آوردم متاسفانه در روستابودند

. بود فرستاد »خانم«که نامش  یزن مرا بدنبال پیر بچه را درآغوش گرفت و ، شوهرم نازنین خانم

 یاهال یموارد به یار  اینگونه در  یتدائاب یروش ها با  در روستا،  بود، یبا تجربه ا زن   ،خانم

شیون مادر شوهرم نازنین  یکساعت که با خانم  به خانه برگشتم، از بعد ازکمتر .شتافت یم

 و .دلم بشدت گرفت ،شیون  یباشنیدن صدا .پیچید یخانم از درون حیاط به بیرون خانه م

بگوش  یدیگر یشیون، صدا یصدااضطراب خود را به درون خانه رساندم، جز  با پاهایم لرزید و

دانستم  ینم ! رخ داده است یدانستم چه اتفاق یاینجا بودند، اما نم همسایه ها در رسید، ینم

  ! همه ساکت و ! من بود یبمحض ورود به محل، چرا نگاه ها بسو

 ستمدیده و درانتظار مادر من وداع کرده بود، او زود از یزنده نبود او خیلام  »میرصادق«دیگر

     م،او را درآغوش گرفت ازدست رفته ام شتافتم و عزیز یبسوفوری ! غریب اش ننشسته بود

داند این لحظات را  یخدا م! شکست باره سکوت حاضرین را دردناك من دو و جانسوز یناله ها

دومین  زپنجسالا درمدت کمتر ،»اغبویوك آ«ناکاممپس ازمرگ پسر یآر !کردم یچگونه سپر

دو دخترم  ! ه بودمدست داد از یآسان این به یسالگهشت  درسن نیز را »صادقمیر«یپسرم یعن

    »!!به امروز این بود سرنوشت تلخ من تا! نیز دردوران طفولت فوت کرده بودند

___________________________________________________________________

به طرف روستای   ما درمیان بیشه زارها یال خانه مسکونشم یمتر نام نهر آبی بود که درپنجاه » قره سو« -۱

  ] این  نهراز نازلو چای سرچشمه میگیرد.[ بود یجار » بدربو«



  زخاطرات یك سربا 

_________________________________________________________ 

48

  

   !سالم تبریز

 بود و۱۹۶۰دوم دهه  ینیمه ها .  زت را فراموش نکرده امیسرگذشت غم انگ !عزیزم یآباج     

یکهفته  گرم تابستان بمدت شاید یازروزها یسحرگاه یک. بودم توخانواده  یهمیشه درجستجو

 از  »زینال عینال و«و به گفته خودت کوه معروف  یکه دوستش داشت یعازم تبریز شدیم، دیار

  .کردیی ی تعریف مدوران کودکخاطرات  همیشه از و خانه تان نمایان بود یپشت پنجره ها

  کردن خانواده ات، به ابه قصد پید و» حاج سیدعلی غیاثی«ما بعنوان مهمان عموزاده ام      

         رنج  یمر سرطانبودکه هنوز از درد مرض جانکاه  ی، ساله بودیماین مسافرت کمربست

رسیدن به تبریز لحظه  یبرا کردم و یرا حس م یچشمانت شاد اما ازچهره ات و  ،یبرد یم

ود، ماجرای درشب اول ور. ما به گرمی استقبال کردند خانواده عموزاده از. کردی یم یشمار

تکان دهنده فراموشی خانواده ات از تو را درحضور فامیل مطرح کردم، همه متاثر شدند، آقا 

 بود و به مناطق شهر یشایسته او مهربان انسان پسرعمویم که داماد »  رحمان اکبرزاده«

ی برادرت به جستجو و کردن نشانی از پدر، مادر یدابا راهنمایی تو به دنبال پداشت  یآشنائ

را درمحله  انگار که شهر بزرگ تبریزتوخیلی خوشحال بودی،  . رفتیم محله امیرخیز تبریز

که درطول تاریخ ی مه آلود ی، تبریزیهمرزمان او پیدا کرده بود ستارخان و یمل معروف سردار

 که  یشهرت داشت، تبریز یآزادیخواه و یافسانه ا قهرمانشهر ستارخان  به شهرمقاوم و

اساتید  تن از صد  چهار دنیاست که بیش از یشهرها نادر از تمدن بود و گ، هنر وگهواره فرهن

قهرمان پرور  این شهر» سرخاب«آوازه درقبرستان معروف محله  پر یشعرا ، عارفان ورهن

  . تدنیاس سراسر آنان در یمعیادگاه تمام آرامیده اند، بایك کالم، تبریز مادر آذربایجانیان و

کرده  و پر بازعزیزانت  یجستجو یامیرخیز برا یمحله قدیم گرم، در یهوا در. بود عصر       

همچون مادر حسرتها،  تبریز!  یآر .دت خوشحالی به سرعت راه می رفتیکردی،  ازشی پرواز م

نیزمانند  آغوشش می کشید و توشیدن تلخیهای جدائی، هم اکنون درچ پس ازنیم قرن تو را با

 ست را با نفسنف و ههمیشه جاوید پریدآغوش این مادربه  ، راه رسیده زافتاده تازه ا فرزند دور

  »!سالم تبریز «  :یگفت گرم کرده و شآتشین
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محمد حسین شهریار به ذهنم خطور  معاصرآذربایجان سید بزرگ و دراینجا خاطره شاعر      

      اش بر یکدوران کود به  کوه حیدربابا سالها بازگشت به زادگاهش درکنار کرد که پس از

 سراید ومی »  یآذربایجان یترک«خود  یزیر را به زبان مادر یهاعاین باره مصرا در گردد وی م

  : گفته استعزیزم ] آباجی[ مادرتو  یدرون یاحساس ها ابراز یمثل اینکه برا

        گتیردین،    یمن   چکدین   حیدربابا، 

  یئتیردین،        یووامیزا      یوردوموزا،

  تیردینیا      ایکن    اوشاق  ی  ویوسف

  ،پسانتاپی ایتمیشسم ده  یعقوب، قوجا 

  !سانیپقاپ   آغزیندان قورد   قوواالییب 

  

  یوخلویام، ی   سن   گلدیم     حیدربابا،    

  یوخلویام،      قوجاغیندا   یاتام،   بیرده    

  حاخلیام    عمری  قووام  بلکه   بوردا      

  گلسن بیر، بیزه    : م دئیه    اوشاقلیغا     

  !بیر   گولسن   اؤزه  آیدین گؤنلر، آغالر    

  

       نخستکه  حقایق بودیماین فرزندانم ازنزدیك شاهد  و )وناس(همسرم  ومن  !مادرم     

 اما ناخودآگاه درآن !یسراغ عزیزانت را بگیر یازکدام رهگذر و یبه کجا برو یدانست ینم

  :یگفتبما و یمشاهده کرد یداخل مغازه قدیم دررا  »یبقال«هنگام، پیرمرد 

البته تشخیصت  ».ی دهدمرا یار این کار کرده در یبخت یارید شا  است،پیرمرد این شخص «

 هفتادکوتاه همراه آن پیرمرد که حدود پس ازلحظه ای  درست بود، آهسته وارد مغازه شده و

  . ایستاده منتظرحادثه بودیم ما همچنان . یرفت یطویل بود به طرف کوچه باریك و ساله

  ماشین پیاده شده به طرف کوچه مزبور ازمن  ، نگران شدیم وربعلت حدود نیمساعت تاخی

    ازخانمها وکودکان یانبوه درجلو و توکوچه مشاهده کردم که  یانتها را درتو آمدم، ناگهان 

ما خوش آمد بمحض رسیدن، حاضرین ب. یحرکت به بیرون کوچه هست درحال تودراطراف 
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 همسر ،خانم این :یگفت هیجان با اشاره کرده و یخانم بلند قد ازمیان جمعیت به تو و گفتند

  .من است یپسرعمو یمرتض

گت خدیجه خانم ربز یباره سوار ماشین شده به طرف منزل دخترعمو دو خوشحال شدیم و

  بود، با زن  باز درب خانه .ی به انتهای کوچه قدیمی رسیدیمشمس تبریزخیابان در. آمدیم

او، به تو  نسبتا چاقی که مشغول جارو کشی درحیاط بود سالم و احوال پرسی کردی و مسن و

  : کی هستی؟  درپاسخ گفتی. گفت

  یصدا تعجب با او با !شما هستم ی دخترعمو من خدیجه سلطان، دختر نایب حسین خان،

     . بود یصحنه تکان دهنده ا .یرا به آغوش گرفت هم او تو .به آغوش کشید را گریه شما

 از یکه درزمان کودک را یدو عزیز یطاقت فرسا یصحنه ایکه نزدیك به نیم قرن تحمل جدائ

آنان   به هم رسیده بودند،دلخراش  یصدا و سر گریه و با یاکنون دردوران پیرو شده  هم جدا

  .بود یخال ...ه ونویسند و دارفیلمبر و نقاش یاین صحنه جا تنها در .ما گذاشته بود یرا به تماشا

 یطول. گرفتیممورد استقبال گرم قرار و شدیم یپس ازآرامش به داخل خانه راهنمائ یاندک

    دختر کوچکش و همچنین پسرش آقا عسگر همسرخدیجه خانم و ]آقا[ اغنکشید حسن آ

   .یمخوشحال بود یهمگ وقرارگرفتند  ما درکنار ،اکرم

اینهه  پس از ! مادرم. دیگر درچهره حاضرین بود یسو از یشاد و ویك س دراین دیدارها غم از

. بود برده  را به فکرعمیق فرو حال عزیزانت او یجویا به دخترعمویت وتو  یتحمل فراق، نگاهها

  امید کرده را ناتو خواست درلحظات نخست ی نم داد و یسئواالت شما با احتیاط پاسخ مبه  و

  :اوگفت الجرم .غمگین سازد بیشترو 

به  یگاه گاه سال پیش درحال حیات بود و چند اما پدرت تا ،پیش فوت کرده مادرت سالها«

 یروستا نیز به ابدیت پیوست اکنون مزارش در زد اما چند سال پیش او یم ما نیز سر خانه

   »!دارد درمحال قره داغ قرار ]راقدی[

   یافتییر رنگ چهره نازنینت تغ و یوردناگوار تکان خ شنیدن این خبر باتو  !عزیزم یآباج     

و  یزیرا به برادرت امید بسته بود یمانند کوه استوار بود اما هنوز ،ازچشمانت سرازیر شد اشك و

 تورا به  آکنده ازغم این پاسخ  یدل دخترعمویت با!  یشد »باقر«یگانه برادرت  ی جویا این بار

  :داد
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 شاه آباد غرب شبانه درداخل مهمانخانه سرراه  متاسفانه برادرت دربین راه قصرشیرین و«

 سال که در یمادرت سالها و پدر. غارت کردند اموالش را بوسیله سارقین مسلح بقتل رسید و

 زجر همیشه و اندوه آنان غیرقابل تحمل بودنیزغم و پس ازمرگ او ،کشیده بودنددرد توفراق 

  .]کردی نظمیه تبریزخدمت مباقر، قبال در مادرم می گفت، برادرش[ ».کشیدندی م

 اشك چشمانت همچنان  چهره ات افروخته شد و گلویت را گرفت و ضاین بار بغ! مادرم  یآر     

چرخ  ی،، بلیدست داد این بارآخرین امیدت را نیز از ! مادر داغدیده ام یآر. ریخت یم

 را در همه چیز تاخته و یتند  ارابه زمان به و ،بیگانه بودتو  یشادیها کرده و با کارش راکارجفا

همه  ی، دل بسته بود سال چشم دوخته و یبه امید هائیکه سالها له کرده بود و زیر چرخهایش

  !!بس من بودم و و دانم تنها حاصل عمرت خواهرم میرزاده  یم. همه درعالم  رویا بود و

 درتابستان سال دیگرارتباط ما با اقوامت مستحکم شد وآنها  و،ازبرگشت به اورم پس! مادرم     

حیاتت  یپایان اما درلحظات. یبود یآن روزها دربستر بیمارتومتاسفانه . مهمان آمدند به خانه تو

بالینت نشست و  در ]خدیجه خانم[دخترعمویت، یکردمیوهنگامیکه جان به جان آفرین تسلیم 

موفق به دیدن یاد زسرانجام دراثرتالش !  مادرم. ما بود مراسم چهلمت درکنار درمراسم دفن و

، مانند یك یخیال آسوده به ابدیت پیوست با ازسرنوشت عزیزانت جویا شده و و یاقوامت شد

پیش وجدانم احساس اکنون ومادرش وظیفه شناس باشد  پدر که باید دربرابر فرزند فداکار

 مروز درتا به ا یجوان فوان نمن نیزهمچنان ازع. فراموش نکرده ام هرگز راتو  و .کنمیآرامش م

 به یاد تو مادردراین باره چند بیت شعر  اینك  رنج ها برده ام، گشته وور طهمیان دردها غو

  ! عزیزم سروده ام که به روان پاکت  تقدیم می کنم

  مالمو - ۲۰۰۴-۷-۱۷شنبه  ۱۶ساعات      !عزیز آنام خدیجه سلطان خانیما اتحاف ائدیرم

      ا، یازاند    جفاسیندان       بو دونیانین

  ؟یازیم    نه  جفاالردان  گلن    باشان

  گولمه دین،      حیاتینداو  بوی  عومور

  ؟یازیم نه      یاراالردان اؤرک ده کی 

  

  ،ینداغالر» زینال - عینال« ن،ال»امره قیز«    

  ،یننین باغالر »باغ مئشه«،»االمر بصاح«    
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  ،ینیایالر ین ن» گلستان« ،»یقاالس ارک «    

  .ینچاغالر  اوشاق    منه   دینائت  توصیف    

  

  ،داشاندا     شاقیلداییب      »آجی چایی«

  ،سنده   قاچییب    اوزاقالردان   باخاردین

      اوزونده        گئدنده،   سئل      1لرعمامه 

  . بو ایشلره    باخییب     حیران   قاالردین

  

  چیخاندا،     اوجاغیندان       آنا    - آتا     

  .آناردین    ائللریوی    دوشموش   اوزاق    

  سیخاندا،   کیمی  قفس  سنی،   غربت     

  .یاناردین    نهیجرانیندا        آنا   - آتا     

  

  اوزونو،     گؤره نمه دین  لدو ؤقارداش ا

  .یاناردینوا     قارداشی    ،داردا  قالمیش

  کسیلدی،  یئرده   باشی،  غربت   اونون

  .آناردین  اونو  ونهرگ   قارداش دئییب،

  

  ،آغالدین   وئریب،     الدن  اوالدالرین     

  باغالدین،وا   ساچی آغ   - ساچین  قارا     

  سیزالدین،  حزین -حزین  بویو  عؤمور    

  .داغالدین   اورگیمی    چاغیندا    گنج    

  

__________________________________________________________________  

: می کرد، گویا  درمیان شهر تبریز طغیان) چای آجی(رودخانه ای قدیم هنگامیکه درفصل بارندگی ن هدرزما -1

  !سیدها، عمامه هایشان را به داخل سیل می انداختند، بلکه معجزه کرده و مردم را ازخسارات سیل نجات دهند
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  دوشرگه،   سنه، اولدو    1تپه سی  قوش

  .ؤیلرهگ  چکدین   هارای    الیندن درد 

  اوجالدی،   اؤنونده    گؤز    قبرستانلیق

  .سنین سئللره،    چؤندو گؤز یاشالرین 

  

  یورولدون،    درد الیندن  ایللرده  سون  

  .گئدین  اؤلومه  پناه   دوشوب   خسته   

  آیریلدین،   یای موسمی گؤزون یوموب  

    .ائوینه  2»رضوان باغی«  قوناق گئتدین  

  

  باغیما،  دوشدو   شاختا   سندن سونرا

    جانیما،   دیتگئ   یوروش   3تپه گؤزلر

   ،آیریلدیم     اوبادان  اولوب ائل  ناچار

  .باجیما قارداشیما،   حسرت    قالدیم،

  

  وار، منیم   او  وطنده،  آیاق   ایزیم   

  .اورمو گؤلو  کیمی،  دوزلو گؤلوم وار  

  ساواالن  وقارلی   بؤیوک   ائلیم وار،  

  .ی گؤرمک ده ن،  آرزیالریم وارائللر  

  

__________________________________________________________________

مادرم بیشتر اوقات به  .آنجا دیده می شدتپه ای بود با ارتفاع بلند، درکنارخانه مسکونی که قبرستان روستا از -1

  !  ندانش می گریستآنجا رفته و بانگاهی به قبرستان ، بخاطر از دست دادن فرز

  )قبرستان  جدید شهر اورمو( باغ رضوان -2

وق بشر نیستند و قنیروهای فشار رژیم  ایران هستند که پابند قوانین ح«اصطالح ترکی است،    –تپه گؤز  -3

  »عرصه را بر سر مردم بی گناه تنگ کرده اند
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  اسنده،   حزین -حزین   یئلی  سحر

  .ساالرام    اوره یمه  اودون   هیجران

  وصال گه لر ، هیجران بیتر او گؤنده،

  .قاالرام   خرمنی اوسته  گل    قبرین

  

آهسته زمزمه می کردی و چند  -یا غمگین می شدی آهنگهایی را آهسته وقت شاد وهر!  مادرم

  : مصرا که از آنها به یادم مانده است در زیر به آنها اشاره می کنم

  تبریز اوستو  گونئی دی

  دولو  مئی دیشوشه لر 

  یاردان     نامه     گلیب 

  تامام عرضی گیلئی دی

           ***  

  تبریز     اوستو   مراغا      

  تئلیم    گلمیر   داراغا      

  ایلر   یاری   قوناغ - یار      

  بیر   ایستکان    عراغا      

              ***  

  آغاجدا  لئیلک یووا  باغالر  گه زر 

  . . . . .ر گه زر     وسئون اوغالن قمه باغال قیز

  عاشیق ناچار آغالما،  

  گوندو، کئچر آغالما،  

  بو باغلی قاپیالری،   آلله آچار، آغالما  

***  
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  ورود به ارتش

 یکاف مطالعات یگری وظایف نظام فلسفه آن و قبل ازاینکه درباره ارتش و یدردوران جوان     

 بنا به تشویق برخی از یاونیفرم نظام وعالقه به ارتش و یداشته باشم، تنها به حکم حس مل

 در۱۳۴۴درپائیز سال تحصیالت دبیرستانی ام را ناتمام گذاشته خانواده ام  میل علیرغمدوستان 

پیاده ۴رستاد لشگ یبه بخش آجودان یجهت استخدام درآموزشگاه گروهبان یسالگهیجده سن 

داشت مسئول  یوتاهک که قد یایرج طالئن یکم ستوا .کردم مراجعه واورمایالت واقع درمیدان 

دربیمارستان  یدریافت کردم، درظرف چند روز معاینات پزشگ م راالز یپذیرش بود، فرم ها

من جزو قبول شدگان و  انجام پذیرفت یک پادگان شماره یخیابان مرکزواقع درانتهای  ۵۲۳

  . تحویل دادملشگر یبه آجودانخود را  مدارك کامل متائید صالحیتبا باالخره و بودم 

 از بعد .بود گردیده تعیین آموزشی دورهراندن جهت گذ عزیمت مای برا۱۳۴۴اول دیماه       

 من یگانه فرزندکوچكوکوچیدن آنها از خانه پدری شان،  خواهرمسپس ازدواج  و ازدواج برادر

با تمامی وابستگی شدیدم به خانواده . کردمی زندگی م مادرم و درکنار پدر که خانواده بودم

برای آموزشهای  حرکت زمان .کرده بودمانتخاب  یغرورجوانبه با تکیه  را خودمسیر زندگی 

و من با تمامی کش و قوسهای درونیم برای انتخاب شغل خویش باالخره  فرا رسید اولیه نظامی

رفتنی که در آن راه ترقی خود را در . آماده رفتن و در واقع کوچیدن از خانهء پدریم بودم

 روز ازخانواده ام درعصر یبا خداحافظ و من حرکت فرا رسیدزمان  .زندگی جستجو می کردم

ازآشنایان جدید به مقصد پادگان پسوه که محل آموزشگاه  نفر چندبا  واز اورم ۱۳۴۴اول دیماه 

 وکنار) سلدوز(داخل شهر نقده  از پس ازعبور .کردیم حرکت ارتش یکم بود ۱۰۱ یگروهبان
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 کهپسوه  اد پادگانبه جاده امتد یسروکان یجلدیان باپشت سرگذاشتن روستا یپادگان ژاندارمر

 و رسیدیمبرپا بود، ازگل، سنگ وخشت ی قهوه خانه ها، مسافرخانه ها ،مغازه ها اطراف آن در

  .دژبان وارد پادگان شدیم یو بازرس یپس ازانجام تشریفات ادار

تحویل گروهبان نگهبان  و هبرد ینخست مامورین انتظامات ما را به گروهان سوم مقدمات      

درآسایشگاه  .رسیده بودند به آنجا سایر نقاط و ازتبریز دیگری نیز بل ازما تعدادق .دادند وقت

درخصوص  همه ی، برایوسایل خواب آماده بود، نخست گروهبان نگهبان پس ازخوش آمد گوی

 وها از امروز تابع مقررات ارتش هستید  افزود که شما مقررات اولیه ارتش سخن گفت همچنین

به دستورات مافوق  درصورت اعتراض .دستورات مافوق را اجراء نمائید چرا باید بدون چون و

  . گزارش کنید اعتراض خودتان را ساعت ۲۴توانید پس از  یم خود البته

درهرشش  به چهار قسمت شش ساعته تقسیم می شد و یساعت نگهبانچهار  بیست وهر      

اول کلیه  روز چند در .کردیم استراحت می چهار ساعت دادیم و یم ینگهبان  ساعت دوساعت، 

  گروهان  سه .آمدندمی   پسوه پادگان گروه به -نقاط مختلف گروه  از ی دیگرها یاستخدام

جزو  نم و دریافت کردیم یدرهفته اول پوشاك نظام .تشکیل شد یآموزجدید مقدمات دانش

       یتح .بود یسخت کارمحیط جدید  مل آموزش ونخست تح یهفته ها. گروهان سوم بودم

    دوستان این میاندر. کردندمی  ازدانش آموزان بعلت عدم تحمل وضع موجود فرار یعده ا

   البته بایستی. ی گرفتمتازه ایی پیدا کردم و البته عمدًا با همزبانان و همشهریانم انس بیشتر

 یشهرهامعموال ازو  زبانان ترك ی نظامی پادگان پسوه راازکادرها یبسیاریاد آورم شوم که 

خوب به خاطر دارم، درباره . دندداتشکیل می  ، اردبیل، اهر، زنجان، مرند، ماکووتبریز، اورم

د و ضبط شده بو» گرام«به روی صحفه  درتبریز) عالیه(پادگان پسوه، آهنگ زیر با صدای خانم 

  ]دادیم بسیار اوقات همه به آن گوش می

  پسوه نین یولو  شهر دی  کئتدی

  بیر نامه گئتدیپسوه نین پستی 

  آنام یازمیشدی پول به ره کتدی

  هانی منیم   پادگانیم

  ...گئجه نی هاردا قالیم       و
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 خدمت یخانواده، سختی ازبود، دور دوران زندگیم سخت ترینی پسوه یکی ازدوران آموزش      

ریك د ی باالدستان نسبت به زیردستان باالخص، تبعیضات آشکار، توهین و تحقیر برخدرارتش

ش می افسرد و جسم انسان را نظامی روح آدمی را با تمامی غرور، پاکی و صداقت محیط آموزش

ی که از پدر و مادرم در مدت. بود شده یریز یپچنین متاسفانه سیستم از رده باال  .دادآزار می 

 ردهگست ی مثل امروزارتباطات وسایل درآن زمان دور مانده بودم نسبت به حالشان نگران بودم، 

نامه ها    1»...ولی «گروهان  یروز منش هر. نبود و نامه نگاری تنها وسیله ارتباطی از راه دور بود

یک از ما  هر. کردتقسیم می  دانش آموزاننامه ها را به ترتیب بین  عمجمیان آورد و در یرا م

  .شد یم یکرد غرق در شاد یدریافت م ایی که نامه

بشدت . است آمده مه من پیغام رسید که پدرم به مالقاتازطرف دژبان ب عصر یکروز     

درب  امتداد و جاده کناردر محل مالقات که تا ازگروهبان نگهبان اجازه گرفتم و .خوشحال شدم

 و شور غرق در .دویدم با آسایشگاه ما فاصله داشت کیلومتر حدود دودر بود و پادگان یورود

همدیگر را درآغوش  با خوشحالی. نج سال داشتپ و هفتاد پدرم آنموقع حدود .هیجان بودم

و با پاسی از شب را همراه پدرم در یکی از مسافرخانه های پسوه در بارهء هر چیزی که گرفتیم 

 یکدیگرجدا از یسرد زمستان یهوا در ی آنروزباالخره فردا. به ذهنمان می رسید صحبت کردیم

 - که درپسوه بودم کم یمدت. گان بازگشتممن هم به پاد و روان شد وطرف اورم شدیم، پدرم به

 . پادگان عادت کردم  محیط زندگی در به بتدریج و کردمپیدا  هایی میان نظامیان آشنادرکم 

نیمه دوم فصل  از. در شرف رسیدن بود زیبا و بهاررو به پایان بود تاریك  بویژه زمستان پربرف و

در بیرون آسایشگاه درکنار سنگ فرشها و نم من هم بهمراه دوستا .گذاشت یهوا رو به گرم باهار

دو  کوچك ییك پریموس نفتو گاه برای خریدهای مشترک مثل خرید  خوردیم یچمن ها غذا م

 ازآن یچا یجوش برا کردن غذا و تهیه آب گرم یبرا نفره و یا سه نفره شریک می شدیم و

و صبحانه ها پنیر و وشت پلوخورشت، عدس پلو، آبگ معموال یسرباز یغذا .کردیم یاستفاده م

 یدیگها. لذت بخش بودبسیار یکوهستان و لطیف آزاد یدر هوا یئچا خوردن غذا و. بود... وحلوا 

  درصورت  .کردی ِم  گروهبان نگهبان بازدید سپس شستیم و یم بزرگ غذا را به نوبتمسی 

___________________________________________________________________

  پانزده سال حدود بعد از یانقالب یعن از را پس او رفت و یا به دوره افسرهبود بعد ناتکااهل ی  ...سروان ولی  -1

  . پناهنده شد های اوروپائیکشور یکی ازهمراه خانواده اش به که بعدا به  استانبول دیدم در
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یك شب یا  یراسرگروهبان بازطرف  آن، ضمن شستن مجدد ،درجائی ازآن لکهاندکی  مشاهده

بیشتر به خاطر حفظ  دراین رابطه البته سختگیری ها. شدیم یم تنبیه یبیشتر به نگهبان

  . بود ما سالمتی خود

غذا آماده  یوقت .خوردن در پادگان دارم فراموش شدنی نیست غذا دربارهکه  یخاطره تلخ     

  با دردست ندبود رنفو پنجاه  یکصد تا یکصددانش آموزان گروهان که حدود شد همه می 

          درنوبت سرعت درپشت سرهم با بود یکه معموال آلمونیم )ییغلو( یشانغذا یداشتن ظرف ها

 در .می افتاد نتیجه سرو صدا راه درگاه نظم صف را رعایت نمی کردند و  ها یبعض. ایستادند یم

دانش آموزان  همه بهیه بعنوان تنببرای جا انداختن رعایت نظم و  قع گروهبان نگهبانامو این

باز سرجایشان  ر حدود یک کیلومتر بود، دور زدهداد که میله پرچم را که مسافتی ددستور می 

قادر به اعتراض  یشد وکس یتکرار م دو باره دستور او نیز ینظم یب تکرار درصورت  .قرار بگیرند

  . نبود

را در خود جای      ازان وظیفهسرب یدرآن موقع پادگان پسوه سه یا چهار گردان آموزش      

مشمولین  و یافتند یمانتقال  یرزم یبه یگانها پایان آموزش پس از که هرچهار ماه یکبارمی داد

 یتعطیل برای روزها یا در از ظهرها پس ازپایان خدمت و بعد. ندگرفت یرا م آنها یجدید جا

درغربت  یآشنائافتن یو بمحض سر می زدیم سربازان  ایهآسایشگاه همشهریان به یافتن

  . شدیم یخوشحال م

 یکمستوان. شدم پیاده وارد یگروهان تخصص به یپایان دوره مقدمات ازچهارماه پس     

 از بعدصادقی [ ،بودمنضبطی آدم یکرنگ و  واهل مراغه  ما فرمانده گروهانی غالمحسین صادق

 ].شده پادگان تبریز فرماندمدتی بعد  ، نخست رئیس ستاد لشگر اورمو و۱۳۵۷انقالب سال

صفرعلیزاده سرگروهبان مظفر  استوار اهل اردبیل و نیز معاون گروهان یوسف ژیانفردوم ستوان

  . بودند  یجدانجام وظایف  در ورزشکار و هردوو  یگروهان اهل خو

 ۱۰۱آموزشگاه  بوددرکرمانشاه  آن ارتش یکم که مرکز بنابه دستور ۱۳۴۵درتابستان      

پیمانکارحمل آموزشگاه، حاج [داد رمکانیشاه آباد غرب واقع درغرب کشورتغیبه  یگروهبان

به ها  یآذربایجان آمد و راه رفت و ]قربانعلی برادران، یکی ازشهروندان خوشنام اورمو بود

خرم آباد ازاین  و کرمانشاه، سنندج یاستانها یاما اهالشد  سخت تر موطنشان دورتر و
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 یانتقال ازمحیط کوچك پسوه به یك شهر تقریبا همه را راضچند هر. خوشنود بودند یرمکانیتغ

   .کرد یم

کردیم، شاه آباد  یرا ط یو تکمیل یدرشاه آباد غرب دوره تخصص۱۳۴۵نیمه دوم سال  تا     

شهرکارخانه  این درکنار .واقع شده استخسروی و عراق  ، درمرزکرمانشاهاصلی  محورغرب در

. بودند وابسته یمحل و بازار آزاد ی، دامپروریمردم به کشاورز یدو بلحاظ اقتصاقرار داشت قند 

، اندیمشك، زاهوا یجاده اصل .شتدا یسختی زمستانها نسبتا گرم و ی تابستانها شاه آباد غرب

 سبك و یمهمات سالحها مرکز بزرگ ذخایر .می گذشت این شهر ینزدیکاز  وکرمانشاه آباد خرم

 شاه آباد غرب قرار یمیان زواره کوه درچند فرسنگ رد قسمت غرب کشور سنگین ارتش در

  . داشت

 در پایان دوره آزمایشات مختلف از .کادر بودیمدرجه دار حدود هشتاد نفر  یدردوره تکمیل      

هریك یگان  ینمرات دریافت یبرمبنا ،آمدمی  رسته پیاده که توسط رکن سوم آموزشگاه بعمل

اول یا دوم  من نفر .می کرد از ستاد ارتش انتخاب یاعزام عالقه خود را درحضور نماینده مورد

 فرماندهاسم تحلیف درمیدان شامگاه درحضورمر. را برگزیدم وپیاده اورم چهارکه لشگر بودم

شان  یحکم درجات ابالغ گردید کسانیکه مدرك تحصیل .پادگان سرهنگ رحیم زاده انجام گرفت

به درجه گروهبان   وآنهائیکه پائین تر بودند ین دومسوم دبیرستان بودند به درجه گروهبا یباال

 تومان ۳۲۷ماهیانه  یاولین حقوق درجه دار .من جزو گروهبان سوم ها بودم .نایل آمدند یسوم

بمن شاه آباد غرب دردرجه داران  از یدرخانه یک )یاستوار خیابان(افسر عامل وقت که بوسیله بود

   .گردیدپرداخت 

دراین . است یدنیائ خود خدمت درارتش. عادت کرده بودم نظامی یکم به زندگ کم     

دند روابط دوستانهء ایی برقرار    ی می آمدیگر مناطقبا همساالن خودکه از نظامی تشکیالت

  .های دیگری ایران تعلق داشتند آشنا می شدم تریج با آداب و سنن آنان که به ملشد و بتدمی 

ید اینک برای خدمت درمحل جد د شاه آباد غرب وبعدازپشت سرگذاردن زمستان سر     

کرده  یحافظ خداو همدوره ها مربیان  ااحترام ب روزآخر با  .کردیم بایستی این شهر را ترک می

 یبرا آذربایجان که شب و روزعازم دیار یجلیل مرند و صمیمی ام دوست هم خرج تفاقبا

      .، شدیمقرار بودم یب آنبرگشت به 



  

  

  

  

  

  

  

  پیاده۶۴درلشگرخدمت 

دادم  یبایست انجام م یکه م یستین کارنخ وآباد غرب به اورم شاه از بازگشتپس از     

  درجه داران سهمیهاز  نفر ، بیست و نه۱۳۴۶، دراوایل بهار .لشگر بود یخود به آجودان فیمعر

 یصبحگاه پیاده بودیم درداخل حیاط ستاد درکنار دیوار زیرآفتاب مالیمء لشگرکه همه ازرسته

    . قوشچی، سلماس و اورمو بودیم) پیرانشهر(به پادگانهای خانا، تقسیم منتظر  ایستاده و

 استوار و پور سروان حسین لك مسئول رکن یکم لشگر وقت و یرئیس آجودان بعد یلحظه ا

 یپله ها یرو در حیاط آمده و ستاد به وسطدرب  از پرسنلی رکن یکم، ری درجه داعلف عزیز

کدام  که به هیجان بودیم همه ما در. یك متر ازکف زمین بلندتر بود ایستادند ه حدودک یسنگ

   .یم یافتانتقال خواه پادگانها یك از

 یقبال به ومرا بود، که  )شوهرخواهرم( انلشگر ازآشنایان میرسلیم یناظرمال ی،جلیل     

مرا به استوار  نیزجلیلی  ،ستاد قرارداشت  درطبقه همکف یجلیل دفترکار. ندکرده بود سفارش

، آغاز تقسیم همزمان با. کرده بودتوصیه  لشگر درجه دارعملیات رکن سوم یاصغر فتح الله یعل

کسب اجازه با ،کارتقسیم قرارگرفت، قبل ازپایان یمسئولین رکن یکم وآجودان درکنارفتح اللهی 

  .همراه خود به رکن سوم لشگر آورد ازمسئولین دست مراگرفت و

 آمد ازاین پیش .ماندمو دراورم من شد و سفارش مؤثر و خوشبختانه شانس یاری کرد     

مادرم  پدر و یاور یار و ازنزدیك : اول داشتم، اصلی سه هدف و ماندن دراورماز .خوشحال بودم

کرده بودم و  نامزداینکه سوم . را بدهم ادامه تحصیالت متوسطه درکالسهای شبانه :دوم .باشم

   را داشتم تشکیل خانواده وقصد ازدواج 
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ستاد رفتیم، نخست ازدرب  یسمت راست به طبقه باال یپله ها از یهمراه استوارفتح الله     

 طبیب زادهمختار به استواردرآنجا نخستین بار. شدیم یاول سمت راست وارد اطاق کوچک

شد دربخش قرار  و کرد یبیسکویت پذیرائ و یاو ازمن با چا .شدم یمعرف مسئول بایگانی

 یکلیه نامه ها یاد گرفتم و پرونده ها را یسیستم بایگان یمدت کوتاه در .او راکمک کنمی بایگان

، آنها پس ازضمیمه به پرونده مربوطه ویژه ثبت و سایر ارگانها را درداخل دفتر رسیده ازیگانها و

   .تسلیم می کردم جهت اقدام به مسئولین مربوطه را

من  با ، سعی داشتند با پرس وجو کردن بیشتربمنمحبت  ضمن ابرازن هریك ازدرجه دارا     

دررسته مهندس و بود  یدرجه داربسیار مهربان وپرکار یاستوار طبیب زاده اهل خو. آشنا شوند

  . مهندس لشگر خدمت کرده بودچهار درگردان  یرزم

 ییبیجادرکارها سخت گیری های رسول روشن  رئیس رکن سوم وقت سرگردهمچنین      

متاسفانه سخت گیری های او سبب شد که من نتوانم بموقع درسرکالسهای شبانه حاضر . میکرد

  . شوم و چندین سال عمرم به هدر رفت

  :رکن سوم لشگر

یگان  ازکوچکترین یگان تا :»سازمان« شد یسه بخش تشکیل م رکن سوم ازبطورکلی،      

پرسنل،  یجداول شغل سازمان دراین. ستا رتش طبق جدول سازمان تشکیل یافتهابزرگتردر

سازمانها  تجدید، دقیق مشخص گردیده وتشکیل یگانها بطور ...ومربوطه سالح وتجهیزات 

 یاین بخش برابرآئین نامه ها ومدارك آموزش: »آموزش«.گردد یبوسیله این بخش اجرا م

 ...مختلف و یها رده انواع سالحها، تاکتیك در یگوناگون ازجمله آموزش تئور یدرزمینه ها

کردم، شامل ی م خدمت آنجا پرسنل بخش عملیات که من در: »عملیات« .آموزش داده میشود

  .درجه دار متخصص عملیات و یك نفر ماشین نویس بود نفر دو ،یك سرگرد ستاد
منتقل  به آنجا پیاده سلماس منسوب و ۴۴گردان  یسرگرد روشن به فرمانده یپس ازمدت     

پادگان خانا ۱ تیپ پیرنیاکان از  یسرگرد جعفرقل. انتقال اوخوشحال بودند از پرسنل. گردید

 یبود، یك نظام پیرنیاکان اهل مرند .برگزیده شد ۴بسمت رئیس رکن سوم لشگر) پیرانشهر(

ارادت  )ع(یبه حضرت عل او  .کامل داشت یآشنائ یبه زبان انگلیس برجسته، اهل مطالعه و

) ع(یحضرت عل یزندگ رابطه با که در را یمقاله ا یمراسم صبحگاهپایان  پس از یکروز. داشت
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که مورد استقبال پرسنل  قرائت نمودتریبون ازپشت  وپرسنل پادگان اورمی نوشته بود برا

  .قرارگرفت

    و شما درجه دار با استعداد :گفت اوایل شروع کار دررکن سوم به من پیرنیاکان در     

 دراین باره مرا به استوار و. باشیدمسلط  یعملیات یدارم به کارهادوست  هستید و ایی شایسته

هدف این بود که . دراین خصوص ببینم الزم را یسفارش کرد تا آموزشها یفتح اللهعلی اصغر 

درون رکن  دراین مدت  در. من درشغل او انجام وظیفه نمایمی فتح اللهی، پس از بازنشستگ

 به عنوان من. گردید سازمان، آموزش، عملیات مجزا یبخش هابه ی بایگان. رخ داد یسوم تحوالت

، یعملیات یها یکلیه طرح ریز .بخش عملیات انجام وظیفه نمودمدر »درجه دارعملیات«

با مدارك  کسانیکه درارتش .بودازوظایف این بخش  ... یرزم یماموریت ها یگانها و یرزم یآمادگ

 تائیدمورد  ضد اطالعات ازطرف یداشتند بایستسروکار  یاستراتژیك نظامو شده  یطبقه بند

   . گرفتند قرار می

کاظم زاده . لشگر بوده کاظم زاده فرمانده ضداطالعات وابسته ب لهآن موقع سرگرد اسدادر     

حرف   با مای زبان ترکه معموال ب و بود یفرهنگ بامهربان و انسان  داشت بسیار یهیکل درشت

سرگرد فرامرزپور به  بجای او بمحل دیگری انتقال یافت و بعدها سرگردکاظم زاده زد می

بسیار  .فرامرزپور چشمهای زاغی داشت. منسوب شد 64ضداطالعات وابسته به لشگری فرمانده

  .  درمیان پرسنل ستاد لشگر هیچ محبوبیتی نداشتو  بود یمردم آزار آدم خشک اندیش و

  وظایف بخش عملیات

 یعملیات یطرحریزیها یزمینی ستاد نیرو یازسو یارسال یطرحهاتوجه به  پیاده با۶۴لشگر     

       یتعرض و یدفاع یارتش عراق درزمینه ها یازحمالت احتمال یالزم را بمنظورجلوگیر

، یگردان یهفته با انجام مانورها کوتاه مدت حدود یك یدوره هاهرسال در کرد وی م یپیش بین

بویژه درمناطق مناسب  یتعرض و یتدافع عملیات رگونهه یاجرا ییگانها را برا ،یلشگر ی وتیپ

 یزمین یمانورها داورها ازطریق نیرو یارزیاب کنترل و یبرا .ساخت یآماده م ینفوذ یدرمحورها

       تمرینات در یارزیاب یبرانیز  یمعموال مستشاران آمریکائ .شدند یبه منطقه لشگر اعزام م

حسنه  درآن زمان همواره باکشور ترکیه ایران روابط که ازآنجائی .مانورحضور داشتند یمحل ها

 یپیش بین یژاندارمر یگانهایازکم،  یپوشش ینیرو) ترکیه( یشمال غرب یمرزها یبوده برا
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 متر با کیلو ۲۷۰حدود درشمال غربدر منطقه استحفاظی خود وپیاده اورم ۶۴لشگر. ه بودشد

 بعهده لشگر درآن زمان سنتو پیمان یناتتمر یجهت اجرا بدین ترکیه مرزمشترك دارد و کشور

پرسنل مجرب نیز ازطرف ستاد مشترك  یهنگام تمرینات تعداد. محول شده بود وپیاده اورم۶۴

سایر  و  3- 2-1 یقرارگاه تیپها و قرارگاه لشگر .شدند یاعزام م واورم  تهران به مرکز لشگر در از

 یمحورها  طریق از یوسایل مخابرات ابط بار یتیم ها .مانورها شرکت داشتند ذینفع در ییگانها

  یمبادله اطالعات عملیات یگانها با شدند تا ی، سرو به ترکیه اعزام می، بازرگان، رازینفوذ

 یازتهاجم احتمال یجلوگیر یبرا همچنین .ارتش ترکیه را هم آهنگ سازند و پیاده۶۴لشگر

 این و گردیدی کیه تهیه مارتش تر یهمکار با یدفاع یطرحها سابق اتحاد شوروی ارتش

  پاکستان، ترکیه،  یارتش ها با پیاده۶۴لشگر یهمکار و با پیمان سنتودر چارچوب طرحها 

  .رسید به انجام  می آمریکا انگلستان و

درداخل  و من بوداختیار  مسئولیت و در شده پیمان سنتو یکلیه مدارك طبقه بند     

درنیمه دوم دهه چهل، یك . شد یم ینگهدار لشگر دراطاق عملیات ستاد ویژه نسوز یصندوقها

اندکی  پس از و مرا به دفترش فرا خواند ۱نژاد یلشگر سرلشگرهاشم نجع یروزعصر فرمانده

. وموقعیت خدمتیم نسبت به حفاظت مدارك مزبور تاکید نمود مسئولیت رابطه با در گفتگو

 یعملیات ی، تهیه طرحهایرزم یآمادگ ،یوصولی درمعبرها 2خرج یاحداث مواضع، اطاقها

 در ی عملیاتییگانها جابجایی کلیه ضداغتشاشات و چریك و ضد چریك و ،ی، آفندیپدافند

  .بعهده این بخش بود ...خارج ازآن و لشگر و یمنطقه استحفاظ

__________________________________________________________________

با فرهنگی  امیر باسواد و رسته اش توپخانه و .تقریبا سیاه چهره بود. بود زاهل تبری نژاد ینجعهاشم سرلشگر  -1

پس ازانقالب . سمت قائم مقام سازمان نظامی ارتش خدمت می کرد در و رسید یبعدها به درجه سپهبد. بود

   .تهران تیرباران گردید دادگاه انقالب دربه حکم  ، مانند خیلی هاایران یاسالم

   مرور متکی به جاده است بویژه در و ر نقاط حساس پل ها، گردنه ها، مناطقی که عبوراتاق های خرج د -۲

زمان صلح با هم آهنگی بخش عملیات رکن سوم لشگر، بوسیله گردان مهندس لشگر  در... مناطق کوهستانی و

  . ساخته می شد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  )طرح تاج(تجدید سازمان یگانها

به  یزمین یدر نیرو »تاج«طرح تجدید سازمان ی، شمس ۱۳۴۰در اوایل نیمه دوم دهه      

مناطق آذربایجان را ی ازمستقردربرخ ییگانها از یگذارده شد و درنتیجه بسیار مرحله اجرا

  . ساخت یبشرح زیر دستخوش تحوالت عظیم

  .تبدیل گشت یآموزش یتبریز به مراکز پشتیبان. پیاده تبریز منحل گردید ۳۷لشگر -

  .توپخانه درمراغه  استقرار یافت ۱۱گروه  .راغه منحل گردیدم پیاده ۳لشگر -

قزوین تجدید  یزره ۱۶زنجان را تشکیل داد بعدها به لشگر ۴۵پیاده مراغه، لشگر۳ترکیب لشگر

  .سازمان یافت

 ییگانها. داخل لشگر انجام گرفت تحوالت زیردر ر نام یافت ویتغی ۶۴به لشگر ۴عنوان لشگر -

  .بشرح زیرگسترش یافته بودند یلشگردرآذربایجان غرب

 ییگانها -مخابرات  ۴۸۲گردان  -دژبان  ۶۴گروهان  -قرارگاه لشگر ۶۴قرارگاه وگروهان: واورم -

و  تعمیر ۵۸۷گردان  - یبهدار ۵۱۰گردان  - یادار ۶۴گروهان . شامل یپشتیبان یفرمانده

  .یترابر آماد و ۵۸۸گردان  -  ینگهدار

 - واورم ییکصد تختخواب یمنطقه ا ۵۲۳بیمارستان . لشگره بوابسته  یاورگانها ویگانها -

  .یمهمات، یگان خدمات پادگان ۱۰۲گروهان 

 -پیاده ۱۹۸ - ۱۶۴ یشامل گردانها ،پیاده ۱پیاده به تیپ  ۱۲یرنام  تیپ یتغ) : پیرانشهر( خانا -

در  مستقر پیاده۱۷۳گردان . یرزم یپشتیبان ی، یگانهایمیلیمتر۱۰۵توپخانه  ۳۰۶گردان 

  .پادگان پسوه
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. پیاده  باقی ماند 44منحل شد، از سه گردان پیاده تیپ، تنها گردان پیاده  ۱۱تیپ: سلماس  -

پیاده ۱۳۲و۱۰۹ یگردانهاتیپ،  قرارگاه وگروهان قرارگاه: پیاده شامل۲تیپ بعدها 

 یمیلیمتر ۱۰۵توپخانه  ۳۰۸گردان ) پیاده سابق۴۴گردان( پیاده۱۱۷جدیدالتشکیل وگردان

  ... و دیدالتشکیلج

اه تیپ گاه و گروهان قرارگقرار:  شامل. پیاده جدید التشکیل ۳تیپ ) : مهاباد( ۱سویوق بوالق  -

 یمیلیمتر ۱۰۵توپخانه ۳۰۴منحله تبریز، گردان ۳۷لشگراز پیاده۱۲۷ -۱۶۷ -۱۱۵ یگردانها

  ]مستقر بود پیاده در پادگان سقز۱۲۷گردان [جدید التشکیل، 

 ۲۳۰گردان  .گشتبه پادگان همدان منتقل  یمرم۱۰۲دسته  و یسوارزره ۲۵۲گردان :  یخو -

  ۲.بود یانگلیس) اسکورپیون(آن از نوع  یدراین پادگان تشکیل گردید که تانگها یسوارزره

 ۱۵۵توپخانه  ۳۸۵ یشامل، گردانها :توپخانه لشگر.  پیاده منحل گشت۱۰تیپ  : یقوشچ -

 ۲۷۵و  ۲۴۵ یگردانهاو   ،یمیلیمتر ۲۳ یافند هوائپد ۳۸۰گردان  کمك مستقیم،  یمیلیمتر

 ۳.یرزم ی مهندس ۴۰۷گردان  ،»بود یدستگاه تانگ سازمان ۵۳یهرگردان دارا« -47امتانگ 

چند سال،گردان سپاه دانش دراین  چهل هم دردهه[ گسترش یافتند بترتیب درپادگان قوشچی

  ]ادپادگان مسقر بود که بعدها به پادگان سراب تغییر مکان د

  .یانگلیس) اسکورپیون(نوع  یبا تانگها یسوار زره ۲۰۳گردان : مرند  -

  

  

 

___________________________________________________________________

 .یعنی چشمه سرد بوده است»  سویوق بوالغ«نام این شهر درزمان رضا شاه  به مهاباد تغییر نام یافت  و دراصل  -۱

 متحرك بسیار و یاکتشاف رزمیشرکت درعملیات  کورپیون ساخت انگلیس است ودرعبورازآب واس یتانگها -۲

اگر درست خاطرم  .دیگرد یبه این یگانها محول م یپوشش ینیرو یا یرزم یمناسب بوده معموال ماموریت پاسدار

  .ستا دستگاة تانگ بوده ۵۴ی دارا یباشد یك گردان سوارزره

لق به حدود سی سال پیش است، اکنون بیشتر آنها تغییر یافته و جهت ثبت در تاریخ تجدید سازمان مزبور متع -۳

  .در اینجا آورده شده
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که تاکنون در ذهنم اسامی فرماندهان لشگربا توجه به تاریخچه موجود در رکن سوم لشگر، 

  .مانده بشرح زیر است

    سرتیپ احمد زنگنه

  سرتیپ بیگلری

  سرلشگر کمال

  سرلشگر عزیزی

  ر کوپالسرلشگ

  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

  1357پس از انقالب اسالمی   سرهنگ  فرهنگ کوثر

  -  -  نگ قاسمعلی ظهیرنژادسره

  -  -  سرهنگ محمد   رضا

  -  -  سرهنگ محمد  ذکیانی

  ...و



  

  

  

  

  

  

  )عما( عملیات 

 کردکه ازعبور وی اعالم م ساخت و یشط العرب مطرح م را بر خود یادعا همواره عراق      

فت یا یشاافز یبحران زمان .شط العرب ممانعت خواهد کرد ایران دری حامل پرچم کشتیها مرور

بهشت ماه یارد پنجم دردوم و .آزمایش کند دراین باره خواست اراده عراقیها را یکه ایران م

 یجنگ یهواپیماها وی دریائ ینیرو یآریا تحت حفاظت یگانها ابن سینا و یکشتیها۱۳۴۸

هنگام یگانهای  درآن. بدون حادثه به خرمشهر رسیدند شط العرب شدند و وارد یهوائ ینیرو

در سراسر مرزهای باختری آرایش جنگی گرفته بودند و پایگاههای نیروی هوائی  نیروی زمینی

گشت . و هرلحظه آغاز جنگ میان دو کشور محتمل بود. درآماده باش کامل بسر می بردند

ساعته ادامه  چهار بیست و هوائی بوسیله هواپیماهای شکاری در آسمان سرتاسر نوار مرزی،

رماندهی سرلشگر یوسفی به منطقه غرب در خسروی اعزام و در پیاده تبریز بف ۳۷لشگر. داشت

  .طول مرز گسترش یافته بود

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

، فرمانده ارتش یکم سپهبد 2فریدون جم، فرمانده نیروی زمینی ارتشبد فتح الله مین باشیان

     ارتش یکم که بعدها. سرلشگر وجیه الله آزموده بودند 64فرخ نیا و فرماندهی لشگر فریدون

طبق امرسپاه یکم، » عما«دربحبوحه عملیات  .رنام داد مرکزش درکرمانشاه بودیبه سپاه یکم تغی

بفرماندهی سرهنگ دوم رسول  یافت یرنامیپیاده تغ۱۱۷ها به گردان  پیاده که بعد ۴۴گردان 

  . نوسود درغرب کشور اعزام شد یبه منطقه مرز درآذربایجان »سلماس«ازپادگان   ۳ روشن
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   هنگامیکه ستون درمنطقه کرمانشاهان توسط سپهبد فریدون فرخ نیا فرمانده سپاه یکم      

پیغامی به این تلگراف رمز  یفرخ نیا طبالفاصله  .قرارگرفت یکوپتر مورد بازدید هوائ یبا هل

منطقه  مطلوب وارد یپیاده آذربایجان با آرایش رزم ۶۴دالوران لشگر«.الغ نمودشرح به لشگر اب

  » نمایم یم  غرب شدند بدینوسیله رضایت خود را ابالغ

و   ماموریت گردان مزبور معموال پوشش معابر وصولی و همچنین اجرای عملیات چریکی     

برای انجام . روی انسانی بودنفوذ شبانه به داخل خاک عراق و ضربه زدن به تاسیسات و نی

سایر یگانها، پرسنل ورزیده و صالحیتدار توسط لشگرانتخاب   ینظام کادرهایعملیات چریکی از

زیر امرگردان  اعزام و] نوسود درمنطقه مرزی قرار داردکه جزو استان کرمانشاه است[و به نوسود 

خاک عراق انجام گرفت که  در این مدت عملیات های نفوذی به داخل. مزبور قرار می گرفتند

چریکی بعهده کادرهای  فرماندهی عملیات های .[ بود» تویله « گویا، یکی ازآنها نفوذ به پادگان 

  .]نده بودنوهد تهران به منطقه اعزام  شد 23نظامی نیروهای چترباز بودکه از تیپ

ن پسوه تعویض پیاده مستقردرپادگا۱۷۳بوسیله گردان ،شش ماهحدود  پسپیاده ۱۱۷گردان     

   .وجود نداشت یتلفات چشمگیر لشگر ییگانها ازطول ماموریت در .گردید

کلیه یگانهای لشگر با توجه به حساسیت منطقه استحفاظی در » عما«درطول عملیات      

 حالیعنی صددرصد یگانها در 1در مرحله : بطور مثال. آماده باش بسر می بردند 1،2،3مراحل

  در صد آماده باش کمتر می شد  3و 2رتیب در مرحله بت. بودند باش آماده

__________________________________________________________________  

پس از اینکه بی کفایتی ارتشبد «:در باره برکناری ارتشبد آریانا به چکیده از نوشته خسرو معتضد اشاره می کنم -۱

و عراق نداشتن وسایل یدکی برای تانگها و زرهپوش های ارتش، نداشتن آریانا در ماجرای اختالفات مرزی ایران 

تور استتار و بی خبری از حال پادگان نیروی دریایی دریکی از جزایر خلیج فارس، خوشگذرانی و استراحت طلبی 

ارتشبد  و. آن گاهی رک گویی و نکته پراکنی هایی  می کرد کنار گذارده امور ارتش نمی رسید و گذشته ازبه ادار

. منظورش محمد رضا شاه است.[جم را  رئیس ستاد مشترک و سپهبد مین باشیان  را فرمانده نیروی زمینی کرد

  103،104، صص1383شب ژنرال ها،، سال] (مؤلف

منصوب شد،  من درتوصیف اش  شنیده  هنگامیکه ارتشبد فتح الله مین باشیان به فرماندهی نیروی  زمینی  -2

به » عما«مین باشیان در بحبوحه عملیات . است که استقالل فکری دارد یپردل و استعداد رد بابودم که  او،  ف

 ابالغ نمودند که افسران و درجه داران   64اورمو آمد، پس از مراسم صبحگاهی به کلیه پرسنل مرکز لشگر
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هم ) مؤلف(من . یان حضور یابنددرسخنرانی تیمسار مین باش  2پادگانهای اورمو درداخل مسجد پادگان  شماره 

          .بیرون مسجد ایستاده بودیمل بود، بعلت کمی جا عده زیادی ازما درپرسندرآن محل بودم، مسجد پراز

... طی را ایراد کرد، در باره رفاه نظامیان واو سخنرانی مبسو. مین باشیان قد بلندی داشت با لباس کاری شیک

شهریور سال گذشت آن روزهائیکه در« : گفت] ودمنظورش روسها ب[ سپس دستش را به طرف شمال اشاره کرد

گهای دشمن را با چنانچه این بار چنین جسارتی تکرار شود، پاسخ تان. که خاک ما را مورد تجاوز قرار دهند 1320

  » ...خواهیم داد و. جی  و غیره  -پی -آرجمله سالحهای مدرن از

   من آنموقع جوان بودم، پس از سخنرانی می شنیدم که نظامیان بویژه قدیمی ها می گفتند، چنین سخنرانی  

ارتشبد مین باشیان که در رفع نقصان  نیروی زمینی می کوشید و ...  بی پروای سیاسی  دل و جرئت می خواهد و

  .داد بعلت استقالل فکری اش مدتی بعد  عذر او ر ا خواستندبه آن سر و سامان  می 

پیاده پس ۱۱۷هنگامیکه گردان . درباره سرگرد رسول روشن، رئیس رکن سوم اسبق لشگر قبال اشاره کرده ام -۳

. بر می گشت، بعد از ظهر بمحض رسیدن به حوالی اورمو توقف مینماید) سلماس(ازپایان ماموریت به پادگان اولیه 

فرمانده گردان از فرمانده لشگر درخواست می کند که مقامات بلند پایه شهر برای تقدیر ازپرسنل گردان به و 

فردای آنروز با ] حوالی باالنج[بین راه  ستون پس از یک شب توقف در .شد پیشنهاد پذیرفته. پیشواز آنان  بیایند

  . می شود  ادامه داده و در پادگان مستقراستقبال مردم،  وارد شهر شده و حرکت خود را به طرف سلماس 

  



  

  

  

  

  عملیات آرارات  

دولت  یکلربطو. جنگیدندی م کشور ارتش آن شمال عراق با در سالها بود یبارزان اکراد     

 ی ایجاد تحوالت الزم درحکومت عراق محمدرضا پهلو خود و یآمریکا به نفع سیاست منطقه ا

  .نماید یرا علیه دولت عراق پشتیبان یبارزان یطفجبهه مالمص که داشته بودبرآن را 

 یزمین یبوسیله نیرو یمالمصطف از یبرپشتیبان یفرمان شاه مبناگردرست درخاطرم باشد،      

 یروسا توسط رئیس ستاد و یستاد نخست شور. به لشگر ابالغ گردید ۱۳۵۲سال  تابستاندر

نخستین  ی،طرح ریزوپس از. یددراطاق جنگ تشکیل گردوعوامل تخصصی  ارکان ستادلشگر

، ۱پیاده تیپ۱۷۳ ازگردان ]الفرضا [سرگرد  یبفرمانده ۱یلیمتریم۱۲۰دسته خمپاره انداز 

) داخل خاك عراق(مرز ی، رواندوز به آنسواخان ها ازمحور یازعملیات بارزانی پشتیبانی شبانه برا

دراین عملیات شرکت   را یرمیلیمت۱۲۰خمپاره انداز ی لشگر بعدها کلیه دسته ها. اعزام گردید

        قبضه چهار  یدارا دسته هر هرگردان یك دسته و گردان پیاده و ۹ یلشگر دارا .داد

که پرسنل بتوانند  هدف ازشرکت کلیه دسته ها این بوده .بود یلیمتریم۱۲۰خمپاره انداز

  .کسب نمایند یمنطقه نبرد شرکت داشته و تجربیات رزم درعملی بطور

___________________________________________________________________

 جیپ مانند یدرپشت خودروها داشت و کیلومتربرد۱۰حدود  و ساخت اسرائیل بود یلیمتریم۱۲۰خمپاره انداز  -۱

ی سالحها یزره پیاده و یعملکرد دریگانها بویژه بلحاظ تحرك و یکوهستان یدرعملیات ها شد و ییدك کشیده م

  .ندبودی ر موثربسیا
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 دسته هایوارتش عراق  ها یجنگ میان بارزانگرفتن شدت  پس ازچند ماه از آغازعملیات و  

    یگردانها همچنین خراسان پیاده ۷۷لشگر ییگانها ازیلیمتری م۱۲۰انداز خمپاره

 ازلشگرگارد 2یلیمتری م۲۰۳توپخانه مراغه و گردان توپخانه هویتزر۱۱ازگروه  1یمیلیمتر۱۳۰

 .به منطقه عملیات اعزام شدند افشار زیر امرلشگر قرارگرفته و  دوم سرهنگ یان بفرماندهتهر

 یبمنظور پوشش هوائ و .عراق بشدت درمنطقه ادامه داشت یهوائ یتوسط نیرو یبمباران هوائ

مجهز بودند بمنطقه اعزام  یروس وللدو  یلیمتریم ۲۳ یکه به توپها یهوائ ییگانها، آتشبارها

 از دشونده مجهز بودن هدایت دستگاهبعدها توپهای ضد هوائی اورلیکن با برد موثرکه به  گردید و

مستقر  یهدایت عملیات کلیه یگانها کنترل کامل و یبرا. به منطقه اعزام گردید یهوائ ینیرو

 که سرهنگ توپخانه مالك و ندتوسط لشگر به منطقه اعزام گردید یدرمنطقه ستاد عملیات

ستاد  محل استقرار. منطقه عملیات را بعهده داشتند یبه ترتیب فرمانده یکتانسرهنگ توپخانه 

  .بود اپادگان خان یکیلومتر چهلحدود درخاك عراق  لدرحاج عمران درداخ یعملیات

 ، یاونیفرم نظام یبجا مرز یکلیه پرسنل شرکت کننده درعملیات قبل ازعزیمت به آن سو     

 یپادگانها .گردیدیپدید م تجهیزات نا از تنه خودروها و یظامپوشیدند وعالئم ن یمی کرد لباس

 ییگانها ازآغاز تا پایان عملیات میزبان مستقربودنددرآنجا پیاده ۱تیپ  یپسوه که یگانهاا و خان

الزم را  یها یهمکار ،سایرکارها و یتحویل پوشاك و ازبین بردن عالئم نظام یبرا ماموربوده و

  .داشت تیپ  بعهده ی اینفرمانده

 ی ارتش ایران     بودن پشتیبان ینمایانگر غیرعلن یساختن عالئم نظام ناپدید رلباس ویعلت تغی

شدند دولت ایران را بعلت مداخله  یآگاه م یبین الملل یچنانچه سازمانهازیرا  ها بود یبارزان از

       موثر شدید و یدرمدت عملیات آتش ها. ساختند یمحکوم م دیگر یك کشور درامور

عراق  ارتش یرا به یگانهاخسارات مالی فراوانی  جانی و توپخانه، تلفات سنگین خمپاره اندازها و

دولت عراق ، و درنتیجه نداشت یامید پیروزدیگر ، کاراواخر بطوریکه ارتش عراق در .وارد ساخت

  .بودها  یبارزان یخواسته ها فتنمجبور به پذیر

___________________________________________________________________

  .ومتر برد داشتلکی ۲۷و ساخت روسیه بوده  یلیمتریم۱۳۰ یتوپها -1

از قدرت  یرزم ینزدیك یگانها یکیلومتر برد داشته و درپشتیبان ۱۰ساخت آمریکا حدود یلیمتریم ۲۰۳ یتوپها -2

  دش یآتش آن استفاده م
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    ]ساخت آمریکا[یخود کششیلیمتری م۱۷۵نه درطول عملیات آرارات یك گردان توپخا     

قلعه دیزه  در سردشت، یبه منطقه نفوذ امرلشگر قرارگرفت و زیر توپخانه مراغه در۱۱ازگروه 

   مناسب در  ارتفاعات در توپخانه مزبور یدیدبانها. گردیدمستقر میرشیخ حیدر یاعزام و درحوال

     ارتش عراق یبه یگانها یتلفات سنگینگان این یبا قدرت آتش  و داخل خاك عراق مستقر بودند

 سهایران  گویا درآن موقع در .ردان را سرگرد ایرج آزادپیما بعهده داشتگ یفرمانده. گردید وارد

و تهران  یپادگان ج، داشت که بترتیب درآذربایجان وجود یلیمتریم۱۷۵گردان توپخانه 

و با خرج موشکی . داشتکیلومتر برد  چهلمزبورحدود یتوپها .مستقر بودند »جنوب«در کازرون

  ]کلیه سند ها در رکن سوم لشگر موجود بود[ .به چهل و پنج کیلومتر هم می رسید

  :  می نویسد در این خصوص ارتشبد حسین فردوست

منصورپور هرگونه ساز و برگ و تجهیزات مورد لزوم کردها را ازطریق ارتش تامین می کرد و  «

  رستنده قوی نیزتوسط ساواک ازخارج خریداری شده و درمنطقه یک ف. به آنها می رساند

نیروهای . بارزانی ها نصب شده بود که ازآن برای تبلیغات مالمصطفی بارزانی استفاده می شد

. مالمصطفی بارزانی از واحدهای پیشمرگه تشکیل می شد و هر واحد تقریبا معادل یک تیپ بود

ر بود که هر تیپ پیشمرگه بین سه تا پنج هزار نفر نیرو تعداد پیشمرگه ها حدود  سی هزار نف

معموال ارتش عراق . و بنابراین حدود هشت الی ده واحد پیشمرگه را در بر  می گرفت  داشت

حدود چهار تا پنج لشگر را به مقابله با پیشمرگه ها اعزام می داشت که همیشه با تلفات  

ما روستاهای کردنشین را با هواپیما بمباران  درنتیجه عراق منظ. سنگین مراجعت می نمودند

  . می کرد و خسارات مالی و تلفات انسانی به اهالی غیر نظامی وارد می ساخت

و یک  تانگ 300هزار نیروی مسلح و 30د ارتش عراق با گسیل داشتن حدو 1353درتابستان      

اکراد را که بوسیله  با شرکت نیروی هوائی خود قادر نشدمواضع...گردان مسلسل سنگین و 

پیاده پشتیبانی مداوم می شد،  64خمپاره انداز و سالحهای ضد هوائی لشگر یگانهای توپخانه و

  .ماند  باقی بارزانی ها همچنان دراختیار »زورزک«ه کوههاینقاط حساس منطق. تسخیرنماید

میدی به پیروزی به هرحال، سالها نبرد اکراد بارزانی با عراق ادامه داشت ودولت عراق هیچ ا

 سرلشگر منصورپور معتقد بودکه این جنگ فرسایشی کمر ارتش عراق را خرد کرده و. نداشت

درچنین شرایطی ناگهان  .خواستهای اکراد خواهد شد دولت بغداد باالخره مجبوربه پذیرش

فوق با قرارداد . را با عراق داد ۱۹۷۵آمریکا وارد عمل شد و به محمد رضا دستور انعقاد قرارداد 
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 وساطت بومدین درالجزایر میان محمد رضا و صدام به امضاء رسید ومحمدرضا پذیرفت که در

 اروند رود بین دو آبی قطعی شدن مرز مقابل دردست داشتن تعدادی از ارتفاعات باختران و

به اعتقاد من این قرارداد فقط به سود عراق بود و . کشورحمایت خود را از بارزانی ها سلب کند

از چه رو آمریکا . حمد رضا امتیازات خیلی بیشتر از آنکه بدست می آورد به دولت عراق می دادم

محمد رضا را به حمایت از اکراد عراق وا داشت و دولت مرکزی بغداد را تضعیف ۱۹۷۵تا سال 

   ۱ »نمود و دراین سال خواستار پایان شورش بارزانی ها و تثبیت دولت بغداد شد؟

 افراد تحت فرمان او از و یبارزان یها سبب شد مالمصطف یبارزان ارتش از سلب حمایت     

 به لشگر  یزمین یتوسط نیرو ،فرمان شاه ---یک روز مقاومت دست بکشند، درنتیجه  بامداد 

 یبین المللی به داخل خاك عراق دراسرع وقت به پشت مرزها یاعزام یکه کلیه یگانهاشدابالغ 

) خانا(آذربایجان  در ولشگر اورم یکه وارد خاك استحفاظی بارزان یانیروه وکرده  یعقب نشین

  .شوندمی  محسوبشوند، پس ازخلع سالح کامل پناهنده  یم

که  کرده و خوشحال شدیم اطاق عملیات هیجان زده نخست همه ما را در وصول این دستور

  یا به فرماندهر یبالفاصله تلگراف رمز ی عملیاتبعنوان متصد .پذیرد یعملیات خاتمه م

 یآتشبارها یگانها رده به رده زیرآتش شده بود تاکید دردستور منطقه عملیات تهیه کردم و

  .نمایند یعقب نشین یپدافند هوائ یآتشبارها یپوشش هوائ و یلیمتریم۱۳۰توپخانه 

شخصیت و با سوادی  نظامی باکه [دراین موقع رئیس ستاد وقت سرهنگ حسام الدین سروش

مضمون تلگراف مرا  نشست و »مؤلف«یمه وارد اطاق عملیات شد و درپشت میز منسراس ]بود

  جناب« :گفتم .ازطرف ارتش عراق انجام نخواهد گرفت یبر اینکه حمله هوائ ییر داد مبنیتغ

     : گفت رئیس ستاد ».بکنیم یباید پیش بینی انجام بگیرد حمله هوائمن فکر می کنم، ! سرهنگ

 امضاء کرد و خواست نوشت ویکه رئیس ستاد م باالخره آنچه را. ».کر نمیکنمت، فیاز نیسن!  نه« 

ازمنطقه دریافت  یتلگراف فور یپس ازساعت .منطقه مخابره شد یبه فرماندهبصورت رمز  دستور

___________________________________________________________________

  ۵۰۳-۵۰۲صص ۱۳۷۸تشبد حسین فردوست، تهران خاطرات ار. سقوط سلطنت پهلوی و ظهور -۱

خانه روسها دکرد، ارتش عراق به زرا یرا صرف ارتش خود م یگزاف یدرآن سالها دولت عراق هزینه ها :توضیح

  تعداد افراد ارتش تیپ مستقل بود و سه یادو  و لشگر هشت یدارا یشمس ۱۳۵۷مبدل شده بود بطوریکه درسال 

  .دستگاه تانگ داشتیکهزا وهشتصد  حدود و شد یبالغ م هزار نفر پنج و هفتادبه 
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بمباران  حمله و مورد  یانجام عقب نشین یگانها بمحض خروج از مواضع و ،اینکه بر یمبن گردید

باره به مواضع خود  دو داده شدبالفاصله دستور و ه اندقرارگرفت یعراق یهواپیماها شدید

  .شد طرف لشگر تائید نطقه فورا ازفرمانده م یدستور توقف عقب نشین . برگردند

 همانروز عازم پادگان خانا  عصر، ستاد سیار با یفرمانده لشگر وقت سرلشگر جعفر صانع     

احتیاط الزم بدون تلفات انجام  شب و یتاریک استفاده از یگانها شبانه با یگردید و عقب نشین

  .گرفت

 پیشمرگه و هزار ۹۰ حدود .شد زآغا یسیل پناهندگان بارزانی روز عقب نشینی ازفردا     

مسلح به این سوی مرز،  بمحض ورود افراد. شدند غربی خانواده هایشان وارد منطقه آذربایجان

  . ضبط  شد» ضداطالعات -رکن دوم«لشگر  سالحهای آنان بوسیله کمیته های ویژه خلع سالح 

بهلولی  درآن موقع سرهنگ دوم کاظم نیکنام رئیس رکن سوم، سرگرد توپخانه یوسف     

سرهنگ دوم نیکنام اهل شمال و . بودیم 64افسرعملیات ومؤلف درجه دارعملیات، لشگر اسکوئی

  . سرگرد اسکوئی اهل اسکو درآذربایجان بودند

از نیروی زمینی درخواست گردیده نظامیان مدال افتخار  از دراین عملیات به بیش ازپنجاه نفر

دو نفر افسران مزبور و مؤلف نیز جزو دریافت کنندگان مدال . بود که بالفاصله تصویب گردید

  . افتخار بودیم

سرگرد اسکوئی به . پشتیبانی لشگر منصوب شد سرهنگ نیکنام به فرماندهی بعدها     

مدتی بعد به فرماندهی  منصوب و) اخان(پیرانشهر میلیمتری 105توپخانه  306گردان فرماندهی

درسالهای اول پیروزی  وی. انتقال یافت  )سویوق بوالق(میلیمتری مهاباد  105گردان توپخانه 

متاسفانه پس ازانتقال او به . پشتیبانی آموزشی تبریزرا عهده دارگردید انقالب، فرماندهی مراکز

  .  دیم از ارتش ارتباط ما قطع گردتبریز و محبوس شدن من در زندان جمشیدیه تهران و خروج

  

  

  

  



  

  

  

  عملیات سیمرغ

نیروهای تحت فرمان جالل  ،درعراقوپایان عملیات آرارات  یبارزان یپس ازشکست نیروها     

گسترش .عراق می جنگیدند طالبانی بنام حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق دربرابر ارتش

طبق اطالعاتی که به . کردین، اکراد را تهدید مارتش عراق درشمال آن کشور و فشار روز افزو

لشگرواصل شده بود، ازقرارمعلوم نیروهای طالبانی قصد داشتند بمنظور دریافت اسلحه و مهمات 

  .از راههای کوهستانی به مرز این کشور برسانند ازسوریه، خود را

وکشوربا نظارت ناظران دراین دوره روابط ایران وعراق حسنه شده بود و از سوی نمایندگان د     

دولت های ایران  دراین میان. عالمت گذاری جدید برطرف میگردید الجزایری اختالفات مرزها با

به مرز سوریه اعالم  وعراق با هم آهنگی یکدیگر آمادگی خود را برای جلوگیری از رسیدن اکراد

  .  داشته بودند

اقدامات  ارتش عراق یمرز ییگانها یم آهنگه با به لشگر ماموریت داده شده بودباره دراین      

 ابه پادگان خان ازقرارگاه لشگر یستاد تاکتیکشمسی ۱۳۵۴دربهارسال . الزم را انجام دهد

 یتعداد. بودم  ترکیب این ستاد بعنوان درجه دارعملیات در من نیز و اعزام گردید) پیرانشهر(

نوع کبرا  کوپتر ازی هل یتعداد و پیاده ینیروها یجابجائ یبرا) اچ وان -یو( کوپتر شنوك و یهل

 امر زیر هوانیروز بوسیله، شد یبکارگرفته م نفربر یکوپترهای حفاظت هل وی تیرانداز یکه برا

وطن پور، خلبان . سرپرست یگان هوانیروز، سروان وطنپور بود .لشگردرپادگان خانا قرارگرفت

ش نمی کنم، او یکروزظهر تازه از ماموریت فرامو. هره بودچجوان و ورزیده و شجاع و نسبتا سیاه 

 سروانبرگشته بود، با چند نفر از همکاران درجلو ستاد تیپ خانا زیرآفتاب ایستاده بودیم، از 
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یک تیر هم به طرف افراد شلیک نکردم، «:  پرسیدیم چه خبر؟ وطن پور با خنده گفت  1وطنپور

   .کنند ر می شدند مسیرشان را عوضفقط جلو مسیرشان را به رگبار می بستم و آنان مجبو

رمکان و راهپیمائی طالبانیها، از اکراد یعوامل رکن دوم معموال اطالعات مورد نیاز را در باره تغی

  . محلی در روستاها دریافت می کردند

 ۳سرتیپ ابوالقاسم حاج باقری ۱فرمانده تیپ و ۲وقت سرلشگر عبدالعلی هومانلشگرفرمانده      

  خانا و۱تیپ  ییگانها استفاده از بالشگر . بودند 4سرتیپ احسان پزشکپور ۳پ فرمانده تی و

مرزی  نیروهای متحرک ضربتی را سازمان داده و درنقاط حساس) سویوق بوالق(مهاباد  ۳تیپ   

  .  عبور عناصر جالل طالبانی به این سوی مرز جلوگیری نمایند از مستقر کرده بود که

هرنوع درطول عملیات . دادند یانجام م یمرزعملیات مشابه یدرآنسوارتش عراق  ییگانها     

      بودند انجام  یبه وسائل مخابرات ارتش که مجهز بین دو رابط یبوسیله تیم ها یهم آهنگ

عملیات بیش از سه ماه طول نکشید و بتدریج با کنترل مرز شمالی عراق بوسیله  .گرفت یم

جانی و خسارات مالی خاتمه یافت و یگانها به پادگانهای ارتش آن کشور عملیات بدون تلفات 

  . مربوطه مراجعت نمودند

  

  

___________________________________________________________________

. وطن پور صمیمی بودم، او پس از پیروزی انقالب اسالمی مانند خیلی ها از ارتش پاکسازی شدسروان خلبان با  -۱

عراق، شنیدم که وطن پور داوطلبانه به ارتش بازگشته و درمنطقه جنوب هنگام پرواز  آغاز جنگ ایران،اما هنگام 

  .روحش شاد باد .عملیاتی، هلی کوپتر اش مورد اثابت گلوله قرار گرفته و در همانجا به شهادت رسیده است

ذشت که بعدا در این باره به آن اشاره سرلشگر عبدالعلی هومان، پس از انقالب در اثر سکته قلبی در تهران درگ -۲

  .خواهد شد

  .از قرار معلوم، سرتیپ حاج باقری پس از انقالب درتهران درگذشته است  -۳

هم  دراستانبول با ۱۹۸۰تواری شد و یک بار دردهه سرتیپ احسان پزشکپور پس از انقالب به خارج از کشور م - 4

  .ر می کنم اکنون در فرانسه زندگی می کندمالقات داشتیم و پس از آن او را  ندیدم و فک



  

  

  

  عملیات ظفار

خطر  انگلیس با قدیم مستعمرات است که سلطان نشین عمان، از این قرار کلیات ماجرا از     

هم مرز است مواجه  یکه با یمن جنوب )جبهه آزادیبخش ظفار(شورش وسیع مردم منطقه ظفار

 و کرد یم شورش ظفارحمایت بشدت از بود منطقهکه پایگاه روسیه در ی رژیم یمن جنوب. شد

عمان را  ها نیزکه دفاع از یانگلیس .مقابل آنها عرض اندام کند توانست در ینم ارتش عمان نیز

 فرمانده ارتش وکه  نظامی اندکی را یخارج کردند و نیرو ازعمان خود را یبعهده داشتند نیروها

فرمانده ضداطالعات گاردکه  یگفته سرتیپ خاتم به بودند و یکه هردو انگلیس یرئیس شهربان

 .، در آنجا باقی گذاردندرفتند یبشمار م یورزیده ا مسلط و یآنها دیدارداشت ژنرال ها با

 ها رسما از یانگلیس تحصیل کرده انگلستان بود به پیشنهاد  جوان و سلطان قابوس که فرد

 که جمعا یك تیپ  یاصر پشتیبانعن درآغاز سه گردان با و اوکمک خواست  یمحمدرضا پهلو

، گردان ازپیش تنظیم شدهجدول  فوق طبق یك  ینیروها .اعزام داشت شد به منطقه ظفار یم

  .شدند یبه گردان تعویض م

دارد  شباهت یمتوال یبیشتر به تپه هاکه کم  ارتفاعات با یاست ول یمنطقه ظفارکوهستان     

 .رود یم بشمار یمنطقه کوهستانآن کشور  وسیع یاما درمقایسه باصحراها ،تاکوهستان

 در کردندی استفاده م یمباران هوائب خمپاره انداز و مسلسل و ارتش ازآتش توپخانه و ینیروها

دارم به ترتیپ، تیپ  آنچه به یاد .سبك دراختیار داشتند یسالحها تنها حالیکه شورشیان ظفار

، به فرماندهی سرتیپ خرسند خراسان۷۷گرتهران، تیپ پیاده قوچان ازلش گاردیک پیاده ازلشگر

شهیرمطلق  به فرماندهی سرتیپ محمدحسین پیاده خرم آباد ۸۴پیاده سنندج، تیپ۲۸تیپ
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 یاعزام ییگانها۱۳۵۴به هرحال پس ازدوسال جنگ درسال . عملیات شرکت داشتنداین در

   .کنند یموفق شدند منطقه را پاکساز

» سویوق بوالق« مهابادپیاده  ۳پیاده نخست تیپ۶۴رازلشگ مرحله پایانی این عملیاتدر     

. تیپ ها معموال هرشش ماه تعویض می شدند .سرتیپ اسداله کمانگراعزام گردید یبفرمانده

       ،اینکه جنگ خاتمه یافته بوده توجه ب با .خانا تعویض گردد۱بوسیله تیپ ۳قراربود تیپ

سرتیپ  یبفرمانده ،حفظ تاسیسات یتنها برا گردان یك زکمتر ا یبا عناصرجزئ اپیاده خان۱تیپ 

به ظفار قبل ازعزیمت بمدت  یاعزام ییگانها .به منطقه ظفار اعزام گردید ،یابوالقاسم حاج باقر

شبیه  یکه بلحاظ موقعیت جغرافیای خرم آباد یحوال ویژه به یآموزش ها یماه جهت طدو

 یازطریق پایگاه هوائموزش ویژه وپس ازطی حدود دو ماه آشدند  یم بود اعزام منطقه ظفار

  . گردیدند یم عمان منتقل  هواپیما به شیخ نشینوسیله ب دزفول

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

اما بخاطردریافت فوق العاده جنگی  ، با اینکه ماموریت ظفار بسیارخطرناک بودکه آنجاستجالب 

سرگرد ۳رئیس رکن سوم تیپ .بسیاری ازپرسنل برای رفتن به ماموریت عالقمند بودند

سرگرد فشندی بودند همان موقع مرحوم سرگرد  ۱غالمحسین صادقی و رئیس رکن سوم تیپ

   .بود ۱کن سوم تیپمعاون ر 1شاپور محسن زادگان

   اشرفیان آذر یکی ازخلبانان هلی کوپتر یکمستوان   .اشاره کنم جای دارد به یک مورد نیز     

و یکبار رئیس رکن سوم ا. او را قبال از هنگامیکه در مرکز لشگر مامور می شد می شناختم. بود

به   انا و برای سرکشیوقت سرهنگ دوم کاظم نیکنام و مرا برای انجام ماموریتی به پادگان خ

اشرفیان آذر . درسردشت به آن مناطق برده بود ۳یگانهای تیپ  پیاده مامور دربانه و۱۳۲گردان 

گویا چریکهای  .دادی م ماموریتهای خطرناکی را با موفقیت انجام به ماموریت ظفاراعزام گردیده و

طوری  شترها. می کردند  ه ظفاربرای رساندن مهمات ازپایگاهی به پایگاه دیگر از شتر استفاد

  سپس حمل و  نظر تربیت شده بودند که مهمات را بدون همراهی افراد، به تنهائی به محل مورد

___________________________________________________________________

تش به حکم محمدی ار  در دادگاه انقالبی ۱۳۵۹درسال اسالمی پس از انقالب  سرگرد شاپور محسن زادگان  -1

  . ری شهری به مرگ محکوم گردید که توضیح خواهم داد
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بمحض وصول این اطالعات به فرماندهی منطقه دستورداده می . به محل اولیه باز می گشتند

درانجام این ماموریت مهارت داشته و  اشرفیان آذر. به سوی شترها نیز شلیک شود که شود

بطور اتفاقی یک روز درمنطقه عملیات هلی کوپتر . ی کنندمبخاطرآن، چریکها  او را شناسایی 

زخمی شده و  ۱اشرفیان آذر  .سقوط می کند اشرفیان آذر مورد اثابت گلوله چریکها قرارگرفته و 

گوید، اوخود را به طرف ی چون کمک خلبان سالم بوده به او م .به حرکت نمی شود قادر

من هرگز شما را «: می گوید  متناع می ورزد وکمک خلبان از رفتن ا. نیروهای خودی برساند

محل دور  را قانع کرده و از باالخره اشرفیان آذر او» .تنها نمی گذارم، بگذار هردو اسیر بشویم

. مش می شودکوهی مخفی شده منتظر عواقب همرز کمک خلبان نخست درپشت. می سازد

. می برند خود همراه او را کرده و جریکها اطراف اشرفیان آذر را محاصرهمتاسفانه لحظه ای بعد

ولی . تعریف می کند را  و ماجرا   نیروهای خودی رسانده  کمک خلبان به سختی خود را به

  .چاره ای انجام نمی پذیرد

اشرفیان آذرچندین سال در زندان یمن جنوبی محبوس بوده و سرانجام خانواده اش از      

یک روز پدرش را که در دستش نامه ای  که یادم هستاو متاهل بوده و . می شوند حادثه باخبر

بخاطر فرزندش درکوتاه مدت  :می شناختند، می گفتند را بود، درستاد لشگردیدم و آنهائیکه او

خانواده اش بوسیله لشگر، ستاد  نامه های اشرفیان آذر و. موی سراین مرد سفید شده است

    .   مشترک ارتش و سازمان حقوق بشر مبادله می شد

تیپ قوچان  تیپ گارد ونداشتند اما  یلشگر تلفات جان ییگانهاظفار درمدت ماموریت       

  .  تلفات زیادی را متحمل شده بودند

  

  

  

 

  

___________________________________________________________________

زندان یمن آزاد شده و در اورمو به  پس ازانقالب شنیدم اشرفیان آذر با تالش ارتش و حمایت حقوق بشر از -1

  .و من با شنیدن این خبرخوشحال شدم. خانواده اش پیوسته است



  

  

  

  

  یگانها در پیمان سنتو

 یکه پس ازجنگ دوم جهان بود یپیمان های از نیز) سنتو( بغداد ی، نظامیاتحاد سیاس«     

    گرفت، پس یم بر آمریکا را در درآغاز ترکیه، ایران، عراق، پاکستان، انگلستان و تشکیل شد و

   این پیمان به علت حضور. پیمان خارج شد از به علت انجام کودتا درعراق این کشور یازچند

  روسیه را به یراه نفوذ رفت و یبشمار م دنباله ناتو) ترکیه، انگلیس، آمریکا (  ناتو سه عضو

ازطریق (بحرعمان  به هندوستان و و )ازطریق ایران وعراق(خاورمیانه ، به )ازطریق ایران(جنوب 

 در به آن نشان داد و یتشکیل سنتو روسیه حساسیت خاص روز معهذا از. کرد یسد م) پاکستان

خروج  با. وابسته به خود به تبلیغ پرداخت یرادیوها مطبوعات و در جهان و یمحافل سیاس

 یسه حلقه زنجیر باق  تنهاگردید  ضعیف تر روسیه باریکتر و یحلقه محاصره جنوب عراق ازسنتو

 یدرمقابل روسیه نیرو ینظر نظام پاکستان از هرچند ایران و) ترکیه، ایران، پاکستان(ماند 

 عضوی کشورها حمله به سایر این دوکشور ك ازی اما چون حمله به هر ،شدند یمحسوب نم

اهمیت  یاراانگلیس د آمریکا و یها یو موضع گیر یتبلیغات جهان نظر از گردید یم  محسوب

 .خوانده شد پیوست که بعد ازخروج عراق پیمان سنتو، به پیمان بغداد ۱۳۳۴ایران درسال . بود

  ۱».شد یبرگزار م این شهر در جلسات عموما آنکارا پایتخت ترکیه بود و سنتو در مقر

__________________________________________________________________

نت پهلوی، جلد اول، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، چاپ نهم سال ظهور وسقوط سلط -۱

  ۵۳۳،۵۳۴صص۱۳۷۸
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 پیاده در ۳و۲و۱ یها قرارگاه تیپ پیاده و ۶۴سال هرسال یکبار قرارگاه لشگر مدت چهار     

دراین  .شده بود شرکت داشتند ینامگذار ۴و۳و۲و۱تمرین دوست  تمرینات سنتوکه بنام

شرکت کننده ارتش ترکیه اعزام  یبه داخل یگانها یوسایل مخابرات با رابط یتمرینات تیم ها

. نمودند یشرکت کننده لشگرمراجعه م یبه قرارگاهها رابط ارتش ترکیه نیز یتیم ها، شدند یم

پاکستان، انگلستان، آمریکا در مدت تمرین درقرارگاهها حضور  یپرسنل شرکت کننده از ارتشها

اطاق  جزو طرحهای عملیاتی لشگردرگاوصندوقهای نسوزدر مدارک این تمرینات .داشتند

  .عملیات نگهداری می شدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ماموریت های داخلی

بود،  عصیان مردم درتهران به اوج خود رسیده  هنگامیکه تظاهرات و۱۳۵۷درزمستان سال      

 یها ینگران ،یامن نا اشات وتظاهرات، اغتش .قرارداشت ینظام زیرامرفرماندار همچنان شهر در

خود  حفظ اقتدارصدد  همچنین حاکمیت در بوجود آورده بود و یدرمیان اهال را یفزاینده ا

  . بود

 از  نیز یدیگر ینظام یمستقردرتهران، یگانها ییگانها ازپایتخت بغیر کنترل بیشتر یبرا

، گردان یزمین یر نیرودستو یبخاطردارم دراجرا. نقاط مختلف کشور به تهران گسیل شده بود

 یفرماندار یپیاده خانا بمنظور پشتیبان۱تیپ  ازقدرت بابایی  2به فرماندهی سرهنگ پیاده ۱۹۸

، بناب، مراغه به »ویوق بوالقس «مهاباد مسیر سالح سبك، شبانه از تجهیزات و با ینظام

  .تهران اعزام گردیده ب یمسافربر  یهواپیما  با تبریز تبریزحرکت و از

پیاده سلماس ازطریق  ۲تیپ از عزیز هوشنگی 2به فرماندهی سرهنگ پیاده نیز۱۰۹دان گر 

گردان  هردو. به تهران اعزام گردیده بود همین امری سلماس برا یراه آهن قره تپه درحوال

گردان های سرگروهبان از ییک و ندمردم خلع سالح گردید بحبوحه انقالب بوسیله در مزبور

 نامش را فراموش کرده ام درهنگام حمل غذا به سربازان و یول  دبیل بودهپیاده که اهل ار ۱۹۸

ابت گلوله قرارگرفته و بالدرنگ صبین مسیرحرکت توسط انقالبیون مورد ا به آنان در یسرکش

روحیه  انقالب با یپس ازپیروزند و نداشت چشمگیر ییگانها ضایعات جاناما . جان باخته بود

را  یکشتن کس ازدرجه داران آنان هرگز قصد یبسیار اظهار هب و بنا نامطلوب بازگشتند
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 یبه ماموریت ها... س حسا و یحفظ منابع حیات یبرا ینظامات نداشتند بلکه بنا به دستور

    را چنین توصیف  ی تهرانازصحنه ها ییکاستوار میرحسین رضوی،  .شدند یفوق اعزام م

  :کند یم

م، بلکه بنا به دستور یاعتقاد نداشت طالب آزادی بودند  که گناهی ب ی کشتن انسانها هرگز به«

 مردم  از یانبوه متاسفانه  شدی هنگامیکه انقالب پیروز م  .به این ماموریت اعزام شده بودیم

کلت  یا ۳که تفنگ ژسالحهای خود را  کردیم ون  یتیراندازهرگز  ما. به یگان ما حمله کردند

ولی آنها به ما فرزندان مردم، به چشم دشمن می نگریستند  .بود بالدرنگ به آنها تحویل دادیم

با مشاهده چنین اوضاع دهشتناک مجبور شدیم لباس نظامی را . قصدکشتن ما را داشتند و

لحظه بوسیله  هر ودرحال گریز بودیم . از تنمان کنده و به دور باندازیم درخیابانهای شهر

کردند، یها بصورت غیرانسانی رفتار م برخی شته ورحم در دل ندا یها زره ا یکه بعض انقالبیون

  . شدیم یتعقیب م پشت سر از مرتب کنند و خواستند ما را نابود یم

         هرکس بدنبال پناهگاهی تک تجزیه شده و -تک گروه و -دسته وگروه -یگان ما دسته

. ه بودس ما را بریدسوی دیگر نف خستگی جسمی و روحی از اضطراب از یکسو و! می گشت

    ضی ازهمان بحبوحه دیدیم درب  ورودی بعخوشبختانه دراین هنگام شانس با ما بود، در

و بوسیله اعضای . فورا با تنی از همقطارانم داخل یکی از خانه ها شدیم. خانه ها باز است

ز ما برای هر یک ا.  خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم و آنها با نهایت محبت با ما رفتار کردند

         در این لحظات که ازمرگ حتمی نجات یافته بودیم. فورا پوشاک سویل تهیه نمودند

نظامیانی   نابودیدید، یک عده اشخاص انساندوست خطربعدها معلوم گر. نفس هایمان تازه شد

سایر نقاط کشوربتهران آورده شده بودند بموقع حس کرده و دست به چنین ابتکار را که از

نظامیان بی گناه را از مرگ حتمی نجات  ای و بدین ترتیب جان عده. نسانی زده بودندارزنده ا

  .دادند

اثرکمک آن درکنار خانواده هایمان هستیم در همقطارانم زنده مانده واکنون که من و بسیاری از

  »   !انسانهای شریف بود که درآن موقع به وظیفه وجدانی و انسانی خود عمل کردند

  



  

  

  

  گری درارتش شاهنشاهی بیداد

معقول  دردوران سالله پهلوی خودکامگی وتبعیض درارتش شاهنشاهی به یک فرهنگ نا     

  ویژه  یروز هیئت بازرسفراموش نمیکنم، درسالهای پایانی آن حکومت، یک . تبدیل شده بود

  .شد وتهران وارد لشگر اورم سرلشگر محمد فرزام از یبه سرپرست ینظام ی سرا

معروف به درب پیاده  یواقع درسمت چپ خیابان ورودافسران درباشگاه  محل توقف آنها     

 درمحل حاضربودند، یك نفر بازرسان رکن سوم قبل ازظهر. بود واورم ۲و۱پادگان شماره

   کوثر  داشت همراه سرهنگ فرهنگ یاما هیکل درشت ،سرهنگ که نامش را بخاطر ندارم

 یهفته قبل طرحها ما چند .محل کارم شدند یعملیات یعن رئیس رکن سوم لشگر وارد اطاق

مرا به  کوثرسرهنگ نخست  .نیاز را طبق چك لیست آماده کرده بودیم ومدارك مورد یعملیات

بخش  یکارها تواند یدرجه دارعملیات لشگر م یهاشم گفت استوار کرد و یبازرس معرف

 یحافظ خدا سپس با اینجا نیست و رنیاز به بودن من د عملیات را بنحو احسن ارائه دهد و

 با  چند کلمه گفتگو اطاق پشت میز نشست، پس از از یبازرس در گوشه ا .ترك کرد اطاق را 

  .را آغاز نمود یکه در دست داشت، بازرسی چك لیست بازرسطبق من 

 . را  می دادم موقع توضیحات الزمب و هرا یك به یك ارائه داد یعملیات ینخست طرحهامن      

  تسلط  مرتب بودن کارها و نگذشته بود، احساس کردم بازرس از ییك ساعت از بازرس بیش از

  .کامل من به حرفه ام خوشنود است

  وارد کوثرسرهنگ همراه  سفید یموها بلند و یمحمد فرزام با قد نزدیك ظهر بود، سرلشگر    

من بعنوان احترام  ند، بازرس وبودیم آمد یو به طرف ما که مشغول بازرس هاطاق عملیات شد    

ببینید  !تیمسار« :گفتوفرزام کرد  تیمسار این هنگام بازرس رو به ازجا بلند شدیم ونشستیم، در
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چنین افراد  وجود بر حقیقت ارتش باید .خفته اند یچه درجه داران با استعداد 64درلشگر

  »...و دارد یعلومات نظامپدافند دیده م این درجه دار درحد یك سرهنگ .شایسته افتخار کند

شما اغراق  !سرکارسرهنگ« :گفتو به بازرس کرد سکوت رو  یپس ازلحظه ا 1تیمسارفرزام     

 یك؟ گوئید معلومات داشته باشد یکه شما م حد به این شود یك درجه دار یمگر مکنید،  می

صورتیکه  در گیرد، یقرار م درحد باال یمتنوع یدوره ها یط وقت وسالها سرهنگ پس ازصرف 

 .پاسخ داد گرفت و یبازرس موضع جد »!کنید یبزرگ م به این حد شما این درجه دار را

بپرسید  یو از خواهد یم که دلتان یهر سئوالجنابعالی حضور داریم،  اینجا همه ما در !تیمسار«

تیمسار یك لحظه ساکت شد، اما ضعف » .که گفته ام تصدیق خواهید فرمود بعد آنچه را و

 را بر یآزرد مثل اینکه مشت محکم یم محض این امیر بشدت روح مرا یکامگ صیت، خودشخ

 تیمسار! به حضرت یقصد داشتم پاسخ دندان شکن .گلویم را گرفته بود بغض .کوبیدند سرم

نحوه برخورد ناشایست  از افسران مزبور . سکوت کردم سرهنگ کوثر به احترام بازرس و اما .بدهم

آنان   تک تک چهره درآنان کامال  یعالئم ناراحت سخت دلخور شدند و یاهامیر ارتش شاهنش

  !هویدا بود

زشتش،  عمل گذاشتن به سرپوش یعمد مرا تحقیرکرده، برا به احساس کرد تیمسار یوقت     

باعث  که درارتش ازچنین درجه داران زیاد داریمالبته که ! یبل :فتگو هرو به حاضرین کرد

   .سپس محل را ترك کرد .هستند ما افتخار

نشوید،  که ازگفته تیمسار ناراحت  امیدوارم«: بمن گفتی بازرس مجددادامه بازرس قبل از       

 و ندارند این ها شعور پاشند و یم ارتش سر که خاك سیاه بر زیرا امثال اینگونه امرا هستند

 تحقیرها این  نم باک یبینم، فکر نم یم شخصیت و استعدادی که درشما که نشان ساخت خاطر

  ! شما یتفکر انسان کنم از طرز یتشکر م ، گفتمدر پاسخ » .ناراحت شوید

 

 

  

___________________________________________________________________

شورای عالی فرماندهان  سرلشگر محمد فرزام هیکل درشتی داشت، او بعنوان رئیس اداره هفتم ستاد بزرگ جزو -1

 .بیطرفی ارتش را تائید کرد ۱۳۵۷بهمن  ۲۲  ۱۰۳۰یروهای مسلح بوده که در ساعتن
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  ...تبعیض درتغذیه و

باشگاهها، پالژها،  ذهاب، درتغذیه، پوشاك، درسرویس ایاب و یحت همه جا تبعیض     

                      یکی .اشاره کنم یدیگر یدراینجا الزم دیدم به خاطره ها .کامال آشکار بود... فروشگاهها و

فرماندهی    از روزهای گرم تابستان قرارگاه وگروهان قرارگاه لشگر جهت شرکت در مانور، پاسگاه

درکنار جاده درحوالی سلدوز » قارنا«را درداخل باغات زرد آلو درقسمت شمالی روستای 

با استتار  رتشیدرسراسر باغات و زمینهای اطراف آن چادرهای بزرگ ا. آذربایجان برپا کرده بود

در گوشه ای  برای ناهار  .کامل به چشم می خورد، هوا صاف و آفتابی و همه جا سرسبز بود

و در فاصله کم در گوشه ای دیگر برای افسران کباب . سربازان و درجه داران آش پخته می شد

  .دود آتش و بوی کباب در داخل باغ به هرطرف می پیچید. تهیه می گردید

  .درغذا مورد اعتراض درجه داران گردیدآشکار  تبعیض .محل بود همیندر یفرماندهمقرقرارگاه  

درون رنج در ، سکوت کرده بودند امادرظاهر اعتراض نداشتندوظیفه که جوان ها بودند  سربازان

   یبه مقرفرمانده یکار ادار دررابطه با وقتی که از من خواستند همکاران ازبعضی  .بردند یم

 بود سرتیپ محمد یزدان ستا در آن موقع معاون لشگر. مطرح کنید ضوع تبعیض راروید، مو یم

   .اردوگاه را بعهده داشت یفرمانده و

بود  تیمسار کار سیارکه محل یاطاقك آهنداشتم وارد بغل  زیر در یپرونده ادرحالی که       

یك و نشسته  او درکنار ۱یسلیمان سلیمانتوپخانه  دوم رئیس رکن دوم وقت سرهنگ .شدم

نامه ها را امضاء  تیمسار نخست پرونده ها را دید و.  دیده می شد میز یمیوه در روی پر سین

 .بخورم میوهتعارف کردکه  خواستم از اطاقك خارج شوم، تیمسار وقتی می کار انجامپس از .کرد

  

___________________________________________________________________

و تیز هوش  و مسلط به زبان  سوادباداشت  یکوتاهنسبتا  قدو  اهل مرند بود یسلیماننگ دوم سلیمان سره -۱

با و  تهران دیدم درخیابان الله زار اتفاقی پس ازانقالب یکبارسلیمانی را . بودیم یبا یکدیگر صمیم .انگلیسی بود

 از یتنها لحظه ا .وقت موفق نشدم یکماما بعلت  ،دیدن یکدیگر خوشحال شدیم، مرا به خانه اش دعوت کرد

  .گذشته ها صحبت کردیم
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دارید؟  یبمن داد وگفت مثل اینکه حرف ی بزرگاصرار یك گالب با او . تشکرکردم برنداشتم و  

می شود  چطور کنیم  یم یکه ما زندگ یدرعصر«: گفتم  !بگوئیدتیمسار گفت، ! بلی: گفتم

انسان آشکارا اینگونه    می شود مگر! درغذا ؟ حتی بین انسانها اینهمه تبعیض قایل شد

  »!؟... تبعیضات را ببیند و سکوت کند و

افزودم  و هاردوگاه را شرح داد وضعیت موجود درزود بگو ببینم چه شده است؟ من ! تیمسار

 درداخل انباری از پادگان اورمو به محل اردوگاه حمل گردیده و اکنون زیاد یآهن یتخت ها

برای  که دستور داده یایزد یسرهنگ هاد ،فرمانده اردوگاه. ته شده استروی هم انباش

میان دردرحالی که  .زمین بخوابند یرو باید همهو  به درجه داران تخت داده نشود خوابیدن

به  مجبورنباشد  امکاناتاگر  .بوده و درشرف بازنشستگی هستند  بعضی ها مسن اراند درجه

 و شودی م استفاده ازآنها موانع ایجاد یچرا براانات وجود دارد اما اکنون که امک .تحمل هستیم

این مشکالت همه «: پس ازشنیدن حرفهایم، گفت ،یزدان ستا !می خوابندَ؟ زمین یافراد رو

هم برطرف  خوابمسئله  تخت و یك نوع غذا تهیه شد برای همه آنروز یاز فردا» شود یبرطرف م

  .گردید
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  لشگر ضعف فرمانده

فرمانده لشگر وقت  یبازدید سازمان یگروهان قرارگاه لشگر برا عصرتابستان، قرارگاه و دریک     

 هریك ازنظامیان طبق جدول سازمان درمیدان شامگاه. شده بود آماده یسرلشگرجعفرصانع

 یهمیشگ ژست با یبعد فرمانده یلحظه ا .نده بود هم ایستاد نارکدر واورم دوپادگان شماره 

ه وگاهی پرسنل عبورکرد ازمقابل فرماندهی لشکر .آغاز شدارد میدان گردید بالفاصله بازدیدو

  پرسنل نوبت به یوقت. پرسید یم یسئواالت یوظایف شغل سازمان دررابطه باکرد و ی توقف م

نظر مرا بخواهد  بدون اینکه لشگرکرد و درو به رئیس ستاو  درمقابل من ایستاد ،رکن سوم رسید

 یلشگر دررابطه باکارها یدردفتر فرمانده »مؤلف«ی ازاین تاریخ به بعد استوار هاشم«: گفت

  » !کندانجام وظیفه  یادار

 یدربخش عملیات مسئولیت سنگین از یکسو. ساعت خاتمه یافت حدود دوپس ازبازدید     

ودم از اما برغم خواسته خ . نداشتم رافرماندهی دیگررغبت کارکردن دردفتر  یداشتم و ازسو

 ی، پنجره هابوده یاطاق فرمانده یدرب اطاق دفتر روبرو .منتقل شدم یفرمانده فردا به دفتر

 .ومسئول دفتر بود تیمسار پور آجودان یسروان جواد .دفترمشرف به میدان ایالت قرار داشت

درهمان طبقه که هم بخش عملیات به درمیان روز  ه ورا انجام  داد یدفتر یکارها یچند روز

شده و پرونده ها   یمدارك طبقه بند.  اختمان بود سر زده وکارهای آنجا را هم انجام می دادمس

   . همچنان درتحویل من بود

عجله مرا به اطاق انتظار  با شتاب وارد دفتر شد و با پوری یکروزظهر بود، سروان جواد      

اطاق فرمانده لشگرخارج شد  از ایی تازه یمستشار آمریکائ که دیدم و رفتم .احضارکرد یفرمانده

 در این هنگام  .او می خواست پالتو خود را بپوشد. رخت آویز ایستاد کنار دراطاق انتظار و

 به او اعتراض آمیز هیمن با نگا »!پالتو او را بگیرید تا بپوشد« :فتگ پور رو بمن کرد و یجواد

 یاینگونه کارهای من درارتش برا .اگردوست دارید خودتان این کاررا انجام دهید« ! پاسخ دادم
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دیگر . و فکر میکنم متوجه جریان شد شاهد مشاجره ما بود مستشار» !زشت استخدام نشده ام

  !  خود این کار زشت را انجام داد یا نه! ندیدم سروان جوادی پور حضرت آجودان

  پور یجواد سروان برخورد، پس از یکساعت حدوددرپشت میزنشسته بودم، ناراحت        

برگردید به  الزم نیست شما اینجاباشید، کهتیمسار فرمودند«:دفتر شد وگفت سراسیمه وارد

رکن سوم   کرده به یخداحافظفوری  ! ، خودم منتظر بودمممنون یخیل ؛گفتم ».تانشغل سابق

هم  یمستشار به فرمانده لشگر ازمن بدگوی یافسرمزبورضمن تعریف ماجراحدس زدم که  .آمدم

  .ستکرده ا

 سرباز امربر فرمانده لشگر با عجله به محل کارم آمد و از ماجرا گذشت، یکروز عصر یمدت      

قبال چند فقره . آیم یشما بروید من سریع م ؛گفتم. کرده استشما را احضار یتیمسار فور .گفت

. کند یم این رابطه احضار البد مرا درفکرکردم  .داده بودم هیپرونده جهت امضاء به دفتر فرماند

پاسخ  یبرا یحتتیمسار .، ایستادمیاحترام نظام یپس از ادا .وارد اطاق شدم درب را زده  ،رفتم

پس  .نامه ها بود  مشغول امضاء یهمچنان با قیافه عصبان .به احترام من سرش را هم بلند نکرد

راست  سمتدر جلو رفته و .جلو بیائید .؛گفتعصبانیت  با و آورد سرش را باال یازلحظه ا

چرا به پرسنل گردان «: گفتی تیز و با صدایی عصبی و بلندنگاه با تیمسار. کنارش ایستادم

  »نوشته اید؟ ی، فوق العاده انفرادیفوق العاده اجتماع یبجا ۱مهندس ۴۰۷

       خطرناكبرای ماموریت های  »را اجراء کرده ام یزمین یدستورنیرو«! تیمسار ؛پاسخ دادم

تیمسار قانع . را ارائه دادمی زمین یبال فاصله امریه نیرو. ی به پردازیمعاده انفرادفوق المی توانیم 

بروید « :گفت یبلند یصدا با با عصبانیت پرونده را به سرم کوبید و .گشت یدنبال بهانه  م .نشد

 یول .فشرد  گلویم راض بغ یشدت ناراحت زاما ا  .اطاق را ترك کردم یاحترام نظام با »!بیرون

اینگونه  متاسفانه  انسان محکوم به تحمل  زیردستان را بسته بود و یپا باط دست وضایت انرع

  !ی ها بودزور گوی

         نیز او کیناونیزحقانیت مرا تائیدکرد ال. ماجرا را به رئیس رکن سوم وقت شرح دادم     

___________________________________________________________________

 از یماموریت مین بردارمهندس رزمی برای انجام  ۴۰۷گردان  یک اکیب مین بردار از کهیادآوری می شود -۱

بیشتر  یمیزان فوق العاده انفراد اعزام شده بود و  غربی سردشت درمنطقه آذربایجان یژاندارمر یاطراف پاسگاهها

  .بود یفوق العاده اجتماع از
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خواست ی با این بهانه م تیمسارباالخره  .اکنش نشان دهدها و یتوانست دربرابر زورگوی ینم

     مانند سروان و انجام وظیفه نمایمش دفتر گذشته را بکندکه چرا نخواسته ام در یتالف

  !!کنم یخوش خدمت یمستشاران خارج یبرا  ها پور یجواد

 یکس شدن به یاین بودکه هنگام عصبان یخصوصیات خوب سرلشگرجعفرصانعیکی از     

کرد  یم لج یکس چنانچه با .مطلق بود اما دیکتاتور. از این نظرقابل تحسین بود. کردینم یفحاش

 و هاکثر زیردستان ازدست او نالید .شد یباریك کشیده م یدیگرکارآن نگون بخت به جاها

  .را نداشتند نشهرگز رغبت دید و داشتند وحشت

    کلیه افسران و 1یصانع جعفر بدستور، ودرپادگان اورم یمراسم صبحگاهپس ازپایان  یکروز

 درپیرامون همه. داشت احضار شدند میدان قرار یدرجه داران به جایگاه ویژه که درضلع جنوب

کف زمین  حدود یك متر از جایگاه که یباالدر  یصانع .را تشکیل دادیم یجایگاه نیم دایره ا

که  دسته موزیك لشگر و اخان یکتیپ  یداد چند نفر درجه دار جمع دستور .بود قرارگرفت بلندتر

 :همه گفت حضوردر سپس. آن قرار بگیرند یجایگاه ایستاده بودند در روبرو از یقبال درگوشه ا

  پیدا  یما اخیرا عوامل کنند اما درلشگر یمقامات مملکت امروزه با فساد مبارزه م !ببینید«

__________________________________________________________________

سرلشگر جعفر . پیاده منصوب گردید 64سرلشگر عبدالعلی هومان به فرماندهی لشگر 1350در نیمه دوم دهه  -1

  .درسمت معاون لجستگی نیروی زمینی قرار گرفت» سپهبدی«صانعی به تهران منتقل و درپست 

درتهران اشاره می کنم و خسرو  1357دیماه  25دررابطه با قسمتی ازسخنان تیمسار صانعی درجلسه فرماندهان،   

به  و پیشنهادکرد سپهبد صانعی معاون نیروی زمینی، ارتش را درآستانه سقوط خواند«:معتضد درباره او می نویسد

او پیشنهاد کرد عزیمت شاه موکول شود به . محض بیرون رفتن شاه، جنگ وخونریزی داخلی ایجاد خواهد شد

 هرلباسی و در تمام روسا و سرکردگان مخالفین در«سای مخالفان دستگیر شونداینکه پیش از رفتن شاه تمام رو

جای آنها را هم  هزار نفر و این طرح را باید ما آماده کنیم و 20هرموقعیتی که هستند باید دستگیر شوند، ولو 

لکه با زور گلوله حرف ها وکاغذها ب سوخت مملکت را دردست بگیریم نه با صانعی افزود باید برق و. »تعیین کنیم

آنچه را که نداریم باید از  فنی داریم باید به کار گیریم و] نفرات[ آنچه و سرنیزه یعنی ما که ارتش فنی نیستیم ما 

.  طپانچه  استفاده کنیم یعنی نفر فنی را پشت دستگاه بگذاریم وگلوله را هم پشت سرش بگذاریم سرنیزه و

نفرشان که کشته شدند  10کشیم، اگر کرد که کارش را  می کند، اگر نکرد را می  بگوییم کارت را می کنی یا تو

  ) 801ص  1383شب ژنرال ها، سال،(» .بقیه حساب کار خودشان را می کنند
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آنها را  یکار ادار پرسنل رشوه بگیرند تا از ییعن. انجام دهند یکار واسطه گر خواهندیشده و م

را به  مزبور درجه داران از ییکگفتن این حرف ها،   ازپس  ».لشگر زود تر روبراه کنند ستاد در

کم مانده بود  .کوبید سینه درجه دار بر یلگد محکم یدربرابر انزار عموم احضار نمود و ترجلو

 پس از !ماند و خاموش ساکت کنترل کرد و خود را یاما به دشوار .برزمین بیافتدمضروب 

آن درجه دارمظلوم برسر یسرانجام چه بال ،منفهمیدلحظه ای جایگاه را ترک کردیم اما   

  . همه حاضرین را پریشان ساخت حال یاین امیر ارتش شاهنشاه یاعمال غیرانسان. آوردند

  

  

  

  

َ  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  یکی ازعلل ازهم پاشیدن ارتش

 که قانون درها ثابت کرده بودباررفتارهای وحشیانه آنهم ازطرف مقامات رده باالی لشگری      

حوادث مکرر البته !  و بازیچه قدرتمندان زورگوکاغذ است  یخودکامه فقط دررو یها حکومت

  .ارتش معمول بودی ارگانها یگانها و از یبسیار نبوده بلکه در یتصادفتنها در یک نقطه 

  فرزندان برومند وطن وارد پیکر بر یمقامات چه ضربات مهلک ینتیجه تبعیض ها، خشونت ها

      سر  برسو  ها از هر یعدالت یآتش ب چگونه. نمود یان را متزلزل مساخت و روحیه آن یم

ظالمانه  آنچنان نامطلوب و یمتاسفانه ساختارارتش شاهنشاه !گسترده شده بود یگناهان نظامیب

     بیداد  یزمین یعظیم بویژه دریگانها یها در این نیرو یزورگوی و یبوده که تبعیض طبقات

نظامیان بویژه  از یبسیار .شد یکمتر توجه م یشایستگ قت، مدیریت وبه تخصص، لیا. کرد یم

 یکامگ تبعیض وخود یعامل اصل .بردند یبشدت رنج م یظاهر درجات پائین ازسیستم خشك و

  . گرفت یسرچشمه م باال یرده ها از

 یعملیات ها آموزش و یدراجرا و ندداد یارتش را تشکیل م یدرجه داران استخوان بند      

 ی، سیاسی، اجتماعیدیگرحقوق فرد به عهده داشتند اما بیش ازهرقشر یتنوع سهم ویژه ام

 هریك از گردید و یامیران و افسران ضعیف وکم شخصیت پایمال م از یبوسیله برخ آنان

         های اقدام به برچیدن تبعیضات و زورگوی کهانسان پرور و مدیر با شخصیت، فرماندهان

  .شدند یکم کم ازصحنه حذف م شان مسدود و یراه ترق  یله  به بهانه هایکردند بال فاصی م
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 نبوده  ی، سیاسیفرهنگ ینظامیان درجامعه چشم وگوش بسته بودند، درمیان اکثریت آنان آگاه

طبقات ستم دیده  نظامیان نیزمانند دیگر یدرچنین شرایط روح .بسیار ضعیف بود یمل یایدلوژ

عدم  و یرضایت ازعوامل نا ییک بودند، یراه چاره ا یفناك درجستجور اوضاع اسیتغی یمردم برا

که پیکر  تبعیضات حاکم بود ها و یعدالتبی ها،  یها، زورگویی قانون یثمره این بی یکپارچگ

  !هم پاشید ازو به آسانی زود  یخیل ۱۳۵۷بهمن ۲۲ارتش در روز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  

  

     ۱۳۶۲ارتش درسال یتوانائ

. گردید یهزار تن بالغ م ۷۶۰هزار نفر به  ۵۴۰بایست از  یمسلح ایران م یتعدادکل قوا«     

است که ایران درشرف دست  ینمایانگر قدرت عظیم یشود بخوب یکه ذیال آورده م یارقام

شرایط  یبرا یتانگ موسوم به شیر ایران که ازطرف مهندسان انگلیس ۱۵۰۰: یافتن به آن بود 

این تانگها قرار بود به موتور . داشت یمشابه برتر یشده و از هرجهت به تانگها یایران طراح

آن  یو همه دستگاهها از نوع تازه مجهز باشد یزره تله متر با لیزر و یمیلیمتر۱۲۰جدید، توپ

  .شود یبا کامپیوتر تنظیم و رهبر

  .قا ذکر شدوکه ف یموتور جدید و دستگاههائ تانگ چیفتن با ۸۰۰

  .یمیلیمتر ۱۰۵جدیدو توپ  یمجهز به دستگاهها ۶۰-امتانگ  ۴۶۰

آن با  یکه امکان جایگزین یمیلیمتر ۹۰با طرح تجدید نظر شده و توپ  ۴۷ -تانگ  ام  ۴۰۰

  .وجود داشت۱۰۵توپ 

  .یتانگ اسکورپیون مخصوص عملیات اکتشاف ۲۵۰  -

  .می شد متعاقبا سفارش داده یمیبایستکه از نوع فوق  یدیگر یتانگها

پیمان   ارتش یقدرت آتش مشابه با واحدها یبایست دارا یارتش م یاز نظرتوپخانه واحدها  -

 و۱۵۰-۱۲۰-۱۰۵ یداخل کشور توپها یشد و درآینده نزدیك درکارخانه ها یم یآتالنتیك شمال

  . دیگردیترتولید م یقو یحت

 ۱۵۰  برد رادار با یمایل و دارا ۹۰برد  فونیکس با یمجهز به موشکها 14اف  یهواپیما ۷۸  - 

   آن واحدتوانند در یاین هواپیماها به شش دستگاه پرتاب موشك مجهز هستند و م. مایل



  ]درون ارتش[ورود به ارتش 

_________________________________________________________ 

97

  .پرتاب نمایند جهت مختلف خود را به شش یموشکها

عملیات مختلف  یکامل برا یوآمادگ دندش یترمیم م و که مرتبا تعمیر فانتوم یهواپیما ۲۵۰ -

 یلیزر و جدیدترین آنها دارا ییماها مجهز به بمبهاترین نوع این هواپ یقدیم. داشتند

  .دشمن بودند یانحراف موشکها یدستگاهها

  ۵ف  ا  یهواپیما ۱۰۰بیش از  -

تولید این هواپیماها  یبه تناسب برنامه ها یترابر اف - ۱۵یا  - ۱۴ یهواپیما ۱۰۰بیش از  -

  .درممالك متحده آمریکا

همین نوع  دیگر از یهواپیما۱۴۰خرید  یود و براسفارش داده شده ب۱۶اف  یهواپیما۱۶۰ -

  .درمذاکره بود

صرفه  آنها موجب خرید پرواز نماید و پا ۳۵۰۰۰توانست در ارتفاع  یرادار پرنده که مهفت  -

  .شد یم یرادار زمین ۳۰تهیه   دری جوئ

ن ای. درحال پرواز یرسانیدن سوخت به هواپیماها یبرا ۷۰۷و  ۷۴۷بوئینگ  یهواپیما ۲۴ -

محمدرضا ساخته شده بود که این کار اجازه و امکان  یبه راهنمائ یهواپیماها با طرح مخصوص

خرید  یبرا یمذاکرات و درحال پرواز باشند یجنگ یداد که بیشترین تعداد هواپیماها یم

  .دیگر از این نوع درجریان بود یهواپیماها

  .هرکولس  یس۱۳۰حمل ونقل  یهواپیما ۵۷ -

 یکوپتر ساز یکارخانه هل یساختمان و احداث ماشینها. تر از انواع مختلف کوپ یصدها هل -

یك  ارتش با هر یکوپترها یسیده بود باین ترتیب تعداد هلربه اتمام  ۱۳۵۷عمال درپایان سال 

  .گردید یهم آهنگ م یممالك عضو پیمان آتالنتیك شمال از

  :موجود یزیر درکارخانه ها یامکان تولید سالحها  

  روسیه ۷سام  یهوائ ضد یشکهامو -

 ۱۲ برد یکه بسیار دقیق و دارای با کالهك تلویزیون یهوا به زمین ماوریك آمریکائ یموشکها -

  .مایل هستند

  .تانگ  روسیه ضد یموشکها -

دوبرابر متعارف  یبا برد یزمین ینیرو ینوع دراگون براپرتاب موشك تله گیده از یدستگاهها -

  متر ۵۰۰ یمتربجا ۱۰۰۰ ییعن
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به پنج تیپ ۱۳۶۲سال در بایست یسه تیپ هوابرد بود که م یدارا ۱۳۵۷ارتش درپایان سال 

  .افزایش یابد

  :یدریائ یبرنامه نیرو

 پرتاب موشك دریا به هوا با سرعت سه برابرصوت و یبا دستگاهها یچهار رزم ناو هشت هزارتن 

  .کیلومتر ۹۰ برد صوت و سرعت کمتر ازسرعت پرتاب موشك دریا به دریا یا یدستگاهها

  .ساخت فرانسه یناوچه جنگ ۱۲ -

احتماال آلمان ( که قراربود دراروپا ی زیردریائ ۹که سفارش داده شده بود و  یزیر دریائ ۳ -

  .ساخته شود) فدرال و هلند 

  .یدریائ یکوپتر مخصوص نیرو یپنجاه هل -

 ...یره تانکر سئخت و غ یها یبر، کشت نیرو یها یتعداد الزم کشت -

 یمامور انجام وظایف اکتشاف یبرد طوالن ساخت کارخانه الکهید، با orionنوع  یهواپیماها -

  ۱».یدریائ ینیرو

   ۲ :د نویس یرتشبد سابق فردوست ما  

 همان رویه پدرش را  را برارتش گذارد و قدرت خود یمحمدرضا مانند رضاخان پایه اصل«

 

  

__________________________________________________________________

  ۱۸۸تا  ۱۸۴ صص،  ۱۳۶۶مرداد ،چاپ دوم.  یمحمدرضاپهلو ،پاسخ به تاریخ )۱(

  ۴۸۳ص  ، ۱۳۷۸، فروردین خاطرات ارتشبدسابق حسین فردوست جلداول) ۲(

ک موجود دردرون ی یک پارچه ساختن نیروهای] ود، درسمت سردار سپه ب1921کودتای رضاشاه، پس از :توضیح

نیروی (استعداد نفرات ارتش شامل  1941او، هنگام کناره گیری ازسلطنت درسال. ارتش واحد وتقویت آن کوشید

اما این نیرو بنا به ضعف های بسیار . هزار نفر افزایش داد 125به   را) هوایی همچنین ژاندارمری زمینی، دریایی و

  )302فرود دودمان پهلوی، ص  فراز و(. پاشید هم ، خیلی زود از1941بهنگام حمله نیروهای متفق درسال 

گزارش های  اساس، بر1976تا 1972بین سالهای : استچنین نوشته شده  1976آگوست  23»نیوزویک« درمجله -

 1978برابر ارتش انگلستان، درسال  رسمی، سفارش های نظامی ایران به تنهائی، برای بوجود آوردن ارتشی دو

 )363وفرود دودمان پهلوی ص فراز (  .ارزیابی شده بود
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پول نفت ارتش  با او .شد یمحسوب م کل قوا شاید مهم ترین شغل اوی فرمانده .انتخاب نمود

آموزش  درامر به وفور یازمستشاران آمریکای و کردیرا بامدرن ترین وگرانترین تجهیزات مسلح م

   ».نمود یارتش استفاده م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





   

  

  

  

  

  

  بخش سوم

  انقالب ارتش و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

  

  اسالمی ایرانانقالب زمینه های 

برای درک چگونگی آن جای    . شبه پدید نیامد دانندکه انقالب اسالمی یک میهمگان      

حوادث  مظالم و. نشیب تاریخ را حداقل در یک قرن گذشته بشکافیم دل پرفراز و ،دارد

ملل مظلوم ساکن درجغرافیای سیاسی ایران ی تهران بر سراری را که حکومت های مرکزخونب

  .آورده اند ازنظر بگذرانیم

ه کرده    بعنوان یک آذربایجانی برای مثال بر ستمی که به مردم آذربایجان رفته است، اشار     

ت درتبریز برزمین هنگامیکه پوزه دشمنان مشروطی. اینجا نقل می کنمو شمه ای ازآنها را در

شمسی ستارخان و باقرخان و عده ای از همسنگران ۱۲۸۸اواخر اسفند ماه سال مالیده شد، در

طولی نکشید  بتهران دعوت شده و درباغ اتابک جای داده شدند وصادق آنان با حیله و نیرنگ 

ن آذربایجانی  را دامجاه نه آنجا را مورد تاخت و تاز قرارداده وواهی ناجوانمرداکه به بهانه های 

چه ستارخان اگر. خون کشیدند نده بودند بخاک وافتاده را مجددا به ایران بازگرداکه مشروطه بر

یده شده زخمی شده بود پیش تدارک داین حمله ازکه در ان نهضت راقهرم ملی و سردار

 در .فتدنیا رآزادی و مردانگی با همین درد از این سمبل دوستانش ازمهلکه بیرون بردند ولی

آذربایجان و آذربایجانی ها از گزند جالدان نو پای حکام تهران پس ازآن نیزطول انقالب و

  ...مصون نماندند و 

 در رهبری شیخ محمدخیابانی به حکومت آزادستان۱۲۹۹ درخرداد ماه :دیگر مثال     

ت عمال بدس۱۲۹۹ولی سرانجام این حکومت نیز در بیست ودوم شهریور  آذربایجان برقرار شد

  دست نشانده مرکز در) استاندار(حکومت مرکزی با دسایس و نیرنگ هدایت مخبرالسلطنه والی 
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  .آن به طرز فجیعی بشهادت  رسیدبه خون نشست و رهبرتبریز 

درآذربایجان پیشه وری  حکومت ملی به رهبری میرجعفر۱۳۲۴آذر ۲۱در: مثال دیگر     

عظیم  حکومت ملی تحوالت یکسال دوراندرمدت  .دردست گرفت را سرنوشت این دیار

این ۱۳۲۵آذر ۲۱ولی صد افسوس که در. بوجود آمد... سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و

و  خون نشست حکومت ملی نیز بدست نیروهای ضد بشری دولت مرکزی تهران به خاک و

 این دیار ن سراسران بکار افتاد و متعاقب آداس مرگ دیگر بار برای درو کردن فرزندان آذربایج

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

شقاوت ها  پدیده انقالب درآذربایجان حاصل اینهمه نا برابری ها، ظلم ها و ستم ها و. بلی     

ملت مظلوم ما تحمیل شده بود و مردم آذربایجان به هر بهانه ای بدنبال لیان سال بربوده که سا

  مدتاما رژیم پهلوی در. اریکه قدرت به زیر اندازند لوی را ازکه رژیم په ندآلتیرناتیوی بود

از . سه سال دوران اقتدارش هرگونه حرکت آزادیخواهی را با قدرت تمام سرکوب کرد پنجاه و

ی خمین آیت الله اینرو، هنگامیکهآذربایجان ریشه مذهبی داشتند از کثریت ترکهایآنجائیکه ا

مخالفت خود را با حکومت شاه علنا اعالم نمود و بدنبال آن اعتراضات گسترده ۱۳۴۲درسال 

 دراثربه اعدام محکوم شده بود، آقای خمینی که  مخالفان شاه درهمان سال سرکوب گردید، و

 یکاظم شریعتمدارمیرالله پاکروان رئیس ساواك وقت وآیت سرلشگر ملهازج یعده ا یمیانجگر

 درشد و  عراق تبعید به نخست به ترکیه بعد ،داشت ازمرگ نجات یافت یکه طرفداران فراوان

و مردم . فرانسه گذراند که حدود هشتاد سال از عمرش می گذشت چند ماهی در ۱۳۵۷اواخر

  . به پشتیبانی از او پرداختند

تداوم بخشید و  یحکومت اسالم یخود را با شعار برقرار یفعالیت ها یخمینآیت الله      

  براه انداختن یمردم را برا ... مساجد و تکایا و در مالیان بودندکه طرفداران او  بخش عمده از

 یفعالیت ها .ساختند یآماده م یحکومت اسالم یبرقرار ینهایت برا ...تظاهرات، اعتصابات و 

  .فرا گیر شدپیش بیش ازبه بعد  ۱۳۵۶از سال ردم برضد شاه م یعلن

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  یاویس یاخطار ارتشبد غالمعل

شمسی درقم متولد  ۱۲۹۷او درسال . چهره غالمعلی اویسی برای نظامیان کامال آشناست     

پایان   دانشکده افسری را به۱۳۱۷دوره شش ساله دبیرستان نظام و درسال ۱۳۱۵درسال  شد و

  . ندرسا

که فرماندهی  ۱۳۴۱در سال . وی درطول خدمتش درمشاغل  گوناگون انجام وظیفه می نمود 

 شاه معترضین پانزده خردادبه دستور سمت فرمانداری نظامی تهران ودر گارد بود لشگریک

 منصوب شد واندهی ژاندارمری کشوربه سمت فرم۱۳۴۸درسال . شدت سرکوب کردبه  را۱۳۴۲

با حفظ همان . گرفت عهدهرماندهی نیروی زمینی را برارتش منتقل و ف مجددا به۱۳۵۱درسال 

. ردکی سمت، فرمانداری نظامی تهران و سایر شهرهائی را که حکومت  نظامی بودند هدایت م

با یک فروند  هواپیمای ارتشی کشور را به قصد  ۱۳۵۷بحبوحه انقالب دردیماه سال سرانجام در

  .پاریس ترک نمود

تیمسار اویسی « : در این باره می نویسد) ۵۹۸ص (» شب ژنرالها«تضد درکتاب خسرو مع     

که سقوط شاه را قطعی می دانست برای نجات یافتن ازدستگیری و مجازات مرگ با اصرار و 

اه برای راضی التماس توانست شاه را راضی کند اجازه خروج به او بدهد، زیرا دور نمی دانست ش

اشت او را هم بدهد و وی را کنار هویدا و دیگران به زندان بفرستد، در بازدکردن مخالفان دستور

او همه ما را : روز استعفا او فحش های رکیکی به خود داده در حال اشاره به دفتر شاه گفت

         ».دارد به باد می دهد به خدا قسم  همه ما را اعدام خواهند کرد

         یزمین ینیرو فرمانده  یانقالب ارتشبد اویس یزپیرو سال قبل ازحدود دو خوب به خاطر دارم 
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با  یشد، یك روز عصرجلسه محرمانه ا واورم شهر انجام یك مسافرت کوتاه مدت وارد یبرا وقت

وکلیه فرماندهان  یفرماندهان تیپ ها، توپخانه لشگر، فرمانده پشتیبان فرمانده لشگر و حضور

، رئیس یژاندارمر ۰۳فرمانده ناحیهی، بایجان غربگردان همچنین استاندار، فرمانداران آذر

و رئیس ساواك استان  تشکیل گردید، من بعنوان مسئول اطاق  یآذربایجان غرب یشهربانیها

  .جنگ دراین محل بودم

لشگر،  یمحل گسترش یگانها سازمان و پس ازعرض خیرمقدم بوسیله فرماندهی لشگر، نخست

  ۴و۳و۲و۱رکن  یازمنطقه بوسیله روسا یعموم عات، آموزش واطالی، لجستیگیوضعیت پرسنل

دراینجا  .نمودسخن آغاز  درپشت تریبون قرارگرفت و ۱یارائه گردید سپس تیمسار اویسلشکر 

  :کنم یاشاره م که در ذهنم مانده  سخنان اواز یبه شمه ا

الله . آیتمنظورش [ .را در ایران دارد یحکومت اسالم یبرقرار یکه درعراق ادعا یپیرمرد«

که سن تان گذشته چگونه  شما«  ،از او پرسیده اندکه  خبرنگاراندرپاسخ  اخیرا ]بود یخمین

رژیم شاه،  ی، پس از سرنگوناست کهپاسخ داده  توانید این مسئولیت سنگین را تقبل کنید؟ یم

  ».خواهم سپرد یجوانمسئولیت را به فرد

کنم ی تك تك شما ها گوشزد مبه  یمن بعنوان یك وظیفه  مل ،نشان ساخترخاط یاویس

 هرگونه مقابله با این خطر بالفعل یبرا .بگیرید یکنید و این مساله را جد حواستان را جمع

را از چوبه دارخواهند آویخت و  ها داشته باشید، درغیراینصورت همین مال ها تك تك ما یآمادگ

ضرین با سکوت کامل و با حا... و مملکت را ویران خواهند کرد و  .رحم نخواهند کرد یبه کس

بعدا توضیح ماموریت اویسی درحکومت نظامی درباره ! دادند یدقت به سخنان او گوش م

  .خواهم داد

  

 

  

___________________________________________________________________  

کومت جمهوری اسالمی به ارتشبد غالمعلی اویسی  پس از پیروزی انقالب درعراق و ترکیه برای براندازی ح -۱

بنا به تائید منابع . درپاریس به ضرب گلوله از پای درآمد ۱۳۶۲-۱۱-۱۸او سرانجام در. فعالیت پرداخته بود

  .وی عوامل جمهوری اسالمی بودندترور  مختلف، مسئول 



  

  

  

  

  

  

  

  حکومت ها تعویض و عصیان مردم

مدت ترین ی قریب سیزده سال بلندیعن۱۳۵۷تا شهریور ۱۳۴۴دی ماه  امیرعباس هویدا از     

      صحبت به زبانهای انگلیسی، ترکی، فرانسه وعربی نیز. محمدرضا پهلوی بود نخست وزیر

بختیار . در باره هویدا اشاره می کنم ۱نوشته های شاپور بختیاراینجا به شمه ای ازدر. کردی م

  تصمیمی که .اری ندارداو فقط برسطح مسائل می لغزد و به عمق مطالب هم ک«: می نویسد

نبود، استفاده جاذبه اش، که قابل انکارمی گیرد متکی براصول نیست وبرایش کافی است که از

هویدا تا آنجا که من اطالع دارم به هیچ کس آزاری نرسانده است ولی سوای خدماتی که . کند

  .کرده، نیکی خاصی هم درحق کسی نکرده است)  دوستان(به 

وقتی کمتر از  .یعنی حسنعلی منصور، به وزارت دارائی رسید) دوستان(همین درکابینهء یکی از

این انتخاب . به قتل رسید، پادشاه هویدا را به نخست وزیری انتخاب کردیک سال بعد، منصور

ما،  بازداشت مکرر و۴۲-۱۳۴۱ل شاه پس از سرکوب جبهه ملی درسا: کامال قابل توجیه است

ان جدید که نه سابقه ای سیاسی داشته و نه شخصیتی بارز، یک مرد خواست با استفاده ازی م

منصور، هویدا، و : سه نفر شخصا انگشت گذاشت بر. لتمرد و سیاستمدارجدید بسازدطبقه دو

  . خسروانی نامی که در زمان نخست وزیری مصدق رئیس دفتر من بود

  .  تر او ناراضی بیرون نمی رفتدف هیچ کس از. منصور بود هویدا شهری تر، بارزتر وگرم تر از     

  .  بی مسئولیتی آب می خورد  کنم که ریشه خوش روئی و خندانی او از نوعی من فکر می

___________________________________________________________________  

  ۱۲۴ ،۱۲۳صص  پاریس،  ۱۹۸۲رنگی شاپور بختیار، یک -۱
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  روی کاغذ ابرو آوردن پذیرفت که قانون اساسی فقط بر نخست وزیری بود مطیع، بدون خم به

عملی سازد، با هم  موجود باشد وپادشاه با خیال فارغ تمام مراحل انقالب سفیدش را

وقتی  بودجه . گوئی مسئولیتی که برعهده  داشت متعلق  به او نبود. کنار می آمدند بسیارخوب

 کارها انجام شد، باز: (می داد و می گفت کیفش را نشانرا عرضه می کرد به نمایندگان مجلس 

مجلس هم دیگرکاری نداشت جزآنکه الیحه را تصویب .) با همین خدمت می رسم سال دیگر

این .کرده بود پادشاه فقط سرخم از برساند، همانطورکه شخص هویدا هم درزمان گرفتن دستور

ی کلمه نون اساسدرکجای قا.) فرماندهی دستور داده است: (عادت داشت بگوید اواخر

  » .هیچکس نمی داندرا دیده بود، ) فرماندهی(

به   طبقاتی، دیکتاتوری و بویژه ستم ملی نظام حاکمازتبعیض  معهذالک ملل ساکن ایران     

صدای اعتراض و  یخ ها ذوب می شدند و درگوشه کنارکشورکم کم  و. تنگ آمده بودند

آمریکا به ایران به منظوررعایت حقوق بشر و دراین هنگام فشار. آزادیخواهی بگوش می رسید

نیمه  باالاخص هویدا در. دولت را فراهم نمود دادن آزادی های سیاسی به مردم سبب تغییر

   ۱جمشید آموزگار او بالفاصله پس از و. ازمقام نخست وزیری کنارگذاشته شد۱۳۵۶مرداد ماه 

___________________________________________________________________  

شمسی در تهران متولد شده پدرش حبیب الله مدیر یکی از مدارس تهران بوده و  ۱۳۰۲جمشید آموزگار در -۱

او در . سال در راس وزارت دارائی بود و گرداننده اوپک هم محسوب می شد ۹آموزگار قبال . بعدها سناتور شده بود

ریش با سایر شرکت کنندگان بوسیله کارلوس بمدت یک هفته هنگام اجالس اوپک در وین پایتخت ات ۱۳۵۴سال 

همه گروگانها از عربستان سعودی به گروگانگیرها،  گروگان گرفته می شود و سرانجام با پرداخت پول بوسیله

بانگ بین المللی کار پس از استعفا به آمریکا رفت و درآموزگار چند روز  .اسارت و مرگ رهائی پیدا می کنند

  ۱۱۳۳-۱۱۳۲-۱۰۹۵-۱۰۹۲،صص ۱۳۷۰نخست وزیران ایران،  دکتر باقر عاملی سال  . ی به او دادندشایسته ا

حزب در . اعالم موجودیت کرد و اولین دبیرکل آن امیر عباس هویدا بود ۱۳۵۳اسفندماه  ۱۱حزب رستاخیز در  -

دیگری، جناح ترقی خواه جناح لبیرال سازنده به رهبری هوشنگ انصاری و : دوجناح  شد ۱۳۵۴تیرماه سال  ۱۸

بطور کلی ایران تک . از دبیرکلی حزب کناره گیری نمودآموزگار ۱۳۵۵بان ماه دراول آ. به رهبری جمشید آموزگار

  . حزبی بوده و حزب مزبور کامال دولتی و فرمایشی بود

 سال  نیمه اولدر. حزب رستاخیز دراین برهه آشفته  به مقام نخست وزیری رسید دبیرکل

   شدن یجمشید آموزگار بعلت بحران .گرفت را فرا سراسرکشوری بشدت امن نا عصیان و ۱۳۵۷
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 یگیر کنارهپست نخست وزیری  از بیست روز پس ازیکسال و۱۳۵۷چهارم شهریور اوضاع روز

را  یمل یدولت آشتش بقول خودجای او را گرفت، درهمان تاریخ  یشریف امامجعفر .کرد

یازده  تهران و شهریورماه در هفدهجمعه  بامداد روز از .نشد تشکیل داد اما دراین کار موفق

دردوران زمامداری شریف امامی،  اعالم گردید، یماه حکومت نظامشش دیگربه مدت  شهر

  :شدند یمعرفزیر سایر شهرها به شرح تهران و یفرمانداران نظام

تبریز،  یفرماندارنظام یداحمد بیدآبا سرلشگرتهران،  یفرماندارنظام ،یاویس یغالمعلارتشبد     

قزوین، سرتیپ ی فرماندارنظام یمشهد، سرتیپ معتمد یفرماندارنظام یسرتیپ جعفر

عبدالرضا  اهواز، سرلشگر ینظام فرماندار یسرتیپ شمس تبریزی فرماندارنظامی کرج، میرهاد

ی دیاراسفنقم، سرتیپ جهانگیر  ینظامفرماندار شیراز، سرلشگرکمال یفرماندارنظام یاسفندیار

  یفرماندارنظام سرتیپ نادور اصفهان و ینظامری فرماندابادان، سرلشگرناجی آنظامفرماندار

   .جهرم

 یازمردم مسلح به سالحها یکوچک یگروههابرقراربود یدرشهرهائیکه حکومت نظام     

کردند و متعاقب آن حمله به تاسیسات را آغاز یشهر یچریک یخودکار و مواد منفجره جنگها

آغاز شد، هدف  یدولت ی، مدارس، بیمارستانها، بانگ ها، پمپ بنزین ها وسایر ارگانهایعموم

  .کشور بود یو فرهنگ ی، اقتصادیتخریب سریع ادار ینهائ

  بعلت  یبویژه درصنعت نفت، شریف امام تداوم داشت،موج اعتصابات درسراسرکشور     

استعفاء داد و  ۱۳۵۷ آبانماه چهاردهزکشور، سرانجام رو یو سیاس یبودن اوضاع اجتماع یبحران

  وقت  رئیس ستاد مشترك  ،یسرکار آمد، ارتشبد غالمرضا ازهار بر یدولت نظام او پس از

  :کابینه اش را بشرح زیرتشکیل داد

 یوزیر جنگ، کریم معتمد یامیرخسرو افشار قاسملو  وزیر امور خارجه، ارتشبد رضا عظیم     

و  یسرپرست وزارت امور اقتصاد وزیرکشور و ید عباس قره باغمعادن، ارتشب وزیر صنایع و

 و سرپرست وزارت کار و یفرماندار نظام وی زمین یفرمانده نیرو یاویس ی، ارتشبد غالمعلیدارائ

     سرپرست وزارت مسکن و یهوائ یفرمانده نیرو ی، سپهبد امیرحسین ربیعیامور اجتماع

 آموزش و یسرپرست وزارتخانه ها یدریائی مانده نیروفر یهلحبیب ال دریادارکمال ،یساز شهر

، یجهانگرد هنر، سپهبد ابوالحسن سعادتمند سرپرست وزارت اطالعات و پرورش و فرهنگ و

اله همایونفر وزیر  عزت سرپرست وزارت نیرو، دکتر یسپهبد ایرج مقدم معاون صنایع نظام
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نیزشدت  یازهار یدردوران نخست وزیر .اطالعات ، سپهبد کاتوزیان وزیریپارلمانمشاور درامور

  .داشت همچنان تداوم یخیابان یها یتظاهرات مردم و اعتصابات و درگیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  جمعه سیاهماجرای 

ناگوار  خبر. اصله خبر آن درهمه جا پیجیدحادثه ای که در این روز در تهران رخ داد بالف     

همانگونه که تاریخ شاهد آنست متاسفانه درکشورهای  برای هرنظامی و غیرنظامی دردآور بود،

        و دراین باره نقل .ازجمله ایران وقوع چنین حوادث غمناک اجتناب ناپذیر است توتالیتر

  . قول های متناقضی گفته می شود

 ۹صبح شنبه هیجده شهریور، راس ساعت « ۱:این باره چنین می نویسدحسین فردوست در

دراین جلسه عمدا اویسی را، که عضو شورا . الی هماهنگی تشکیل شدصبح، جلسه شورای ع

گفتم  درآغاز جلسه. نبود و به دستور محمد رضا فرماندار نظامی تهران شده بود، دعوت کردم

ند که تظاهرات جنبه مذهبی دارد و سرباز هم مذهبی است و به روی هم دین خود نمی توا

         ظاهرات، به خصوص تظاهرات مذهبی مردم سرکوب تدخالت ارتش در. کند تیراندازی

خواهند شد  مسلح، بتدریج موضع ارتش را ضعیف خواهد کرد و سربازان با مردم خودمانی غیر

رتش به و بهتراست که فقط شهربانی عمل کند و طبق معمول همیشگی چند گردان از ا

با مردم برخورد دیروز نوع حکومت نظامی هست برخوردهایی از شهربانی کمک داده شود، تا

پس شهربانی . صحیح نیست که ارتش را وارد خیابان ها کردوجود خواهد داشت و اصوال

من  این صحبتدرکنند؟ ی باگردان های ضربتی خود و واحدهای ژاندارمری درتهران چه م

بود  نیروی زمینی فرمانده اویسی درآن زمان. حکومت نظامی دردوازده  شهر شدم خواستار لغو

__________________________________________________________________

  ۵۸۰،۵۸۱،۵۸۲صص ۱۳۷۸ظهور وسقوط سلطنت پهلوی،  حسین فردوست، انتشارات اطالعات تهران ، -۱
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یازده شهر دیگرنیز با واحدهای  راسا اداره می کرد و حکومت نظامی را حکومت نظامی تهران و

 صد صددر او .ودند و بنابراین مسئولیت اصلی حکومت نظامی با وی بودتابع او ب نیروی زمینی و

را، که همیشه ) علیه السالم( علی تمثال و قرآن عادت طبق و کرد موافقت من پیشنهاد با

که حرفی که فالنی می گوید کامال صحیح م خورددرجیب داشت، بیرون آورد و روی آن قس

با مردم  ن هم مذهبی هستند و برخوردشانتظاهرات رنگ مذهبی دارد و سربازا است و

تظاهرکننده دوستانه است و لذا من هم مانند فالنی الغای حکومت نظامی را درهرشهری که 

ابراز ندامت کرد وگفت که دستور ) هفده شهریور(اویسی از برخورد دیروز . برقرار شده خواهانم

ول است دستور داده بود که به که مسئو او بدره ای داده که مسئول نیست   حمله جمعه را 

که معلوم شد. فده شهریور را نپذیرفتاویسی با صراحت مسئولیت قتل عام ه. مردم حمله نشود

روز شانزده شهریور اویسی و بدره ای، فرمانده گارد، اختالف نظر شدید داشته اند و اویسی 

ه ای راسا به محمدرضا  لذا بدر. میدان ژاله بوده اندف بدره ای موافق حضور واحدهای درمخال

صویب محمد رضا واحدی ازگارد ضروری است و با ت» میدان ژاله«می گوید که اعزام نیرو به 

طبق گزارشات . می آید آن واقعه اسفناک پیش اعزام می دارد و» میدان ژاله«به یک را  لشگر

ر آرام تظاهرات طومردم به  نفر ازچند هزار واقعه چنین بوده که  جلسه، ی درساواک و شهربان

ت سرآنها تظاهرات در جلو جمعیت زنان و بچه ها بوده و مردها پش می کردند و مانند سایر

مواجهه با واحد نظامی به دستور فرمانده مربوطه وقعی نگذارده و به  می کردند، آنها در حرکت

ی به حرکت می کنند و دراین موقع فرمانده دستور تیراندازی می دهدکه تلفات سنگین جلو

به روی جمعیت تیراندازی می شود که مشخص  بام های اطراف نیز از. یدجمعیت وارد می آ

  .نکردند افراد نظامی بوده اند یا مامورین ساواک و شهربانی

 بقیه، ازجمله  ازهاریو صد موافق بودنظرمن صددر حال، دراین جلسه تنها اویسی باهر به     

قره باغی،  و) ساواک رئیس جدید(، مقدم )شهربانیرئیس (صمدیانپور) رئیس ستاد ارتش(

آن  ما با صریح محمد رضاست ونظامی دستور صراحتا مخالفت کردند وگفتند که حکومت

     صورتجلسه به اطالع  ضاء صورتجلسه از دفترخارج شدند وام ها پس ازآن .موافق هستیم

) یی ادامه حکومت نظامیعن(درحاشیه آن نوشت که با رای اکثریت  رسید و اورضا  محمد

ولی  حکومت نظامی ادامه یافت، . اسناد دفتر باید موجود باشدصورتجلسه فوق در. موافقت دارد

اویسی رویه خود را عوض کرد و روزانه تلفنی نظر بعضی روحانیون هر شهر را نسبت به فرمانده 
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ده لشگر را عوض فرمانمین که عدم رضایتی ابراز می شد، نظامی مربوطه سئوال می کرد و ه

درمدت کوتاهی سه بار فرمانده آن را عوض کرد تا  مشهد مثال وی درمورد لشگر. می نمود

  .نشان نداد عکس العملداشت وازاین موضوع محمدرضا خبر. رضایت روحانی مربوطه فراهم شد

 گارد، به دفتر امینی افشار، فرمانده لشگریکصرروز شنبه هیجده شهریور، سرلشگرع     

درجه و برای ترفیع به بود  او حدود پانزده سال افسر دفتر(تقاضای مالقات با من کرد جعه ومرا

شاید ماجرای جلسه صبح و نظرات من و ). سپس سرلشگری به گارد انتقال یافت سرتیپی و

با لباس . پذیرفتماو را دراطاق کنفرانس دفتر. اویسی را شنیده و به همین دلیل آمده بود

 اول: گفتم! راضی هستید؟» میدان ژاله«من پرسید که از وضع دیروز از. بودمسلح  افسری و

مگر : گفتم »!به دستور بدره ای«: د؟ گفترا انجام داده ای بگویید به دستور چه کسی این کار

پس  :گفتم» !آری«: نیستید؟ گفت اویسی فرماندار نظامی نیست و مگر شما در اختیار ایشان

شما را به عنوان یک افسر  عمل کرده اید؟ من اگرجای اویسی بودمبدره ای  ور چرا به دست

انتظار تشویق از من داشت و  او .عوض شدوضع امینی افشار. ب قرار می دادممتمرد تحت تعقی

در ارتش محلی : گفتم» !فرمانده واقعی من بدره ای است«: گفت. اکنون با توبیخ مواجه می شد

اما شما . ین احساسات استمی دارید که ا ره ای را دوستشما بد. د نداردبرای احساسات وجو

به عالوه چرا راه جمعیت را سد کردید و بعد . اویسی هستید و این یک واقعیت استتحت امر

درخیابان ها ودند و حداکثر چندکیلومترکه مسلح نب نها تیراندازی کردید؟ آنهاچرا به روی آ

ا وجدان شما راحت است که دستور تیراندازی به آی. تظاهرات می کردند و بعد متفرق می شدند

: گفتم» خیر فکر نمی کردم چنین شود«: گفت! روی تعدادی زن و بچه بی سالح را داده اید؟

  »  .اجازه مرخصی خواست و رفت ناراحت تر شد و! حاال که شده

   پیش دث سریع تری حواازتشکیل دولت شریف امام پس«: نویسد یشاپوربختیار مدکتر     

 .ودی شم مختلف تکرار یاین اتفاقات درشهرها حمله به بانك ها وی شورش، آتش سوز .رود یم

 اگر. آید ینم ازدستش بر انتخاب کرده است که هیچ کار را یپادشاه مرد ...دراصفهان، درتبریز

 خطرناك است،ی این اقدام اعالم کند، باید ارتش را به خیابان ها بفرستد و یحکومت نظام رسما

 و تظاهرکنندگان اتحاد هفته دوام یابد، بین سربازان وچند یحت یا زیرا اگر وضع چند ماه و

آنکه دستوراتشان  یبرا افسران. پاشد یازهم م یشیرازه نظم به کل شود و یتفاهم ایجاد م

درصفوف  یانقالب یکه حرفها حاد خواهد شدشد مسئله چنان  دچارمشکل خواهند اطاعت شود
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اینکه کار به اینجا بکشد  قبل از یحکومت نظام یول. به دهن خواهد گشتسربازها دهن 

  .کند یخسارتش را وارد م

 یاست جمعیت قابل مالحظه ا که قرار یموعد شب قبل از یشهریور، یعنشانزده پنجشنبه 

 یدولت مرتکب خطا. شود یاعالم م یبطور رسمحکومت نظامی دست به تظاهرات بزنند، 

 توانستند درجریان باشند که ینم کنندگان درآن صبح شامگون اهرشد، زیرا تظ یعظیم

پیش آمد که به آن روز، نام  یدرنتیجه آن حوادث. نفر قدغن شده است پنجاجتماعات بیش از

او  چون دادند »قصاب تهران« پایتخت هم نام یفرماندار نظام یبه اویس. داد »جمعه سیاه«

با ارتشبد  یمن هیچ نقطه مشترک. کرده بود صادر جمعیت را یفرمان آتش گشودن به رو

 اما به گمان من او. کند ینه عقایدم مرا به او نزدیك نم نه طرز فکر، نه گذشته و. ندارم یاویس

 شود، چون اعالم و باید عهده دار را یدولت بود که تمام مسئولیت خونریز دستور یفقط مجر

  .را به تعویق نیانداخت یحکومت نظام یاجرا

 یفرمانبردار  نمونه سرباز] در زمان تالیف کتاب[برد،  یم که اکنون درفرانسه به سر یاویس     

 اروپا ، دراست متوسط برخوردار یازفرهنگ. کند یاوامر مافوق اطاعت م است که بدون تفکر از

همیشه . درایران دیده است خود ما را یقدیم یفقط همان دانشکده افسر تحصیل نکرده است و

   یمن هرگز با او روابط حسنه سیاس. شاه صاحب مناصب مختلف بوده است یبانبا پشتی

نیاندازم،  او  را به گردن »جمعه سیاه«کند که مسئولیت حادثه  یانصاف حکم م ینداشته ام ول

  .آلت دست بوده است چون او درآن میان فقط ابزار کار و

 این رقم بسیار یر ذکرکرده اند ولرا هزاران نف تعدادکشته شدگان آن روز یگروه یرسانه ها

راننده ام  نفر مجروح را به بیمارستان ها به هیجده من دستورحمل  خود. است مبالغه آمیز

چون درآن . ترك گفتند نفرشان پس ازمعالجه، بیمارستان راهفده این عده  دادم ومطلع ام که از

دراین باره به دستم  یلفمخت یها میکردم، گزارش یزمان من دقیقا به همین وقایع رسیدگ

نفر  هشتصدیا هفتصد توانم به یقین بگویم که تعداد کشته شدگان حداکثر از یم رسید و

وحشت این حادثه  که بر ندارد یلزوم است و یهم مصیبت همین تعداد. متجاوز نبوده است

  .باالبردن رقم قربانیان بیافزائیم دردناك با

! آدم کشها« کشیدند یهمه نعره م. کردند یره برداراین ماجرا به از یدسته خمین مالها و

 مهربان تنبیه گناهکاران را ازخداوند بخشنده و داشتند و یم دست به آسمان بر» !جانیها
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خود صاحب تفنگ و اسلحه  یکردند اما وقت یرا عنوان م یفرامین مذهب. شدند یخواستار م

  ۱ ».همان فرامین سرپیچیدند یاجرا شدند از
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    ۱۴۶تا  ۱۴۴ صص ، پاریس ۱۹۸۲بختیار،  لف شاپورؤم یکتاب یکرنگ -1



  

  

  

  

  

  

  

  !طرحهای فرح دیبا برای دردست گرفتن قدرت

مشکالت  انی وخیاب ی بعلت عدم توانائی درمهارکردن تظاهراتازهار ارتشبد غالمرضا     

بعلت حمله قلبی بستری شدن و سرانجام برای ۱۳۵۷موجود، باالخره دربیست و پنجم آذرماه 

تهران استعفا  یهم ازمقام فرماندار نظام یاویس یارتشبد غالمعل .معالجه رهسپار اروپا گردید

حال  ،بودماشاره کرده  قبال یهمانگونه که درباره قاطعیت اویس. را ترك گفته بود شورک داده و

 یهاماجرا از یدربار پهلو گاناز وابست ییک یانصارمسعودی به اختصار اززبان احمدعلدراین باره 

گاه ازدید گذشت و جاویدان گارد که درمحاصره نظامیانی حوادث بسته و یدرپشت درها یپنهان

  :نویسد یچنین م یانصار. شویم یپنهان مانده بود، آگاه م ها یکنجکاو خیل

   پیشی هم برخوردهائ یتانگها درخیابان بودند، گاه سربازان و بود و برقرار یظامحکومت ن«

یاران  دوستان و را بسته بودند، دراین کار یحکومت نظام یپا درحقیقت دست و آمد یم

           ارتش که را یاساسا نقش خواستندیبدینوسیله م آنها .داشتند را یاساس شهبانو نقش

خواست بصورت  ینم که  البته درظاهر این شخص شاه بود. کنند یخنث کند بازی می توانست

درپشت  و حقیقت  به وظایفش عمل کند اما در یحکومت نظام قاطع دستور بدهد که ارتش و

عدم  را وادار به او روحیه ضعیف شاه استفاده کرده و که از یارانش بودند پرده دربار، این فرح و

ترتیب که بود جلو  خواست دستور قاطع بدهد بهر یم هم شاه اریك ب اگر کردند و یم  قاطعیت

 :کنم یم  بازگو یآنرا بعنوان شاهد عین من چند مورد که نمونه آن زیاد است و گرفتند یم آنرا

اجازه به او  که این نبود جز تهران بود ینظام که فرماندار یدرزمان یتیمسار اویس یمشکل اساس

 احتماال با یشد درآنموقع ارتشبد اویس یمخالفان داده نم ساسا باا برخورد قاطع با تظاهرات و
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 درسطح مختلف تهیه کرده بود و از کلیه رهبران مخالف و ینظرساواك، یك لیست هزار نفر

جزیره  به را دستگیرکرده و شاه اجازه بگیرد تا این تعداد که از کرد یم به دربارمراجعه مکرر

گروه  این برنامه این بود که درجزیره از. را داشت بفرستدآنها  از یکه امکان نگهدار قشم

 دراینمورد یهرچقدر اویس یول .جهان خارج قطع گردد فقط ارتباط آنها با بشود و یپذیرائ

وسیله تلفن  که یباالخره بار آخر شنید یکرد جواب درست و قاطع نم یم تقاضاو اصرار 

 که یکربع بعد عجبا دهم و یبعد خبر م نرم شد وگفت یشاه کم درخواست خود را تکرارکرد

کار را  این هرگز: فتباید طرح اجراء کند تلفن زد وگ یکه م را یفرح شخصا به مرکز شهبانو

و اما هدف شهبانو فرح چه بود؟ این را از زبان . که نتیجه چه خواهد بود معلوم بود! نکنید

  :مسعود انصاری بشنویم

نیز  مام امور مسلط شد و بفکر افتاد که درتحوالت مملکتمحیط دربار برتشهبانو فرح در     

درحقیقت پس ازسقوط آموزگار ازنخست وزیری و روی کار . نقش سیاسی مهمتری داشته باشد

این گروه یاران فرح بودند که به رهبری وزارت دربار ن شریف امامی و برکناری هویدا ازآمد

را برای ایفاء نقش مهمتر شده وخود مایشاء زدیک قطبی در دربار فعال خودش و به مبارشرت ن

شد  یمگرفته یماتی که در درباربعد ازمدتی تعمق در اوضاع و احوال و تصم... کردندی آماده م

شود آنرا ی سودائی که م! داردئی دیگر درسراحساس کردم، و امروز یقین دارم، که شهبانو سودا

خود متمرکز کند و  قدرت را در دستهاینوعی کودتای خزنده نام گذاشت و او درصدد بود که 

  .برای رسیدن به این هدف نیز دالیل و زمینه های الزم را در دست داشت

 و لها قبل با او بودندسایف امامی گروه دوستان فرح، که ازاول اینکه از اوایل نخست وزیری شر

رشان کلید بنظ دربار نقش مهمترگرفته بودند، خود را برای اجرای طرح و نقشه ای کهاینک در

     درآن زمان هنوز اندیشه سقوط قطعی نظام، اندیشه  . کردند یآماده م حل مشکالت بود

  :این نظامماند و دری شد که نظام می دستی بود و بهمین مالحظه فکر مردو

  . دانست می از جمله معدود آدمهائی بود که  شاه بیماراست و این را شهبانو فرح: الف

  .بیماری روحیه اش را نیز از دست داده و قادر به تصمیم گیری نیست شاه عالوه بر: ب

و  ش دارد بعالوه او درخارج ازکشورپیبیست یک سالگی برسد هنوز راه در ولیعهد تا به سن: پ

  .مشغول درس خواندن است
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از دربار همه از اطراف او پراکنده اند و شاه چه در دربار و چه در خارج ازآدمها و مهره های : ت

  .این بابت زمینه خالی است

  ! توانست نایب السلطنه باشدی شهبانو م. ون اساسی داده شده بودبراساس تغییراتی که درقان: ث

نایب السلطنه  میتوان قدرت را دردستهای ریزی کردو بربحران فائق آمد بنابراین اگربتوان برنامه

این هدف فرح را  نمی توان بعنوان  البته. شهبانو فرح نمی توانست باشد دید، و اوکسی غیراز

کرد، ی م شاید او فکر چرا که، . نوعی ناسپاسی نسبت به شاه و فرزندش که ولیعهد بود دانست

فروکش کردن بحران ولیعهد هم به  شود پس ازی رصتی ندارد و احیانا مشاه بعلت بیماری ف

ن کاری بود که درآن موقع اما تا آن زمان فرا برسد باید کاری کرد و این هما. سلطنت برسد

  ».برای رسیدن به این هدف هم برنامه الزم بود و هم عمل. هدف فرح را تشکیل می داد

شخصیت  شاه و مطلق از اطاعت محض و آن روحیه سایرین با و یتوجه داشته باشیدکه اویس

  .نداشتند یقدرت تصمیم گیر که دارا بودند خودی ضعیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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



  

  

  

  

  

  

  

  بختیار روزه شاپورهفت  سی و کابینه 

 ترین اوضاع یدربحران، بختیارر، دکترشاپویارتشبدغالمرضا ازهاری دولت نظام سقوط با     

 ۱۳۵۷ماه  بهمنبیست و دوم تا و  داد را تشکیل دولت خود۱۳۵۷شانزدهم دیماه  روز کشور،

بودکه  یقاطع دموکرات ومرد هوشیار، سیاستمداربختیار،  .کوشش کرد روزسی و هفت  بمدت

با  و شده  یدیکتاتور یقربان یك عمر ی،فساد رژیم پهلو و استبداد مبارزه با سالیان دراز پس از

  : عبارت بودند بختیار کابینه شاپور یوزرا . اختناق رژیم شاه جنگیده بود

 یصادق وزیر ییحی جعفرشفقت وزیرجنگ، وزیرامورخارجه، ارتشبد یاحمدمیرفندرسک«

، یدارائ رستم آراسته وزیر معادن، صنایع و و یبازرگان بختیار وزیر یعباسقلی، وزیردادگستر

رزم آرا  منوچهر ، یوزیرکشاورز یمنوچهرکاظم پرورش، وزیرعلوم وآموزش و یمحمدامین ریاح

  یشهرساز تلفن، جواد خادم وزیر تلگراف و پست و وزیر یصمیم ی، علیبهزیست و یوزیربهدار

سرپرست  ، سیروس آموزگار وزیر مشاور ویاجتماع امور و وزیرکار مسکن، منوچهر آریانا و

تشکیل کابینه  همزمان با. یریمعاون نخست وز یمشیرمحمد ،یجهانگرد وزارت اطالت و

 ستاد به ریاست یعباس قره باغ ارتشبد. شاه انجام پذیرفت یدرارتش ازسو یجدید تغییرات

 ینیرو یفرمانده و یفرماندار نظام از یارتشبد اویس یبدنبال استعفا گردید و مشترك تعیین

 ینیرو یفرمانده یا بدره یسپهبد عبدالعل شد و یفرماندارنظام یرحیم ی، سپهبد مهدیزمین

 گارد منصوب شد و یهبفرماند خارج و یبازنشستگ از یسرلشگر ریاح را برعهده گرفت و یزمین

 شغل خود از یهم رئیس اداره دوم شد، سپهبد صمدیانپور رئیس شهربانافشار یسرلشگر امین

عهده دار  را یشهربان ریاست یباحفظ سمت فرماندار نظام یسپهبد رحیم نمود و یگیر کناره
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 یمفرمانداران نظا صورت گرفت و یفرماندهان لشگرها نیزتعییرات عمده ا گردید، درکادر

       روزهفت  سی ودردوران » .نمودند غلب استانداران ازسمت خود استعفایرکردند، ایتغ

 ییافت، آزاد یشد ازجمله اعتصابات کم کم کاهش م یم آغاز یتحوالت بختیار ینخست وزیر

 یاعتصاب آنها با انتشار روزنامه ها پایان یافت، آزاد یکروز شصت و مطبوعات که پس از

  .وغیره یزندانیان سیاس

  .کردی م یدرحومه پاریس زندگ به فرانسه رفت و وطن کرده و یپس ازانقالب، جال بختیار     

 یراه آزاد پس ازسالها مبارزه در و را اعالم کرد یموجودیت نهضت مقاومت مل۱۳۵۸ درسالاو 

 ،یفریدون بویراحمد«ایران اعزامی از یبوسیله تروریست ها۱۹۹۱باالاخص درهفتم ماه اوت 

   ۱. بقتل رسیدبطرز فجیعی  درحومه پاریس اش یدرخانه مسکون »آزاد ، محمودیوکیل یعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

  ۱، ص ۱۹۹۱سپتامبر  ۳۷۲کیهان چاپ لندن، نمره   -۱



  

  

  

  

  

  

  

  !گذشت یآذربایجان غربمرکزدرآنچه 

ا روحیه مردم ب وبود، ا۱هومان یپیاده سرلشگر عبدالعل۶۴ران انقالب فرمانده لشگردردو     

سالها قبل درمشاغل . داشتخوبی  آشنایی »اورمو«این استانمرکز بویژه غربی آذربایجاناستان 

 از یبسیار هومان با .مختلف ازجمله، رئیس رکن دوم لشگر، رئیس ستاد لشگرخدمت کرده بود

 یبرخ دربحبوحه انقالب با .اعتماد داشتند متقابال همه به او بود یصمیممنطقه  یشخصیت ها

هنگامیکه . درتماس بودشهر امام جمعه میانه رو یمحمد فوز بویژه با ،افرادمتنفذ ارتباط داشت

 تظاهرات مردم هر گرفت ویمعموال پیشاپیش لشگر درجریان قرارم برپا می شد تظاهرات درشهر

قبیل  حساس از و یحیات حفاظت نقاط یبرافقط . یافت یپایان م یدرگیر خشونت و بدونبار

  ۱۳۲و ۱۰۳ یازگردانها ...رات، برق، آب، رادیو، تلویزیون وبانگ ها، سیلو، مخاب پمپ بنزین ها،

  

زادگاهش روستای قره قشالق درحوالی . بود) غالمعلی زاده(سرلشگر عبدالعلی هومان، قبالنام فامیلی اش  -۱

 و از بود و با هرگونه دوز وکلک مخالفت می کرد صادقو  یکرنگآدم داشت،  یهیکلی درشت وا. استسلماس 

هموطنان آذربایجانی اش به زبان ترکی آذربایجانی داشت با  عادتهومان  .نظامیان برجسته بشمار می رفت

      ابراهیم  رهنگمرحوم س. به ستاد نیروی زمینی انتقال یافت۱۳۵۷هومان درزمستان سالباالخره   !صحبت کند

: هومان چنین تعریف می کرد بود، درباره  من کروز در اورمو برای ناهار مهمانی ۱۳۶۰اوایل دهه سعادت یارکه در

 انقالبیون قرارگرفت، همه بویژه مقامات باال در  ستاد نیروی زمینی مورد هجوم ،هنگامیکه دربحبوحه انقالب«

این هومان رسانده و به یاری تنی چند از دوستان او را بوسیله ماشین از  سارمن خودم را فوری به تیم .مانده بودند

  !، روح هر دو شاد باددرحال حیات نیستند هومان و سعادت یار»  .صحنه نجات داده و به خانه اش رساندیم
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هومان  تدابیر و یروحیه آزادیخواه. شد یسربازان مسلح گمارده م ودرپادگان اورم پیاده مستقر

. شود یبیهوده جلوگیر یخونریزیها از واورم بویژه شهری شدکه درمنطقه آذربایجان غربسبب 

   .برند یم نام یبویژه نظامیان همیشه ازاو به نیک ومردم اورم

انجام وظایف  افسران ارشد از یبرخ. به نظر می رسید حکومت شاه قریب الوقوع یفروپاش     

به دستور رئیس رکن سوم  یکروز .کردند یم یشانه خالانظارعمومی داخل شهر  محوله در

 یسرپرستشان بایکدستگاه کامیون ارتش بمنظورنظارت، همراه یکدسته سرباز ودرجه دار لشگر

    مابه ه بودم متاسفانه برخی مردم درخیابانها رفتمو اور مزبوردرداخل شهر یمحل ها به

 حفاظت از .شرویی برخورد می نمودندخو خیلی ها باکردند، اما منفی نگاه می  با دید ارتشی ها

ازحکومت شاه  یپشتیبانبه معنی این  وباشد  یم وظیفه هرفرد درهرشرایط یمل تاسیسات

  .است نبوده

 نیز فرهنگیان .یافت یروز به روز افزایش م ۱۳۵۷نیمه دوم سال اعتصابات از تظاهرات و     

، تحصن کرده بودند ان ایالتواقع درمید یدرسالن کاخ دادگستر یشمس۱۳۵۷سال  درپائیز

 رانقالب مسجد اعظم واقع د آغازدر .درآن اعتصاب شرکت داشتنندمن نیز  ازدوستان تنچند

امام جمعه  یحسن غالمرضاحجت السالم  .مرکزفعالیت انقالبیون بود واورم یخیابان عسگر آباد

 مساجد و در همشارالی. شد یمحسوب م واورم دراین فعالیت ها  یازگردانندگان اصلفعلی 

 یسرنگون یبرا ومردم را هرا افشاء کرد یرژیم پهلو یدیکتاتور و آشکارا فساد ،اجتماعات

 اوضاع شهر. او درمسلح کردن دستجات انقالبی نقش موثری داشت .کردی تشویق محاکمیت 

بعضی اوقات عوامل اطالعاتی لشگرکاست  .شد یمتشنج م روزبویژه اطراف مسجد اعظم هر 

 در. های حسنی را به ستاد لشگر می آوردند و ما هم به سخنان او گوش می کردیمسخنرانی 

 دراطاق جنگ لشگرنیروهای انتظامی  و شرکت نماینده لشگر با یهم آهنگستاد  این دوران

این مدت با برخی ازچهره های خوب آشنا خوشبختانه در، برپا بود ساعته چهار بیست وبطور 

ی، سروان ، سرهنگ عطارودیازشهربانوسرگرد اتابکی  یزوینمحمد ق ازجمله سرگرد ،شدم

 یهم آهنگایجاد   اطالعات ومبادله » ستاد هم آهنگی«یفه وظ .یژاندارمر ۰۳ناحیه ازسلطانی 

   بودبرای حفظ امنیت در اوضاع آشفته آن روز  الزم

  

 



   

  

  

  

  لشگر  مرکزتمرد نظامیان در

 یمغرب ترك کرد بسیار درکشور مراکش یبسو راهنگامیکه شاه ایران  ۱۳۵۷دیماه ۲۶در     

 کردند ی م یوفادار ابراز پادگانها نسبت به او از یبرخ در .غرق شدند یازسران ارتش درسردرگم

  !یزمین ینیرو شاه  ناخرسند بودند بویژه پرسنل ازخروج  و

    یعلسپهبد عبدالو درحضور پادگان اورم یمراسم صبحگاه۱۳۵۷سحرگاه دوم بهمن ماه      

، نیروی زمینی ی، سرلشگر منوچهرخسروداد فرمانده هواپیمائنیروی زمینیفرمانده  یا بدره

هومان فرمانده لشگر  ی، سرلشگر عبدالعلنیروی زمینیمعاون لجستیگ  یسپهبدجعفرصانع

  . اجراء گردیدوقت 

 را در یانگیزهیجان  یفرماندهان مزبورخطابه ا کسب اجازه از با ]...[مراسم پایان از پس     

خطابه  .نمود میکروفون جایگاه قرائت به ایران ازپشت مراجعت مجدد او حمایت ازشاه و رابطه با

گریستند، مراسم ی م بسیاری درحالت پریشان .را برانگیختهمگان درجه دار مزبور احساسات 

یگانها به ، صبحگاهی، سان و رژه مراسمپایان پس از .داشت یقبل تفاوت فاحش یروزها امروز با

   .ترک کردند خود یترتیب میدان را به محوطه ها

شمال  یمتر کیلو چهل که حدود یپادگان قوشچ یفرماندهان مزبورجهت بازدیدیگانها     

این در .مستقر بود قوشچی در مرکزتوپخانه لشگر. شدندآنجا عازم قرارداشت با اتومبیل  واورم

    می درخشید و گرما کم کم برفها  را ذوب   رشیدما، آسمان آبی و صاف بود، خوفصل برف و سر

         احساسات پرسنل را  ...][غیرعادی داشت، خطابه  لیکن پادگان اورمو وضعیت .می کرد

پایان مراسم از یکساعت. ناب ناپذیر بنظر می رسیدمترقبه اجتانگیخته بود، وقوع هرحادثه غیررب
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اسلحه خانه ها هجوم  بهه بیشتر درجه دار بودند کازنظامیان  یعده اصبحگاهی نگذشته بود، 

برای مقابله با انقالبیون مهمات  و اسلحهقصد داشتند با به دست آوردن  زورتوسل به  با آورده و

  .کردند یجلوگیر کار این از یمسئولین بنحوو  فرماندهان. به داخل شهر بروند

مو به اور یش ازپادگان قوشچمدت ها پی »M ۴۷« دستگاه تانگیکدسته زرهی باچند      

      بعهده  ته تانگدس یفرمانده. مستقر شده بود سهدرپادگان شماره  یرمکان داده ویتغ

ازحوادث  یحفاظت پادگان وجلوگیرماموریت این دسته،  .ستوان یکم اسکندر قاسمیان بود

  .درنظر گرفته شده بودداخل شهر در یاحتمال

خدمت  محلپایان مراسم صبحگاه به  از پس صت نفربودیمکه حدود شلشگر پرسنل ستادما     

آبستن حوادث  شهر. قرار داشت درمیدان ایالت یکاخ دادگستری ستاد لشگردرضلع غرب. آمدیم

 ینگران بودیم، عده ا .رسید مبگوش درداخل اطاق کار یتیرانداز یصدا یبود پس ازلحظه ا

یکدستگاه  تانگ با عده ای از . آمدیمبود،  لتمشرف به ایاکه  نکبال به وبیرون پریده شتاب زده 

  .صدا  می کردند درجلو ستاد ایستاده و سر و اندرجه دار

روی تانگ سوار  چند نفر باتفاق یم وآمد] ایالت[من با عده ای ازدوستان از بالکن به میدان       

هیجان پس از  باراننده تانگ  .یممحل استقرار سایرتانگها رفتشده به داخل پادگان شماره سه 

 باره دو ازتانگ پیاده شده وو ما  .بازگشتبار دیگر به میدان ایالت  ،درداخل پادگان مانورانجام 

  .ستاد آمدیم ن کبه بال

کاخ  ازطرف انقالبیون ازپشت بام ناگهان. لشگر باقی ماندجلو ستادهمچنان در تانگ مزبور     

تانگ  یدرپشت مسلسل رو یلند قدگروهبان ب .بشدت شلیک شدتانگ  یبسو یدادگستر

درآن وضعیت خطرناک، بدون ترس بطور برق درجه دار مزبورزیرآتش قرارداشت،  و درایستاده 

 حادثه شاهد ن ستادکبالمن از. مسلسل، آتش مقابل را فوری خاموش ساخت آتش رگبار آسا با

بطوریکه  .کردی هم اصابت م درکناربه ترتیب کاخ ی مسلسل درلبه پایان یبودم، گلوله ها

  .محل قرارگرفت مورد تحسین حاضرین دردرجه دار مزبور  شهامت

 درو  را ترك کرده پادگان ،ازدرجه داران ی، عده انسبی آرامش و یتیراندازپایان پس از      

مرکزتظاهرات [ به طرف مسجد اعظم یدسته جمع میدان ایالت به تانگ ملحق شده و

نظامیان به محوطه  قبل از ورود یشاهدان عینقول  به بنا. دندکردرداخل شهرحرکت ] انقالبیون

  که اهل روستای قره حسنلو درحوالی اورمو بود، توسط افراد»یشمسعل«ی بنام پاسبان ،مسجد
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 یدرمیان انزارعموم ]آبادیچهارراه عسگر[مسجداعظمدرحوالی  عیبه طرز فجیناشناخته انقالبی 

   .رسید بقتل

. و راه فرارنداشتند بودندکرده  ازانقالبیون درداخل مسجد اعظم اجتماع یدرآن هنگام عده ا     

 یتوپ پایه ها شلیك با ندبودند، خدمه تانگ قصد داشت یکه نظام یبه گفته شاهدان عین بنا

اما محدود بودن  انقالبیون یکجا هالك شوند، مسجد با ریزش سقف   کنند تا مسجد را تخریب

سرانجام . به خدمه تانگ نداد را  یچنین اجازه اتوپ، کردن لوله هم محور تحرك و یزمین برا

آسیب  یبه کس یولشد  گنبد مسجد ازچند نقطه سوراخ  ،یمیلیمتر ۹۰با شلیك چند تیرتوپ 

سرلشگر  و یبدره ا سپهبد ،بودند یکه عازم پادگان قوشچ یدرهمین اوضاع فرماندهان .نرسید

 معلوم شد سرتیپ اسداله کمانگر معاون لشگر و بعد .می گردند باز هومان ازبین راه به شهر

به جلوگیری ازخروج تانگ و درجه داران  قادر ،لشگر یفرمانده پشتیبان یفیوضات سرهنگ سعید

  .ازدرب سوار پادگان نبوده اند

   میدان ایالت در یآهن ینرده ها درکناراو . عصبانی و نگران از راه رسیدسرلشگرهومان      

. رفت اش فرو یپیشان بطوریکه کاله تا ،با دودستش محکم به سرش کوبید یستاد وستاد ا جلو

      اینها  است که یاین چه کار« :گفتما اطراف او را گرفته بودیم، برگشت با صدای بلند 

    ؟ حاال تکلیف من چیست؟زده اند یباطضان یب دست به چنینسرانه انجام داده اند؟ چرا  خود

ها مورد هدف گلوله انقالبیون  پشت بام بلکه ازسالح به داخل شهر رفته اند افرادی که بدون 

   »!...و قرار بگیرند

داد با  پیاده دستور۱۳۲فرمانده گردان  یابراهیم هوشنگ دومبه سرهنگ  هومان بالفاصله     

تانگ را  کلیه پرسنل و آرایش وحفاظت کامل به داخل شهرحرکت نموده و یك گروهان پیاده با

که بعدها توضیح انقالب به ناحق تیرباران گردید هوشنگی پس از[.به پادگان مراجعت دهد

 از یمنوچهر موسو سرگردکه  هستیادم . بال فاصله دستور را اجراء کرد یهوشنگ ] خواهم داد

. بود یموسوی اهل مرند و بسیار انسان مهربان و با غرور. بودرکن دوم لشگر همراه گروهان 

ساختمان ها  یآمدگپیش  وجوی باریک اطراف خیابان  استفاده از گروهان با سنلهنگامیکه پر

دادند، همچنان ازنقاط مشکوك  یدرمسیرخیابان امام ادامه م تنه درختان به حرکت خود و

ها پایش تیرخورده بود که بعد از یسرگرد موسو .شد یشلیك مآنان  یها به سو درپشت بام

به پادگان مراجعت  یپرسنل پس ازساعتهمه و یافت پایان  موفقیت عملیات با. یافتبهبود
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        حوادث  متاسفانه تبلیغات انقالبیون در این باره مغرضانه بود و اینگونه تمردها و .نمودند

کردند که ارتش برای سرکوبی یو مرتب تبلیغ  م. گذاشتندی خواسته را  به حساب ارتش  م نا

شاهد اینگونه  من و سایر همکارانم شخصا ازنزدیک  ...است و مردم نیرو به داخل شهر فرستاده 

  .قضاوت های نادرست بودم

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 اوضاع آشفته، تالش بیهوده

تظاهرات  درشرکت نفت و مختلف بویژه یاورگانها درکارخانجات و یسراسر اعتصاب     

 ،بازرگانمهدی مهندس دولت موقت پس ازتشکیل  .رژیم را درتنگنا قرارداده بودگسترده مردم 

ایجاد تله های  با واین دولت برپا شد، مردم اورم حمایت ازدر شهرها تظاهرات درسراسر یکروز

  .مختل ساخته بودندترافیك را عمال  درخیابان امامآتش 

 من. ه بودمنصوب شد یآذربایجان غرب این اواخر سپهبد کریم ورهرام بسمت استاندار در       

  ،فرمانده لشگر ایستاده بودم دفتر امتداد بالکن ستاد نزدیکی دره تظاهرات عصر همانروز درلحظ

از مردم  یسرکوب یبرا  و شده ستاد لشگروارد اضطراب  و با خشمورهرام تیمسار ناگهان 

معلوم  .مخالفت کرد اعزام نیرو هومان با سرلشگر .کردی نظام ینیرو یتقاضافرماندهی لشگر 

به خشم  ، همچنان بامایوس شداو ! لشگرنداشت یازفرمانده یم چنین انتظارورهراکه بود

  . بازگشت ستاد بود یمتردویست که حدود  یساختمان استاندار

 عمال انتظامات و کنترل اوضاع نبودند، و به مهار قادر یدولت ینیروهادرهفته های آخر     

 ایجاد امنیت یرکوچه ها وخیابانها براگرم د یباسالحهادردست انقالبیون بود وآنان کنترل شهر

 دراختیار) یک -ام(یتفنگ قدیمتعدادی انقالب  یازپیروز روزقبل چندلشگر .دادند یم کشیك

 یشریعتمدار اللهآیت  که ازطرفدارانشهرامام جمعه وقت  »یفوز محمد«حجت السالم کمیته 

  .داده بود قرار بود

 یتظاهرات یك روز .خاموش سازد مردم را یصدا کرد تای تالش منان چتیمسار ورهرام هم     

   شاه از یبه طرفدار واورم بازاریان در یبرخ و ینشسته قدیم شرکت نظامیان باز با یفرمایش
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 یفرمانده هنوز، به ارتش دل بسته بود بیشتر او ل نشد،صاما هیچ نتیجه حا. راه انداخته ب

 انسانی آزادیخواه و ۱ رعکس ورهرام،بعهده داشت تیمسار هومان ب هومان گرشسرلرا لشگر 

      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

سیاست حکومت مرکزی تهران هم آوایی نداشت،  ای تیمسار هومان باچون عملکرد ه     

ن مقام فرماندهی لشگر برداشتند و به ستاد نیروی زمینی درتهرا در اواخر ازبدینجهت او را 

  مردم مسالمت آمیزش با رفتاررا  علت تعویض او غیرنظامیان و همه نظامیان و. انتقال دادند

  .می دانستند

عدم بعلت  .منصوب شدلشگر یبه فرمانده کرمانشاه بود که اهل یخزاع کاظمسرلشگر      

شرایط حساس بودن  مناطق استحفاظی لشگر در  صوصیات آذربایجانی ها ونائی به خآش

زیاد  ، انجام وظیفه سرلشگر خزاعی دراین پست حساس بود یپیروزشرف انقالب در که یبحران

 و یبلحاظ روح وبوده حالت آماده باش به پیش  مدت هااز پرسنل پادگانها . هم آسان نبود

  .خسته شده بودند یجسم

دراز  که سالیان یسرشناس رژیم پهلو یازمهره ها ین دوران سرتیپ صیادیان یکدرای      

 تعویض و شغلشاو،  مردم از یعلت نارضایتبرا بعهده داشت  آذربایجان غربی ریاست ساواك

 ازبهتر» هاشمی«ها  یگفته برخ به بنا. سمت منصوب گشتبه این  یسرتیپ هاشمیش بجا

  .بودصیادیان 

    

__________________________________________________________________  

سالهای قدیم در یگانهای مختلف نظامی . سپهبدکریم ورهرام آذربایجانی و اهل خوی و بسیار از خود راضی بود -۱

همکاری او با ارتش . درمقام فرماندهی تیپ، فرمانده لشگر، فرمانده سپاه درآذربایجان خدمت کرده بود ازجمله

برای سقوط حکومت ملی آذربایجان و کشتار مردم آذربایجان و همچنین  ۱۳۲۵-۱۳۲۴شاه درسالهای ]نایتکارج[

به  اش تاخدم ورهرام بخاط. هیج کس پنهان نیست ، از دید۱۳۳۰دهه در شرکت درکشتارترکان قشقایی

به محیط آذربایجان در  و او بعلت آشنائی. شاه، درحکومت پهلوی چندین سال سناتور درمجلس سنا بودرضا محمد

  .  آذربایجان غربی به این سمت گمارده شده بود بحبوهه انقالب برای سرکوبی مردم  این دیار بعنوان استاندار
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مردم به این  قدرت داشت و به مردم ستم کرده بود و ارگان دیگر ازهر بیشتر درزمان شاه ساواك

حفظ  یبرا.ه انقالبیون قرار بگیردموردحمل لحظهامکان داشت هر ارگان حساسیت داشتند و

به پادگان  رکن دوم لشگر یهم آهنگ مدارك آن با و کلیه اسناد ی آخرروزها مدارك ساواك در

  . انبار ویژه محافظت گردید در حمل وو اورم

ردید، گ شهرستانها برپا سایر تهران و در یعظیم ترین راهپیمائ ۱۳۵۷درنوزدهم بهمن ماه      

     آمدن بختیار و به روی کار شاپور برکناری نخست وزیر وقت واستارشرکت کنندگان خ

] نخست وزیر شد۱۳۵۷مهدی بازرگان بعد از بهمن . [مهدی بازرگان بودند ،نخست وزیر جدید

 یمعابرعموم و مردم درخیابانهاتردد زمان  .تهران بود ینظام فرماندار یرحیم یمهد سپهبد

به  حکومت نظامی برشکستن مقررات یمبن یخمین للها تیکاهش یافت، بالفاصله اعالمیه آ

مردم  نیز ودر اورم .مردم درخیابانها بودند فردا صبح تاآن روز درنتیجه  .گردیدمردم صادر

احوال  اوضاع و .پرداختند)پهلوی سابق(وسط خیابان امام  در یبه تظاهرات وآتش سوز همزمان

 برای ارتش همیشه اما دستورات بختیار کرد یرا تضعیف م دولت بختیار به روز روزآشفته 

        یرا سپر یترین لحظات دشوار )بختیار(روزه  هفت کومت سی واما ح. بود قاطع منطقی و

  .نمود یم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   »هایزر«آمریکائی ماموریت ژنرال 

با   رفته بودارتش تصمیم گ« :نویسد یم هایزر ژنرال ماموریترابطه با بختیار در شاپوردکتر      

شود،  ینم این آشکارتر خیانت به وظیفه از .دست گذاشتن ازملت نجیب دفاع کند یدست رو

انقالب  و یخمین یمفهوم است، میدان را برا یب یکه درمورد ارتش مل یطرفیبه ب تظاهر با امرا

  پرداخته ساخته و گذاشتند، چگونه به این نتیجه رسیدند؟ این فکر یکذائیش خال یاسالم

ایران  ترك را قبل از هایزر یپیشنهاد یراه حل هااز یذهن این حضرات نبود، اینان فقط یک

ژنرال هایزر آمده : اینجاست معما آمده است در یبسیار نظر انتخاب کرده بودندکلید آنچه از

  ۱»دانیم ینتیجه را همه م. نظامیان بگذارد یپیش پا یراه حل: بود چه کند؟ جواب

 بمن یحیرت انگیز یدراوایل بهمن ماه خبر«: نویسد یدراین باره چنین م یرضا پهلومحمد

اخیرازهیچ  یمن در هفته ها. است درتهران اقامت دارد یروز چند گزارش شد که ژنرال هایزر

کل  یدر مقام معاونت فرمانده یو. نبود یژنرال هایزر شخصیت کوچک یکردم ول یتعجب نم

  .کرد یمالقات م یمن تقاضا از هر بار به تهران آمده و د بارچن یپیمان آتالنتیك شمال ینیروها

 یقوا انبا فرمانده دیدار یبرا او نداشت و یژنرال هایزر به ایران جنبه تشریفات یمسافرتها

  .آمد ییران مابود، به  یعضو پیمان مرکز یکشورهااز یایران که یک  مسلح

جنبه  این بار یشد ول یم یل برنامه ریزهفته قب چند همواره از ژنرال هایزر یمد هاآ رفت و

   یطبیعتا تابع تشریفات معمول رفتند و یم آمدند و یخود م یبا هواپیماها .اسرارآمیز داشت

__________________________________________________________________  

  ۲۳۱  ،ص  ،پاریس  ۱۹۸۲، بختیار شاپوری کتاب یکرنگ  -۱
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 دانستند حضور ینم یآنها هم چیز. سئوال کردم باره مسافرت هایزر ارتش در یامرا از .نبودند

 در یو حضور. مهم باشد بدون دالئل بسیار و یتوانست اتفاق ینم و .واقعا شگفت انگیز بود او

 یتدارك یك کودتا یکه ژنرال هایزر برا نوشتند یشورو یروزنامه ها شد و یایران کم کم علن

بعد روزنامه  یاندک. درحقیقت درج این مطالب یکنوع اخطار بود. است به ایران آمده ینظام

 یکه ژنرال هایزر، نه برا دول اطمینان داد سایر ها و یهرالد تریبون چاپ پاریس، به شورو

 سرانجام روشن شد آن به ایران مسافرت کرده است و از یجلوگیر یبلکه برا تدارك یك کودتا،

  .ایران است در ینظام یرهبران آمریکا وقوع یك کودتا یاصل یکه نگران

   تخت تاج و کنم زیرا افسران ارتش ایران به دفاع ازی نم داشت؟ تصور وجود یآیاچنین خطر

شد  ینم این قانون تخلف مسلما تا هنگامیکه از کرده بودند و سوگند یاد یوحفظ قانون اساس

 که برنامه زیر دانستند یآمریکا م یاطالعات یسهااحتماال سروی. زدند ینم یدست به هیچ اقدام

ارتش ایران  عکس العمل در بایست از بروز یپس م. پیش است در یگذاشتن قانون اساس پا

ژنرال  یکبار باالخره من . این نبود کنند، هدف مسافرت ژنرال هایزر به ایران جز یجلوگیر

 یکه مورد عالقه هر دو یت کردم، تنها چیزسالیوان مالقا یآمریکا، آقا هایزر را به اتفاق سفیر

رئیس  یارتشبد قره باغ ژنرال هایزر از. ایران بود ساعت حرکت من از آنها بود دانستن روز و

 یارتشبد قره باغ. بازرگان ترتیب دهد یمهد بین او و یکه مالقاتکرد ستاد ارتش درخواست

  .این تقاضا را به من گزارش داد

ازتمام قدرت خود استفاده  یدانم که ارتشبد قره باغ یم. چه گذشت دانم دراین مالقات ینم

 است که از یاکنون تنها کس او. دارد باز یتصمیم هرگونه اقدام و کرد تا فرماندهان ارتش را از

به  یدیگر پس از یارتش ایران یک ارشد یامرا جریان این مطلب اطالع دارد، زیرا فرماندهان و

  .قتل نجات یافت بازرگان از یبوسیله مهندس مهد یبد قره باغتنها ارتش قتل رسیدند و

ین ادرایران اقامت داشت، در بازچندین روز پس ازآنکه من ایران را ترك کردم، ژنرال هایزر

 یط یهوائ ینیرو فرمانده یکه ربیع توانم بگویم این استیکه م یچیز هنگام چه گذشت؟ تنها

شاه را مثل یك موش مرده به خارج ازکشور پرتاب  ژنرال هایزر«: محاکمه اش به قضات گفت

  ۱ ».کرد

__________________________________________________________________

  ۲۷۴-۲۷۳-۲۷۲صص  ،۱۳۶۲چاپ دوم مرداد ی کتاب پاسخ به تاریخ، مولف، محمدرضا پهلو  -۱
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اختیارات درسلسله  عدم تفیضه ام، به عقیده نگارنده همانگونه که به دفعات اشاره کرد     

... و  که دارای استقالل فکری داشتند، تبعیضات عینی مراتب فرماندهی، عدم وجود فرماندهانی

بنا به دالیل مستند، نمی توان تمامی گناهان را به گردن . باعث ازهم پاشیدگی ارتش گردید

فرود دودمان  فراز و( اب خوددررابطه با این موضوع، جهانگیر آموزگار درکت. ژنرال هایزر انداخت

ازطرز رفتار » هایزر«توصیفی که ژنرال «: چنین می نویسد  313،314،صص 1378چاپ) پهلوی

تکان   دهد، درصورتیکه حقیقت داشته باشدو شیوه عمل رهبران نظامی ایران به دست می 

وجه به به خاطر می آورد که چگونه امرای ارتش طی سالهای، بدون ت. دهنده و لرزان است

یابند » بار«توصیه او در باره مالقاتهای جمعی با شاه ترجیح دادند که بطور انفرادی به حضور او 

  .داشت یند پایه را تیره و پر تنش نگاه مچگونه شاه عمدا روابط بین افسران بل و

فقدان ورزیدگی درجریانهای سیاسی و ارتباط اجتماعی، عدم دخالت درتصمیم گیریهای    

قعیت درتمام دوران خدمت و اصرار در ابراز بی عالقگی به سیاست به منظورحفظ موسیاسی 

. دست زدن به یک حرکت مستقل هنگام بروز بحران بازداشتخود نزد شاه، ارتشیان را از

و   حالت فلج شده بودند حکایت می کنند که چگونه آنها از فکر عزیمت شاه گرفتار» هایزر«

  .تالشی کشور جلوگیری کندم کسی است که می تواند از تجزیه و می اندیشیدند که شاه تنها

  بختیار بی رغبت بودند و   او به یاد می آورد که چگونه روسای نظامی آشکار به همکاری با

که چرا ارتش » نمی فهمیدند« چونها نآ. نمی خواستند که او مهار ارتش را در دست بگیرد

  .باید از یک دولت غیرنظامی حمایت کند

گزافی  نشان داد که سلب اختیار و توانایی سیاسی از ارتش به چه بهای 1978-1979بحران    

  بی اعتمادی سیاست و پرهیز ازآن همراه با احساعدم عالقه ارتشیان به س .کشورتمام شد برای

که فرماندهان ارتش از  حسادتی که درمیان امرای ارتش دامن زده می شد، مادامی و تحقیر

اما درغیاب شاه دیگرهیچ سلسله مراتب مؤثری . گرفتند عملکرد معقولی داشتی م تورشاه دس

وابستگی مطلق و . بدانند برتر درمیان فرماندهان ارتش ایران نبودکه همطرازانش او را ازخود

جوش یا قبول مستقالنه مسئولیت توسط  یک پارچه به شاه از هرگونه پاسخ و واکنش خود

افسران ارشد ارتش که به همکاری با یکدیگر، . له با شورش جلوگیری نمودارتشیان بمنظور مقاب

درغیبت شاه یکباره  نداشتند، عادت هماهنگ کردن و حرکت یک پارچه برنامه ریزی جمعی،

  ».خود را باختند



  

  

  

  

  !ارتش حرف آخر

ح مسل یفرماندهان نیروها یشورا۱۳۵۷بهمن دوم  بیست و ده و سی دقیقه صبحدرساعت      

  :درجلسه عبارت بودند از حاضر یدرستاد مشترك تشکیل گردید، امرا

وزیرجنگ، ارتشبد  شفقت رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، ارتشبد جعفر  یارتشبد عباس قره باغ«

هوشنگ حاتم جانشین ستاد بزرگ  ت رئیس دفتر ویژه اطالعات، سپهبدحسین فردوس

امنیت کشور،  رئیس سازمان اطالعات و و اون نخست وزیرعمقدم م ارتشتاران، سپهبد ناصر

فرمانده  یمحقق یسپهبد احمدعلمشاور رئیس ستاد،  ینائین ینجیم یسپهبد عبدالعل

ی ، سپهبد امیرحسین ربیعیزمین یفرمانده نیرو یبدره ا یکشور، سپهبد عبدالعل یژاندارمر

سپهبد عبدالمجید  ی،ائدری یفرمانده نیرو  لهی، دریاساالر کمال حبیب الیهوائ یفرمانده نیرو

 ینیرو یمعاون لجستیگ یسپهبد جعفر صانع  ،وزارت جنگ یمعاون پارلمان ینائین یمعصوم

 یسپهبد حسین جهانبان ،یدریائ یجانشین فرمانده نیرو ، دریاساالر اسدالله محسن زاده یزمین

، یزمین ینیرو یبرنامه ریز معاون طرح و یمحمد کاظم ، سپهبدیزمین ینیرو یمعاون پرسنل

بزرگ، سپهبد  اداره پنجم ستاد   آذر رئیس یخلیل بخش دادستان ارتش، سپهبد سرلشگر کبیر

رئیس اداره   افشار یامین سرلشگر پرویز  رئیس اداره سوم ستاد بزرگ،  یخواجه نور علیمحمد 

 محمد سرلشگر ،یزمین ینیرو یعملیات معاون یبزرگ، سپهبد امیرهوشنگ خلعت بر دوم ستاد

بزرگ،  پژمان رئیس اداره چهارم ستاد سپهبد جالل بزرگ، ام رئیس اداره هفتم ستادفرز

 فیروزمند معاون ستاد ، سپهبد ناصریزمین ینیرو یهواپیمائ فرمانده خسروداد منوچهر سرلشگر
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 یبزرگ، سپهبد محمد رحیم رئیس اداره یکم ستادی الریجان یرحیمی بزرگ، سپهبد موس

   ۱» .ارتش یمال یرئیس بازرس ی وکیل یطباطبائ  ، سپهبد رضابزرگ ستادی رئیس آجودان

مامیت کشور ت استقالل و شود چون ارتش ایران وظیفه دفاع از یگرفته م دراین شورا تصمیم«

مناقشات درخود را  یطرفیبیشتر، ب یخونریز مرج و ازهرج و یجلوگیر یلذا برا داشته را

مراجعت  خود یکه به پادگانها  شود یداده م وردست یظامن یبه یگانها اعالم و یفعل یسیاس

          ۲ ».نمایند

اماکن عمومی،  درخیابان ها و دت طوالنییگانهای ارتش به ماستقرار پس از بنظرنگارنده،

. مثبتی نداشته است خواری هیچگونه بار خفت و حساس جزءدراین شرایط  ارتشیطرفی ب

     اعالم حکومت نظامی دردوران ن روزهایمسلح درنخستی پایه نیروهایندفرماندهان بل

بارچنین مسئولیت خطیری  بایستی ازرفتن به زیر ،نخست وزیر وقت» ر شریف امامیعفج«

  .خودداری کرده و مسائل سیاسی کشور را آنموقع برطرف می نمودند

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

ی از امرای شاغل ارتش که عضویت شورای عالی راعهده دار بودند دراین شورا سهوا یا عمدا شرکت عده زیاد -۱

و رئیس شهربانی که دراثر مالقات با نخست وزیر نتوانست درشورا د رحیمی فرماندار نظامی نکردند غیراز سپهب

پهبد نجعی نژاد قائم مقام سازمان ارتشبد طوفانیان  رئیس صنایع نظامی،  س : کت کند  غائبین عبارت بودندازشر

نعمتی، سپهبد مقدم معاون صنایع نظامی، سپهبد ناصر فردوست توکلی، سپهبد دکتر نظامی، سپهبد تسلیم

رئیس لجستگی ارتش،   جانشین سرای نظامی، سپهبد سیاوش  بهزادی رئیس دادرسی ارتش، سپهبد ناصری

 جهانبانی  فرمانده دانشگاه،  زمینی، سرلشگر حمیدکننده نیروی  وشمگیر معاون هم آهنگ سپهبد چنگیز

جانشین برزین  فرماندهی گارد، سپهبد آذرنشاط فرمانده گارد جاویدان، سرلشگر بیگلری قائم مقام سرلشگر

  ... فرمانده نیروی هوائی، سپهبد نادر جهانبانی معاون نیروی هوائی و عده ای دیگر

  ۱۲۴۵ ،ص ۱۳۷۰جاپ اول، ی،  عاقلمولف دکتر باقر  ،نخست وزیران ایران -۲



  

  

  

  

  

  

  

  یحذف نام شاه از مراسم صبحگاه

بسر       آماده باش کامل در لشگر ییگانهاشرایط بحران سیاسی کلیه درزمستان سرد و در     

 که درجه دارکوتاه قد، تقریبا  »پویان«اران رکن سوم بنام گروهبان ددرجه یکی از. می بردند

 لشگربه ستاد برای استفاده خبرهای داغ ای بود، تلویزیون کوچک خود راچهره و ورزیده  سیاه

  .خستگی روحی و جسمی منتظرحوادث کشور بودند همه با. این لحظات حساسدر. آورده بود

ازطریق همین تلویزیون دراطاق جنگ تهران را  یها یآرام بهمن ماه نابیست یکم شب      

 انقالب دربیهوده به نظر می رسید، مقاومت یگان گارد  ،دازکار گذشته بو کار. تماشا می کردیم

همان شب تا صبح بیدار نبود، طرختردد نظامیان درداخل شهرخالی از .شرف پیروزی بود

ه و آنها را از موقعیت خود  گرفت تماس اشخانواده  تلفن بابوسیله می خواست هرکس  ماندیم، 

  .آگاه سازد

میدان  ،ستادبالکن  چشمان خواب آلود از بافرا رسید، بهمن دوم بیست وسحرگاه روز      

هنوز آفتاب طلوع نکرده و شهرکامال درحالت سکوت . کردمی را تماشا م» ایالت«مرکزی شهر

چند  خود می دیدم که مقابل دررا ساختمان شهربانی . ، حتی پرنده ای پر نمی زدبسر می برد

همان . بر افراشتند یجلو شهرباندر ه آهنیبا عجله به میلی را پرچم سفید آن نفر ازپرسنل

 ۰۳ ناحیه رماندهسوداگر ف سرلشگردرهمان لحظه کردم،  لمس حکومت را سقوطلحظه 

 قد سوداگر، .اضطراب بطرف دفترفرماندهی لشگر می رود باعجله وکه  دیدمرا  یژاندارمر

 سقوط کرده بود پهلوی رژیمدراین لحظه . سرش کامال سفید شده بودموهای  و ی داشتوتاهک

  .ولی ما خبر نداشتیم
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بوجود  مراسم صبحگاه و شامگاه دعا کردن ی که با اجبار یک عمر درنظامیاندید،  حال باید     

نام  بار بدون شاه را عادت کرده بودند، امروز چگونه می خواهند مراسم صبحگاهی را برای اولین

بروز امکان یعنی امروز . ث ناگواری بودندشاه اجراء نمایند؟ فرماندهان و مسئولین نگران حواد

 باالخص. شاید هم قابل کنترل نباشد. هرگونه حوادث ناگوار اجتناب ناپذیر بنظر می رسید

مراسم  امروز تند کهتصمیم گرف... فرمانده لشگر با مشاورت رئیس ستاد و روسای ارکان و

. داجراء گرد یرعامل هوائتمرین پدافند غیبجای مراسم صبحگاهی، و  اجراء نشود یصبحگاه

  کلیه پرسنلبالفاصله . پاسدارخانه پادگان شماره یک بصدا درآمددستگاه آژیرهوائی ازصدای 

 وآماده باش خاتمه یافت  یپس ازساعت زیردرختان پراکنده گردیدند و داخل پادگانها در در

  ین تدبیر عاقالنهبا اکم سقوط رژیم آشکار شد، نهایت  -کم. بازگشتند محل های خود به همه

  . از بروز هرگونه حوادث احتمالی جلوگیری بعمل آمد

کلیه پرسنل  فرمانده لشگر به دستورضعف روحیه درپرسنل کامال مشهود بود،  بی تفاوتی و     

 سرلشگر یپس ازلحظه ا.شدندحاضردرحیاط ستاد۱۳۵۷بهمن ۲۲ هشت صبحدرساعت  ستاد

ی ها نگاه نگران و مضطرب بودند،  همه .قرارگرفت یسنگ یپله ها یروآمد در یخزاعکاظم 

 ! همقطاران عزیزم«:دسخنانش را اینگونه بیان کر ،یخزاع .بود او طرف به پرسنل حاضر همه

بدنیا آمده ام، گوشت  یدرخانواده نظام !نه. متسلیم شد که مندارید  ینکنید فرمانده ترسوئفکر

 ماباید بگویم . ارتش تسلیم نشد ا فکر می کنم،من هم مثل شم. استخوانم به ارتش تعلق دارد و

بایدحقیقت را . مردم هم انقالب کرده و پیروز شده است نظامیان فرزندان این مردم هستیم و

ما دراینجا یك  حراست ازمرزهاست و حفظ امنیت هموطنان و نظامیان اکنون وظیفه ما !بپذیریم

  . »منتظر فرامین دولت موقت باشیم بعد پس باید ازاین به!  یك انبار کاه ازهستیم  یکاه

هنگامیکه . همه ناراحت بودیم! نفر جزچند. کارش رفت بمحل هرکس یازپایان سخنران پس     

را به  یرا دیدیم که عکس خمین ینوجوانپسر لشگر ستاد گشتیم در راهرو یبر ممان سرکار

قم خبر  از ،گفتند یزساعتا پس .به آجودانش دادگرفت و عکس را خزاعی  .فرمانده لشگر داد

    !نکرده است یتاکنون اعالم همبستگ ورسیده است که لشگر اورم

انقالب  یشورا که مقر یازاطرا فیان به ساختمان استاندارنفر بهمراه چند فرمانده لشگر     

انقالبیون  رهبر یحسن غالمرضا حجت السالم یگفته شاهد عین به بنا .بود احضار شدند شهر

! شوید گفته بود تسلیم گرفته واو را به طرف  اش طپانچهحض ورود خزاعی به محل بم واورم



  ارتش و انقالب

_________________________________________________________ 
137

 از یکار و بینید تسلیم هستم یمرا که م !به تهدید من نیست نیاز« :درپاسخ گفته بودخزاعی 

نگشت  دیگر به لشگر باز شود و یخلع سالح م بالفاصله یسرلشگر خزاع »!دستم ساخته نیست

پیاده سرهنگ فرهنگ کوثر به  یک معاون تیپ .شده بودهران اعزام به ت یپس ازبازجوئ و

 نیزی غالمحسین صادق دومسرهنگ و  احضارگردید وبه اورم منصوب و ۶۴لشگر یفرمانده

   . انجام وظیفه می نمود رئیس ستاد لشگردرسمت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  اولین رئیس ستاد مشترك 

بازرگان بسمت رئیس  ینخست وزیر وقت مهد ازطرف 1یقرن یمحمد ول سید سرلشگر     

علیه  قبل درمبارزات یسالها نظامیان، از از یکه با جمع او .ستاد مشترك ارتش انتخاب گردید

ساعته  ازاضمحالل چند و رئیس ستاد مشترك حاضر شد حکومت شاه مبارزه کرده بود، دردفتر

دنیاست  یارتش ها جهزترینگفتند م می کهی ارتش شاهنشاه« :گفت شد، ارتش بشدت متاثر

 شد، زیرا ایمان و یظرف چند ساعت متالش. تجهیزات چنین بود شاید هم ازلحاظ وسائل و و

که  یبدون آرمان هرگونه تجهیزات« :چنین خاطرنشان ساخت یقرن »!آرمان دردرونش نبود

آنان حفظ ثانیا آرمان  زیرا افراد یك ارتش اوال باید مومن باشند و باشد موفق نخواهد بود

 شده بود و یارتش ایران تبدیل به یك ارتش شخص استقالل میهن باشد نه حمایت یك فرد و

  ».شد یمتالش دیدیم که چه زود

اداره «رئیس رکن دوم  قبل ازآن نیز معاون ستاد ارتش و۱۳۳۶که درسال  یقرن سرلشگر     

محکوم به سه سال زندان  ومحاکمه  یدرآن سال باتهام اقدام برعلیه رژیم شاهنشاه بود» دوم

مجددا به اتهام ۱۳۴۲همچنین درسال ؟ استتار تبدیل شد و دستور شدکه بعدا اتهام به لغو

آزاد گردید،  ۱۳۴۵محکوم شد ودرسال اقدام برعلیه رژیم سه سال زندان ارتباط با روحانیون و 

 و یارتش مل  یك ،گرددیمجددا تشکیل م امروز که  یپست جدید افزود ارتش در استقرار پس از

  !درآن صورت خواهد گرفت یبهمین جهت تصفیه دامنه دار است و یایده ئولوژ با و یمردم

__________________________________________________________________

     .به قتل رسید »فرقان« یتوسط گروه ضد انقالب ۱۳۵۸درسوم اردیبهشت ماه سال  یقر ن یول سرلشگر محمد -۱

  ۴۸۴ص  .تهران ، ۱۳۷۸ خاطرات فردوست جلد دوم،ی، ظهور وسقوط سلطنت پهلو



  

  

  

  

  

  

  

  چرا ارتش کودتا نکرد؟

 درسلسله مراتب ارتش بویژهازعقل بود،  اجرای عملیات کودتا درارتش دور بنا به دالیل زیاد     

فرماندهی ن د بعنوا، خو1907قانون اساسی طبق متمم شاه .نبوداختیارات  کوچکترین تفویض

 قرار داشتند که در رده های باال کسانیو . حاکم مطلق بودنیروهای مسلح کل قوا به سرنوشت 

  به مقامات باال آزادیخواه و  1خوشنام، جسور صعود، افراد و بودنداستقالل فکری  فاقدبیشترشان 

__________________________________________________________________

  : باره سرلشگر عالالدین ناظم، به چکیده نوشته ارتشبد فردوست، اشاره می کنم، او چنین می نویسد در  -1

دیدم،که درجه سرهنگی ] ستاد وقت ارتش بود جم رئیس ارتشبد فریدون[ درمنزل جم ناظم را نخستین بار

 . و از کسی پروایی نداشتآذربایجانی و رک بود و با شیوه ترکی خیلی راحت صحبت های خود را می گفت . داشت

گرفت و اعمال مقامات عالی ارتش را درمهمانی های یم صحبت هایش همیشه توام با ناسزا بود و از همه ایراد

  .ناظم همیشه دوست صمیمی جم بود و هیچگاه از او جدا نمی شد. کردی شبانه منزل جم  رو  م

درآن . داد» جم«تا بودکه زمانی در یک مهمانی به مسئله عجیبی که از ناظم مشاهده کردم، پیشنهاد کود     

 کند که اوکودتا کند وی ناظم به جم پیشنهاد م. ناظم دور ازسایرین بودندجم و. ستاد ارش بود زمان جم رئیس

جم ازپیشنهاد ناظم بشدت بیمناک شد، تا چه رسد . درآن زمان محمد رضا قدرتمند بود. قدرت را به ناظم بسپارد

 اوج  که حتی جلوی من در ودب چنان جسور مسائل پروایی نداشت و این ولی ناظم از. را قبول کند ر اوه اینکه نظب

بدین جهت ناظم باالتر ازدرجه سرلشگری ارتقاء ! از محمد رضا نام می برد» این پسره«محمد رضا، با عنوان  قدرت

 ، تهران1378قوط سلطنت پهلوی، چاپ کتاب ظهوروس(.درجه سپهبدی رسیدند تیکه سایرافسران بهدرصور. نیافت

  ) 508،509صص
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  یعنی. فقط از میان خیلی ها فقط به دو نظامی برجسته اشاره می کنمینجا ادر. آسان نبود

  . ]..سرلشگر عبدالعلی هومان و  عالالدین ناظم، سرلشگر[

قبال ارم، خوب بخاطر د. دستورات معموال با سلسله مراتب به رده های پائین دیکته می شد     

حدود  یگانها ابالغ کرده بودند و دستورالعمل هائی را دررابطه با اختیارات فرماندهان به

فرماندهی لشگردرمنطقه استحفاظی خود مثال، درآن مقررگردیده بود،  اختیارات فرماندهان

رده  بیشتر از آن بود بایستی از فرماندهی اجازه داشت، حدود یکدسته سرباز را جابجا کند و اگر

  . جمله انتصاب پرسنل، گسترش یگانها و سایر موارد دیگر خیلی چیزها، از. می گرفت  باال اجازه

کارمندان از یکسو، ترس و عدم اعتماد از  تبعیض بین افسران، درجه داران، سربازان و       

  .سوی دیگر مصائب عینی بود که در این سازمان عریض و طویل  بیداد می کرد

دید  از کردندی می دیدیم درداخل پادگان ها پرسنل زیردست سعی م چشم ات بااوق بسیار 

حتی درمحیط خارج . نگران پرخاشگری و تحقیر بودند و. بعضی فرماندهان خودکامه دور باشند

مه طوری باشد که معلوم است وقتی سیستم خود کا. از پادگان نیز فاصله طبقاتی محسوس بود

حتی درمحیط غیرخدمت با هم معاشرت خانوادگی یا دوستی برقرار نتوانند  افسر و درجه دار

  یکدیگر شاهد اعتماد و انضباط معنوی باشند؟ اسازند، چطور می توانند بدون صمیمی بودن ب

         آنها دراینجا اشارهناظم دارد، برای نمونه به یکی ازتیمسار  هایی از نگارنده، خاطره      

. بود] امروزی 64لشگر[  پیاده 4، سرتیپ ناظم فرمانده لشگر1340م دهه دراوایل نیمه دو: می کنم

تابستان بود، لشگر مانور داشت، پرسنل ستاد لشگر برای گرفتن غذا درداخل حیاط ستاد 

در همین موقع دیدم، فرمانده لشگر در یک دستش . بصورت صف پشت سرهم ایستاده بودند

درمیان ] ارتش استفاده می شودعموال درکه م خصوص آلمینیومی استظرف م [»یغلوی«

روحیه  تیمسار ناظم مخالف تبعیضات بوده وبطورکلی . صف غذا ایستاده است زیردستانش در

ویژه ای   بدین جهت از محبوبیت. سربازی داشت و درجات پائین را مورد توجه قرار می داد

  .   برخوردار بود

دردهه  :به پردازم خاطره ایبه  نیزرکیه درباره انضباط معنوی درارتش ت جای دارد     

پیاده و ارتش سوم  ۶۴میان لشگر » دوست«در رابطه با پیمان سنتو، مانور مشترکی بنام ۱۳۵۰

این تمرین بصورت پاسگاههای فرماندهی درلشگر و تیپ های تابعه . ترکیه در شرف اجرا بود

طرف  تیمهای مخابراتی از واجراء می شد  )شوروی(برای جلوگیری نفوذ ارتش سابق روسیه 
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مرز به آذربایجان  تیم هائی به این سوی به خاک ترکیه اعزام می شدند و ازترکیه نیزلشگر 

حدود سی » قیزیل خه نه یه« پاسگاه فرماندهی لشگر درداخل باغات روستای. می گردید اعزام 

مخابرات ازارتش  بعد ازظهر بود، یک تیم. داشت قرار» اورمو« تری شمال غربی شهر م کیلو

از مسئولین . ترکیه وارد محل مزبورگردید، سرپرست تیم یک سرگرد و بقیه درجه دار بودند

باشگاه درجه داران در گاه افسران لشگر ووقت لشگر به سرگرد مزبور پیشنهاد شد، او درباش

داران  درجه من با: و گفت نپذیرفت سرگرد ترک این پیشنهاد را . درجه داران استراحت نماید

به همین . مهم نیست برای ما بگیرید می مانم،  حاال هرکجا را در نظر همکارم در یک جا 

لشگر از جمله سرگرد سعید فیوضاتی بخاطر قرارگاه عده ای از پرسنل . ترتیب عمل شد

صمیمیت  و طرز تفکر سرگرد ترکیه خوشحال شدیم و معلوم بود وضع ارتش ترکیه قابل 

  ]سرگرد فیوضاتی یکی از شریف ترین انسانها بود[. ران نیستمقایسه با ارتش ای

 جدیدک ستوان که یم ارتش شاهنشاهی بجائی رسیده بودسیستمتاسفانه خود کامگی در       

 درجه داریک دست دادن با ست تو خالی، حتی ازدانشکده فارغ التحصیل می شد با ژکه تازه از

دراین مدت  خدمت داشته وبه اندازه سن آن افسره داری که درج .امتناع می ورزید و سرباز

» زنگان«اهل زنجان ستوان یکمی بود۱۳۵۰فراموش نمی کنم دردهه . تجربه هائی آموخته بود

شخص اجتماعی و مهربانی ، فرتوت ،بود رئیس مرکز پیام لشگر او» فرتوت«و ترک زبان بنام 

بعدها . کردی ز آن استفاده مبود او یک موتورسیکلت سواری داشت و برای ایاب و ذهاب ا

سوار  بسیار زشت است که افسر« :را به تمسخر گرفته و گفته اندشنیدم بعضی ازافسران او

البته اینگونه . می سازد افسران لطمه وارد ار به شخصیت ماموتورسیکلت گازی شود، این ک

ها مشتی از این نمونه . گرفتیچشمه م طرزتفکرهای غیرانسانی ازهمان سیستم خودکامه سر

انضباط  ارتش فقطدر. تبعیضات دربخش های قبلی اشاره کرده امبه قسمتی از. خروار است

  .ظاهری حاکم بود و به همان سبب در لحظات حساس  مانند گلوله برفی به آب تبدیل می شد

تازه ای  مطالب )ررسولی پو(محقق فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر درمصاحبه با دکترنراقی     

بحرانی   روزهای که در به نظر شما چه عواملی موجب شد: کند، محقق از او می پرسدیان مبی

  ، ارتش کودتا نکند؟ ۱۳۵۷سال 

 بجال وضعیت ارتش که شاید برای شما من تحلیلی دارم از«: دکترنراقی چنین پاسخ می دهد

ج ازقوانین بکند عملی خاریط بحرانی اقدامی وبه نظر من زمانی ارتش می تواند در شرا. باشد
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پنوشه که در شیلی کودتا کرد به سهم خود . که فرمانده یا فرماندهان محبوب داشته باشد

قبال درشمال آفریقا و  اسپانیا افسرگمنامی نبود و فرانکو هم در. درمیان نظامیان محبوب بود

ن نظامی به همین ترتیب کلیه کسانی که توانستند کودتا یا طغیا. مراکش فتوحاتی کرده بود

نمی داد هیچ افسری   بکنند به نوعی محبوبیت داشتند درحالی که شاه تا زمانی که بود اجازه

او را   درارتش محبوبیت پیدا کند و به محض آنکه متوجه می شد فرماندهی محبوب شده فورا

  .می کرد عوض 

می شدند  رحد پانصد نفکه در ارتش دوگروه بودند، یک گروهمطلب دوم اینکه افسران      

افسران  که به تدریج جزو طبقه حاکمه شده بودند و احساس مشترکی باسرتیپ به باال بودند

 این گروه دنبال ارتقاء مرتبه اجتماعی و اقتصادی خود بودند و با.  ازخودشان نداشتند پائین تر

ده ن  رکه افسرادیگرگروه . طبقه حاکمه و سرمایه داران عمده نشست و برخاست می کردند

کودتا تا زمانی صورت می گیرد که افسران . با افسران مافوق نداشتند پائین بودند هیچ رابطه ای

       ارتش ایران آن قدر حالی که درمافوق خود اعتماد داشته باشند درپائین دست به افسران 

  ۱. دو دستگی بود که چنین اتفاقی امکان وقوع نداشت

آمریکایی بود  2 آخرکامال دردست مستشاران درسال های مطلب سوم اینکه ارتش ایران      

 داشت آمریکا بستگی ارتش ما آنقدر به. کردندیکارشناسان متعددآمریکایی آن را اداره م یعنی

و شکاری   کار ازدستشان خارج شده بود، مثال یدکی هواپیماهای بوئینگ که فرماندهان ایرانی

 شد تا حدی که فرماندهان یروانه ایران م شده و رو بمب افکن بطور اتوماتیک شبانه روز با

  فقط کامپیوترها . با خود می آورد  االن هواپیما چه  باری را  که دانستندیدقیقا نم پایگاهها

  می دانستند 

  

  

     ۷۸۳تا  ۷۷۰و  ۳۳۵ -۳۳۴-۳۳۳صص ۱۳۸۳شب ژنرال ها، ارتشبد قره باغی  مؤلف خسرو معتضد،سال  -1

البته (نها آعده کل  ۱۳۶۰سال مریکائی باالی شصت هزار نفر تخمین زده می شد و قرار بود تاتعداد مستشاران آ-2

زمینی و دریلیی و ی هواپیما، موشک های هوای خانه، پکه تکنسین تانگ، تو) به اتفاق اعضای خانواده هایشان

خسرو معتضد،  چاپ اول  شب ژنرال ها، (. شصت هزار نفر برسد و متخصص مخابرات هم بین پرسنل بود تا یکصد

  )۳۴، ص ۱۳۸۳سال 
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قطعاتی بعنوان  قطعات فالن قسمت هواپیما چه اندازه مصرف شده و به چه میزان باید

استراتژیک، لجستیگ،  ما درتمام امور. جایگزین وارد شوند، همه به صورت اتوماتیک بود

همافران و . شده بودیم تعمیرقطعات، تغییر وسایل و تربیت نظامیان کامال وابسته به آمریکا

می رفتند و فرماندهان   افسران برای دیدن دوره های آموزشی به طورکامال اتوماتیک به آمریکا

کاری در ارتش باید با  هیچ نقشی دراین موضوع نداشتند در شرایطی که انجام هر

  کردنظرکارشناسان آمریکایی صورت می گرفت و شخصی مانند ژنرال گاس کارهار را تائید می 

ببینید .  چنین ارتشی قادر به انجام کودتا نبود. یک کودتا درداخل ارتش غیر ممکن بودتصور

ژنرال هایزر به ایران آمد آنقدر ارتش به آمریکا وابسته بود که همه فرماندهان نظرات او    وقتی

  ».پذیرفتند را 

  .ا نکندخواست که هیچ وقت علیه خودش کودت یشاه هم ارتشی م: پرسشگر می گوید

یکی از افسران خلبان ارتش به نام . کامال درست است«: احسان نراقی پاسخ می دهددکتر

شخصی  چنین. هوا بود هزار ساعت پرواز کرده بود یعنی همیشه مانند عقاب در مهدیون چهار

روی زمین راه نمی رفت تا مردم را بشناسد، در عالم خودش بود و هیچ ارتباطی با جامعه 

سوی چنین اشخاصی مسخره بود به همین جهت کودتای نوژه از ابتدا  ورکودتا ازتص. نداشت

  ] تیربازان گردید، نگارنده 1359مهدیون درسال [ .کاری مضحک، غلط و محکوم به شکست بود

عامل اصلی این . بنابراین ارتش ایران به رغم داشتن همه امکانات و وسایل، از درون خالی بود

   وقتی پیش شاه می رفتم و پس از مذاکره: گفت قره باغی می. بود ارتش شخص شاه وضع در

کردم ناگهان یکی ی م  به توافق هایی می رسیدیم هنگامی که به فرماندهان  دستورات را ابالغ

گفت  بنده که پریروز شرفیاب بودم ایشان این جور فرمودند یعنی ستاد بزرگ ی از فرماندهان م

او می گفت  . چ فرماندهی اجازه  نمی داد در ارتش اعتبار داشته باشدشاه به هی.  ارتشتاران هیچ

و هم  او از  هم من. بارها می شد که به هنگام شرفیابی می دیدم یکی از فرماندهان آنجاست

     نه من می توانستم از او بپرسم چه کار داری و اینجا چه. دیدن یکدیگر ناراحت می شدیم

    هم حرف اگر. مثل آدم های الل فقط همدیگر را نگاه می کردیممی کنی و نه او، بنابراین 

  شاه با همه نظامیان مثل اسباب بازی و . می زدیم راجع به آب و هوا و مسائل خانوادگی بود

: سئوال .بنابراین دستگاه ارتش قطعاتی متفرق و کال از هم جدا بود. پیچ مهره برخورد می کرد

اری نکرد؟ همک به طور جدی با شورای انقالب۱۳۵۷ای بهمن به نظر شما چرا ارتش در روزه
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فرماندهان : گفت او. از قره باغی پرسیدم) درخارج ازکشور(که من هم اتفاقا این سئوالی بود

شاه تکلیف ما را معلوم نکرده بود و ما . میان آنان تشنج حاکم بود ارتش نظر واحدی نداشتند و

به مردم نمی گفتیم    ما. هیچ چیز روشن نبود. کنیمنمی کردیم با کسی مذاکره  هم جرات 

   گروه های مختلف چه تعداد افسر را درپادگان ها از پشت سر که در روزهای آخرسربازان و

فرار می کردند پس نمی شد  پادگان ها و آمادگاه ها از نفر در روزهای آخر روزی هزار. ی زدندم

باید قبال سربازخانه ها باز شود؟  اجازه داده اید در از او پرسیدم چرا. با این ارتش کودتا کرد

عمل  آمده بود که هرکس یک جور نمی شد،  جوی به وجود :  می گفت. مذاکره می کردید

چون شاه چهره های شاخص را کنار گذاشته . می کرد و شاه هم تکلیف ما را روشن نکرده بود

وجود دارد  اعده کلی در تمام نظام ها یک ق. بود کسی نبود که بتواند کاری مثبت انجام دهد

قدرتی که بگوید بجنگید یا اسلحه را . چه درزمان صلح و چه در زمان جنگ و آن اتوریته است

شورای  انقالب هم یک  ضمنا در. بدون این قدرت هیچ کاری پیش نمی رود. زمین بگذارید

ارتشی ها را    مذاکره بااعضای شورا هم امکان . استراتژی واحدی درمورد ارتش وجود نداشت

  »  .نداشتند زیرا تحت فشار نیروهای تندرو داخلی شان بودند

مدت ها پیش تهیه و تدوین شده بود که  به هرترتیب طرح عملیات کودتا از«: نراقی می افزاید

برنامه قابل اجرایی هم به نظر می رسید احتماال آمریکایی ها، ساواک، اداره دوم، کمیته 

. گذاشته بودند شرکت داشتند کورتاژرابکاری در تدوین آن طرح که نام آن را مشترک ضد خ

  .دیماه به تهیه و تدوین این طرح اشاره شده است ۲۵درمذاکرات فرماندهان ارتش در روز 

گرچه روی کاغذ قابل اجرا به نظر می رسید اما با توجه به نفوذ عمیق دین و  کورتاژطرح 

  ای پرخروش انقالب و نزدیک شدن به روز پیروزی و مهمتر ازمذهب درجامعه ایران، روز ه

همه فقدان عناصر اجرایی کار آمد درعمل پوچ و غیر قابل پیاده شدن می نمود و به همین 

دوم  بیست و دلیل هفته به هفته و روز به روز آن را به تعویق انداختند تا با فرا رسیدن روز

  » .نظرخوانندگان کتاب می گذرد فصل، آن طرح از دراین. قابل اجرا شد بهمن به کلی غیر
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  رئوس کلی طرح کودتای نظامی: سند شماره یک

  :محرکین: طرح دستگیری مقامات 

تعیین مقامات و محرکین که مؤثردرجریانات فعلی بوده اند وتعیین آخرین نشانی  -1

  .محل کار وسکونت هریک

 .ازجابجایی آنانمراقبت تقریبا دائمی عناصر سرشناس محرک و اطالع  - 2

 )با طبقه سری(اعالم مشخصات دقیق هر یک به فرمانداری نظامی  -3

 .به کار گرفتن عناصر ضربتی بسته به استعداد سازمان های شرکت کننده -4

 .طرح تقسیم کار به مناطق فرمانداری نظامی پس ازمشخص شدن تعداددستگیری ها -5

دردستگیری این  همکاری سازمان های شرکت کننده، بخصوص عوامل شناسایی -6

 .افراد

تعیین محل بازداشت هریک ازدستگیر شدگان باتوجه به آماری که قبال به فرمانداری  -7

 .برحسب فعالیت و تحریکات آنان و جنسیت) طرح تخلیه. (نظامی داده است

ایجاد هم آهنگی درفرمانداری نظامی در مورد افراد دستگیر شده و تهیه لیست نهایی  -8

 .مان های شرکت کننده خواهند دادازصورت هایی که ساز

  ساواک و فرمانداری نظامی جناب  از طرف گارد شاهنشاهی  جناب 

  .ژاندارمری -اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران، شهربانی از

  

  »کلیات طرح عملیاتی نجات«: سند شماره دو

  »دستگیری مقامات محرک و عاملین بلوا وآشوب، همزمان با شروع عملیات«

دستگیری مقامات محرک وعاملین بلوا و آشوب همزمان «۱به طرح نجات۱ارهپیوست شم

  »۱با شروع عملیات طرح نجات

  نسخه  از نسخه

  قرارگاه

  ۱۱/۵۷تاریخ 

  شماره اعالم وصول

  :مدرک
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اقدامات  جریانات اخیرکشور وافزایش روزافزون طرفداران خمینی و باتوجه به: وضعیت -1

سلح شدن برخی ازافرادفعال، تحریکات جراید بخصوص خالف قانون آنان درسطح تهران وم

کیهان، اطالعات و آیندگان درروزهای اخیر وآزادی تعداد زیادی از زندانیان ضد امنیتی 

گروه های فعال ومسلح شدن عده ای ازآنان، لزوم بازداشت عده ای را  وپیوستن آنان به

  .طبق صورت پیوست ایجاب می نماید

اجرایی فرمانداری نظامی تهران و حومه ماموریت دارند بنا به یگان های : ماموریت - 2

 .دستور، عناصر مورد نظر را دستگیر و به مناطق جمع آوری هدایت نمایند

 :اجراء -3

  :تدبیر -الف

اسامی ومشخصات ومحل یامحل های اقامت ومحل کارسوژه های موردنظرکه بایستی  )1

  .شودیم داده اریگانهای اجرایی قرارستاد عملیاتی مرکزی دراختی دستگیرشوند ازطرف

هریگان اجرایی پس ازدریافت لیست مورد نظر و بررسی سریع وضعیت سوژه های  )2

مورد نظر، تحت هر شرایط زمانی ومکانی و با قاطعیت تمام نسبت به دستگیری آنان 

 .اقدام می نماید

ه هدایت پس ازدستگیری سوژه های مورد نظرآنان را به مناطق جمع آوری اعالم شد )3

 .خواهند نمود

  :یگانهای تابعه فرمانداری نظامی تهران و حومه - ب

  .تیمهای عملیاتی را به تعداد الزم برای دستگیری سوژه ها سازمان داده و آماده  نمایید) ۱

  .به محض دریافت دستور نسبت به دستگیری سوژه های اعالم شده اقدام نمایید)  ۲

اطق جمع آوری هدایت و تحویل نمایندگان سازمانهای سوژه های دستگیرشده را به من) ۳

  .مسئول نمایید

 سکونت سوژه را در و بازرسی بدنی محل کار واحدهای عمل کننده پس ازدستگیری و) ۴

مدارک ارزنده را، سرپرست اکیپ  سالح و اسرع وقت مورد بازرسی قرارداده و

ه و یک نسخه آن را به دستگیرکننده درحضور سوژه ویا ساکنین محل صورتجلسه نمود

  .نمایندگان سازمان های مسئول جمع آوری تحویل نماید

  :فرمانداری نظامی تهران وحومه ۲یگان عملیاتی ر  - پ
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  .هر تیم به محض دریافت دستور نسبت به دستگیری سوژه های اعالم شده اقدام نماید) ۱

  .انجام شود دستگیری سوژه ها با توجه به تقدم داده شده، با آنان بایستی) ۲

سوژه های دستگیر شده را به مناطق جمع آوری هدایت و به نمایندگان سازمان های ) ۳

  .مسئول تحویل نماید

  :ژاندارمری کشور شاهنشاهی - ت

آماده باشید تا هرگونه کمک الزم را به تیم های عملیاتی مسئول  دستگیری سوژه ها ) ۱

  .بنمایید

  .نل کمکی، دراختیار یگان متقاضی قراردهیددرصورت لزوم آماده باشید تا پرس) ۲

تیم های عملیاتی را به تعداد الزم برای دستگیری سوژه های طبقه بندی شده آماده ) ۳

  .نمایید

  :ساواک -ج

  .آماده باشید تا هرگونه اطالعات و پرسنل الزم را در اختیارستاد عملیاتی بگذارید

  ]نیروی هوایی شاهنشاهی[ش . ه. ن -چ

نی های الزم را از نظر آماده کردن وسایل ترابری هوایی جهت حمل سوژه های پیش بی) ۱

  .دستگیر شده به مناطق مورد نظر، با نگرش به شرایط جوی فرودگاه مقصد به عمل آورید

تامین مراقبت ازدستگیر شدگان ازفرودگاه مبدا تا مقصد به عهده پلیس هوایی  ن ه ) ۲

  .ش می باشد

اداره (اداره یکم ستاد بزرگ ارتشتاران  ۱ج درطرح عملیاتی شمارهبرابردستورات مندر) ۳

  . عمل کنید) امور بازداشت شدگان

  ]نیروی دریایی شاهنشاهی[ن د ش  -ح

اداره ( اداره یکم ستاد بزرگ ارتشتاران  ۱برابردستورات مندرج درطرح عملیاتی شماره) ۱

  .عمل کنید) اموربازداشت شدگان

  :دستورات هماهنگی -خ

  .این طرح به محض وصول برای طرح ریزی و اجرای آن بنا به دستور معتبر است )۱

مقصدی که سوژه های دستگیر شده بایستی برده شوند درفرودگاه مبدا به وسیله یگان ) ۲

دستگیر کننده به خلبان ابالغ می شود، درصورتی که هواپیما به علت بدی شرایط جوی 
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های بعدی توسط یگان دستگیر کننده به خلبان اعالم  نتواند درمقصد فرود آید قبال مقصد

  .می شود

  . فرماندهی نظامی را ستاد عملیاتی هدایت خواهد نمود ۲یگان های عملیاتی ر ) ۳

  :»طرح عملیات نجات«کلیات : سند شماره سه

  .مطالب این سند کم و بیش عینا نظیر سند شماره یک است

    بکلی سری    

  نسخه... از ... نسخه 

  رگاه  صادر کنندهقرا

  محل صدور

    تاریخ

  شماره اعالم وصول

  طرح عملیات کورتاژ

  ۱۳۵۷تهیه شده در دی و بهمن ماه 

  :مدرک

  :زمان منطقه

دستگیری مقامات محرک و عاملین بلوا  و آشوب همزمان با « ۱به طرح نجات ۱پیوست شماره 

  »۱شروع عملیات نجات

  :سازمان عملیاتی 

  ۱اکیپ عملیاتی شماره

با توجه به جریانات اخیر کشور و افزایش روز افزون : نیروهای مخالف  –الف : یتوضع -1

سطح تهران، آزادی  طرفداران رهبرگروههای مخالف اقدامات خالف قانون آنان در

زندانیان ضد امنیتی و پیوستن آنها به گروههای درحال فعالیت ومسلح شدن برخی 

ه روزنامه های اطالعات، کیهان وآیندگان از آنان و تحریکات همه روزه جراید به ویژ

گروههای مخالف راطبق صورت  لزوم دستگیری تعدادی ازرهبران و سرکردگان

 .ایجاب می نماید  ۲و  ۱ضمیمه های (اسامی پیوست اسامی 
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فرمانداری نظامی  ۱دراختیار رکن) ر( روز۳درساعت ۲۱۴هوانیروز دو فروند هلیکوپتر  - 2

 ) ۱( قرار می دهد

گروهان تفنگدار باتمام  ۲) ر(ش  درساعت س روز . ز . روز پ ت   ن ۳ت درساع - پ

  .تجهیزات کامل سازماندهی دراختیارفرمانداری نظامی قرار می دهد

  :ماموریت  -۲

اکیپ های عملیاتی رکن دوم فرمانداری نظامی تهران وحومه ماموریت دارندکه مقامات 

  .ادی مربوطه تحویل دهندمحرک وعاملین بلوا و آشوب را دستگیر و به مب

  :اجراء  -3

  :تدبیر عملیات -الف

رکن دوم فرمانداری نظامی تهران وحومه در ۱رکن ۱اکیپ عملیاتی شماره : مانور )1

دردو موج ۲و  ۱برای دستگیری عوامل آشوبگر مندرج درضمائم ) ر(روز ) س(ساعت 

آنجا  ام و ازبا سرعت و قاطعیت عمل کرده و دستگیر شدگان را به پادگان باغشاه اعز

نفری به نمایندگان نیروی هوائی شاهنشاهی درفرودگاه های مهرآباد  ۹۰درگروه های 

  .و دوشان تپه تحویل می نمایند

 .آتش حذف شده است )2

  : ۱اکیپ عملیاتی شماره  - ب

به محض دریافت دستور، بالدرنگ برای دستگیری مقامات وعوامل مندرج درضمیمه ) ۱

  .اقدام نمایند

شدگان را با رعایت مالحظات تامین وحفاظتی الزم به پادگان باغشاه تخلیه دستگیر) ۲

  .نمایند

نفری درداخل خودروهای مخصوص  ۹۰گروه های دستگیرشدگان را به صورت) ۳

  .به فرودگاه مهر آباد یا دوشان تپه تخلیه کنید) کانتینر(

نیروی هوائی  نمایندگان مهرآباد به درفرودگاه دوشان تپه یا دستگیرشدگان را) ۴

  .شاهنشاهی تحویل نمایید

پس ازاتمام دستگیری و تخلیه افراد موج اول، نسبت به دستگیری و تخلیه افراد موج ) ۵

  .دوم اقدام کنید
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  .افراد موج دوم را پس از دستگیری به زندان قصر تخلیه وتحویل نمایید) ۶

  : فرمانداری نظامی تهران و حومه ۲رکن  - پ

ورد لزوم اکیپ عملیاتی و عناصرکشور شاهنشاهی را به وسیله تلفنهای اطالعات و اخبار م

  .در اختیار بگذارید ۸۴۴۱۰۷و  ۸۹۰۳۳

  :ژاندارمری کشور شاهنشاهی  - ت

آماده باشیدتا هرگونه کمک الزم را باتوجه به امکانات موجود درمنطقه استحفاظی به 

  .ی بگذاریدمنظورتسهیل انجام ماموریت دراختیار تیم های اکیپ عملیات

  :پلیس تهران  - ث

درمورد همکاری های الزم کالنتری های تابعه با تیم های اکیپ عملیاتی دستورات الزم 

  .صادر نمایید

  :ساواک -ج

  .آماده باشید تا هرگونه اطالعات تازه مورد لزوم را در اختیار ستاد عملیاتی قرار دهید

  نیروی زمینی شاهنشاهی: ش . ز . ن -چ

  .فرمانداری نظامی تهران وحومه قرار دهید ۲ل مشروحه زیر را دراختیاررکن وسایل وپرسن

  صد دستگاه چیپ یک چهارم تن) ۱      

 )کانتینردار ( دو دستگاه تریلر )  ۲      

 یکهزار دست لباس کار کامل )3

  :هوانیروز  -ح  

  .قرار دهیدفرمانداری نظامی تهران و حومه  ۲در اختیار رکن  ۲۱۴دو فروند هلیکوپتر    

  نیروی هوائی شاهنشاهی: ش. ه . ن  -خ   

ش آماده باشید تا افراد دستگیر شده موج اول را درفرودگاههای . ه . پلیس هوایی  ن ) ۱  

نظامی مهر آباد و دوشان تپه تحویل گرفته ومراقبت آنان را تا لحظه تحویل آنان به مسئولین 

  .ه بگیریدبه عهد) جزیره سیری(امردر فرودگاه  مقصد 

پیش بینی های الزم برای مراقبت ازفرودگاههای نظامی مهر آباد ودوشان تپه ازلحظه ) ۲

با نگرش به شرایط جوی به  ۱) جزیره سیری(تحویل زندانیان تا لحظه ورود به فرودگاه مقصد 

  .مقصود جزیره سیری در خلیج عرب می باشد) ۱(.  عمل آورد
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انتقال دستگیرشدگان همواره درفرودگاه مهرآباد یا سه فروند هواپیمای مناسب جهت ) ۳

برخی ازدستگیر شدگان با دست بند و برخی دیگر با دست بند و پای (دوشان تپه آماده باشد

  )بند خواهند بود

 ۲به رکن ) ر(مشخصات خلبانان و کمک خلبانان و سایرخدمه هر هواپیما را قبل از روز ) ۴

  .سال داریدفرمانداری نظامی تهران و حومه ار

ش چهت انجام هماهنگی های الزم در . ه . افسر رابط ن  ۱همزمان با شروع عملیات نجات ) ۵

  .ستاد عملیات فرمانداری نظامی تهران وحومه حضور پیدا نماید

  نیروی دریایی شاهنشاهی: ش . د . ن  -د

  .داردوگاه صحرایی را درجزیره سیری برای پذیرش دستگیر شدگان آماده نمایی) ۱

  .اقدامات حفاظتی الزم را برای حفاظت جزیره به عمل آورید) ۲

پرسنل کافی درفرودگاه جزیره سیری آماده باشندتا دستگیر شدگان را به بازداشتگاه هدایت ) ۳

  .نمایند

ش جهت انجام هماهنگی های الزم در . د . افسر رابط ن ۱همزمان با شروع عملیات نجات) ۴

  .امی تهران و حومه حضور پیدا نمایدستادعملیات فرمانداری نظ

  :دستورات هماهنگی -ذ

  این طرح به محض وصول برای طرح ریزی و بنا به دستوربرای اجراء ) ۱

آیت الله خمینی، طالقانی، نخست وزیر وهئیت دولت غیرقانونی وسیله یگان های رزمی ویژه ) ۲

نشان می دهد که این  »یت دولت غیرقانونینخست وزیر و هئ«اشاره به دستگیری )  ۱( ۱. می شوند دستگیر

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

افسران رابط اعزامی به ستاد عملیاتی از افسران متخصص و مجرب بوده و اختیارات کافی به ) ۳

  .آنان واگذار شود

ار یا سکونت آنان تیم های عملیاتی پس از دستگیری و بازرسی بدنی افراد بازداشتی محل ک) ۴

دراسرع وقت به دقت مورد بازرسی قرارداده وسالح و مدارک ارزنده دیگررا به وسیله  را

سرپرست تیم درحضور سوژه یا ساکنین صورتجلسه کرده و یک نسخه ازآن را به نمایندگان 

  .سازمان های مسئول جمع آوری تحویل نمایید

  :اداری و لجستیگی -۴
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اهی برای تشکیل یکصد اکیپ عملیاتی وسایل و پرسنل مشروحه زیر شهربانی کشور شاهنش) ۱

  .فرمانداری نظامی تهران و حومه قرار دهد۲را دراختیار رکن 

  :پرسنل

نفرافسرآماده به خدمت وجود  ۳۰درحال حاضر(سیصدنفرافسرجزء از ادارات تابعه شهربانی ) الف

  ).دارد

  .چهل نفر افسر ارشد از ادارات شهربانی) ب

  .)درحال حاضریکصد وبیست نفر درجه دار آماده به خدمت وجود دارد(شصد نفردرجه دارش) پ

  .سه تیم کامل پزشکی) ت

  :وسایل

درحال حاضرتعداد ده دستگاه خودرو آماده به (چهل دستگاه اتومبیل سواری پالک سفید ) الف

  )کار می باشد

رحال حاضر یکصد قبضه د(چهارصد قبضه مسلسل یوزی با پنجاه هزار تیر فشنگ جنگی ) ب

  ).موجود است

درحال حاضر (چهارصد قبضه اسلحه کمری اسمیت اندسون با بیست هزار فشنگ جنگی ) پ

  ).یکصد قبضه موجود است

  ). با دو فرکانس پلیس تهران و اطالعات( ۱اف و اف    یکصد دستگاه بیسیم دستی) ت

  ).موجود استیکصد ثوب در حال حاضر (جلیقه ضد گلوله چهار صد ثوب  - ث

  ).درحال حاضر یکصد عدد موجود است(کاله خود چهار صد عدد  -ج

  .با ده هزار فشنگ جنگی یکصد قبضه  ۳ - تفنگ ژ -چ

  ).یکصد زوج موجود است(دستبند یکهزار زوج  -ح

  .پا بند یکصد زوج -خ

  .دو دستگاه نفربر ازگارد شهربانی -د

      ن وسایل زیست پرسنل تیم های عملیاتیاداره زندانهای شهربانی مسئول تغذیه وتامی -ذ

  .می باشد

  :فرماندهی ومخابرات -۵

  :  مخابرات -الف
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  .بیسیم های پلیس تهران و اداره اطالعات شهربانی در تمام مدت عملیات فعال می باشند)۱

  .گرددیم یک دستگاه بیسیم مرکزی بافرکانس شهربانی وپلیس تهران درستادعملیاتی نصب) ۲

دستورات فرماندهی ازطریق ستاد عملیاتی فرمانداری نظامی وپلیس تهران صادر : دهیفرمان - ب

  .می گردد

  :توجه

  .واحد عملیاتی بایستی به نکات زیرین توجه داشته باشد -۱

  .استحکام هدف از نظر میزان حفاظت و امکان آتش متقابل  -الف

  .نوع و میزان تجهیزات و جنگ افزار - ب

  .د نظروسایل ترابری مور - پ

وضعیت تخلیه وتعیین وسیله تخلیه و بیمارستان مورد نظر درصورت مجروح یا کشته شدن  - ت

  .نفرات خودی

  .امکان استفاده ازموشک انداز در صورت نبودن راه حل دیگری - ث

  .مقدار تیم های مورد نظر برای انجام دستگیری ها دریک موج -ج

  ...اقامت پرسنل مخالفین و  امکان شرایط و نیازمندی های حمله به محل -چ

استفاده از هلیکوپتر مسلح برای ویران ساختن محل اقامت شخصی که توسط تعداد زیادی  -ح

  .ازاخاللگران محافظت می شود

  . آگاهی ازفرودگاه عزیمت و مقصدی که سوژه های دستگیر شده باید اعزام شوند -خ

  .نفر برسند ۱۰۰می به فرمانداری نظا ۲حداقل بایستی یگان دستگیری رکن  -د

 ۴۰استفاده از جنگ افزار هایی قویتر از یوزی و اسلحه کمری و استفاده ازنارنجک انداز  -ذ

  .میلیمتری

پیش بینی تدابیر و وسایل الزم برای خنثی کردن مقاومت های احتمالی از سوی محافظین  -۲

  .مخالفین و دیگر پیش بینی ها

  اجراء تدبیر عملیات -۳

) س(ساعت در اکیپ های عملیاتی رکن دوم فرمانداری نظامی تهران و حومه: مانور) ۱  -الف 

عاملین بلوای مندرج در لیست ضمیمه  منظور دستگیری مقامات محرک و به) ر(روز 

در دو موج با سرعت عمل و قاطعیت تمام اقدام نموده و دستگیر شدگان را درنقاط ) ۱ضمیمه(
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به بازداشتگاههای مربوطه تحویل نمایندگان نیروی هوایی  جمع آوری تعیین شده برای تخلیه 

  .شاهنشاهی می دهند

  ندارد –آتش ) ۲

  ...اکیپ های  - ب

به موجب این اسناد، طراحان کودتای نظامی درنظر داشتند، درطی دو موج، افراد مورد نظررا 

وج اول رهبر انقالب و شخصیت های سرشناس واعضای هیئت دولت موقت درم. دستگیر نمایند

عنوان شده است، «دستورات هماهنگی -از قسمت ذ) ۲(قرارداشتند عالوه بر کسانی که در بند 

     در سه سند زیر، . افرادی را که درصورت اسامی پیوست آمده است، دستگیر نمایند

  : هماهنگی های الزم پیش بینی شده است و لوازم مورد نیاز فهرست شده است

  

  بینی های هماهنگیپیش : سند شماره چهار 

  :دستورات هماهنگی

فرودگاه    درخواست واگذاری هواپیماهای مورد نیاز با ذکر تعداد سرنشین و فرودگاه مقصد و- ۱

پست فرماندهی نیروی هوایی  های احتیاطی ازمرکز فرماندهی ستادبزرگ ارتشتاران، به

  .شاهنشاهی ابالغ خواهد شد

ه نیروی هوایی محول گردید، مامورین محافظ درصورتی که محافظت دستگیر شدگان ب -۲

فرماندار نظامی به موقع سوار نمودن دستگیر شدگان همکاری الزم را در مورد  استقرار دستگیر 

نباشدبا مامورین محافظ  هواپیما به نحوی که قادر به حرکت دسته جمعی درهواپیما شدگان در

 .نیروی هوایی شاهنشاهی به عمل خواهند آورد

برای پذیرش وهدایت  دگاه های مقصد پس ازدریافت این طرح، پیوسته افرادی رافرو -۳

 .دستگیر شدگان به مناطق تعیین شده در محل حاضر به کار نگاهداری خواهند نمود

  صورت لوازم مورد نیاز: سند شماره پنج

  :اکیپ عملیاتی و نیازمندی های زیر مورد لزوم می باشد ۱۰۰برای دستگیری در موج اول 

  ).افسر آماده به خدمت می باشد ۳۰درحال حاضر(افسرجزء از ادارات شهربانی  ۳۰۰  -۱

  .افسر ارشد از ادارات شهربانی ۲۰  -۲
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  ).درجه دار آماده به خدمت می باشد ۱۲۰درحال حاضر ( درجه دار ۶۰۰ -۳

  .دستگاه جیپ نظامی از نیروی زمینی ۱۰۰ -۴

  ).دستگاه آماده به کار موجود می باشد۱۰( سفید دستگاه  اتومبیل سواری با پالک  ۴۰ -۵

قبضه موجود ۱۰۰درحال حاضر(تیر فشنگ جنگی  ۵۰۰۰۰۰قبضه مسلسل یوزی با  ۴۰۰ -۶

  ).است

قبضه موجود  ۱۰۰درحال حاضر (تیر فشنگ جنگی  ۲۰۰۰۰قبضه اسلحه کمری با ۴۰۰ -۷

  ).است

  ).اتبا فرکانس پلیس تهران و اطالع(دستگاه بیسیم دستی  ۱۰۰  -۸

  .شهربانی کشور شاهنشاهی) ش  -ک  -ش(محل استقرار  -۹

  )صد ثوب موجود است ( ثوب  ۴۰۰جلیقه ضد گلوله  - ۱۰

  ).صد عدد موجود است(عدد  ۴۰۰کاله خود  - ۱۱

  .تیر فشنگ جنگی ۱۰۰۰۰صد قبضه با  ۳ -تفنگ ژ - ۱۲

  ).صد زوج موجود است(زوج  ۱۰۰۰دستبند   - ۱۳

  .زوج ۱۰۰پابند  - ۱۴

  )تیم آماده است ۱( تیم کامل پزشکی  ۳ - ۱۵

  .گروهان واحد نظامی با تجهیزات کامل ۲برای پشتیبانی عملیات  - ۱۶

  . ۲۱۴دو فروند هلی کوپتر  - ۱۷

  .لیتر وسیله پشتیبانی نیروی زمینی ۵۰۰۰۰بنزین روزی  - ۱۸

ظاهرا قسمتی از یک سند دیگری می باشد و درآن . سند عنوان ندارد  :سند شماره شش 

نیروی زمینی در پادگانهای موجود در  .رخی ازنیازهای تدارکاتی برای عملیات نجات آمده استب

نفر را اسکان دهد، چنانچه از چادر و وسایل اردویی  ۷۱۰۰بانه، خاش و پرندک قادر است 

  .نفر را اسکان می دهد ۱۰۰۰۰ساواک  نفر ۱۰۰۰۰استفاده گردد، قادر است تا 

 چنانچه به زندان های رشت و .نفر را اسکان دهد ۲۵۰۰واند شهربانی درحال حاضر می ت

نفر را  ۳۰۰۰زندان قادرند  زاهدان که درحال اتمام است، تجهیزات اردویی داده شود، دو

  .نگهداری نماید
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) ازلحاظ وسایل اردویی(نیروی دریایی شاهنشاهی با پشتیبانی نیروی زمینی شاهنشاهی  -۵

  . نگهداری  نماید ۱یره تمب نفر را درجز ۳۵۰۰قادراست تا 

  .ژاندارمری کشور قادر به اسکان و نگهداری نمی باشد -۶

نفر نیروها بایستی بررسی نمایند و نتیجه بررسی خود را تا روز  ۱۰۰۰۰۰برای باقیمانده  -۷

   ۲در کمسیونی به اداره دوم ارائه نمایند ۵۷-۱۰-۲۸پنجشنبه

درباال به » نراقی«کودتا،  تنها آن عواملی نیستند که به عقیده مؤلف، علل عدم اجرای طرح      

طرف دیگر نیز بایستی مد نظر قرار گرفته . آنها اشاره نموده اند بلکه آنها یک طرف قضیه است

ساکن جغرافیای سیاسی  ت هایارتش را مل که، ساختار آن این است. توجه قرار بگیرد مورد و

به آن پرداخته ام رژیم شاه، اکثریت  ش های دیگرهمانطوریکه دربخ .ایران تشکیل داده اند

هویت ملی خود بیگانه ساخته بود،  همیشه ستم ملی با پوست و استخوان لمس  نظامیان را از

  .می گردید

   بویژه روشن فکران آذربایجان مسائل دینی ومذهبی را دردرون حرکت ملی آذربایجان      

ولی مانند یک جریان فکری درجامعه وجود . قوی نبودمتاسفانه این تفکردرآن موقع . می دیدند

یعنی ترکی آذربایجانی  زبان مادری اها با یکدیگر بیداشت بطورنمونه دریگانهای ارتش، آذربایجان

بخشنامه ها و  رده های باال با آن همه. به این امرنیزحساسیت داشتند کردند وی صحبت م

توجه به تجربیات تلخ گذشته و مسئله ملی با . سختگیری ها قادر به جلوگیری آن نشدند

  .اجرای عملیات کودتا بنفع حکومت سنترالیزم ایران، حد اقل درآذربایجان غیرقابل تصور بود

  

  

__________________________________________________________________  

  منظور جزیره تنب است -۱

پس از به پیروزی رسیدن انقالب، به دست اعضای دولت  بود طرح مزبورکه در اسناد ستاد بزرگ ارتشتاران-۲

.موقت افتاد و نخستین بار دکتر ابراهیم یزدی آن را در کتاب آخرین روزها، آخرین تالش ها به چاپ رساند



  

  

  

  

  

  

  شاپور بختیار با انور سادات یگفتگو

 در رود، یمصر م ازآمدن به فرانسه به دیدارمحمد انورسادات رئیس جمهوروقت بختیارپس    

سادات، که من « ۱:نویسد چنین می او .دیگرحیات نداشتی محمدرضا پهلو زمان این مالقات

را محرمانه به من گفت که دراینجا  یمختلف مطلب یبازاقبال دیدارش را یافتم، دوبار ودرشرایط

  !کنم یفاش م اولین بار یبرا

 یبه پایگاهها شما یهوائ یرونی دستوردهید گفتم ]یپهلو محمدرضا[من به محمد یروز

توانید، این  یمصر بیاید، من تمام امکانات را دراختیار تان خواهم گذاشت، اگر م یمختلف نظام

بازگشت به ایران  یاگربخواهید برا. را باحداکثر وسائل یدك قابل حمل به اینجا احضارکنید نیرو

همه  اسرائیل درمنطقه از شما و یئهوا یدانید که نیرو یتنها راهش این است، م بکنید، یاقدام

دقیقه  چند چون پس از »محمد رضا شاه به فکر فرو رفت،«: سادات ادامه داد . است تر یقو

انتقال را  این نقل و خواهدي پرسیدم، چرا نم باره موضوع را مطرح کردم و نداد، من دو یجواب

  کند؟ یبازگشتن خواهد بود، عمل یکه بهترین تضمین برا

 گیرد؟ یم ازمن دستور یهوائ یکنیدکه نیرو یفکر م :شکست و گفت باالخره سکوت راپادشاه 

پس این . توانست ایران را تصاحب کند یکند که چرا خمین یوحشتناك توجیه م این اقرار

 یبمباران انبارها هم که دستور کرد؟ چون از من نخست وزیری اطاعت م یک از یهوائ ینیرو

 دقت انتخاب شده بودند و با یهوائ یاگر فرماندهان نیرو. داسلحه را دادم فرمان نبر

__________________________________________________________________

  ۲۷۹ ،،  صپاریس ۱۹۸۲ ،بختیار چاپ شاپور دکتر ،ییکرنگکتاب 
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 یرائواقع گ و یروشن بین انورسادات با. شد یفاجعه گرفته م یمسئولیت داشتند، جلو وجدان و

  ».بحران را روشن کرده بود یازنکات اساس ییك سئوال ساده، یک ذاتیش، با

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  بخش چهارم

  انقالب از ارتش بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

  

  

  

  !حزب خلق مسلمان و ما 

رویهمرفته بیش از  ( .دهندی ران را ترکهای آذربایجان تشکیل ماهالی ای از ۳۷%بیش از      

 پهلوی حکومت آغاز مبارزه برعلیه هنگام) دهندینیمی ازنفوس ایران را اقوام ترک تبارتشکیل م

 درطول پنجاه و سه سال سلطنت پهلوی. درصحنه بودند ها تمل ذربایجانیان هم مانند سایرآ

حکومت ملی  بخون نشستن قمع شدند، بویژه پس از بارها قلع و آذربایجانی نیروهای ملی

سالیان  و .ازروزگار هموطنان مظلوم ما درآوردند شمسی رژیم شاه دمار۱۳۲۵آذربایجان درسال 

هم آثارآن ضربات مهلک درمیان جامعه ما  هنوز رسردرگمی بسر بردند وسال بود مردم د

تجارب تلخ گذشته و محدودیتهای اعمال شده ازسوی  و به خاطر. آشکارا بچشم می خورد

. ملی بوده اند حکومت مرکزی درتهران، آذربایجانی ها فاقد هرگونه حزب و یا تشکیالت مستقل

 الله  آیت باز دیر اما از. شخص معینی به چاه بیافتند زیرا نخواسته اند با طناب هرحزب یا

 در .احترام می نگریستند شریعتمداری را رهبر مذهبی خود دانسته و به او با دیده میرکاظم

زمان انقالب اسالمی آلتیرناتیو مورد شناخت مردم ، آیت الله شریعتمداری بود و با یک کالم، 

 آذربایجان پیکر در۱۳۵۶بهمن ۲۹الکین قیام . نداکثریت مردم شریعتمداری را قبول داشت

ساقط و رژیم جمهوری   شاه  شمسی رژیم۱۳۵۷بهمن ۲۲حکومت شاه را لرزاند، بدنبال آن در

  .اسالمی جایگزین آن گردید

 بردن سیاست آسیمیالسیون، شدیدترین ضربه را  درنیم قرن گذشته شوونیست ها با بکار     

ماه  آذر آیت الله شریعتمداری در خود مثال، بطور .ساختند ردها وایآذربایجان روح ملی به

کلمه  این« :گویدی م باخودمختاری، چنین دررابطه سئوال خبرنگاری درپاسخ به۱۳۵۸
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   .خواهیمی خودمختاری را ما االن نمی پسندیم، اجالتا اختیارات داخلی را برای آذربایجان م

مادام که درقانون اساسی این مسئله پیش بینی  مختاری باید قانون تصویب شود و برای خود

  ۱ »فعال اختیارات داخلی مناسب است. نشود و نیاید ارزشی ندارد

 تفکر بیش نیزکم و درداخل حکومت اسالمی اما شاه سرنگون شده بود اینکه رژیم با     

      این باره رهم آسان نبود، د آنروزها تعیین استاندار. شونیزمی حاکم بوده است تمامیت خواهی و

، یکی ازمعماران انقالب اسالمی بعمل آمده و موضوع ۲حسینعلی منتظری آیت اللهسئوالی که از

  : سئوال و جوابش را در زیر درج می کنم

جمعه تبریز و استاندار  درزمان دولت موقت گویا انتظار آقای شریعتمداری این بودکه امام: س

        زمان  که آقای بازرگان در شود و شنیده شدنظر ایشان تعیین بآذربایجان شرقی با 

نخست وزیری این مساله را برای اینکه شما به امام برسانید با شما مطرح کرده و حضرتعالی 

  چه قرار بوده است؟ برخورد تند نشان دادید، این قضیه از

ه در اینکه مرحوم آقای شریعتمداری نظرش این بوده است نمی دانم، ولی یادم هست ک: ج

   و صدایی شده بود، مرحوم شورای انقالب یک شب صحبت از آذربایجان شد گویا آنجا سر

 باالخره آذربایجان استان آقای شریعتمداری است، استاندار و«: آقای مهندس بازرگان گفتند

    کارهای دیگرآن استان باید زیرنظرآقای شریعتمداری باشد، باالخره ایشان این حق را دارد 

می زنید،  این چه حرفی است که شما «: من گفتم. بدهید گوییم راجع به آذربایجان نظرکه ب

ل درست کرده ایم؟ پس فدرا اینجا کشور پاره کنیم و -را پاره ما می خواهیم کشور مگر

  بدهد،  بگوییم راجع به آن استان او نظر اختیار عزالدین حسینی و هم بگذاریم درکردستان را 

تان را بگذاریم دراختیار مولوی عبدالعزیز، باالخره ایران یک کشور واحد   سیستان و بلوچس

که این استان و آن استان را دراختیار این و   یاست واحد دارد و این معنا نداردیک س است و

شریعتمداری  الله رابطه با آیت دراینجا در .طرح ایشان مخالفت شد باالخره با» آن بگذاریم

  دهه درجشن هشتادمین سالگرد استاد محمدعلی فرزانه درسال  دو زموضوعی را که پس ا

  مجله  جواد هئیت مدیر درشهر یوتوبوری سوئد هنگام سخنرانی از زبان دکترمیالدی ۲۰۰۳

__________________________________________________________________

  ۹۸، ص  ۲۰۰۰جنبش طرفداران شریعتمداری مؤلف ماشااله رزمی،  سال -۱

  ۲۵۰،۲۵۱ ،صص  ۱۳۷۹دیماه . اتحاد ناشران ایرانی در اروپا. خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری -۲
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  وارلیق در هنگامیکه مجله«: دکتر هئیت می گفت: کنمیاشاره م شنیده بودم، دراینجا» وارلیق«

من درآنموقع به  .لیه به لحاظ ماژاوایل انقالب در تهران نشر شد، با مشکالتی روبرو بودیم، بوی 

ما ! للهحضرت آیت ا. ابراز محبت به اوگفتم شریعتمداری رفتم و پس از الله خدمت حضرت آیت

یک وسیله  آذربایجانیان...که برای رشد زبان، فرهنگ و ادبیات و برای تقویت نشریه وارلیق

 الله به من حضرت آیت. میشود، نیاز به تائید و یاری شما داریم تهران نشر خوبی است و در

    حضرت : با همان لهجه خودش پاسخ دادم ...و! زبان ما که قاعده ندارد«: چنین جواب داد

فردی که درحضورشان بود، بنظرم !  زبان ما قاعده دارد و قاعده قانونمندی هم دارد! آیت الله

این  منظور نگارنده از درج این مطلب» .فارس زبان بوده و آیت الله فارسی صحبت می کرد

  .   است که درطول حکومت پهلوی تا این حد هویت و روح ملی ما خدشه دار شده بود

صادقانه به پذیریم که نتیجه آسیمالسیون بوده که پس از پیروزی انقالب اسالمی،  باید      

بین جامعه ما به حاکمیت  کمبود شخصیت های ملی، عدم آگاهی و ضعف روحیه ملی در

جنبش حزب خلق مسلمان خیلی راحت سرکوب شودکه دراین  رانجاممرکزی  اجازه داد، س

  . توضیح داده خواهد شد باره

  

  

  علل تشکیل حزب خلق مسلمان

همین امرهم باعث پیشرفت  آدم انقالبی وقاطعی بود و رهبرانقالب اسالمی آیت الله خمینی     

برال و سیاسی بود، به اما برعکس او، آیت الله شریعتمداری انسانی مدنی، لی. شدی کارش م

علت شکست کوتاه  و. کردی و صبورانه، مسئوالنه به آن عمل مخیلی ازمسائل می اندیشید 

شریعتمداری هم  الله طرفداران آیت .همین صفات ناشی شد مدت او هم دربرابرحریفانش از

  .خمینی مدنی تر بودند الله نسبت به طرفداران آیت

خمینی و همفکران او برای تشکیل مجلس خبرگان و  اللهت انقالب، هنگامیکه آی پس از     

 شریعتمداری و همفکران او مخالف سر. الله وجود مطلقه والیت فقیه پا فشاری میکردند، آیت

و آنان خواهان تشکیل مجلس مؤسسان را ضروری دانسته و . سخت چنین ساختاری بودند
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خواهان تشکیل انجمنهای ایالتی و  و. مخالف والیت مطلقه فقیه وخواهان اجرای قانون بود

انقالب اختالفات  پس از ...اقدامات افراطی دادگاههای انقالب را قبول نداشتند و. والیتی بودند

حزب خلق مسلمان ۱۳۵۸سال بنا به ضرورت زمان دربهار و. رفته آشکارتر می شد -درونی رفته

تائید  سلمان بالدرنگ موردوحزب خلق م. حزب جمهوری اسالمی حاکم تشکیل یافت دربرابر

شد نیروی  این حزب درکوتاه مدت چنان رشد کردکه قادر. شریعتمداری قرارگرفت. الله آیت

شریعتمداری به رحمت الله مقدم مراغه  الله میلیونی را به طرف خود جذب کند، بطوریکه آیت

 ۱سه میلیون عضوانقالب آذربایجان گفته بود که حزب خلق مسلمان  پس از ای اولین استاندار

   .دارد

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

  نیروهای مسلح و حزب خلق مسلمان

آن عده  و. دادندی اکثریت ارتش ایران را بویژه درمناطق آذربایجان، آذربایجانیها تشکیل م      

 بود و ارتش شریعتمداری طالب حفظ و بازسازی الله آیت  غیرترک آذربایجانی هم بخاطر اینکه

شریعتمداری نزدیک الله  دموکراتیک حزب خلق مسلمان به آیت و بخاطرموضع مصالمت آمیز

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

استراتژی معین درحزب خلق سازماندهی و نبودن  ضعف در تالش حاکمیت از یکطرف و     

کم حزب اللهی ها بر ارتش تسلط یافته و ضربات مهلکی بر پیکر ارتش  - مسلمان سبب شد کم

     تبریز بوسیله حجت السالم یوسف حکم آبادی و چه در اورمو بوسیله  چه در. وارد سازند

  

__________________________________________________________________

  ۱۷، ص  ۲۰۰۰آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری، ماشا اله رزمی، سال  -۱

، چنین آمده 225ص  1377سال برنار هورکاد یان ریشلر، -درکتاب، ایران درقرن بیستم، نوشته ژان پیردیگار -2

ری طریق حزب جمهو حزب الله یک ساختار سیاسی محسوب نمی شود، بلکه یک حالت روحی بود که از« : است

                            خمینی با  اللهمیلیون نفری که آیت  2در جوار . کردیاسالمی یا کمیته های انقالب اسالمی خودش را تحمیل م

  »بطور منظم گرد می آورد» حزب فقط حزب الله، رهبر فقط « شعارهای بسیار ساده و مؤثر مانند
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ب ذشریعتمداری موفق به ج اللهنمایندگان آیت محمد فوزی و یا جاهای دیگر  حجت السالم

  .و ارتشیان با حالت بال تکلیفی از آینده شان نگران بودند. ارتش نشدند

  آذربایجان همگام با حزب خلق مسلمان  ... اجتماعی و  ادارات و سازمانها وگروههای فرهنگی و

  اشتن، و دموکرات  بودنرنگ ملی د: البته این دلبستگی ها ویژگیهای خاص داشت ازجمله. بود

  ...اکثریت طرفداران این حزب، بومی بودن تمامی بدنه  حزب و

انقالب      نماینده تهران درمجلس، دراوایل پیروزی ،کنم فخرالدین حجازییفراموش نم      

برای سخنرانی ایشان به سالن بزرگی  آمده بود، یکروز کلیه نظامیان پادگان اورمو را» اورمو« به

 بین سیصد تا پانصد نفردر. داشت احضارکردند نزدیکی آمفی تاتر پادگان شماه یک قرارکه در

پس ازلحظه ای حجازی با چند نفر . محل حاضر شده اند و نگارنده نیز دراین جمع نشسته بود

با   جایشان بلند شده، ازحاضرین از یک یا دو نفر. درب ورودی وارد سالن شدند اطرافیانش از از

. به جز عده کم بقیه پرسنل پاسخ تکبیر را نداده و خاموش ماندند! تکبیر. دگفتندصدای بلن

 اندکی بعد سخنانش را در توصیف انقالب  و رهبر. ولی به رویش نیاورد ! تعجب کرد ،حجازی

  .آن شروع کرد

نصب خمینی پائین تر و درکنار. الله شریعتمداری درباالی سن و عکس آیت الله عکس آیت 

چرا این «: حجازی با مشاهده عکسها، یکدفعه تکان خورد و با اشاره دستش گفت. شده بود

   را گوشه نشین کرده اید؟ و ]خمینی الله آیت[انقالب اسالمی  تاریخ، رهبر بزرگوار ابرمرد

به سخنانش زیاد ادامه  حجازی با ارزیابی اوضاع یکه خورد و کسی ازحاضرین جوابش را نداد،

  بویژه ،نیروهای مسلحدرون  شریعتمداری در الله بود که آیت ن دهنده ایننداد، جوحاکم نشا

  ودرکلیه اماکن نظامی وغیرنظامی، روی . بوده درآذربایجان ازمحبوبیت ویژه ای برخوردار

   حجازی حتما . هنگام مراسم عکس های او به چشم می خوردشیشه و بدنه خودروها و در

. نمی شناختند خمینی را الله اکثریت مردم درآذربایجان آیت نمی دانست قبل ازپیروزی انقالب

  . شریعتمداری تائید می شد... از طرف آیت اواعالمیه های 

 پادگان مدنی برای سخنرانی ازتبریز عازم  الله بعدها شنیدم، یک روز امام جمعه تبریز، آیت     

ستقبال رسمی خودداری کرده ا فرمانده پادگان وقت، سرهنگ فیروز باقری از. قوشچی می شود

انجام تشریفات  وحاال طبق گفته این آقایان، تشریفات متعلق به دوران طاغوت بود«: و می گوید

اتفاق مشابهی . می آورد  دفترش از او پذیرائی بعملداخل سرهنگ باقری، در» ضروری نیست
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. رخ  می دهد [...]  سخنرانی هنگام قوشچی به مانند پادگان اورمو درداخل سالن بزرگ پادگان

  . اینگونه حوادث درآنموقع زیاد بود

همراه ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور      فراموش نمی شود، هنگامیکه نیروی پاسدار     

گشت، نیروی هوایی تبریز، از فرود  وقت برای سرکوبی حزب خلق مسلمان به تبریزگسیل

نیز اجازه  و درفرودگاه این شهر کرداورمو پروازهواپیما جلوگیری کرده و هواپیما به ناچار بسوی 

   داشت، که اعتراضات درآذربایجان ادامه درمدتی. گشتنیافته و اجبارا به تهران باز فرود

شخصیت ها  و طرف یگانهای مختلف ارتش و نیروهای انتظامی و عشایر از هااعالمیه ها و تلگراف

  .شدهمچنان بسوی مرکز حزب خلق مسلمان  سرازیر می 

  

  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 

الله  .آیت آمریکایی در این ایام شیفته شعارهای ضد و. نفس می کشیدند» سابق«شوروی 

آنان به بهانه مبارزه با امپریالیسم، به نیروهای حزب الله . خمینی و پیروانش قرارگرفته بودند

  .پیوسته بودند

تقسیم قدرت با  سر حزب خلق مسلمان، بعدها نیروهای چپ وابسته، بر پس ازقلع وقمع   

  در نیمه اول  درنتیجه عده ای از این نیروهای چپ. نیروهای حزب الهی به جان هم افتادند

         سیستم غیرانسانی و ) شوروی سابق(به کشور باصطالح شوراها فراری شدند 1360دهه 

انجام  می گرفت در آنجا » سوسیالیست«نابرابری های فاحش درجامعه را که با استفاده از نام 

تکان   با وقایعبد نیست در اینجا در رابطه ! استخوان لمس کردند ازنزدیک دیده و آنرا باپوست و

سابق فدائیان اکثریت  به شمه ای از نوشته اتابک فتح االله زاده، عضو» شوروی سابق« دهنده

شایان ذکر است « : چنین می نویسد) خانه دایی یوسف(فتح الله زاده درکتاب خود . اشاره کنیم

سنوست، که مطبوعات شوروی تنها در دوران پس ازگورباچف یعنی دوران گشایش سیاسی و گال

تبهکاریهای دوران استالین نه فقط به لحاظ . به تدریج پرده از جنایات دوران استالین برداشتند
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فرهنگی نیز اثرات بسیار مخربی   انسان  بیگناه، بلکه از منظر روحی و روانی و   قتل میلیون ها

ات فقط تیرباران این جنای. نباید اشتباه کرد. در روحیه و ذهنیت مردم شوروی به جا گذاشته بود

حیثیت انسانی شهروندان وگرفتن  و حلق آویزکردن انسان ها نبود، بلکه هتک حرمت و اعتبار و

و روانی بود که قربانیان باید خود را خائن  اقرارهای قالبی و نادرست تحت فشارهای جسمی

ی آن بود تا این تبهکاریها و بیدادگریها بطورکلی عمال در پ. خطاب کنند و مستحق مرگ بدانند

و از آدم . را دراین کشور کشته و ازمیان بردارد  روح انسانیت و معنویت و همبستگی اجتماعی

چنانکه تبعید و کوچ  دادن اجباری فردی، جمعی . ها، آدمک های مطیع و سر براهی بسازد

تهام قتل دستجمعی دهقانان میانه حال به ا وقومی میلیون ها انسان به نقاط دوردست، کشتار و

سازماندهی » دشمن خلق«و غیره که همه تحت عنوان مبارزه با » زمین داران مرفه اند«این که 

به همین دلیل در شوروی روحیه . می شد، امنیت انسانی و احساس تعلق به جامعه را نابود کرد

 پیشرفت و رشد جامعه است،  نه تنها با انتقاد و اعتراض و ابراز مخالفت که راز شکوفایی و

   1».مخالفت شدید سیستم شوروی مواجه می شد، بلکه عمال نیز شکل نمی گرفت

   نیروهای سازمان با چه آمال و آرزوهایی. عبرت تاریخ را نگاه کن«: درجای دیگر می افزاید

 شعف انگیزی به شوروی آمدند و با چه سرعتی شوروی را ترک کردند و ازاین همه گردان طبقه

  .روی اخبار و چند نفر از انگیزه تجارت در شوروی سابق نماندندکارگر جز چند نفر از 

نکته قابل توجه دیگر این است که رهبری و کادرهای سازمان وقتی به شوروی پناهنده     

رهبران سازمان به یک کشور . شدند برای خود درباره کشور خود و جهان رسالتی قایل بودند

رسطح دولتی با کشور میزبان تبادل نظر  می کردند و دوست و هم عقیده پناه آورده بودند و د

. 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 

گرچه در ظاهر با سیلی وکشیده . ندکشور، درعرصه جهانی نیز خود را شکست خورده  می دید

داشتند، ولی این وضعیت به لحاظ معنوی و یهای آبدار روزگار صورت خود را سرخ نگه م

 . نیز به معنای شکست بود سیاسی نه تنها در سطح داخل کشور، بلکه دربین اعضا و دوستداران

 

__________________________________________________________________

  82-81 صص 1381خانه دایی یوسف، مؤلف، اتابک فتح الله زاده، سال  -1
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باره از سوسیالیسم بهشتی به آغوش امپریالیسم  رهبری محافظه کار، مهاجرت دو طبعا برای

   1».جهنمی، جام زهر بود

طرفداران حزب خلق مسلمان که ازقشرهای گوناگون و بیشتر ازطبقه زحمتکش جامعه      

استبداد حاکم قد علم کرده بودند همان  برابر ده و به رهبری آقای شریعتمداری درتشکیل ش

مرجع تقلید میلیونها انسان را کودتاگر و دشمن . چپی ها برعلیه آنان تبلیغات شوم راه انداختند

و اتحاد شان را همچنان با پیروان استبداد روز به روز تداوم . خلق و عامل آمریکا معرفی کردند

این نیروها بدون تکیه به عقالنیت و منطق از روی تعصب های خشک  ایده ئولوژیکی . دندبخشی

طبقانی   مبارزه. توان داشتند برعلیه حزب خلق مسلمان بکار بردند همراه با احساسات، آنچه در

  .  را به مسئله ملی ترجیح دادند

ای اشغال رادیو تلویزیون تبریز اما هنگامی که مانور و ارائه قدرت نیروهای خلق مسلمان بر     

آید، خوشبختانه عده ای از نیروهای فدائیان خلق عمال با خلق مسلمان همکاری     پیش می

که غیرآذربایجانی بود، شاید هم با مسئله ملی عناد داشته   می کنند، اما رهبری فدائیان

 .می کند بمحض اطالع از موضوع با اقدام فرزندان آگاه آذربایجان بشدت مخالفت

کارنامه گروههای «: کنمیدراین باره شمه ای ازنوشته های ماشاالله رزمی را دراینجا بیان م 

من در  .در رابطه با جنبش مردم آذربایجان کامال سیاه است تمام ادعاهایشان سیاسی آنروز با

مورد  خواهم آنچه را که در رابطه با موضوع ی محاکمه هیچکس را ندارم و تنها م اینجا قصد

  .بحث ماست و اتفاق افتاده بازگو کنم

سیاست غلط فدائیان که عمده ترین نیروی سیاسی         جا با درالبالی این نوشته، همه     

کنم نیروی چپ درمغشوش کردن چهره این یمن فکرم. درمنطقه بودند برخورد شده است

هرگز نمی توانستند انجام جنبش نقش اصلی را داشته اند وکاری را که خمینی و اطرافیانش 

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،  

علیه  گروه سازمان پیکار، رنجبران، .رسما ازجنبش طرفداران شریعتمداری حمایت می کردند

  طرفداران شریعتمداری مبارزهدند، سازمان مجاهدین خلق بشدت باکرمی  خلق مسلمان مبارزه

__________________________________________________________________
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مجاهدین رضائی ها درخلع سالح کمیته های شریعتمداری با سپاه پاسداران همکاری . می کرد

 پیوسته بود، در رضا دادیزاده از بنیانگزاران مجاهدین که به گروه دکتر پیمان. ظامی داشتندن

نامبرده شخصا حمله سپاه به مرکز طرفداران . فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان بود ۵۸سال 

شریعتمداری یعنی دفترحزب خلق مسلمان در بلوار منجم را هدایت می کرد و فرمانده عملیات 

در واقع تا روزی که حزب توده علنا علیه . برخورد حزب توده پیچیده تر از دیگران بود .بود

شریعتمداری موضع گیری نکرده بود، سایرجریانات چپ نیز موضع ... حزب خلق مسلمان و آیت

بیرونی نداشتند ولی وقتی حزب توده وقایع آذربایجان را به اصطالح تحلیل طبقاتی کرد و این 

طرفداران اسالم آمریکائی منصوب نمود، بقیه جریانات چپ نیز راه حزب توده را  جریان را به

مذهبی  -بدین ترتیب این نیروها  به ناحق با تمام قدرت رو در روی جنبش ملی. تکمیل کردند

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

  

  مسلمان سرانجام حزب خلق

    سرکوبی حزب خلق مسلمان، بدنبال  حاکمیت برای کوبیدن آیت الله شریعتمداری و     

دوم  در. گشت که بتواند تهاجم برق آسایی را برعلیه نیروهای رقیب آغازنماید بهانه های می

  خلق حزب برعلیه »صادق خلخالی«آمیز مقاله توهین شمسی۱۳۵۸سال ماه اردیبهشت

بهانه ها را ازدست خائنان «: نویسد او می. ی آن در روزنامه اطالعات منتشر شدمسلمان و رهبر

بالفاصله دربسیاری از شهرها وروستا ها تظاهرات عظیم اعتراض آمیزی برعلیه  2»بایدگرفت

. خلخالی و سردمداران حاکمیت برپا گردید و درآذربایجان باردیگرآتشفشان خاموش زبانه کشید

بهشت درتظاهرات عظیم تبریز نیروهای مسلح با سالحهای خود حاضرشده بویژه درچهارم اردی

  . بودند

 شریعتمداری درقم، آذربایجان الله تشنج همچنان ادامه دارد پس ازحمله به منزل آیت     

__________________________________________________________________
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اجازه ورود به استانداری داده نمی شود، نخست وزیر » غروی«نا آرام بود به استاندار تبریز 

   پی ها و ضدانقالبیون نسبتدولت موقت، مهدی بازرگان اعتراضات مردم آذربایجان را به چ

آقای «سخنان بازرگان خشمگین شده و طی اعالمیه ای پاسخ می دهند  می دهد و مردم از

دهید؟  یصدای اعتراض مردم را رنگ دیگری م چرا 1»کنید؟یبازرگان چرا به آذربایجان توهین م

یم و از مراجع ملت آذربایجان نه تمایل به راست دارد و نه گرایش به چپ، همه مسلمان هست

شمه ای  رادیو تلویزیون مرکز تبریز بوسیله مردم اشغال می گردد و... کنیم ویتقلید پشتیبانی م

عواملی که بر احساسات پاک «از خواسته های حزب خلق مسلمان اینگونه اعالم می گردد 

بایجان شریعتمداری اهانت کرده اند بالفاصله خاک  آذر ت اللهمردم آذربایجان یعنی محضر آی

شریعتمداری برگزیده  اللهرا ترک کنند، از این به بعد این مقامات با صالحدید ونظرات آیت 

شوند، شورای پنج نفری کمیته های تبریزکه به تهران وابسته اند باید هرچه زودتر منحل و 

 شریعتمداری تعیین شوند، اخراج پاسداران غیر بومی از الله اعضای جدید با تائید آیت

دراین میان سیل بیانیه ها، اعالمیه ها و تلگراف های همبستگی  اقشار مختلف ... ایجان وآذرب

   .مردم از شهرها و روستاهای آذربایجان تداوم داشت

 الله آیت طرفداران توسط تلویزیون تبریز بدنبال تصرف رادیو و: نویسدی ماشااله رزمی م      

یه دولت ازرادیو تلویزیون، اعضاء  شورای انقالب شریعتمداری وپخش اخبار وگزارشات متعدد عل

کنند که دستور بدهد که رادیو تلویزیون یو از وی تقاضا م شریعتمداری می روند... به خانه آیت

حاکمیت دولت انقالب درآذربایجان نقض نشود تا بعدا خواسته های  و. اشغال خارج شود تبریزاز

کند و ازطرفدارانش نیز می خواهد ینیز توافق هائی م... آیت. مردم آذربایجان نیز رسیدگی شود

که آرامش را درآذربایجان حفظ  بکنند ولی خبر این توافق ها از رادیو و تلویزیون سراسری طور 

  .و تهران می گردد  تبریز و قم دیگری پخش می شود و موجب تشنج بیشتری در

دراوج است و قطعنامه مردم تبریز   دراین روزها جنبش طرفداران شریعتمداری . می افزایداو و 

که درمحوطه رادیو و تلویزیون خوانده شد، بیانگر رادیکالیسم جنبش بوده و درضمن نشان   

آرزوهای مردم  دموکراتیک کامال مترقی و متکی به آمال و -دهدکه این جنبش ملییم

  تازه  به   وحشت همین رادیکالیسم و همین حقانیت تاریخی و ملی موجب. آذربایجان بوده است

__________________________________________________________________
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رسیدگان بود و بهر ترتیبی می خواستند جنبش را سرکوب کنند و هرگونه توافق و تعهد قدرت 

که دو رویی و عهد  شکنی آنان، را تا موقعی رعایت  می کردند که خرشان از پل بگذرد تا آنجا 

صدور تلگرامی از  شریعتمداری را نیز آزرده خاطر نموده و منجر به... آدم صبوری مانند آیت

  . طرف وی به مهدی بازرگان شده است

شریعتمداری درآمده ... گفتنی است که رادیو و تلویزیون تبریز دو بار به تصرف طرفداران آیت

  ۱»!اه بمدت چهار روز و بار دوم چهاردهم دیماه بمدت یک شبانه روزبار اول پانزدهم آذرم. است

یکنفر : به توطئه می پردازد ۲شریعتمداری،... حسن نیت آیت استفاده از پس ازآن، رژیم با

تکنسین نفوذی نخست دردستگاهها خرابکاری نموده و برنامه های رادیو را قطع می نماید و 

     ق به رساندن خبر نشده و قادر به بسیج مردم نمی شوندشریعتمداری موف... طرفداران آیت

برعکس سه نفر ازدست اندرکاران حکومت مرکزی تهران یعنی مدنی امام جمعه انتصابی  

رژیم  تبریز،غروی استاندار انتصابی تبریز و سیدحسین موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقالبی

را   رادیو و تلویزیون را اشغال و اقتدار طبق سناریوی قبلی با بسیج طرفداران اندک خمینی

بدست گرفته وبا استفاده ازپاسداران اعزامی ازتهران و به یاری مدافعان رژیم درمنطقه  سرکوبی 

  !بیرحمانه ای را آغاز می کند

  

  

  

__________________________________________________________________

      ۱۲۹تا  ۱۲۵،  صص  ۲۰۰۰ریعتمداری،  ماشاالله رزمی، سال آذربایجان و جنبش طرفداران ش  -۱

شریعتمداری در قم نا آرامی ها درآذربایجان و اعتراض به ...پس ازحمله حساب شده به منزل آیت۱۳۵۸درسال  -۲

ازطرف حاکمیت نیرنگ دیگری بکار برده می شود، مهندس بازرگان، سید . این عمل ناجوانمردانه شدت می گیرد

الله  خمینی، رفسنجانی، مهدوی کنی و سحابی برای مذاکره به حضور شریعتمداری می روند و آیت احمد

 شریعتمداری پس ازپایان اجالس، اعالمیه ای درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات صادر می کند و پس ازآن هم 

ازنمایندگان شورای انقالب و  می گوید توافقهایی حاصل شد، انشا الله مشکالت آذربایجان با اعزام هئیتی مرکب

آذربایجان جزو الینفک ایران «شریعتمداری یکبار دیگر تاکید می کند که  ...آیت» .نمایندگان ما حل خواهد شد

  ۹۹همان منبع ص » این مطرح نیست از هیچ مسئله ای غیر است و
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  !آنچه باید می شد

!  محلی درآذربایجان مرکزوایجاد قدرتقاطعیت دربرابر: اول. راهکاردرپیش بود درآنموقع دو     

 الله آیت اوایل در چنانچه .نخست به راهکار اول می پردازم! حاکمیت دربرابر تسلیم: دوم

 تمام در با قاطعیت» تعیین حق تعیین سرنوشت ملل«شریعتمداری و اطرافیانش با تکیه به 

 و خیابانی شیخ محمد شروطه، برابر اقتدارگرایان عمل می کردند، و بار دیگر اشتباهات سران م

خمینی و شورای نگهبان بازنده  ...مذاکرات با آیت حکومت ملی آذربایجان را تکرار نکرده و در

و یک دلیل قادر به سرکوبی  با هزار» حاکمیت مرکزی« که دراینصورت اعتقاد دارم. نمی شدند

می کنم، اوضاع نابسامان   به یک نمونه بارز آن اشاره. حزب خلق مسلمان درآذربایجان نمی شد

. دشواری قرارداده بود شرایط  حاکمیت را در ...کشور بویژه درگیری های مداوم درکردستان و

با استفاده  سرکوبی حزب خلق مسلمان، حکومت مرکزی تهران دانیم پس ازمیهمه 

 درصورت نبودن استراتژیکی .ازآذربایجان به محاصره اقتصادی ونظامی کردستان پرداخت

  .آذربایجان، سرکوبی کردستان برای رژیم تهران کار آسانی نبود

تظاهرات دیگری با شرکت بیش از یک  و۱۳۵۸پس ازتظاهرات عظیم دوم اردیبهشت      

تبریز،  از رادیو ،نگارنده. بیست ودوم آذرماه همان سال که درتبریز برگزار گردید میلیون نفر در

 در .شنیده بود] بود درتبریز شریعتمداریت الله ده آینماین[»آیت الله حکم آبادی«زبان  از

و پس !  خمینی قادر نبود یک دهم این جمعیت را بسیج کندالله  حزب طرفدار آیت  صورتیکه

 رادیو وتلویزیون تبریز، حزب خلق مسلمان بعنوان  قدرتمندترین اوپوزوسیون در اشغال از

نده، چنانچه حزب خلق مسلمان با توجه به به نظر نگار. محافل بین المللی شناخته شده بود

را  بر می گزید موفقیتش قریب به  راهکار اولقدرت عظیم مردمی و طرفداری نیروهای مسلح، 

  .برابر مردم آذربایجان سربلند می بود یقین بود و در آینده نیز در
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صبور و محتاطی شریعتمداری انسان لیبرال،  اللهانگونه که اول اشاره کردم آیت هم: راهکار دوم

با شرایط امروزی که نظم نوین جهانی حاکم است و ملت ها یکی    بود و شرایط آن زمان نیز

الله  آیت«هم  شاید .گیرند فرق فاحشی داشتی جشن م را دیگری استقاللشان از پس

پان ایرانیستی مرکز داشت و یا از قدرت گیری  عکس العمل تفکر بیم از »شریعتمداری

حکومت مرکزی را  ییا رفتار و افکار غیردموکرات و. هراس بود ما آذربایجانیان در احساسات ملی

برای  مثال درآن . در راس آن بود نیک می شناخت و ازآن نگران بود» خمینی ...آیت« که

 الله پیش آیت خمینی شخصا ... شود که آیتیاوضاع آذربایجان نا آرام بود گفته م  روزها که

شورای انقالب بمباران آذربایجان را تصویب کرده است « به اوگفته بودکه  شریعتمداری رفته و

  ۱» .تبریز بمباران خواهد شد ها ادامه یابد شهر یآرام نا و اگر

: که بایدگفت !آزادگی بسی شرف دارد به زیستن در ذلت و بندگی درصورتیکه مردن به

قم  وگرنه او می توانست از. دشریعتمداری فاقد خصوصیات یک رهبری بو الله متاسفانه آیت

با تکیه به نیروی عظیم خلق  برخاسته به موطن خود آذربایجان و به میان مردم خود بیاید و

خاسته  پر واضح است که رهبری مردم بپا. احقاق حقوق پایمال شده آنان بکوشد خود در

او به   ساده خانهغیرممکن بود زیرا با یک محاصره  آذربایجان ازحوزه علمیه قم امری محال و

  .آسانی رابطه او با مردمش قطع و رهبری او  بی اثر می شد

حوادث بعدی هم » بکش تا کشته نشوی«: درپیاده نظام ارتش شعاری است که می گوید

  .صحت راه کار اولی را عمال نشان داد
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  پیاده۶۴شورش درمرکز لشگر

خود را نسبت به انقالب بیگانه حس و دل بستگی به انقالب نداشتند اکثرنظامیاندرحقیقت      

  ات شدیدغرتبلید شدن کورکورانه وگرفتار اطاعت یدوران حکومت پهلو در کردند، زیرای م

بسیاری از پرسنل نیروهای مسلح وابسته حکومت پهلوی  طویل دراین ارگان عریض و یکطرفه

نظامیان  ...باالخص عدم آگاهی فرهنگی، سیاسی و و ازهم پاشیدن ارتش نگران بودند. بودند

          سبب بی اعتنائی آنان نسبت به حرکات مردم می شده وآرمانهای انقالب را فریبکارانه

حاکمیت اسالمی از ارتش ترس داشته و با تشکیل سپاه پاسداران، دیگر یازسو و. می دانستند

تحقیر، زندان، شکنجه و اعدام ها ی دهشتناک بسیاری . بی اعتمادی خودرا به ارتش ثبوت کرد

فراهم ساخته  ازنظامیان بیگناه حتی دردرجات پائین مورد رنجش این قشر زحمتکش جامعه را 

  .بود

بعلت استقراردرمناطق حساس آذربایجان و هم مرز بودن با سه کشور، در اوایل  ۶۴لشگر     

چنانچه تاکتیک حاکمیت دراین باره معقول بود، زیرا . کار از گزند دادگاهای انقالب مصون ماند

ی زیرامرگرفتن یگانها با قادربود، کردیم تمرد یازحکومت مرکز این لشگر آن شرایط حساس،در

 .را حداقل ازخطه آذربایجان براندازد یاسالم یحاکمیت جمهور ی،شبه نظام و یانتظام امی،نظ

حزب خلق مسلمان درآذربایجان  یمیلیون ینیرو یپشتیبان لشگرازیکسو و ییگانها یرزم یتوانائ

  .بود، دراین باره دربخشهای مختلف توضیح داده اماین حقیقت گویای دیگر  یسو از

 ۱۳۲گردان  فرمانده یابراهیم هوشنگ دوم سرهنگ : شود یان اینگونه آغاز معصیان نظامی     

توسط  واورم در مامور یتانگ پادگان قوشچ۲۴۵گردان درجه دار یاسکندر پیاده، استوار
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 یپرسنل مزبورآگاه یازدستگیرکم  یشوند، عده ا یبازداشت م واورم پاسداران انقالب در

ی م وتهران وارد اورم از »ینجف آباد یدر« آخوندگویا، ، یشمس۱۳۵۸درتابستان سال . داشتند

. کندی م  به مرگ محکوم یباصطالح علنرا درمحاکمه  یهوشنگ و یاسکندرودرآن ایام  .شود

غالمرضا حجت السالم درجلسه حضور داشت،  بوده و ینظام که خود یگفته شاهد عین بنا به

، یتهران درپاسخ به حسن از یخوند اعزاماما آ ،کند یامام جمعه شهر ازمتهمین دفاع م یحسن

توجه به حکم  با »!وظایف ماست  از کار شما امام جمعه هستید، این !حاج آقا«: گوید یم

توسط پاسداران انقالب در ۱۳۵۸در نیمه اول تابستان سال  هر دو یهوشنگ و یصادره اسکندر

زمان حمل  وقوع این حادثه و ازنظامیان  پیشاپیش نزدیکان مقتولین و .شوند یتیرباران م واورم

آماده شده  یاعتراض عموم یبرا یپادگان قوشچ درحالیکه پرسنل  شوند، یجنازه ها خبردار م

  .بودند

 داخل شهر به از ییودم، ناگهان صداب درمحل کار۱۳۵۸ماه  سه شنبه شانزده مرداد عصر     

ن ستاد کیگر بالدرنگ به بالهمکاران د دادند، با یسر م شعار یکه دسته جمع رسید یگوش  م

چند ستون  در یاننظام یعده ا بعد یشد، اندک یصدا داشت کم کم نزدیك م و آمدیم، سر

مضمون شعارها محکوم . پشت سرهم با سردادن شعار ازخیابان امام وارد میدان ایالت  شدند

نظامیان  زا میدان بزرگ مملوبه فاصله کوتاه بود،  یهوشنگ و یکردن عامالن محکمه اسکندر

مهندس وخدمات  ۴۰۷تانگ گردان  ۲۷۵ و ۲۴۵ یتوپخانه لشگر، گردانها یمعترض یگانها

  .گردید یپادگان قوشچ

 ییکساعت اول جا در ،به آنان پیوستندنیز  وازپرسنل پادگان اورم زیادی عدهی بعد لحظه ا     

توپخانه لشگر، نخست  فرمانده یبنا به اظهار پرسنل، سرهنگ محمد ذکیان. درمیدان نبود یخال

کند  یم یاتوبوس دراختیار آنان خوددار یاز واگذا ر با آمدن نظامیان بشهر مخالفت کرده و

کنند،  یم حرکتکیلومتر فاصله داشت  چهلکه حدود  پیاده به طرف شهر یاماپرسنل با پا

 وه اورمپرسنل ب آنان قرار دهد و دراختیار خودرو اتوبوس ومجبور می شود  یسرانجام ذکیان

        از یعده ا ه وتعداد معترضین افزوده  شد همچنان بربدین ترتیب . شوند یگسیل م

  . نیز به معترضین پیوستند مامور به لشگر وخلبانان هوانیروز یژاندارمر ۰۳ درجه داران ناحیه

لحظه به هر نیز  غیرنظامیان  ،شهر پیچیدداخل در خبر و کم کم حرکت گسترش یافتو

  .گشت تبدیل مقاومت جدیبه حرکت تشیان پیوستند و صفوف ار
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ش دفتر نشاندن خشم نظامیان از فرو یبرا ،ظهیرنژاد یفرمانده لشگر وقت سرتیپ قاسمعل

 همه را به آرامش دعوت کرد، و مشرف به میدان ایستاد ستادپائین ن طبقه کبالخارج شده ودر

 با شیوه ها را اصولی و خواسته !نگذارید ازحرکتتان کسی بهره برداری نماید« :اوگفت

  ».شود همطرح کنید تا برآورددموکراتیک 

قرار ن ستاد کبالدرسمت چپ  که نامش را فراموش کرده ام یازنظامیان پادگان قوشچ ییک

قرائت نمود، چند موردش که درخاطرم مانده به  بلند یصدا را با یماده ا قطعنامه چند گرفته و

  :کنم یم آن اشاره 

  .یو هوشنگ یمرده اسکندر زنده یاتحویل  -

  .یکلیه زندانیان نظام یآزاد -

  .سپاه پاسداران انحالل کمیته ها و -

  ...وعدم دخالت پاسداران درامورات ارتش  -

تحویل  یقطعنامه را فورا به استانداربسیارخوب برای دریافت نتیجه، «: گفتفرمانده لشگر

 پس از او] حقگو، اهل اورمو بود[حقگو بود جمشید یآذربایجان غرب استاندار وقت» .دهید

کارها تا اینجا خوب » .تحمل کنید تا من پاسخ آنرا از تهران بگیرم«: دریافت قطعنامه، گفته بود

  .پیش می رفت

لشگر  ستاد جلو پیاده رو در امام جمعه شهر یحسن المرضاحجت السالم غدراین هنگام، 

  پست مهندسی افزارمندان ازی یکرآن هنگام همسر د .دفترفرماندهی لشگر بود درحال رفتن به

به  سرش را پائین انداخت و کامل با سکوت یحسن ،کرد یفحاش یبه حسنبا صدای  بلند 

  .بماند  یدردفتر باقهمچنان  امام جمعه شهر گی اوضاع سبب شد،آشفت .پیچید داخل ستاد

نظاره گر اوضاع  نده لشگر ایستاده وفرما کنار در ن ستادکبال همکارانم در از یعده ا من با     

 صداسرو با نظامیان وارد میدان ایالت شد و یطرف خیابان شهرچای از یناگهان آمبوالنس .بودیم

 یو جنازه اسکندر ندکرد بازبه زور درب عقب را و .  ساختندمتوقف  آمبوالنس را احاطه کرده و

  .  را درآن یافتند یهوشنگ و

 در وکرده منتقل  ضد رژیم به داخل حیاط ستاد یشعارها بانهاده دوش  یرو بررا جنازه ها 

 مشاهده  با وباز کرده جنازه ها را  از ییک یرو ان،درجه داریکی از . دادندچمن ها قرار  یرو

چرا سکوت ! همقطاران عزیز«: کشید وگفت فریاد بلند یصدا خون آلود این قربانیان، باجسم 
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قرآن   یحت !رحمانه کشته اند یب هچ آدم کشها !ببینیدا از نزدیك کرده اید؟ بیائید این جنایت ر

توانید ی م اکنون.پاره شده است -اصابت گلوله پاره بوده براثر یکه درجیب هوشنگ یکوچک

  » .عامالن این جنایت چقدر قسی القلب و ضد بشر بودندکه  قضاوت  کنید

   دیوارساختمان ستاد همه  درکنار یزیردرختان تبریز ،آفتاب فروکش کرده بود یگرما      

  .ما اولین نظامیانی بودیم که جنازه ها را ازنزدیک مشاهده کردیمپا ایستاده بودیم  و سر

بود،  یلحظات غم انگیز .خبر بودند یمقتولین شاید هم از سرنوشت عزیزانشان ب یخانواده ها

 همچنان از سینه هایمان حبس شده و گرفته بود، نفس ها در محوطه را فرا سکوت مرگبار

با حاضرین  .داشت همچنان ادامه دربیرون ستاد اعتراض آمیزتظاهرات  .ریختیم یم  درون اشك

ی ، خلبانان هوانیروز هم با انیفرم نظامندگریستیمزبور م دردناك درجه دار یشنیدن حرفها

نفر به  چندازجمعیت بیرون  دراین حال ناگهان .بودند ماتم غرق در دیوار ایستاده و درکنار

فرمانده . پیچید فضا مشاهده اوضاع دلخراش مقتولین، فریادشان در اب و شدهحیاط  وارد داخل

 همه را به آرامش دعوت کرد و بار، یکبار دیگر ونتمشاهده اوضاع خش با بود ما لشگرکه درکنار

     خشونت  ید، باها هستم، آرامش را حفظ کن شماهمقطار  من که مال نیستم، من« :گفت

  . گرفتنتیجه نمی توان 

 !یحسن: کشید وگفت ازآنها فریاد یدراین لحظه چندنفر ازدرجه داران واردحیاط شده، یک     

 ظهیرنژاد ینصیحت هامتاسفانه  . را بکشیم او یلشگر است، بیائید بعنوان تالف یدردفترفرمانده

را  معاون او حمله برده، افسرنگهبان و ان ستادبالفاصله به اطاق افسرنگهب یعده انبود،  کارساز

علیزاده قد بلندی داشت، زادگاهش [ .خلع سالح کردندکنم استوار عسگرعلیزاده بود یم که فکر

   ]رکن یکم لشگربود و محل کارش در. خوی بود،  درجه دار خونگرم و متین بود

به خیابان  رها برداشته ورا ازدیوا یخمین...آیت یعکسها ستاداطاقهای درداخل  ی هما عده

به  زمین کنده و از بود »یحسن«که بنام را به درب پیاده  یخیابان ورودتابلوی ، پرت کردند

داشت توسط یکی از      که درمیدان ایالت به شورش نظامیان اعتراض ی پاسدار .دور انداختند

ا پریده با ضربه مزبور به هو گردان مهندس مورد حمله قرارگرفت و درجه دار درجه داران

او را آورده به  اسلحه کمری. را بزمین انداخت و بالفاصله او را خلع سالح کرد پاهایش پاسدار

  ».کار خوبی کردید«:  ظهیرنژاد گفت. جریان را به اوگفت تیمسار ظهیرنژاد نشان داد و
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ه لشگر درآن هنگام مؤلف درسکوی بالکن طبقه پائین ستاد لشگر با عده ای درکنار فرماند[

حجت السالم  که محل اختفاء ی فرمانده ازدرجه داران به دفتر یعده ا!] ایستاده و شاهد بودیم

 درب را آتش زدند و یبا پاشیدن مواد سوخت درب ازداخل بسته بود و. یورش بردندبود  یحسن

ست مهمات بد اسلحه و، وارد اسلحه خانه گروهان خدمات شده با زور به پادگان رفته و یعده ا

  .زیرآتش گرفتند را یمحل اختفاء حسن ی، پنجره های افسرانازکو آورده و

ماشین شخصی ام         و بوسیلهدرب اطاق عملیات را بسته هرج و مرج، من بامشاهده اوضاع 

از ازدهام میدان خارج شده  یستاد بسخت یازضلع شرقبا دوستم استوار عسگر اویسی  »ژیان «

لباس سویل با دوستم استوار سیف اله پاشایی به نزدیکی محل  اره باو دو ب. مبه منزل آمد و

رسید، هرلحظه امکان سوختن درمیان  یهمچنان بگوش م یتیرانداز یصدا. حادثه برگشتیم

 حسنی درکرد، یرا تهدید م یبیرون حسن درمیان دود یا اصابت گلوله، از حریق یاخفه شدن

  .کرد یبا کالشینکف شلیك م ازپشت پنجره دفتر پناه گرفته ودستشوئی 

    بالفاصله افراد . هجوم نظامیان فروکش کردتدبیر ظهیرنژاد باالخره با بود،  غروبنزدیک      

بالکن طبقه باال عمامه حجت السالم  فاده کرده وارد ستاد شده و ازحزب اللهی ازموقعیت است

حسنی را ای پس ازلحظه  و. دادند نشان داده و زنده ماندن او را مژدهطرفدارانشان حسنی را به 

کم  افراد یحرکات عده ا. درداخل ماشین رو باز با شعارهای انقالبی ازصحنه خارج ساختند

  .خیلی راحت خنثی شودرادیکال سبب شد اعتراض عظیم نظامیان  تجربه و

ین ازنظامیان را که درا یعده اای ازپرسنل مسلمان لشگر اورمو، نام  فردای آنروز عده     

ئولین برای این عده ازمس را دراعالمیه ای تکثیرنموده و شرکت داشتند یحرکت اعتراض

 ،دانشگاه یدرجلو درب ورود»بند«درجاده  از اعالمیه ها را یمن یک. کردندی مجازات طلب م

 به لشگراحضار و بوسیلهازآنها  یعده انتیجه در. تنه درخت بزرگ چنارمشاهده نمودم یرو

همه شدگان بود  دستگیر زاده که جزو یول استوار بنا به اظهار. تحویل گردیدندسپاه پاسداران 

، جهت محاکمه دردادگاه انقالب ارتش به وپس ازشکنجه درسپاه پاسداران اورمنظامیان مزبور

همه آنها با وساطت ) دژبان مرکز(ماه تحمل زندان درجمشیدیه  چندشدند وپس ازتهران اعزام 

  . گشتندزاد از زندان آ ظهیرنژاد

مصباح،  عباس دوم سرهنگ: عبارت بودندازجریان  دراین شده ختهنظامیان شنابعضی از

پور،  یوردهمخابرات ال ، استواری، ستوان حمید ی، سروان دکتر جوادیاکبر قربان دوم سرهنگ
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 باك، ستوان مخابرات یسلیمان ب عباس زاده، سروان مخابرات  پور، استوارپزشکیار یاستوار قاض

 کسرائیان، استوار ، استوار عزت الهیپور، استوار یونس صاحب یمخابرات حسینقل افشار، استوار

  ...و زاده یاستوارمهندس دوست مخابرات داداش زاده، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    جنگ و پی آمدهای آن 

  1یاسالم یازکتاب کارنامه جمهور یمختصر

  وضع ارتش در آستانه جنگ

تجربه ترین وکارآموزترین  با تن از ارتش بود وصدها یمشغول پاکسازمدت رژیم  دراین     

 کرده بود، مدام از یا ازکار برکنار و هرا به زندان افکند ینظامیان را تیرباران کرده بود، عده ا

 یقیام مل ۱۳۵۹تیرماه  هیجده، بطوریکه دررفت یدرارتش سخن م ینظام یکودتاها کشف

انقالب ارتش  یدادگاه ها نظامیان دستگیر شدند و از نفر صدشش درظرف چند روز نوژه کشف و

شنیده زمزمه انحالل ارتش  .تیرباران کردند تن را دویست وپنجاههمان سال ماه  مرداد و تیر در

 در درقیام نوژه شرکت داشتند یکه عده ا) کاله سبزها (انحالل تیپ نوهد  یحت. شد یم

قت باعث ضعف ارتش شده بود بطوریکه وزیردفاع بحث قرارگرفته بود، دولت مو مجلس مورد

 پرچم افراد وظیفه را یکسال کاهش داد، بااین  ، مدت خدمت زیریوقت دریادار احمد مدن

 درصدآنرا  داشت وبیش ازهشتاد نفر نیرو هزارسیصدوپنجاه که بیش ازی زمین یترتیب نیرو

       اهواز یزره۹۲لشگر دهفرمان .درهم ریخت به یکبار تشکیل داده بودند، وظیفه افراد

وقت خوزستان،  استاندار یها تیرباران شده بود، محمد غرض یخیل مانند یسرلشگرشمس تبریز

   خوزستان یدفاع یبازو ارتش عراق که درمقابل تجاوز یکمربسته بود، لشگر۹۲به انحالل لشگر

  .محسوب می شد) اهواز(

  ۳۰۶تا  ۳۰۳صص پاریس  ۱۳۶۹، ایران یمت ملنهصت مقاو ی ،اسالم یبه کارنامه جمهور ینگاه -۱
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 یوکاهش خدمت سرباز ماند یمسافت، دست نخورده باق یدور به برکت دریا و یدریای ینیرو

وظیفه  غیر کارکنان آن افراد درصد ۹۵ نگذاشت زیرا بیش از یچندان اثر این نیرو یبرتوان رزم

 ارتشی دریائ ی وهوائ یبات نیروضردر اثر  آغازجنگ  یعراق درروزها یدریای یهستند، نیرو

  .دست داد را از یدریائ یتوان انجام ماموریت هاو   یکارآئ ی ایراناسالم یجمهور

  

  یورش ارتش عراق

   کشوردر دو یهفت لشگر درهشت نقطه درشمال، مرکز، جنوب مرزها ارتش عراق با     

 یعراق یشد، هواپیماها گسترش یافته به ایران حمله ور متر بطول ششصد کیلو ی کهجبهه ا

اول  درهمان روز .را بمباران کردند از جمله فرودگاه مهرآباد یاقتصاد یهدف ها تاسیسات و

مهران را  و ازجمله قصرشیرین، نفت شاه، سومار یمرز یروستاها شمال همه شهرها وسمت در

  .زاگرس متوقف شدند یدرگیالن غرب درمقابل رشته کوهها تصرف کرده و

تا پشت  یعراق یاهواز، نیروها یزره ۹۲وضع لشگر  یآشفتگ جنوب با استفاده از یدرجبهه ها

ازجمله، هویزه،  یمرز ده شهر پیش رفتند و یکیلومتر تا عمق هفتاد اهواز یدروازه ها

  .ددویست روستا را اشغال کردن و ، بستان و هزاریسوسنگرد

زندان، درآغازجنگ  از یافراد فن و ازخلبانان یپس ازآزاد شدن تعداد یهوائ یاین همه نیرو با

 یحت   عمق خاك عراق و تاجنگ توانست  یابتدا خودرا بدست آورد و یازقابلیت عملیات یبخش

 ۱۳۵۹درنوزده آبانماه  .ها را درهم کوبد یعراق یهدف هاکرده شهر بغداد نفوذ  یحریم هوائ به

  .کردرا تصرف  خرمشهر یزخم ۴۰۰۰کشته و  ۱۵۰۰ارتش عراق با دادن 

  

  یعملیات تعرض یارتش برا یبازساز 

  تا درهم شکستن محاصره  ی خودزمان بازساز از. ارتش جنگ را بحالت سکون درآورد      

 درجبهه ها انجام نگرفت، ستاد مشترك ارتش و یماه حرکت عمده ا دو آبادان بمدت بیش از
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ظهیرنژاد  یقاسمعل سرتیپ معاون ستاد مشترك و یفالح یزیرنظرسرتیپ ول یزمین ینیرو

  پنجم ارتش درشب چهارم و یو نیروها کردتهیه  یدقیق یطرحها یزمین یفرمانده نیرو

قبل  آغاز وبرضد عراق را  ینیمه شب حمله غافلگیرانه از ا نیم بعد درساعت یك و ۱۳۶۰مهرماه 

دان هم شکستن محاصره آبا در. گردید یازمنطقه پاکساز یصبح بخش بزرگ یدمیدن روشنائ از

نظارت  یکه برا یفالح ی،پیروز آن روز یفردا. ارتش بود نخستین حمله موفقیت آمیز

 یمهرماه هنگام بازگشت به تهران همراه با سرهنگ موس مدرعملیات حضور داشت درهفت

    مشاورجانشین رئیس ستاد مشترك، یوسف ینامجو، وزیردفاع، سرهنگ خلبان جواد فکور

جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهردریك سانحه ی پاسداران، محمدعلکاله دوز، قائم مقام سپاه 

  .به قتل رسیدند یکهریزك همگ یدرنزدیکدراثر سقوط هواپیمایشان  یمشکوك هوائ

، هوانیروز یهوائ ینیرو یبا پشتیبان۱۳۶۱دوم فروردین ماه  ارتش درشب اول و باردیگر

 یعراق یعمیق دراطراف نیروها یا سوسیان به مانور احاطه -عین خوش - دراطراف محوردزفول

 نفر از کردند، پانزده هزار عراق را نابود یدرطول هشت روز جنگ سه لشگر زره دست زدند و

 یانبوه را اسیرکردند، صدها تانگ و یجمله یك ژنرال و صدها نظام افراد ارتش عراق از

 یپاه پاسداران واحدهاس یسالحها برا و این تانگها که با گوناگون به غنیمت گرفتند یسالحها

  .چهل کیلومتر عقب نشستند یعراق یتوپخانه، تشکیل دادند دراین عملیات نیروها تانگ و

بنام  خرمشهر یحمله ارتش به استحکامات بیرون۱۳۶۱اردیبهشت  ۲۹به  ۲۸درشب بین 

 عملیات بیت المقدس آغاز گردید درکمتر از سه شبانه روزخرمشهر باز پس گرفته شد ، فرمانده

 بیش ازهفت هزار  یعراق یاین عملیات نیروها در در این نبرد کشته شد و یعراق ینیروها

  .گذاشتند یاسیر بجا نفرکشته و

که  رهبران عراق  شده بود، ازاینرو روبروی مخاطره انگیز و دشوار یاوضاع هرطرف با عراق از     

نوزده خرداد  جنگ گرفتند درتصمیم به پایان  بودند یاسالم یواقع بین تراز رهبران جمهور

این پیشنهاد را  یاسالم یسران جمهور دیگر و یخمین یآتش بس را پذیرفتند اما آقا ۱۳۶۱

و برتری برحق  یدرموضع ینصیب ایران شده بود، ایران از نظر حقوق یردکردند، فرصت طالئ

رار داشت و روحیه ق یشدید مال یتنگنا را بیرون رانده بود، عراق در یعراق یقرارداشت، نیروها

 یامواج انسان استفاده از به این درجه نرسیده بود، هنوز باخته بود، خسارات جنگ هنوز خود را

شیخ نشین عرب ی دربرداشت به این مرحله وارد نشده بود، به عالوه کشورها یکه تلفات عظیم
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 یسارت مبلغخلیج اعالم کرده بودندچنانچه ایران خاتمه جنگ را بپذیرد، حاضرند بعنوان خ

  .میلیارد دالر به ایران بپردازند ۲۵۰تا۲۰۰میان 

انتقال  یبین الملل یمرزها  پشت به نیروهایش را   عراق اعالم کرد که همه ۱۳۶۱نهم تیرماه 

  .داده است

خواهان  ۵۱۴تصویب قطعنامه  امنیت سازمان ملل، با یشورا ۱۳۶۱تیرماه  دوم بیست و در

 درهمانروز شد اما یبین الملی نیروها به پشت مرزها یعقب نشین آتش بس و یبرقرار

که هشت روز بعد با  کرد بصره آغاز یبه سو یعملیات رمضان را با امواج انسان یجمهوري اسالم

 یهزار نفرکشته بویژه درمیان نیروهابیست و پنج منابع تا  از یبرخ و بگفته  شکست مواجه شد

 یك آموزش کوتاه سه ماهه با پس از ودند تنهابسیجیان فاقد تجربه ب. جای گذاشت یبسیج

به خطوط اول جبهه ها  یورزش یکتانی ، گاه باکفش هایبدون تجهیزات کاف سبك و یسالحها

گروه  -گروهیپیشرفته عراق یدربرابرآتش سنگین سالحها یروستائ یشدند، این نیروها یم ماعزا

  .غلطیدند یخون م به خاك و

را آزاد  ماه پیش ازآن، درعملیات بیت المقدس خرمشهر ه دوک یمسلح یبدین ترتیب نیروها

کشیده شدن  با، کردند یمتربه سمت جنوب پیشرو کیلو یکصددرمنطقه خوزستان   کردند و

متردرخاك عراق  کیلو بیست و پنجتهاجم بصره نتوانستند بیش از  در ،جنگ به داخل خاك عراق

  .کنند یپیشرو

 -تصرف شاهراه بصره  یدرمنطقه فکه برا یاسالم یهورجم ینیروها۱۳۶۱بهمن ماه هیجده 

 یول دست به عملیات گسترده الفجر زدند یامواج انسان العماره با استفاده از یبغداد درنزدیک

 یازنواح یکوچک یروز نبردسنگین موفق به تصرف این جاده نشدند تنها قسمت ها۹پس از 

  .را اشغال کردند یمرز

زمین به زمین  یدزفول را هدف موشك ها عراق شهر۱۳۶۲تیرماه اول  خرداد و ۳۱ یدرروزها

  .قرارداد

چند مرحله درخاك عراق،  باانجام عملیات خیبردر یاسالم یجمهور۱۳۶۲درسوم اسفند ماه 

  .اسفند مناطق نفت خیزمجنون عراق را به تصرف درآورد ۲۵سرانجام درروز 

توسط عراق  را یشیمیای یبردسالحهاکارشناسان سازمان ملل متحد، کار۱۳۶۳دراول فروردین 

  .تائید کرد یاسالم یجمهور یعلیه نیروها
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 یجلوگیر یمرزي، ناظران سازمان ملل متحد برا یبدنبال باالگرفتن بمباران مناطق غیر نظام

  .درتهران وبغداد مستقرشدند۱۳۶۳خرداد  ۲۲ازاین گلوله باران از 

همزمان  درسه جبهه بطور یلیات دیگربا انجام عم یاسالم یجمهور ارتش۱۳۶۴بهمن ۲۰در

ترین جبهه  یدرعملیات والفجردرجنوب نبرد روز۱۶ یاسفند ط ۶به خاك عراق حمله بردوتا 

  .شد موفق به تصرف شبه جزیره فاو

با تصرف شهر مهران درداخل خاك ایران پیشنهاد کردندکه  یعراق یاردبهشت نیروها ۲۷در 

 ۱۳۶۵این پیشنهاد را رد کرد، دردهم تیرماه  یاسالم یمهران با فاو مبادله شود اما جمهور

  .روزبطول انجامید مهران را باز پس گرفت هشتکه ی عملیات یط یاسالم یارتش جمهور

اجراي  امنیت سازمان ملل متحد باردیگر از دوطرف خواستار یشورا۱۳۶۵مهرماه  ۱۶در 

  .را شدت بخشد گرانه خود یمیانج یوشش هاکشد وازدبیرکل خواست  ۵۸۲قطعنامه 

دادن  نیز با تصرف بصره آغازشدکه این بار یبرا ۴ی عملیات بزرگ کربال۱۳۶۵دیماه  ۴در

 یبرا ۵ یروزبعد عملیات کربال ۱۲تلفات فوق العاده سنگین دوروزبعد به شکست انجامید 

 یعملیات دیگر۱۳۶۵دیماه  ۲۳تصرف بصره شروع شد و باشکست مواجه گشت، یکهفته بعد 

  .دراطراف قصر شیرین علیه عراق شروع شد یکزدرجبهه مر

  

  

  بمباران وموشك باران شهرها وقبول صلح 

 یهوائ و یشهرها را هدف حمالت موشک باردیگر۱۳۶۵دیماه ۲۷در عدب روز عراق چند     

 ۵۷عراق پس از  ،۱۳۶۷فروردین ۲۱تداوم یافت، در۱۳۶۵بهمن ماه  ۵حمالت تا  قرارداد، این

اران بدون وقفه تهران ودیگرشهرها به جنگ شهرها خاتمه داد، دراین روزبمباران وموشك ب

موشك به  ۸۷نتوانست بیش از  یاسالم یموشك دوربرد به شهرها پرتاپ کرد وجمهور ۲۰۰مدت

  .عراق پرتاب کند

 قطعنامه را به اتفاق آرا تصویب کرد، این همان  ۵۹۸امنیت قطعنامه  یشورا۱۳۶۶تیرماه۲۹در

آنرا  درجبهه ها سرانجام متعدد یسال بعدپس ازتحمل شکست ها یمینخ یکه آقا است یا

  .پذیرفت
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، مبادله یبین الملل یبه پشت مرزها ی، عقب نشینیاین قطعنامه خواستار اعالم آتش بس فور

  .بودشده  یاسیران جنگ

  

  

  مسلح درمدت جنگ  یضایعات وخسارات نیروها

مستقیم وغیرمستتقیم  یرت ها وزیانهاوعراق خسا یاسالم یجنگ هفت سال وده ماهه جمهور

تعداد ۱۳۶۷شهریور ۲۷در  یبه کلیه امورکشور واردساخت، وزارت فرهنگ وارشاد اسالم بسیار

  .مسلح را باین شرح اعالم کرد یتلفات نیروها

  نفر ۳۵۱۷۰      ارتش

  نفر ۷۹۶۴۴      پاسداران وبسیج

  نفر ۵۰۶۱      یژاندارمر

  نفر ۱۰۰۶    یانقالب اسالم یکمیته ها

  نفر ۲۰۷۵      یجهاد سازندگ

  نفر ۲۶۴      پلیس

  نفر ۱۲۳۲۲۰      جمع کل

دائره      و نفر هزار۲۶۲ را یاسالم یجمهور یتعداد تلفات نیروها) پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا 

 کل تلفات و ایران جمع یهزارنفر، کارشناسان نظام ۳۰۰اتحادیه عرب رقم یالمعارف نظام

هزارنفربر آوردکرده اند، تربیت وآماده کردن این افراد ۳۵۰ارتش را بیش از  یضایعات انسان

میلیارد دالر  ۳۲ایران به حدود  یکارشناسان نظام یهزینه بسیارسنگین دربرداردکه از سو

تا  ۱۲برآورد شده است، گذشته ازهزینه، تربیت نظامیان با توجه به میانگین درجات آنها بین 

  .قابل خرید نیستی سال زمان الزم داردکه به هیچ قیمت ۱۹

وارد شده برارتش، ازنظر اسلحه، تجهیزات ووسائل براساس برآوردکارشناسان  به  یخسارت ها

وارد آمده به  یوتجهیزات یانسان یبنابراین هزینه کل خسارت ها شود یمیلیارد دالربالغ م۱۶

  .زند یسر م میلیارد دالر ۴۸ارتش به 
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  :بسیج  سپاه پاسداران و

بسیج   نفرات هزارنفروتعداد۱۹۵ایران به حدود  یکارشناسان نظام یداران ازسونفرات سپاه پاس

که درسپاه  یبسیج یشود، عمده تلفات واحدها یهزار نفربرآورد م۴۹۰مستضعفان به حدود 

 یپاسداران سازمان یافته اند، درعملیات آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، هورالعظیم دربین سالها

سپس  شبه جزیره فاو و وبه ویژه درتصرف جزایرمجنون و لفجرعملیات وا و۱۳۶۵تا  ۱۳۶۳

سپاه  یواحدها  یازاین مناطق وشلمچه به آنها وارد شد، آمارتلفات وضایعات انسان یعقب نشین

  :به شرح زیراست بر اساس برآورد کارشناسان نظامی ایرانی پاسداران وبسیج 

  نفر ۴۲۵۰۰۰    تلفات سپاه و بسیج درطول جنگ

  نفر ۱۱۰۰۰      اسیر

  نفر ۱۰۰۰۰۰      معلول

  نفر ۵۳۶۰۰۰      جمع 

  

  علل تلفات سنگین سپاه و بسیج

  .تجربه وآگاه به فنون جنگ  با و نداشتن فرماندهان بصیر -

     کثر پس ازسه ماه آموزش به جبهه اعزامی حدابسیج ینیروها(ینداشتن آموزش کاف -

  )شدند یم

  .پیشرو ینیروها و یورت امواج انسانبسیج درخطوط اول جبهه به ص ینیروها استفاده از -

 سنگین، ینداشتن سالحها -

برابرخطوط  رویه به آنان در یوحمالت نسنجیده وب ها یسبك بسیج یآتش سالحها  -

  .گذاشت یدرمیان آنان برجا یعراق کارساز نبوده وتلفات فراوان یسنگین دفاع

خود سرانه، فرماندهان  فتارر یبود ول آتش توپخانه ارتش برخوردار یسپاه با آنکه ازپشتیبان -

  .شد یآنان باعث افزایش تلفات م یگری ناآزموده، سپاه وحمالت ناهم آهنگ وناش

  .بسیج سپاه و نبودن سلسله مراتب مشخص در و ینداشتن انضباط سرباز -
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  .یتبلیغ روحیه شهادت طلب رژیم و یسو این نیروها از افراد یمغزی شستشو و تلقین ها -

  برخورد تمرین بودند، در یب آموزش ندیده و د سپاه چون غالبا جوان وافرا : باختن روحیه -

که بیشتر  آمد یپدید م یاغتشاش و ینظم یب دادند و یرا ازدست م با دشمن روحیه خود

 .انجامید یآنان  م یبه نابود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  مسلح ینیروها و ها حکومت

راد صالحیتدار تشکیل شده بـود و جوانـان نـورس کـه     شکی نیست که نیروهای مسلح از اف     

وجودشان سرشار از صداقت، انسان دوستی و عشق به میهن بود به این نیروی عظـیم  پیوسـته   

 50درصـد و در پیـاده نظـام     20می توان سربازان وظیفه را هم درکـل ارگانهـای نظـامی    . بودند

و سربازان فاصله طبقـاتی فاحشـی وجـود    متاسفانه بین افسران، درجه داران . درصد برآورد کرد

ایـن   این معضل اجتماعی از یکسو وعدم بینش فرهنگی، اجتماعی و تجربـه سیاسـی در  . داشت

  .نیروی عریض و طویل وحشتناک بود

یعنی همه چیز در ارتـش   . البته عامل اصلی این بدبختی ها حکومتهای سلسله پهلوی  بود      

الصه می شد و نظامیان ناچار بودنـد در سیسـتیم دیکتـاتوری،        میهن خ -شاه -خدا: با سه کلمه

با انضباط ظاهری و بدون شناخت حقایق،  بویژه،  هویت ملـی خـود چشـم بسـته روزگـاری را           

  .با  اطاعت کور کورانه  سپری نمایند

   بـه   یسـپهبد سـخن فردوسـ    ماننـد  یدرارتش کتابهای«  ۱: نویسد یم خسرومعتضددراین باره 

ایـن   شد و یدرکالس درس تدریس م) که پیوسته دائم الخمربود( قلم سرهنگ احمد بهارمست

 یدرجـه افتخـار   کـه نویسـنده بـه او    یقول فردوس مقررات ارتش تطبیق داده، از شاهنامه را با

نویسـنده   ینداشت، یعن یمنطق که جنبه موثر و شد یآورده م یاعطا کرده بود مطالب یسپهبد

  »  کردی م روز یارتش یه برداشتهاشاهنام اشعار از

__________________________________________________________________

  ۱۴۳ص  ۱۳۷۶چاپ  ،نشر البرز، درون ارتش شاه  -۱



  انقالب ارتش بعد از

_________________________________________________________ 
189

این نظام بـه   در هرگز ،دهند یمختلف تشکیل م یت هاکه ساکنانش را مل یایرانبرای نمونه،   

، یمـادر   اینکـه  زبـان   قبـل از  یمـن تـرك آذربایجـان    ییعنـ  .شد یآنان بها داده نم یهویت مل

را درتقدم نخست پـاس بـدارم، متاسـفانه مجبـور      آنها بشناسم وو هستی ام  را  فرهنگ، تاریخ

یـك   یارتـش شاهنشـاه   در سپرده و یاصالتم را به بوته فراموش یسیستم شونیزم درونبودم در

سیسـتم خودکامـه سـنترالیزم     از یمیـل بـاطن  بـرغم  و  .بیـایم  آتشـه ببـار   دو »انیستایر پان«

سـالله    الجرم همه بـه حکومـت  . من نبود سرنوشت سایرهموطنانم نیز بهتراز .نمایم یپشتیبان

شدن درتبلیغات شـدید   گرفتار منطق و بدون تعقل و اطاعت کورکورانه و وابسته بودند و یپهلو

  . کرد یا بیداد  مآشکار ییك بعد

مریکائی در سـتاد ارتـش   رئیس هیئت مستشاران آ» چابلونسکی«ژنرال به چکیده اظهارات      

 2500چابلونسکی پس از برگزار ی جشـن هـای   « : ت های ساکن ایران  اشاره می کنمدرباره مل

ایرانی انتقادات  صوصی با امیران و افسران ارشد سال بنیانگزاری شاهنشاهی ایران با مذاکرات خ

بی ثمـر شـاه بـرای     یت ها و اقوام ایرانی و تالش تضاد میان قوم زیادی از ساختار جامعه ایران،

 مـی گویـد، در ایـران   همچنـین   . کنـد میان توده های مختلف مردم ایران می ایجاد انسجام در

فارسـی را  نمـی فهمنـد و    اما بسیاری از ایرانی ها زبـان  چه زبان فارسی گستره بزرگی دارد گر

ست و عده ای تا پایان عمر فقط به زبان های ملـی خـود   صحبت یک فارس زبان با آنها دشوار ا

  )91،92، خسرو معتضد، صص1383شب ژنرال ها، سال(. سخن می گویند

 در ت هـا ارتش مانند چماق سرکوب ملـ . ه بودشاه بعنوان سایه خدا به ملت شناسانده شد      

سـال سـلطنت    پنجـاه و سـه   در  کلیبطور. چرخید یم آن بود یدست شاه که فرمانده کل قوا

 ه شورش وب کشور کنار بارها درگوشه و مشروع خود یت ها بخاطرخواسته هامل یخاندان پهلو

را بـا    ، آنـان مـردم  یاصالحات و تن دادن به خواسته ها یبار بجا اما هر .عصیان دست زده اند

  . محکوم ساخته اند ینظام یسرکوب ها تهدید و

ــرا        ــای مســلح ب ــه          بســیاری از ســران نیروه ــه ب ــت خودشــان بطورآگاهان ی حفــظ موقعی

در ایـن بـاره ارتشـبد فردوسـت        !  خواسته های به حق ملل ساکن ایران سرپوش می گذاشـتند 

مسئله ای که «ستان تشکیل شده بود،  چشورائی که در رابطه با عدم امنیت در بلو«: می نویسد

رد پیرامـون خودمختـاری بلوجسـتان    سپهبد کمال رئیس اداره دوم ارتش، در شورا مطرح  میک

شنیده که قـرار اسـت یـک بلوجسـتان مسـتقل،      ) یعنی انگلیس ها(او  می گفت که از باال . بود
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) رئـیس سـتاد  (چنـین مـواردی، ازهـاری    در. ن ایران و پاکستان بوجود آیـد متشکل از بلوجستا

که نوشـته  » !داین صحبت ها برای بحث است و در صورتجلسه نوشته نشو«: بالفاصله می گفت

  » !تا ارتش زنده است اجازه انجام این نقشه را نخواهد داد«: سپس ازهاری می گفت. نمی شد

هرموقع که بحث بلوجستان در شورا مطرح شد، سپهبد کمال اصرار داشـت ایـن مطلـب را بـه     

عنوان کند و برخورد ازهاری هم همان بـود و درصـورت جلسـات    » یک مطلب مطمئن«عنوان 

در واقع، در زمان بوتو نیز نا آرامـی هـای   . اصوال موضوع جدی گرفته نمی شد شد و درج  نمی

بلوجستان اوج گرفت و محمد رضا با خریدن تعدادی سران بلوچ موفق به جلـوگیری از سـرایت   

  1 ».اغتشاشات به داخل ایران شد

  خراسـان، س، و غم انگیز ترکهای قشـقایی درفـار   حوادث خونبارازدوران حکومت پهلوی ها      

.   هنـوز از خـاطره هـا زدوده نشـده اسـت     آذربایجـان   ستان، کردستان وچ، بلوترکمنستان، اهواز

، پا را فرا تر گذاشته و به برون مرزهـا، یعنـی بـه منطقـه     1350ی حاکمیت درنیمه دوم دهه حت

  ]قبال در این باره اشاره شده است[ . ظفار در عمان هم نیروی نظامی گسیل داشت

نظامیان را در برابر شهروندان قرار داده و درنتیجه خونهـای بسـیاری        همواره درطول تاریخ      

پهلوی ها نیز یکانهـای نظـامی و انتظـامی در مقابـل مـردم قـرار        درحکومت. ریخته شده است

نیروهای مسلح درمیان حاکمان وقت و انقالبیون سنگین تـرین ضـربات     گرفتند و درنتیجهء آن

 وارد 1357در انقالب سال  نظامیان از یغرور بسیار روح، احساس و بر یزخمو  هشد  را متحمل

   .شد

 یخـوردگ  وا  و  یدرگمـ  به سـر  انقالب پرسنل کادر یاوایل پیروز درخوب به خاطر دارم،       

نظامیان شد، اشاره   به آن یقبل سطور همانگونه که در .دچارگشته بودند یذهن و یروح  عمیق

توانستند همه چیزگذشـته   ینم  که یکروزه بود یطبیع تربیت شده  و یرنظام پادشاهیك عمرد

     کـه روزانـه عـده ای از همقطارانشـان را بـه       را یاسـالم  یجمهـور  فرامـوش کـرده و   یرا بـزود 

     .درك کنند سپرد جوخه های مرگ می

  و سرهنگ ممتاز سرلشگر بازنشسته محمد ولی قره نی، سرهنگ نصرالله توکلی سرهنگ مجللی 

  چکیده ای جای دارد در اینجا  به. پیشگام ترین افسران پیوسته به انقالب بودند اصلی ترین و

__________________________________________________________________  
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سال بعد درنامه سرگشاده ای به حوادث آنروزها پرداخته  14کی از آنان که حدود نوشته های یاز

  . است  اشاره کنیم

بهمن، با اینکه   22غروب روز «: له توکلی در این باره می نویسدسرهنگ بازنشسته نصرت ال

  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،   

دسته  -چه بخواهیم و چه نخواهیم، دسته. درحال سوختن و انهدام و انفجار و یا آشوب بود

داری و حفاظت  نظامیان و غیرنظامیان دستگیر شده را می آوردند و ما دیگر فضای برای نگه

بعلت  غالبا دوستان قدیم من بودند که فرماندهان لشگرها و پایگاهها که!   ...  ...اشتیم وآنها ند

...!  و. سیستم و روش نا صحیح زمان شاه، جرات هرگونه اخذ تصمیم و ابتکارعمل را نداشتند

اعدام های بسیاری از افسران که اصوال گناهی جز اجرای دستور برای تامین به اصطالح امنیت 

، در چارچوب نظاماتی که در آن قرار داشتند، مرتکب نشده بودند، به هیچ  وجه جایز نبود کشور

 و جز انهدام  روحیه ارتش و سیستم های فرماندهی آن که جبرانش هنوز هم سالها  به طول 

از همان اول هم از اعدام پرسنل نظامی با کمال شدت  :می افزاید. می انجامد، نتیجه ای نداشت

  .کرده و هدفی جز نیرومندی ارتش و اعتالی میهن بزرگ اسالمی مان نداشته و ندارمانتقاد 

ضمنا به منظور آنکه در ثبت حقایق اشتباهی نشود، اینجانب دقیقا در روز جمعه بیست و هفتم 

قبل از آنکه حتی یک نفـر اعـدام شـده باشـد، درمنـزل حضـرت آیـت اللـه امـام              1357بهمن 

استعفای خود را حضور ایشان عرض و با کسب اجازه ایشـان در خانـه ام    خمینی حضور یافته و 

اعتراض و مخالفت من با اعدام افسـران در شـماره هـای هفتـه اول و دوم اسـفند      . منزوی شدم

  1».نشریه محترم کیهان نیز درج و ثبت شده است 1357

ارتـش    دردرون یراوضاع جـا  »مهدی بازرگان«دوران نخست وزیری  انقالب یاوایل پیروز در  

سـربازان،   دربـین   یشد، صـمیمیت معنـو   یتبعیض برچیده م  یافت، کم کم ینسبتا تحول م

  توجـه قـرار   مـورد   پـائین   بویژه درجات  یافت، یافزایش م کارمندان،  افسران و  درجه داران،

 بـه  راه رسـیدن   سد جاه طلب، ارتش را  و یسیاس یگروهها یاما دراین میان برخ. ندگرفت یم

  . کردند یم  تقال آنانحالل  یسیستماتیك برا بطور دانسته و اهداف خود

__________________________________________________________________        
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درجه داران، ی برخ خود داشتند، زعواملا یمهم یپستها ازاین سازمانها یدردادگاهها، برخ      

 ،متنفذ چسبانده »آخوند«هریك خود را به یك  افسران وابسته به این گروهها یا به عناوین دیگر

اتهام ه خواستند ب یم که را ی، هرکس ی، حسودیشخص یآگاهانه یا نا آگاهانه بعلت خصومت ها

داشت لو  یگرم ه این اتهامات بازارضد انقالب ک و یوابسته بودن به رژیم سرنگون شده پهلو

 64هم درستاد لشگر انگشت شمار یاین افراد عده ااز .ساختند یداده سرنوشت اش را دگرگون م

اعمال زشت این و  فروختند یم فخر دیگران به شده و یانقالب یکروزه  خورد که یبه چشم م

  .گردید یم درمیان پرسنل  یرضایت نا  ایجاد  عناصر سبب

 لشگرگسترش یگانها اطاق رئیس ستاد دریک روز انقالب نگذشته بود،  یازپیروز یماه دچن     

و رئیس ستاد  سرهنگ غالمحسین صادقی، کردم، پشتم به طرف ینقشه پیاده م یرا دررو

، آنها در رابطه با  پرونده ای  که در روی میز بود بوددرجه دار آجودانی  حسین زادهپرویز  استوار

با حسین زاده هم . کرد یسخت مخالفت می موضوعباره در یصادق. تگو می کردندبا یکدیگر گف

، دهحسین زا .ی بودمهربان و هوشیار ،درجه دار با فرهنگ و او اهل خوی بود .صمیمی بودم

 ازارتش یبرکنار یبرا بود که یموضوع مذاکره درباره لیست نظامیان ؛همانروز بمن گفتی فردا

 کنارگذاشتن شما با رئیس ستاد، اما هم جزو لیست مزبورقرارداشت اسم شما و تهیه شده بود

  .    می کردت مخالف بشدت 

تنها             همفکرانش و یصادق اما. ام داده خوب صادقی قبال توضیح خصوصیات درباره     

 رمدت قاد دراز الکین در .نمایند یجلوگیر ی ناعادالنهتسویه ها توانستند درکوتاه مدت از یم

 و ند کردی مدرکلیه امورات دخالت  ظاهرساز افراد فرصت طلب و. آن نبودنداز یبه جلوگیر

 یدرظرف چند ماه چندین هزار نظامهمین هم شد، . انجام می دادندخواست یدلشان م هرچه

  .برجسته ازدرجات مختلف بعنوان بازنشسته، بازخرید، اخراج، کنارگذاشته شدند

بخدمت  یرا برآن داشته بودکه رغبت ما یاسالم یرکاران جمهورندا دست یها یمهر یب     

یکروز  .شناختم یقبل م زرا ا کوثر وقت سرهنگ فرهنگ فرمانده لشگراولین . نداشته باشیم

او وارد  ، خارج شوم ستاد خواستم از یم  پایان خدمت هنگامیکه پس ازنزدیک غروب بود، 

  ی و عرض تبریک بمناسبت مقام جدیدش، ترام نظاماح یدرکنار پله ها پس از ادا .شد یم ستاد

آهسته درنگ بدون  و مرا فهمید منظور حاال چکار کنم؟ او«! جناب سرهنگ:  آهسته به او گفتم

 روحیهزیرا او »  سخت خواهد بودها شما به امثال ادامه خدمت   شما نیست، یجا« :پاسخ داد
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همیشه در برابر  و متنفرم یچاپلوس از و  هستمیکرنگی  دانست آدمیم و شناخت یمرا خوب م

  . بی عدالتی ها مقاومت کرده ام

به خدمت  ی اند حدود یکسال وبا تسویه من،  فرماندهان وقت باالخره عدم موافقت روسا و     

 یجمهـور حکومـت   یشبکه برانـداز «اتهام شرکت دره ب۱۳۵۹سال  سرانجام دربهار .ادامه دادم

مـرگ نجـات    از  کـرد  یاما بخت یـار  . مرگ پیش رفتم یپا تا. ماز زندان سر درآورد »یاسالم

  .گذاشته شدم جزو اولین تسویه شدگان ارتش کناراین بار  ، از زندان یاز آزاد  پس یافته و

 : گفـتم ی و بخـود مـ   کردی م به ذهنم خطور 1فرهنگ کوثرگفته سرهنگ گاهی  بعدها درزندان

 کـار از کـار متاسـفانه  » ،شـدم  یتار چنین مصائب نمـ اکنون گرف ،اوایل تسویه شده بودم دراگر«

اینجـا درج  در این بـاره دارم، اطالعاتی که در .براندازی  وجود خارجی نداشتشبکه . گذشته بود

 رئیس شـبکه « به اصطالح و وقت ندرکارانا دستاز که شاپورمحسن زادگان راسرگرد : کنم یم

 .شـناختم  یمـ  ،بیچـاره اش کننـد   این اتهام با شده بود و درنظرداشتند که لقب داده »یبرانداز

  و گـرد  هنـوز  .شـد ی این ارتش مظلوم محسـوب مـ  تواضعکار  پردل و ازنظامیانمحسن زادگان 

  صـورت اش   و سر از] الواتان درمنطقه سردشت آذربایجان غربی قرار دارد[ الواتان یکوهها غبار

   گلولـه پاسـداران    به ضـرب  ،گررودار داستواش پوچ همراه دوست   که به بهانه زدوده نشده بود

  . درپادگان جمشیدیه جان به جان آفرین تسلیم نمود

      مراجعه  گردان زندان آنان به میان سربازان تیرباران یسنگ دالن برا هنگامیکهگویا      

 این ارتشیان مظلوم تیرباران پس ازو  نمی دهند نشان تمایلپرسنل یك از نمایند، هیچی م

 از و رئیس زندان سروان علی پکوپ . به این عمل اعتراض می کنند بشدت دگانپرسنل پا

  ،ی، ستوان حبیبیلطف الله لطفعلی استواردرتابستان همان سال . [دهدی شغلش استعفا م

  باتهام شرکت در شبکه براندازی، زندان اوین آنها در پس از ی، استوار رحمتیبیانپرویز استوار 

__________________________________________________________________   

قبال رئیس رکن سوم . ، اهل شیراز بود، او را ازهرلحاظ از بهترین ها در ارتش می شناسمکوثر سرهنگ فرهنگ -1

، بار دیگر برای شناسائی محور. یکبار باتفاق هم به ماموریت تهران، ستاد نیروی زمینی در لویزان رفته ایم. لشگر بود

حتی پس از پیروزی  انقالب، . اطراف رود ارس و ماکو رفته بودیم) پلدشت(خوی، قره ضیاالدین، قیزیل قشالق 

انتخاب شد و درمدت  64بخاطر محبوبیتی که بین همقطارانش داشت، بطور انتخابی به فرماندهی لشگر فرهنگی

  ..کوتاه از این پست تعویض گردید
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سرنوشت  از دیگر زندان ابد محکوم شده بود و مقدم به  گروهبان حیدر تیرباران شدند و  

همیشه مبارزه با  و  شدند یلشگر محسوب م نظامیان افراد بهترینهمه این .] خبرم یدیگران ب

 یهاسیستم  از و  خوردند ینم  روز  نان را به نرخ دادند و یم  ستم عالقه نشان هرگونه ظلم و

   ۱ .بیزار بودند یبه سخت دیکتاتور

 و یمل مخالف مصالح را یفعل ادامه اوضاع نکبت بار وپهلوی دوران ننگین  تجدیدآنها،      

  بودند یجسور استعداد و با هوش، آنان نظامیان با. دانستند یم حقوق بشر

! صادقانه اعتراف کرد که راههای بهتری برای فرجام نظامیان موجود بود که اجرا نشد باید     

   درکشور ویتنام «. به شیوه برخورد با نظامیان در ویتنام و هند توجه کرد در این رابطه میتوان

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 

مهماتما گاندی با مهربانی           . مهاتما گاندی رهبربزرگ انقالب هند رفتندار به دید. درآمدند

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 

و متشکل به دولت جدید انتقال یافت و حتی انفکاک آن ارتش به دو  ملی دست  نخورده  

  2».ارتش جمهوری هند و جمهوری پاکستان نیز درکمال نظم و ترتیب انجام شد

 اتهامات با  آنان را، خشن یشیوه ها از یبا بهره برداردرحکومت جمهوری اسالمی متاسفانه      

ناخواسته ایران  درجنگ  یا و دادند مرگ قرار یهابرابرجوخه  در شکنجه و دستگیر و ضدانقالب

 سوگ در تا ابد چشمان اشك آلود با عراق به کام مرگ فرستاده شدند و هزاران خانواده داغدار و

  در سالهاست اکنون وطن کرده و یجال شان علیرغم میل یکثیر یعده ا و گریستند عزیزانشان

 __________________________________________________________________  

شمسی در زندان جمشیدیه بودم، فقط چند روز علی پکوپ را درآنجا دیدم و پس ازآن ۱۳۵۹هنگامیکه درسال -۱

جوانمرد بود و درهمان سالها به هلند پناهنده شد، » علی پکوب «. دراستانبول با او مالقات کردم۱۳۶۰در دهه 

دوچرخه بوده، بشدت با ماشین تصادف کرده  و مجروح شد، سرانجام متاسفانه چند سال بعد هنگامیکه سوار 

  .  این کشور است» زووله«دربیمارستان درگذشت و مزارش در شهر 

 ۸۹۹، ص  ۱۳۸۳شب ژنرال ها، خسرو معتضد، سال  -2
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دوش  کماکان بر کنند و بارسنگین غربت را ینرم م پنجه  ها دست و یدیارغربت با انواع سخت  

 خارج ترور یدرکشورهاایران  دولتخودکامه  یگروهها بوسیلهناجوانمردانه  یعده ا .کشند یم

  . ندزود رس به کاروان ابدیت پیوست و یمرگ غیرطبیع با شدند یا

 ی اسالم یهیات حاکمه جمهور و یساله نظام سرنگون شده پهلوپنجاه و سه زمامداران      

  شانه صد بر در که دراین مدت ریخته شده صدی خونهای .شده اند یمرتکب گناهان عظیمایران 

دل  این جنایات در .کند یم یمزبور سنگین یهمه دستندرکاران حکومت ها هیئت حاکمه و

  !!آینده این گناهان را هرگز نخواهند بخشود ینسل ها گرفته نسل حاضر و یتاریخ جا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





   

  

  

  بخش پنجم
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   !؟و مصائب آن زمزمه های شبکه براندازی

 در آذربایجان و درغرب کیلومترمربع۲۴۰۲وسعت حدود با )پیرانشهر(خانا  شهرکوچك     

گردنه  .شود یم یبوسیله یك رشته جاده باریك شوسه به مرز منته مرزعراق واقع شده و ینزدیک

این  .دراین محور قرارگرفته است یخطرناک یها یسرباالئ و باپیچ وخم، سرازیر »شیخ«معروف 

 مرز یسو دو درهر .شودی محسوب م احاج عمران، خان یاولین شهرعراق یعن یجاده معبروصول

  .به جاده استی صعب العبورکلیه حرکات موتوریزه متک یبانگیزه پوشش کوهها

  به پبرانشهرتغییرنام یافت و یکه دردوران پهلوبود) خانا(پیرانشهردرگذشته  ینام اصل     

 .باشد یم نقطه استراتژیك یخانا بلحاظ موقعیت نظام .کیلومتراست۱۵۰واورمشهر آن تا  فاصله

 .ارتش ساخته شده است یاصول مهندس با یدرگردنه شیخ وپیرامون آن مواضع مستحکم دفاع

خانوار بوده  ۸۶۷۵نفرشامل  ۶۱۰۲۵ یدارا یشمس۱۳۶۵مار سال جمعیت این شهر برابرآ«

.»است ،
 سیر است و آن سرد یآب وهوا یبعلت قرارگرفتن درمنطقه کوهستان یبلحاظ اقلیم ۱

 و رس دارد زود یمعموال زمستانهااین منطقه  .وزد یم یموسم یدراوایل فصل پائیز بادها

   .می دهد تشکیل یدامدار و یاقتصادش را کشاورز

. شهرخانا قرارگرفته است یکیلومتر ۳کنارجاده سلدوز، خانا ودرحدود  پادگان خانا،     

دراین پادگان  یسرویس رزم یپشتیبانو  یرزم یپشتیبان ،یرزم ییگانهاشامل پیاده، ۱تیپ

  یشمال شرق یکیلومتر بیستدرپادگان پسوه درنیز این تیپ  پیاده۱۷۳گردان  مستقربوده و

__________________________________________________________________

  ۱۳۷۸تاریخ اورمیه احمدکاویانپور سال  ۴۳۹ص  -۱
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 خیلی از موثربوده و یاهال یاقتصاد یشهردرشکوفائ یاستقرارتیپ درنزدیک .خانا استقرارداشت

  .تشکیل داده بودند را یکانیان مرندمرزی شهراین بازاریان 

 یبرا  ماموربه لشگرکه »وان.اچ.یو«بایك فروند هلیکوپتر ۱۳۵۸هارسال ب یازروزها یسحرگاه یک

 بنام ینمود بهمراه نوجوان یم الواتان پرواز یمرز مستقردرمنطقه ییگانها یتدارکات یپشتیبان

فرزند دوستم  ،امیرپاشایی[  .درپادگان پیرانشهرفرودآمدیم و پرواز وازپادگان اورم )امیر پاشایی(

  پدرش می آمد، وپدرش بعنوان درجه دار مخابرات که برای دیدار بود پاشایی ر سیف اللهاستوا

   ]از مرکزلشگر مامور به تیپ شده بود

یگانهای باقیمانده در . برخی ازیگانهای تیپ برای انجام ماموریت پادگان را ترک کرده بودند

قبل  یسالها. بودتقریبا پادگان ساکت . گوشه کنار پادگان به کارهای آموزشی مشغول بودند

 .پیشین را نداشت یسالها یاین بارپادگان آن سیما .دفعات مکرر به این محل آمده بودم

پس از پیروزی انقالب اسالمی تسویه نظامیان  و انقالب شده بود، بازداشت، شکنجه، اعدام ها

یشان چهره هاناراحتی و پریشانی افراد از .پدیدآورده بودفزاینده ای  یهای یدرمیان پرسنل نگران

   .خواستم هرچه زودتراین دیارغم زده را ترك کنمی م. این حقیقت را نشان می داد

 ،وگروهان مستقل ودرجه داران مسئول گردان ازتوجیه فرماندهان عبارت بود یتممامور     

بوسیله  ماه یکبار فرمها هرچهار. یگانها یرزم یآمادگ یتنظیم فرمها یبرا ۴-۳-۱رکن  یروسا

 یفرستاده م یزمین یبه بخش عملیات ستاد نیرو ازطریق لشگریکجا  ملیات تنظیم وبخش ع

فرم های مزبور  میزان آمادگی رزمی هریگان به لحاظ پرسنل، لجستیگ، آموزش، در. شد

قرار می گرفتند برای اعزام به ماموریت  1ردیف یگانهائیکه در. معلوم می شد] 1،2،3،4[بترتیب 

یگانهائیکه در ردیفهای بعدی قرار داشتند، بایستی درترمیم کمبودها . دعملیاتی مشکلی نداشتن

   .  اقدام می کردند

        رئیس رکن سوم تیپ سرگرد شاپور و یتیپ سرتیپ ابوالقاسم حاج باقر فرمانده     

همانروز پس  عصر .بودم» محسن زادگان«مهمان  را درباشگاه  همانروز ناهار .محسن زادگان بود

سن زادگان ازستاد باتفاق مح، دوستان باخداحافظی و دررکن سوم تیپی اداری ام کارهاازانج

 هر. کردی م مرا بدرقهمحسن زادگان . گشته بودآلواتان به پادگان باز از کوپترهلی. خارج شدیم

اوضاع آشفته  محسن زادگان از معلوم بودکه. زدیم یقدم م به ستاد یخیابان ورود امتداد دردو 

باید قبل ازغروب  اما زمان کم بود و .دل بکند و خواست با من درد یو مل پری داشت جاری د
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محسن زادگان  .برچهره اش دوخته بودم چشمانم رادرهمان حال . گشتیم به لشگر بر می

 را انسانها یانقالب اسالم یدادگاهاچرا « :کرد وگفت صحبت یاوضاع جار ینابسامان نخست از

       سرپرست یب ها راآنهای بی گناه خانواده  چرا کند؟ی ماعدام  کنجه وبنام اسالم دستگیر، ش

 از و  »...و  برند، یم عزا سرشان را  هم در و یظامیان مانند مرغ هم درعروسمی گذارند؟ بویژه ن

 باید درنظامیان  ما«: به سخنانش ادامه داده وگفت .متنفر بود بشدت تیربارانها یعامالن اصل

بتوانیم هموطنان ، بلکه باید دراین راه ثابت قدم باشیم و. مقاومت کنیماکم حبرابر ظلم 

   .ها نجات دهیم یعدالت یب از ستمدیده را

با  دارید من یشما درمرکزلشگرموقعیت خوب. متشکل شویمنیل به این هدف باید  یبرا     

 . سازم ارتباط برقرارتوانم  یمدرصورت نیاز به عراق گریخته اند  که ناگزیر ینظامیان سرشناس

     زیرپوشش در تواند می او واست  سرپرست موزیك پادگان مورداعتماد استواردرودگر

هضم این » .باشد درآینده شما  ماموریت های اداری به مرکز لشگر بیاید و رابط بین من و

بخاطر این حرفها را که می زنید بعضی ها ! نکنید یشوخ«: گفتم .پیشنهاد برای من دشواربود

خودتان بهتر می دانیدکه چقدر بی قانونی حاکم ...! دهند و یخود شیرینی کار به دستتان م

را  تیگفته ها«: بعد گفت یکی دو لحظه فکر کرد وتکان دادن سرش  محسن زادگان با »است

       بلکه... می کنم، اما، ما که نمی خواهیم قیام مسلحانه بکنیم و یا کسی را بکشیم و تائید

میان نظامیان ، مبارزه مدنی را برعلیه کسانیکه حقوق انسانها را می خواهیم با ایجاد تشکل در

درلحظات آخر  .پانزده دقیقه طول نکشید بیش از ما یگفتگو! زیر پا می گذارند آغازکنیم

  .بازگشتیم وکوپتر به اورمی با هل ]امیر[، همراه یحافظ خدابا  و هیکدیگر را درآغوش گرفت

صحبت های معمولی را . کاه، کوه خواهند ساختستی من هرگز باور نداشتم روزی ازرا     

جدی خواهند گرفت و عده ای نظامیان روشن فکر را باتهام باصطالح تشکیل شبکه براندازی 

در این باره . [جمهوری اسالمی دستگیر و درتهران محاکمه و سپس آنان را تیرباران خواهندکرد

  ] دادبعدا توضیح خواهم 

قسمت های داخلی نا  عراق و ترکیه و امتداد مرز دراین ایام بخشهای ازآذربایجان غربی در     

    جاده ها بویژه. دحکومت مرکزی تهران می جنگیدن گروههای مخالف، با احزاب و. ن بودام

. روزانه عده ای به هالکت می رسیدندمتاسفانه دردرگیری دو طرف . شد یشب ها بسته م

. سپس به خاک سپرده می شدند وه کشته شدگان نیروهای دولتی معموال درشهرها تشیع جناز
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دفعات از نزدیک شاهد مراسم دلخراشی بودم که گریه و زاری خانواده های  به» اورمو«شهر در

درآن موقع درمنطقه ۱یکانهای تیپ. دیده صحنه های غم انگیزی را بوجود می آوردندغدا

سرگرد محسن زادگان بعنوان رئیس . [ی و حفظ امنیت را بعهده داشتندآلواتان عملیات پاکساز

  ]بسر می بردرکن سوم تیپ  معموال درماموریت های منطقه آلواتان 

  

  ارتباط نخستین  یبرقرار

محل به  پیك ویژهبعنوان  درودگر روز استواریکازماموریت خانا،  پس ازگذشت مدت کوتاهی     

   استقبال یو از .بارنخست بود درودگر را می دیدم .کرد دراطاق عملیات مراجعه مکار

مسایل سیاسی می خواهد  احساس کردم که  صرف کرد، لحظه ای ییچا.  کردم محترمانه ایی

از . باهوشی بنظر می رسید درودگر آدم مؤدب و. راضی نبودم اما من. میان بگذاردبا من دررا 

صحبت  پس ازاحوال پرسی وبطوریکه  .یدخوب فهم سریع ووربط رامنظورمنحوه برخوردم 

تصور می کنم روش  .ه و با احترام او را بدرقه کردممدارك همراهش را تحویل گرفتمعمولی 

دراین اوضاع آشفته  ی،احتیاط یب بابدون هدف و خواستم  ینم درپیش گرفته بودم و مناسبی

را  یجان عده ا ساختند، که هرجنبنده ای را مارک ضدانقالب زده و او را به مرگ محکوم می

استوار درودگر به حکم رئیس دادگاه  محسن زادگان و سرگرد[متاسفانه .به مخاطره بیاندازم

   ]درتهران تیرباران شدند۱۳۵۹تابستان ) محمد، محمد ریشهری( انقالب ارتش،

تیپ  که از یزندانهم بندهای پس ازگرفتارشدن درزندان جمشیدیه از۱۳۵۹من دربهارسال      

       باصطالح پرسنل یخصوص یدرنشست ها ینام »یقال...استوار«بودند شنیدم  »خانا«

 را نیز» الیق« ،رد گم کردن یدادگاه برا. آنان را لو داده استشرکت داشته و »یشبکه برانداز«

گویا،  آزادگردید، کوتاه یازمدت پس او دوم شبکه دستگیرکرده بودکه یهمراه پرسنل سر

  :گوید یم داشته،هم درآنجا حضور» الیق«که  یگان دریك نشست خصوصمحسن زاد سرگرد

آن اسم مرا در و ،شناخت یمرا نم »الیق« ».داریم یبنام هاشم یمطمئن فرد مرکزلشگر در ما«

  .گزارش نموده بود یبه منابع اطالعاتو ناجوانمردانه  جلسه شنیده
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. داشته اید یآن همکار رده که شما بامحسن زادگان اعتراف ک  ،ها بمن گفتند یدربازجوئ      

دیگران شنیدم که،   زندان از بعدها در. خواست ازمن اعتراف بگیردی این ترفند م با پرسباز اما

رسیده  یقضائ و یعوامل اطالعاتبدست لشگر درستاد یدیگرفرد یا  » الیق ...«اسم من بوسیله 

با  دادگاهمتاسفانه  .خبر نداشتتشکیل چنین شبکه ای زبا این ترتیب روح من هم ا. است

محسن زادگان بعدا توضیح خواهم  درباره عدم اعتراف. پای مرگ کشیدمرا تا اطالعات غلط 

  .داد

  

  یپرسنل شبکه برانداز یدستگیر

نخستین  یخبردستگیر۱۳۵۹دراوایل بهارسال  »خانا«ماه ازماموریت  پس ازگذشت چند     

سرگردشاپورمحسن زادگان، استوار درودگر، : شنیدم  وقبشرح فگروه ارتشیان پادگان خانا را 

حیدر گروهبان  و ی، استوار رحمتیلطف الله لطفعلی ، استواریبیان پرویز ، استواریستوان حبیب

  .  گردیده بوددربین راه موفق به فرار  سعودیاستوار توپخانه م  .بودند دستگیرشدگان مقدم، جزو

ما همدیگر را از . را  دیدم» ن. و«، من دراستانبول سروان وقوع این حادثه چندسال پس از     

از این دیدار خوشحال . سال بود که می شناختیم 13دوران آموزشگاه گروهبانی یعنی بیش از

 درهنگام دستگیری پرسنل شبکه براندازی درآن پادگان خدمت میکرد و» ن. و«. شدیم

 » محمد مهام«سرهنگ  1پفرمانده تی درآن موقع«:خاطرات خود را اینگونه بمن توصیف کرد

و بازجوئی  مقدماتی  اداره دوم ستاد مشترک ارتش تهران برای دستگیری دو نفرافسر از. بود

او نخست به دفتر « :دررابطه با دستگیری سرگرد شاپور محسن زادگان باید بگویم .آمده بودند

از تهران به وی گفته بود؛ شما  فرمانده تیپ احضار شده بود  و درآنجا یکی از افسران اعزامی

منزل ما در نزدیکی منزل . بروید لباسهایتان را درمنزل عوض کرده و دوباره به اینجا برگردید

ناگهان محسن زادگان را با لباس . محسن زادگان درخانه های سازمانی داخل پادگان قرارداشت

. را برای  من تعریف کرد پس ازسالم علیک،  محسن زادگان ماجرا. نظامی درآن حوالی دیدم

من ازاین بابت بشدت نگران شدم،  بالفاصله به او پیشنهاد کردم که در اتومبیل من مخفی 

امکاناتی که درداخل شهر و اطراف   تا شما را از پادگان خارج کنم و شما را با استفاده از! شوید

درپاسخ  . آدم با جراتی بوداو . نرفتمتاسفانه محسن زادگان زیر بار . مدارم ازمعرکه نجات ده
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؟ هر چه ...گفت، چرا فرار کنم؟ مگرمن مرتکب چه گناهی شده ام که از مقابل اینها فرار کنم و

  ».اصرار کردم پیشنهاد مرا قبول نکرد، متاسفانه با سرانجام تلخی روبرو شد

حادثه خیال میکردم که با  .بود یدیگر جور ام وجود وحشت عام، روحیه باآنروزها در    

گفتم ی خود م با .کند یتهدید نم رام یهیچگونه خطرجد کردمیفکر م .اممواجه شده  یکوچک

   یا دست به قیام مسلحانه نظام بوجود نیاورده ایم و که تشکیالت ضد مگرچه شده است؟ ما

 اخراج از شانجرم حداکثر شاید .شده اند، بزودی آزاد می شوند رآنهایی هم که گرفتا !نزده ایم

دارد مساله  هرج، مرج حاکم است امکان وشده  کردم چون انقالب ی اما گاه فکر م .باشد رتشا

دیگر شایع  یسو از دستگیرشدگان بود و بویژه نام محسن زادگان جزو .درپیش باشد یجد

  ازکاه، کوه همیشه  متاسفانه درجامعه ما. خواستند کودتا کنند یآنان م که  پخش شده بود

   .کنند یهم باور م یبسیار کنند و یرا بزرگ م ه چیزهم سازند وی م

سپس به زندان  و وواقع درجاده دریاچه اورم یدستگیرشدگان نخست به زندان شهربان     

درهمان ایام نیز به زندان جمشیدیه . انتقال یافته بودند واورم یکپاسدارخانه پادگان شماره 

تیرباران ۱۳۵۹درتابستان  می زندانی شدگانتما. تهران منتقل و بدون مالقات زندانی شدند

   .گردید به زندان ابد محکوم  بودکه گروهبان حیدر مقدم و تنها گردیدند

  هایم  یدیگر به نگران یسرنوشت نامعلوم خودم ازسو یکسو و این نظامیان ازی گرفتار       

 ین زادگان صمیممحس باخبر نداشتم، اما »شبکه ساختگی براندازی«ازبا اینکه . افزود یم

 را اتهام قلمداد این انگیزه هاممکن بود، داشتم و یهمکار یادار یکارها دررابطه بابویژه بودیم، 

  .متاسفانه بعدها چنین هم شد ،کنند

اعدام ها، آزار و اذیت ها بودم و سعی می کردم مخالفتم را  سرسخت مخالفمن همیشه       

اعتقاد  یاجتماع و یفرد یسایر آزادیها ه، بیان، قلم واندیش یو به آزاد. درهمه جا بیان کنم

   .خیلی ها مرا با این روحیه  می شناختند .میکردم  تالش راهاین  در داشتم و

گرم بود،  بعضی ها زود رنگ  خوردند بازارشان یکسانیکه نان را به نرخ روز مدراین ایام      

با توجه . دادندی م  لو خواستند  یرا می هرکس عوض کرده درظاهر انقالبی دو آتشه شده بودند

 دلم همچنان شور اما درمیان بگذارم و  یکس توانستم نگرانیم را با ینمبه جو خفقان حاکم، 

  !که هرلحظه دستگیرم کنند زد یم
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  لشگر دوم احضار به رکن

ستوار اناگهان . اطاق عملیات، پشت میزم نشسته ومشغول کار بودمدر یکروزنزدیك ظهر بود     

پس ازاحوال  او. شد محل کارملشگر وارد دوم درجه دار اطالعات رکن  ) حسن جعفریان(

 درجه دار سن جعفریان،ح !رکن دومبیایید به  شما امروزبعدازظهر! آقا هاشمی :گفت یپرس

بمن  یچیزعلت این احضارباره راما د .بودیم یبا هم صمیم و یبود، اهل خو خون گرم و مؤدبی

خواست نمی دهم که  یاو مه که درمیان نظامیان حاکم بود حق را ب یوحشت و رعب .نگفت

  .اندازدبیخود را به خطر 

خانه د واری وقت .صرف ناهار به منزل آمدم همچنان نگران بودم یپس ازپایان خدمت برا     

 پاسخ دادم ی افتاده است؟چه اتفاق ؛کرده و پرسید حس ناراحتی مرا سونا، فوری ،شدم همسرم

شاید در رابطه با شبکه باصطالح  ،احضارکرده اند دومبه رکن  از ظهر بعد مرا !نگران نباشید که

راستش را بگویم، من از زمانیکه عده ای را دررابطه با شبکه براندازی دستگیر . براندازی باشد

 مراجعه دوملباس سویل به رکن  با همانروزعصر. کرده اند، همیشه از درون ناراحت هستم

  بکلی لشگرخدمت تمام شده بود، همه ی پرسنل به خانه هایشان رفته بودند، ستاد. ردمک

  مترمربعچهل  که حدود طبقه باال راهرو یمرا به اطاق توجیه درانتهانخست . خلوت بود

شمال از و )خیابان حسنی( به خیابان لشگر شمالی اطاق ازپنجره ها .بردندمساحت داشت 

  .مشرف بود حیاط ستاداز جنوب  فرمانده لشگر و یمنزل سازمان غربی به

کاکاوند  سرگرد آذربایجان و اهل یسرهنگ رضائ یپس ازلحظه ادر روی صندلی نشستم،       

نخست با من دست  ،بودند انسان مؤدبهر دو . وارد اطاق شدند یکرمانشاه با کیف دست اهل

شبکه «تحقیق  در رابطه باستادمشترك اداره دوم  افسران مزبور از  .داده و احوال پرسی کردند

  . بودند اعزام شده ازتهران »یباصطالح برانداز

 .همه همقطارهستیم وتعصب همدیگر را داریم ما« :گفتآنان از ییک یبازجوئآغاز قبل از     

 .ه ایمرا بازداشت نکرد بدین جهت شما ازشخصیت شما درستاد لشگربسیارتوصیف شده است و

 .برند یبازداشتگاه بسر م همین نزدیکی در داخل پادگان دردر ! ماهمقطاران شاکنون 
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چون شما  ]بازداشتگاه پادگان شماره یک حدود سیصد متر با محل بازجوئی من فاصله داشت[

. انتظار داریم، آنچه در باره او می دانید صادقانه بما بگوئیدهستید،  یمحسن زادگان صمیم با

هیچگونه  !!... مسئله مهمی هم نیست و! یز را به ما گفته استهمه چقبال البته محسن زادگان 

   !شدم یم  یاولین باربود بازجوئدر طول عمرم  ،نداشتمسیاسی تجربه 

با مشاهده خودنویس من  بعد گذاشت ومیز  یروسفید را کاغذ سرگرد کاکاوند چند برگ      

 هم از خودنویس اش! ببین .برگشت به همکارش گفت! سلیقه ای هستی آدم با ًاحقیقت«: گفت

     .]هدیه داده بودسالها قبل خودنویس مزبور را یکی ازفرماندهان گردان برایم [».طالست

بعنوان  او را  ،من! بنویسم که چیزی دررابطه با محسن زادگان نمی دانم! جناب سرگرد« :گفتم

ایمان  سان مهربان، باان محسن زادگان، شناسم، یکرد م یب مکه شغل ما ایجا ییك همکار ادار

تقدیر شده  یاسالم یازطرف مقامات جمهور »لواتانآ«درعملیات  یاست، حت یدوستوطن  و

  »...!و است

کم کم غروب آفتاب نزدیک  .نیم بطول انجامید حدود یکساعت وی بصورت کتبی بازجوئ      

  سرهنگ برگهای بازجوئی را از روی میز برداشت و به طرف ،»کاکاوند«می شد، سرگرد

حدود پانزده دقیقه با صدای آرام افسران مزبور . پنجره ایستاده بود، رفت که درکنار» رضایی«

دو رو  سرانجام، هر. که صدایشان را فقط خودشان می شنیدند، در باره من به گفتگو پرداختند

من  ».یدحاال آزاد هستید و می توانید برو! خیلی متشکریم«: بمن کرده و سرهنگ رضایی گفت

بدون اینکه از نگرانی خالص شوم، راهی منزل .آنان تشکر کرده و از اطاق خارج شدم هم از

  . شدم

  ازشغل حساسی برکنار

سرهنگ «بوسیله دونفرافسران اعزامی ازستاد مشترک ارتش  حدود یکماه پس از بازجویی     

. کردم دریافتگر لش دوممحرمانه ازطرف رکن  ینامه ا صبح یکروز »سرگرد کاکاوند رضایی و

ساعت  چهار درظرف بیست و »استوار هاشمی« :بطورخالصه در نامه مزبور چنین قید شده بود

پیاده درگلمانخانه معرفی ۱۶۷گردان  خود را به مدارک طبقه بندی را تحویل داده وکلیه 

   ».دنمای
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      ،»بکلی سری سری و« تحول حداقل سه صندوق ویژه بزرگ حاوی اسناد تحویل و     

بایستی اینگونه  برابرمقررات حفاظتی. درمدت تعین شده غیرمنطقی بود... پرونده های زیاد و

    اعتراضبرای . دقیق بررسی وپس از کنترل کامل صورتجلسه می گردیدسندهای مهم بطور

به حضور فرمانده لشگر وقت سرهنگ همانروز به انتقالم از قرارگاه لشگر به گردان پیاده، عصر 

او، قدمتوسطی داشت تقریبا سیه چهره، با اینکه آرام حرف می زد ولی . رفتم» رضا .حمدم«

  او هنوز. منصوب شده بودمهم تازه به این شغل  سرهنگ رضا،. آدمی جدی بنظرم رسید

 آشنائی به پرسنل نداشت ودر آن هنگام منطقه استحفاظی لشگر، بویژه مناطق مرزی ناآرام 

  . بود

درکنار  سرهنگ عبدالله فغاندهر رئیس ستاد لشگر وارد اطاق شد و من،پس از یلحظه ا      

  بالفاصله فغاندهر .ما در اطاق کس دیگری نبود بجز. ایستاد درسمت راست میز فرماندهی من

 » !که دارد شاه دوست استی است، تنها عیب یدرجه دارخوب بسیار !یاین هاشم«: به رضا گفت

فغاندهر،   پس از سرهنگ. وچشمانش را بما دوخته وگوش می کردنشسته ساکت فرمانده لشگر

  اکنون. سالهاست من دررکن سوم لشگر خدمت کرده ام! قربان«: گفتم فرمانده لشگربه  من 

   انتقال  ان پیادهدگر لشگر قرارگاه  از  عجلهاین   با که مرا است سبب شده انگیزه ای   چه

 ، گردانی که هم اکنونغیراینصورترد! کنار بگذارید می کنید؟ اگرخائن هستم مرا ازارتش

 خواهد شد،اعزام  »پشت کوهها« نقاط دورافتاده،پادگان مستقر شده و فردا به  خارج ازدر

  !؟...می توانید مرا کنترل کنید و چگونه

را   سکوت ای  پس ازلحظه .کرد کامال احساس یعدالت یب مرا ازاین یفرمانده لشگر ناراحت      

کنم و ستاد لشگر دور شما را از هرگز دلم نمی خواهد« :ی بمن، گفتبا نگاه صمیمست و شک

در ارتش اسالمی انقالب ی دادستانباالست یعنی، ازمتاسفانه دستور از ،دست بدهمرا از شما

  . احترام اطاق را ترك کردم با . جوابی نداشتم بدهم )!تهران صادر شده است

بعلت مشترك  سرگردکاکاوند افسران اداره دوم ستاد و یائسرهنگ رض ،بعدها شنیدم     

حجت  ،بازخواست حاکم شرع دادگاه خشم و موردآنان  یهردومصامحه با شبکه براندازی 

سرهنگ محمد «چند ماه بعد، فرماندهی لشگر. گرفته اندقرار »یریشهرمحمدی محمد « السالم

  .  ان مزبور بی خبر بوده امها  از سرنوشت افسر بعد. از شغلش تعویض گردید» رضا
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، برای نیل به اهدافشان، عوامل او  می خواستند و» محمدی ریشهری«بعدها معلوم گردید،     

را  مسپس مقدمه بازداشت حساس کنار گذاشته، از شغل نخست مرا .گام به گام پیش بروند

ارتش اتخاذ گردیده  با این ترتیب تصمیمات قبال ازطرف دادگاه انقالب  اسالمی .ختندفراهم سا

      تماشاگر اینگونههمچنان فرمانده لشگر قادر به جلوگیری ازانتقال من نبود و بایستی . بود

  .ما هم از این توطئه ها بی خبر بودیم. بی عدالتی ها  می شد

ستوانیار  اویسی و اصغر یستوانیار عل .میمیص ،محمد« یدربخش عملیات سرگرد زره     

   یکلیه مدارك طبقه بند توجه به کمی وقت، الجرم با. کردند یجام وظیفه مان »ازوقحسین ب

سیزده  که بیش از را فردای آنروز محلی از .تحویل دادمجدید به مسئولین بطورغیراصولی را 

  . سال درآنجا صمیمانه انجام وظیفه کرده بودم، برای همیشه ترک کردم 

  آغاز خدمت دریگان تبعیدی

جدید     پیاده۱۶۷،یکروز صبح خود را به گردان۱۳۵۹لشگردرنیمه دوم بهارسالطبق امریه      

بود که پس ) سویوق بوالق(مهاباد ۳این گردان جزو تیپ.[معرفی نمودم ۱درگلمانخانه التشکیل

  ]  از پیروزی انقالب با کلیه یگانهای تیپ توسط مردم خلع سالح شده ومنحل گردیده بود

به شعف  درفصل بهار انسان را ، انبوه درختان وساحل دریاچهن کوههاتبعیدگاه زیبا درمیا     

 با متاسفانه،. همانطوریکه پیشاپیش اشاره کردم انتقال ما به این یگان یک ترفند بود. می آورد

هرلحظه نگران  .نبردم تطبیعت زیبا وزندگی لذزدراین مدت ا ،حاکم پلیسی توجه به جو

  .مدستگیری وسرنوشت تلخ آینده بود

بمنظورتکمیل سازمان گردان، هر روز شاهد انتقال عده ای پرسنل کادر از سایر پادگانهای       

  عملیات مشغول انجام وظیفه  سمت درجه دار من دراین گردان در  .لشگر به این گردان بودم

__________________________________________________________________

، همه جا  پوشیده ار .بائی بودساحل دریاچه قرار داشت محل زی وکیلومتری شرق اورم ۲۰ود گلمانخانه که حد -۱

 ۴۰۷توسط گردان ) پالژ ارتش(تاسیسات باصفایی  و. شکوفایی درختان، گل ها، جنگلهای مصنوعی بودسرسبز 

ین محل ساخته عالالدین ناظم فرمانده لشگر وقت درا تیپبا ابتکار سر ۱۳۴۶-۱۳۴۵مهندس لشگر درسالهای 

  .شده بود
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یکروز پس  یکی ازدوستانم بود که ۱للهیدرجه دار اطالعات گردان نیز استوارحسین عبدا. شدم

 گردان کهبعدها فهمیدم  .با دیدن یکدیگرخوشحال شدیم ازمن به این گردان  منتقل شد و

 زیرا، .تدرساعات خدمت احساس می کردیم کارما بیهوده اس. شده است مرکز تبعیدی هامزبور

که گناهمان تنها دفاع ازآزادی ودفاع  ما افرادی هستیم. ما دراین یگان ماندگار نخواهیم بود

. اینگونه طرزتفکرهم گناه نابخشودنی محسوب می شد متاسفانه. انسانهاستطبیعی ازحقوق 

تر هم سخت  میتوان گفت، کسانیکه سیاسی بودند، فشار و اختناق برای آنها ازدوران رژیم سابق

  .بود

   عناصرفرصت طلب و این یگان محیط مناسبی برای ما بود، زیراهمه افراد آزادیخواه بودند     

   معموال. بوجود آورده بود ماد معنویصمیمیت درمیان ما اعت همدلی و. دنبو میان ما در

ای برخی روزها به رادیوه زیردرختان و چادرهای ارتشی  جمع می شدیم و ،دریا عصرها درکنار

، برنامه  از برون مرزآن روزها بختیار که  شاپور »رادیو آزاد«ازجمله  .خارجی هم گوش می دادیم

اما همه به یکدیگر اعتماد  ،ممنوع بودیی گوش دادن به چنین رادیوهاالبته  .کردمی  پخش

   .داشتیم

قرار   ای نظامیانبطورکلی پالژ متعلق به لشگر بوده که درتابستانها مورد استفاده خانواده ه     

اماپس ازانقالب، سپاه پاسداران با استقرار عده ای ازافراد خود، محل مزبور را در . می گرفت

لشگر مخالف این امر بوده وسعی می کرد، پالژ را کماکان دراختیار داشته . اختیارگرفته بود

  . باشد

جهت شرکت درعملیات  ، یک گردان پیاده از پادگان مرند1358یادم هست، در نیمه اول سال  

  موقت گردان مزبور در  برای استقرار. مناطق درزیرامر لشگرقرارگرفت پاکسازی ضد انقالبیون از

__________________________________________________________________

 قالب دران شایسته ای بود، قبل از ورزیده و ، درجه دارداشت سال ۳۵حدود  اللهیاستوار حسین عبد -۱

سازمان [به جای آن  ضداطالعات منحل و ،انقالبپیروزی پس از. کردیضداطالعات وابسته به لشگر خدمت م

انتقال ) مهاباد( سویوق بوالق پیاده به ۱۶۷عبداللهی بعدها با گردان . تشکیل شد ]ایده ئولوژی ارتش سیاسی و

یک  از او دو پسر و. روحش شاد باد .ورمو درگذشتدر سانحه سقوط هلی کوپتر در دریاچه ا سال بعد دو او. یافت

  .دختر باقی مانده است
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وقت دستورداد، این گردان درپالژ  فرمانده لشگر لیکن .مرکزلشگرمحل مناسب وجود داشت

  اما پاسداران از ورود گردان به این محل ممانعت کرده بودند وگردان . گلمانحانه مستقر شود

بمحض دریافت خبرتوقف گردان، . وهستانی توقف کرده بودستون طویل درجاده باریک کدر

. ه محل فرستادفرمانده لشگر، سرگرد حسین احمدی را از رکن سوم لشگر برای حل قضیه ب

 گردان همچنان در«کرد مراجعت مشاهداتش را چنین توصیف می حسین احمدی، پس از

درمورد عدم ممانعت مسئولین پاسداران  ستون طویل متوقف شده است من، هنگامیکه با

اینجا  چرا، نمی گذارید، ما در: ناگهان یکی ازآنها گفت. به پالژ مذاکره میکردم ورودگردان 

؟ ...به دریا نمی رفتند و» لخت«باشیم؟ مگر زمان رژیم سابق دراین محل خانواده نظامیان 

» مایو«از  معلوم است که شنا می کنند؟» لحاف«مگر درداخل دریا، با   !حسابی مرد: گفتم

باالخره در همین هنگام عده ای از درجه داران گردان خشمناک شده . می شود استفاده

 که چنین رفتاری با ما می شود؟ چنانچه مقاومت ادامه یابد،  مگر ما بیگانه هستیم: وگفتند

میلیمتری که روی جیپ ها سوار هستند، به  106همه آن عده پاسداران را با آتش تفنگ های 

باالخص پس ازمذاکرات و مداخله مقامات مسئول درشهر، موانع از سر راه ...! می ریزیم و دریا

  .مستقر گردید) پالژ(برداشته شد وگردان مزبور موقتی دراین محل

 بسیاری از .همچنان باقی مانده بودندعده ای پاسدار درقسمت چپ جاده ورودی به پالژ     

      سربازان وظیفه درگیری لفظی پیش  بارها با .ظامیان بدبودرفتارشان با ن آنان رادیکال بودند و

 ایمان به نظام اسالمی ندارند و نظامیان طاغوتی هستند و :پاسداران می گفتند .می آمد

 سبب ایجاد دوگانگی همیشه تبلیغات زهرآگین  اینگونه برخوردها و ...و ظاهرسازی می کنند

  .ا می شدجداگانه اجر یحتی مراسم صبحگاه گشته،

  

  ]     احضار به تهران[افشای شبکه براندازی 

 ۱۳۵۹یکروز دراردیبهشت ماه  .پیاده نگذشته بود۱۶۷بیش ازیکماه ازآغازخدمت درگردان      

کنارچادر برزنتی که ستاد گردان را تشکیل » اورمو«رساحل دریاچه همکاران، د ند تن ازچ با

 اخبار ساعتوزان که گاهی نسیم خنکی هم می وزید، زیرآفتاب س در. داده بود، ایستاده بودیم
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  هوشیاری پرسنل با«:گفتتاب  ناگهان گوینده رادیو با آب و .دادیم گوش می تهران را۱۴

کشف ) خانا(درپادگان پیرانشهرجمهوری اسالمی  شبکه براندازییک اخیرا  ،ارتش انقالبی

 اکنونهم  دستگیرشده و ائی وخوشبختانه هسته های اصلی آن بموقع شناس و .است گردیده

که دراین باره  ازپرسنل مؤمنی! دادستان انقالب ارتش .برند یبازداشت بسر مدر درتهران

درتهران  راه قصر فورا به دادگاه انقالب ارتش واقع درچهار د،خواه می اطالعات کافی دارند

سناریوی ازپیش  بادانستم ی م .بازهم به نگرانی من افزودشنیدن این خبر »!مراجعه نمایند

درون  در کرده و فدا پوچ عده ای را با این اتهام قصد دارند آن،بزرگ نمایی  آماده شده و

  .وحشت ایجاد کنند پرسنل لشگر رعب و

   درحال راه  فردای همان روزنزدیکی ظهر بود، درجاده باریک محوطه پالژ زیردرختان     

پیاده که چند روز پیش به  167رمانده گردان ف، سرگرد رضا مظاهری ناگهان با. رفتن بودم

   رضا مظاهری را از قبل می شناختم، او قبال فرمانده[ .روبرو شدم گردان انتقال شده بود

 ظهرخودتان  از بعد لشگر، شما امروزبنا به دستور! هاشمی«: مظاهری گفت ]قرارگاه لشگر بود

ازاین  م منظورستدانیولی نم. ارخوببسی :پاسخ دادم »!نمائید را به رئیس ستادلشگرمعرفی

 .بی اطالعی کرد اظهار او. کنمخواستم اطالعات کسب  یمو  نگران بودم البته ! ؟احضار چیست

   .به حقیقت می پیوست کم کم آنچه که حدس می زدم، داشت اما،

 از غیردرآنجا  !حاضر شدم »سرهنگ عبدالله فغاندهر«دردفتر رئیس ستادلشگر،موقع سر     

مختاری،  سعیدی اهل تبریز، استوار۱خوی، گروهبان اهل استوارکوهنورد[شش نفردیگر، ،من

زاده، افزارمند فنی اسمش را فراموش کرده ام  حسین حسین۱یوسفی، گروهبانخلیل گروهبان 

   .ازشش نفرمزبور را نمی شناختم یک هیچ. بودند، حاضرازپادگان خانا ونفراهل اورم چهار هر

 - پا ایستاده بود، با نگاهی عمیق به تک و ، همچنانکه درپشت میزش سردهرسرهنگ فغان     

   وسیله حرکت ،چند ساعت بعد ، همین امروززمان حرکت. مقصد، تهران« :گفت تک ما

رزرو  امنیتی ازطریق مرکز پیام لشگر  مسئولینکه بلیط ها با سفارش قبلی ، میهن تور اتوبوس

   درپایان  اما، بت هایش به اصل موضوع اشاره نکرد،درصح عبدالله فعاندهر ».شده است

مواظب   !تیرخالص را خودم خواهم زد !ها خراب است اوضاع شما« :گفت صحبت اش باخنده

آشکارا  امربوده ولی نمی توانست موضوع رادرجریان  ،فغاندهر ،بعدها فهمیدم» !خودتان باشید

 !منظورش را سربسته با شوخی بیان داشتاما  ،را جدی نمی دانست اینکه خطر بیان کند، یا
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ازحدود  پس. نشده بودیم »جرم«مرتکب  را کهنمی گرفتیم، چ هم مسئله را جدی  مامتاسفانه 

سرهنگ [.را ترک کردیمرئیس ستاد اطاق  ،فغاندهرسرهنگ ازخداحافظی  اببیست دقیقه 

. زبان زد خیلی ها بود او  تواضعکاری مهربانی و. عبدالله فغاندهر قبال رئیس رکن سوم لشگر بود

درصمیمیت او نیز . بودم من همیشه به او احترام معنوی قایل . می رنجید کسی از اوکمتر

    .]نسبت به خودم شکی نداشتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  !سفر سرنوشت ساز

به ، با همسفرهای تازه، )سرهنگ عبدالله فغاندهر(ترک اطاق رئیس ستاد لشگر پس از     

واقع  »صولت پاساژ«درخیابان امام روبروی گاراژ و دفتر. حرکت کردیممیهن تور ژطرف گارا

            بازنشسته بود، استوار شرکت باز دفتر. با ستاد فاصله داشت متر شده بود، که حدود پانصد

بسیار انسان خونگرمی  او نسبتا قد کوتاهی داشت و. درپشت میز نشسته بود» طالب معیشت.«

وقتی بلیط را صادر کرد، بدون اینکه علت سفر . سالهای قبل هم دیگر را می شناختیماز  بود و

  . بلیط را بمن داد» سفرخوشی داشته باشی! هاشمی جان«: ما را بداند، برگشت گفت

هرکس برای انجام  .چند ساعت وقت اضافی داشتیم و غروب بود حرکت نزدیك زمان      

فرصت راه منزل را پیش  هم با استفاده از من .کنده شدپرا درداخل شهر کارهای شخصی خود

 »...بابک «ناگهان ) خیابان بالو( ، ابتدای مدخل خیابان شاپورسابقشهر درمیدان مرکزی. گرفتم

 پس از .ی بودجسور یمرد و درشت یهیکل با میانسال،بابک . توقف کردیم دیدم و هردو را

شرح  ویجریان را آهسته به  چرا؟. تهران هستمعازم  امروز ...وچه خبر؟ « :تفگ احوالپرسی

 این یک .اینها  قابل اعتماد نیستند. هرگز به تهران نروید«: گفتناراحت شد وبابک . دادم

خانواده ات بسوزد،  دلت به خود و !سرو عازم ترکیه کنم ازطریق محور ، شما رااست، بیا توطئه

 گناهان زیادی را به بهانه های پوچ از بین برده اندیب به امروز دست اندرکاران دادگاهها،   زیرا تا

  » !...و

 قدرت تصمیم گیری درست را از  ،تجربه کافی متاسفانه عدم آگاهی به مسائل سیاسی و      

 دو راه. بازهم موضوع را جدی نگرفتم، اما ،گفته های بابک منطقی بنظرم رسید .گرفته بودمن 
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      رفتن: یدوم! وطن به زندگی مخفی سپس خروج از بردنپناه  یاول: داشتمن بیش درپیش

متاسفانه . کردند مقاماتی که روزانه ده ها تن را تیرباران می .به تهران معرفی به مقامات قضائی

    .دوم را برگزیدم، یعنی رفتن به تهران راه

تشکر  بابک لحظه ای از پس از. گرم خانواده وترك وطن برایم سخت بود جدائی ازکانون     

 :گفت و تاکید کرد بار دیگر، او ».تصمیم دارم بنا به دالیلی بتهران بروم« :کرده وگفتم

  .شدیم حافظی از یکدیگر جدا خداضمن  »راضی نیستم بتهران بروید هرگز اما ،دیگرخود دانی«

یرم، پ پدر .نیمساعت خود را به منزل رساندم از کمتردر ه وادامه دادمقصد خانه راهم را به      

را به آنان  ماجرا. بودند خبربی   ناگهانی من سفرازاما  درخانه بودند و همه فرزندانم و مهمسر

  بعد برای مشورت  جریان گذاشتن خانواده ام، اندکیبا در. لی مانع سفرم نشدندوم، شرح داد

خانه  زنگ. دوستانم بنام استوار حسین عبداللهی که منزلش نزدیک بود، رفتم به منزل یکی از

داخل حیاط  مرا از و. با دیدن من خوشحال شد درب خانه را باز کرد و عبداللهیرا فشار دادم، 

. موضوع را به او شرح دادمچای صرف شد، . هردو نشستیم به طبقه دوم خانه راهنمایی کرد و

 انحالل ضداطالعات، انقالب و پس از .خطری شما را تهدید کندفکر نمی کنم « :عبداللهی گفت

کارهایمان  باره به سر توجیه  دو پس از ما پرسنل ضداطالعات را به تهران فرا خواندند و

  .بیست دقیقه  مشاوره با عبداللهی به منزل برگشتم پس از»... بازگشتیم و

زمان حرکت کم کم نزدیک می شد، پس از . سرنوشت مرا به طرف تهران فرا می خواند     

فرزندانم درآن لحظه درداخل حیاط بازی . روری را برداشتمتوقف کوتاهی درمنزل، وسایل ض

منزل با وقارم،  همسر و پیرم پدر حافظی از خدا با می کردند، با آغوش کشیدن تک تک آنها و

غمگین  همسرم اما پدر و و چیزی حس نمی کردند، کوچک بودندهایم بچه . را ترك کردم

  .بودند

 همه در .کرد می روشن را افق ،کوهها ازقله ورشیدخ روشنائی نزدیك بود، هنوز غروب      

را تنگ داخل کوچه  بموقع گاراژ میهن تور .وآماده حرکت بودیم صندلی های اتوبوس نشسته

عابرین بود و ترافیك سنگین اتومبیل ها باعث شده  پیاده روهای خیابان ها مملو از. کردترک 

باغات  خروج از دروازه شهر اورمو، بمحض .به کندی  صورت بگیرد بود حرکت درداخل شهر

 صاف و هوا .بود و چشم انداز قشنگی داشت اندهانگور طرفین جاده را سراسر پوشسیب و 

سایر . باره به این شهر زیبا را زیر سئوال می برد دو امید بازگشت نسیم مالیم بود، اما روشن
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به دریای غم  انگار،. کت بودیممثل سنگ سا اما هریك ازما .خبر بودند بی مسافران از وضعیت ما

طریق مقامات  از ...]و[...دونفرازهمراهانشنیدم، بعدها  !فرو رفته بودیم و نگران سرنوشت آینده

  .ه اندبود پوشش مراقب ما این امنیتی با

غروب آفتاب، نهایت مسیر را از ارتفاعات گذاشتن چشم اندازهای زیبا قبل ازپشت سرپس از     

تی، شهرهای سلماس، خوی طی کرده وبرای صرف شام نرسیده به شهر ، خان تخ»قوشچی«

تاریکی سایه اش را کامال . مرند، در سمت راست جاده درمقابل رستورانی توقف کوتاهی نمودیم

بقیه راه را باپشت سرگذاشتن شهرهای تبریز، . دیگر اطراف جاده قابل دید نبود. افکنده بود

سحرگاه ساعت راه، سرانجام،  14ستان، قزوین، کرج وپس ازحدود بوستان آباد، میانا، زنگان، تاک

  .اتوبوس پیاده شدیم فردا درترمینال غرب تهران نزدیك میدان آزادی از

 . درمرکز شهرآمدیم خیابان سعدی واقع دراول )آرمان (به هتل آمستردام  یتاکس همه با     

دسته جمعی به طرف  ،ف صبحانهصر پس ازجابجائی وسایل دراطاقها و ،رزو شد »جا«نخست 

خود را به انتظامات درب  درخیابان شریعتی ساعتی بعد. کردیمدادگاه انقالب ارتش حرکت 

اما،  .گرفته شد انتظامات سرباز وظیفه بود، تلفنی با دادگاه تماس مامور .ورودی معرفی کردیم

    . گشتیمبازه به طرف هتل باره دو سه نفری با پای پیاد دو. مسئولین پاسخ دادند فردا بیایند

داخل ساختمان  بویژه... با اینکه همه پریشان حال بودیم، لیکن از تماشای فروشگاههای زیبا و

ظهر به هتل  ،با پاهای خستهسرانجام  .  سیر نمی شدیم  راه استانبول پالسکو درنزدیکی چهار

 همسفرهای از برخ .جا د کردای برما عدم پذیرش ما امروز ازطرف دادگاه شك و تردید. رسیدیم

  »!حتما منظوری دارندچرا ما را آزاد گذاشتند؟ « :می گفتند

می گشتیم  هرچه زودتر بر کار ما را تمام می کردند و کاش امروز«: خیال خام خود گفتم من با

 فهمیدیم که، بعدها. همه چیز را ساده می گرفتیم البته انسانهای ساده ای بودیم و» !... و 

شاید درتهران یا  .خطر نکنیمما احساس  ،درهتل به این معنا بود که ما آزاد گذاشتن از منظور

 دادگاه بلکه مسئولین  .بگیریمتماس نقاط دیگر با افراد دیگری هم بخواهیم ازنزدیک یا تلفنی 

  !  کسی ارتباط  نداشتیم اما با. دندیگری را بدست آور بتوانند سرنخ 

  

  

  



  

  

  

  

  جمشیدیه دانزن به  دادگاهاز

در  دادگاه محل دژبانی ، صبح فردا دوباره به»آمستردام«پس ازیکشب استراحت درهتل     

گروهبان دژبان، امروز تلفنی با مسئولین دادگاه تماس . مراجعه کردیم خیابان شریعتی تهران

ون درب دژبان بوسیله سربازی باز شد، همگی به ست یننخست ! پذیرفتندما را  این بار گرفت،

در . یک وارد محوطه بزرگی شدیم که همه جا سرسبز و با درختانی زیبا به چشم می خورد

که  سفید رنگ مستطیل شکلی دیده می شدطبقه  فاصله نسبتا کمی ساختمان بزرگ چند

  ] چهار راه قصر. [اینجا را دادگاه انقالب ارتش می گفتند

اطاق به  ، درانتهای راهرو طویل سمت راست،ز دژبان ازپله ها باال رفتیمسربا راهنمائی با     

یک در روی صندلی نشستیم و سرباز هر. خالی بودبیشتر صندلی ها . راهنمایی شدیم انتظار

. ندیمساعتی درهمین محل ما. دژبان پس ازتحویل ما به مسئولین دادگاه محل را ترک کرد

باشکم خالی، خسته و نگران آب  گذشته بود، همچنان بدون نان وکسی به سراغ ما نیامد، ظهر

زندانیانی را می دیدیم که بهمراه ماموران مراقب درداخل راهرو رفت آمد       . نشسته بودیم

  . می کردند

ناگهان سرهنگ  .نگران نشسته بودیم خسته وبعد ازظهر بود، همه دراطاق انتظار درحالت      

ظاهر شد و با نگاهی بما، به ترکی درکنار درب اطاق دادستان دادگاه انقالب ارتش  !عباسی

سمت راست همان  در همه ما را. دستور اجرا شد» .آقایان بفرمائید و بدنبال من بیائید«: گفت

درب اطاق باز ماند، سرهنگ عباسی، رو بما . دیگری بردکه آنجا هم خالی بود به اطاق راهرو

ال   نییه شاه دانیز س! آقاجان«: صدای مالیم گفت با تکان دادن دستهایش با کرد و
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همه با یک صدا جواب داده » ...!)بر نمی دارید وشما چرا از شاه دست (؟ ...ینیز وچکمیرس

  صدای اعتراض» ...!شما ازکدام شاه صحبت میکنید؟ چه شاهی ؟ و! جناب سرهنگ«: وگفتیم

اب جن«:د، قسم خورد وگفتقرآن کوچکی را ازجیبش درآور... افزارمند. ما دراطاق پیچید

 سرهنگ عباسی ساکت شد و...! قسم به این قرآن، من از هیچ چیزی خبر ندارم و  !سرهنگ

  1 .به اطاق کارش رفت اطاق را ترک کرد و

. دوباره به اطاق انتظار راهنمایی شدیم. ناراحت به یکدیگر نگاه می کردیم همه ساکت و     

هنگام ورود سالم کردم، . بازپرس برداندکی بعد، سرباز مامور مرا بعنوان اولین نفر به اطاق 

   نشسته و ه پشت میزیی بودکریشوو  بازپرس، سرگردکوتاه قد، چاق. داد سالمم را جواب

نام بازپرس درظاهر ذاکری بود، بعدها . [پرونده ای که شاید مربوط به من بود، مطالعه می کرد

الی که در روبروی میز بازپرس صندلی خ] شنیدیم، نام اصلی اش اتابکی بوده و افسر ژاندارمری

  . بود، با اشاره او در آنجا نشستم

سرگردکاکاوند  مضمون سئواالت، همان بودکه قبال سرهنگ رضایی و .شد بازپرسی آغاز     

 بازپرس . من پرسیده بودند از دررکن دوم لشگر] اداره دوم ستاد مشترک افسران اعزامی از[

ارش به پائین لیز می خورد و او، مرتب شلوارش را با بودکه گهگاهی شلو» شلی«آنقدر آدم 

من یک  خواست براستی ازرا خیلی جدی گرفته بود و می  بازپرس کار. دستش باال می کشید

شما استوار «:گفت»اتابکی«سرانجام . حدود نیمساعت بطول انجامیدبازجویی . مجرم بسازد

   براندازی نظام جمهوری اسالمی ایرانبه اتهام شرکت در... میرموسی هاشمی فرزند میرغفار و

      ورقه بازجویی را  ».و به روی کار آوردن نظام مشروطه سلطنتی بازداشت موقت می گردید

__________________________________________________________________  

دردادگاه نظامی  1350سالاو، دردهه دوم . سرهنگ عباسی، قد متوسطی داشت، موی وسط سرش خالی بود -1  

عباسی، آدم مذهبی بود و برعلیه رژیم  پهلوی مبارزه    . انجام وظیفه می کرد» رمووا«واقع درخیابان امام درشهر

دربحبوحه انقالب، عده ای ازنظامیان درمرکزلشگر برعلیه انقالبیون عصیان کرده وبه میدان مرکزی شهر . می کرد

گام سرهنگ عباسی درحوالی میدان مزبور مورد حمله نظامیان قرارگرفته و از ناحیه درآن هن. آمده بودند» ایالت« 

ناگهان سرهنگ پرویز سپهرکه ازهمکارانش دردادگاه بود، عباسی . کردسر و صورتش زخمی شده و خونریزی می 

ده و بعد به آذربایجان غربی گردیدارپیروزی انقالب نخست استان از سرهنگ عباسی پس. معرکه نجات داد را از

  .پست دادستان انقالب اسالمی ارتش منتصب شد
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من از امضاء امتناء کرده و با صدای بلند ضمن اعتراض . خواست زیرآنرا امضاء کنم نشان داد و

  اطاق خارج  فوری بدنبال من از» اتابکی«. به دستور بازداشت، اطاق بازپرس را ترک کردم

سرهنگ عباسی، مرا به اطاقش اندکی بعد. عه نمودمراج) دادستان(شده و به سرهنگ عباسی 

. برگ بازداشت موقت را امضاء کنید باید! شما حاال متهم هستید، نه مجرم«: کرد وگفتاحضار

موقت را  به بازپرس، الجرم برگ بازداشت باردیگر با مراجعه» .بازجویی ادامه خواهد داشت

  .امضاء نمودم

اعصابم درهم . باره پیش آنها آمدم ر نشسته بودند، دوهمسفرهایم همچنان دراطاق انتظا     

این درآورده ونامه ای بعنوان پدرم با قلم وکاغذ ازجیبم . ریخته بود، روی صندلی نشستم

گناهکار نبودم، اما به ناحق مرا بازداشت کردند، اکنون در !  پدرعزیزم، سالم«: مضمون نوشتم

... یادداشتم را به استوار» ...آید وید، خوش نگران من نباشید، هرچه پیش آ. تهران هستم

داده و از اوخواهش کردم، با وسایل انفرادی که درهتل جا ) 1درجه دار رکن سوم تیپ(کوهنورد 

  .کوهنورد با کمال میل قبول کرد. مانده بود، به خانواده ام برساند

          »جمشیدیه« نداناکنون ز. شده بود همراهانم صادر از چند نفر دستوربازداشت من با     

 مامورمسلح در دادگاه، گروهبان دژبان قبال با چند نفربنا به دستور! بود ما بی صبرانه منتظر

گروهبان دستور داد، سربازان دستبند . تحویل انجام گرفت. آماده تحویل مامتهمان بودند آنجا

سرهم راهرو باریک را بود هرنفرما با یک مامور پشت  17ساعت حدود . به دستهای ما زدند

  .  پشت سرگذاشته به داخل محوطه دادگاه  آمدیم

یادداشت خصوصی مرا همراه با » کوهنوردهنگامیکه استوار«: بعدها گفت ،)سونا( همسرم     

بازداشت من باعث ناراحتی شدید اعضای  درب منزل به وی تحول داده بود، خبر وسایلم از

  .م گردیده بودخانواده، بویژه بچه های خورد سال
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  زندان جمشیدیه

. همگی به داخل ریو سوار شدیم .پارک شده بود) ریو(درمحوطه دادگاه، کامیون ارتشی      

 ترافیک در .محوطه را ترک کردسرعت کم  خودرو با. راننده نشست کنار در دژبانگروهبان 

ا با لباس سویل درداخل م. خیابان های تهران سنگین بود حتی دربین راه توقف طوالنی داشت

همه . بودند بی خبر وضعیت ما اما از. کردندینگاه م مردم بما نشسته بودیم،) ریو(خودرو ارتشی 

  . آسمان صاف آبی دوخته بودیمو درحالت نگران چشم به عابرین، خیابانها

رگ درکنار ساختمان بز) دژبان مرکز( پس ازساعتی درپادگان جمشیدیه خودرو حامل ما،       

 .محیط پادگان ساکت بود .همه پیاده شدیم .که سراسر دیوارهای آن سیمان بود توقف کرد

نخست وارد حیاط کوچکی  .سربازان درحال استراحت بودند ساعت خدمت تمام شده بود و

درب اصلی زندان بوسیله مامورین . درگوشه حیاط اطاق افسر نگهبان به چشم می خورد .شدیم

درب ها  . گی شدیمرفاتر قرارداشت، مستقیم ازدرب سومی وارد راهرو بزسمت چپ ددر. باز شد

چشمی ریخت ما را زیر .نشسته بودپشت میزیکنفر استوار ریشو درداخل دفتر .آهنی بودندهمه 

، دستور داد لباس ها را دژبانپس ازدریافت نامه بازداشتی ما ازگروهبان استوار . کرد ورانداز می

   لباس» شلوار بلوز و« ،دستور اجرا شد .و لباس زندانی تحویل بگیریمانبارتحویل  داده  به

  . افسران قهوه ای، لباس درجه داران  آبی رنگ بود

حمام .هشت عدد تخت داشتبنظرم ) اطاق(هربند  .درضلع جنوبی واردبخش عمومی شدیم     

تخت خالی وجود . درانتهای سمت راست راهرو قرار گرفته بود عمومی، دوش و توالت درکنارهم

      همه جا غم  کسی را نمی شناختیم از. نشستیم راهرو، کنار دیوار دریران اس نداشت مانند

  . گرفتند میزندانیان کم کم اطراف ما را  .می بارید

زندانیان را بمن  لحظه ای بعد یکی ازدوستان همراهم مرا به داخل یک بند برده و یکی از     

 »قاب عکس«ازکاغذ های جلد سیگار وینستون و نی روی تختش نشسته زندااین . معرفی کرد

زندانی بلند شد و . این کار درزندان رواج داشت خیلی ها مشغول این کار بودند .درست می کرد

 )!پیرانشهر( خانا۱من استوار نایب هستم از تیپ«: ، احوال پرسی کرد وگفتهمن دست داد با

 دستگیر و]شبکه براندازی  [اتهام پوچ ه من ب اسند ومرا خوب می شندوستان همسفر شما 
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بشدت نگران خانواده اش نایب، روحیه نسبتا خوبی داشت، اما . مدتی است زندانی هستم

 ]آذربایجان بود، خیلی خوش برخوردازشهر اردبیل ی، کموهای مشت باداش نایب قدکوتاهی[.بود

مترازکف زمین بلند  حدود دو ،ه  بندپنجر. دل کردیم نشسته و درد و او لحظه ای روی تخت

میله های آهنی ازپشت پوشیده شده بود، قسمت پائین پنجره پرده های شوفاژ  با بود و

  .قرارداشت

 از فوری» .خیابان را ببینید می توانید ازآنجا«: نایبازنایب پرسیدم، پشت پنجره کجاست؟       

.  تماشا کردم عابرین را دربیرون  ، طبیعت وجای برخواسته از روی شوفاژها باال رفته، روشنائی

 اکنون چرا به آسانی خودم را اسیر کردم؟ و« :دریک لحظه به خودم نفرین کرده وگفتم

     »!سرنوشتم چه خواهد شد؟

 در رفتم و. والیبال بازی کنند توانستند درحیاط درونی تور والیبال نصب بود و زندانیان می     

؟ درجه«: می پرسیدندفوق را انیان کم کم به سراغم آمدند و اطالعات زند .دیوار نشستم کنار

  .من هم با احتیاط جواب آنها را می دادم ؟... نوع اتهام و؟ متاهل یا مجرد؟ محل خدمت

کف زدن  تماشاچیان با. بودنددوستان همسفر من  ،دریکطرف میدان آغاز شد، والیبال بازی     

ناگهان ازپشت پنجره طبقه باال شعاری به زبان ترکی . ی کردندو سروصدا بازیکنان را تشویق م

 با .ممتد بگوشم رسید همراه با کف زدن های )اویونچوالری ونوناورم ۶۴یاشاسین  لشگر (

هر دو  .بلند دوستان را تشویق می کند صدایبا » محسن زادگان«نگاهی به باال، ناگهان دیدم 

سن نیه ! هاشمی جان«: گفتن دیدن م و باکردیم، ا دست سالم علیکتکان دادن  با

همان ) مهم نیست( »لئییاؤنملی د«: گفتم) را اینجا هستیدچشما ! هاشمی جان( »ان؟سبوردا

مامورین مسلح درپشت بام و . روز فهمیدیم گروه اول شبکه براندازی دراین زندان هستند

  . تاه  به داخل راهرو آمدمکوای پس ازلحظه  .زندانیان درداخل حیاط  شاهد ارتباط ما بودند

زندانیان  چند تن از، راهرو در پس ازصرف  شام  .سربازان غذا آوردندنزدیک به غروب بود،       

شدگان تلویزیون دستگیردرهمان هنگام،  .ما را به داخل بندخودشان بردند ،با ابراز محبت

گاه هوائی همدان دردادگاه را نشان می داد که خلبانان پای ]نوژه کودتای[۱۳۵۹هیجده تیرماه 

اضطراب ازچهره متهمین هویدا بود، زیرا آنها را به  نگرانی و. انقالب ارتش محاکمه می شدند

 ازشدت ناراحتی  خصوصا یکی ازمتهمین، زن تقریبا مسنی بود و[. اعدام محکوم کرده بودند

  .]رنگ ازچهره اش پریده بود
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 چراغها شب در. گردد یموشی و بیداری رعایت  ممقررات خا درزندان مانند سربازخانه      

بعلت کمبود تخت درکف بند روی تشک دراز . ساعت معین خاموش و هرکس می خوابد

، درعمرم برای اولین بار چشمان خواب آلود بامداد فردا با. پاسی ازشب بیدار بودم کشیدم، تا

   !میان زندانیان می دیدم ،محیط بسته خود را در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  سلول انفرادی

. منامه اعتراضی به دادستان نوشت اولین شب ورود به  بخش عمومی زندان جمشیدیه،      

به گروهبان ]داخل میله های درب[آنرا ازپشت درب ورودی صبحانه صرفپس از صبح روز بعد

  .تا به دادستانی ارسال نمایند ،نگهبان وقت تحویل دادم

 مرا با همسفران گروهبان نگهبان، ، ناگهانمزبور نامهحدود دو ساعت بعد ازتحویل       

   حدس می زدیم آزاد .به طرف درب خروجی رفتیمباره  دو یخوشحال با. فرا خواندهمبندم 

کجا ه ب  ببینند ما را خواستند ی اطراف ما را گرفته بودند و م درآن هنگام زندانیان . می کنند

درتهران » اوین«اینجا به زندان  ند اعدام بکنند قبال ازمعموال کسانی را که می خواست[! می برند

 »اوین«از اینجا برده و درزندان را به این ترتیب  »شبکه براندازی«سری دوم  .انتقال می دادند

  .بدرقه کردند با صلوات بلند زندانیان ما راگشوده شد، آهنی درب باالخره  ] تیرباران کردند

راهروی  ازبعد ازعبور . راهرو دیگری پیچیدیم به هبان زندانهمه به دنبال گروهبان نگ      

متعلق به بخش  سمت چپ میل گرد آهنی بود، .یمشد یکنزد درب بزرگ آهنی دوباریکی به 

 درب سمت راست پوشیده ازآهن.  می شدندهمکف که زندانیان ازپشت آن دیده عمومی طبقه 

توقف  درمقابل آن .قرارگرفته بودندراینجا سلول های انفرادی د  نمی شد، هدید پشت آن کهبود

آنچه . روانه کردند به یک سلول انفرادی دراینجا هرکس را. دندگشورا درب  کردیم، بالفاصله

  .سمت چپ  سلول من قرارداشت در ،داخل ازمختاری  توکل سلول استواربخاطر دارم، 

جلو  می توانست فقط سهرکو نددرب سلول ها ازکف زمین تا سقف میل گرد آهنی بود      

تخته پتوی  یک تشک ابری و دو. سیمان بود کف سلول موزائیک و. ببیندسلول خودش را 

  .ظرف غذا  به ما تحویل داده بودند مشکی سربازی و
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. کردبه راهرو احضار یک به یک،  ما را درب سلول را گشود و بالفاصلهنگهبان پس ازجابجائی، 

  ،عکس گرفتنپس از. منتظر ایستاده بوددرکنار دیوارخود  با وسایل عکاسیعکاس  درجه دار

قرار گرفته و به لحاظ حمام درداخل بخش  توالت، دستشوئی و. به داخل سلول برگشتمباره  دو

میله های درب را با قاشق می زدیم و آهسته  ،به دست وآب هنگام نیاز. بهداشتی مرتب بود

و سربازان وظیفه بودند از  هانگهبان. کرد یم درب را باز و می شد متوجهزود زندانبان 

  ! بود انسانی بسیار  با ما برخوردشان

شتن درسلول انفرادی معموال پس ازصرف صبحانه، هر روز یک نفر سرباز با دردست دا     

          دادند، اما هرکسعالقمندان کتاب سفارش می . کرد لیست کتابها، به ما مراجعه می

معموال کتابهای سانسورشده درلیست . لخواه خود را دراین لیست پیدا کندنمی توانست کتاب د

 که ازم وکاغذ، برای خرید مایحتاج شخصی هم روزانه با دردست داشتن قل یکنفر سرباز. بودند

نظرمقررات زندان آزاد بود بما مراجعه می کرد و هرکس موظف بود هزینه سفارش خود را 

  . ادی به کندی می گذشتزمان درزندان انفر. خودش بدهد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  دریادار سیدمحمود علوی 

زیر بغلش ازجلو سلول  پتو در ،موهای جوگندمی با ،یمرد میانسال الغر اندام ،عصر یکروز    

داشت، ی رنگ چهره نسبتا زرد که ،ریشو ،الغر اندام ،قد بالفاصله جوانی بلند. عبورکردمن 

لحظه ای بعد جوان مزبور با صدای  .یم رد شدروبرواز  مردبدنبال آن  ، می زد درحالی که نق

بعد ها شنیدم، این ! بروید داخل سلول: وی درحرکت بود گفت پیشاپیشبه مردی که بلند 

 لحن خشن بامسعود، دوباره . خط امام بود پیرونام دارد که جزو دانشجویان » مسعود«جوان 

 حاال! این مملکت سیادت کرده در عمر کی! زود برو داخل سلول«: حرف خود را تکرارکرد

 بعدها شنیدم» ... ها نباید رحم کرد و بشما !کندیمهم درخواست مسواک  ،نمی کشد خجالت

مواجه  یرتحق ینهمهادرپاسخ با  کرده وازداخل سلول درخواست مسواک  تازه وارد زندانی که

      .شده است

شاهد بسیار جوان خونگرمی بود، او  اشت وسلول های انفرادی، قدکوتاهی دنگهبان  سرباز     

را  همه ،هقفل سلول ها را بازکرد بعد از رفتن مسعود نگهبان سرباز .رفتارغیرانسانی مسعود بود

احساس  و راهرو قدم بزنید در ،درنگهبانی من شماها آزاد هستید« :وگفتفرا خواند راهرو به 

 و با برویدفوری به سلول ها   ،رودیدرب وشدن  بازبمحض شنیدن صدای اما  .آرامش بکنید

  . »درب سلول را ببندید ،فشار قفل

 نزدیک شده و آهسته بما بود، بغزگرفتهرا گلویش  کهزندانی تازه وارد با چهره افروخته      

 پس از .فرمانده نیروی دریائی بودم »علوی محمود سید«من دریادار! معزیز فرزندان«  :گفت

 به این شغل گمارده  مرا بطورانتخابی با تائید مقامات حکومترانم همقطاسقوط رژیم پهلوی، 
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می بینید،  ،یک عمرخدمت صادقانه متاسفانه پس از .کنم آدم بدی باشم یفکرنممن . بودند

    »شود؟تحقیر می  چگونه درنظام جمهوری اسالمی  آدمی

نگرانی . وی گوش می دادیمهمه درگوشه ای از انتهای راهرو، با دلهره به سخنان دریادار عل     

به . ما درباره سربازنگهبان بود، که نکند مسئولین یکدفعه به اینجا آمده و وضعیت را ببینند

بعدها . باره به سلول برگشتیم دل با او، همه دو درد و و» علوی«محض شنیدن حرفهای دریادار

اطالع  خبرازصحت و سقم  اما .کرده اندبه پانزده سال زندان محکوم  رادریادار علوی شنیدم 

 که  پانزده صحفه ازنوشته هایش را است، علوی موفق شده آنموقع شایع شده بود،[. نداشتم

  .]  زندان خارج سازد درمالقات حضوری دخترش از قابل اهمیت بوده،

: گفت یم  او. دیدم را دانشجو »مسعود«همان میکه ازاطاق دادستان خارج می شدم،هنگا یکروز

به این شغل حساس کسی را نداریم  چون ،این یکی را دیگر نگهداریم! نگ عباسیجناب سره«

 .بفرماندهی نیروی دریائی منصوب شده بود بودکه تازه »دریادار افضلی«منظورش .بگماریم

افضلی به جرم عضویت درحزب توده و دادن اسرارنظامی نیروی دریائی به عامل بیگانه   ،بعدها[

  ]!یدتیرباران گرد)  روسها(

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________  

، دانشجویان مسلمان پیروخط امام ، به رهبری حجت السالم موسوی خوئینی ها، سفارت  1979درچهارم نوامبر  -۱

 20گروگانها . روگان گرفتندروز به گ 444کارکنان سفارت را بمدت نفر 52تعداد . آمریکا درتهران را اشغال کردند

ایران درقرن . ( ژانویه چند ساعت پس ازمراسم ادای سوگند رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا آزاد شدند

  )،  237،238،239، تهران، صص1377بیستم، نشر البرز، سال

  



  

  

  

  

  

  

  

  تیرباران محسن زادگان و درودگر ؛روزهای وحشت

    بی رحمانه   دادگاهها .نوژه آغازشده بودعملیات دگان محاکمه دستگیرش دراین روزها     

گروه صادر  حکم اعدام نظامیان را گروه ،حاکم شرع ،»ریشهری یمحمدمحمد، « .کشتند یم

  .اعدام ها نداشتیم  هیچگونه خبرموثقی درباره بازپرسی ها، دادگاهها، محکومیت ها و .کردی م

متهمین [دوستانم  من و .زندان بازشدبخش ما دردرب درهمین ایام، یکروزعصر ،ناگهان     

ورودی زندان درهوای  درحیاط  .بوسیله گروهبان زندان به بیرون احضار شدیم] شبکه براندازی

با بامشاهده ما . که همه سرباز بودند دریک صف ایستاده بودندآفتابی مامورین مراقب  صاف و

 کنار ساختمان زندان به ،رمحوطه پادگانهمراه آنان د .دستبندها را به دست ما زدندعجله 

 مقصد حرکت آمبوالنس قابل لمس بود، ولی ازمسیر وفقط  .داخل آمبوالنس هدایت شدیم

، گهگاهی صدای گوش خراش آژیرآمبوالنس حواسمان درطول مسیر. هیچگونه خبری نداشتیم

شد و یک یک  ، درب عقب بازپس ازساعتی آمبوالنس توقف نمود. را به خود مشغول می داشت

   . با دیدن محوطه بزرگ، درآن لحظه فهمیدیم، مقصد دادگاه بوده است. پیاده شدیم

، با محلی درروی زمین نشسته بلندپیراهن خانم پیری با  ،درکناردرب ورودی ساختمان      

  و  کشیدی به زبان ترکی فریاد م با صدای بلند، و .درحال گریه بود بشدت نگاهی به آسمان،

من همراه مامورمراقب  ،دراین هنگام !)خدایا به دادم به رس( »!الله دادیما یتیش« :گفتی م

به  محکم دستش راود ،پیرزن بمحض مشاهده وضعیت من .کردمی پیشاپیش حرکت م

 ناله های ».باغلی قاالن الیوه قوربان ده دستبند! باال«: زانوهایش کوبید، فریاد کشید وگفت

  . ساختمان شدمدرون وارد  او به چهره غمناك ینگاه تاثر ساخت، بامرا بشدت م او، دردناک
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 دادگاه سکوت  راهروداخل در ،ازپله ها باالرفتم ،درطبقه همکف دستبندم را بازکردند      

با تکان  نگهبان را دیدم که درکنار »محسن زادگانشاپور«سرگرد ،ناگهان .حاکم بودمطلق 

 ،بمحض نزدیك شدن محسن زادگان، .بود طرف ما درحرکت بهدادن دستهایش، ازانتهای راهرو 

نئجه سن؟  !ساالم ،هاشمی جان«: با صدای بلند گفت و تکان داد، دست راستش را بلند کرده

محسن زادگان  .ازکنارهم گذشتیم» !منده سنه قوربانام، ساغ اول«:گفتمجواب در» !قوربانام سنه

توقف  رسیدن به اطاق انتظار و پس از. را به داخلبیرون ساختمان می  بردند  و م به را برعکس

  .زندان برگردانند به  باره دو اما ر  مسئولین دادگاه به مامورین دستوردادند،در آنجا، کوتاه، 

 نحدود سی مترجلوتر ازم ،بودیم،  محسن زادگان خارج شدهساختمان دادگاه تازه ازدرب       

به  بلند، بچه خردسال دربغل داشت، با فریادکه جوان  یك خانم خانم پیر با . درحال حرکت بود

ناگهان   .کردند رین اطراف ازمالقات آنان جلوگیریمامو اما .محسن زادگان دویدند دنبال

کردن دستهایش ایستاد و با بلند ، لحظه کوتاهیوبامشاهده آنها محسن زادگان به عقب برگشت

خدا نشناس  !ستمکارهستند این ها«: تگفبه ترکی صدای بلند فریاد کشید و به هوا، با

مرگ  از  !بگذارید مرا بکشند! کنند منت این ها را نکشید، اینها به هیچکس رحم نمی ! هستند

 پسر خورد مادر، همسر و  ،بعدها شنیدم[ .راهش را ادامه داد بعد برگشت و» ... ! نمی حراسم و

فته بودندکه وی را مالقات یاجازه نا سال محسن زادگان می خواستند با او مالقات کنند اما

را به آغوش کشیده و برای همیشه با همدیگر وداع گر یهمد  حیات، آخرین لحظاتدر کنند و

   !  کنند

استوار رحمتی که  .دوباره درداخل آمبوالنس نشستیم، پس ازمشاهده این حادثه دردناك     

اوی نامه دردستش روبروی من با پاکت ح ،بودشبکه براندازی جزو دستگیرشدگان سری اول 

این است وصیت نامه «:گفتیخشن  مصدای نشسته بود، بدنش ازشدت ناراحتی می لرزید و با 

 منتظر چی هستند؟من ازمرگ نمی ترسم بی دین مرا نمی کشند؟ پس ستمکارانچرا این ! من

  »!...و

که آمده بودیم  یوالنسهمان آمب ما با. ه بودندمحسن زادگان را با ماشین جداگانه ای برد     

هنگامیکه به دادگاه اعزام می شدیم لباس های . به زندان برگشتیم با همان وسیله دوباره

داخل راهرو  ر،دربیرون درب انبالباس  ضیبرای تعوباره  انبار داده بودند، دو ما را ازشخصی 

اخل بخش پس ازتعویض لباس، درحال رفتن به د»محسن زادگاه«ناگهان دیدم، . ایستادیم
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ممانعت شده بود بسیارغمگین بود ازسوی دیگر  زانشیدار عزینکه از دیاو از ا. است مربوطه

: گفت بمحض دیدن من، درهمین حال،! شاید می دانست با سرنوشت نا فرجامی روبروست

 !یمعزیز قارداش«: گفتم».بس سن نییه بورداسان؟من سندن بیر سؤز دئمه میشم! هاشمی جان«

مامورمراقب در . متاسفانه فرصت صحبت کردن نداشتیم».سونساغ اولجانین یل، ئید مهم

  . پس ازگفتگوی کوتاه ازیکدیگر جدا شدیمکنارش بود، 

ناگهان صدای شلیک چند گلوله بگوشم  ،غروب بود، درداخل سلول نشسته بودمهمانروز،      

 نکه گلوله ها اتفاقی ازیا ای ،فکرکردم، درداخل پادگان تمرین تیراندازی است نخست،. رسید

شب همان  .کرد درز نمیچ خبری ازخارج به داخل یمتاسفانه ه! اسلحه کسی شلیک شده است

:        را به داخل بخش آوردند وگفتند تازه را نگران خوابیدم، صبح فردا مامورین روزنامه ای

  .عجب کردمازاین کارت ،چون روزنامه خواندن برای ما ممنوع بود! می توانید بخوانید

خورد که  مبه چشم »درودگر«و »محسن زادگان«متاسفانه عکس  ،گرفتن روزنامه بمحض      

 تیرباران شدند و )پیرانشهر(خانا عاملین اصلی شبکه براندازی« :ندنوشته بود بزرگ با تیتر

 و از کردسخت متاثر وقوع این حادثه، مرا» دیگردرحال محاکمه هستندمتهم و پنجاه نفر یکصد

 ،برسرنوشت خود تنها البته نه .اشک ازچشمانم سرازیر شدبی اختیار  ناراحتی لرزیدم  وشدت 

دریک لحظه وحشت وجودم  !!که مظلومانه جان باخته بودند !بلکه به سرنوشت تلخ این دو نفر

ولی . اعدام کنند »پوچ «زیرا تا این لحظه تصور نمی کردم که کسی را با این اتهام. را فرا گرفت

 »شبکه براندازی«چون ،می دانستم. بوده است غلط مبرداشت !کباره متوجه شدم که نهی

ارتش  ازبه دلخواه شان  را عده ای ،اکثر با این بهانهعملی انجام نگرفته، حد ساختگی است و

با  .ثابت شدکه رژیم مساله را جدی گرفته ومجازات ها بی رحمانه است اما. کنندی اخراج م

وحشت شده  همه شدیدا دچار و مالقات کردم، آنها نیزازخبر اطالع داشتند ودوستانم درراهر

اماکاری ازدست ما ساخته نبود و . ازشدت ناراحتی نتوانستم بخوابم صبح همان شب تا. بودند

  .تار بود تیره و نیز مسرنوشت من و دوستان

دستگیر و به »براندازی شبکه«عده ای ازنظامیان لشگر را دوباره دررابطه با دراین ایام،      

ان چند نفرازآن صدای روزنخست. تهران انتقال داده و دربخش انفرادی که ما بودیم حبس کردند

 :گفت می آنهایکی از. کردند را می شنیدم بت میآهسته صح که درداخل راهرو، کنارسلول من

 مرکزلشگر هم در »هاشمی«استوار کودتا کنند و )پیرانشهر( خاناپادگان می خواستند در ،آری«
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اهل  بعدها متوجه شدم این شخص صحبت کننده استوار الیقی نام داشت و[ .گروه آنان بوداز

یکسو، ، حال و هوای وحشتناک سلول از اعدام ها. می شدزمان به کندی سپری ].داردبیل بو

را روح م ترسرنوشت تلخ آینده مان ازسوی دیگر بیش بازداشت و عدم اطالع خانواده ها ازمحل

  ! می آزرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  در زندان مالقات ناگهانی پدرم

 !بود اما، این بار برایم تعجب آور .درب آهنی بخش انفرادی مانند همیشه باز شد یکروزعصر     

نخست فکرکردم خواب می بینم یا گوش هایم صدا   .بگوشم رسید »؟کجاست هاشمی«صدای

صدای گروهبان زندان بود [ وباره مرا صدا کردند،د .سکوت کردم کنجکاو شده ومی دهد، کمی 

 دریک لحظه کوتاه  ]بدنبال من می گشت که درب بزرگ آهنی بخش انفرادی را بازکرده و

: دارند ازمن می پرسندجلو سلول خودم دیدم که  ،در راهرو زندانزندانبان را همراه گروهبان 

 قفل درب سلول را بازباعجله، ! با تعجب گفتم بلی من هستم استوارهاشمی شما هستید؟

ز بدنبال زندانبانان درحرکت یهمه چبی خبر از . ی هبتم رسوخ کرده بودتعجب بر تمام. کردند

   . یی درانتظارم نشسته استحادثه امی برند و چه  م مرا به کجاستنمی دان. بودم

ل اطاق درداخ ،ناگهان پدرم را درکنار پنجره ورودی زندان، بمحض ورود به حیاط     

، زیرا مالقات که پدرم دراینجا باشد هنوز باورم نمی شد. تعجب کردم افسرنگهبان دیده و

 .یی را می ماند که به سراغم آمده بوددار پدرم معجزه اید ،اما خواب نبود. ممنوع بودم

  ] دادستان انقالب ارتش اجازه مالقات را داده بود[

تهران  تا »واورم«شهراز قامت بلند، شت، باهیکل در ،سال داشتبیش ازهشتاد پدرم      

شدت گرما خیس عرق بود،  از. بود ومتردرگرمای شدید با اتوبوس راه پیمودهلکی ۹۵۰حداقل

با خوشحالی  .را بر افروخته بودچهره اش فرزند، ازسرنوشت نامعلوم نگرانی  خستگی ازیکطرف و

عرق گرم . را به دور گردنم حلقه زد پدرم تا مرا دید، دستهایش. سالم دادم وارد اطاق شده و
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باالخره، با اشاره ستوان . صورتش می ریخت، بطوریکه صورتم را خیس کرد و سر همچنان از

. افسر نگهبان وقت، درگوشه ای از اطاق درروی صندلی درکنار هم نشستیم» گودرزی...«

ن یمسبب ام که من وضعیت پدرم مرا عذاب می داد، کاری از دستم ساخته نبود، اما می دانست

  .  ت هستمیوضع

تا    ! فرزندم«: پدرم گفت. و بچه هایم را پرسیدم) سونا(پس ازاحوالپرسی حال همسرم      

همچنانکه صحبت می کردیم، نگاههای محبت آمیز » ... و! زنده ام، نگران خانواده ات نباش

کرد و      پدرم  تکرار می. پدرم به حمایت و دعای خیری که نیاز داشتم به من ارزانی می شد

سن کی، پیس  ،انسان آغیرگونلرده دؤزوملو اولمالیدیر! بئله قالماز، داریخما! اوغلوم« :می گفت

     »!من، سنه فخر ائدیرم. آزادیخواهلیق یولوندا سیاسی زندان افتخاردیر. ایش گؤرمه می سن

هرگز از موضع ضعف م داشت، اما او با اینکه دراین ایام، اوضاع آشفته بود و اعدام ها بشدت تداو

پایان مالقات و رفتن او  کرد، برخوردش با من طوری بود که پس ازبا من صحبت  نمی 

  .احساس دلتنگی  نکنم

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

ضلع شرقی . هردو ازاطاق مالقات خارج شدیم. پس ازحدود بیست دقیقه، مالقات خاتمه یافت

حدود پنجاه متر با درب . حیاط ورودی زندان که درآنجا ایستاده بودیم سرتا سر نرده آهنی بود

درآن محل منتظر ) همسر خواهرم(میرسلیمان . نگهبانی فاصله داشت) کیوسک(ورودی دژبان

اما همراه پدرم، ] به تهران آمده بودمیرسلیمان بعنوان کمک، همراه پدرم .[پدرم ایستاده بود

با مشاهده او فقط ازآن فاصله  به یکدیگر دست تکان دادیم، یکبار دیگر . اجازه  مالقات نداشت

  . با پدرم یکدیگر را درآغوش گرفته  و از او جدا شدم

همچنین  برایم ارزش معنوی داشت و زیارت پدر. این مالقات درروحیه ام بسیار مفید بود     

. بود که در زندان گرفتار آمده بودمباردرطول عمرم نخستین . خانواده ام ازمحل من باخبر شدند

__________________________________________________________________

معروف این شهر مغازه  ه، دربازار نجارخانوانسان مهربان، اهل اورم و داشت بود، ریش یجعفر جوان بلند قد -۱

هنگامیکه پدرم به دفتر دادستانی مراجعه می کند،  .او دستیار سرهنگ عباسی دادستان انقالب ارتش بود. تندداش

را با ) میرسلیمان(همراهش  پدرم و[. بنا به دستور  دادستان، جعفر ترتیب مالقات پدرم را با من فراهم ساخته بود

    .]به زندان جمشیدیه آورده بود» ریو«یکدستگاه خودرو 
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ر زندان بود که حس کردم که به لحاظ سیاسی وارد مرحله جدیدی از زندگی خود شده ام    د

  !و دراین مدت سکوتم را معموال باز و بسته شدن درب های آهنی زندان بر هم می زد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   به ناباوری تبدیل شد  آزادی،شایعه 

دوران تازه  .طول نکشید بیش ازیکماهدیه، ، زندان جمشیباالخره عمراقامت درسلول انفرادی     

فقط . ، اما چرا؟ نمی دانستیمبود زمزمه آزادی اززندانبانان بگوش می رسید آغاز شد، چند روز

 وتهران به اورم ،ءپایگاه هوائی قصر فیروزه  هواپیما ازطریق می خواهند ما را با شایع شده بودکه

رفند، ضربه روحی به ما و خانواده هایمان وارد بعدها فهمیدیم، می خواهند با این ت .ببرند

  .سازند

گرچه از خوشبینی  بعضا ضرر می بینم،  .ی بوده امزندگی آدم خوش بین من همیشه در      

در لحظات تیره و تار . می ماند و با اتکا به آن پیش می رود اما درخوش بینی انسان سر افراز

  .پایدار مانده ام صوصیت را مورد آزمون قرارداده وحیاتم برای مقاومت دربرابرسختی ها این خ

حتی بسیاری از دوستانم بعدها در ترکیه با . هیچوقت خود را تسلیم نا امیدی ها نکرده ام

  .می گفتند» امیدوار«شوخی بمن 

. شدیم به حیاط ورودی زندان احضار با دوستانم، ۱۳۵۹بعد ازظهر روز نیمه شعبان ناگهان       

طبق  .یمتردید داشت شك وهمچنان  گرفت، امایازپیش قوت م بیش »دیآزا«کم کم

ازدوستان ما تنها . دادیم به انبارتحویل را فوری زندان دستورگروهبان زندان وسایل انفرادی

اهل سلدوزآذربایجان و حدود چهل سال داشت، صمدی .[درسلول باقی ماند »صمدیبهروز «

   احساس تنهائیهنگام بدرقه ما صمدی،  ]بود)رانشهرپی( راننده اتوبوس سرویس پادگان خانا
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  ناراحتی هرچه تقالکرد موفق نشد همراه ما بیاید، باالخره ما با و. خیلی ناراحت بود کرد وی م

  . جدا شدیم »صمدی«از 

 استوار مزبوریکی ازدرجه داران ناگهان  بودند، ماهمراه  گردان زندان ندنفرازدرجه دارانچ      

.  بلی  :گفتم »شما استوارهاشمی هستید؟«: آهسته گفت راهرو به من نزدیک  شد و در ]...[

من «:دردژبان همکار ماست، او بشما سالم رساند وگفت»جباری سیفعلی«گروهبان: گفت دوباره

ضمنا هرکاری داشتید بما . تلفنی به خانواده هاشمی پیغام داده ام که امروز آزاد می شود

که  ،اهل قره باغ اورموانسان خونگرم بود،  » سیفعلی جباری«گروهبان . [تشکرکردم» بگوئید

  ]  مرا می شناخت

 دریك صفهمه وارد حیاط شدیم، مامورین دژبان نیروی هوائی با لباس آبی رنگ کم   کم     

 »فتوحی« ،دیدم درآنجا را »فتوحی« سرهنگ ناگهان .بودند منتظر و ایستاده درکناردیوار

            او را .ه بودخدمت کرد واورم که سال ها پیش درسررشته داری لشگرآذربایجانی بود

نخواستم به موقعیت ایشان  و توجه به وضعیت سیاسی خودم آشنائی ندادم با اما. می شناختم

شناخت و نزدیک آمد و به ترکی با من  فوری جوانمرد بود، مرا»فتوحی«اما . لطمه وارد شود

 »...و نمی دانستم اینجا هستید ،من فرمانده گردان زندان هستم« :احوال پرسی کرد وگفت

امیدوارم آخرین « :گفتدوباره هنگامیکه مامورین مشغول زدن دستبند ها بودند، فتوحی 

روحیه  درمحیط زندان این آشنائی ها درالبته  .تشکرکردم» .زودی آزاد شویدبو  دستبند باشد

   .خیلی مؤثر استانسان 

به طرف  ه و هشت نفرما را به داخل آمبوالنس راهنمائی کرد ،سرپرست دژبان درجه دار     

   از شدت هوا بشدت گرم بود، آمبوالنس فاقد دریجه هوا و پنجره بود،. مقصدحرکت کردیم

   انگارکه ما را به داخل تنورگرم .همه خیس عرق شده بودیمنبودن هوا درداخل،  گرما و

طبق . سینه بند می شد، اما جز تحمل هیچ چاره ای نداشتیم گاهی نفس ها در. انداخته اند

. به مسیر ادامه می دادیم آمبوالنسآژیر یبا صدادرمحل های ترافیک معمول درطول مسیر

  .تی به زندان  قصر فیروزه رسیدیمساعالکین پس از 
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   یا زندان قصرفیروزه؟ آزادی

 .وارد محوطه داخل شد گرمای شدیددر» شبکه براندازی«حامل متهمین آمبوالنس ،نخست     

.  قرارداشت »تهران پارس« زندان قصرفیروزه متعلق به نیروی هوائی بودکه درجنوباینجا، 

اطراف محوطه با  .شد اجرا دستور ».ویدپیاده ش رسیدیم، مقصد به« :گروهبان مامورگفت

       آبی دیده  مانبودکه تنها دیوارها وآس های نگهبانی پوشیده شده برجك و بلند دیوارهای

بود، سبیل های  مهربان گروهبان دژبان قد بلند و.نفس ها زنده شد درهوای آزاد امامی شد، 

  . اورمو است» باراندورچای«یکی ازروستاهای کلفتی داشت،  بعدها فهمیدیم اهل 

 . درمیان مامورین وارد ساختمان شدیم، درب پشت آهنی باردیگر درپشت سرم بسته شد     

ازعوامل  عده ای کمی .دفتر اطالعات دراینجا بود .نگارکه احساس آزادی دو باره درمن شکستا

اما ازآزادی خبری نبود،  .منتظرپیام آزادی بودیمهمه  داخل سالن ایستاده بودند،در زندان

شکنجه برای ما می خواستند با این جابجائی  ، آنها قصد آزادی ما را نداشته اند ومعلوم شد

  .دهندب یروح

 !؟اینها همان افراد شبکه براندازی هستند «: با ترشروئی گفت ،یکی ازماموریندراین میان      

پس ازتیرباران  .بودیم ن ورودی نگران و ساکت ایستادهلهمه درسا» ..!و وضعشان خراب است

 . ما حساب می برند کردیم از یم  حس ،محسن زادگان و مرحوم  استوار درودگر مرحوم سرگرد

  .به بند عمومی زندان راهنمائی شدیم  ،پس ازکنترل لیست اسامی

شخصی را به طرف انتهای راهرو قدم زدم، ناگهان صدای دربندعمومی، پس ازجابجائی      

  زیجان انگیه برایماین کار درشهرغریب درمحیط زندان . شنیدم که آواز ترکی زمزمه می کند

بابائی فرمانده . [یدم، سرهنگ قدرت اله بابائی استبود، کم کم به سمت صدا نزدیک شده و د

 .] حزب خلق مسلمان اعالم وفاداری کرده بود اخانا بود که درزمان تصدی او، تیپ ب۱تیپ 

 هنگام این  در. در یک بخش بودیم کدامبخش جدا شده و هر راهرو با درب میله آهنی به دو

تنها با آمدن شماها دیگر «: ئی گفتبابا. دوستان دیگر آمدند واحوال پرسی ها شروع شد

  »  .نخواهم بود

 بندها برگشتیم، روی تختخواب های فلزی نشسته  وداخل  بهپس ازلحظه ای      

گروهبان حسین زاده با عالمت چشم مرا به  .محیط نا آشنا بود. کردیم يسرگذشتمان را مرور م
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چند توالت درکنارهم . شدیمراهرو صدا کرد، بدنبال او درانتهای راهرو وارد دستشوئی 

حسین زاده  .معلوم شد زندان درخارج تهران قراردارد .پنجره ها مشرف به بیابان بود ،قرارداشت

 ، چنانچه بتوانیم میله های آهنی پشت پنجره یکی ازتوالت ها را ازبین ببریم«: آهسته گفت

انند، اینها شاید ما را هم هم  می سوز را با» تر وخشک«چون این ها  .فرار است  راه   بهترین

 همدراین باره  حرف زدن را انجام بدهیم، پس حاال که قادرنیستیم این کار« :گفتم. اعدام کنند

عاقل بود، این راز بین  حسین زاده زرنگ و ».موضوع را پیش دیگران نگوئید  .فایده است بی

  .خودمان ماند

  

      جوانمردی درجه دارنیروی هوائی

 ،ورود به زندان قصر فیروزه بود، یعنی طبق شایعه پراکنی درزندان جمشیدیه اولین روز     

اما چنین نشد، بویژه خانواده ام را قبال . درکنارخانواده هایمان بودیم امروز بایستی آزاد شده و

پس همانروز غروب  یکنل. من دراین باره خیلی نگران بودم. در جریان آزادی من گذاشته بودند

سیغاری دومین سری [ .به دفترگروهبان نگهبان رفتم ،سرگرد جالل سیغاریمشورت با  از

گروهبان . دستگیر شدگان شبکه براندازی بود که او را از اورمو به تهران انتقال داده بودند

کردم  حسدر برخورد اولیه قد،  و بلند اندامالغر درجه دار. نگهبان وقت، گروهبان معروفی بود

برخورد خوبی با زندانیان سیاسی  »معروفی«. ختانه  شناختم درست بودخوشب. جوانمرد است او

شما با ما همقطار هستید و درد «: پس از ورود به دفترش وسالم علیک، به او گفتم. داشت

بجای ، اما آزاد می شوم امروز داده اند که من مشترک داریم، چند روز پیش به خانواده ام خبر

اجازه ن خانواده ام سخت نگران است، اگراکنو. نتقل  کرده اندما را به این زندان م ،آزادی

  ».، با تلفن دفتر نگهبانی با خانواده ام تماس بگیرمندارد بدهید و برای شما مسئولیت

فوری من حتما بفرمائید با مسئولیت «: شنیدن حرفهایم سخت متاثر شد وگفت  معروفی با     

گوشی را ) سونا(دربوق اول همسرم . زل زنگ زدمخوشحال شدم، فوری به من ».تماس بگیرید

منزل ما  خوشبختانه خواهرم درهمان شب در. با شنیدن صدای من خوشحال شد برداشت و

را به  »سیغاری«بعدتلفن برادر. شدند ازنگرانی خالص آنها گفتم، بوده، وضعیتم را به آنان

درجه دار مزبور  ازان گفتگو، پای پس از. اطالع دهد ودر اورمنیز  هاهمسرم دادم تا به آن
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جوانمردی «اکنون که بیش ازدودهه ازاین حادثه گذشته، هرگز  .تشکرکرده، ازاطاق خارج شدم

روز نیمه شعبان  دوستان و فامیل  باشادی به منزل ما [. را فراموش نکرده ام» گروهبان معروفی

        راهی  ناراحتی غروب  اد می شوم، اما بازندان آز جمع می شوند و به امید اینکه من از

   .]   شوندی م خانه هایشان

او . و ازدواج نکرده بود بود، انسان با فرهنگ و مهربان وسرگردجالل سیغاری اهل اورم     

 ارتباطباالخره   . باعث نگرانی اش می شدبیشتر اوقات بود و این امرمحتاط  خیلی آدم دقیق و

سیغاری قبال رئیس رکن دوم سرگرد [. القات او بیایندسبب شد که برادرانش به ممن تلفنی 

       اما به سبب رابطه دوستی با مرحوم . انقالب بازنشسته شده بود که قبل از خانا بوده ۱تیپ

 که من درسوئد بودم ، ۱۹۸۰دردهه  .]و زندانی کرده بودند دستگیراو را محسن زادگان 

اوضاع پناهندگی  بعد ها ازلندن نامه فرستاد و از من تماس گرفت و ترکیه تلفنی با سیغاری از

ولی بعدها ارتباط او ، ارتباط داشتیم بوسیله تلفن و نامه حدود یکسال با یکدیگر. ناراضی بود

  . خیلی نگرانش بودم قطع شد و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  حسین زادهگروهبان محیط زندان، هنرنمائی 

بارحدود  هر، دوبار هر روز. عادت کرده بودیم )فیروزهقصر ( کم کم به محیط زندان جدید     

حیاط درمیان ساختمان زندان .میمی رفت درداخل حیاط درونی به هواخوری یکساعت

 از بیشترکمی مساحت آن . اطراف به داخل حیاط باز می شد از ،درب راهروها قرارداشت و

 بام کشیک می دادند و راه  چهار ساعته درپشت بیست و ،نگهبانان مسلح. زمین والیبال بود

  .فرار محدود بود

بویژه رفتار پرسنل هوائی قابل . شده بود ما دراین زندان آزادی نسبی باعث تقویت روحی     

و صحبت با دیگرزندانیان، لمس هوای  دوره خوبی داشتیم، امتیاز استفاده ازحیاط . تحسین بود

دلگرمی  انفرادی، رفت وآمد درحیاط برای ما سلول رهائی از، و مشاهده پرندگان درآسمان آزاد

  .داشت

نظامیان رژیم سابق  زندانیان را اکثر ،درحیاط نبود جالب این بودکه مامورکنترل نکته     

  .دادند که اغلب  شان به اتهام مخالفت با جمهوری اسالمی دراینجا بودندیتشکیل م

بویژه صدای  .او تقلید می کردصدای هرکس را مثل خود  »حسین حسین زاده«گروهبان     

 با دوگاهی  .محمدرضا پهلوی و دیگران علی خامنه ای، ابوالحسن بنی صدر، سید لهآیت ال

ها  یزندان. می گفت بشقاب ضرب می نواخت و آواز می خواند، جوک آهنی و دستش روی درب

  .از این کار لذت می بردند

     ۴-۳-۲-۱فرمان حرکت شماره  د، باهنگام هواخوری عده ای را در یک ستون می چی     

درمقابل دیوار توقف می کرد، با صدای  ستون به دیوار نزدیک می شد و وقتی سر  .می شمرد



  دوران تحت نظر و خروج از ارتش

_________________________________________________________ 
239

پشت بام و  از ها، دراین نمایش نگهبان. پیش به جلو  »ک ت«بلند فرمان می داد دیوار به 

وقت  آنقدر جالب بود که هر این حرکات. زندانیان با صدای بلند می خندیدند سایر مامورین و

   هنرنمائی انجامگرفتند، درصورت ی قول م آب جوش برای چای الزم داشتیم زندانبانان

  .می کرد با خنده  قبول  او هم. آب جوش داده می شود ،حسین زاده

درکنار  انگور، هندوانه، طالبی، خربزه :بویژه ی زیادی،، میوه هایکروز پس ازخاتمه مالقات      

  ،نشسته ومشغول صحبت بودیم خوابروی تخت همه .چیده شده بودها تختخواب ی ازیک

 را به طرف بیرون درب  با پایش طالبی ،یکی ازدوستان ،با اشاره حسین زاده ،دیدم من  ناگهان

آنها برگشتند، لحظه ای بعد. رفتندهردو  و فوری آنراگرفت حسین زاده .لیز داد »راهرو«

 واد گفتیم برای چه می خندید؟ او دوباره خنده را ادامه د! زد زیرخنده »حسین زاده«یکدفعه، 

ما دونفر چندعدد طالبی را درجلو چشم همه ازاینجا خارج کرده ! خبر ندارید چه شده«: گفت

 سرهنگ قدرت اله  !وآنها را درداخل دستشوئی باآب وتاب خوردیم، ولی کسی متوجه نشد

انصاف داشته باش، چرا میوه ها را  لی پسرخوبی هستید، اماشما خی !حسین زاده« :بابائی گفت

 سرهنگ جناب«: گفت ه،حسین زاده با خند» .باهم بخوریم که همه،کنید نمی قارج اینجا 

  .هخندشروع کردند به این جوری بیشتر لذت دارد، همه ! بابایی

های با مزه همیشه باجوک ها وشوخی . درسخنوری و طنزگوئی ماهر بود ،حسین زاده      

در اوایل ورود . آشنایان می گذاشت سربه سر دوستان و فقطاو . باعث سرگرمی دیگران می شد

نظافت راهرو باریک را بعهده گرفت و او شخصا، درسلول انفرادی بودیم،  ،به زندان جمشیدیه

یابم،  نجات   انفرادی بکشم، بلکه با این بهانه ازسلول»تی«خواهم همیشه به کف راهرو یم«:گفت

  . می کنم  زیرا درتنهائی احساس دلتنگی

 او، حسین زاده مشغول نظافت بود،. نفر در راهرو دور هم جمع شده بودیم یکروزعصرچند     

فهمیدیم حتما می خواهدکارخنده داری . آهسته به دنبال من بیائید .بچه ها«: بماگفتیکدفعه 

  در ،پاهایش را چنبل زده» ت، م«تادیم ایس )ت، م(درکنارسلول. را انجام دهد، همه رفتیم

 او. مشغول مطالعه بودسکوت مطلق  گرفته و با پشت درازکشیده وکتاب را درمقابل چشمانش

را آهسته ازمیان میله های درب  »تی«یکدفعه حسین زاده دسته بلند . را نمی دید سلول بیرون

با » ت،م« یکدفعه.، شار داددراز کرد وآهسته ف» ت، م« ]معقر[وسط پاهایش  سلول به طرف 

 او، وقتی متوجه جریان شد،. بشدت جا خورده بود» ت، م«. سریع به هوا پرید ،بلند فریاد
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البته، ! حسین زاده و اطرافیان زدند زیر خنده. گرفت حسین زاده را به فحاشی یعصبانحالت با

  .آفریند با هنرنمائی هایش می خواست  درمحیط زندان برای همه شادی ،حسین زاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

روستای پدر و مادرش در  .خونگرم بود و ورزیده درجه دارسال داشت، ۲۷گروهبان حسین حسین زاده حدود  -۱

 ،گاردلشگرپدافند هوائی  قبل ازانقالب دریگاناو، . زندگی می کردندوسلدوز  ودربین جاده اورم »تکه هدیز«

  .انتقال شده بود] پست مهندسی پادگان خانه[ واز انقالب به لشگر اورم کرد و پسی درتهران خدمت م

بنا به اصرار او فردای روز آزادیم درتهران به مالقات بقیه  از زندان آزاد شدم، و همن زودتر ازحسین زاد اتفاقا، 

 روستای سرسبز و با. رفتم» دیزه تکه«منزلم در اورمو،؛ به روستای  یک روز پس از وصول به و. ستان رفتمدو

نخست درب  چوبی را زدم، خانم میانسالی،  .  باالخره، با پرس وجو، منزل حسین زاده را پیدا کردم. صفایی بود

من به  خانه در داخل باغچه قشنگی قرارگرفته بود، ،سالم دادم وگفتم. طفل شیرخواری در بغلش درب را بازکرد

چه شده ! بفرمائید آفا. من مادرحسین زاده هستم، این هم بچه اوست. گفت.آورده ا م خانواده حسین زاده پیغام

گفتم، نگران نباشید، پسرتان، بزودی آزادخواهد . است؟ رنگ ازچهره اش پرید ومعلوم بود نگران  فرزندش است

بفرمائید ناهار مهمان ما باشید ! پسرم« :ریه، گفتخانم یک دستش را به سینه اش کوبید وشروع کرد به گ. شد

  .برگشتم آنموقع ازسایه خودمان هم وحشت داشتیم، داخل خانه نرفتم و با خدا حافظی به شهر» ...و



  

  

  

  

  

        قصرفیروزه زنداندرمالقات 

اکنون به زندان قصر فیروزه درجنوب تهران منتقل شده وخانواده ام ازمحل جدید من      

» اورمو«تهران یعنی ازشهر از هزارکیلومتر دورتر از تا شاید چشمم درراه است،. هستندباخبر 

  . برای مالقاتم بیایند

یکروز صبح پس از صرف صبحانه، ناگهان من به دفتر مالقات احضار شدم و در گوشه ای از      

ه کسانی به نخست نمی دانستم چه کسی یا چ. اطاق کوچک که فاقد پنجره بود، سروپا ایستادم

پس ازلحظه ای، ناگهان پدر پیرم را دیدم، . ،  هیجان زده انتظار می کشیدم.مالقاتم آمده اند

عصا دردستش که پسر عمویم میرعوض او را همراهی می کرد، با راهنمایی زاندانبان وارد اطاق  

بنظر  سرنوشت نامعلوم فرزندش، خسته و نگران پدرم بعلت کهولت سنی ،گرمای هوا و. شدند

  ءطبق معمول با پدرم و عموزاده ام یکدیگر را درآغوش گرفتیم و سپس درگوشه. می رسید

. راحت صحبت می کردیم. نبود خوشبختانه زندانبانی درداخل اطاق .اطاق، درکنارهم نشستیم

نخست جویای . این مالقات برایم مهم بود، زیرا می دانستم خانواده ام بشدت  نگران من هستند

تا زمانیکه زنده ام، کوچکترین نگرانی ازطرف خانواده نداشته باشید  «: دم، پدرم گفتش دهخانوا

از . پدرم و عموزاده ام هر دو برایم قوت قلب می دادند. حالم خوب است: به پدرم گفتم... . و

اما  .نمی کردم ، من باورهمالقات تمام شد: وگفت وقتی زندانبان آمد. سیر نمی شدم دیدن آنها

خدا حافظی،  عموزاده ام  بعد از .حق با او بود بیست دقیقه وقت مالقات خیلی زود گذشته بود

متاسفانه بعدها هم مالقاتها همیشه دریک چشم . دست پدرم را گرفت و از یکدیگر جدا شدیم

تا مدتی همچنان  ها را و وقتی به بند  بر می گشتم، گفتگوها و صحنه. بهم زدن تمام می شد
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 ممکن زندانی را  به بی اقتدارترین موجود« :  به جرئت می توانم بگویم. کردم ذهنم مرور میدر

  ».می توان او را به پرنده ای درقفس تشبیه کرد واقعًا تبدیل می کنند که

و ] نوه عمویم، پسر بزرگ میرعوض[دومین سری مالقات در این زندان با میرشجاع هاشمی     

مالقات با این عزیزان هم برایم  .قوام، که هر دو به دیدنم آمده بودنداسمعلی رحیمی یکی از ا

،  ولی قد هر بودم به لحاظ سنی، من از میرشجاع چند ماه بزرگتر. بلحاظ روحی خیلی مؤثر بود

    .بودخیلی شبیه هم  مان سانتیمتر و قیافه ها 180دوی ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  خاطره ها از زندان قصر فیروزه

ناگهان ، درداخل بند نشسته بودیم  ،نخستین روز ورود به زندان قصرفیروزه، عصربوددر     

زندانی مزبور  .به راهرو آمدیمباعجله همه . ، ورود یک زندانی جدید را خبر دادیکی ازدوستان

ازاطراف قزوین، قد متوسط داشت، ورزیده  ،ترک زبان بود ،هل سالهچبهرامی نام داشت، حدود 

زرهی قزوین ۱۶درتیپ زنجان که جمعی لشگر بهرامی . ریخته بود سرش موهای از قسمتی و

  ]به ما داد و آشنایی،  این اطالعات را بهرامی پس از ورود به زندان[.بود خدمت می کرد

و نمی توانست  گذاشتیم پاهایش را به زمین ،آهسته آهسته ،به زندان ورودهنگام بهرامی      

. بودخسته و ناراحت  پریده بود و او خیلی رنگ چهره اش  .زمین بگذاردپاهایش را بطورکامل ب

: گفتباحالت غمگین از ته دل آه کشید و  جویای حالش شدیم، بهرامی هریک از زندانیان، 

مرا  و] برق[زدندپاهایم الکتریسه  درزیرزمین دادگاه انقالب ارتش به زیر ،چندساعت قبل«

   ! ازشدت درد نمی توانم پاهایم را به زمین بگذارماکنون  . نده ابشدت شکنجه  داد

چای  متاثر شده و او را به داخل بند آوردیم، با ما همه» بهرامی«شنیدن حرفهای استوار با      

هنگامیکه مهمان پسر «: چنین توصیف کرد سرگذشت خود رابهرامی . و میوه پذیرائی شد

اسالمی، به  پاسداران انقالب ،ناگهان ،مودب» قزوین«دریکی از روستاهای اطراف شهر  یمعمو

 درهمانجا نوژه، عملیات شرکت در باتهام آتش زدن خرمن ها و مرااین محل یورش آورده، 

خرد سالم  و دو دختر م، همسرهستمبا اتهام پوچ دراینجا زندانی  مناکنون که  ! کردنددستگیر

یکباب خانه  ون بخت، درحیات خودنگحتی من . هستند مدرخانه پدرزنم درتهران مانده ونگران

  »!نه دادرس! نه قانون هست در این کشور متاسفانه. ندارمهم 
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احساس می کردیم عامل  ،مشکوک بودیم از اوبه زندان  »بهرامی«ازبدو ورود ما راستی،      

 متاسفانه درحکومت های دیکتاتوری از. ه استبرداشت ماغلط بود اما .اطالعاتی رژیم باشد

یکدیگر سلب  ، بلکه اعتماد اشخاص را ازشودغیرانسانی بیشتراستفاده می ه شیوه هایاینگون

دراین باره دربخشهای دیگرتوضیح داده . بعدها بهرامی را درزندان اوین تیرباران کردند[ .کنند

       .]  خواهد شد

ای صد ،زندان قصرفیروزه وراهر بخش دیگر در ،نزدیك غروب بودتابستان دیگر  یکروز     

زندانی درمیان عده ای از  زندانیان، یک نفر . شتافتم  آنجا بهفوری . رسیدمی  به گوش زندانیان

پاهایش را  وی همانروز. بود بند انزلی در درجه دار نیروی دریایی میگفتند .نشسته بود میانسال

 کربه ف زندان با چهره افروخته درگوشه ای ازحیاط درونی ،درصورتش ها جمع کرده و دست

  .فرورفته بود

درجه دار «:  اش می گفتند  اطرافیانوقتی جویای حال شدم، . زندانیان ناراحت بودندهمه      

شده  حکم اعدامش ابالغشده و احضار  انقالب اسالمی ارتش روز به دادگاه ینهم عصر مزبور

بشدت  رتلخ زندانی با شنیدن خب !وصیت نامه اش را بنویسد  ،گویندی به او م دردادگاه. است

   او پس از انجام این کار. وصیت اش را نوشته و به مسئولین می دهدالجرم وحشت می کند، 

سحرگاه فردا «: کشید و می گفتیسیگار م بطور متوالی زندانی ».را به زندان مراجعت می دهند

     همان حال دور خود     در خانواده اش بود و بشدت نگران خود و ».خواهندکردمرا اعدام 

   . تصور می شد که فضای زندان برایش تنگتر شده است. می پیچید

می خواهند  اعدام شما دروغ است،«: میگفتیم ما اطرافیان مرتب به او دلداری می دادیم و      

شب  تا پاسی از، برای دلداری. ندنبود کارگر اما حرفها »!با این شیوه غیرانسانی شما را بترسانند

زندانی  اما .رفتیم درساعت خاموشی بنا به دستورگروهبان نگهبان به بندها .درکنارش ماندیم

به کارش  ن نگهبان انسان مهربانی بود، کارگروهبا. بندش امتناع کردداخل رفتن به  ازمزبور

  .نداشت

اعدام نشده  فردا معلوم شد او. صبح نگران سرنوشت تلخ این زندانی نگون بخت بودیم تا      

متوجه   گروهبان نگهبان برای سرکشی بندها می رود، هنگامیکه نزدیکی صبحرد گویا .است

   آهسته گروهبان نگهبان. به خواب فرو رفته استنشسته بود محلی که زندانی در می شود که

به  سراسیمه بیدار شده و با وحشت  زندانییکدفعه،  ، ببرد دبن داخلمی کند تا به  را بیدار  او
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 از گروهبان  او را نوازش می کند و ولی!  می کند او را برای اعدام می برند  هوا می پرد و خیال

  این حادثه دردناک آن شب تا صبح همه !و به بندش می بردخالص کرده  اعدام نگرانی

های شیوه گونه  این  دادگاه ها از متاسفانه بیشتر اوقات در.  را به دریای غم فرو برد زندانیان

  . می کردند   غیرانسانی استفاده

  مهربان و بعلت نقص پا او مرد میانسالی بود، بسیار ساده  و. بود »نادر ککا«اکنون نوبت       

اهل شهرستان . او در پست مهندسی پادگان خانا کار می کرد . می زد ، لنگبه هنگام راه رفتن

 کاک .درحبس بودما  ، درکنار»شبکه براندازی«شرکت در به اتهام او نیز. بود) پیرانشهر( خانا

  :کرد ماجرای خودش را چنین توصیف می نادر

چشمانم را بستند نامعلوم  درمحل و خارج کردهزندان  مرا از ،روز پاسداران مسلح به کلتکی«

حاال شلیک می کنیم و اخرین لحظات زندگی «:  گفتند ،گذاشته  ام و لوله اسلحه را به شقیقه

من  ؟ با این شیوه می خواستند از...جواب بدهید وهرچه می پرسیم باید درست . شماست

    ساعتی آزارپس ازمن هم گناهکار نبودم تا چیزی را اعتراف کنم،  سرانجام،  . اعتراف بگیرند

    .بازگرداندند باره به زندان شکنجه روحی مرا دوو اذیت و 

نبود ترمینال را در  حتی این انسان مظلوم قادر. نادر قبل از من از زندان آزاد شد کاک     

جای  .کند خود تهیه برای بلیط اتوبوس» خانا«تهران پیدا کرده و برای رفتن به زادگاهش 

دستگیر و زندانی کرده » براندازی رژیم«تاسف است که چنین فردی را مانند خیلی ها باتهام 

  .   بودند

  

  

  خنده دار از یک زندانیخاطره ای 

او،  .شد وارد زندان قصرفیروزه خندان،  ظهر یک روز تابستان  با چهره زندانی جدیدیکنفر     

شغلش  .هیکل درشت وچاغی داشت. اهل تهران بود و »تهرانی«اش نام فامیل .بود میانسال

اینگونه  خودش علت بازداشت اش را و کارمند فنی مهمات سازی ارتش در سلطنت آباد تهران

  : توصیف می کرد
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خیلی ها را که در رژیم شاه خدمت می کرد، عوامل خود سر رژیم می شنیدم و می دیدم «     

متاسفانه . به بهانه ضد انقالب، طرفدار شاه دستگیر و مجازات میکردند) جمهوری اسالمی(جدید

 شما در: نخست بازپرس پرسید. هیچ جرمی به بازپرسی بردند بدونمرا . این بار نوبت من بود

درآورده  » غالهبز«صدایبازپرس درپاسخ  !رگ من است رخون شاه د« :محل کارخود گفته اید

او تعریف  بود،تهرانی آدم شوخی » .اکنون به این اتهام دراینجا هستم» به ئه ئه «گفتم  و

  . با همه شوخی می کرد و می خندید   ،میکرد

 تهرانی یکدفعه با شوخی .هم ایستاده بودیم هواخوری درداخل حیاط دور به هنگام یکروز     

. می کنند ینیجمهوری اسالمی جرم هرکس را با توجه به مفهوم اسمش تعدر! بچه ها«: گفت

وقتی نوبت من . اسم کسانیکه حسن و حسین یا محمد است آنها  تبرئه می شوند :بطورمثال

          وای به حال شما، دلم برایت : گفت !موسیمیر. گفتم .نگارنده رسید و اسم مرا پرسید

صهیونیسم هم  وست ا یهودی ها یعنی پیغمبر، را اسم شما، اسم حضرت موسی، زیمی سوزد

باز همه زدند »  .متاسفانه شما اعدام می شوید. درجه اول جمهوری اسالمی است دشمن

  . زیرخنده

 وقتی نوبت مالقات .آمده بودند به مالقاتش همزمان یکروز هردو آنها ه بودتهرانی، دو زن      

هردو گفته بودند که همسران تهرانی . سئوال کرده بود نسبت خانم ها را ازآنهادژبان رسیده بود 

خواسته بود که هر دو را با همدیگر به مالقات تهرانی بفرستد که مورد اعتراض  دژبان. هستند

باالخره این موضوع زبان زد زندانیان شده بود و همیشه سر به سر خانم ها قرار گرفته بود 

مکان  تهرانی را بعدها که به زندان جمشیدیه نقل و. [ د و می خندیدندتهرانی می گذاشتن

  ] .ندارم خبری سرنوشتش سرانجام از من دیگر و شد از ما جدا ندداد

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  زندانیاندوباره  یجابجای

هوای کثیف داخل  .دستگاه های کولر زندان قصرفیروزه به غارت رفته بود ،57 انقالب درایام     

دراین ایام بسیاری از . همه از اوضاع شکایت داشتند. ی شدید تابستان قابل تحمل نبودو گرما

ارتش درتیرماه   بخشی ازیگانهای[نظامیان و عده ای غیرنظامی عملیات نوژه دستگیرشده بودند

را ) پیرانشهر(» شبکه براندازی خانا«و] قصد سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی را داشتند 1359

  .نده بودعملپات نوژه ارتباط  داد نهمی نیز به

به این افراد رحم نکنید و این ها همه «: خمینی گفته بود الله  ، آیت در همین رابطه    

من شخصا این فرمان را درداخل زندان دراخبار » !مخالفین اسالم هستند و باید کشته شوند

  سایر. اه ها افزوده بوداین فرمان به خشونت دادگ! ساعت چهارده ظهر رادیو تهران شنیدم

ریشهری، جالد  یمحمد«. ندرکاران این فتوا را رسما درمحافل عمومی مطرح می کردندا دست

. روزانه حکم اعدام دهها تن را با تکیه به عقده و احساس شخصی خود صادر می نمود»  معروف

  .جو دادگاه ها وحشتناک بود

بعنوان بازرس ازطرف دادگاه به  یزها سرگردبرای رسیدگی به شکایت زندانیان، همین رو     

قد بلندی داشت و انسان دلسوزی بنظر   سرگرد مذکور. را فراموش کرده ام اسمش .زندان آمد

شکایت  کبسیاری ازگرمای هوا وکمبود آب خن .کرد می با همه صمیمانه  گفتگو .می رسید

از آمدن سرگرد یاد شده  تههف یک. داشته وخواستار انتقال مجدد به زندان جمشیدیه بودند

  . گردیدکه دستور جابجائی ما صادر نگذشته بود
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بطوریکه  . بود» عملیات نوژه«ازپرسنل زمان مملو  زندان اوین درآن زندان جمشیدیه و      

    . زده شده بودند بعضی دوستان ازاین جابجائی سخت وحشت

کماکان  .بیرونی زندان احضار شدیم زمان جابجایی فرا رسید، یکروز قبل ازظهر به سالن     

همان به . آمبوالنس ویژه، با مامورین مراقب در داخل محوطه داخلی زندان آماده انتقال ما بود

و پس از  ه ترتیبی که قبال آمده بودیم با ناله آژیرآمبوالنس، خیابانهای شهر را بسرعت طی کرد

حویه هوا و پنجره بود و از شدت گرما آمبوالنس فاقد ت. ساعتی به زندان جمشیدیه بازگشتیم

  .  همه خیس عرق شده بودیم

  آن ها که رتبه باالتری دارند بایدخود«: در بین راه بعضی از دوستان به شوخی می گفتند     

و این » .بمحض وصول به جمشیدیه حسابشان تسویه خواهد شد. را برای اعدام آماده کنند

به سرگرد تبارکی اعتراض » م خ«بطوریکه . نداخته بودشوخی براستی دردل بعضی ها وحشت ا

سرگرد تبارکی هیکل چاغی [» !شما زیاد اصرارداشتیدکه به جمشیدیه برگردیم«: کرده و گفت

کرد، قصر فیروزه برایش غیرقابل تحمل بود، اصرار ی اشت، اهل شیراز بود و مرتب عرق مد

پیاده خانا بود و باتهام شبکه براندازی ۱۶۴او فرمانده گردان . داشت به جمشیدیه منتقل شود

          فال   برایمان وقت ها یاو، بعض .سرگرد تبارکی قبل از من اززندان آزاد شد. [زندانی شده بود

  ]می گرفت

  .بعلت عدم تحمل گرمای شدید و هوای کثیف زندان قصر فیروزه، با این زندان وداع کردیم

  موقعیت این بار درطبقه دوم بخش انفرادی که   .یه شدیمبرای دومین بار وارد زندان جمشید

 .نفر بود 15-10عده ما حدود  .بود، جا داده شدیم طبقه همکف یآن مانند بخش انفراد یجغرافیا

 . کنار در ورودی ایستاده و منتظر رفتن به بند جدید بودیم و همه درکنارهم داخل راهرو

مومنی . [کرد یاحوال پرس ه خندان پیش ما آمد وچهر با یمصیب مومن دومبعد ستوان  یاندک

نگران ! همقطاران عزیز« :مومنی به ما گفت ]و معاون رئیس زندان بود) اهر(اهل قره داغ 

را تحمل کرده  یو قبال سلول انفرادآزادیخواه هستید  ی با وجدان وها نباشید، شماها انسان

  ».جابجا شوید یاید، حاال باید دربخش عموم

ساعتی  وتعیین تکلیف ما فوری از ما جدا شد  ومسئولین دادگاه  تماس بامنی، بمنظورمؤ     

 یگرفتم همه شما به بخش عموم را یموافقت دادستان«: گفت بازگشت و خنده بابعد دو باره 

  ».باقی خواهدمانددراین بخش  یبهرام متاسفانه ازدوستان شما تنها استوار .شویدمیمنتقل 
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درلحظات ورود به این بهرامی . کرد متاثر ما را یاما وضعیت بهرام ،شدیمخوشحال همه      

: ی بلند می گفتصدا با و هشد یمخفی ازراهرو درگوشه ااو  .کردی م یشوخ »یتهران« بخش با

زندان  که در ی،تهران ».هستید یو اعدام کرده اندرا احضار بیا شمازود  کجاست؟ یتهران«

کلمه ته بود، اینجا صدای بهرامی را نمی شناخت و از شنیدن قصرفیروزه همه را دست انداخ

   .می کرداعدام سخت وحشت 

. زندان یراهرو مشرف بود به حیاط ورود یما مصادف بود با روزمالقات، پنجره ها یجابجای     

 و زن، مرد، کودک، پیر .کردیم یم تماشا زندانیان را ازآنجا یخانواده ها باالرفته و هاشوفاژ از

با نگاهی . پشت سرهم وارد حیاط درونی زندان می شدند ییوان با دردست داشتن هدایاج

   . مان نیامده بود مالقات کسی به اما آنروز .دقیق بدنبال مالقاتی های خودمان بودیم

     که در یزیرا به فرد .بود یلحظه دشوار .شدیم جدا یبهرام ساعت ازدو  پس ازحدود     

  درجه دار .ی داشتیمبرداشت غلط که کردیم می حاال احساس ،بودیم فیروزه مشکوك قصر

وکم نگران شده سخت  یابقاء درسلول انفراداز یبهرام. داشت درپیشدردناکی مزبور سرنوشت 

   . بود روحیه اش  درحال از دست دادن کم

 نفرازکشاورزانهیجده  حدود متوجه شدم که ،طبقه باال یبه بخش عموم هنگام ورود     

ه و ب بودند آنها کرد از یبسیار .هستند دراین بخش محبوس یآذربایجان غرب »آق بالغ«یاهال

کردند و  یاما آنان این اتهام را رد م .با احزاب مخالف رژیم دستگیر شده بودند یاتهام همکار

 آن. کرده انددستگیراز سرکارخود را درمزارع ما و  یمچوپان هست یما کشاورز، بعض : گفتند یم

 یماموریت پاکساز یصالح احمد ۲سرهنگ یسلماس بفرمانده۲ پیاده تیپ۱۱۷موقع گردان 

 یحکومت مرکز مخالف رژیم با یدراین منطقه احزاب و سازمانها. منطقه را بعهده داشت

  .مسلحانه درپیکار بودند

  آدم ]قزوین۱۶رئیس بیمارستان لشگر[بود، یآذربایجانپزشک یك  با یدومین آشنائ     

درمواقع اضطراری برای  خواستی او م. حدود پنجاه وپنج سال داشت ،بود یمهربان زشکار وور

 ی            راهنمائ یار شفاهچبیماران را نا .دادند یاجازه نماما مسئولین  .مریضی نسخه بنویسد

   .کرد یم

سرتاسر  و سمت چپسمت راست قرارگرفته ) اطاقها(بندها هنگام ورود به این بخش، کلیه      

. بودندپنجره بندها به طرف شمال مشرف به پادگان . پنجره های مشرف به حیاط زندان بود
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 ازآن محل غذا خوری عنوان گویا درزمان رژیم سابق به .درانتهای راهرو سالن  بزرگی بود

 اما از وسایل ورزشی .از آن استفاده می شدسالن ورزشی  بعدها به عنوان. کردند استفاده می

روبروی سالن   درحمام  و یدستشوئ ، توالت. قدم  می زدیم  آنجامعموال در .خبری نبود ندرآ

   . مشرف بودند بود که پنجره ها به حیاط  درونی

، سپهبد سعید یمجید ، دریاداریقزوین، ناخدا تهران ۱۶رئیس بیمارستان لشگر بند آخر در     

، سرگردمحمد زاده یناخدا اکرم  ،]ارتش تلیحافرمانده ضداطالعات تس[سرتیپ ، یك نفریرضوان

 دزفول یمعاون شهربان یبعدها سرگرد حسین تهران ،سنندج بودند ۲۸لشگر سوم  رئیس رکن

  .اضافه شد نیز به آنها

داشت سفیدچهره، اهل  یبلند قد او. مسئول این بخش استوارمقدس زاده بودردرجه دا     

سعی می کرد با زندانیان درد ودل   ،مهربان بود وشخصیت  با  معمول بیش از حد بود و اردبیل

  .  کرده و مشکالت آنان را بر طرف سازد

ن تهرانی است که با لباس سرگرد حسیدیدم به راهرو، رفتم   .تازه آوردند یزندان یکروزعصر     

افتم ازجهنم دزفول نجات ی...!  خد ایا شکر و«: سینه اش را به در و دیوار زده و می گویدزندانی 

دراین  »!حاال احساس آسایش می کنم .و به بهشت آمدم و اینجا عجب زندان خوبی است

 یعده ا توپخانه اصفهان بعلت تمرد درهنگام ماموریت و ۵۵درجه داران گروه از یبخش عده ا

مقاومت  باتهام عدم» قصرشیرین«در »یخسرو«منطقه  یژاندارمر یدرجه داران پاسگاه مرز از

 . بودند بوشهر یازپرسنل پایگاه دریائعده ای ها و عراق و سقوط پاسگاه ارتش برابرتهاجم در

  !بود ینفرزندانشصت   بخش حدوداین رد

به  یسرگرد سعید باالخانپورهنگام سرکشافسرنگهبان وقت  ، یك شبفراموش نمی کنم ،      

سعید  .ویا شدجی ما ازگرفتار ،نشست نشد و درکنارما به محض مشاهده ما وارد بند ،بندها

سعید هیکل . شناختیم یهمدیگر را م خدمت کرده بود و واورم ۶۴دردژبان لشگر پیش ها سال

و   نظامی پردل، برجسته .درشت و قد بلندی داشت و دریک خانواده آذربایجانی بزرگ شده بود

  .  خونگرم بود بطوریکه همه همکاران وزیر دستانش او را دوست داشتند

  

  

  



  

  

  

  

  

  !ن ها و ایجاد وحشتتیربارا

نکرده  فراموش را درودگراستوار محسن زادگان و سرگرد خاطره غم انگیز تیرباران  هنوز     

 استواری بیانپرویز ، استوار ی، ستوان حبیبیلطف الله لطفعلی راستوا[ م هنوزدوستانبقیه  .بودم

 در حبس همچنان درزندان جمشیدیهی دربخش نامعلوم] مقدمحیدر، و گروهبان یرحمت

رفته « نزدیک شد و درگوشم نجوا کرد که؛ یکروز صبح حسین زاده آهسته بمنناگهان  . بودند

ی ما را  بدون اینکه کس ،را دیدم یبودم درطبقه همکف سرم را اصالح کنم، ناگهان ستوان حبیب

 یاعداممعلوم نیست «  و ادامه داد که؛ .»خراب بودروحیه اش . بشناسد با او صحبت کردم

 است گفته، »یشبکه برانداز«با اشاره به   بخش خبر دراخیرا  رادیو آمریکا گویا، !ستیم یا ابده

  ».و بقیه درانتظار محاکمه هستند اعدام شده شبکهان نفر ازسردو  که

هردو از  .حسین زاده مرا صدا کرد و به راهرو بردناگهان  .تخت نشسته بودم ییکروزعصر رو     

اما مردی قوی هیکل درکنار  .داشتند یزندانیان هواخور. یاط نگاه کردیمشوفاژ به ح یپره ها

 صورتش قرار داده و با حالت غمگین به فکر فرویاط درونی نشسته و دستهایش را دردرب ح

   . رفته بود

       !نه گفتم که »راکه باقیافه غم زده نشسته، می شناسید؟آن شخص « :گفت حسین زاده     

 :گفتم ».که همه او را دوست دارنداست  یاستوار لطف الله بلی، آن شخص«:گفت .نمی شناسم

  اما بسیاری ازپرسنل پادگان ! او را می بینم که است اسمش را شنیده بودم ولی اولین بار«

 متاسفانه با توجه به جو» .دیگران از شخصیت واالی لطف اللهی توصیف کرده بودند خانا و

  !ن مدت با او ودیگر دوستان تماس بگیریمخفقان ما قادر نشدیم درای
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زندانیانی که برای هوا خوری به حیاط آمده بودند، ناگهان همه به داخل راهرو رفتند،       

 یآ«: گفتند یبلند م یصدا باعده ای . صدا همراه با صلوات درفضا پیچید یکدفعه سر و

 یصدا ! نداریم یدادرس !گناهیمی ما ببدانید که  !برند یبه کشتارگاه م را ما ًآیقین ! زندانیان

  »  ...را بگوش مردم برسانید و  مظلومانه ما

 . کردند یمی  بند با آنان ابراز همدرد هم تنها زندانیان .صدا فروکش کرد و سر یپس ازلحظه ا

را به زندان اوین  یبقیه گروه اول شبکه برانداز »یریشهری محمد«دستور ه بعدمعلوم شد ب

    . ند دادخواه انتقال

بقیه   بعدها با شایع پراکنی  می گفتند،. به اوج خود رسیده بود۱۳۵۹اعدام ها درتابستان      

به زندان های طویل المدت  محکوم شده اند و به زودی آنها » شبکه براندازی«پرسنل متهم به 

روزنامه  روز بعد صبح اوین اما بمحض  انتقال آنها به زندان. را به زندان قصرانتقال خواهند داد

همه زندانیان دنبال خبر بودند بمحض دریافت و . اطالعات و کیهان را به داخل بخش آوردند

متاسفانه چهار نفر . مشاهده روزنامه، درصفحه اول عکس ده ها نفر اعدامی  بچشم می خورد

    واراست[ .هم جزو تیرباران شدگان درزندان اوین بودند» شبکه براندازی«پرسنل باصطالح 

عکس  .همه متاثر شدیم] لطف اللهی، ستوان حبیبی، استوار پرویز بیانی، استوار رحمتی

  !بعدها شنیدم او را به حبس ابد محکوم کرده اند .گروهبان مقدم مشاهده نشد

  

  

  خدرلو سیف اله وحشت گروهبان 

  دیوار و در غم ازاما  .پذیرفتند ما را یبا مهربانجمشیدیه مسئولین زندان  ،بدو ورود از     

 ناخود آگاه به اسارت ما مهر پر از فشار غمناک زندانیان، دراین مکانضعیت وبارید و  یم زندان

 . داشت یو نگرانبوده اضطراب  ما در خدرلو بیش از ا گروهبانازمیان دوستان م. تائید می زد

و حتی  شناخت یه نمک را یکسان زد و یپائین انداخته، قدم م اوقات در راهرو سرش را یشترب

ی توپچ درجه دارشما چون بازپرس گفته است، «: گفت یم. کرد یدل م و افراد تازه وارد درد با

خدرلو بیست و چهار » !بودید، شما را به جرم دستکاری به سوزن توپ ها اعدام می کنیم
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 اصاًل همتاسفانخدرلو . بود انشساعت با این فکرمشغول می شد و بشدت نگران همسر و  فرزند

  . به دلداری های ما توجه  نمی کرد

پس بقیه  ت فکر می کنی، همه به سرنوشت خود که این شما« :گفتمبه خدرلویکروز      

 شما اگر از کنم یم فکر ! خدرلو: گفتم یبشوخ و بعد به انسان نیستند؟ سرنوشت ندارند؟

        شما حتما موافقتبپرسند، همه هم بندي هایت اعدام شوند، درعوض شما آزاد شوید، 

  » !من هرگز به اعدام کسی  راضی نمی شوم!  نه«: خدرلو خندید وگفت!  »می کنید

سرنوشت  هرلحظه درانتظار این بار، . یکایك ما یبود برا یدوم زنگ خطر جد یتیرباران سر     

   دبعضی شب ها درحین خواب فریا یحت .آرامش نداشت یخدرلو لحظه ابویژه . شوم بودیم

ترس آن وجود   »ریشهری دارد مرا می کشد! کمک کنید! کمک کنید«: می کشید و می گفت

 را از) چاقو(کارد « :گفتیکروز سرهنگ قدرت بابایی . شود دچار یروان یبه بیمارداشت که 

زندان ممنوع بود، اما مسئولین  چاقو در[».اتفاقی رخ دهد پنهان کنیم، امکان داردخدرلو  دید

آنرا  آنرا خصوصی بما داده بودند تا برای میوه جات استفاده کنیم و نان داشتند وبما اطمی

  ] همیشه زیر بالش می گذاشتیم

مسئولین زندان متوجه  .رسید یپیرامون ما به مشام م مرگ، مدام در یدراین روزها بو     

       چون  .شده بودند یدچار یك نوع شرمسار مثل اینکه خوب نیست و که اوضاع ما دبودن

 ،بود یجدید جو .گناه خود انجام وظیفه کنند یوظیفه زندانبان همقطاران  ب خواستند در ینم

    از جمشیدیه. اندیشیدیم یبرهمه چیز م باردیگر .کردیم که عوض شده ایم یاحساس م

رژیم   یکه دربرانداز یو غیرنظام یشدکه متهمین نظام یم محسوب مهم ارتش یها زندان

 ساده، با ،ساله، جوان۲۷حدود خدرلو  .شدند یزندان اوین محاکمه م کردند، آنجا یا یشرکت م

کرده  خراب موج های اعدام اعصابش را بکلی اما تجربه سیاسی نداشت و .بود مهربان عاطفه و

  !بود

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  کشتار زندانیان دزفول

ندان جمشیدیه، در روی دربخش عمومی طبقه دوم ز .یکی از روزهای تابستان، عصر بود     

سر  همچنین درب ورودی مشرف به راهرو سرتا دیوار جنوبی بند و. تختخواب دراز کشیده بودم

 ناگهان شخص بلند قدی که بلوز و. رفت وآمد راهرو کامل دیده می شد .از میله آهنی بود

مرا کنجکاو شخص تازه وارد . شلوار زندانی درتن داشت، ازجلو درب به انتهای راهرو عبورکرد

 صورتش را  زندانی مزبور سرو. بشناسم بالفاصله به راهرو آمدم تا او را ازنزدیک ببینم و کرد و

این من هستم که ! خدایا: به دیوار و میله های آهنی راهرو می مالید، آه می کشید و می گفت

  ] بود منظور زندان جمشیدیه... [از زندان دزفول رها شده و اکنون به بهشت آمده ام و

: این شخص اندکی بعد خود را معرفی کرد وگفت. عده ای از زندانیان شاهد جریان بودند     

من سرگرد حسین تهرانی هستم که در زمان رژیم سابق معاون شهربانی شهرستان دزفول 

متاسفانه پس از پیروزی انقالب با درخواست شخص خالفکاری که قبال با من خصومت . بودم

  .و زندانی شدم و به جز آن شخص خالفکار هیچکس از من شاکی نبود داشته دستگیر

زندگی  تهران فرزندش دردو  و همسر .بود هبتجر و باحسین تهرانی، انسان خوش مکتب      

 از اما .می خواند نمازاو متدین بود و همیشه  .خوب نبودچندان اش  یوضع مال  .می کردند

 یهای کنجه و بد رفتارش و از. ر نا رضایتی میکرداظهادستندرکاران حکومت های عملکرد 

گونه توصیف  این زندان آن شهر را ازحادثه در ینالید و شمه ا یمبشدت  پاسداران دردزفول 

  : کرد  می
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درکنار من . خانواده ها برای مالقات آمده بودند .شاهد مالقاتها بودمدرزندان دزفول یکروز«

خانواده اش مالقات  با مفراموش کرد که نامش را یزره ۳تیپ یگروهبان ارتش جمعیکنفر

درحضور  پاسدار .شد آغاز یاو نزدیك شده واختالف لفظه ب یپاسداردراین میان  .داشت

 .نواختبه درگوش پاسدار  یمحکم یسیل بالفاصله گروهبان. کردتوهین  یهمسرگروهبان بو

  . کردندساکت بعد حاضرین طرفین را 

بعنوان حاکمین  »یریشهر یمحمد«و] یا موسوی تبریز[ »یخلخال صادقشیخ «بعد  یمدت     

  یرو زندان درمحوطهکه زندانیان  یپرونده ها شده و به بررسی تهران وارد دزفولز شرع ا

     دزفول تشکیل یزندانیان را نظامیان تیپ زره بیشتر. .بود، می پردازند شدهزمین چمن انباشته 

 زندانیان را  معموال شهامت،  ندانیان بود، شخص کوتاه قد و بافرمانده تیپ درمیان ز . دادی م

  .کرد یدعوت م مقاومت  به

را  پرونده ها یسطح یبا نگاه! کامل یبررسبدون و  حاکمین شرع بدون حضور وکیل مدافع  

ها محکوم به  گویند همه این یکنند و م یپرت م زمین چمنزاری به طرف دیگر ،یك به یك

 ها قرار یکه پاسدار را زده بود پرونده اش جزو اعدام یگروهبان راین میانو د اعدام هستند

  »!گردد یم و او نیز مانند دیگران تیرباران گرفته 

محکوم شده و منتظر  مرگحاکم شرع وقت به  »یتبریز یموسو«قبال بوسیله  یتهران      

پرونده او را  .به دادش می رسد» یریشهر یمحمد«دراین هنگام . بود خود حکم یاجرا

دزفول به زندان جمشیدیه تهران منتقل ز زندان ا، سرگرد تهرانی دهد یدستور م برداشته و

  ! مرگ نجات یافته بود با این ترتیب ازخطر یتهران. گردد

بیشتر اوقات درساعات هواخوری که روزانه حدود  .بود یتهرانی انسان قابل احترام      

 از. قه همکف می رفتیم، با یکدیگر صحبت می کردیمیکساعت به داخل حیاط درونی طب

  شما نگران نباشید، حتما آزاد : او همیشه بمن می گفت  .تجربیات ایشان استفاده می کردم

خیابان  یاو را درابتدا از آزادیم باکمال تعجب چند ماه بعد) مؤلف(من..!  می شوید و

تهرانی . یمدیگر را درآغوش گرفتتهران دیدم و هردو همنزدیکی میدان سپه  »ناصرخسرو«

احوال پرسی ما بیشتر از پانزده دقیقه . پس ازآزادی از زندان درتهران زندگی می کنم«: گفت

حتی  قادر نشدیم آدرس یا خفقان حاکم حتی بخاطر جو. ازیکدیگر جدا شدیم .طول نکشید

  ! به یکدیگر بدهیم شماره تلفنهایمان را نیز



  

  

  

  

  

    یهرامتیرباران استوار ب

در  مالقات زمان »چهارشنبه و یکشنبه یروزها«دوبار هرهفته  معموالاگردرست یادم باشد      

مالقات   درانتظار راهرو طبقه باال یپله ها  یرو در نزدیك ظهریکروز . بود زندان جمشیدیه

 مورما همراه سرباز ،زیربغلش یسرباز یپتوکه را دیدم  یناگهان استوار بهرام .نشسته بودم

! آقای بهرامی«: سالم علیك کرده حالش را پرسیدم وگفتم .به پائین است پله ها  درحال رفتن از

   »روید؟ یم کجا

  مرا می برند به زندان«: درهمان حال پاسخ داد. بهرامی ازشدت خشم و ناراحتی گرفته بود

  بهرامی» .شوید یاد مانشاالله آز، کنمینم فکر«: گفتم» !!اوین و فردا درآنجا تیرباران میکنند

یك محاکمه  در دیروز !جالد من محمدی ریشهری« :چند بار سرش را تکان داده دوباره گفت

و بچه هایم رحم نکردند ، امروز آخرین  همسرمبه  ! صادر کرده استمرا حکم مرگ  یفرمایش

راهش را  همراه مامورمراقب یبا خداحافظ» ! فردا دیگر نیستم ! حیات من درکره زمین استروز

  ! ادامه داد

با شنیدن اما  .و خوشحال بودم کردم یم  یمالقات لحظه شمار یدیشب برا ازمن       

همچنان مرا نگران کرد و دلم  یبهرامتلخ سرنوشت سخنان بهرامی، بشدت غمگین شدم و 

      لحظاتی بکلی فراموشم شد مالقاتاز ام یخوشحال .خورد شدبکلی او سوخت و اعصابم  ایبر

      این بار نیز صفحات اول با  .دیگر روزنامه ها بدستمان رسید همانروز بار یفرداسحرگاه 

استوار میان آنها عکس  درناگهان . تیرباران شدگان تزئین شده بود عده دیگر از یعکس ها

  .را مظلومانه تیرباران کرده اند را دیدم که او هاین درجه دار آزاد »یبهرام«
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و ازهم  اعدام بیرحمانه پرسنل ارتش .این کشتار ها شب و روز دوام داشتمتاسفانه      

دفعه شنیدن خبر  هربا . آزرد یرا م ییك ازآنان، دل هرانسان خانواده هر پاشیدن شیرازه

بعنوان یک انسان، به مظلومان تیرباران . تیربارانها،  حس مرگ با تمامی وجودم در می آمیخت

می ریختم و نمی توانستم از شدت ناراحتی غذا بخورم،   ه آنان اشکخانواده های بی پنا شده و

  !  حتی به هوا خوری بروم

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  من یام درآزاد تالش خانواده

. داشتبدی  روحیه خانواده هایمان اثر درمظلوم، صدها تن انسان  تیرباران انتشارخبر      

به  بنا. تهران به مالقات من بیاید تا واورم ازیکبار، ای  قادرنبود هفته یبویژه پدرم باکهولت سن

 و گردد یمن تهیه م یگناهیب بر یمبن ینامه محل استشهاد  1»شادفر ینب«پیشنهاد شادروان 

امام  »یحاج غالمرضا حسن«محل، ریش سفیدان و روحانیون ازجمله  یاهال از یعده زیاد

به  ینامه یادداشت امضاء کرده و زیراستشهاددوره اول مجلس  این شهردر نماینده و وجمعه اورم

موضوع ه ازسالم ب بعد  !دادستان محترم ارتش یجناب سرهنگ عباس«: این عنوان نوشته بود

 ونماینده مردم اورم !ابالغ فرمائیده ب و امر را صادر یفور یپرونده مشارالیه دستوررسیدگ

  » یغالمرضا حسن

    یخوددارمزبورامضاء استشهاد نامه  از ودر اورمدولتی  روحانیون ازی، قریش اکبر یحاج عل     

         هرکس به منافع خود یش ازب بود و یآدم مرموز یقریش«بسیاری، به گفته  بنا. می کند

  »!اندیشدی م

بدستم جمشیدیه  درزندان »میرمحمد« بوسیله برادرممزبور پس از کامل شدن،  استشهاد نامه  

 هنگام ترك دادگاه در ،اول کمهآخرین دفاعیاتم پس ازخاتمه محند برگ چهمراه با وآنرا  ،رسید

البته [ ! دادم وکیل مدافعم تحویل یبه سرهنگ داراب »یریشهرمحمدی «حجت السالم حضور

دادگاه هرگز او را ندیده بودم،  اما قبل از. دیگران شنیدم دارابی وکیل مدافع من است من از

ی فرمایشی معموال وکال! خود چگونه میخواهد از او دفاع کند؟ معلوم نبود بدون تماس با موکل

  ]شد یازطرف دادگاه انتخاب م
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تهران  برای درخواست کمک در »قا حسین زادهآ یوكؤب«ه اتفاق ب» میرمحمد«برادرم  یکروز     

 یکهریز مرند بود که درتهران زندگ کاناهل ی یانور . روند یم »یمحرم انور جحا«به دیدن 

... رفیق دوست  و محسندفاع وقت  وزیر» چمران یمصطف«با  گویا،. بازار داشت در یمرفع

درمالقات  ده وش وضعیت پرونده من  یبوسیله عوامل خود جویا یانور. داشت یرابطه نزدیک

 »یشبکه برانداز«عامل حساس قبال با نظر دادگاه ، )مؤلف(»یهاشم«: دهد یم خبر یبعد

دگرگونی جو نظامی، سیاسی  اواخر بااین خوشبختانه در !داشت دامامکان اع وشده بود شناخته 

  » .مشخص نیست اما مدت محکومیت هنوز. نجات یافته است یمرگ حتم ازدرکشور 

 خبراین بالفاصله قبال با یکی از سربازان زندان که آذربایجانی بوده آشنائی داشت و برادرم      

و این خبر برای من امید وار کننده  به من رساندن در زندا عصرهمانروزسرباز مزبوررا توسط 

  !  بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

 معموال برای مردم درکارهای قضائی یاری   .نبی شادفر، قدی بلندی داشت و انسان با فرهنگ و جسوری بود -1

همسایگی درکوچه هفتم خیابان بهارستان در نبی، . عرضه می نوشت و ستری بودمی کرد وکارش با مردم و دادگ

بنظرم . هنگامیکه من زندان بودم، او به پیش پدرم آمده و برای نجات من دلگرمی داده بود .ما زندگی می کرد

  .تهیه استشهاد نامه یکی ازکارهای مفید او بود
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  پیاده ۶۴از لشگر  ینامه ا

وقت سرهنگ  به دیدن فرمانده لشگر یافتن راه چاره یپدرم برا، یکروز،  1359درتابستان      

فرماندهی افسرجانشین  2یاحمددوم حسین  سرهنگدرآن هنگام، . رود یم 1یمحمد ذکیان

درجه دار ( یاصغر اویس یلع ستوانیار افسر مزبور و. .کرد خدمت می لشگر در ستاد لشگر

 پدرم با. کنند یمی دراین مالقات به پدرم یارن بودند، که هر دو قبال همکار م) عملیات لشگر

  .ه بودآنچه درتوان داشته در راه آزادیم تقال کرد یبه کهولت سن  توجه

، سرهنگ یاویس اصغر یبوسیله ستوانیار عل ینامه مفصلدر نتیجهء همین فعالیتها      

 لشگر تهیه و ستاد رئیس ، سرهنگ عبدالله فغاندهررلشگسوم  رئیس رکن اسماعیل شهسوار

درتهران ارسال  یزمین ینیرو یبه فرمانده )محمد ذکیانی(وقت  امضاء فرمانده لشگر پس از

درارتش  من خدمات نحوه انجام وظیفه و و یخصوصیات اخالقدرتائید مضمون نامه  .شود یم

ا در خان» شبکه براندازی«بویژه شرکت من درجلسه  ،اتهامات وارده دادگاهاین نامه در. بود

  . کرد یم رد را بکلی۱۳۵۸روزهای تاسوعا و عاشورای سال 

سرتیپ ( یزمین یتائید فرمانده نیرو پس ازو  بوده نوشته شده صفحه درچند نامه مزبور     

 به دادگاه انقالب ارتش) سرلشگر ولی فالحی(ارتش  ستاد مشتركرئیس  و )ظهیرنژاد یقاسمعل

  که به ریاست حجت السالم عبداللهی برپا شده بود،   من دومین دادگاه اما در .شده بود ارسال

__________________________________________________________________

که پس او را بعنوان یک آدم با معلومات ومنطقی می شناختم  . سرهنگ محمد ذکیانی میانسال، اهل اورمو بود -1

  .ادگان قوشچی بعهده داشتاز انقالب فرماندهی توپخانه لشگر را درپ

  اهل روستای پیرمراد. حسین احمدی، هیکل درشتی داشت، تقریبا سیاه چهره و انسان با پرنسیپی بود -2

 اثر دررا شنیدم که گویا  او » یحسین احمد« مرگ متاسفانه خبر ،زمانیکه من درسوئد بودم .بود درحوالی اورمو

  . را از دست داد شو  جاناورم چه درجاده دریااتومبیل تصادف 
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شاه  «واقع  بور اهمیت نمی داد و دره نامه مزی که اسمش را فراموش کرده ام بسرهنگ چاغ

  . مفاد این نامه در سرنوشتم فوق العاده تاثیرگذاشت البته » !می بخشد شاهقلی نمی بخشد

پس از خانا که یک  ارسال نامه مزبور به تهران، استوار احمد شادلو جمعی تیپپس از     

اقوام من بمنزل ما آمده  انقالب، برو بیایی داشت و با سرتیپ ظهیرنژاد آشنا بود، توسط یکی از

: گویا، تیمسار، می گوید. و درحضورخانواده ام، مرا تلفنی به سرتیپ ظهیرنژاد سفارش می کند

 اورمو بودم، هاشمی را می شناختم که قد بلندی داشت و کمی 64هنگامیکه فرمانده لشگر

  .الغراندام بود

      نزدیك مرا ازداشتند، از سالها پیش  همقطارانیکه درستاد لشگردرتهیه نامه مزبورتاثیر     

 یو آزادگ یآنان درانساندوست .کنم یرا هرگز فراموش نم آنها یانسان یمحبت ها. شناختند یم

  .  شدند یم ازخوشنام ترین نظامیان محسوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

           ل قوه قضائیه و قوه مقننه درزندان عوام

، همیشه ته ریش داشت کرد، یی ممعرف» یسلیمان« خود را، سالهسی بود حدود ی جوان     

بلکه  ،یکبار یهفته ااو، . رسید یم  بنظر یمهربان ومنطقی آدم  ،پوشید یم یپیراهن یقه ژاپن

در  میکرد من ارتباط برقرار باضی اوقات بع» سلیمانی«. آمد یم یانزندان به یسرکش یبیشتربرا

استفاده میشد، ولی پس از انقالب آنجا  کتابخانه اطاقکی بود، قدیم بعنوان  همکف  طبقه باال و

او  . معموال گفتگوهایمان بطورخصوصی درهمانجا انجام میگرفت. دمسجد تبدیل شده بو به

  .باشد تاکید میکرد که کسی از مضمون صحبت ها ی ما خبر نداشته

. بود یه بابائلسرهنگ قدرت الو » یشبکه برانداز«رابطه با  در» سلیمانی«معموال سئواالت      

حق به   هم یبابائ از شدم و یآور م یادوی را به » یشبکه برانداز«بودن  یساختگبار من هر

ه بعدا خانا بود ک1ه بابایی، پس از پیروزی انقالب، فرمانده تیپ لقدرت ال[  !دفاع می کردم

شاید عامل دادگاه باشد و میخواهد از » سلیمانی«بعدها حدس می زدم  ] توضیح خواهم داد

  .اشخاص مورد نظرش معلومات کسب کند

همه . یکشب زندانیان را به سالن بزرگ طبقه همکف فرا خواندند! این بار نماینده قوه مقننه     

، فقط یک تریبون درگوشه ای ، سالن صندلی نداشت .در اسرع وقت درمحل حاضر شدیم

هرکس دم پایی نایلونی خود را زیرش گذاشته و  بود و ولی مملو از زندانیان .بچشم می خورد

  .در روی آن نشسته و منتظر برنامه بودند
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ی نجف آبادی دّر .شدسفید ظاهر ایی اندام با عمامهازلحظه ای آخوندی کوتاه قد، الغرپس       

بالفاصله  دری نجف آبادی .همه ساکت نشسته بودیم .بود اسالمی نماینده مجلس .نام داشت

  .درپشت تریبون قرار گرفت بعد از آمدن

قبل ازآغاز سخنرانی، یک گروه از زندانیان درگوشه ای ازسالن سرود جمهوری اسالمی را      

 را کهچ. چابلوسی محض قلمداد کردیم بسیاری از زندانیان ازجمله خودم این کار را. خواندند

 کاردر درآن هنگام شب درآنجا نه صبحگاهی اجرا می شد و نه شامگاهی و نه مراسم رسمی

                .کنند یه دردرون زندان هم چابلوسبلکه یک عده  می خواستند با این شیو. بود

» شناخت جمهوری اسالمی و ارشاد زندانیان«رابطه با  نجف آبادی سخنانش را در دری

  .  شد  مطرح ازپایان سخنرانی سئواالت متنوعی از طرف زندانیان پس. آغازکرد

هدف ! حاج آقا«: دراین میان جوان کوتاه قدی که اهل شمال بود، ازجایش برخواست وگفت     

! جمهوری اسالمی ازدستگیری، حبس و شکنجه روحی و جسمی این همه زندانی چیست؟

ان چه پاسخ منطقی دارد؟ چرا آزادی اندیشه،  حکومت در برابرخانواده های بی سرپرست زندانی

و بخشی  به بند می کشید  نظامیان را بیان و قلم در این کشور به بند کشیده شده است ؟ چرا

تکلیف آنان درجامعه چه خواهد شد؟ مسئول ! می کشید؟ و یا اخراج  می کنید؟  از آنان را نیز

باره م کس و ارگان است؟ آیا تاکنون درداتامین معاش خانواده بی گناه مخالفانتان بعهده ک

  ! ؟... وخیم این ستم ها  اندیشیده اید و عواقب 

 یآتشین  انتقادات معلوم بود که دری نجف آبادی،  انتظار نداشت چنین سئواالت  تند و      

   با توجه به جو حاکم،  با مالیمت  پاسخ  » دری نجف آبادی«! مطرح شود محیط زندان در

  !    ندپاسخ هایش منطقی نبود اما هیج یک از. می داد

  

  

  

  



  

  

  

  

  مالقات هامقاومت درزندان و

 یبرااز اورمو با خانواده اش همراه ذیفر  یشادروان محمدعلیکروز  1359درتابستان سال     

درمقابل درب  ی ازخانواده های زندانیان دیگر نیز همزمانا عده .آمد تهرانه مالقات من ب

انجام  ازی رئیس زندان مصطفوسروان  گویا.. ندداشتمالقات  یتقاضا تماع کرده وانتظامات اج

زندانیان . دیبه درون زندان منعکس گردبالفاصله  این خبر .می کرد یجلوگیر ها مالقات

 . نددادشعار  »یمصطفو«بلند برضد  یصدا اجتماع کرده با ازطبقه باال و پائین در راهرو ها 

با . فروکش کرد اعتراضات بالفاصله با مداخله مسئولین رده باال . شد یم  اوضاع داشت متشنج

  . همچنان ازانجام مالقات جلوگیری کردندتمامی این اوضاع و احوال 

و یکنفر را به حبس ابد محکوم کرده تیرباران  را» یشبکه برانداز « دوم ینفرات سر یوقت     

 کمه به اآخرین محپایان  روزپس ازسه . هم پایان یافته بودمن ساختند، دومین محاکمه 

و پسرم میرصادق جهت مالقات  مام فرستادم که چهارشنبه آینده پدرم، همسرغخانواده ام پی

  .بتهران بیایند یحضور

به راهرو لیست  یدرپشت درب ورود نخست ،گروهبان زندانمعموال، مالقات  یروزها در     

اسم من جزو  آن روز  خوشبختانه. خواند یبلند م یصدا با را ندشتکسانیکه مالقات دای اسام

  !به مالقاتم آمده اندی دانستم چه کسان یخوشحال بودم اما نم .داشت لیست قرار

   به داخل آورده سپس شده و یتوسط زندانبانان بازرس ها قبل ازمالقات کننده ها هدیه     

. زندان بود به ... و، چاقو، طناب هتمواد مخدر، نوشورود  از یاین کارجلوگیر از منظور .شد یم

 و هگرفت تحویل را آنهاداخل شد و زندانیان دری محموله نوشته م پاکت یا یرو در یزندان ماس
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برادرم امروز . می کردند غم احساس  تنهائی وشدند و کسانیکه مالقات نداشتند  یخوشحال م

  . آورده بود وخربوزه ، هندوانه  از اورم ،میوه یمقدار زیاد

     را همدیگر فاصله معین که پشت شیشه با تلفن از بوسیله حکومت سابق مالقات هادر     

بدین جهت   .ها قابل استفاده نبودند دستگاه ،انقالب از اما پس. رفتگ یم انجاممی دیدند 

  .انجام می شد طویل سالن باریك وهمان در حضوری و مالقات ها

 پسرخواهرم میرخلیل، عین اله روباب،  ساله امهشت  دختر با ، همسرمم، برادرمپدر امروز،     

          سعی. به مالقاتم آمده بودند یهمسرش مرحوم مهر ی وقهرمان نصیر) همسرم یدائ(

    .می کردیم به علت وقت تنگ مالقات گفتگوهایمان را نیز کوتاه کنیم

نشسته و به فکر   روی تختخواب سلول خودم پس ازپایان مالقات و بدرقه عزیزانم و برگشت به

   .فرو رفتم

  

  

  با فرمانده دژبان مرکز  یتماس تلفن

 این خبر را ازدوستانم در. دژبان منصوب شده بود یفرماندهه ب یصدری عباسعل سرهنگ     

مهاباد پیاده ۳ پیاده تیپ۱۶۷فرمانده گردان  ،انقالب یپیروز قبل از او. ه بودمداخل زندان شنید

شنیده بود  و شناختی م نزدیك درستاد لشگرازقبال مرا سرهنگ صدری  .بود )قسویوق بوال(

  .هستم  دژبان جمشیدیه ندانزدر

فرمانده شما سرهنگ «: وگفتم هرفت ییکروز به اطاق رئیس زندان سروان مصطفو          

» مؤلف« یفالن  بگوئید،ه ایشان درصورت امکان از قول من ب .با من آشنا است یصدر

من کرد ه بنگاه  عمیقی  ازپشت میز یمصطفو»  . کرده است را شما با یاست تماس تلفندرخو

تخت دراز  یعصر رو همانروز . اطاق را ترک کردم» .خبر بدهم منتظر باشید تا« :گفت و

و در را زده وارد دفتر رئیس رفتم  زود .مرا به دفتر احضار کرد کشیده بودم ناگهان سرباز مامور

: نشان داد وگفت تلفن را شدست بااو، این بار، با حالت تبسم و صمیمی،  . زندان  شدم

  »  .بفرمائید، با جناب سرهنگ صدری تماس بگیرید«
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پس از پیروزی . شد خوشحال. سالم دادم .خودش تلفن را برداشت» صدری«. زنگ زدم     

وقتی ! اشمیه« : حالم شد وگفت یصمیمانه جویا یصدر. را ندیده بودیم انقالب یکدیگر

به  لهشناسم، انشاال یرا خوب م من شما ، اما مهم نیست .تعجب کردمشنیدم، زندانی هستید 

   »...و داشتید بمن بگوئید یضمنا هرکار ،شوید یم  آزادزودی 

. ایجاد کنم یتماس نگرفتم و نخواستم برایش مشکل دیگر بعدها کردم و یتشکرخداحافظ با     

 .ی ندهندکنند آشنائ یم یو سع  می شود ابانزدیک شدن به متهم  سیاسی از زندان در اغلب

 رفتار. شان قابل تحسین استشهامتکم نیستند که  هاآنها مانند  و» یصدرسرهنگ «اما

  . ه بودعوض شدنسبت به من خیلی » یمصطفو«

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

   !روبرو بودممرگ مه اول با درمحاک

هبان وقت زندان با دردست داشتن لیست احضار شدگان به گروهبان نگ یجار طبق روش     

 یصدا با یطبقه دوم بخش عموم یدرپشت درب آهن۱۳۵۹ ماه دادگاه، بامداد یکروز درمرداد

خود را  .یمجزو لیست بود ماز دوستان ینام من و عده ا کهکرد یبلند شروع  به خواندن اسام

، معمول سنتطبق رو به اطراف ما جمع شده و سایر زندانیان در راه. رفتن آماده کردیم  یبرا

رفت، هرکس سه بار از سرمان گ یباال در یرا درکنار درب خروج »قرآن مجید«زندانیان از ییک

کسانیکه به  یاین مراسم برا .بلند صلوات فرستادند یصدا اطرافیان با ،کردیمزیر آن عبور

  .گرفت  یشدند انجام م یم کمه احضارامح

با مامورین مراقب آماده ویژه  دستگاه آمبوالنس زندان یك ادگان کنار دیواردرمحوطه پ     

 .درداخل آمبوالنس نشستیم .نخست ماموران مراقب دستبند ها را زدند .تحویل ما بودند

  توقف نمود و موتور آن خاموش شد احساس کردیم حاال به مقصد یساعت از پسآمبوالنس 

درداخل سالن . شدیم یو بطرف داخل ساختمان  راهنمائ هدرب پشت پیاده شداز . رسیده ایم

با اضطراب و پا ایستاده  سر یو هرکس درگوشه ا هنمود بزرگ مامورین مراقب دستبند ها را باز

  !منتظر شرکت درجلسه دادگاه بودیم 

که  یبا شخصایستاده بود و من  یحسین زاده در فاصله نزدیك روبروحسین گروهبان      

 شخص ازآن شنیدم که ناگهان  .ی کردکیف دردستش بود صحبت مورتن داشت د لباس سویل

       باشنیدن اسمم از یك شخص» ؟این ها استیکی ازکدام  !یهاشم« :پرسد یحسین زاده م

ایشان جناب «: حسین زاده گفت. ها نزدیك شده سالم دادم کنجکاو شدم و به آن شناسنا 
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بنده  !جناب سرهنگ«: گفتم» .گرفتند یم را شماهستند و سراغ  ۱عطاریانهوشنگ سرهنگ 

  »بود؟ یهستم فرمایشی هاشم

رفته بودم  واورم شهر بهات تحقیقانجام  یازطرف دادگاه انقالب ارتش برا« :عطاریان گفت     

و  کردند یم شما یاد از یاز نظامیان به نیک یبسیار، درستاد لشگر .برگشته امسفر  که اخیرا از

 ».من آنچه را که شنیده و دیده ام عینا به دادگاه گزارش خواهم کرد !تان بودندقاطعانه مدافع 

خواستم مزاحم  می . ایستادم آنها جدا شدم ودرگوشه ای از سالننموده و از تشکر »عطاریان«از

  .   لحظه ای بعد عطاریان با خدا حافظی سالن را ترک کرد. شومنحسین زاده  صحبت های او و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

ل ازانقالب عطاریان قب: گفتی حسین زاده م. رخورد بنظر می رسیدسرهنگ هوشنگ عطاریان آدم خوش ب  -۱

 میلیمتری ضدهوائی دریکی از ۲۳رتهران بود و من هم فرمانده توپهوائی لشگر گارد دفرمانده گردان پدافند

  . های گردان مزبور خدمت می کردم و ازعطاریان به نیکی نام می بردآتشبار

 در. در دادگاه نظامی مسئولیتی داشت» خمینی الله آیت«زی انقالب در سمت نماینده عطاریان پس از پیرو

عطاریا ن متولد  .غرب درکرمانشاه را عهده دار بودفرماندهی منطقه عملیات سالهای اول جنگ ایران وعراق، 

فرمان  با و» محمدی ریشهری«یده و به حکم بوده که سرانجام،  باتهام فعالیت درحزب توده دستگیر گرد ۱۳۱۵

نفردیگر ازجمله  ۹همراه با ] درزندان اوین۱۳۶۲شب ششم اسفند ماه [اسدالله الجوردی وحاج مجتبی حلوائی، 

  )۱۳۸۰ه توده فروردین را ۳۶دوره !  (گردید ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی وقت تیرباران
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  آنچه در داد گاه گذشت

درطول عمرم . احضار شدمظهربه اطاق رئیس دادگاه  حوالیانتظار، باالخره در یپس ازساعت     

  .کردم وارد اطاق شده سالم.  گرفته بود هیجان وجودم را فرا .اولین بار بود محاکمه می شدم

. داشت وسط اطاق قرار در کوچکیمیز با ییك صندل .مترمربع بود۴۰-۳۰مساحت اطاق شاید 

رئیس  یریشهر یمحمد .مزبور نشستم یصندل یدادگاه دررو یازاعضا یاشاره یک نخست با

عمامه سفید و با  یلباس آخوند قد نسبتا کوتاه، الغر، باچهل و پنج ساله، حدود ارتش دادگاه 

. نشسته بود یداراب دوم سرهنگ او سمت راست. درپشت میز مقابلم نشسته بود خشنقیافه 

. بود که توسط دادگاه انتصاب شده ]مدافع من باصطالح وکیل[افسر بلند قد و الغراندام  دارابی

 آدم تودار واما ندیده بودم  او را قبال من . هستند من تسخیری شنیدم ایشان وکیل بعدها

  . رسید یبنظرم م یانسان مهربان

بازداشت موقت حکم روز نخست  بعنوان بازپرس که )یذاکر(با نام مستعار  یسرگرد اتابک     

 یدادستان سرهنگ عباس یبجایعنی . می کردرول دادستان را بازی این بار  ،مرا صادرکرده بود

لباس سویل  و تند نویس با  یصدا بردارسرم مسئول درپشت . درپشت تریبون قرارگرفته بود

کمه، نگاه های زیرچشمی امحآغاز  ل ازقب  .سکوت وحشتناك در جلسه حاکم بود  .بودند حاضر

این  .را کامال  می دیدم] مؤلف ییعن[نفرت نسبت به متهم  با کینه وتوام »  محمدی ریشهری«

. می شدم بیشتر نگران در سالن دادگاه با مشاهده جو حاکم .هم می ریختدر حرکات اعصابم را

بسم الله القاسم [ با جملهاه، قاضی کیفرخواست مرا پس ازلحظه ای به دستور رئیس دادگ

  :با اتهامات زیر قرائت نمود!!] الجبارین

 کار یایران و به رو یاسالم یجمهور یمنظور سرنگونه ب یرکت درتشکیل شبکه براندازش -۱

   .یآوردن مشروطه سلطنت

 ۱۶ ستون گردان تانگ چفتین لشگر با یعدم همکار نزدیك با ضد انقالبیون و یهمکار -۲

شهادت ه ازنظامیان ب ی، درنتیجه عده زیاد)قاسملو(خان دره سی  -واورم قزوین درمحور

شهالئی فرمانده گردان مزبور بود که او قبل ازعزیمت گردان به ماموریت،  2سرهنگ[.رسیدند

  ]دربیمارستان لشگردر اورمو بستری شده بود

  .وپیاده اورم ۶۴با هوانیروز مامور به لشگر یدم همکارع -۳
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  .درپادگان خانا 1358درسال  در روزعاشورا یه شبکه براندازشرکت درجلس -۴

  ...و   -۵

میز مقابلم کوبیدم  یرو بر یدرحین قرائت اتهامات مزبور آرامش را ازدست داده و مشت محکم

زیرا این  ! وقت را بیهوده تلف نکنید! دارید بکشیدمرا قصد کشتن اگر«  :بلند گفتم یصدا و با

خائنین حمایت کرده و  از شما! کنم یبا دلیل رد م ن آنها رام اتهامات کذب محض است و

  »!...و دارید یم از میان بر یساختگ یرا به بهانه هاملت خادمین 

 ! ساکت باش«: من اخطار کرده ب ازپشت میز فوری ی،ریشهرحجت السالم محمدی       

  !ببینید قیافه اش را . توانید درخاتمه دادگاه ازخود دفاع کنید یم !شما  .بنشین گوش کن

ت که درپش یمیز! حاج آقا« :پاسخ دادم 1»!ماند یم یریش هم گذاشته است مانند یك روحان

وار قضاوت  یبعهده دارید و باید عل یمسئولیت خطیر واست )  ع( ینشستید، میزحضرت علآن 

  »!کنید

       مه اعالم داشتدرخات ادامه داده وکیفرخواست خواندن دادستان به  .ساکت شده بودم     

به اشد مجازات محکوم و درخواست  یاسالم ینظام جمهور یمتهم به جرم شرکت دربرانداز«

  !! » گردد یاعدام م

گفتم  »!حاال ازخودت دفاع کن«: گفت »یریشهرمحمدی « ت،پس ازخاتمه کیفرخواس     

 ارائه وجودکه به دادگاهبنا به دالیل و مدارك م اساس ندارند و هیچ یك ازاین اتهامات پایه و

آهسته  کرد و یداراب 2سرهنگ  رو به »یریشهرمحمدی «! کنم یمتکذیب  آنها را ،نمایممی

کوتاه به  ی با نگاهداراب . ی من بوددر رابطه به وظایف شغل مشورت کردماحساس کرد،  یسئوال

 محمدی« ،من یبا تائید گفته ها یکردم داراب او پاسخ داد و حسه درلحظه کوتاه بمن، 

شاید سرنوشتم مانند  ،من نبودنفع به  یچنانچه قضاوت داراب. را کامال قانع کرد» یریشهر

   .  با این ترتیب کمتر از نیمساعت دادگاه خاتمه یافت .شد یمختم  »مرگ«به  ی دیگربسیار

  

  

__________________________________________________________________

می خواست درزندان ریش اش را بتراشد، یکنفر مامورهمیشه درکنارش ایستاده و پس ازپایان  زندانی وقتی -1

   ]و بخاطر آن تراشیدن ریشم را ضروری نمی دانستم. بایستی تیغ را به مامور مسترد  می نمود
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همچنان با لحنی که او  ،ترك کنم رااطاق  1»یریشهر محمدی« هنگامیکه خواستم ازمقابل     

م درباره ات ه افرستاد  !هستید یشما اعدام«: گفتکینه از چهره اش می بارید، به من بغض و 

 یهایم حقیقت نداشت برا گفته چنانچه! باشد« : به او گفتمپاسخ در  »تحقیقات بعمل آورند

 نامه زندان نوشته بودم همراه با استشهاد که در م راچند برگ دفاعیات ».اشد مجازات آماده ام

تاسوعا و عاشورای روز تشهادنامه از همکارانم دررکن سوم لشگر مبنی براینکه من درسو ا! محلی

سرهنگ  دوم دارابی  پادگان خانا شرکت نداشتم عینا به » شبکه براندازی«درجلسه ۱۳۵۸سال

  ! تحویل داده و از اطاق  خارج شدم 

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________ 

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

برداشت ) دوم خرداد(برای رئیس جمهور شدن هم خیزی درجریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری  .باشد

ریا ست جمهوری میدان شما نیست و : یه کرده بود داماد آیت الله مشگینی است و هم او توص. اما به جائی نرسید

، اما این پله اول و تمرینی او برای رسیدن به .محمدی ریشهری دادستان انقالب در ارتش بود.زمینه رای ندارید

آیت الله شریعتمداری را او درجریان تظاهرات مردم . ریاست سازمان امنیت و وزارت اطالعات و امنیت بود

نه تنها دستگیر کرد، بلکه برای شکستن همه سدها در جمهوری اسالمی، به صورت او که از  1358تبریزدرسال 

آیت الله . مراجع اعظم بود سیلی زد و شکنجه وی را تا گرفتن اعتراف به گناه و حاضر شدن در تلویزیون پیش برد

پیک  70سایت الکترونیکی  نمره ( .در هم شکسته، اندک زمانی پس از این حضور تلویزیونی و اعتراف به گناه  دق کرد

   )14   24/3/1385نت، 
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  پدرم          مالقات با

 محاکمه ام آگاهاولین قبال خانواده ام را از زمان و مکان  ،در زندان یازطریق عوامل داخل      

به خودشان را  پسرخواهرم میرخلیل یکروز قبل از آغاز محکمه  وپدرم ، برادرم  .بودم کرده

درچهارراه   دادگاه یصبح روز محاکمه به اطاق انتظامات درب ورود آنها . بودند رسانده  تهران

 بودن پدرم از اما معمم  .ورود مالقات کننده ها به داخل ممنوع بود اما .کرده بودندقصرمراجعه 

ترك  درجه داران انتظامات که خود  از ییکشده بود  دیگر سبب یآن ازسو یوکهولت سن یکسو

با مسئولین  یهم آهنگ استفاده از موقعیت خود و بوده با ودر اورم ۱نازلو یو اهل روستا زبان

اما از  .کند یبه داخل ساختمان دادگاه راهنمائ )میرخلیل( دادگاه، پدرم را همراه پسرخواهرم

   .مانده بود منتظرهمچنان دربیرون دادگاه  او کرده و یورود برادرم جلوگیر

سالن دادگاه خارج شدم و نا باورانه پدرم و میرخلیل ادگاه و تهدید ریشهری ازبعد ازاختتام د    

  .را دیدم که در بیرون سالن خسته و غمگین روی صندلی نشسته و منتظر بودند

 پس از. فوری از سرباز مامور اجازه گرفته پیش عزیزانم رفتم .مامورین بسیار مهربان بودند       

. آنچه در دادگاه گذشته بود برایشان توصیف کردم. غوش گرفتیمسالم علیک هم دیگر را درآ

 این دیدار باز هم بلحاظ روحی. از هم جدا شدیم .مالقات بیش از بیست دقیقه طول نکشید

  همگی باالخره پس از خاتمه محاکمه همراه سایر دوستان هم بند، عصر. مؤثر بود برایم بسیار

  ! ودیمدو باره به زندان جمشیدیه مراجعت نم

  

  

  

  

__________________________________________________________________

که برادرم میرمحمد  لومتری شمال غربی شهرستان اورمو و با روستای قاطرچینازلو روستایی است درپانزده کی -۱

  .آنجا زندگی می کند نزدیک استدر
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  ]کمه غیرخشنادرانتظار مح[کمه دوم امح

جنگ تمام عیار  شمسی حمله ارتش عراق  به ایران آغاز شد و۱۳۵۹یکم شهریور  و در سی     

مهم ترین رویداد   بدون تردید ،این جنگ. دوکشور اززمین، دریا وهوا هرروز بشدت خود افزود

از سقوط  ندرکارانا دست .جنگ قرن حاضر ترین یطوالن یبود یعن یاسالم یجمهورر درعم

مناطق  در یهوائ یبمباران ها .به تکاپو افتاده بودند یاسالم یمهورجقریب الوقوع حکومت 

 ، تاسیسات ویعموم ،یاماکن شخص. گذاشت یم  یمجروح برجا کشته و صدها بار هر یمسکون

با توجه به اوضاع  . یافت یم یدرجامعه فزون یعموم یرضایت نا . گردید یتخریب م... غیره 

تند را از  یدیگر شرایط موجود اقتدار وحشیگر. د شدنددسته از زندان آزا -نظامیان دسته یجار

  ! روها گرفته و آنان را برعکس در موضع   ضعف قرار داده بود

         متهمان از یشرایط خوب ، قبل ازمن عده ا دومین محاکمه من مصادف بود با     

   ، ی، عزیزعمیسعید «یا بدون وثیقه آزاد گردیده بودند  یبا وثیقه ملک »یشبکه برانداز«

در  یآنان شعله امید یآزاد» یمختارتوکل  نادر، ، کاكی، پیربوداقی، تبارکیجالل سیغار

  .ساخت یدلهایمان روشن م

 یطویل عزیز اسم من و استوار. طبق معمول عده ای را یکروزصبح به دادگاه احضار کردند      

] طویلی بعدا توضیح خواهم داد درباره عزیز[ .باال جزو لیست بودعمومی طبقه   دوم از بخش

باز هم . با هیجان و عجله برای عزیمت به دادگاه آماده می شدم و این بار با امیدواری بیشتر

صدای صلوات . کنار درب خروجی به باالی سرما گرفتزندانیان قرآن کریم را دریکی از 

 زندان سوار درکنار. ، خیلی ها به رای دادگاه خوش بین بودند.زندانیان در راهرو می پیچید

ه و بموقع درمحل دادگاه حاضر مانند گذشته با مراقب کامل به مقصد رسید .آمبوالنس شدیم

   ! بودیم

  

  



  

  

  

  

  

  ها یصندل و زندانیان درمیز یها یادداشت

بنا به دستورگروهبان مامور، . ساکت دادگاه درحال حرکت بودیم درراهروهای طویل و     

  میز و  . پنجم درسمت راست به داخل اطاق خالی وارد شدیم نخست درطبقه چهارم یا

صندلی های کهنه چوبی چند ردیف درفاصله نزدیک چیده شده بود، شکل کالس های درسی 

  .مدرسه را داشت

 ینوشته ها ، اطراف دراولین نگاهم به میز مقابل و .ها نشستیم یصندلی رو یلحظه کوتاه      

  !به اعدام محکوم شدم ! بندم یجهان م فردا چشم از« دخور یم مباین مضمون به چشم

دیدم بقیه دوستان هم مانند  را» ...! و  یبرآزادسالم  !نکشید ها را انسان ! شدم به ابد محکوم 

ای هر دو البته این نوشته ها به ستمه. بودند یزندانیان قبل یمن مشغول خواندن یادداشت ها

  !مربوط می شد) یم جمهوری اسالمیژها و ر یرژیم پهلو(رژیم،  یعنی 

که   سوخت یم  دلمان یزیرا برآنان .یافت یریرنگ چهره همه ما تغ ،خواندن یادداشت ها با      

ین اطاق بال تکلیف همه درا. داشته اند یسرنوشت تلخ دست به گریبان بوده و یبا چه مصائب

  .آهسته به راهرو آمدیم .لحظه ای  بعد ازجای برخواسته و قدم می زدیم. نشسته بودیم

  ،یریشهرمحمدی حاال  ،بروید داخلزود «: ناگهان سرباز مراقب با صدای آهسته گفت      

درب را باز کرده دوباره به راهرو  ،پس ازعبور او .سریع وارد اطاق شدیم» .کردخواهدازاینجا عبور

 .اهرو رسیده بودبا ما فاصله داشت و به انتهای ر حدود سی متر محمدی ریشهری .آمدیم

 یکی ازمحافظین که قد بلند و ریشناگهان . محاصره کرده بودندپیرامونش را محافظین پاسدار

    خشونت پرو پشت و پیراهن ژاپنی یقه درتن داشت، به عقب پیچید و با مشاهده زندانیان، با
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کید ر مبه ت -کیدر به تم«: سر و دستش را محکم تکان  داده و باصدای آهسته به ما گفت 

  »  ... !و

برخورد زشت این پاسدار در روحیه ما چنان اثر بدی گذاشت که اکنون  .یمهشت نفر بود       

درطول . سال ازاین جریان، هنوز خاطره تلخ آن را فراموش  نکرده ام 25پس ازگذشت بیش از 

دانبانان مدت بازداشت در زندان قصر فیروزه و یا جمشیدیه ما کوچکترین توهینی از طرف زن

  .  نظامی نشده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بخشد  ینم یبخشد، شاهقل یشاه م

صندلی ها می خواندیم،  روی میز ودداشت های دردناک زندانیان را دردرداخل اطاقی که یا     

به اطاقی خالی راهنمایی . باره ما را به طبقه پائین آوردند ، دوکمه عوض شدامحل محناگهان 

 دود بیست دقیقه انتظار، سرانجام بوسیله یکی ازمسئولین دادگاه که لباسشدیم، پس ازح

این دفعه مانند دفعه اول زیاد نگران نبودم . تن داشت، به جلسه دادگاه احضار شدمغیرنظامی بر

  !  و می دانستم حداقل اعدام درکار نیست

حت داشت و درآنجا باخونسردی سالم داده، وارد اطاقی شدم که حدود چهل مترمربع مسا     

له بنظر می رسید، با که حدود چهل سا»عبداللهی... حجت السالم«.دادگاه تشکیل شده بود

دو  .، عمامه سفید در سرش با چهره غیرخشن ریاست دادگاه را برعهده داشتهیکل معمولی

 از ییک. درسمت راست من درفاصله نزدیك نشسته بودند» عبداللهی« یسرهنگ در روبرو نفر

من هم در روبروی رئیس دادگاه روی . چاغی داشت و موی سرش ریخته بود نگ ها هیکلسره

  . صندلی نشسته بودم

خبری ] محمد محمدی ریشهری[ دیگر ازحجت السالم و بود یدادگاه بهتر ازدادگاه اول جو     

این بار  .کرد ینگاه زیرچشمی اعصاب مرا داغون نمرئیس دادگاه جدید با  دیگر .نبود

 )شخصی( یکنفرکارمند دادگاه که لباس سویلفقط خوانده نشد،  ی توسط دادستانرخواستکیف

ازشیوه حرف زدنش   .، گفتگوها را سریع ثبت می کردوتند نویس یدرتن داشت بعنوان منش

  .رسید یبنظر م یفرهنگ و دلسوز بسیار آدم با او ،استاهل شمال   احساس کردم
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من به هر یک از . حاضر تکرار شد یها سرهنگ از یوسیله یکباره ب دو یاتهامات قبلعین      

 یحت ،گفته هایم موضع گرفتعلیه  قچا ی با هیکلسرهنگناگهان  . دادم یپاسخ ماتهامات 

بقول  ،نسبت به من مالیم تر ازسرهنگ مزبور بود »یعبداللهحجت السالم «نحوه برخورد 

  ]!بخشد ینم ی، شاهقل بخشد یم شاه [معروف 

 ۶۴لشگرفرماندهی که از طرف  ینامه مفصلدراین مدت،  یعنی .ین بار، دستم بیشترباز بودا     

 تائیدیه ها را  این ] شاهقلی[... همان سرهنگ ، درمورد تائید من به دادگاه ارسال شده بودپیاده 

من بشدت به  او اعتراض  .کردمی هایش اعصابم را خورد   نگری یمنف با وکرد ی نیزقبول نم

 شماچطور ،اب کرده اندصانتحاکم مقامات آنها را  که یفرماندهان« !جناب سرهنگ: ه وگفتمکرد

    »!کنید؟ یقبول نم تائیدیه آنها را

با این  »!دراطاق دیگرمنتظر باشیدبفرمائید «: گفتبمن  »یعبداللهحجت السالم « سرانجام     

 یمنشنشستم، پس از لحظه ای  در اطاق انتظار. ساعت محکمه خاتمه یافتیمنکمتر از ترتیب 

بفرمائید زیراین نوشته ها  را امضاء «: با دردست داشتن چند برگ کاغذ  وارد اطاق  شد وگفت

»  !برای خواندن این ها وقت کافی نیست«: خواستم متن برگه ها را بخوانم، منشی گفت» !کنید

نگران «: گفت ن محبت آمیزمنشی با لح. الجرم نتیجه رای دادگاه و مفاد نوشته ها را پرسیدم

احساس کردم که گفته  ، باالخره » !رای دادگاه بنفع شما صادر شده است! نباش امضاء کن

اظهارات . به برادرم صحت داشته و ازخطر مرگ نجات یافته ام] حاجی محرم انوری[های 

به زندان  بلیق همان وسیله با و مراقب ها با کار پس ازپایان، بالفاصله .منشی مرا خوشحال کرد

  ! بازگشتیمجمشیدیه 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  درآزادی اززندانتاثیرجنگ 

ه آغازگردید ی، هوائی، دریائیجنگ زمینو دراین دوران روابط عراق وایران بشدت تیره شده      

عصر یکروز . بشدت ادامه داشتهواپیما های عراقی  بوسیله  یبمباران شهرها، مراکز نظام. بود

  .را تکان داد تهران  ،انفجار بمب ها درنقاط مختلف یصدا یبطور ناگهان

فروند هواپیمای  شاهد پرواز دو] حدودپانصد متری[ یکروز غروب ازپنجره طبقه بخش باال،     

ای بعد  لحظه.  عراقی درآسمان پادگان جمشیدیه در ارتفاع کم به طرف فرودگاه مهرآباد بودم

دراین . ر بودیبمباران زندان اجتناب ناپذ .سیدبگوش ر یضد هوائ یها شلیك سالح یصدا

زندانیان غیر از . بودگرفته  وحشت همه را فرا هنگام زندانیان تخلیه نشده بودند، جنب وجوش و

         مسئولین دادگاه یتوجه یب راهروها اجتماع کرده و از بقیه در ی،انفراد یسلول ها در

   . ی نالیدندم

  هالكیکجا همه یقین که کرد  یساختمان زندان اصابت مه بچنانچه بمب درآن هنگام،      

، بود یمهربان شجاع و ازدرجه داران ارشدگردان زندان که مرد بسیار یناگهان یک. شدند یم

چنانچه ! نگران نباشید«: گفتبمن شناخت، آهسته  یمرا م. به زندان رساندبا عجله  خود را

  !کنمیم  آزاد شود با مسئولیت خودم همه را یاوضاع اضطرار

 آگاه از قدکوتاهی داشت زرنگ و که داران اطالعات ستاد مشترك ازدرجه ییکروزعصریک      

 مقدم جنگ تهیه و یدرجبهه هابرای شرکت را ازطرف زندانیان  یتومار بود مسائل سیاسی

ون ، ستاد ارتش، دادگاه انقالب ارتش و رادیو تلویزیرهبر انقالبامضاء همه، به دفتر  پس از

   !ارسال نمود
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سخت به وحشت  ندرکاران رژیم راا دست سوی دیگرمردم ازی رضایت ناسو، فشارجنگ ازیک     

دادگاه  به ]سنندج۲۸رئیس رکن سوم لشگر [ صبح سرگردمحمد زادهیکروز .انداخته بود

       ابوالحسن  چرا که!! مژده بچه ها -بچه ها« :عصرخوشحال برگشت وگفت ،، اوه بودفراخوانده شد

دادگاه انقالب  یاعضا او امروز .کل قوا منصوب شد یرئیس جمهور وقت به فرمانده ،صدر یبن

که باتهام ی کلیه زندانیان نظام، دستور داد خوانده و ارتش را به زیر زمین ساختمان دادگاه فرا

 ما  یکننده بود و درآزاد امیدوارخیلی این خبر» !کنند دستگیر شده اند همه را آزاد یسیاس

  !!صد درصد تاثیرمثبت گذاشت 

تر  یانسان و زندانیان معقول تر ها با مسئوالن دادگاه رفتارحتی  ،سبب شد جاری تحوالت      

نخست  از روزجمشیدیه  زندانبانان. بردن روحیه ما موثر واقع شود باال باشد همچنین در

 فضای توجه به باحاال . ا بودندطن پشتیبان مبا در یول ،دادند یرا درظاهر بروز نم  محبتشان

 یهمدرد خواستند به ما نزدیك شده و ابراز یم وحشت و ترس هر لحظه آنها نیز دور از ،موجود

  !!نمایند 

  

  

  

  

  

  

  

     

  



  

  

  

  

  به حقیقت پیوستاززندان  یآزاد

 زندان جنب و درون در بود یمدتعراق،  -ایرانازآغاز جنگ  پس، ۱۳۵۹دربیستم شهریورماه     

 یازنظامیان نیروسی نفری یکدسته حدود ، من آخر قبل ازهای  درهفته. پدیدآمده بود یشجو

زندان  این روزها در  .روحیه ما موثر بود ها در یاین آزاد . بوشهر آزاد شده بودند یدریائ

  .  وقتی اسم کسی خوانده  می شد، همه شادمانی می کردند. بود یشاد یکپارچه شور و

. مرحله آزاد خواهند شد زندانیان دردو از یعده زیادزندان شایع شده بود،  قبال دردرون     

  .  را داشت که زود ازخبرها مطلع می شدیممزیت خوشبختانه، جمشیدیه این 

درطبقه همکف  این بارلیست آزاد شدگان مرحله دوم. لیست اسامی مرحله اول اعالم گردید     

 .دادیمی م هیجان گوش همه با .شد ید خوانده مبلن یتوسط گروهبان نگهبان وقت با صدا

. شادمانی غریبی در وجودم رخنه کرد. از حلقوم گروهبان نگهبان بیرون جهید ناگهان اسم من

اما . حواسم اندکی پریشان بود و احتماال زمان و مکان را شاید در یک آن فراموش کرده بودم

دقیقه کلیه  بیستظرف  یغ فرمان آزاداباللحظه از.  کف زدن های دوستان مرا به خود آورد

دوستانم مرا تا درب . را تحویل گرفتم یمها لباس پوشاك زندان را به انبار تحویل داده و وسایل و

   .خروجی بخش بدرقه کردند

محیط زندان  ،احساسات پرشور دوستان با ابراز و یاستوارعزیز طویل من و، نزدیك غروب بود     

خارج اززندان به  آزاد یدرهوا .خواستیم، هرچه زودتر به مقصد برسیم یم  دو هر. کردیم را ترك

و پریشان مضطرب باره قصد دستگیرم را داشته باشند دو  انگارکه گاهی. باور نداشتمیم آزاد

عراق  یبعلت بمباران  ها. نگاه می کردمم خود هنگام راه رفتن به پیرامون .حال می شدم
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       دقیقه ده  پس از .مردم سخت وحشت زده بودند .یاب بودکم ها وسایل نقلیه درخیابان

  م خدا حافظی کرد ۱ی، با استوار عزیز طویلیپیاده رو

درآسمان خیابان  یعراق یناگهان یك فروند هواپیما ،به امتداد خیابان الله زار رسیده بودم     

ی را تحمل کرده عذابدردوران زندان چنان . ناصرخسرو به طرف بازار درارتفاع کم ظاهر شد

میدان  درکنار. همچنان حرکتم را به مقصد ادامه دادم .دیگر ترس ازبمباران  نداشتم بودم که 

سال ها ی قبل هنگام مسافرت به تهران در اینجا اقامت  از .رفتم »مسافرخانه شیراز«سپه به 

اینجا در دند وکر یجانی بودند و همیشه ترکی صحبت  مصاحب و کارکنان آن آذربای می کردم

هنگامیکه ازپله ها باال می رفتم،  ناگهان درجلو دفتر اطالعات، . بیشتر احساس راحتی میکردم

: شگفت زده شد، پس ازلحظه سکوت با تعجب گفت! غالمی. را دیدم، سالم کردم 2استوار غالمی

خوشحال  مرا در آغوش گرفت و غالمی  به گرمی .بلی زنده ام ،»!راستی زنده هستی؟! هاشمی«

لحظه ای در رستوران مسافرخانه که پنجره هایش مشرف به میدان سپه بود، نشستیم و . شد

چند ماه پیش در اورمو شایع شده بود که شما جزو پرسنل «: غالمی گفت. صحبت کردیم

و درجو خفقان !!  ناراحت  بودیم خبر این ید و همه از شنیدنه اتیرباران  شد» شبکه براندازی«

حتمی نجات البته بخت یاری کرد و از مرگ «:  گفتم» .نستیم خبرموثقی بدست آوریمنمی توا

  »  !متاسفانه خیلی ها را تیرباران کردند! یافتیم

درفصل بهارآن شهر زیبا را با دنیایی از غم ترک . باید هرچه زودتر به اورمو بر می گشتیم     

 در دلم شادمانی      !ید برگشت به وطنامدراین فصل  اکنون پائیز رسیده است و. کرده بودم

  .مسافرخانه، هردو به طرف خیابان سوم اسفند راه افتادیمپس از رزو جا در. می آفرید

__________________________________________________________________

در بندر انزلی  دریایییروی ن او دردژبان. رجه دار خوش هیکلی بود، با فرهنگ، اهل شمالاستوارعزیز طویلی د  -۱

می گفتند، شما  اتهام من این است که« :کرد یچنین تعریف مخودش . بود ینقاش و شاعر بازوق. کرد یخدمت م

      کرد و یطویلی  تعجب م! یشان شعرگفته ایدخمینی ترسیم کرده و برضد ا الله سیمای آیت نقاشی بدی از

  »!نگونه اتهامات زندانی می کنند؟کجای دنیا انسان را با ایمی گفت،  در

کرد و درسمت مسئول سوخت برای انجام  یخدمت  م مهندس ۴۰۷گردان در. ی، اهل اورمو بوداستوارغالم -2

صمیمی بود و حرف هایش را درجه دار. می کرد، مرا از آنجا می شناخت  اداری به رکن سوم لشگر مراجعه کارهای

   . لند می گفتتند  باصدای ب -تند کنده وسترک و پ
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 پس از. درآنجا بود و حدود چهارصد متربا مسافرخانه فاصله داشت» ایران پیما«دفترشرکت 

  .    تهیه بلیط اتوبوس برای غروب فردا،  دفتر ایران پیما را ترک و به مسافرخانه بازگشتیم

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  تاریك یدرفضا یمژده آزاد

ه چرا هر یعجله داشتم خبرآزاد و مشخص بود» اورمو«هریعنی ش زمان وصول به مقصد     

 شهر در و درتهران قطع بود یروشنائ ی،هوائ یبعلت بمباران ها. اطالع دهم ام زودتر به خانواده

درضلع جنوبی میدان سپه  مخابرات پیکر غولساختمان . حالت خاموشی کامل بسر می برد

اجه های کوچک تلفن عمومی درجلو ب. واقع بود »مسافرخانه شیراز«دود یکصد متریح

و در خاموشان جنگ شماره تلفن خانمان را در زیر  باتفاق استوارغالمی . ساختمان قرار داشتند

  نور کبریتهای آقای غالمی گرفتم

خبری «: سالم کرده وگفتم  .»بویورون«  :سونا خانم گوشی را برداشت دراولین زنگ، همسرم 

  .گیرم یتماس م اکنون ازداخل شهرتهران با شما د شده ام وخوشی دارم، امروز اززندان آزا

همسرم با شنیدن این خبر، ! پس فردا صبح در اورمو خواهم بود بلیط اتوبوس تهیه شده و

هر دو به » غالمی«ی، دوباره باتفاق تلفنگفتگوی دقیقه  پس ازچند .خیلی خوشحال شد

   .  مسافرخانه بازگشتیم

  

  

    

  



  

  

  

  

   درمالقات امروز دیروز یزندان

زیرا جو وحشتناک  .کردی آزاد می شد به پشت اش هم نگاه نممعموال کسی که از زندان      

هرکس سعی داشت خود را هرچه زودتر به آغوش گرم . دادگاهها همه را به وحشت انداخته بود

روهبان دوستان بویژه گ چند تن از ما من بهنگام  آزادی، به درخواستا! خانواده اش برساند

  .به مالقاتشان بروم ی آزادیم قول داده بودم، فردا» ...حسین زاده و«
فردایش بعد ازصرف صبحانه درسالن  صبحشب پس ازاستراحت درمسافرخانه شیراز،      

حدود شش راستی پس از. باد را درپیش گرفتمامیرآ« منطقهمسافرخانه، راه زندان جمشیدیه در

بیعت و انسانها را ط ترین دوران، اکنون معنای هوای لطیف وماه زندان سیاسی در وحشتناک 

. کردم یی داشتم پرواز مانگار مثل پرنده ا. کردم یزندان خوب لمس م دیواریدربیرون چهار

کرد، وجودم را همچنان می آزرد و  یم ولی مصائب اعدامی ها هرلحظه که به ذهنم خطور

دست من  متاسفانه کاری از .ندانیان بودمهمچنین درفکر بقیه ز. روحیه ام متزلزل می شد

  .حداقل آنچه را که درتوان داشتم انجام می دادم. ساخته نبود

قبل ازشروع مالقات، وسایلی که قبالدوستان سفارش کرده بودند به اضافه ! روزمالقات بود     

دامه داده مقداری وسایل مورد نیاز آنان که خودم تشخیص می دادم،  تهیه کرده و به مسیرم  ا

  .  و پس از ساعتی به مقصد رسیدم

صف طویلی ازمالقات کننده ها بچشم  ] دژبان مرکز[طبق معمول درجلو درب انتظامات      

درکنار نرده های ... هرکس با دردست داشتن پاکت میوه، خربوزه، هندوانه، انگور و. می خورد

 دادند یتشکیل م خانواده های نظامیان  بیشتر مالقات کننده ها را. آهنی پادگان ایستاده بودند
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در  آنها یپریشان و یخستگنفرشان صحبت کردم،  با چند. آمده بودند دور یها که ازشهرستان

   . ظاهر نشان  می داد که از راههای بسیار دور به تهران آمده اند

ترسرباز وظیفه مامورین بیش. [دادم انتظامات مالقات شونده ها را به مامورباالخره، اسامی      

درعین  .رفتم بطرف زندان .بعد نوبت من رسید یلحظه ا .] بودندکه صف را کنترل می کردند

      مامورین مرا از یبعض. کرد یم به ذهنم خطور اسارتم درهمین زندان مرتب یروزها حال

و  حسین زاده. گرفت راهرو باریك مالقات انجام در. بودند شناختند و ازآزادیم خوشحال می

 .خانواده هایشان دادند یسفارشات الزم را برا. با خوشحالی به محل مالقات آمدند یبابائقدرت 

ا یکدیگر جد ازکشید، لحظه پایانی دقیقه طول پانزده مالقات حدود .] بعد توضیح خواهم داد[

  .  بود زندانیان آنچه دراینجا دیدم، رفتار خوب زندانبانان نظامی با خانواده.شدیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

   آذربایجان ،بازگشت به دیارم

تهران ازبا اتوبوس  ]ترمینال غرب[ یآزاد میدان یدرحوال »یغالم... استوار«باتفاقبعدازظهر      

این شهر را درفصل . به مقصد  می رسیدیم چهارده ساعت،پس از. حرکت کردیم وبه مقصد اورم

   که بر  اما حاال. ر اجباری ترک کرده بودمسف باسبز و شکوفائی بود،  که همه جا سر و، بهار

رنگ صحرا برگشته و  .دیگر ازآن سرسبزی ها خبری نبود .بود رسیده فرا پائیز می گشتم

  . بودانده برگهای زرد درختان زمین را پوش

که محل گاراژ بود، از » مسجد سردار«درکوچه روبروی  اورمو درداخل شهربعد  روزسحرگاه     

غالمی دوست  .بودندسوت و کور خیابان ها  آفتاب هنوز طلوع نکرده و. شدیم هاتوبوس پیاد

در  به همین سبب از من خواست که . داشت خبرآمدن مرا قبل از دیدارمان به خانواده ام بدهد

من نیز حرف شنوئی کردم و . دفتر گاراژ منتظر باشم تا او آمدن مرا به خانواده ام مژده بدهد

   .مدرآنجا منتظر ماند

در  اندکی بعد به آنسوی خیابان  رفته و .باالخره نتوانستم طاقت بیاورم .هیجان زده بودم     

اتومبیل پیکان از داخل کوچه  ناگهان درهمان لحظه. تادمایس» مسجد سردار«مقابل درب 

دو  ماشین پیاده شده و هر خواهرم میرزاده و پسرش میرسعید از .کرد توقف مقابلم پیچید و در

   .گریستندی از شادی م. بر دورگردنم انداختندستهایشان را د

  کوچه، یبمحض ورود به ابتدا .حرکت کردیم بطرف منزل م ویسوارماشین مزبورشد     

   . بودند که ازداخل کوچه به طرف ما درحرکت جمعیت را مشاهده کردماز یانبوه
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  ها صبح زود ازخواب شیرین بیدارآن. داد می قلبتقبال گرم مردم برایم بیشتر قوت اس       

آنها را مجبور به  ییهیچ نیروو هیچکس ! شده و به استقبال یک زندانی سیاسی شتافته بودند

حدود دویست  پس ازاستقبال درمیان مردم .سرکوچه ازماشین پیاده شدم. نکرده بوداین کار

  .ر بریدندگوسفندی را س] برونیحیاط [ بمحض ورود به خانه و. پیاده آمدیم متر

پس از ورود به  .فوری سراغش را گرفتم .شدم سخت نگرانش .نبود یپدرم خبر از خانهدر     

بعدًا برایم توضیح دادند که علت خواب . را دیدم که درخواب عمیقی فرو رفته است ، پدرمخانه

و برای دیدنش به ا .پدرم عمل جراحی بر روی چشم ایشان بود که روز قبل انجام گرفته بود

بعدها فهمیدم پدرم  . را درآغوش گرفتیم شد و یکدیگر ها بیداربا شنیدن صدا .نزدیک شدم

 را گذرانده مشقتیو پر دشوار یازتهران دراین ایام زندگمن بازگشت ازآخرین مالقات  پس از

  .و از حال بیمارش پرسیدمدرکنارش نشستم . است

با  همه دراطاق پدرم نشستیم. جمع بودند نزدیک راه دور و همسایگان، فامیل، دوستان از     

بعد . مدت ها، صبحانه درکنار خانواده صرف شدپس از. بود یلحظات  شیرین .می زدیمهم گپ 

 .بودند همه خوشحال .تماس گرفتم»علی اصغر اویسی«با چندتن از دوستانم ازجمله ستوانیار 

هستم و  ۱سرهنگ تاج الدینی من«! گوشی را برداشتم، بفرمائید. لحظه ای بعد تلفن زنگ زد

 اگراین روزها  ! گویم و ازصمیم قلب خوشحالم یخانواده ات تبریک م آزادی ات را به شما و

  اما. درباره آزادی شما اقدام نمایم[...] آزاد نمی شدی، تصمیم داشتم ازطریق مقامات دلسوز

میکه من با اویسی تلفنی گویا هنگا[ »!خدا را شکر می کنم که اکنون درکنارخانواده ات هستی

لشگر آمده بود و از آنجا برای شرکت درجلسه ای به ستاد » تاج الدینی«تماس گرفتم، همزمان 

  ] شود یباخبر م

       

__________________________________________________________________

سال های  او در. نظامی برجسته ای بود انسان خون گرم و. ی، قدکوتاه وصدای درشتی داشتسرهنگ تاج الدین -۱

اندارمری آذربایجان غربی بود و درآن موقع بعلت کارهای اداری آشنائی ژ ۰۳قبل از انقالب رئیس رکن سوم ناحیه 

اما بعلت مدیریت اش، از ] با خطر مرگ مواجه بود[ گویا، تاج الدینی پس از انقالب مدتی زندانی شد،. داشتیم

او درپاکسازی منطقه .] درمنطقه سلماس و خوی. [ ندهی عملیات منطقه قطور منسوب گردیدزندان آزاد و بفرما

  .  قطور و برقراری امنیت آنجا نقش موثری داشته است
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  این دیدارها بلحاظ  . نزدیک برای دیدنم آمدند گروه از دور و -مردم گروههفته ها  روزها و

  .کرد امیدوار میتداوم مبارزات  یانسان را برا یروح

 درکنار آزاد یدرهوا یمدت ،شوم  آزاد زندان از یبودم چنانچه روز گرفته تصمیم درزندان      

 ر باید درخارج ازاین با .بیکاری را تحمل کنم یکماه نتوانستم بیش از اما. خانواده ام خواهم بود

          یش محرومیت ها، فشارها تمام  خوشبختانه زندان با! کردم یم کاری جستجو ارتش

   شناخت اطرافیان، دوست خانواده و اب تربیش یهمبستگ کهم آموخته بودخیلی چیزها هم برای

  .حساب آورده را می توان از آن جمله ب جامعه دشمن و و

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  در درونم احساس متضاد دو

را  جوانیم  نزدیک به پانزده سال بهترین دوران۱۳۵۹شمسی تا بهارسال ۱۳۴۴اول دیماه از     

 در پسوهی ها درپادگان را یآموزشگاه گروهبان دوره یکساله. درخدمت ارتش صرف کردم

درجه دارعملیات  درشغل را خدمتم یباق و و شاه آبادغرب دراستان کرمانشاه، آذربایجان

  .پیاده انجام وظیفه کردم ۶۴لشگر

 .کردم یم ارتش تسویه حساب  با یبایست وزندان تهران و بازگشت به اورم از یپس ازآزاد     

محیط خدمت  هنگام ورود به .مراجعه نمودم لشگرقبل ازظهر به ستاد یکروز، دراولین فرصت

 رانهمکاخوشحالی از دیدن بر روح و دلم رخنه کرده بود از سویی  سابقم، دو احساس متضاد

اطرات تلخ و و خ سپری کرده بودم را مسالیان دراز درآنجا روزگار هسابق و محیط کارم ک

 به از سایه اش را داشتم و دیگری وحشت از جو خفقان حاکم که ناخود آگاه انسان یشیرین

   می انداخت حراس

با توجه به جوحاکم، قصد داشتم نه بطورخصوصی بلکه در انزار عمومی به اطاق رئیس رکن      

اتاقش تغییر  کردم و متوجه شدم که محل نخست به اطاق قدیمی رئیس مراجعه. سوم بروم

» سرگرد اسماعیل شهسوار«خوشبختانه درداخل راهرو با رئیس رکن سوم وقت . کرده است

. رش برد، درکنارش نشستمبال فاصله مرا با خود به دفت .یکدیگر را درآغوش گرفتیم. روبرو شدم

 »سرگرد لطیف صالح امین«، لحظه ای بعد»اصغر اویسی لیع«فاصله ستوانیاربال. چای حاضربود

شما برای  توطئه ای... «: شهسوارگفت. آنها نیز به گرمی ازمن استقبال کردند. وارد اطاق شدند
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همکار عزیزمان را  که دوست و بسیارخوشحالیم! ، اما خدا را شکر که نقش برآب شدندچیده بود

  »...!اکنون درکنارخودمان می بینیم و

مایل بودم . همه خوشحال  بودیم .نددیدنم می آمدایرهمکاران یکی پس ازدیگری برای س     

 هر می کردم سعی .اما احساس بیگانگی وجودم را فرا گرفته بود .باشم مبیشتردرحضورهمکاران

ای اداری به از سوی دیگر مجبور بودم برای انجام کاره. چه زودتر ستاد لشگر را ترک کنم

   بکنم ستاد مراجعهبخش آمار آجودانی در

بخش آمار آجودانی درطبقه . حافظی با دوستان به دنبال کارم رفتمباالخره پس ازخدا      

.      پشت میزهایشان مشغول کار بودند در نفر وقتی وارد اطاق شدم، چند .همکف قرارداشت

با من  که می ترسید]  م[اما  .همه خوشحال شدند. پنجره های اطاق مشرف به حیاط ستاد بود

  چنین برخورد های ازطرف بعضی! نزدیک می شد به من کند و با احتیاطرفتار صمیمی

  معموال، کسانی که نان را به نرخ روز می خورند، و به خاطر. اشخاص مرا از درون می آزرد

. ، چنین رفتارهایی از آنها سر می زندمنافع شخصی، چشمشان را به بی عدالتیها می بندند

      ر گوئی ها و بی عدالتیها جامعه باعث تقویت زودر یطبیعی است که چنین فرهنگ زشت

  . می گردد

 تهرانی که خاطراتی بدی  از. هستم» تهران مخوف«انجام کارهای اداری، عازم اکنون پس از     

. شبانه با اتوبوس انجام گرفت سفر . همرا هی می کند مرا» میرمحمد«برادرم  این بار. آنجا دارم

ستاد مشترک  اداره ممیزی -ی زمینی درلویزانروپرسنلی وکنترولرنی«کارهایم بایستی دربخش 

  . انجام بگیرد»  وزارت جنگ درخیابان سوم اسفند سابق - درخیابان معلم

نخست به لویزان رفتیم، برادرم دراطاق انتظامات درب ورودی نشست و من پس از انجام      

مراجعه کردم  نخست، دربخش پرسنلی به کارمند غیرنظامی. وارد شدم تشریفات به داخل ستاد

یک استکان چایی برایم  او، نخست .که کارم دردست این جوانمرد خوش برخورد و پردل بود

   اخراج من از ارتش او بمحض دیدن نامه دادگاه مبنی بر. دل کرد درد و به شروع آورد و سپس

         من دادگاه در باره شما خیلی بنظر« وگفت .وپرداخت نصف حق بازخریدی ناراحت شد

با   پانزده سال خدمت، شما را این چه دادگاه اسالمی است که، پس از. بی عدالتی کرده است

که  او گفت !؟...گناه شما و زن و بچه هایت چیست و. نصف حق بازخریدی، بازخرید می کند

   نظرگرفتن امریه دادگاه تمامی حق بازخریدی را دریافتسعی خواهد کرد که من بدون در
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تحویل مدارک  کارمند مزبورپس از امضا و! کسی متوجه نشود»کنترولر«م دربخشامیدوار .کنم

داشت رولر درآن قراربعدی که کنت نهایت محبت به طرف ساختمان تکمیلی بمن، مرا با

   . راهنمائیم کرد

نفرآشنا پیدا شدکه قبال درکنترولرلشگر بودند، نیروی زمینی با اینکه چند) ترولرکن(دربخش     

براز محبت می کردند، اما مسئول مربوطه بالفاصله متوجه مضمون نامه دادگاه انقالب بمن ا و

  درنتیجه کمکی که کارمند بخش پرسنلی . به نصف تقلیل داد دوباره مبلغ دریافتی مرا. شد

    .می خواست درحق من بکند، دیگر غیرممکن شد

ده و به دنبال بقیه کارها به ارگانها با این ترتیب ستاد نیروی زمینی را با برادرم ترک کر      

کردند، ی ارت جنگ هم مسئولین وقتی احساس مدراداره ممیزی و وز. دیگری مراجعه کردم

 »احساس بیگانگی«اما . کردندی ابراز محبت م ،مه ااکنون اخراج شد زندانازتحمل پس 

  !   همچنان درذهنم مانده بود

  

  

       

  

  

  

  

  





   

  

  

  بخش ششم

محیط خارج از ارتش،تداوم فعالیت 

  سیاسی

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  سیستیم های دیکتاتوری   شگرد

به  ،سیادت به مردم و حفظ موجودیت خود یبرای دیکتاتورنظرمن تمامی نظامهای به      

 ییکسوئ و یهم آوای ازحاکمین، . حکومت کن مستمسک می جویند توطئهء تفرقه بیانداز و

دریافت  یکدیگر اطالعات الزم را برضدتوانند  یتفرقه اندازی به آسانی م با مردم بیگانه اند و

 شاهد نیز یاسالم یمتاسفانه دردوران جمهور .نمایند یجلوگیر تشکل ملیهرگونه  از نموده و

  . بودیم اعمالی چنین

 واورم دانشگاه یکی ازکارکنان ۱»عظیمیرشید«بنام یجوان ،شمسی دهه شصت اوایلدر     

  حدود ،جاده نازلودردردانشگاه  محل کارش آغاج و آمرود یروستا درخود بین منزل  گهاننا

، خوش برخورد بود یسال داشت، جوانسی  حدود، رشید. شدناپدید آن  ینیم کیلومتر یك و

باالاخص به هویت  و ادبیات ، فرهنگ ویبه موسیق یعالقه خاص فرهنگ و با مهربان و

  .دراین باره فعال بود داشت و خود یجانآذربای

تقسیم در .شد یخانه واگذار م زمین ،کارکنان یمربوطه برا یازطرف مباددراین میان       

   کسانی نزدیکانش بهناپدید شدن رشید،  پس از رخ میدهد، گویا یبین افراد اختالف جزئ زمین

  اختالفات دامنهء. داشتند ختالفا »رشید« بازمین  واگذاری رابطه با که در مشکوک می شوند

__________________________________________________________________

آذربایجان بودکه پس ازسکوت  یازفدائیان حکومت مل )ن خانئرو للها(عظیمی، بنام مرحوم  پدرمرحوم رشید -۱

تحمل دوری از دودهه  حدودازپس . ندارس رفت یبه آنسو یدسته جمع شمسی، 1325درآذرماه  یحکومت مل

  .به موطن بازگشت ۱۳۴۰دردهه سرانجام . کانون گرم خانواده اش،
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ناراحتی ها دراین خصوص . بیشتری گرفت و درهمین رابطه شکایتی به دادگستری تسلیم شد

ماجرا چندین . به داخل خانواده کشیده شد و هرکس به نوعی ازمفقود شدن رشید در تاثر بود

   سراغش را هرجا  از دوستان رشید همه نگران بودند و خانواده، بستگان و .کشید ماه به درازا

 یرشید بوسیله مامورین امنیت« :گفتند یمعده ای . شد یحاصل نم ینتیجه ا یول ،گرفتند یم

  همچنان از ند وکرد ینم باوراما برخی ازنزدیکانش  ».استشده  یزندان و رژیم دستگیر

  .  .دبودن یشاک همکاران او

  مانده یکروز! چشم براه رشید همه منتظر وبوده وعید نوروز درپیش  تحویل سال جدید و     

گفتم  گوشی را برداشتهخورد  گندرخانه نشسته بودیم، ناگهان تلفن ز صبح بود وبه عید، 

صبح امروز«: گفتم چه شده؟ جواب داد» .ناگواری دارم خبر«: ازآشنایان بود، گفت» بویورون«

» هونه«را درمحلی درکنار نهر» رشید« شما عیدی برای زنگ زده وگفته ناشناسی به خانه فرد

ازعیدی، پیکر بی جان  آری، منظور» .بالفاصله تلفن را قطع کرد و! بردارید و گذاشته ایم، بروید

 درداخل باغ انگوری آمرودآغاج روستای درحدود یک کیلومتری» هونه«نهر درکنارکه » رشید«

  ! شده بود انداخته

ماشین، سریع خود را به محل حادثه  با باتفاق همسرم خیلی متاثرشدیم، سراسیمه     

. بودند کرده شهر بویژه فامیل ها درطرفین جاده نازلو اجتماع انبوهی ازاهالی روستا و. رساندیم

درداخل باغ درجستجوی جنازه  عده ای هنوز. حیرت زده اشک می ریختند همه ناراحت و

قبل ازمرگ » رشید«: بنا به گفته شاهدان عینی. داخل گودالی پیدا شد سرانجام جنازه از. دبودن

   جنازه درمیان حاضرین به مزارستان . اطراف صورتش کبود شده بود بشدت شکنجه شده و

حضور صدها تن شرکت کننده با اندوه فراوان به خاک  انجام مراسم با باغ رضوان حمل و پس از

  .سپرده شد

که  رسد ی میاطالعات بدست ماموراداره پرونده اش در شده بود هنگامیکه رشید ناپدید...      

  درزندان اطالعات مامور بومی دیگری را» رشید«نیزدیگر یکروز. خانواده رشید را می شناخت

     . ازحومه نازلوچای اورمو بوده است» خانشان«می شناسد که اهل روستای 

  دهید خبر او به لطفا...دارم »خانشان«روستای ای در من دخترعمه« :گوید یم به او »رشید«

بعدها با افشاء  ولی مامورسفارش را انجام می دهد، ».من نگردند، من درزندان هستم که بدنبال

 کنند، بطوریکه پس ازآن مامور یرا بشدت مجازات م این راز، مسئولین اطالعات، مامورمزبور
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توسط عوامل اطالعات بقتل » رشید«بعدها معلوم شد، و. شود یمبه انکارگفته هایش  مجبور

   !رسیده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ترك ارتش، جستجوی کار

دادگاه انقالب ارتش  به دستور. پس ازخروج ازارتش هیچگونه منبع درآمدی نداشتم     

تومان ارتش برای چهارده سال و اندی خدمتم، فقط هشتاد و شش هزار  جمهوری اسالمی،

برای تامین مخارج شش سرعائله با این پول نمی توانستم کاری را شروع  .پرداخت کرده بود

خوشبختانه خانه مسکونی متعلق به پدرم بود و کرایه خانه نمی دادم یعنی در دوران  .کنم

 . بیکاری تنها تکیه گاهم پدرم بود

داشتند و مجبور بودم کاری را  همه زیر چهارده سال سن یک پسر چهار فرزندم سه دختر و     

پس ازچند هفته با مشورت پدرم،  همسرم و سایر دوستان تصمیم  .برای خود دست و پا کنم

  .گرفتم که وارد بازار بشوم

بیش از یک ماه از آزادیم از زندان نگذشته بود که روزها جهت کسب اطالعات الزم در        

 ،»غالمحسین  تیمورزاده«شتم بنام دراین میان دوستی دا .داخل شهر می گشتم
1

برای یکروز  

  بمحض دیدن من خوشحال شد،  او درمغازه نشسته بود،  .فکری نزد ایشان رفتم  کمک

__________________________________________________________________

سررشته   ل از بازنشستگی درگروهاناو قب .خونگرم و اجتماعی بوداستوارغالمحسین تیمورزاده، میانسال و بسیار -1

مهارت و صمیمیت تیمورزاده درکارهای شکسته بندی سبب شده بود مردم  .داری درپادگان اورمو خدمت می کرد

متاسفانه قلب این مرد  .معموال همه را رایگان معالجه می کرد .از راههای دور و نزدیک به او مراجعه نمایند

روحش شاد  برای همیشه از حرکت ایستاد و به این ترتیب  به ابدیت پیوست  شمسی ۱۳۶۰نیکوکار دراوایل دهه 

   .از مرحوم تیمور زاده، یک دختر و چهار پسر به یادگار مانده است .باد
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دراین نزدیکی مغازه  :تیمورزاده گفت  .لحظه ای درکنارش نشسته و جریان را تعریف کردم

دو برای پس ازصرف چای هر .م آنجا را ببینیمنوسازی هست که اگر بخواهی حاال می رویخالی 

خیابان همافر، حدود بیست و چهار مترمربع مساحت داشت و درمغازه . مغازه خالی رفتیم دیدن

  .در مقابل مغازه تیمورزاده واقع شده بود

می گفتند، البته  که به او معمارحسین اکبری گمیچی بودمالک آن  مغازه را پسندیدم     

تومان هزار۱۱۰رقفلی مغازه را به مبلغ خالصه س اکبری  انسان مهربانی بود .بودشغلش معمار 

کارهای داخلی مغازه و دکور بندی برعهده  تومان مقررگردید ۴۰۰کرایه ماهیانه  خریدیم و

 .دکوربندی مغازه را ظرف دو ماه  تمام کرد  1»علی فرخ مآل « خریدار بود

در . نه مغازه شد و برای شروع کار سرمایه اولیه نداشتمدراین میان هرچه پول داشتم هزی     

      این باره سخت درمانده و ناراحت بودم، و بیش از این هم نمی خواستم سر بار پدر پیرم

خوشبختانه او، یکروز درحضور برادر و خواهرم  پدرم درمیان گذاشتمسرانجام مشکلم را با ،باشم

رحق شما روا داشته و حتی به المی چنین ظلمی را داکنون که دادگاه جمهوری اس :بمن گفت

 سرمایه !خدا بزرگ است، نگران نباش  !معصوم تو ذره ای هم رحم نکرده باشد، پسرمچهارفرزند

پدرم، همراه   !با شنیدن سخنان پدرم خوشحال شدم .اولیه مغازه ات را من تامین خواهم کرد

باغی واقع درخیابان  شاپور مراجعه و مبلغ  من و همسرم چند روز بعد به بانگ سپه شعبه عرب

 .پس اندازش را دراختیار من گذاشت از هشتاد هزار تومان

بود که برای خرید پوشاك عید نوروز باید هرچه زودتر به  ۱۳۵۹نیمه دوم اسفند ماه سال       

ان خاطره تهرکه از آنجاییاز. ا که بسیاری کارخانجات تولیدی درآنجا متمرکزندتهران بروم، چر

این بار نیز برادرم  .به تهران سخت نگران می شدند تیم، خانواده ام از تنها رفتن منبدی داش

 .مرا تنها نگذاشت و هردو با هم عازم تهران شدیم

 نمی دانستم چطور خرید می کنند و چه نوع اجناسی را ، هیچگونه آشنائی با بازار نداشتم     

_________________________________________________________________ 

هر دو برادر انسانهای مهربان و مدیری . علی فرخ مآل، بوسیله برادرش رستم فرخ مآل با من آشنا شده بود  -۱

 که پس ازپایان خدمت، در .می شناختم ش درپادگان پسوه و شاه آباد غربرستم را از دوران سربازی ا .بودند

رستم درگشایش مغازه و راه انداختن آن . مغازه کبابی داشت بنام مرمر  ل پاساژ صولتخیابان امام اورمو مقاب

  ..امیدوارم هر دو این برادر ها زنده باشند .صمیمانه بمن یاری کرد
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سفر ما چهار روز طول کشید که باالخره مقداری پوشاک زیر سن  ،...  و !بایستی انتخاب کنم  

  واقع در سه راه جمهوری و ساختمان پالسکو واقع   ]پخشمرکز [پانزده سال ازچند بنکدار 

خوشبختانه بیشتر بنکدارها ترک آذربایجان بودند و مرا   .چهار راه استانبول تهیه کردیمدر

فروشگاه پوشاک   «پس از وصول جنس ها، مغازه ای .کردند میدراین کار راهنمائی و تشویق 

 .فتتاح کردما »  هاشمی

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 حفاظت خانواده ام ازمن

چند نفر را هنگام  درشهرستان اورمو 1360و اوایل دهه  50درآن دوران یعنی اواخر دهه      

این قربانیان کسانی بودندکه قبال  .بستن مغازه هایشان درکنارکوچه و خیابان ترورکرده بودند

ازکارشان اخراج  درنیروهای مسلح یا ساواک شاغل بوده و در دوران حکومت جمهوری اسالمی

 .شده بودند

مردم با توجه به شواهد و قرائن، برخی از عوامل سپاه پاسداران حکومت اسالمی را مسئول       

از قربانیان این ترورها فقط دو نفر را بخاطر دارم که یکی  این جنایات وحشتناک  می دانستند

احمد پور، برادر زن یکی از مرحوم  بود )ساواک(کارمند اخراجی سازمان امنیت  »احمد پور«

منزل صفرخانی در حدود صد متری  مغازه من   آشنایانم بنام استوار بازنشسته صفرخانی بود

خود صفرخانی  و همسر و فرزندانش را بیشتر اوقات بخاطر این حادثه دلخراش، . قرار داشت

  .غمگین می دیدم

رسیده  بود که ناجوانمردانه به قتل  »مانیهیوسف آل«از قربانیان، استوار بازنشسته ر یکی دیگ     

درقسمت دادرسی درستاد لشگر خدمت  1340او دردهه . آلمانیه را از نزدیک می شناختم .بود

خاطر دارم  خوب به .درجه دار ورزشکار و ورزیده ای بود و به شکار هم عالقه داشت. می کرد

میرسعید،  سف آلمانیه، نگارنده وغنی دل، یوکه یکی از روزهای گرم تابستان، استوار آقا 

به  »قیزیل خه نه یه«پسرخواهر ده ساله نگارنده، که هرچهار نفر به کوههای مشرف به روستای 

در میان دره های سرسبز و خوش آب و هوا چند تا کبک به گیر ما  ، شکارکبک رفته بودیم

 .به شهر برگشتیمافتاد، و ناهار را دردامنه کوه و در محل زیبایی صرف کرده و عصر 
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اهل اورمو، یکی از  »دربندی«گویا جوانی بنام  مدتی پس از ترورهای مزبور شنیدم که     

سپاه پاسداران، در ترورها و ایجاد نا امنی و رعب و وحشت اهالی دست داشته  شرورترین عوامل

سیله افراد درحوالی حمام البرز واقع در خیابان امینی اورمو بو »دربندی«ها خود بعد ، است

مردم از شر مقتول  راحت   :آنهائیکه او را می شناختند، می گفتند ، ناشناسی به قتل رسید

 .شدند

ترورها، بویژه درمیان خانواده هائیکه کسانشان را ازخدمت اخراج کرده بودند بیشتر رعب و      

ام حدود یکصد  مغازه .خانواده من هم از این نگرانی مستثنی نبود .وحشت بوجود آورده بود

   .متری منزل مسکونی قرار داشت

از اوایل این فصل به علت آغاز . فصل پائیز روزها کوتاهتر بود و هوا زود تاریک  می شد      

نیمه دوم اسفند ماه به علت خرید پوشاک عید نوروز معموال مغازه دیرتر بسته     مدارس و از

 .می شد

اشتند و هر روز به محض آغاز تاریکی، همسرم مسلح به پدر و همسرم معموال مرا تنها نمی گذ

سی متری روبروی  که در زیر چادرش پنهان می کرد در حدود ] چهارده خور[اسلحه کمری 

من  ، آمد داخل مغازه را  زیرنظرداشت روزانه یکساعت رفت و نسوی خیابان، حداقلمغازه درآ

 .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      

خوشبختانه مدتی بعد دو تا از دوستانم     مسافرت ها تنها نباشم، الجرم برادرم همراهم بود

ناس که هر دو مغازه پوشاک دایر کرده بودند، باتفاق هم برای خرید اج )نوروزعلی و مصطفی(

هر دو آنان ارتشی بودند، رسولپور درجه دار مهندسی بود که با  .عزیمت می کردیم به تهران

اما مصطفی درجه دا ر توپچی در پادگان قوشچی بودکه  توجه به سن قانونی بازنشسته شده بود

این دوستان بسیار با فرهنگ و  .کنار کشیده و به کار شخصی روی آورده بودرا از ارتش خود 

متاسفانه  پس از ترک وطن بخاطر عدم  .با یکدیگر معاشرت خانوادگی داشتیمخونگرم بودند و 

   .آگاهی از آدرس یکدیگر، ارتباط ما قطع گردید

 

 

 



 

  

  

  

 ابراز همبستگی دوستان و آشنایان

خانواده های نظامیان و اطرافیانشان و ازمشتریان مغازه عبارت بودند از بطورکلی بسیاری     

نزدیك که بیشترشان وضعیت بد اقتصادی و مشکالت روحی مرا درک        آشنایان دور و سایر

ابراز  .من بدفعات احساس می کردم که آنها از روی ترحم مشتری این مغازه هستند .می کردند

    .همبستگی این افراد انسان دوست بیشتر در تقویت روحی من مؤثر بود

  ه نرخ روز می خوردند ولی خوشبختانه تعداددراین میان بعضی ها هم بودند که نان را ب     

برخی اوقات از  می شناختند اما ازنزدیک مغازه هم عبور نمی کردند آنها مرا خوب آنها کم بود

       ورانداز ان عبورکرده و زیرچشمی مغازه راپشت شیشه مغازه می دیدم که آنها ازآن سوی خیاب

 .داشت که موقعیت شغلی آنها را به خطر اندازدبه خیال خودشان تماس با من امکان  می کنند

. بسیارطبیعی است که افراد صادق و یکرنگ همیشه در زندگی خود جسور و سربلند هستند     

همه در  . آنها هرگز انسانهای ستمدیده را تنها نمی گذارند و حتی ازخطرات هم نمی هراسند

 .درون جامعه شاهد این حقیقت هستند

، با یک بسته ای کوچک که  همکاران سابق ، یکی از»صمیمی م«صر سرگرد یك روز ع       

اینکه  یدن یکدیگرخوشحال شدیم و بدونبا د. کاغذ رنگی پیچیده بود وارد مغازه شددردرون 

اصل   .درکنارهم نشسته و صحبت کردیم  .گذاشت چیزی به من بگوید، او بسته را روی میز

 ضمن متاثر شدن از زندانی شدن  »صمیمی«ه بودم،صحبت ازحوادثی بودکه پشت سرگذاشت

پس ازگفتگو و صرف چای، ساعتی  . من و اخراجم از ارتش، صمیمانه به من دلداری می داد

فکر  اما بسته همچنان چند روز در روی میز باقی ماند بعد با خداحافظی مغازه را ترک کرد
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:  صمیمی گفت ، را یاد آوری کردمیکروز با تماس تلفنی آن کردم بسته اش را جای گذاشته و

شیشه  دوعدد لیوان  .تشکر کرده و هدیه را باز کردم ، آن بسته را برای شما هدیه آورده بودم 

   .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      

 .سب و وضعیت نسبتا خوب امرار معاشم خوشحال می شدندک

قبل ازظهر   امروز نوبت یکی از همکاران سابق است که از راههای دور به شهر ما آمده است     

که از ستاد نیروی زمینی تهران برای بازرسی   ۱»سرهنگ دوم ابراهیم سعادت یار«بود، ناگهان 

  جا تعجب کردم که چطور در جوخفقان و با دیدن او دربا   به لشگر آمده بود وارد مغازه شد

به  توجه به حساس بودن شغلش به دیدن من آمده است؟ چطورمحل کار مرا پیدا کرده است؟

ظهر بود . اندکی درکنارم نشست. هردوخوشحال بودیم  گرمی از دوست با وفایم استقبال کردم

مردی  که  )شهرود جوادی(سرم خوشبختانه پدرهم که برای صرف ناهار به منزل رفتیم

  .هم  نشستیمپس ازاحوال پرسی درکنار ،دموکرات، ساکت و مهربانی بود همانروز مهمان ما بود

من   .او توصیف کنمبرای ... رابطه با گرفتاریهای زندان وسرگذشتم را در می خواست سعادت یار

به چهره من دوخته و  نش را او همچنانکه چشما ، هم از اول تا آخر به گفتن حوادث  پرداختم

  .صحبت هایم را به دقت گوش می کرد، سخت متاثر می شد

 دوستان چون شما را یک انسان خوب از نزدیک می دانم، لذا من و سایر : سعادت یار گفت      

  که در ستاد لشگرخود[...] حتی   .درستاد نیروی زمینی،  ماجرای شما را  پی گیری می کردیم

  _________________________________________________________________  

او قبل ازانقالب درگروه  .سعادت یار افسر بلند قد و نسبتا الغر اندام ، اهل اصفهان بود ابراهیم سرهنگ دوم -۱

به  ابعده . او بسیار شخصیت بارز و مدیری بود .اطالعات وابسته به نیروی زمینی، درستاد لشگر خدمت می کرد

بود و قبال اشاره کرده ام که درنجات جان سرلشگر عبدلعلی هومان، فرمانده لشگر  ستاد نیروی زمینی منتقل شده

  .سابق اورمو درستاد نیرو  جان فشانی کرده بود

ابراهیم « تاد نیروی زمینی درلویزان، به س۱۳۶۰جاهدین خلق، درنیمه اول دهه بعدها شنیدم هنگام حمله م 

درب انتظامات عازم منزلش بوده، باشنیدن صدای تیراندازی ازخاتمه نگهبانی اش هنگامیکه ازپس  »سعادت یار

درداخل ستاد، کنجکاو شده و دو باره به محل کارش  بر می گردد که متاسفانه درهمانجا با اصابت گلوله مهاجمین  

   .روحش شاد باد . جان عزیزش را از دست می دهد
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 می دانستیم که  .می کرد، صالحیتش را تائید نکردیم سرنوشت شما بازی جا زده و با را انقالبی

به این ترتیب  میان را از ارتش برکنار ساخته و بهترین نظاعده ای قصد دارند با توطئه چینی 

   ...ارتش را تضعیف کنند و

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 کابوس های شب

کم ثابت شد که دوران جوانی  -کم  .مپس ازخروج از ارتش، از شغل آزاد خود راضی بود     

شخصی هم   محیطآن و دراما هنوز اثرات بد زندان درخارج از  .خودم را درارتش تباه کرده ام

سخت ترین شرایط تن حدود شش ماه در بند، آنهم  در روح  مرا آزار می داد، چرا که قرارگرف

  .جو سیاسی و قضائی کشور آسان نبود

      ن دوران بعضی از روزهای هفته،حات کتاب به آن اشاره شده، درآهمانگونه که درصف     

فردا صبح  می دیدیم از دوستان هم بند خبری . می کردند را به مرگ محکوم ده ای بیگناهع

می رسد  فرداهای دیگر نوبت ما فرا  !نیست و بال فاصله معلوم می شد که آنها تیرباران شده اند

ز با شکنجه های  روحی  مواجه بودم  و به علت کاستن  وزنم و دراین مدت شب و رو   ...و

 پریشان شدن اعصابم، شب ها کابوس های وحشتناک به سراغم  می آمدند و نصف شب از

 .می پریدم خواب

پنجره ها به طرف  .در داخل اطاق خوابیده بودم۱۳۶۰شب های گرم تابستان سال از یکی      

خواب از ناگهان نصف شب  متر ازکف حیاط باالتر قرار داشت،اطاق یك . حیاط درونی باز بود

 د، برداشته و آهسته درپریده و اسلحه کمری را که برای دفاع خود همیشه شب ها زیر سرم بو

           .حیاط خانه شده استکردم که کسی وارد احساس می   .پنجره ایستادمگوشه ای از

فاصله  بالاگهان همسرم ازخواب پرید و  نگام نکه درآن هکنم  شلیک می خواستم به طرف آن

        کسی دارد وارد خانه :دراین موقع شب چکار می کنی ؟ گفتم  :دست مرا گرفت وگفت

 اسلحه را از  .کسی درآنجا نیست و باز هم کابوس به سراغت آمده است .نه  :گفت .می شود
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راب و نگرانی باعث می شد که قلبم اضط. هر دو تا پاسی از شب  بیدار ماندیم  .دست من گرفت

  .تند به تپش افتد، بطوریکه خواب  بکلی ازچشمانم پریده بود -از هیجان، تند

سعی داشتم مسائل سیاسی را فعال به بوته فراموشی سپرده و همچنین خاطرات بد دوران      

درمیان  بازار واما کم کم درکوچه و  .زندان را فراموش کرده و تنها به زندگی عادی فکر کنم

  مجبور بودم حداقل با  .بودم و نمی توانستم آنها را تحمل کنمجامعه شاهد بی عدالتی ها 

متاسفانه، برای این . ان، مبارزه مدنی را تداوم بخشمانتقاد های سازنده و آگاه سازی کسان دیگر

بوی وحشت به گران بود و حتی درداخل چهار دیواری هم انسان ن .کارها هم اجازه  نداشتیم

افرادی را درکارهای اطالعاتی گمارده بودند که بسیارشان فاقد صالحیت   مشام انسان می رسید

ضد انقالب لقب داده و  گرفتن از دیگران هرجنبنده ای را اخالقی بودند که برای زهرچشم

  .سریع او را بازداشت، شکنجه و حتی اعدام می کردند

 .سبب شده بودکه ناراحتی های روحی همچنان درذهنم بمانداثرات ناشی ازدوران زندان      

من دست  اروپائی نیزکابوس های وحستناک ازدهه پس ازخروج از دیارم، درکشور حتی دو 

اه جیغ می کشم، وپس حال که این سطور را می نویسم، شب ها درخواب ناخودآگ. بردار نبودند

دنم خیس عرق شده است و همسرم به شدت عذاب روحی تمام باز شدن می بینم کهاز بیدار

در  »Umeå« دانشجوی دندانپزشکی دردانشگاه  ]آنا[دخترکوچکم خدیجه ! دادم می رسد

و از من خواهش کرد  ، یکروز جریان را برایش تعریف کردم و او سخت ناراحت شد. سوئد بود

تا ول نباشم، و شب ها قبل ازخواب به نوشتن آن مشغ  که کارهای کتاب را روزها انجام دهم

سفارش دخترم را قبول کردم و بعدها احساس کردم که . خواب راحتی داشته باشم شب

  .سفارش او تقریبا موثر می باشد

 آثار دراین « :برای معالجه بارها به روان پزشک مراجعه کردم و آنها درجواب گفته اند      

خودتان خاطرات بد گذشته ها را گذشته به ذهنت حک شده و متاسفانه  قابل عالج نیست، باید

 » ...کم کم فراموش کنید

 

 

 

 



  

  

  

  

 آغاز فعالیت سیاسی

      ب های مخصوص آن، صدها تن بهازپیروزی انقالب اسالمی ایران و فراز و نشی بعد     

جوخه های مرگ سپرده شدند، صدها تن شکنجه و زندانی گردیدند و من نیز مانند هزاران نفر 

پس از چشیدن طمع زندان،   1359ژیم سابق به اتهام واهی و شتاب زده درسال ازکادر ارتش ر

  .ازارتش برکنار شده و بدون حرفه شخصی یا سرمایه و محل درآمدی درکشور رها شدم

قرار  ز در زیر ذره بین نیروهای امنیتیپس از این همه ستم، در زندگی خصوصی هم هنو     

ه طالب آزادی و عدالت اجتماعی بوده و در برابر استبداد و ظلم البته همه آن انسانهائیک .داشتم

   .قد علم می کردند، در فضای وحشتناک حاکم دست و پا می زدند

 قبال       نخست کسانی را که .شمسی آغاز شد۱۳۶۰کم کم درسال فعالیت سیاسی من      

باید بگویم، همه کسانی  .کردم میمی شناختم و مخالف بی عدالتی ها بودند با آنها همدردی  

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 

بودن عوامل  غیردموکرات  .انسان را به مخالفت با حکومت سوق می دادناخود آگاه،  بود و

 .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      

بدین جهت فعالیتم . بود و ظلم به همنوعانشان را به هرنوعی که باشد تحمل نمی کردند

آنها بیشتر از هر قشری درجستجوی راهی  .بیشتر به افراد نیروهای مسلح متمرکز بودنخست 

 .بودند که بتوانند برای رهایی از جو خفقان حاکم قدمهای مثبتی برداشته  شود
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بصورت  )ترکیه(درآن زمان عده ای ازنظامیان به ناچار جالی وطن کرده و درکشور همسایه      

بعدها  .آنها برای براندازی رژیم اسالمی ایران درتقال بودند .ندخود تبعیدی زندگی می کرد

اما  .شنیدم که گویا، برخی ازآنهایی که مرا از قبل می شناختند، قصد برقراری ارتباط داشتند

البته من هم سعی داشتم با  . و کسی با من تماس نگرفت  در این باره فقط خبر می شنیدم

ن تعلق داشتن به یک جریان سیاسی،  مبارزه ام را بصورت توجه به تجربیات اندک خود، بدو

  .مستقل و مدنی با دوستان داخل دوام بخشم

سعی می کردم با آن عده  .درجوخفقان حاکم نظامیان بیشتردرکنترل نیروهای امنیتی بودند     

ظن ها  کردند، معاشرت داشته باشم تا اینکه  سوء میعناصر انقالبی که نسبتا منطقی تر فکر از

 آنها    نمی پسندیدند ای زشت عوامل تندرو رااشخاص انقالبی بودند که کاره  .برطرف گردد

همین تند روها مردم را نسبت به انقالب بد بین کرده و ضربه به انقالب می زنند  : می گفتند

که وجود داشته باشد البته این امرحقیقت داشت، چنانچه دریک جامعه حکومت عادلی ... و

واندکلیه حقوق انسانی شهروندانش را تامین کند، درآنصورت کدام عاقلی برعلیه حاکمیت بت

  مبارزه  می کند؟

عده ای  مغازه ام درخیابان همافرتصادف اتومبیلی را دیدم کهروبروی یکروزغروب ناگهان در     

  1»عباسی  قاسم«یکدفعه پاسدار. بالفاصله به محل حادثه شتافتم. درآنجا اجتماع کرده اند

  _________________________________________________________________  

حدود بیست و هفت سال  .از زندان قصر فیروزه تهران می شناختم ۱۳۵۹را درسال  »قاسم عباسی«پاسدار  -1

سرباز نیروی هوائی بود و همان سال که زندانی بودیم او  با همان قیافه، . اهل کاشان و انقالبی دو آتشه بود . داشت

 .درساعات هوا خوری  با یکدیگر آشنا شده بودیم  .بعلت تمرد به مافوق اش زندانی شده بود

پاسداران را درجلو مغازه درکنارخیابان پارک  خودرو تویاتای سپاه .گاهی اوقات برای دیدنم می آمد،عباسی ،قاسم

از من   ]سخن چین ها[ی شدم از اینکه سوء ظن خوشحال  م .داخل مغازه صحبت می کردیممی کرد و در

بعدها همسر و دختر دو ساله اش  را به اورمو  .می کردم  ارتباط تنگاتنگ با قاسم حفظ شودسعی  .برطرف شود

 .آورد و معاشرت خانوادگی داشتیم

بعدها که  .اشتمی گذ خیلی احترام  او به من. قاسم خصوصیات مرا شناخته بود، و می دانست  آدم یکرنگی هستم

مجبور به ترک وطن شدم،  چندین بار به خانواده ام پیغام فرستاده و گفته بود که هرکمکی از دستم بربیاید انجام 

  .او چندین بار با خانواده ام ابراز همدردی کرده بود. می دهم
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تعجب قاسم با دیدن من  .جلو رفته و سالم علیک کردم. قیافه و ریش بلندش در آنجا دیدمرا از

قاسم را فوری به مغازه آورده و با  .عده ای پاسدار هم دراطرافش بودند .کرد،  ولی خوشحال شد

  بنظر البته او هم بسیار خوشحال  .دل شدب و شماره تلفن ما رد آدرس و. چای پذیرائی کردم

 .می رسید، زیرا در یک شهر غریب آشنایی بومی پیدا کرده بود

بهار فرا رسیده . پر برف و خشن آذربایجان را پشت سرگذاشته ایمدرهمان سال، زمستان      

نامی وارد   [...]یکروز قبل از ظهر حاجی با سروان . کم رو به گرمی گذاشته بود -است و هوا کم

گام دختر خانمی که  چادر درآن هن ، پس از سالم علیک در گوشه ای ایستادند مغازه  شدند و

که او دانشجو  معلوم  بودو از طرز حرف زدن و قیافه اش  ودسرداشت مشغول خرید برمشکی د

  .بوده و درضمن  فعال سیاسی و مخالف رژیم می باشد

احساس کردم  .مزبور ازمغازه خارج شد، با دوستان تازه احوال پرسی کردیمپس ازاینکه دختر     

چوخ ثروت   : فتناگهان حاجی رو به من کرد و با خنده گ .که آنها برای رفتن عجله دارند

تنها  : مفهوم جمله حاجی را  زود فهمیدم و گفتم .زه لردوفیکرینده اولما، هرشئی گله جکده  

بفرمائید  .می دهم   منبع درآمد خانواده ام این مغازه است و این یک نوع مبارزه است که انجام

حرکت ملی باید  اما  !داخل کشو میز اسلحه کمری مرا ببینید که مسلح و آماده شلیك استدر

ریشه مردمی داشته باشدکه متاسفانه جهالت و عوام فریبی درجامعه ما عامل باز دارنده آن 

مبارزه ما باید نخست برعلیه جهالت که دشمن اصلی ماست باشد، برای رسیدن به هدف . است

 ... ضروریست ...و ریشه کن کردن جهالت، آگاهی و رشد فرهنگی و

و حرف نمی زد و آدم  توداری او ساکت بود . را قبال ندیده و نمی شناختم   [...]من سروان      

خدمت ی بوده و پس از پیروزی انقالب از می رسید بعدها شنیدم که او افسر ژاندارمربنظر 

درحین صحبت، حاجی،  آهسته پاکتی را به  من . ج شده و مخالف سرسخت حکومت استاخرا

مجبور  ۱۳۵۹بهاردر به اتهام براندازی رژیم او. برسانم  [...]ادهکه آنرا به خانوسفارش کرد داده و

آنها با خدا حافظی از من جدا . پاکت را گرفتم  .کرد میبه ترک وطن  شده و در ترکیه  زندگی 

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

دوستی داشتم  .پس ازآنها پاکت را باز کردم و دیدم که داخل پاکت سه هزار تومان پول بود      

همان   .قبال درپادگان خانا همدیگر را می شناختند  [...]و   ...رضا (  خانواده های ...)رضا(بنام 
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به  و همسرش پس ازصرف چای با پیشنهاد من، میزبان .رفتیم  رضا به منزل  ]خ[باتفاق شب

هکارم، چون بد [...] مقداری پول به  :آشپزخانه منزل آمدند و درآنجا به همسر میزبان گفتم

 همسرش بدهید؟ وانید این مبلغ را بهنمی شناسند، آیا شما می تاعضای خانواده اش مرا 

  .داده و  از او تشکرکردم رضا، پاکت حاوی پول  را به خانم   .البته که  می توانم  :اوگفت 

چند ماه بعد شنیدم، حاجی متواری شده و درترکیه به جرگه خود تبعیدی ها پیوسته       

من درجریان مبارزه حاجی نبودم و نمی دانستم با . ازشنیدن این خبر سخت نگران  شدم .است

   را بخاطر اینکه حاجی را آن موقع از دور   تومان،3000 کدام سازمانی ارتباط دارد، آن امانت 

برسد تا بلکه  اندک کمکی [...]  تم از او گرفتم و خواستم این امانت به دست خانوادهمی شناخ

    .باشد در امور زندگی  یک خانواده ستمدیده که سرپرستشان جالی وطن کرده است

و بعدها   .مدتی بعد حاجی با فرستادن نمره تلفنی ازآنکارا، ارتباط اش را با من برقرار نمود     

به سازمان نهضت مقاومت ملی که شاپور بختیار رهبری آن را برعهده داشت،  شنیدم که او

   .پیوسته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 از روشنائی به تاریکی

شمسی، عده ای ازنظامیان درآذربایجان ۱۳۶۴بنا به خبر رسیده ازدوستان، پانزدهم خرداد      

ساعت هشت و سی دقیقه ناگهان . سخت نگران بودماین باره در  .دستگیرشده بودند

به علت بمباران های  . هفدهم خرداد، درب آهنی حیاط با ضربه های مشت به صدا درآمد شب

 .بود ...  حمید سروان .سراسیمه درب را باز کردم . هوائی عراق روشنائی برق منطقه خاموش بود

ش درآن سوی همسر درپوشش خانواده آمده بود،  حمید،   .او را به داخل منزل دعوت کردم 

]  ...رضا[حامل پیغامی بود ازطرف  حمید سروان  .درداخل اتومبیل نشسته بود» عارف«خیابان 

و من بود اما از فعالیت سیاسی ما خبر   رضا دوست مشترک   حمیدسروان  .دوستانمیکی از

  .نداشت

دی خانه ایستاد او، در راهرو ورو . خیلی نگران بود و رنگ چهره اش پریده بود حمید سروان     

» تبریز، مرند، اورمو«نظامیان اخیرا درعده ای از  : ]رضا[من حامل پیغامی هستم ازطرف  :وگفت

این خبر به  » .مواظب خودت باش .دستگیر شده اند و امکان دستگیری شما هم محتمل است

. ن نباشیدنگرا فکر نمی کنم من، مشکلی داشته باشم،  :ولی با خونسردی گفتم نگرانیم  افزود،

  .درظرف کمتر از ده دقیقه خانه را با احتیاط ترک کرد  حمیدسروان  .و از او تشکر کردم

بان پس از بدرقه دوستمان، به داخل اطاق اولی مشرف به خیابان رفته و ازگوشه پرده به خیا     

راحت درآن لحظه خیلی خشمگین و نا !اطراف منزل چه خبر استتاریک نگاه کردم تا ببینم در

          خالف قانون انجام نداده بودم ولی با توجه به تجربیات گذشته،اینکه هیچ کاربا  .بودم

  هم ازکاه،  می دانستم که درصورت دستگیری دادرسی نخواهد بود و دست اندرکاران این بار
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درنتیجه تصمیم گرفتم برای حفظ جان خودم خانه را هرچه زودتر ترک  .کوه خواهند ساخت

به طرف  در قسمت پیاده رو .خانه را ظرف کمتر از نیم ساعت ترک کردیم  [...]همراه  ، ...  مکن

تازه پنجاه متر از خانه دور شده بودیم، ناگهان اتومبیل پیکان . درحرکت بودیم )مقصد(جنوب

بن بست (طرف جنوب به خیابان عارف دو نفر پاسدار سرنشین آن بود از سفید رنگی، که

خوشبختانه به علت تاریکی آنها نتوانستند . که خانه ما درآنجا بود درحرکت بودند )شمالی سابق

 .مرا شناسائی نمایند

شوهر   .را زدم ...]ر[ درابتدای خیابان جنوبی به کوچه فرعی پیچیده و زنگ خانه خواهر     

اخل حیاط فوری د .درب را باز کرد .خواهر او درجه دار ارتش بود و ازخدمت برکنار شده بود

عده ای : او گفت .را درجریان بگذارد  ...] ر[ خالصه به او توصیف کردم، تابطورشده و وضعیت را 

دست هنوز ازمحل بازداشتی او خبرموثقی در را دستگیر کرده اند و ...]ر[ صبحامنیتی امروزمامور

  .نیست

م مخالف     بلکه او ههی نشده است، دانستم دوستمان مرتکب کوچکترین گنا می      

با شنیدن خبر ناگوار ناراحت  شدم و . خودسری ها و بی عدالتی های حاکم برجامعه می باشد

با خدا حافظی به راهم ادامه داده و اندکی بعد  .باید هرچه زودتر خود را به مخفیگاه می رساندم

میزبان از  .کرد و وارد خانه شدیمدرب حیاط را باز ...] رستم[ به مقصد رسیده و درب را زدم

خیلی کنجکاو بود و فوری نگرانی مرا  حس  رستم  اما همسر  وضعیت پیچیده من خبر نداشت،

  .نمود

راستش برای حفظ جانم  : باالخره پس از صرف چای ماجرا را به میزبان تعریف کرده، گفتم      

تعلق به خودتان خوش آمده اید، نگران نباشید، خانه م: هردو آنان گفتند . به اینجا آمده ام

جای روشنائی، محل (طریق پاسیو اگر خطری پیش آمد، شما را از  :گفت رستم همسر  !است

   !به پشت بام راهنمایی کرده و در نهایت ازکوچه پشتی فراری می دهیم )نگهداری گل

بود که همسر میزبان پیشنهاد کرده  اما راه گریزی این خانه امکان داشت زود کشف شود،      

امشب تا صبح فردا بیدار مانده و سعی می کردم هر چه زودتر به محل  .را خوشحال می کردم

چهره اش انی رنگ  وضعیت مرا خوب لمس کرده و از شدت نگر [...]همراهم  ...   امن تری بروم

    عاقل و با اراده ای  بود و نمی توانستم چیزی را از او کتمان کنم، درپریده بود ولی بسیار

 .ینصورت بیشتر زجر می کشیداغیر
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خانه درداخل کوچه قرار داشت و صدای . فردا صبح آفتاب دمید. شب را دراین خانه گذراندم     

درآن هنگام سفره صبحانه پهن  .حادثه ای بودمهرلحظه منتظر. رفت و آمد ماشین ها زیاد بود

 ی صبحانه را    ازدست دادهاز شدت نگرانی اشتها. شد و شیر، ماست، مربا و کره و پنیر آوردند

امنیتی است، از جا   می که شاید مامور  ماشینی،بودم، بطوریکه با شنیدن صدای هر

! نگران نباشید :میزبان گفت  .آمد ماشین ها را پرسیدم الجرم ازمیزبان جریان رفت و .پریدم

مردم  به خانه  ]ح ف[ به خاطر وفات مادر یکی از همسایه ها،، امروز مصادف است با عید فطر 

و به  .نگرانی خالص شده و صبحانه مفصلی را صرف کردیمکمی از .آنها رفت و آمد می کنند

این ترتیب احساس کردم حاال که از روشنائی به تاریکی پناه آورده ام، دیگر در روزهای روشن 

 .نمی توانم احساس امنیت جانی داشته باشم

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 ام شتافتند  دوستان جوانمرد به یاری

را صالح نمی دانستم، چرا که درصورت  )مخفیگاه(بطورکلی ماندن درداخل شهر به عنوان      

اما درخارج شهر هم مامورین آن دل و جرئت را  .بروز حادثه ای جنگ وگریز امکان پذیر نبود

تاها نداشتند و هم اینکه آدم می تواند خود را به آسانی به مناطق امن تری بویژه در روس

به دو تن از دوستانم که درخارج از شهر سکونت داشتند،  [...] بدین جهت  بوسیله .بکشاند

 .آنها ظرف بیست و چهار ساعت به مالقاتم بیایند پیغام فرستادم که

ناگهان . نقشه هایی در ذهنم  ترسیم می کنم ...درون خانه نشسته و برای خروج از شهر ودر      

سی دقیقه  همانروز یعنی هیجدهم خرداد ساعت پانزده و آمد وزنگ خانه به صدا در 

   :کرد ولی گفتتعجب این محل کمی با دیدن من در .به سراغم آمد »آزاد«بعدازظهر )30/15(

 : گفتم .اگر مایل هستید، درتاریکی باتفاق هم برویم .منتقل شویدشما بایستی به بیرون شهر 

  پس از !بسیار خوب: شما دراین باره چیست؟ گفت بروم، نظر  [...]می خواهم به منطقه 

مدبر، جسور و مرد عمل  »آزاد«. ظرف دو ساعت محل را ترک کرد » آزاد«مشورت های الزم،  

 .بود

ود دیدم و دریک لحظه غرق در را درکنارخ »  ستار«همانروز  )۱۷(ساعت هفده این بار       

هم صفات یک » ستار« .شتباه نکرده بودمو شادی شدم، چرا که در انتخاب دوستان اغرور 

پس از صرف  .جان برکف را داشت و همچنین از پایگاه اجتماعی محکمی برخوردار بودمبارز 

با  از تاریکی این محل را همانروزبا صالح دید ایشان، در آغ .ماجرا را با او درمیان گذاشتم چای،

.  بود کیلومتر فاصله ۲۰تا مقصد حدود  .اتومبیل او به یکی از مناطق اطراف اورمو ترک نمودیم
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 .روبرو شدم  »ستار «اوایل شب درمخفیگاه شماره دو  با استقبال گرم خانواده 

د   باغات درفصل بهار و وجو روهای امنیتی، پوشش انبوه درختانمراکز نیدوری محل از      

شهر،  ک دره یاطراف مخفیگاه، برعکس مخفیگاه شمارسگ های هوشیار و قوی هیکل در

 .به این ترتیب ورود عناصر بیگانه درمحوطه آسان نبود .خیالم را آسوده کرد

بی عدالتی های حکومت، دل خوشی  از اکثریت اهالی روستاهای اطراف دموکرات بودند و     

  .آنها دفعات متعدد باعوامل حکومتی درگیری داشته اند نداشتند و

وح آزادیخواهی و ر .های مهمان پرور و پردل و جرئت بودندخانواده اش از انسان  میزبان و     

حال حیات که در [...]بزرگ خاندان آنها بنام  . سالله سابقه طوالنی داشتجسارت میان این 

جنگ اول در دوران ۱۹۱۰در دهه  [...] منطقه محسوب می شدنیست از شخصیت های بارز 

مام وطن  راف دردفاع از مردم بی پناه وی اطبه اورمو و روستاها ینمهاجم هنگام حمله ، جهانی

  .روحش شاد باد  ... !گلوله جانانه با مهاجمین جنگیده و در اثر اصابت

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

 

 مالقات ها درمخفیگاه   

این  .مکان به دیدارم آمدنداین مخفیانه در ]...و ...[شمسی۱۳۶۵خرداد ماه ۲۷عصرسه شنبه      

آنها از دیدن میزبانان  .ل به محل آمده بودند، هیچگونه نگرانی نداشتمچون با احتیاط کامدو نفر

و   ،مهمان نواز و جسور و امکانات رفاهی که برای من فراهم شده است بسیارخرسند شدند

 .بدین ترتیب نگرانی ها برطرف شد

ن موجود، بنظرم با توجه به شواهد و قرائ «:  به آنها گفتم]  ...و  ...[پس ازگفتگوهای الزم با      

 .همه جا به دنبال من هستندصادر شده است و عوامل امنیتی در حکم دستگیری من هم

با اتهامات پوچ  دست اندرکاران .تسلیم کردن خود به عوامل خودکامه را کاری احمقانه می دانم 

پس مجبور هستم که خود را از بچه های دلبند و همسر،  .به مرگ محکوم کنندشاید مرا 

 مبارز عدالت جو درزادگاه خودم به عنوان یک  هر و برادر و همه عزیزانم جدا کرده و درخوا

اینجا مرگ و زندگی انسانها در .بدین ترتیب دربرابر زورگویان بجنگم ببرم، ومخفیگاه ها بسر

توان دارم  پس من  نمی توانم سکوت و بی طرفی را برگزینم، بلکه تا آنجا که در  است، مطرح 

اگردراین راه بمیرم، باعث افتخار همه  .ه نیل به آزادی، مبارزه ام را تداوم خواهم بخشیددر را

 آنها با  اشک چشم،  گفته های مرا تائید کردند،  ...ماست و

 بهمراه یک پاسدار با اتومبیل  »م، سیدزاده«شنیدیم که جوانی بنام :گفتین حاضریکی از     

 ] نگارنده[پنجم خرداد ماه درجلو منزل درتعقیب شما  رنو قرمز رنگی، عصریکشنبه بیست و

مدتی است مغازه آقای  :زاده که قبال ما را می شناخت، از همسرتان می پرسدسید .بوده اند

هاشمی، برای   :جواب می دهد )سونا(اوکجاست؟ و همسرت  !هاشمی بسته است، نگران شدیم
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بعدها ازسئواالت مشکوک سید زاده معلوم  !خرید پوشاک به تهران رفته است، نگران او نباشید

  .می شودکه آنها در تعقیب من بوده اند

وده،  که از وضعیت امنیتی من بی خبر ب)اسکندری( روزها یکی ازدوستانم بنام سرگرد دراین     

: همسرم او را  نمی شناخت، و به همین خاطر می گوید. می نمایدجهت دیدار به منزل مراجعه 

 .سرگرد زود  بر می گردد  .رمو نیستهاشمی در او

شاغل   قیصریستوان  . به مالقات من آمدند  قیصریبه همراه ستوان  » آزاد« ...درتاریخ       

مزبور بوسیله رافس .می کرد کی ازکالنتری های شهر اورمو خدمتاو دری .بود، اما او را ندیده بودم

در باره او توصیف کرده بود، او ستوان   »آزاد«همانطوریکه قبال  .به من معرفی شده بود » آزاد«

چه کاری از دست ما بر می آید انجام   ...« :با شهامت و وطن دوستی بود و مرتب می گفت

باید صبرکنیم تا حرکت ما مردمی شود، در             :هم درجواب به او می گفتممن  !دهیم

  .ناهار، عصر محل را ترک کردندآنها پس از گفتگو و صرف  .اینصورت نابود می شویمغیر

گفته بودم با رابطم دراستانبول تماس گرفته و وضعیت مرا اطالع   [...]درمالقات قبلی به      

موفق نشده بود با خارج تماس   [...]دهد که آیا کشور را ترک کنم یا نه؟ درظرف چند روز 

 تماس، علیرغم میل میزبانم مجبور بودم برای برقراریچون مخفیگاه فاقد تلفن بود  .بگیرد

  .به داخل شهر برومستار، 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 توقف کوتاه درخانه های امن 

»     اورمو«شمسی درپوشش تاریکی به طرف شهر ۱۳۶۴شب دوم تیرماه   بیستساعت        

اشین، او درداخل م .توقف کردیم ]معجز[روبروی مغازه   [...]ساعتی درخیابانمی رفتیم، پس از  

بخاطر بمباران هوائی عراق برق شهر همچنان قطع بود  .درحال بستن مغازه بود .ما را نمی دید

از تاریکی خوشحال بودم، و این وضعیت به من دل و جرئت می داد و جنگ وگریز را آسان   و

  .بیشتر شکارشان روزها بود معموال عناصر زورگو شب ها  می ترسیدند و  .می کرد

او کامال تا پائین درب آهنی خم شده و قفل . رفتم  »معجز«ین پیاده شده به طرف ازماش     

خواهید  می مهمان ناخواسته ...  شدن، آهسته سالم داده وگفتمبمحض بلند  .مغازه را می بست

  !روی چشمم قدمتان :او با دیدن من در آن لحظه تعجب کرد،  اما با خنده گفت  یا نه؟

با نگاهی عمیق به  معجز !آمدنم به خانه شما ریسک است: ده و گفتموضعیتم را توضیح دا 

با این ترتیب، ساعتی معینی از  .این حرف ها چیست؟ خانه به خودتان تعلق دارد :صورتم گفت 

  .حرکت کردیم»نظامی«ر قبلی، به طرف خانه طبق قرا .شب را قرار گذاشته و از او جدا شدم

از  همه حاضرین  .هم طبق قرار قبلی درمحل بودند [...]و] [...ان ورود به خانه میزب به محض     

شام      .وضعیت خودم را به میزبان توصیف کردم  .همه خوشحال بودیم .ما استقبال کردند

هرچه تالش کردم متاسفانه موفق نشدم دراستانبول با رابط ام تماس . مفصلی تهیه شده بود

 .وگفتگو این محل را ترک کردیمپس ازصرف شام  . تلفنی برقرار سازم

همراه همسرش  با چهره  معجز زنگ خانه را زدم،  .رسیده ایم »معجز«اکنون به مقابل منزل      

این از صبح ردادوست راننده به داخل خانه نیامد، و قرارگذاشتیم مرا ف. خندان درب را بازکردند
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شتیم، برای بچه های میزبان مهمان نزدیک ندا چون قبال با این خانواده معاشرت .محل بردارد

  .غریبه بودیم

طبقه سوم شامل سالن، اطاق خواب و سرویس کامل دراختیار   . ساختمان سه طبقه ای بود      

او   .را از سالها پیش می شناختم البته معجز شب را دراین خانه امن ماندیم، . ما قرارگرفت

ار خوب می دانستم، چنانچه روزی گرفت ،ودانسان روشن فکر، پردل، مهربان و وطن دوست ب

  !یاری ام خواهد شتافت و برداشتم درست بوداو جوانمردی است که به  شوم، 

معجز و  .خورده بودیم و دراینجا فقط چای و میوه صرف شد» نظامی«شام را در منزل      

مدت   .رفتندهمسرش تا پاسی ازشب درکنار ما نشستند و بعد برای استراحت به طبقه پائین 

سرم بشدت می خارید و موهای . تیرماه ۳خرداد تا ۱۸ شانزده روز بود که حمام نکرده بودم 

  آب گرم روح تازه ای به من بخشید، انگار که تازه  .دراینجا به حمام رفتم .سرم می ریخت

نه خا .به سرنوشت آینده می اندیشیدیم  اما من...  !همه خوابیده بودند. شده بودممتولد 

مغازه ام بسته بود و  .جدیدی ساخته بودم و حدود چهارصد هزار تومان بدهی بانگی داشتم

چشمان خواب آلودمان  ۰۲۰۰وضع نامعلومی داشت، فرزندانم کوچک بودند و  باالخره، ساعت 

موفق  ۰۴۰۰خوشبختانه، ساعت  .نمی توانستم بخوابم و لحظه ای  بعد بیدار شدم .بسته شد

  .رابطم در استانبول  تماس گرفته و حوادث جاری را توصیف کنمشدم تلفنی با 

شده اند  کسانیکه دستگیر .کندخطری شما را تهدید نمی  !نگران نباشید :گفت)حاجی(رابط      

ازمخفیگاه خارج شده  و در  من صالح می دانم ]نهضت مقاومت ملی[ .از نهضت نیستند

زندگی درخارج سخت  .به شما مشکوک نشوندتا مامورین امنیتی انزارعمومی ظاهرشوید 

درکنار هم  دراینجا هم می توانیم. خواستید خارج شوید، به میل خودتان استاما اگر است

چرا که با نهضت مقاومت ملی  باره منطقی نبود،متاسفانه تحلیل رابط دراین   !کنیمزندگی 

 .انتظارم بود چنانچه این بار دستگیر می شدم ، مرگ حتمی در .ارتباط  داشتم

خدا حافظی  بعد لحظه ای .آفتاب هنوزطلوع نکرده بود که صبحانه را درخانه میزبان خوردیم     

به طرف مغازه ام  یک نفر همسفر همراه .درجلو آپارتمان بودماشین درساعت مقرر .کردیم

ر مهدی زاده جوانی بود که د .نخست درکنار مغازه مهدی زاده توقف کردیم .حرکت کردیم

پس ازسالم علیک، پرسیدم       .مغازه اش کپسول گاز پر می کرد و همسایه روبرویی من بود

، )شخصی(چند روز پیش، چند نفر پاسدار با لباس سویل  : ... چه خبر؟ مهدی زاده گفت
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این خبر به نگرانیم افزود و با  .من هم به توصیف شما پرداختم !وضعیت شما را جویا بودند

  . الدرنگ  محل  را بسوی مخفیگاهم ترک کردمخداحافظی،  ب

می خواهم امشب به شهر رفته   :درمخفیگاه گفته های رابط را به میزبان بازگو کردم و گفتم     

ریسک خطرناکی  این کار  :میزبان به شدت مخالف کرد و گفت. انزارعمومی ظاهر شومو در

 !آید میدهید تا ببینیم چه پیش  فی ادامهدراین مکان به زندگی مخاست، بهتراست فعال 

 .متاسفانه تدبیر این مرد دانا را نادیده گرفتم و عاقبت تلخ اش را توضیح خواهم داد 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ریسك خطرناك  

با همان  همسفرممرا با  )جسور( تاریکی شب، پسر میزبانسوم تیرماه، با استفاده ازدر     

متاسفانه عواقب این ریسك خطرناك را هنوز درک نکرده ام  .اتومبیل پیکان به مقصد شهر آورد

  .عدم تجربه کافی مرا به چنین ریسکی  نزدیک ساخت و

هوا کامال تاریک است و درجاده نسبتا باریک روستایی و خلوت که اطرافش را انبوهی از      

  .مه  می دهیمبیشه زار ها و باغات پوشانده است همواره با نسیم خنگ را ه را به مقصد ادا

جسور و بسیارخونگرمی است و مصائب مرا درک می کند و جوان  مانند مفهوم نامش،راننده،  

نگران نباشید، من قادرم شخصا کلیه   :، می گویدرابطه  با  بدهی های من به بانگ حتی در

هم باز  .مرتب به صحبت های او گوش می کنم   ...بدهی های شما را  به بانک پرداخت کنم و

 .حس غرور به من دست می دهد، از اینکه چه جوان های پرخونی در این دیار خفته اند

مسائل  برای رعایت این بار درکانون گرم خانواده .باالخره پس ازساعتی به مقصد رسیدیم     

طبقه همکف در  .وارد حیاط شدم »عارف«امنیتی، همچنان با اتومبیل از درب ورودی خیابان 

1»احمدی حمید«اجاره 

  رفتم، چرا که خانه برای رد گم کردن، نخست  به خانه احمدی .بود  

_________________________________________________________________ 

او  اهل خوی بود،  همسرش   .حمید احمدی،  فرد صبور و هنر مندی بود و به ادبیات آذربایجان عالقه داشت -  1

بنیان گذار اولین مدرسه مدرن در » میرزه حسن رشدیه«اش بود و هر دو  نوه دختری مرحوم ، دخترخاله »شازدا«

احمدی،  قبل از انقالب شهردار یاسوج بوده و بعد از انقالب درشغل معلمی درمدارس اورمو تدریس  .تبریز هستند

  .کرد می
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 ست راننده امدو  .آمد از بیرون  می شد مانع دید رفت و همکف بود و دیوارهای حیاط  

همگی تا پاسی از  . خانواده من هم به طبقه همکف آمدند بالفاصله محل را ترک کرد )جسور(

  .شب نشستیم

با توجه به وضعیت امنیتی،  . بود» میر احمد هاشمی«فردای همانروزعروسی نوه عمویم      

   !  ...ه جشن در دو راهی قرارگرفته بودمبرای رفتن ب

باالخره گفتگوها تا پاسی از  .، اما نگران بودم.زو داشتم درعروسی شرکت کنمراستش من آر     

درپایان شب هرکسی به خانه اش   .شب ادامه داشت و باالخره تصمیم گرفته شد شرکت کنم

پله های طبقه باال از بیرون . رفتم »منزل مسکونیم«من هم با احتیاط به طبقه فوقانی رفت و

  قابل دید بودیعنی خیابان عارف کامال 

حلقه محاصره منزلم بوسیله  .اما سرانجام تلخ فردای همانروز برای ما و همه آشکار شد      

. نتیجه من دستگیر می شومدر .تنگ تر می شود روهای امنیتی لحظه به لحظه از هرطرفنی

تیب یکروز به این تر . چنگ آنها رها شده و به بیابانها روی آورماما شانس یاری می کند که از  

سطور بعدی توضیح داده حادثه مزبور در . طوفانی برای خود و خانواده و دوستانم بوجود آوردند

  .خواهد شد

 

 

 

  

  

  

  





  

  

  

   

  

  بخش هفتم

  ]ترک وطن[وفانیروزهای ط

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  هرلحظه به تله نزدیکتر می شدم

عمومی  راظکم در ان -داشتم کم ه حرف های رابطم دراستانبول، قصدسرانجام، با اطمینان ب     

   .بودمها درمخفیگاه، باالخره به منزل برگشته  یتحمل نگران روز پس از شانزده. ظاهر شوم

 سوم تیرماه دراطاق بزرگ مشرف به خیابان خوابیدم، سحرگاه فردا از شدت نورخورشیدشب 

علیرغم نگرانیها، . خود را درکنارخانواده دیدم شده و خواب بیدار تابید از پنجره میکه از

  .خوشحالی اعضای خانواده هم مضاعف بود. خوشحال بودم

متاسفانه . دانستم یقبال وقوع آنرا محتمل م! حادثهروز  ییعن ،بود۱۳۶۵چهارم تیرماه      

و  ازاستانبول از شک و تردیدهایم در این باره کاسته بود میکروز قبل، گفته های نسنجیده رابط

  . این ترتیب لحظه به لحظه به خطر نزدیک می شدم به

درخیابان  میراحمد،[جشن عروسی  امروز مصادف است با. درکنارخانواده صرف شد صبحانه      

قبل ازظهر با  که کرده بودیم ماهنگقبال با همسرم ه ]اورمو هارستان کوچه شماره هفت درب

فرزندم  چهار همسر و .شوم حاضرمراسم مزبوردر ازظهر ها به محل عروسی بروند و من بعد بچه

زیبایی  چشم انداز منزل. ممن تنها درمنزل ماند و عروسی رفتند ساعت یازده صبح به محل

قسمتهای در بود و شده دشت وسیع، دره وکوه پوشیده ازاشت، یعنی قسمت شمال غربی آن د

 از مردمرفت و آمد . ای به چشم می خورد، کوچه وخیابان وخانه های تازه احداث شده آندیگر

  . می شد هن کامال دیدکپنجره ها و بال

ازخیابان وکوچه بطورکامل  انهخ نکن رفتم، بالکبا شلوار راحتی به بال که نزدیک ظهر بود      

» ...شیرین«همسایه روبرویی با همسرش» ع زادهرفیمحمد«که  دیدم درآن هنگام. ه می شددید
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 ،برای تنوع از درب مشرف به کوچه. کردند یم بچه هایشان درکرت کوچک جلو خانه گلکاری و

سالم علیک و . مبه آنجا رفت ،بن بست ده متری که حدود ده متر با خانه محمد فاصله داشت

مدتی بود همسایه ها را ندیده بودم و ازطرف دیگر درمنزل احساس . احوال پرسی کردیم

  . تنهائی می کردم

قبل ازآمدنم به اینجا،  ،قرارمعلوماز. رکنارشان نشستم و چای آوردندد »محمد«تعارف  اب      

تازه  ، وبوده دقیقه نگذشته د .ن منزلم دیده و شناسائی  می کنندکبال مامورین امنیتی مرا در

بلند قد و با ته ریش  پیدا  ساله 30-25 ناگهان سر و کله دو جوانکه می خوردم،   یاشتم چاد

با قیافه  .بود گرفتهقرار روی شلوارشانتن داشتند که پیراهن در بهپیراهن یقه ژاپنی . شد

        عبور آهستهدم های آنها وقتی ازجلو ما با ق. ازخیابان به داخل کوچه پیچیدندی مرموز

طرز  از. کردند یمورانداز یکدیگرصحبت کرده و زیرچشمی مرا  با به آرامیکردند،  یم

برای دستگیری من  مامور امنیتی هستند و آنها عناصر مشکوک یعنی که حرکاتشان فهمیدم

 در. تمرا به زمین گذاش  نآبالفاصله  که نصف استکان چایی  را خورده بودم .نقشه می کشند

 کرد،  فقط صدای او را می شنیدم،  اما حواسم ششدانگ در یمصحبت » محمد«این هنگام 

 مامورین پس از شناسائی کامل من دو باره از] زیرنظر داشتمآن دو نفر را [جای دیگری بود

گشته و در یک لحظه ناپدید  رهمان ترتیب  به طرف خیابان عارف ب بهانتهای کوچه مزبور 

  .شدند
نمی توانستم بیش ازاین درآنجا  .وخانواده اش از وضعیت من بی خبر بودند 1محمد رفیع زاده     

به   باره حاضرین اجازه خواسته و دومحمد را درجریان بگذارم، فوری ازبدون اینکه . توقف نمایم

بودم  اما نمی توانستم خانه را ترک کنم،   خود هرلحظه منتظردستگیری. منزل برگشتم

  . میخکوب شده بودم م جای گارکهان

. چندشب گذشته را نتوانسته بودم خوب بخوابم، چشمانم از بی خوابی به شدت می سوخت     

دیگر . بود]  همسایه ام فاضل زاده[برای استراحت به اطاقی رفتم که پنجره اش به طرف مغرب

  ها مانع خوابم  شدصدای ماشین ها خبری نبود، اما هرچه تالش کردم بخوابم،  نگرانی و از سر

  

بان شهرچای  اورمو محمدرفیع زاده، مهندس کشاورزی بود که درسمت کارشناس بانگ کشاورزی استان درخیا -1

  .بودند و با هم معاشرت خانوادگی داشتیم یمحمد و همسرش انسان های مهربان و با فرهنگ. کردی انجام وظیفه م
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  .  دنگرانی خواب را از چشمانم ربوده بو اضطراب و

مجبوری به طبقه همکف . نداشتمز نیظهرشد، حتی حوصله غذا پختن و یا خوردن آنرا       

مهمان نا خواسته سر . منزل حمید احمدی رفتم، بوی خوش غذا به بیرون خانه  هم می پیچید

درون من بی خبر  خوشحال شدند ولی آنها از» شازده«همسرش  و» حمید«سفره نشست، 

  . را  می خورم شخویاین خانواده آخرین ناهار امروز درکنار  که مدانست یم.  بودند

یعنی طبقه فوقانی آمدم،  انگار با همه چیز بیگانه  خود پس ازصرف ناهار دو باره به منزل      

که از پدرم به  لحظه ای بر روی فرش قرمز رنگی. کرد یمخانه بردوشهایم سنگینی  بودم و

به  ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد، با نگرانی. بخوابم توانستماما ن یادگار مانده بود درازکشیدم،

 درب را با دگمه برقی از. درپشت درب ایستاده است» میرشجاع«رفتم و دیدم نوه عمویم  بالکن

! پسرعمو«:  من گفته سالم علیک از همانجا بپس از میرشجاع وارد حیاط شد و. کردمداخل باز

  :ن گفتمکبال اما آمادگی روحی نداشتم و از! و اصرار داشت» یمبیا هردو باهم به جشن برو

میرشجاع، خدا حافظی کرد و ».نمی خواهم شما را معطل کنم، شما بروید، من بعد خواهم آمد«

  .تنها رفت و من همچنان درخانه ماندم

 چهارمظهرازساعت پنج بعد. ستگیری مرا داشتندجدیت تمام قصد دنیروی های امنیتی با     

همسرم  این بار علی جوادی، برادرکوچک. برای بار دوم زنگ خانه به صدا در آمد 1365تیرماه 

] وظیفه بود لی جوادی، درسپاه پاسداران سربازع.[باز کردم، او به داخل خانه آمددرب را . بود

: گفتم. می دادم درآن هنگام اخبار رادیو اسرائیل را گوش. آمدن او، مرا از تنهائی نجات داد

. ل کردکه او با خوشحالی اظهار تمای» .اگر مایل هستی باتفاق به عروسی میراحمد برویم. علی«

حداقل مرا در بین راه دستگیرکردند اگر چنانچه تا درحقیقت می خواستم کسی درکنارم باشد

  .خانواده ام خبردار باشد

 کاپشن کرمی رنگی، با پوشیدن شلوار طوسی، پیراهن و که بود سی دقیقه هفده و ساعت     

 ناگهان .درب بیرونی خانه خارج شدم ازبه قصد رفتن به مراسم عروسی » جوادی یعل«همراه 

به   یمتر صدیکدرحدود  خیابان جنوبی و شمالی، چهارراه از ی درهمان لحظهرنگ یوانت آب

د معلوم بو. خاموش شد چراغ وانت چند بار روشن و. پیچید) منزل ما(خیابان شمالی طرف 

چون با کسی قرار  !می دهد] عالمت[راننده دارد بما ما را از دور دیده اند و وانت سرنشینان 
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ازدور قابل تشخیص نبودند، بدین  هم سرنشینان وانتطرفی از به دنبال من بیاید و  که نداشتم

  . چیزی را متوجه نمی شدم] عالمت چراغ[جهت از 

ناگهان . چیدن ازخیابان درکنار ما توقف نمودمحض اینکه وانت نزدیک شد با پیه ب       

راننده . را دیدم که درکنار راننده وانت مزبور نشسته اند) میراحمد(نوه عمویم و  )سونا(همسرم 

که خانه پدریم را درخیابان بهارستان به آنها ...) عسگر( د بناموانت پسرجوان و خونگرمی بو

 می خواست در ،احمد هاشمیدوست میر یه وو با این ترتیب، عسگر، همسا .فروخته بودیم

  . کارهای عروسی به میراحمد کمکی بکند

  درهمان لحظه یکدستگاه لندور اطاق چادری، سریع ازآنسوی خیابان بدنبال وانت متعلق      

پیاده  نماشیسرنشینان هردو . خشن درپشت آن درجا توقف نمود پیچید و با ترمز) عسگر(به 

 ساله ای که راننده لندور بود از۲۵فاصله جوان سوار وانت عسگر بشوم، بال اینکه زقبل ا. شدند

» مالک مغازه هاشمی درخیابان همافر شما هستید؟« :ماشین پیاده شد و رو بمن کرد وگفت

برویم به سپاه  هم پس بفرمائید با:گفتاو چطورمگه، منظورتان چیست؟ ! بلی: جواب دادم

      من درسپاه کاری ندارم که از: گفتم..! شما خواهند پرسید و سئوالی از آنجا چند! پاسداران

  »     !!من سئوالی بکنند

 ... بعدمتوجه شدم که لندورمزبور متعلق به اطالعات و امنیت است و این جوان هم علی      

مشاهده اوضاع به طرف من آمد و درکنارم  ، باسونا. ماموراین سازمان می باشد نام دارد و

عسگر و میراحمد همچنان درکنار وانت خودشان درنزدیکی مامور اطالعات و امنیت . ایستاد

ایستاده ) باباخانی(... علی جوادی هم درفاصله ده متری درجلوخانه همسایه روبرویی  و...)  علی(

  . بودند

 رفتن بعضی به خاطر همچنین و )عارف(علت بن بست بودن خیابان شمالی ه موقع ب آن       

. محل حادثه خالی ازمردم بود ...مسایه ها به خانه های ییالقی درباغات اطراف شهر وه از

کنند، و صدا شکار خالفان خود را بدون سرامنیت برای اینکه بتوانند م معموالعوامل اطالعات و

  . کنند همیشه از اینگونه شرایط استفاده کنند یمسعی 

 و اطراف منزلهد تردد افراد مشکوک امنیتی درزیرچشمی شا...) علی (هنگام مشاجره با       

فتم و نمی گ این باره چیزی به سونا اما در!  مرا کامال زیرنظر دارندکه  مبودکوچه های اطراف 

  . این نگران سازمنمی خواستم او را بیشتر از
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پا  علی، یکدفعه 1 !داخل لندور رفته و دربغل دست مامور اطالعات و امنیت نشستمبه ناچار      

صحنه  انگار که. را ازکالج برداشت و ماشین با شتاب به جلو پرید و با سرعت زیاد حرکت کرد

 به خود ناگهان که پنجاه متر ازجلو خانه دور نشده بودیم. سینما بود و فیلم بازی می کردیم

با عناصری طرف هستی که خودسرانه  قانون را ! به کجا می روی؟! مگردیوانه شده ای؟«: گفتم

بالئی را که  هر و!  اعدام  می کنند!  شکنجه  می کنند!  دستگیر می کنند!  زیر پا  می گذارند

سریع و  بطورتمام و دریک لحظه کوتاه با خشونت ! ؟... سر انسانها می آورند و بخواهند بر

چنین ... علی ! کم شد کباربه یسرعت ماشین  و ]خالص[محکم با دست چپم دنده را زدم به 

با دست راستم . و من برق آسا به پائین پریدم کردری را نداشت، او با تعجب ترمزی خشن انتظا

 من که خالفکار نیستم با این وضعیت مرا جلب ! برادر« : ماشین را باز نگهداشته و به اوگفتم در

  »  !!اجازه بدهید حداقل لباسم را عوض کنم و با لباس مرتب  بیایم  !می کنید

اما خوشبختانه،  .ائن چنین نشان می داد که هرلحظه  به تله نزدیکتر می شدمشواهد و قر     

چنانچه این حادثه درجلو . همانروز درداخل شهر به عروسی رفته بودندظهربچه هایم قبل از

چشمان بچه ها بوقوع می پیوست برای آنها غیرقابل تحمل می شد، که پدرشان را مامورین 

  .و با توسل به زور با خود می برند امنیتی بدون هیچ دلیل منطقی

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

 در. اما  ازمحل اختفای من بی خبر بودند ،بعدها  متوجه شدم که نیروهای امنیتی مدت ها مرا زیرنظر داشتند -1

 مراسم قرار شبی که از بدست آورند و هاشمی اطالعاتی زمان برگزاری مراسم نوه عمویم میراحمد  این میان از

هنگامیکه سرنشینان وانت متعلق به عسگر برای بردن من به . حنا بندان بوده اطراف محل را زیرنظر می گیرند

  .    آنها را تعقیب می کند... ) علی(می آمدند، مامور اطالعات و امنیت   بندهعروسی به منزل 



  

  

  

  

  ین امنیتی    گریزازچنگ مامور

درآنجا   پس ازپیاده شدن ازلندور دوباره به جلو درب خانه یعنی، محل قبلی برگشته و     

هم سریع بدنبال من » ...علی «مامور اطالعات و امنیت . بود هنوز آنجا) سونا(همسرم  .ایستادم

 ایستاده وهمچنان درمحل  ...و برادرکوچک همسرم، علی جوادی میراحمد، عسگر، سونا و. آمد

  . بودند ماجراشاهد 

، دربهارستان بچه محل بوده و )علی(اطالعات و امنیت  مامور گویا، میراحمد هاشمی و       

از  فاصله من با آنها بیشو  هردو آنها درکنار هم ایستاده بودند .یکدیگر را ازقبل می شناختند

امشب مراسم عروسی من است، ! علی« : میراحمد هاشمی رو به  علی کرد وگفت. پنج مترنبود

» .پس ازخاتمه عروسی، یعنی پس فردا به سپاه بیاید» مؤلف«پیشنهاد می کنم عموزاده ام 

  ! معلوم بود او قصد دارد مرا  با زور به سپاه پاسداران ببرد. نرفت بار زیر...  علی

ت نیستی، شما که درفکر خود!  من پیغام داد، چرا معطلی؟ه ب !درآن حوالی ]جالل[      

آگاه  ت با گریختن درمقابل این جوان نامن نخس...! زود برو و! حداقل دلت به خانواده ات بسوزد

اما بازهم بی قانونی حاکم درجامعه مرا برآن داشت که هرچه زودتر جانم را از  .راضی نبودم

  !!خطر حتمی نجات دهم

دیگر بدون دلیل و جرم مصمم به و تداوم فشارهای امنیتی که بار  1359خاطرات تلخ سال      

فوری به !!  رمبگیتصمیم خود را  آن داشت کهمرا بر دریک لحظه کوتاه، دستگیری من بودند

م  البته  لباسم مرتب بود و داشت[» !گردم ی عوض کرده و زود بر م م رامن لباس«: گفتم» علی«

بال درنگ  .] ین امنیتیبهانه بود برای گریز ازچنگ مامور به عروسی می رفتم، راستش لباس
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»  حمید احمدی« .درب را زدمو وارد خانه شده و درجلو درب ورودی طبقه همکف ایستاده 

او ازحرکت سریع من  .شما احتیاج دارم) کت(گفتم به . جریان حادثه نبوداو در .فوری آمد

کت  حمید، سریع. تعجب کرد و نگران شد و کنجکاوی نشان داد و رنگ چهره اش تغییر یافت

  .  طوسی خالداری را به من آورد و آنرا گرفتم وکاپشن خاکی رنگ  خودم را به او دادم

پس ازتغییر لباس با اشاره . امنیتی به دنبال من محتمل بوددرزمان کوتاه امکان آمدن مامور     

ت شسریع، اما به زحمت از دیواری که ارتفاعش بیشتراز دو متر بود، باال رفته و به پ ۱]جالل[

 لحظه سرنوشت ساز درپشت دیوارکه دشت وسیعی بود، از خوشبختانه دراین. دیوار پریدم

  !  خبری نبود انمامور

        ان خود رابمحض پریدن از دیوار، دیدم دو دختر بچه زیردوازده سال دارند گوسفند     

انشان را متاسفانه بچه ها، گوسفندان و سگ ها همه درآن لحظه وحشتناک چشم .می چرانند

  که چرا اما شانس با من بود. این وضعیت مرا بیشتر عصبانی می کرد. به من دوخته بودند

  . بعدها شنیدم مامورین  سایرمحل های خروجی را کامال زیرکنترل داشتند

با  و بدون مجوز وارد خانه شده برای دستگیری مجدد من»...علی«پس ازترک منزل،      

میراحمد «بالفاصله : سونا، می گوید. اطرناپدید شدنم تهدید می کندرا بخ ،سونا اسلحه کمری

این خانم چه تقصیری دارد؟ مگر ما همه ... «: به مامور اعتراض کرده و می گوید» هاشمی

  .را خنثی می کند» ...علی«با این ترتیب  تهدید !  ؟...دربیرون خانه درکنارهم نبودیم و

بشدت دست و پاچه شده، فوری خانه را ترک می کند و .) ..علی(ماموراطالعات و امنیت      

اطراف  داخل شهر وسیم  به مرکز و گشت های متحرک درعدم موفقیت ماموریت را با بی 

متهم، بلند قد، هیکل متوسط باکاپشن کرمی رنگ موفق به «: اطالع می دهد و می گوید

  رد متهم مزبور را « : دناب می دهسیم جو یبال فاصله از یکی ازگشت ها با ب» ...فرارگردید و

__________________________________________________________________

زودتر به سمت شمال هر چه : گفت  نترل کامل  مسیر، آهسته به منگرفته بود و پس ازکقبال درپشت بام قرار -1

 گرفته اندنظر زیرمزبور را هم می کردم مسیر من اول فکر . بروید، کسی درآن مسیر دیده نمی شود

با . شوممی مجرم نبودم، حال مجرم شناخته  همقبال  اگر که چرا نمی خواستم درحال گریز مرا دستگیر کنند  و 

  .  شنیدن خبر بالمانع بودن مسیرخوشحال شده و سریع گریختم
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را حاضرین مکالمه های بی سیم . دستگیر کردیم ۱ ]آغ زمی[ » سیدجواد«داخل شهر، ایستگاه 

  . درمحل شنیده بودند

دراینجا شانس دیگری به سراغم آمد، مامورین به تصوراینکه من دستگیر شده ام، آسوده      

باغات   میان مزارع گندم، دقیقه از  درظرف پانزدهبا استفاده از موقعیت، من . خاطر می شوند

 دورشده بودم ]خطر[ل حادثه تقریبا از مح. سختی عبورکردمه ببیشه زارها هی از سیب و انبو

  . بگوش می رسید] منزل[اما صدای شلیک گلوله از اطراف 

که ) انهر وتپه های مشرف به آن روستای(  درسمت چپ. به طرف شمال بودمسیرحرکتم      

خزیده  و قسمتی از مسیرحرکت را با خیز. داشتندپاسداران درآنجا مستقر بود قرار پایگاه

عمق اش کمتر از یک متر بود با در  آبی که عرضش حدود دو متر و] نهر[ز دربین راه ا. پیمودم

، پایم را خارها دست وعبورکرده و درکنار آن به داخل باغ سیب رسیدم، ...  آوردن کفش و 

چون مدتی درمخفیگاه بوده و راه نرفته . کرده بود یزخمی تیز و بوته خشک درختان، سنگ ها

  . نشستم یدرخت زیری درلحظه کوتاه. یت می کردبودم ، شدت خستگی پاهایم اذ

  ،بود اما بعلت شاخ وبرگ انبوهی ازدرختان مسیررا گم کرده بودم[...] مقصدم روستای       

 در که هوا رو به تاریکی می رفت. بیش ازپنج کیلومتر به مقصد نمانده است که ولی می دانستم

که  درفاصله کم مرد میانسالی را دیدمو  ناگهان در روبروی خود. اندیشه مقصد دیگری شدم

شاید این هم شانس دیگری . با دیدن اوخوشحال شدم. کرد یداشت در داخل باغ بیل کاری م

  .ولی او مرا نمی دید اختفا کرده و او را کامل می دیدم،  شاخ و برگ درختی من در زیر .بود

__________________________________________________________________

  :جریان ایستگاه سید جواد از این قرار بوده است -1

اختالف سنی  هم با ، چند ماهمبودیاز لحاظ قد و قیافه خیلی شبیه یکدیگر  که )میر شجاع هاشمی(با نوه عمویم 

 .درهمان لحظه که من گریخته بودم، در محل عروسی برادرش بود)  میر شجاع( .بودم، یعنی من بزرگترمداشتی

مامورین امنیتی همزمان درآن حوالی . با دو عدد ظرف خالی نایلونی به خیابان رفته بود] دوغ[گویا او برای خرید 

مرا  و آنها می خواستند هم مستقر بوده اند و باحتمال زیاد می دانستند که من به مراسم عروسی خواهم آمد،

 بالفاصله جریان را با بی سیم به.  دستگیر می کنندرا ) میرشجاع هاشمی(اما بجای من اشتباهی .  دستگیر کنند

   .دیگر من تعقیب نمی شوم. را دستگیر کردیم] مؤلف[ ر می دهند که میرموسی هاشمی یعنییکدیگر خب

     .فراهم شده بود بعدا توضیح خواهم داد» میرشجاع هاشمی «ناراحتی هائیکه به
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چهره این مردکشاورز . او سئوال کنم اما بعلت شک و تردید جرئت نمی کردم مسیرم را از

دستهایش  معلوم بود رنگ پوست صورتش و. دوست داشتنی بود و آدم مهربانی بنظر می رسید

نمی کنم چنین آدم  فکر: خودم گفتم با .زیرآفتاب سوزان سیاه شده است در اثر کار در

چند قدم به طرف باالخره . البته که حدس من درست بود. مردم آزار باشد زحمتکشی فضول و

من درجه دار ارتش بودم و به اتهام « :او رفته و ضمن عرض سالم وخسته نباشید، گفتم

را به من [...] شما می توانید راه روستای. آزادیخواهی اکنون مامورین امنیتی مرا دنبال می کنند

  »نشان دهید؟

وم بود، از دستگاه حاکمه مردکشاورز با شنیدن گفته هایم، فوری به اطراف نگاه کرد، معل     

حادثه ای که به من رخ داده اظهار تاسف نمود و مرا از . وحشت دارد، رنگ چهره اش تغییر کرد

متر  حدود دویست.. ! بدنبال من بیائید و: و فوری بیل را به زمین گذاشت و گفت. دلداری داد

 مردبا خدا حافظی از . دادبمن نشان  داخل باغات بدنبالش رفتم، و درجایی ایستاد و راه را از

  .   کشاورز، مسیر را همچنان ادامه دادم

   باغ  را دیدم که مشغول کار در 1»...استوار و«آن طرف درداخل باغ سیب دویست متر      

من   با . برود کرد تا به خانه اش یملباس عوض   درپنجاه متری او یکنفرکارگر. بودسیب اش 

حتما مرا درد مرا درک کرده و با ماشین خود  او فکرکردم.  شدم خوشحال» ...استوار و« دیدن 

او با دیدن من دراین محل  .خسته نباشید گفتم سالم داده و. ازاین معرکه نجات خواهد داد

 کرده و فتعریدرکنارش ایستادم وآهسته ماجرا را  به او   .کارگرمزبور ما را می دید .تعجب کرد

چشم، سفارش ات را «: گفت »!بگو که از من نگران نباشند...] و.. [.فردا به بستگان من «: گفتم

  .اما هیچگونه پیشنهاد کمک نکرد» انجام می دهم

با خداحافظی مسیرم را ادامه . ی به دیگران مشکلی ایجاد کنمزندگرعادت ندارم دهم  من      

ر داشتم، بهره مند که بیشتر انتظا...] و استوار[متاسفانه در این لحظه حساس از کمک . دادم

  البته خصوصیات من . البته  او را مقصر نمی دانم،  زیرا ظرفیت همه یکسان نیست. نشدم

__________________________________________________________________

س ازتحمل او قبال به اتهام ضد انقالب بودن دستگیر وپ. درجه دار درشت هیکل و مهربانی بود» ...و« استوار -1

احساس می کردم هنوز . چند ماه بازداشت و شکنجه روحی در زندان جمشیدیه تهران، از ارتش برکنار شده بود

  .اثرات مخوف برخی مسئولین سنگدل درسپاه پاسداران سابق درذهنش باقی مانده بود



 زخاطرات یك سربا  336

_________________________________________________________  
رفع مشکالت افراد مؤثر  همیشه تالش می کنم به دیگران کمک کرده و درو  برعکس است

  .  خیلی افراطی هستم گونه موارداین  اشم، حتی درب

را دیدم که »  ... آحاج «داخل باغ دیگری بعد در عموما مسیرم از میان باغات بود، لحظه ای     

نزدیک غروب شده  .کردندآب ایستاده و صحبت  می  موتور با مرد میانسالی بلند قد درکنار

را » ... آحاج «از فاصله ای کم .  قه  امنی برسانمبود، سعی داشتم هرچه زودتر خود را به منط

سالم دادم و آهسته با اشاره کوتاهی به . جلو آمد!  صدا کردم، حاج آغا]  حاج آغا -حاج آغا[

 نام زادگاهم یئکن[هستم،  ازیکانات شما شاید مرا نشناسید اما من! حاج آغا«: ماجرا، گفتم

که یئکنلی ها بسیار خونگرم بوط هستید، می دانیده آن طرفها مرشنیدم شما هم ب] است کهریز

   ها فامیل من هستند، من دراین موقع که با تاریکی شب چندان ! [...] و متعصب هستند

فاصله ای نیست، با پاهای زخمی و خسته نمی توانم خودم را به مقصد برسانم و نیاز مبرم به 

حاج «متاسفانه پاسخ »  اینجا خارج کنید؟می توانید مرا با اتومبیل خود از ! کمک دارم،  شما

باش  اما اطمینان داشته   !راستش، من می ترسم به شما کمک کنم« : اوگفت. منفی بود» .آغا

متاسفانه از هرطرف نا امید شدم اما مجبور به حرکت » .کنم  ینمکه ماجرا را به کسی بازگو 

  . لنگان به حرکتم ادامه دادم - نهایت لنگ!  بودم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  دیگری به یاری ام شتافت جوانمرد

آزادی  درراه  ومی نهند ارج  یمت انسانرح یکه برا یکم نیستند آزاده زنان و آزاده مردان     

درهرکجا که باشند خود را به و آنان درشرایط ناگوار و سخت،  .همیشه تقال می کنند انسانها

  .  بندآب وآتش  زده و به یاری همنوعانشان  می شتا

سرانجام . بنا به دالیلی نتوانست و یا نخواست دراین لحظه حساس مرا یاری کند» ...آحاج «     

زیرپوشش [...] درکنارجاده  لنگان –با پاهای خسته، لنگ و مجبور شدم با روحیه پریشان

[...] یر روستای از مس] [...اندکی بعد ناگهان  اتومبیلی . به مسیرم همچنان ادامه دهمدرختان 

با مشاهده آن احساس . رکت بودبا کاوش طرفین جاده با سرعت کم درحال ح به طرف شهر

اما اتومبیل . و نفسم را درسینه ام حبس کردم ه و به زیر شاخ برگ درختان خزیدهکردخطر

  . همچنان در زیردیدم بود

از  نگارا. را دیدم »جوانمرد«خندان دوست مهربان چهره، نزدیك شد یوقتاتومبیل      

 زیرشاخه ها  لحظه هیجان انگیزی بود، فوری از! نفسم جان گرفتخوشحالی دراین لحظه 

» جوانمرد«. یع دربغل دستش نشستمبیرون پریدم و او با دیدن من، آهسته ترمزکرد و سر

ن ایدر!  می دانست که برای انجام چه کاری به اینجا آمده است و من هم همین طور خوب

 فوری تصمیم گرفتم مسیرم را از .بودیم چون وسیله مطمئن پیدا شد خوشحالدوهر لحظه

ر یکه حدود هفده کیلومتر با شهرفاصله داشت تغی[...]  محال در[...] به روستای[...] روستای 

  .دهم
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خوب می شناختم و به او احترام  پردل و تو داری بود، قبال او را خیلی آدم» جوانمرد«     

     : با خونسردی گفت» ...جوانمرد«رجامعه برای همه انسانها مفید بود، او د. خاصی قایل بودم

او  ».به مقصد برسانم  و این مسیر را خوب می شناسم یمی خواهم شما را ازمسیر نزدیکتر«

. ردیمخواست از مسیری حرکت کند که قسمتی از راه را بایستی از نزدیکی شهر عبور می ک

! هرگونه مسئولیت شما را بعهده می گیرم! نگران نباش« :گفت»جوانمرد«.من رضایت ندادم

باالخره یک کیلومتر با » ...چون که این مسیر ازداخل باغات راه را خیلی نزدیک می کند و

نفوذ آب از باغات اطراف به راه خاکی، موفق نشدیم  مسیررفته بودیم که متاسفانه بعلتهمین 

  .  ادامه دادیم ،ا که من گفته بودمسرانجام مسیری ر. بقیه راه را ادامه دهیم

دراین جاده شوسه عبور و مرور وسایل . تاریکی کم کم سایه اش را به افق ها افکنده بود     

کمین . عبور می کردیم[...] برای رسیدن به مقصد باید از میان روستای . نقلیه خیلی کم بود

گران بودم، اما راه را با هوشیاری  ن. کردن عوامل اطالعاتی دراین روستا محتمل بنظر می رسید

 یها گلهرسیدیم، در میان روستا و بیرون آن، عبور[...] بعد به روستای  اندکی ادامه داده،

حتی بعضی اوقات  سبب کندی حرکت ماشین می شد وگوسفند وگاومیش ها ازطرفین جاده 

سوی جاده به آهسته ازاین  -کرد این حیوانات پشت سرهم آهسته یمماشین کامال توقف 

و  زد یم شور دلم انگار که نمی دانستند ما عجله داریم؟ دراین وضعیت. می رفتند جاده آنسوی

دارای . قرارداشت واورم یکیلومتر۱۰این روستا درحدود . پیش برویم می خواستم هر چه زودتر

   . مشغول هستندی باغدار و یوکشاورز یو ساکنین آن معموال به دامدار ]جمعیت[ ...

از  .پشت سرگذاشتیم را روستا و رها شده ها باالخره ازدست گله های گوسفند و گاومیش      

،  و بعد به ...  ]و... و... و... و... و[... سمت راست به جاده فرعی رسیدیم که به طرف روستاهای 

  .منتهی می شد[...] جاده اصلی  

 یپسرنوجوان و خارج شده بودیم...][ یروستا تازه از لحظه ای را که کنمی فراموش نم     

اتومبیل درکنارجاده دراینجا نیز . آمد یاستراحت شب به روستا م یگوسفندان برا با گله همراه

 محضه ب ،عقب گله بود پسرك در. جاده عبورکنند یگوسفندان به آنسو تا توقف نمودی خاک

هارا بئله «: گفت به ترکی انبدون اینکه ما را بشناسد، با چهره خند داد و سالمما ه رسیدن ب

کجا می روید حاال؟ بیائید برویم (» ...!دیرسینیز ایندی؟ گلین گئدک قوناغیمیز اولون وئگ

جواب دادیم، زنده باد (» !بیزگرک گئدک! ساغ اول، گؤزل اوغالن«: گفتیم!) مهمانمان بشوید
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راه ) خوش آمدید(» .خوش گلدینیز«: خنده گفت باو برگشت  پسرک!)  ما باید برویم! خوبپسر

  ! صمیمیت این نوجوان دراین موقع مرا به فکرعمیق فروبرد. ادامه یافت

برخورد ساده و سخاوتمندانه  !  این نوجوان، نمونه بارزی بود ازمردم انسان دوست این دیار     

اکنون در اریکه . این نوجوان نمایانگر سنت مهمان پروری مردم این مناطق را نشان می داد

هزار مثل مرا از هم والیتی های  -درت کدام نامحرمان ستمگر تکیه کرده اند که مرا و هزارانق

  !! عزیزش جدا ساخته و اینگونه از مام وطن فراری می دهند

یعنی [...] وارد روستای ای روی دهد  حادثه نکهای بدون. هنوز هوا کامال تاریک نشده بود     

کنارمسیر ما اجتماع مرکز روستا دردر ،کودک و جوان و رعده ای از اهالی، پی. مقصد شدیم

محل های هنگام غروب دره معموال روستائیان پس ازپایان کار ب. می کردندکرده و صحبت 

  . می کنندمناسبی جمع شده و صحبت 

   قبل کردم چهره ام را کسی نبیند، زیرا بعضی ازاهالی مرا از یمهنگام عبور ازآنجا سعی      

امه راه را  اد» توقف نکنید، شاید بعضی مرا بشناسد«: گفتم» .دجوانمر«آهسته به . تندمی شناخ

  اختمرا می شن آیدین، .توقف کردیم را دیده و» آیدین« میزبانپسردادیم، ناگهان لحظه ای بعد

و با تشکر فراوان   درکنار خانه ییالقی، میزبان از ماشین پیاده شده و .اما از ماجرا  بی خبر بود

میزبان به طرف   با و من همراه .او به شهر برگشت. جدا شدیم» ...جوانمرد«حافظی از خدا 

چشم  خانه بود، راستی اطراف شده درختان پوشیده از اطراف خانه با انبوهی! آمدیم او خانه

خانواده  ناگهان پدر. هوا  تاریک بود و درختان ایستاده بودمدر زیر. انداز بسیار زیبایی داشت

دیدن من  او از. راه رسید  که هیکل درشتی داشت، با چهره خندان از» ...حاج شهریار «عنی ی

قبال  که  ۱مهمان خطرناک«:  زود به اوگفتم! دراین موقع شب خوشحال شد ولی تعجب کرد

. سرگذشتم پرداختم توصیف و مختصر به. ابل شما ایستاده استمقاشاره کرده بودم، اکنون در

  ! هاشمی قایآ«: گفت با چشمان پر از اشک  دستهایش را به گردنم انداخت و» حاج شهریار«

__________________________________________________________________

خروج از منطقه خطر و ماندن در محل امن، در سه مسیرخروجی  و برایمن قبال برای روزهای اضطراری آینده  -۱

 هموطنان خودچنانچه روزی از«: گفته بودم برای تست، به میزبان. اب کرده بودمازشهر، خانه های امن انتخ

       . ودخواهند ب »مهمان خطرناک«می کنید؟ البته که آنها ارج را به منزلتان بیاورم حفاظت تبعیدی درخ

  ]منظورم از این تست خودم بودم.[ اعالم آمادگی کرده بود» حاج شهریار«
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 بعدها در» ...!!این خانه به خودتان تعلق دارد و.) یلی خوش آمدیدخ(چوخ خوش گلمیسینیز 

  .باره شخصیت واالی میزبان توضیح خواهم داد

 یاندیشی واحتیاط کاری خودم بالیدم، ازاینکه چگونه و با چه شرایط سختسرانجام به دور     

سرخانواده ام،  ن براما نمی دانستم چه مصائبی پس ازم. توانستم خود را به منطقه امنی برسانم

  .سخت نگران آنها بودم ن بابتو از ای خواهند آورد... بستگانم و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  امنیروهای امنیتی برخانواده فشار 

. گریختم از چنگ مامورین امنیتی رها شده و ییبطورمعجزآسا یشمس۱۳۶۵چهارم تیرماه      

 باید بگویم هیچکس درفرار. و می شودروبر ادیزی با دشواری های، )وناس(همسرم پس ازمن 

   !  من مقصرنبود

ی یعن .شریك جرم شناخته شوندمن، حاضرین بیگناه درمحل  همسرم نخواسته بود، پس از     

سونا  خود . ساخته بود ازمحل حادثه دور زودتر را »...و عسگر ی،احمد هاشمی ، میرجوادی عل«

 در بچه هایش بهوسیله ای می شودکه  منتظر ه ون نشستکبال یباغم و اندوه درسکوبه تنهائی 

  .ندبود خبر هنوز بچه ها از وضعیت پدر بی. شود ملحق  شهر

بیشتر ساکنین محل درآنجا  و  علت بن بست بودن ترافیک نبوده درآنموقع خیابان عارف ب     

دو پسر خرد  با 1ناگهان سونا می بیند یکی از همسایه ها بنام ابراهیم کسبی. رفت وآمد داشتند

  سونا، با اشاره دست با صدای بلند کسبی را صدا . شهر هستند سالش با اتومبیل پیکان عازم

دربین » کسبی«بالفاصله توقف کرده و او را همراه خودشان به شهر می برند » کسبی«می زند و

  حادثه سونا،» چه شده است؟! مثل اینکه ناراحت بنظر می رسید! خانم هاشمی«: راه  می پرسد

__________________________________________________________________  

او جوان تودار و مودب و خونگرم بود، خودش و همسرش، هر . ابراهیم کسبی همسایه شمالی، دیوار به دیوار ما بود

مخابرات لشگر  4ردان می شناختم که او،  درآن موقع گروهبان وظیفه درگ 1350کسبی را از دهه . دو معلم بودند

  .کرد یمعنوان مسئول تلفن در تلفنخانه ستاد لشگر انجام وظیفه ه بود و ب
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پس من شما را به مقصد « : سخت متاثر می شود و می گوید »کسبی«. را تعریف می کند

. شاید مامورین به خانه ما هم بیایند، آنموقع همسرم وحشت می کند. رسانده و زود برگردم

رسانده  و زود به خانه اش » میدان کسری«را به نزدیکی مقصد یعنی» مؤلف« همسر» کسبی«

  . باز می گردد

مهمان برای صرف شام و مراسم زهشتاد نفردرمراسم عروسی بیش ا .واردخانه می شود سونا     

 سونا، در. شادی در هرگوشه حیاط بیرونی و داخل خانه برپا بود. دعوت شده بودند] حنا بندی[

او بدون اینکه ناراحتی اش را بروز . اندوه مبدل سازد ظه نمی خواهد مراسم را به غم واین لح

  . و سایر بزرگان خانواده اطالع می دهد) میرزاده(بدهد، حادثه مزبور را آهسته به خواهرم 

عصرهمین روزبجای من، بوسیله  »میرشجاع« همانگونه که اشاره شد، برادربزرگ دامادیعنی     

خانواده اش ازاین حادثه  . بازداشت شده بود» بند«درجاده  اطالعات و امنیت دستگیر ومامورین 

دستگیری همسرش مطلع  میرشجاع از همسر »مهری«اما، لحظه ای بعد، . بی خبر بوده اند

را » مهری« اما بزرگان خانواده. انسانی را محکوم می کندشده، و با صدای بلند این عمل غیر

  تحمل شکنجه فیزیکی و روحی یکشب بازداشت و الخره میرشجاع پس ازبا. کنند یمساکت 

  . بطوریکه آثار شکنجه درصورتش قابل مشاهده بود ،ظهر پنجم تیرماه آزاد می شود قبل از

  

  

  تازه داماد در زندان مخوف

که به ذهنم خطورکرده، دراینجا  را قبل ازپرداختن به حادثه دستگیری، مضمون کوتاهی     

) مرگ -ازدواج -تولد(بطورکلی درحیات انسان سه عامل مهم وجود دارد، :  سازم یمشان خاطرن

به حد ] دختر یا  پسر[وقتی یک جوان . اشاره خواهم کرد»  ازدواج«من اینجا به دومی یعنی به 

دهد و برای عایله و  خانواده بلوغ می رسد، نیاز دارد برای شیرین کردن زندگی خود تشکیل

ما . ویژه ای دارد واج جوانانشان درکره زمین سنتهایملتی برای ازد هر. د باشداجتماع مفی

در شهر و روستا و در هرکجا  انسانها این آرزوی . مثتثنی نیستیم آذربایجانی ها هم ازاین امر

 زوجین، همه و همه در مادر وستان، آشنایان بویژه پدر،زوجین، بستگان، د .بزرگ را دارند

  .  می کنندعروسی شادمانی 



 ] ترک وطن [ فانی روزهای طو

_________________________________________________________ 
343

، سال  دارد۲۴است  او » !میراحمد هاشمی«، مراسم عروسی ۱۳۶۵اکنون چهارم تیرماه       

خانواده های  درمیان» میر احمد«نم بگویم و به جرئت می توا !جوانی با فرهنگ، مهربان و پردل

 خاصی احترام آنهائیکه خصوصیات اخالقی او را نیک می شناسند از و دیگران،» هاشمی«

خود یک برادر و یک خواهر از و خواهر ازخود بزرگتر، میراحمد دو برادر و دو. رخوردار استب

  .   همه دراین روز تاریخی به شادمانی پرداخته اند. کوچکتر دارد

را  مراسم امروز. است) خیابان بهارستان کوچه هفتم(محل مراسم درخانه شخصی خودشان      

درگوشه . ن برای صرف شام دعوت شده اندهشتاد نفر مهمابیش از. می نامند» نا گئجه سیح«

گرفته و درگوشه ای دیگرکارهای جشن قرار...] پلو وخورشت و[حیاط خانه، دیگهای مسی 

  .همه جای حیاط برونی چراغانی شده است. انجام می گیرد

» تازه داماد«گار ان. و تار فرا  می رسد هتلو می زند، اما لحظات تیر -عقربه های ساعت تلو     

توطئه  در زیباترین روزحیاتش برای او] نا محرمان[که، رامروز و فردا به کامش نمی رسد، چا

خواهند عروس و داماد را درنخستین روزهای تشکیل زندگی به قانون طبیعت و  یمچیده اند و 

  !  انسانیت بدبین سازند

ل، اسلحه در زیر پیراهنشان، بدون  مامور امنیتی با لباس سوی ه ایدراین میان، ناگهان عد     

شب وارد صحنه مراسم عروسی می شوند و با شیوه   ۲۳-۲۲صاحبخانه بین ساعت  مجوز از

اطالعات و  ]مخوف[را درمحل دستگیر و با خود برده و در زندان ) داماد(مرموزی میراحمد 

  .امنیت در جاده بند به سیاه چال می اندازند

» نوینادر غز« پس ازصرف شام،. گردد یمشادی به مراسم عزا مبدل  این ترتیب مراسم به      

.  علت دستگیری داماد، مراسم را کنسل اعالم  می کنده مدعوین، بشوهرخواهر داماد با تشکر از

  !  بقول شاهدان عینی، مردم با نفرت ازعاملین فشار با ناراحتی محل را ترک می کنند

 رفاه و فکر ی می کنیم، دولت های دموکرات جهان دریکم زندگ بیست و اکنون درعصر     

 ،ای جهان سوم چنین روشهای وحشیانهاما برعکس درکشوره. هستند شانشهروندان آسایش

   محل اقامت عروس در. بخشد یانسان آگاه تداعی م درذهن هر اعمال قرون  وسطائی را

 محضه خانواده عروس هم ب .کیلومتر با اورمو فاصله دارد۲۲۰است که حدود » یکان کهریز«

  .شنیدن حادثه سخت دلخور می شوند

     پدر و مادرشان که با هزاران بخصوص برایاین حادثه دردناک برای  زوجین جوان، ! ببیند     
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و تا ابد . به مراسم عروسی عزیزان دلبندشان دل بسته بودند چقدرغیرقابل تحمل است آرزو    

  !ا از ذهن آنان پاک کردتوان این خاطره غم انگیز ر ینم

 در اینگونه موارد مادران معموال. را بخاطر من زندانی کرده بودند» میراحمد«باالخره       

  »معصومه«اما مادر میراحمد. برای فرزندشان بی تابی می کنند و زود از کوره در می روندبیشتر

 و منه لطفی نسبت ببسیار زن مهربان و پردلی بودکه پس ازحادثه فرزندش کوچکترین کم 

 ازحوادثی که بر و. بود هبلکه مرتب به همسرم و خواهرم و فرزندانم دلداری داد. نکردخانواده ام 

به  یصمیمیت او سبب شده بودکه من ازدوران کودک. آمده بود سخت ناراحت بود» نگارنده«سر

 یمهمسرش یعنی پسرعمو و۱۹۹۰دردهه  »معصومه عمه«متاسفانه .خطاب کنم»عمه«او

به ابدیت    2006بود درچهاردهم اکتبر تیشخصیو با  پاککه بسیارانسان  )میرعوض هاشمی(

  )روحشان شاد باد(متاسفانه من از زیارت آنها تا ابد محروم شدم . پیوستند

حتی به  مدت چهل روز درزندان بود و) شرکت درفرار مؤلف(اتهام پوچ یعنیه میراحمد، ب     

رغم مشکالت داخلی خود دراین مدت مردانه زندان را تحمل کرد و اما علی. مرگ تهدید شد

  !مقاومت نمود

می دانستم او بیگناه است، . من چه درمخفیگاه و یا درترکیه همیشه نگران این جوان بودم     

با و خوشبختانه بخت یاری کرد ! لیکن سرنوشت تلخ او هرلحظه مرا به شدت متاثر می ساخت

  .  ای جسمی و روحی در سیزدهم مرداد از زندان نجات یافتپشت سرگذاشتن فشار ه

استانبول  اینگونه در» اورمو«شهر تلفنی از] لکستانی[ را یکی از دوستانم ] یراحمدم[آزادی      

میراحمد، از زندان آزاد شد و اخیرا همسرش را به خانه بخت آورده ! مژده«: من خبرداده ب

 خوشبختانه میراحمد، زندگی مرفعی دارد و از. ال شدمبا شنیدن این خبر بسیارخوشح! است

  !  دارد) محسن و حسین(حاصل  ازدواجش، دو پسردوست داشتنی بنام های 
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  جستجوی ها بشدت ادامه دارد

،       ۱۳۶۵مهمانان پس ازکنسل شدن جشن عروسی میراحمد هاشمی درچهارم تیرماه      

اعضای خانواده های هاشمی، فامیل و دوستان در  تنها. شبانه محل جشن را ترک می کنند

  . می مانند» میرعوض، پدر داماد«منزل پسرعمویم 

درهوای نیمه تاریک دو باره سه نفرمامور امنیتی مسلح به اسلحه کمری با  و درهنگامه شب     

نموده و بدون  ن سفید رنگ درکنار درب خانه توقفدستگاه پیکا یک باو ) شخصی(لباس سویل

آنها درآن هنگام فوری به سراغ همسرم سونا رفته و با . جازه صاحبخانه وارد خانه می شوندا

 به) میرموسی(از شما می خواهیم برای جستجوی همسرتان ! خواهر« :مراجعه به او می گویند

کلید  !  احتیاج نیست من با شما ها بیایم« :همسرم پاسخ می دهد» .مراه ما به منزلتان بیائیده

ابی شده همسرم را با تهدید بمامورعص... » !دهم، بفرمائید خودتان بروید، پیدا کنید یم را  خانه

 به ) خواهرم میرزاده و پسرعمویم میرعوض هاشمی(ساعت بیست وسه سی دقیقه همراه در

  . خانه ام درشهرک فرهنگیان می برند

  رپنجاه متری توقف کرده خودشان با سرنشینان د ،مامورین پس از رسیدن به حوالی منزل     

: همسرم دراین باره چنین توصیف می کند. می فرستندو همسرم را تنها به داخل منزل 

درهمان لحظات از شدت ناراحتی قادر نشدم باکلیدی که در دستم بود، قفل خانه را بازکنم و «

ه همکف را بزنم که درطبق» حمید احمدی«ناچار شدم زنگ خانه . دست هایم بشدت می لرزید

درب را باز کرد، آهسته ماجرا را » حمید احمدی«همسر » شازدا«بالفاصله . خانه می نشستند

پس از « :من گفته شازدا، ناراحت بنظر می رسید و رنگ چهره اش پریده بود، او ب. به اوگفتم

 اکنون درداخل خانه و حیاط . رفتن شماها، مامورین امنیتی بدون مجوز به داخل خانه ریختند

سونا، هنگام ورود به خانه  می بیند  »...!هستند و» آقای هاشمی«ستجوی مخفی شده و درج

. مینیومی توالت طبقه باال را شکسته و ازآنجا وارد درون خانه شده اندومامورین پنجره آل

معلوم  !!ریخته و بازرسی کرده اند  وحتی اشیای خصوصی را بهم  متاسفانه کلیه اثاثیه خانه و

  .نبود دراین هنگام به جز مامورین حکومتی، کسی درخانه! یزهایی را برداشته اندچنیست 
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همسرم، میرموسی «: و می گوید برگشتهمامورین درداخل ماشین سوی سونا، دوباره به      

        این! پاسداران به خانه ام ریخته و همه چیز را بازرسی کرده اند! ستنیهاشمی، درخانه 

ی دنیا مرسوم است؟ کجای این کار با قانون اسالمی مطابقت دارد؟ گناه ما بی قانونی درکجا

  »!؟...چیست؟ و چرا برای ما این همه ظلم  می کنید و

» میرموسی«شما فکر می کنید «:می گویندبه اعتراض همسرم اعتنا نکرده و  مامورین اصال     

توانم  یم اما! من نمی دانم: دویسونا می گرفته است؟  ها دوست یا فامیل به خانه کدام یک از

حرکت می کنند و » عسگرخان«بالفاصله به طرف محله ! بپرسم» مونس«ازخانه دختردائی ام 

محض رسیدن به محل مزبور، کماکان مامورین درفاصله ای ایستاده و همسرم را برای ه ب

  .جستجو به خانه مورد نظر می فرستند

      باز  درب را» نسمو«همسر »عوض قربانی« .دهد یمهمسرم دگمه زنگ خانه را فشار      

این موقع شب چه ... « :او با مشاهده سونا دراین موقع شب تعجب کرده و می پرسد. می کند

  ... می گوید  و شود یمقربانی، متاثر . کند یمسونا، مختصر به ماجرا اشاره » اتفاقی افتاده است؟

      خانه دعوت امورین را برای صرف چای و بازرسیم و عوض قربانی ازخانه بیرون آمده     

 را از] همسرم، خواهرم و پسرعمویم[باره  این کارصرف نظر کرده و دواما مامورین از. کند یم

  .  سریع محل را ترک می کنند محلی که برده بودند، به آنجا رسانده و

منزل دایی همسرم    »قاطرچی،«به روستاهای این مدت مامورین زیادی چندین باردر     

همچنین . مراجعه می کنند... و» قوصور» «یاغمورالی«همزمان روستای،  و» عین اله بیگ«

لحاظ امنیتی فوق العاده ه خوشبختانه مخفیگاه من ب. رندمی گیمناطق مشکوک را زیرکنترل 

  !کشف این محل آسان نبود و  مناسب بود
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   دستگیری و بازداشت همسرم

را به سیاه چال انداخته اند،  » تازه داماد«انه ام فراری داده اند، میراحمد هاشمیمرا ازخ      

برای گرفتن اعتراف اجباری از او و ایجاد . محتمل است) سونا(این بار نوبت دستگیری همسرم 

تمامی اعضای . رعب و وحشت درمیان خانواده ها دست به چنین کارهای غیرانسانی می زنند

  .تان بویژه فرزندانم در ناراحتی مطلق بسر می برندخانواده ها ودوس

نگران، همان  سونا، شب گذشته دیر وقت، پس ازمراجعت ازجستجوی اجباری من، خسته و     

یقین می دانم، این . می ماند) میرعوض هاشمی(شب، یعنی چهارم تیرماه درمنزل پسرعمویم 

چ قانونی مطابقت ندارد بلکه عده ای همه مصائبی که برسرانسانهای بیگناه می آورند با هی

نام اسالم دست به ه و ب! مسئول خودکامه مرتکب اینگونه اعمال زشت می شوندکه عقده دارند

  .   هرکار ناشایست می زنند

پیکان  به رفت آمد مامورین امنینی با ،این روزها ساکنین کوچه هفتم خیابان بهارستان     

 ۱۳۶۵پنجم تیرماه سی دقیقه،  پانزده وساعت مامور امنیتی سه نفر. سفید رنگ عادت کرده اند

آنها خود را به نخست یکی از. ی واردخانه می شوندزهم بدون مجوز قانونبابه درب منزل آمده و 

خواهیم دو باره منزلتان را بازرسی  یم« :یک کرده و آهسته به او  می گویدطرف همسرم نزد

آمدن من نیاز نیست، من کلید  « :ونا، این بار هم می گویدس»  !یمکنیم،  زود بیا همراه ما برو

خوب می دانید که همکاران شما قبالخانه را اشغال کرده  و. می دهم بفرمائید خودتان برویدرا 

مامورین  یکی از» !از این بازرسی ها چیست؟و اثاثیه خانه را بهم ریخته اند حاال منظورتان 

 !ش اسلحه کمری را نشان داده و همسرم را تهدید می کندپیراهن بلندیرفوری با خشونت از ز

وقوع هرگونه حادثه و به احترام میزبان و صحن خانه، همسرم از خود بخاطرجلوگیری از سونا

  !مقاومت نشان نداده وناچار سوارماشین می شود

لش با نوه خردسا)میرزاده(داخل کوچه حرکت کند، خواهرم  خواهد از یمماشین هنگامیکه      

چنانچه بخواهید «:که دربغلش بوده بااعتراض شدید راه ماشین را سد کرده و می گوید»نسرین«

خشمگین شده و با  مامورین یکی از... ! همسربرادرم را ببرید، من نیزهمراه اوخواهم آمد و
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» !ما پرورشگاه باز نکردیم تا ازبچه کوچک نگهداری کنیم! خواهر«: تمسخر به خواهرم می گوید

   هم بالفاصله» نصرت رضائی« همسر» ق رضائی«نبال اعتراض خواهرم یکی از همسایه ها، بد

  !  با اعتراض محکم به مامورین درکنارخواهرم درجلو ماشین ایستاده ومانع حرکت آنها می شوند

: گوید یممصرانه  همسرم .شوند یبه زورمتوسل مبرای بردن سونا، مامورین سرانجام       

با  زور می برید، پس اجازه بدهید پسرعموی همسرم،  و مرا با توسل به تهدیداکنون که «

دراین . مامورین دربرابر مقاومت مجبوری موافقت می کنند» !هم بهمراه من بیاید» میرعوض«

این  اما با هنگام اهالی محل بخاطر رعب و وحشت حاکم درجامعه سکوت اختیار می کنند

  .  امر ابراز می دارندشیوه تنفرشان را به مسئولین 

این ترتیب همسرم باتفاق پسرعمویم و یک نفرماموردرصندلی عقب می نشینند و راننده به      

سپس ماشین ازمیان جمعیت عبورکرده و به طرف خانه  و مامور درقسمت جلو نشسته با یکنفر

  .حرکت می کند) شهرک فرهنگیان(

همسرم رفتار ! ناسزا گفته و مرا تهدید می کند» نده نگار« دربین راه یکی ازمامورین به من      

! انسان نباید، انسان را تحقیرکند«: زشت مامور را محکوم کرده و بالفاصله درپاسخ می گوید

شما اگر وجدان ! نیدجسارت ک) میرموسی هاشمی(شماکوچکتر ازآن هستید که به همسر من 

بشدت  مامور »...!نمی کردید؟ و این همه ظلم. کردید کسی بدگویی نمی داشتیددرغیاب

دراین حال خواهرم و همسرش میرسلیمان، در . عصبانی شده و بازهم شروع به تهدید می کند

  .  ماشین خودشان بدنبال آنان درحرکت بودند

بی سیم با مرکز اطالعات و امنیت تماس  بامحض رسیدن به نزدیک خانه، ه مامورین ب     

احتیاج نیست «: بال فاصله از اداره مزبور دستور می دهند. دهند گرفته و وضعیت را گزارش می

  » !متهم را فوری به اینجا بیاورید. منزل را کاوش کنید

خواهرم و همسرش ازتصمیم اطالعات و امنیت ناراحت شده و ناچار به خانه بر می گردند،      

  .و امنیت اورمو می رسد اما ماشین مامورین درظرف پانزده دقیقه به جلو درب آهنی اطالعات

زن، مرد، کودک، پیر و «درهمان لحظه مقابل درب اطالعات و اطراف آن مملو از جمعیت       

ناله  می کردند  و ! خیلی ها بدنبال عزیزان زندانی و نا پدید شدگانشان بودند. بوده است» جوان

زاده ام میرعوض نیز همسرم را ازمیان جمعیت به داخل زندان می برند و عمو. می گریستند

  !!  ناچار با ناراحتی زیاد راهی خانه اش می شود
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در وضعیت وحشتناکی گریخته ) میرموسی(همسرم«: سونا، ماجرا را چنین توصیف می کند     

ازسرنوشت چهارفرزندم بی خبرم، نمی دانم کجا هستند؟ . ازموقعیت او سخت نگرانم است و

حاال ! ؟...اکنون چه می کنند ومده بر سر پدر و مادرشان نمی دانم بچه هایم از وضعیت پیش آ

 کنم وبا این همه مصیبت دردناک خود نیز یازنامالیمتی ها دست و پنجه نرم مبرابرکوهی در

 نای درطول عمرم! اعصابم متالشی  شده بود !ری که هیچگونه گناهی ندارداسی! اسیر هستم

  .امبه داخل زندان پا نهاده  که بودی اولین بار

بازجوئی قرار  ساعت مورد دراینجا حدود نیم.مرا نخست به اطاقک کوچکی راهنمائی کردند     

چشمانم » !چشمانت را محکم ببند«: من داده  وگفتنده ب) باند چشم( بعد پارچه مشکی. گرفتم

چشمانم  ستناین هم درجلو دیدگانم تاریک بود و بانگار، زیبائی های طبیعت قبل از !!را بستم

باند  و بعد ازآن مرا سوار ماشین کرده درمحل دیگری پیاده کردند!  تاثیرچندانی بمن نداشت

 ازصدایش معلوم بود مامور. جایی را نمی دیدم» بیا جلو«: ماموری گفت. دیگری بدستم دادند

!  مواظب باش -مواظب باش: اخطار می کرد مرتب.  مرا به دنبالش می کشید او. مرد است که

این  به . پله باال بیائید  ۵ -۴: باز تکرار کرد.  آهسته پیش می رفتم –آهسته. هست پله ۳ -۲

محلی در!  کنبایست وچشمانت را باز:  گفت. ودمراست راه را پیم -پائین و چپ -ترتیب باال

سلول سقف بلند،  فضای کوچک و . کردم که سلول انفرادی در بخش زنان بودچشمانم را باز

درب آهنی دریچه ای داشت برای . گذاشته بودنداتاق سه تخته پتو درکف  .هوای کثیفی داشت

  .اما وضعیت غذا بد نبود. تحویل غذا کنترل زندانی و

به محل بازجوئی در چشمان بسته  توسط زندانبانان زن بادوبار یعنی، صبح و عصر روز هر     

  ! تدرون زندان می رفتم و بازجوئی ها با چشمان بسته انجام می گرف

چرا همسرت فرارکرد؟ هنگام مسافرت به ترکیه، او شما را تنها : عموما سئواالت اینگونه بود     

... گذاشت و به کجا رفت؟ درترکیه با چه کسانی مالقات کرد؟ اسامی دوستانشان را بگوئید؟ و 

حت بود اززندان آزاد شد، ازلحاظ روحی نارا ۱۳۵۹هنگامیکه همسرم درپائیز سال : ؟ پاسخ دادم

قاسم عباسی که ازعوامل حکومت بود، «خانواده  برخی اوقات با. کسی معاشرت نداشت و با

یکبار کاغذ ضخیمی . دربازجوئی ها دو بارکتک خوردم«: همسرم می افزاید» .معاشرت داشتیم

   اثر ضربه ازگردنم در!!  با سیلی و مشت محکم به صورتم کوبیدند و را روی صورتم قرار داده

سرم گیج شد و اشک چشمانم باند ! تند می زد -باال بشدت درد کرد و قلبم داشت تندبه 
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 سر و صورتم می کوبید، ناگهان باند از دیگر، هنگامیکه بهمان شیوه از بار. م را خیس کردمچش

   حاال«:گفت یبی رحم با بازپرس. چشمانم لیزخورد و چند تخته پتو را درکف زمین دیدم

مجبور به اعتراف  تا دهم آنقدر شالق بزنند یمچنانچه حقایق را اعتراف نکنید ! پتوها را دیدید

  .بود  سخت ترین دوران بلکه انسان محسوب نمی شد این لحظات دردناک عمری برای» !!دشوی

: نمونه  برای. اما وحشتناک تر ازاین شکنجه های فیزیکی،  شکنجه های  شدید روحی بود     

 اگر! به زندان آورده ایم و را دستگیر کرده) فاطمه(دختر بزرگت یعنی «: من گفتنده یک روز ب

آنموقع فاطمه نوجوان بود و [» !همه چیز را اعتراف نکنید او را از زندان آزاد نخواهیم کرد

بعضی اوقات صدای گریه و زاری نوجوانان در زندان شنیده می شد، ] کالس هفتم را می خواند

  ! باور کرده و اعصابم خرد می شد را من   بیشتر گفته بازپرس

بود و این ) فاطمه(ناگهان، یک روز صدای دخترکی را شنیدم که صدایش مانند صدای دخترم 

کف سلول بر دستگیری او را باورکردم و بالفاصله از شدت عذاب روحی بیهوش شده و  گردیبار 

 ضعیت من به مسئولین خبردرهمان لحظه  زندانبان با مراجعه به سلول و مشاهده  و! افتادم

  . داده و مرا فوری به اوژانس انتقال دادند

یک دختر زندانبان و یک مرد : [هنگام انتقال به اوژانس، همراهان مراقب عبارت بودند از     

من با دختر زندانبان به . راننده و مرد مامور جلو اوژانس توقف کردند]  مامورمسلح با راننده

 یعلت عدم آگاهی و رشد فکری، بسیارانسان بی رحمه ختر زندانبان بد. داخل اوژانس آمدم

هنگامیکه دکتر مرا معاینه می کرد، او درپشت صندلی دکتر ایستاده و مرا مرتب زیرنظر . بود

      ! دکتر یآقا: گفتم» مثل اینکه ترس دارید؟! خانم «: یکدفعه دکتر از من پرسید. داشت

باردیگر تکرارکرد و از دختر مراقب خواست از اطاق . ی دانستدکتر ماجرا را نم!  نمی دانم

سرانجام دکتر ماجرا را » !نمی توانم بروم، باید در اینجا باشم«: دخترمامورگفت. خارج شود

آمپول ها  یکی از. هردو از اطاق خارج شدیم ،من و مراقب. فهمید و متاثر شد و نسخه را نوشت

    همان طریقبه ل و داروها را زندانبان تحویل گرفت و دو باره اوژانس تزریق شد و بقیه آمپو  در

  .به سلول انفرادی مراجعت نمودم

دروغ گفته است که دخترت   به منپس ازاین همه شکنجه روحی، بعد معلوم شد بازپرس      

 بعد ازآزادی از. با این شیوه غیرانسانی می خواستند مرا شکنجه کنند. را دستگیرکرده ایم

  .خانه های امنی انتقال داده اند محض دستگیری من بچه هایم را بهه ان فهمیدم بزند



  

  

  

  

  

  انتقال فرزندانم به خانه های امن 

همگی درآن موقع درسنین زیرپانزده سال » خدیجه فاطمه، روباب، میرصادق و«: فرزندانم     

البته بزرگان  نخواسته . دبودن از ناپدید شدن پدر و بازداشت مادر بی خبر آنها هنوز اما. بودند

 -ده غیبت پدر و مادرشان کماما بچه ها با مشاه. بچه های بی گناه را به وحشت اندازند بودند

  بچه ها نحویه ب کردند ولی اطرافیان سعی می  دادند،این باره حس کنجکاوی نشان می کم در

  . را با موضوع دیگری توجیه نمایند

شب حادثه، فرزندانم را بالفاصله، در) راویهو همسرش  ۱حمدعلی ذیفرم(یکی ازدوستانم بنام    

بچه ها با توجه  به غیرعادی . سریع به خانه خودشان انتقال می دهند۱۳۶۵یعنی پنجم تیرماه 

مرتب  می کنند و روحیه آنها سخت متالشی می شود و حسبودن وضعیت حاکم چیزهایی را 

   شدت  از ،است که بسیار بچه هوشیار و تودار) روباب(ناگهان دومین دخترم . گریه  می کنند

__________________________________________________________________

محمدعلی ذیفر، دوست صمیمی من بود که سالیان دراز در کوچه هفتم خیابان بهارستان همسایه نزدیک -۱

ن با فرهنگ وخونگرم بود و همیشه سعی می کرد او قد متوسط و هیکل الغری داشت و بسیار انسا. بودیم

. او بارها با چهره خندان درکارهای شخصی و اجتماعی و سیاسی به کمکم شتافته بود. همنوعان خود را یاری دهد

ضربه    ،دختر ناکامش مژگان ش روشنائی می داد متاسفانه  مرگانیخود می سوخت و به اطراف که او شمعی بود

از محمدعلی . شاد باد روحش. ورمو به ابدیت پیوسته بودسرانجام بعلت سکته قلبی در ا. ساخت محکمی  به او وارد

  ]سیامک، میترا و زهره ! [ذیفر، فرزندان مهربانی به یادگار مانده است 
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او را بال فاصله به اوژانس منتقل  نموده و پس از مداوا به منزل . ناراحتی بیهوش می گردد

  .سرم تزریق می گردد» روباب«د و فوری به مراجعت و بستری می شو

شود که مامورین اطالعات و امنیت قصد دارند بچه ها را نیز  یمشایع  فردای همانروز     

البته درکشوری که حقوق شهروند به بهانه پوچ . گیرد یمکم قوت -شایعه کم! بازداشت کنند

  .  می شود، انجام چنین کارهای زشت هم آسان است مال  لگد

بالفاصله  دوستان دراین باره سخت نگران می شوند و سامان، فامیل وبتوجه به اوضاع نا با     

منزل مرحوم حاج  از.[...] انتقال دهند» قاطرچی«که بچه ها را به روستای  تصمیم می گیرند

 کنان دانشگاه درجاده نازلو بوده که ازکار) تیمور جوادی(تلفنی به دایی بزرگشان  1تقی رضائی

 محل حاضر شده وتیمور،  بالدرنگ در!  شهر بیاید اطالع داده می شود، او هرچه زودتر به

را  فامیل، دوستان و » قاطرچی«اکثریت اهالی. به مقصد می رساند فرزندان خواهرش را

همسرم، برادر و برادر زادگان من هم در ... دایی، عموها و عمه ها و. آشنایان تشکیل می دهند

  .  ندگی می کننداین روستا ز

مهدی  . محض شنیدن ماجرا، به گرمی از بچه ها استقبال می کننده اهالی روستا ب     

که مردی میانسال، مهربان و قاطع است، با اصرار بچه ها را به ] شوهرعمه همسرم[شاهینی، 

 هرنیرویی که بخواهد این بچه های معصوم را دستگیر«: مهدی می گوید. منزل خود می برد

  » !تک ما ها عبور کند و اال ممکن نیست - ند، نخست باید از روی جنازه تکک

محل  بدین ترتیبب فرزندانم درآغوش مردم سخت کوش و غرور آفرین این روستای زیبا در     

) مؤلف(حادثه پدر، یعنی ! بچه ها همچنان از بازداشت مادرشان بی خبرند. امنی قرار می گیرند

    و بیمارستان بستری است ی کنند ولی درباره مادرشان می گویند، سونا، درم بازگورا به بچه ها 

__________________________________________________________________

او را  انسان دلسوز، جدی  و جسور می شناختم  و منزلشان در روبروی  .حاج تقی رضائی تقریبا پیرمرد بود  -1

زنگ زدم و خیلی  به اوهنگامیکه در ترکیه بودم، از استانبول . فتم خیابان بهارستان بودخانه پدری من درکوچه ه

کنم هرچه زودتر  یمآرزو . خانواده ات تحمیل کرده اند خیلی متاسفم و تو مصائبی که بر از« :خوشحال شد وگفت

حاج آقا به رحمت ایزدی پیوسته بعدها شنیدم ...  و به  وطنتان برگردید و خداوند دشمنان نادان شما را محو کند

  .روحش شاد باد. است
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  ...!! گردد وی م بزودی بر

         همچنان بازداشت مادرشان را. مع الوصف، بچه ها کنجکاوند و روحیه خوبی ندارند     

این  خوشبختانه. کردند یمی تابی اینصورت بیشتر بآنان کتمان می کنند، درغیرنحوی ازه ب

 ملحق به فرزندانش، آنان در زندان و آزادی همسرم از تا. مناسب بود ت بسیارروستا برای امنی

هرگز محبت انسانهای  من، همسرم و فرزندانم. نحو احسن مواظبت شده بودنده این محل ب

  . این باره زحماتی تقبل نموده بودند را فراموش نخواهیم کردشریفی که در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  آزادی همسرم از زندان

: آنچه را که سونا، پس ازآزادی از زندان توصیف کرده دراینجا به شمه ای ازآن می پردازم     

ناراحتی  او. یکی ازدختران زندانبان انسان مدنی و مهربانی بود و با من برخورد انسانی داشت«

زیاد غصه نخورید بزودی ! خانم«: من گفته کرد و یکروز درسلول انفرادی ب یممرا کامال درک 

اما به این حرفها باور نداشتم، ولی گاهی بخود می گفتم درست است که دراین » !آزاد می شوید

 ،برای انسانهای خوب نگذاشته است ییجا زور، ثروت، ریا کاری و دروغ،  دیگر! روزگار پرآشوب

  با  بلکه این بار! تشکیل داده اند] خوبان[ ع بشری راولی اعتقاد داشتم و دارم که اکثریت جوام

خوشبختانه باورم درست بود وگفته های دختر زندانبان ! نمونه ای از انسانهای خوب روبرو شدم

  ...  در اینجا به حقیقت پیوست و

سونا این  .رفتممانند دفعات پیشین به بازپرسی  بود که بهصبح چهارشنبه یازدهم تیرماه      

در  نمی دانم این بار!! کتک و حقیرت از! نگرانم: ف می کندلحظات دردناک را اینگونه توصی

اما مانند همیشه اراده آهنین داشتم، با تشریفات امنیتی به اطاق !  بازجوئی چه خواهدگذشت

بازپرس دلسوزی درجای . خوشبختانه این بار با نمونه ای ازخوبان روبرو هستم. بازپرس رفتم

ما ! خواهر«: غاز سخن اش می گویددرآ.  او، با متهم برخورد  انسانی دارد. قبلی ها نشسته است

می دانیم که شوهر شما گناهکار نیست، اما او بایستی بیاید وخودش را معرفی ! قاتل نیستیم

پس ازگفتگوی کوتاه دو باره مرا به سلول مراجعت  » ...!کند، فقط چند سئوال از او داریم و

  .دادند
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این . ا خوشحالی زیاد خبرآزادی مرا آوردناگهان دختر زندانبان ب که همانروزنزدیک ظهر بود     

 همچنان هیجان زده و .ولی آزادیم را هنوزباور نداشتم. بارگفته هایش به حقیقت پیوسته بود

زندانبان با مراجعه به درب سلول، یکبار دیگر نیز مرا با چشمان بسته به . ناراحت نشسته بودم

همچنان با چشمان بسته ایستاده  نمی دانستم این محل کجاست؟. محل دیگری انتقال داد

قرار  پس از درآن لحظه، یک نفرکه ازصدایش معلوم بود مرد است، انگشت مرا گرفت و. بودم

  نوک انگشتم را فشار دادم، !  کاغذ گذاشت وگفت فشار دهید روی اآنر ]استامپ[دادن روی 

متعهد شدیدکه هرکجا  و. می دانیدکه این کاغذ را شما رسما امضاء کردید«: گفت بازپرس بعد

درغیراینصورت ! را دیدید  و یا خبری از او شنیدید  فوری بما اطالع دهید) میرموسی(همسرتان

من تحمیل   ه اول از امضاء امتناع  کردم، گفتم چشم بسته چه چیزی را ب» مجرم خواهید بود

  !    را روی کاغذ گذاشته بودنداما با زور انگشتم !  می کنید؟

  : گفتند! بلی، می شناسم: گفتم» منزلتان را می شناسید؟«زگرفتن امضاء، پرسیدند پس ا     

مامور مرا . پول را به کف دستم گذاشتند» این ده تومان را بگیرید وکرایه تاکسی بدهید«

 دراینجا بنا به دستور مامور، باند از] حیاط درونی زندان[همچنان چشم بسته به محلی برد، 

مسلح درجلو راننده و یکنفر مامور. بیل نشستمعقب اتوم درصندلی. شدچشمانم برداشته 

خیابان شهرچایی حدود هشتصد » هالل احمر«کمتر از ده دقیقه مرا درجلو . نشسته  بودند

 از مرد میانسالی بودقبل از پیاده شدن، مامورمسلح که . پیاده کردند]اطالعات و امنیت[متری 

 از روستای قاطرچی در! بلی آقا :گفتم »اورمو هستید؟ یازلوجاشما ازمحال ن! خانم«: رسیدمن پ

شاید مامور هم  احساس کردم. شد و به فکر فرو رفتناراحت  مامور! محال نازلو چای هستم

  تعصب داشت که چرا زن و بچه بی گناه مردم را زندانی  اهل یکی ازروستاهای نازلو چای بوده و

  ! می کنند

جای خیابان بهارستان، اشتباهی با ه علت عدم تمرکزحواسم، به ب. ازماشین پیاده شدم     

امتداد ورود به خیابان زنجیر به در. ی یعنی میدان مرکزی شهر آمدمتاکسی به مسیردیگر

. مسرگردان ایستاد] خیابان زنجیر[کنار.اشتباه بودن مسیر پی برده و زود ازتاکسی پیاده شدم

با نگاهی به  و با افکار پریشان» ا سونا خانم هستید؟شم«: دپرسیناگهان صدایی شنیدم که 

دیدن  درپشت فرمان تاکسی درکنارپیاده رو ایستاده است، با »  امیر پاشائی«سمت صدا، دیدم 

هم با دیدن من خوشحال شد و » امیر«. فوری به طرف او رفتم. خیلی خوشحال شدماو
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بیست تومان [عذر او را خواست  خواهش با پرداخت بیست تومان به مسافرش، بابالفاصله 

 بالفاصله فامیل و. رساند»میرعوض هاشمی«مرا سریع به منزل  1 امیر، ]بیشتر ازکرایه یکنفر بود

درزندان  متاسفانه، میراحمد هاشمی، هنوز. دوستان، همسایه ها باخوشحالی اطرافم راگرفتند

ساعتی بعد . را می آزردروحم ) میرموسی(درزندان، همچنین وضعیت همسرم اسارت او. بود

  .مرا برای الحاق به فرزندانم به روستای قاطرچی برد) تیمور(برادرم 
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گاهی با تاکسی  امیر، جوان با فرهنگ و خون گرم بود،. امیر پاشائی فرزند ارشد دوستم سیف اله پاشائی است  -۱

  .کار  می کرد و در باره او که همسفرم در پیرانشهر بود  دربخش های قبلی توضیح داده ام



  

   

  

  

  ی مخف یآغاززندگبارسوم، 

شب ۲۱عقربه ساعت  و تاریکی شب کامال سایه افکنده، است، یشمس۱۳۶۵تیرماه  چهارم     

ام که شاید آخرین پناهگاهم در وطن آمده  ...]حاج شهریار[اکنون به خانه. را نشان می دهد

هم [...] همسر با وقارش  خانم. میزبان میانسال بسیار انسان پردل، خونگرم و مهربان است. باشد

خوشبختانه فرزندانشان نیزخصوصیات نیک پدر و . مانند شوهرش همان خصوصیات را دارد

  .  مادرشان را به ارث برده اند

روکهای پیشانی میزبان افزوده و موهای سرش بکلی سفید فشارهای مضاعف روزگاربه چ     

 بچه. روحیه خوبی دارد مشکالت مقاومت کرده و در برابرکوهی از اما با قامت بلند. شده است

م من می دید! همه خانواده ناز او را خریدارند. راه  می رود دارد دارند و تازه[...]  کوچکی بنام  

 می رفت و حرکات دوست داشتنی او میزبان را بیشتر آهسته راه -وقتی این بچه آهسته

این خانواده نشاط  این  بچه، در درون بودن. خوشحال می کرد و دردهایش را تسکین می داد

  .آفریده بود

کردم، اما هنوز زخمهای  یمدردرون این خانواده هم مانند مخفیگاه قبلی احساس امنیت       

    نگران و بیشتر. نمی گذاشت ظه ای مرا آرامگی جسمی و روحی لحدست و پایم، خست

. وانستم غذا بخورملحظه ای بعد سفره شام پهن شد، اما بخاطر ناراحتی نمی ت .خانواده ام بودم

پس ازصرف شام با میزبان در یک اطاق نشسته و به درد و . میزبان شام صرف شدلیکن به اصرار

آزادیخواه  آن اول اینکه اهالی: خوبی داردمزیت  اینجا دو«: میزبان می گفت. دل پرداختیم

] کیلومتر۴۵حدود [دوم اینکه به مرزترکیه نزدیک است . و نمی دهندلکسی را هستند و 
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وکوهستانی بودن منطقه هم مزیت خوبی است، درصورت احساس خطر می توانیم شما را 

  »  !سریع به ترکیه  برسانیم

[... ] کوه . کیلومتر با شهرفاصله داشت 25که کمتر از  بود...) و(... مخفیگاهم در روستاهای     

روستا را حدود یکصد خانوار تشکیل داده و ساکنین اش   . همیشه درجلو دیدگانم قرار داشت

 برگ شاخ و. بود] ق[  یدرطبقه دوم بنامحل اقامتم . به کشاورزی و دامداری مشغول بودند

عبور و مرور پنجره ازخوشبختانه . ب پوشانده بودخانه را خوپیرامون  یفضا [...]درخت تنومندی

همان روزها خودروهای پاسداران ازاز بعضی . عابرین و هرگونه وسایل نقلیه قابل کنترل بود

  .مسیر عبور می کردند و بال فاصله خودم را برای  دور شدن ازخطر احتمالی آماده می کردم

فردا  ازصبح میزبان  بنا به ابتکار .بخوابم بخو نتوانستم یوجسم یاثر فشار روح شب اول در     

. کردند یمگم کردن درب را از بیرون قفل  رد یگرفتم و برامی  قرار یدرداخل اطاق کوچک

به داخل   بستگان میزبان یاشخاص متفرقه حت که به نحوی از ورودداده بود یترتیبمیزبان 

  . جلوگیری شودساختمان 

امروز برای دریافت خبرها   . گشت یغروب بر م هر می رفت وبح زود به شمیزبان معموالص     

او، . ظهر، یعنی زودتر ازروزهای دیگر با خبرهای داغ بازگشت 13هستم، میزبان، ساعت  بیقرار

وسط  سفره در. من هم غرق در فکر بودم. ناراحت به نظر می رسید، اما چیزی بمن نمی گوید

هاشمی فکر نکنید،  بفرمائید ناهارتان را  یآقا«:گفتهمسر میزبان به من . اطاق پهن شده بود

باالخره مشغول ! من دلداری می دادنده نحوی به میزبان و همسرش بطور سربسته ب. »بخورید

 متاسفانه میراحمد هاشمی را بازداشت «:غذا خوردن شدیم، پس ازصرف ناهار میزبان گفت

  .]البته دراین باره قبال توضیح داده ام. [کرده اند

 یصدا. بینم یباغات اطراف را از پنجره م یطبیعت زیبافردا صبح . امروز هم گذشت      

گیاه ها بوسیله نسیم تازه از پنجره ها به  بوی عطرآگین درختان و. پیچد یفضا م پرندگان در

   پس از صرف صبحانه،میزبان  طبق معمول  .داخل اطاق زده و برای انسان روح می بخشد

: گفت. جویای  اوضاع شدم. این بار هم ناراحت است. بازگشت و باز هم ظهرعازم شهر شد 

مامورین ! اتفاق جدیدی رخ نداده است، اما شما را هرچه زودتر بایستی ازکشور خارج کنیم«

... و» میدان کسری«اطالعات و امنیت بی وقفه درجستجوی شما هستند، حتی در قهوه خانه 

  »  !ما بودندش حال عده ای از دوستان نگران



  

  

  

  

  

  خواهرمموقت  یدستگیر

نگران اعضای خانواده هایمان گر دی پس ازروی آوردن به زندگی مخفی بیشتر ازهرزمان     

ه ییالقی خودشان درنزدیکی خانواده اش معموال تابستانها درخان و» میرزاده« خواهرم. هستم

 هرم با نوه دو ساله اشیکروز خوا. کردند یمبخش روضه چای زندگی »زیناللی«روستای

   داخل خانه مزبورنشسته بودندکه ناگهان درب ساختمان با مشت محکم کوبیدهدر) نسرین(

 خواهرم بطورهراسان با نگاهی ازپنجره اطاق طبقه دوم به بیرون، می بیند یک .می شود

محاصره  اتومبیل دردرون باغ پارک شده وعده ای پاسدارهم بطورپراکنده اطراف خانه رادستگاه 

  . خواهرم ازحضورپاسداران بدون مجوز دراین محل سخت نگران می شود. کرده اند

هدید مامورین ت اثر خواهرم، نخست ازبازکردن درب خودداری می کند، اما اندکی بعد در     

خانه شده و به تفتیش له بدون مجوز قانونی با زور واردآنها بالفاص. می کند ناگزیر، درب را باز

را  درغیراینصورت شما و باید محل برادرت را بما بگوئید«: گویند یممامورین . می پردازندخانه 

کیلومتری حوالی این منطقه قرارداشت، اما جالب ...  مخفیگاه من حدود! [بازداشت خواهیم کرد

  .] خبرنداشتند زنی آنجا بودکه بستگانم

کرده و به عمل غیرقانونی العی اظهار بی اط) مؤلف(برادرش خواهرم درباره موقعیت      

عروس » مهری«. ی کندکه بدون مجوز واردخانه شده اند، بشدت به آنها اعتراض م مامورین

درمحوطه باغ بوده اند ازحرکت زشت ) هسمیرضا، (با دو بچه خردسالش  خواهرم نیزکه

و را با نوه ادون توجه به مقاومت بحق خواهرم، متاسفانه مامورین ب. مامورین ناراحت می شود
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با توسل به زور سوار ماشین کرده و همراه خود به قصد بازداشت به شهر ) نسرین(خرد سالش 

  . می برند

خواهرم به او        بین راه با تهدید باره در مامورین دو و کیلومتری شهرقرارداشت درده باغ     

تهدید تا شهر  »!بما بگوئیدمحل مخفیگاه و اسامی وآدرس دوستان برادرت  را باید «: می گویند

متاسفانه زورگوئی مامورین سبب . همه چیز بی خبر بود ، اما خواهرم ازادامه پیدا می کند

  .عصبانیت خواهرم شده بود

اکنون که مرا با نوه ام به زور دستگیرکرده اید، پس ما را «: خواهرم دربین راه می گوید

چون . ببرید و او درجریان امر باشد» میدان کسری«بایستی نخست به مغازه همسرم در

داده و او را به مغازه  مامورین   به گرفتن اعتراف موفق نمی شوند، لذا به حرف خواهرم گوش

  .  می برند همسرش

توسط یکی از . ماشین حامل پاسداران درفاصله معین در روبروی مغازه توقف می کند     

او سریع به طرف مامورین . بر داده  می شودخ) میرسلیمان(مامورین، حادثه به همسرخواهرم 

با مشاهده خواهرم و نوه اش درداخل ماشین پاسداران، بشدت عصبانی شده و به آنها  آمده و

ترس ازخدا . با این کارهای زشت آبروی اسالم را می برید« : معترض می شود و می گوید

ه مردم را ازدرون خانه اش گناچگونه به خودتان اجازه می دهید، زن  و بچه بی! داشته باشید

؟  من حاال با شما  ...بیگناه و نوه معصوم مرا را دستگیر کرده اید و چرا همسرکنید؟ دستگیر

همسرم و نوه ام را ازهرکجا که آورده اید باید ... کاری ندارم اما نتیجه کارتان را خواهید دید و

. به مغازه اش بر می گرددناراحتی  پس ازاعتراض به پاسداران با» !ببرید بگذارید به آنجا 

    تحمیل شکنجه روحی به خواهرم، او را با نا گزیر می شوند پس ازساعتها تهدید و مامورین

  . 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       

دوران  او از !خوب می شناسم مذهبی بزرگ شده وخصوصیات اخالقی اش را وزحمتکش 

او هرگز . اعتقاد راسخ داردگیرد و به باورهای دینی اش  یمروزه  خواند و یم کودکی نماز

ن یک مسلمامحض . مورچه ای درزیرپایش بماند ظلم شود، حتی نمی شود به کسیراضی 

 متاسفانه در .همه ازاحترام ویژه برخورداراست درمیان و. دموکرات، قاطع و بی باک است

  .حکومت اسالمی، بنام اسالم عرصه را برسرهمه تنگ می کنند



  

  

  

  

  تالش برای خروج ازکشور  

باره به  برای تدارک خروجم از کشور، یکروز عصر دو۱۳۶۵درنیمه دوم تیرماه  ،حاج شهریار     

یزی به من نمی گفت، بعد ها شنیدم همسرم او دلخور بود،  اما چ. شهر رفت و غروب بازگشت

، امشب »الچین«  : میزبان گفت.] ح داده امقبال دراین باره توضی[را بازداشت کرده اند ) سونا(

دانستم او شخص  یم را کهبا شنیدن این خبرخوشحال شدم، چ. برای دیدن شما می آید

داغ و موثق  یو همچنین خبرهااو درد و دل کنم  می توانم با و است یخونگرم، تودار و زرنگ

 باالخره تاریکی آغاز شده بود، میزبان مرا از. ، بی صبرانه منتظرش بودمن خاطربشنوم و به همی

  باغ برد و محل مالقات  را درحدود یکصد متری ون آورده و با خود به گوشه ای ازمخفیگاه بیر

  . با عالمت دستش به من نشان داد

من، آهسته به محل . شه ای مخفی شده و اطراف را زیرنظر داشتمیزبان خودش هم درگو     

ادی داشت برگ زی زیر درخت سیب که شاخ و درمحل مناسبی در» الچین« فتممالقات ر

ولین  روز ورود به از ا .رسیدن یکدیگر را درآغوش گرفتیم بمحض. ایستاده و منتظرم بود

! ی بر سرن داشتم و کاله کهنه لبه دارت شلوار کهنه در -لباس داده و بلوز مخفیگاه تغییر

اشک   با چشمان های کهنه درتنم و به مصائبی که دچار شده بودم، با مشاهده لباس» الچین«

برای تنوع یک پاکت  او می دانست من سیگاری نیستم، اما! به احوالپرسی شروع کردآلود 

مسائل امنیتی رعایت  لحاظ هب. تومان پول درآنجا به من داد با یازده هزار» وینستون«سیگار

  .  فوری از هم جدا  شدیم. مالقات بیش از پانزده دقیقه طول نکشید
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این بار درداخل مخفیگاه . شب، ششم تیرماه بود ۲۱درساعت » الچین«با دومین مالقات      

 »بیگ... «من داد وگفت باه نخست پاسپورتم را ب» الچین«. ن مالقات انجام گرفتدرحضورمیزبا

امشب . ترکیه ببرد ت کرده ام و او قول داده است، شما را با لباس پاسداری تا مرزصحب

این  به. دیدار داشته باشند» بیگ... «فردا هردو با  که قرارگذاشتند] حاج شهریار[با  »الچین«

 بیگ آشنای مشترک حاج  شهریار و. [... ساعت محل را ترک کرد نیم پس از» الچین«ترتیب 

     ]بود» الچین«

     خبر تازه با« : گفته بود ]بیگ...همسر...[متاسفانه فردا دیدارآنها بی نتیجه ماند، خانم      

خارج بوده و بدین ما است، این کار از عهده شده ایم که موقعیت میرموسی هاشمی خطرناک 

 بعضی «: میزبان با ناراحتی این خبر را آورد وگفت که عصر بود» !ترتیب از بردن او معذوریم

 کمک زیادی کردم، حاال هم از] بیگ[ ... من دربحبوحه انقالب به . هستندآدم ها نمک نشناس 

محل اختفاء را (این گونه آدم ها ضعیف هستند، شاید اینجا  :آنها انتظار کمک داشتم و افزود

  »!محل  شما را تغییر دهیم تا ببینیم چه پیش می آید و باید هر چه زودتر! هم لو بدهند

منزل حاج شهریار آگاه شده بود، تشویش  و از وجود من در] بیگ[ ... قتی که بخصوص از و     

برابر برای خود شیرینی در] بیگ... [که نگران آن بودیم . نگرانی من و میزبان فزونی گرفت

  .مقامات امنیتی با تدبیری مرا در این محل دستگیر کنند

.            که دوست مشترک ما بود، خبر می دهد» خویلو... «ماجرا را  فوری به » رحاج شهریا«     

ده بود تا فردا شب بطور مسلح به محل معینی آم با صمیمیت  اعالم آمادگی کرده و» یخویل«

پس ازانتظار » یخویل« و اما میزبان دو باره راضی به رفتن من نشد.  ببرد[...]  مرا به منزلش در

   .زیاد به خانه اش برگشته بود

اعالم ) مؤلف(آشنایان بنحوی برای نگهداری من  درمدت اختفاء بسیاری ازدوستان و     

 ، حاج میرزه«بنامهای] متنفذین معتمدین محل و[اما سه نفرازآشنایان . آمادگی کرده بودند

چنانچه . باشند] مهمان خطرناک[ مصرانه  می خواستند میزبان» الله وردیو حاج  یحاج صادق

. ولی را عوض می کردممحل ا دحتما بایعمل می آمد، ه وجم ازکشور تاخیری بتاریخ خردر

را  سال ازاین حادثه، هنوز هم جوانمردی اینگونه اشخاص بارز -گذشت سالیاناکنون پس از

. متاسفانه هر سه این  شخصیت ها چندین سال است به ابدیت پیوسته اند. نکرده ام فراموش

  . شاد باد نروحشا



 ] ترک وطن [ فانی روزهای طو
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تمام کارهایش میزبان به خاطر من از! ر می بردمآماده باش بس حالتدر مدت همیشه دراین     

او به دنبال .  این روزها مرتب درساعات مختلف به شهر رفت و آمد می نماید. بوددست کشیده 

. می کند  را پیدا»  جمال«یکروزوشبختانه خ. مطمئن می گردد تا مرا به ترکیه برسانند افراد

  پاسدار  خود نیز بخاطر وضع بد مالی  دردرون سپاه پاسداران هم نفوذ داشت و » جمال«گویا، 

او به میزبان قول می دهد این کار را با موفقیت بوسیله یکی ازآشنایان اش . شده بود

  .انجام دهد» معمار«بنام

 مرتب سراغ» نظامی«قبال به من گفته بودکه یکی ازدوستانت بنام) حاج شهریار(میزبان      

مورد اعتماد است، ! نظامی«: گفتم. ا دیداری داشته باشدمی گیرد و اصرار دارد با شم شما را 

سه شنبه، دهم تیرماه است، درهوای گرم ظهر، ناگهان . شوم یتشریف آوردند خوشحال ماگر

  ، در یک دستش هندوانه بزرگ و دردست دیگرش مقداری مواد خوراکی باتفاق»نظامی«

چهره افروخته خیس  با. هیکل چاغی داشت، میانسال بود ،نظامی. گاه شدندمیزبان وارد مخفی

، درپوشش  اجاره باغ به این محل نظامی. ی زیاد از او استقبال کردمبا خوشحال. عرق شده بود

. نشده ام ه گرفتارکاوخوشحال بود. دمنخست ماجرا را تعریف کر. درکنار هم نشستیم. آمده بود

  : یادآور می شوم . روح تازه ای به من می داد»  نظامی«های دلنشین  تشویق کرد و صحبت مرا

شده  یکروز شام مهمان او  و هنگامیکه درمخفیگاه دوم بودم، دوست صمیمی من بود» نظامی«

  . بودم که قبال توضیح داده شده است

امل کشور، عکه برای خروجم از چراخوشحال است،  گریدی میزبان بیش ازهرروز امروز      

  ! قول گرفته است»  جمال«پیدا کرده و از  یمطمئن

او  طریق از. ، در باره  مسائل آینده، برقراری ارتباط  مجدد از خارج صحبت کردیمنظامیبا       

 ، بخاطر مسائل امنیتی مجبور بود زودتر ازنظامی. فوری به دیدارم بیاید» آزاد«پیغام فرستادم 

او هنگام ترک خانه، دستمال پارچه ای خود را از جیب اش  هک فراموش نمی کنم. ما جدا شود

با این !  از اوگرفتم یادگاری به رسم من آن دستمال را و درآورد تا عرق صورتش را خشک کند

. و سپس هر دو با اندوه فراوان از یکدیگر جدا شدیم ی کردبرایم دعای خیر» نظامی«ترتیب 

در » باالبان«بعد از یک هفته درپایگاه  ژاندارمری  شهر  را که گرفته بودم،  متاسفانه  دستمالی

  .اکنون بیش از دو دهه از این جدائی طاقت فرسا  گذشته است. جا گذاشتم    ترکیه
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پس از  کهتازه نشسته بود. ازدریافت پیغام، یکروز غروب به مخفیگاه آمد پس» آزاد«     

متاسفانه همسرت را بازداشت کرده «: نوشیدن یک استکان چای، او، راست و پوست کنده گفت

متاسفانه این خبر را » .اما ناراحت نباشید، زیرا زندانی سیاسی بودن برای ما افتخار است!  بودند

آزاد، آدم پردل وکله شق بود،  دیدارمان بیشتر از یکساعت  . [تا به امروز کسی به من نگفته بود

بالفاصله » آزاد«وجم ازکشور پیش بینی کردیم، آخرین دیداررا به یکروز قبل ازخر. طول نکشید

  .  محل را ترک کرد

       بشدت رنج  )میراحمد هاشمی(قبالدراین مخفیگاه ازحادثه زندانی شدن نوه عمویم      

 و ،هم زندانی شده است مرا تکان نداد) سونا(این اندازه که همسرمه می بردم، اما هیچ خبری ب

بمحض شنیدن این خبر ناگوار سخت برآشفتم و تعادلم  د ودردم مضاعف ش ن خاطربه همی

  وضع. خواب ازچشمانم پریده بود زنی همان شب تا صبح نخوابیدم و چند شب. بهم خورد

حتی تصمیم می گرفتم شب ها درمناطق مختلف به حمله که روحی ام طوری نامتعادل بود

  .ین کار برحذر داشتاما میزبان با دالیل منطقی مرا از ا ،بزنم مسلحانه دست 

مسیر،   علت مسائل امنیتی و تغییره خارج شوم، اما بقراربود درشانزدهم تیرماه ازکشورقبال      

 این بار دیدار با. بعدی پیش من آمده است امروز غروب برای قرار» معمار «. همانروز میسر نشد

را ازمخفیگاه به داخل طبق معمول میزبان م.  کسی است که می خواهد جان مرا را نجات دهد

. ندیده بودم برایم آشنا بود، اما او را هرگز»معمار«اسم. درجای مناسبی نشستم و  باغ سیب برد

پس از سالم . بالفاصله جوان بلند قدی، حدود سی ساله ازگوشه باغ ظاهر شد و به طرف ما آمد

ه ئول بردن شما بمس! این شخص» !معمار«این هم !  بفرمائید«: علیک، میزبان به من گفت

  پس از آشنایی و  دست داده و با معمار. ما جدا شد از میزبان پس ازمعرفی» !ترکیه است

ساعت به  حدود نیم. زیردرخت سیبی نشستیم] سبز یونجه های سر[حوال پرسی، هردو روی ا

  .]آورده بود معمار  را از شهر به اینجا...ال میزبان خودش قب. [گفتگو پرداختیم

با افراد جانی و یا کسانی که دست به کارهای زشت  ! من قاچاقچی نیستم«: معمارگفت        

می خواهم به کسانی که سیاسی هستند و در  ! کاری ندارمسر و هم  ...]مواد مخدره و [می زنند

من پس ازآگاهی از وضعیت شما ! راه آزادی و عدالت اجتماعی  مبارزه می کنند، کمک کنم

 که چرامن، شما را ازکوره راههای کوهستانی نمی برم، ! تقبل کرده ام این مسئولیت را

که به خاطر پول  دراین مناطق گمارده شده اند» جاش«عنوان مزدوره پاسداران محلی ب
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ترکیه برنامه ریزی  تا نزدیکی های مزر[...] بلکه تصمیم دارم از طریق جاده  . می کنند هرکاری

  » .بکنم

طرز  را از! معمار. ر ازاین دیدار شناخت از وضع جسمی و روحی من بودمعما البته قصد     

بعدی   درسطور! به دلم چسبید ،که برخوردش انسان یکرنگ و با شهامت شناختم و ساده بگویم

  .خواهم داد دراین باره توضیح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  یك خاطره جالب  

بلکه تنوعی باشد برای خوانندگان  تا نماشاره ک خنده داریبه خاطره  نجاکه در ایدارد یجا     

عنوان مهمان به خانه اش ه یکی از بستگان میزبان ب ،روز است یك قرار یبنا به اطالع قبل !عزیز

م را از آنجا جمع کرده و به بیرون خانه طمجبور بودم همانروز بسا. بیایندکه مخفیگاهم آنجاست

لحاظ پوشش جای مناسبی بود پناه ه ب که بخانه را ترک کرده و به میان باغ سی ،صبح. بروم

هوای  بیرون متنوع بود و همه جا با صفا،  اما . درداخل یونجه ها، زیر درختی دراز کشیدم. بردم

  !ریسک هم داشت

کرت های باغ انگورحداقل نیم متر عمق . درکنارباغ سیب، باغ انگوری واقع شده بود     

بین این دو باغ جوی آب کوچکی . نم و یا دراز بکشممی توانستم درآنجا راحت بنشی. داشتند

به  ییاز شانس بد من، ناگهان صدای گفتگو. آمدم) باغ انگور(فوری به این محل . جاری بود

 صورته فوری ب. دارند کم کم به طرف من نزدیک می شوند احساس کردم گوشم رسیدکه

با نگاهی . کم نزدیکتر می شد -کمصدای گفتگو . اختفاء کردم آنجارفته و در» مؤ«درازکش زیر 

 خودسران روستایی را در سه متری باالی زن میانسال و دختر جو» مؤ«برگ های  زیر از

هیچگونه راه گریزی . فوری نفسم را درسینه حبس کردم ! زد ممشاهده کرده و درجا خشک

  .نداشتم

سرقرار  من درپشتخوشبختانه .دیگرشان طناب داشتند دست در یک دست داس و آنها در     

!  نندعلف را ازکدام کرت به چی: کردند یمروبروی من ایستاده و مشاوره آنها در داشتم و

ماجرای  از چون !هنگام خم شدن مرا درآنجا ببینند من شروع کنند ونگرانیم ازآن بودکه ازکنار
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  کارچه » مؤ«این آدم غریبه در زیر« :من خبر نداشتند، شاید با دیدن من فریاد می کشیدند

به محل، امکان داشت با  با آمدن کسان دیگر.... ! و فکرکنند که دزد هستم و یا ! می کند؟

  ».خطرجدی مواجه شوم

با شنیدن این جمله دلم به تپش افتاد و » .ازاینجا شروع کنیم«: درهمان حال، زن گفت     

ختانه دخترک با اما این بار شانس با من بود، خوشب» !عجب جای بدی گیرکردم« :گفتم

» !درآن یکی کرت ها علف زیاد است و برویم آنجا! مادر«: پیشنهاد مادرش موافقت نکرد وگفت

  .خالص می شدممخمصه این  با شنیدن پیشنهاد دخترک خوشحال شدم و داشتم کم کم از

از    خم شدن برای چیدن علف، فوری محضه آنها بالفاصله حدود ده متر از من دور شدند و ب

یونجه زار تازه . سوی جوی آب یعنی باغ سیب پریدم بیرون کشیده و به آن خود را »مؤ«رزی

این می دانستم چنانچه در. رفته بودم اما خوب در ،لباسهایم خیس گل شد و آبیاری شده بود

اندکی بعد باالی درخت سیب رفته و ساعتی در .  حالت مرا بینند دیگر مشکوک نمی شوند

: و از من پرسید. میزبان ناهار مرا به این محل آورد پسر هر رسید، دیدمظ. روی شاخه نشستم

محض ه تا غروب در این باغ مانده و ب!  چه ناراحتی! نه: گفتم... اینجا که ناراحت نیستی؟  در«

  . تاریکی، میزبان دو باره به سراغم آمد و مرا به داخل خانه برد

ردم و همه زدند  در سرسفره شام به میزبان تعریف ک ماجرای امروز را. مهمانان رفته بودند     

آنها را           آن زن با دخترش با اجازه قبلی ما به باغ آمده بودند و«: گفت میزبان! زیرخنده

  .  می شناسم و افراد قابل اعتمادی بودند

راز بنظرم هیچ چیزی برای یک انسان دردنیای آزاد بدتدراینجا بیشتر پی می بردم که      

همه چیز محروم می شود و مانند مرده  از مظلوم واقع شده و زندگی مخفی نیست، زیرا او

حیات به دوزخ  واقعی مبدل  «: متحرک به حیاتش ادامه می دهد و به جرئت می توان گفت

  »   .می گردد

  



  

  

  

  

   یپایان دوران تاریک

رساندم که  یم یخود را به کشوربرم، باید بسر یمخفبه حالت سالیان درازی توانستم  ینم     

 یشمس ۱۳۶۵ تیرماه ۲۱روز شنبه  .رسد یفرا م یجدائ روزو اما . به مبارزاتم تداوم بخشم

  که تنها نامش را شنیده امی غربت. غربت هستم عازم دیاری میل باطنرغم ه شب ب ۲۱ ساعت

  . ی آنرا هنوزلمس نکرده بودمها  یتلخ اما

تعقیب مورین همچنان دراطرافیان می رسید حاکی ازآن بودکه ماا ازخبرهائیکه دراین روزه     

به این راحتی به ترکیه برود؟  می تواندخیال می کنید میرموسی، «  :...   حتی در .من هستند

کرده ایم به هر قیمتی که شده باشد،  او را دستگیر و درمنطقه سفارش ) مزدوران(جاش ها به 

  »...به ما تحویل نمایند و

دربرنامه قبلی قرار بود حدود پنجاه کیلو متر راه کوهستانی را پیاده و یا با اسب طی کرده و      

علت نا امن بودن این ه اما با توجه به آخرین اطالعات واصله، ب. میخود را به مرز ترکیه برسان

متر راه یلو ک ۳۵اکنون قرار است حدود . مسیر، برنامه خروجم در شانزده تیرماه کنسل شده بود

. بوسیله ماشین و بقیه راه با پای پیاده ازکوره راههای کوهستانی بروم ]سرو[را از جاده اصلی

  !بهترین آلتیرناتیو همین برنامه است

شده و برای آخرین بار مجبور بودم حداقل لحظه کوتاهی هم که  سفرسرنوشت سازی بود     

طبق سفارش . رباز، محل مرا نمی شناختس! وداع کرده باشم [...]یک سربازی بنام باشد با 

   ساعت  در استفاده از تاریکی شب،  با »صارلیح«و »  آزاد«یعنی دیگر دو تن با قبلی او 

تعقیب مامورین  اما هرلحظه نگران ،بسیارخوشحال شدم. مدندیست و سی دقیقه به مخفیگاه آب
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کنار ما ه طرف جنوب بود درکه پنجره اش ب هم دراطاق بزرگ طبقه دوم... میزبان و  .بودم

  . نشستند

          چشمان ]سرباز.[دل پرداختیم دراطاق مزبور درگوشه ای نشسته و به درد و سرباز من و     

ای دور، سرگذشت غم آلودش را به چهره من دوخته بود، با آه تلخ و نگاه های عمیق به افق ه

 اما به بزرگی. نگران بود رنگ چهره اش پریده و] سرباز.[سراغ گرفتماو  را از نزدیکانمخانواده و  

فردا چه خواهد شد؟ دراین شرایط «: او، آهسته می پرسید. مقاوم بود پایدار و» ساواالن«کوه 

سخت نگران سرنوشت  من!  حساس چگونه  می خواهی ازدست ظالمان خودت را نجات دهی؟

هردو با دلهره » !خاک ترکیه شوید تنها آرزویم این است که فردا بدون حادثه وارد. شما هستم

: گفت» آزاد«چهل دقیقه را نشان می داد، ناگهان  یک و عقربه ساعت بیست و. نشسته بودیم

تا  و ما آنها زود بلند شدند» !اجازه بدهید هرچه زودتر محل را ترک کنیم!  من خیلی نگرانم«

هنگام  به ها شنیدم آنهادبع. زمان مالقات کم  بود. کردیمطبقه همکف مهمانان را بدرقه 

از داخل [...]  مقصدتا [...]  از قبرستان مسیر را  حفظ امنیت، قسمتی از منظوره بازگشت، ب

علت تاریکی شب و ناراحتی روحی ه بجوان ] سرباز[انبوه بیشه زارها و باغات عبور می کنند و 

او . ت زخمی می شودمی  افتد و قسمتی ازپایش بشد ش به تنه درختی خورده و به زمین پای

است  اما از شدت ناراحتی  یبا این که آدم مقاومسرباز، از زمین بلند می شود، » آزاد«به کمک 

         گونه هایش را خیس ایستاده و اشک پنهانی چشمانش،» آزاد«روحی لحظه ای درکنار

عزیزیم آغالما، « :با ابراز همدردی، دستش را به گردن  او انداخته و می گوید» آزاد«!! می کند

! زامان چتینلیکده یاشاییرالر هر آزادیخواه انسانالر: دونیانین قایداسی دیر بو! ناراحت اولما

اندکی بعدآنها راهشان را ادامه  داده و به »  !!بیلیرسن میمصیبت لری... یاخشی دیرکی، سن، 

  .منزل می رسند

» صارلیح«. حرکت من اطالع داشتند از زمان حرکت و مسیر» صارلیح«و » آزاد«میزبان،      

بود فردا  قبل ازحرکت من،  او را آشنائی داشت و قرار »خرابه حاصار«ه ژاندارمری باالی پایگادر

  !کنددرجریان امرگذاشته و به من کمک 

بود و من دراین » کله پاچه«شام  شب آخر. باالخره توقفم درخانه میزبان به پایان می رسید     

رسم مهمان نوازی این است؟ « :صاحبخانه می گذاشتم و به شوخی می گفتم باره سربه سر

همه »  !بلکه زودتر رفع زحمت بکنمتا امشب با استخوان خالی ازمهمانتان پذیرائی می کنید؟ 
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قرار است فردا تاریکی را  که چرا. می خندیدند، اما حقیقت،  شام امشب خیلی خوش مزه بود

دست پخت همسر میزبان ] وج ازمخفیگاه و رفتن به یک کشورآزادخر[ به روشنائی مبدل سازیم

 با میزبان و همسرش تا پاسی از شب را درکنار هم نشستیم، پس ازلحظه ای همسر. عالی بود

         ساعت اما من بعد از. میزبان هم درهمان اطاق خوابید میزبان رفت پیش بچه هایشان و

  .    یجان بیشتری  داشتمشب داخل رختخواب رفتم،  شب آخر ه۱ ۲

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  وداع با آخرین مخفیگاه 

های صبح چشمانم بسته شده و  یازشدت هیجان شب گذشته نتوانستم بخوابم، فقط نزدیک     

داخل اطاق  ازپنجره به تازه آفتابنور یگرما۱۳۶۵تیرماه ۲۱بامداد . به خواب عمیق فرو رفتم

. امروز، با روزهای دیگر فرق دارد. آلود ازخواب بیدار شدم آهسته باچشمان خواب کهتابید یم

  . روزهای تاریکی مخفیگاه را پشت سرگذاشته و برای همیشه با مخفیگاه وداع خواهم کرد

طبق معمول با همان بلوز و  .میل کردیم] و میزبان[...  رکنارسحرگاه امروز صبحانه را د     

» جمال«قرار است .  جا اختفاء کردمباغ انگور رفته و در آنکهنه به داخل ) لبه دار(شلوار وکاله 

انگار . بودم» معمار«و » جمال«هرلحظه منتظر . با خود ببردازمحل برداشته و  مرا قبل ازظهر

انگور چشمانم به طرف میزبان دوخته ]  کرت[داخل به ساعت کار نمی کرد،  همچنان درعقر

محض اینکه او، با عالمت دست مرا صدا کرد، ه ودیم،  بقبال با میزبان قرار گذاشته ب. شده بود

  بلکه تا نرفته بود میزبان امروز به شهر. من به محل معینی رفته و درآنجا سوار ماشین بشوم

میزبان درگوشه ای ازباغ و درکنار جاده باریک خاکی . اش را بدرقه کند] مهمان خطرناک[

 و من باال رفت دستشناگهان یک  که ر بودظه۱۲ساعت . ایستاده و محل مرا زیرنظر داشت

  .فوری به نزدیکش رفتم

 که حدود ،ایه رنگ را درآنجا دیدم که در درون آن، جوان سیاه چهر[...] پیکان جوانان      

جوانی را «: من گفته میزبان آهسته ب. لباس پاسداری نشسته است سال داشت، با ریش و۳۵

      است، مسئولیت راهنمایی و تحویل شما به» الجم«رداخل ماشین می بینید، اسمشکه د

  . عهده داردررا او ب» !معمار«



 زخاطرات یك سربا  372

_________________________________________________________  
 زیردرخت تنومندی درفاصله نزدیک در بچه خرد سالشان در... با ... و [... دراین هنگام،       

مشکالتم را  ایستاده و آماده بدرقه مهمانشان بودندکه نوزده روز درد، غم و ارحاج شهریارکن

همه آنها ازجایگاه انسانی، ارزنده ترین خدمت را دراین مدت بجای آورده  و. ه بودندتحمل کرد

دراین لحظات خدا حافظی، هنگامیکه با میزبان یکدیگر را درآغوش گرفته بودیم، اشک  . بودند

  !     محبت های این خانواده محترم هرگز فراموش شدنی نیست . ازچشمان حاضرین سرازیر بود

با » جمال«فوری درداخل ماشین نشستم،  .علت فصل کار، روستا خلوت بوده انه بخوشبخت     

بعدها شنیدم  . درلحظه نخست مرا خوشحال کرد زرنگی و هوشیاری او. شتاب حرکت کرد

ما  که پس از ازکوچه های باریک وخاکی روستا، خروسی را زیرماشین می گذارد هنگام عبور

  . میزبان جریمه اش را می پردازد

ی جاده جاده فرعی خاکی میان باغات، درپنجاه متراو مرا در . مخفیگاه را ترک کرده بودیم     

     دراینجا منتظر«: از اتومبیل پیاده کرد وگفت» جمال«[...] باغ  درکنار» سرو -اورمو«اصلی 

ظار شما رنگی ازطرف شهر آمده و درکنارجاده به انت[...] باشید، که به زودی با پیکان » معمار«

. رفت» جمال«رتیب با این ت. »! ..محض دیدن او سوار ماشین شویده و شما ب، خواهد ایستاد

  .آن محل مخفی شده و جاده را زیر نظرگرفتممن هم فوری در

ازمحل اختفاء من تا آنجا بیشتر . می دانستم درآن موقع خواهرم درخانه ییالقی باغشان بود     

. خیلی به یکدیگر وابسته هستیم و یمه اهمدیگر را ندید بود که دتیم. ازهفتصد متر فاصله نبود

در  ییهمه مهمترجدائی طاقت فرساو از از سرنوشت تلخ برادرش سخت نگران  بود ااو مطلق

می خواستم حتی یک . شدت دیدار او را  می طلبیده مانند هربرادر دلسوزی دلم ب.  پیش داریم

متاسفانه وضعیت ولی  وداع کرده باشم )میرزاده(انه خواهرم باشد با یگ شدهکه لحظه کوتاه هم 

  . غیرعادی من مانع این دیدار شد

نقطه [» سرو«مسیر رو بهمزبوردرکنارجاده پیکان طول نکشیدکه  پانزده دقیقه باالخره     

صندلی بغل دست راننده نشسته در معمار. دویدم طرف آنسریع به . نمود توقف ]مرزی ترکیه

با اشاره » معمار«. فوری این کار را کردم. شستمرارمعلوم من بایستی پشت فرمان می نازق. بود

  . با سرعت حرکت کردم و دستور معمار اجرا شد! زود حرکت کن« : به فرمان ماشین بمن گفت

قبل . متری قراردارددراین مسیرحدود پنج کیلو» قاطرچی«جالب اینجاست که روستای خودم  

بین مسیر به مزارع،   در برای آخرین بار وکوهها ناپدید شوم» نه حاصارگرد« ازآنکه درپشت
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چراگاهها، انبوهی بیشه زارها و باغات با صفای روستای خود  و روستاهای آمرود آغاج، تازه کند 

پل چند دهنه نازلوچای را می دیدم که دردوران . ره شدمخی» نازلوچای« نازلو بویژه رود و

دراین . کردیم یموستانم درحوالی آنجا به شکار ماهی می رفتیم و شنا نوجوانی و جوانی با د

      دردرون خودم . لحظات هولناک خاطرات شیرین گذشته درجلو چشمانم نقش می بست

      مادرم بهره چه زودگذشت آن دوران طالئی که ازمراقبت و محبتهای پدرم و« :گفتم یم

 معمار همچنان با حالت سکوت مسیر را  من و» مبه آن روزها افسوس می خورد و می بردم؟

    انگار که لب ها دوخته  شده بود و حوصله صحبت کردن نداشتیم و احساس. می پیمودیم

  ..می کردم همراهم ناراحتی مرا کامال درک می کند

   جاده خلوت بود،. رسیدیم» نازلو«پس ازحدود هفت کیلومتر به سرباالیی روستای       

      می آمد، چند بار چراغ های لی که درمقابل ما به طرف سرازیریکدستگاه اتومبیناگهان ی

من ه ه شد و بجمعمار متو! مشکوک شدم من از این کار .خاموش کرد باالیی را روشن ونور

که طبق قرار . است »جمال«آن اتومبیل متعلق به ! سرعت را زیاد کن! نگران نباش« :گفت

  » یعنی جاده امن است] چراغ[جاده، به اینجا آمده و منظورش ازعالمت قبلی ما او، برای کاوش 

اولین پایگاه ژاندارمری حدود پنج کیلومتری مقابل در میانه . تا اینجا کارها خوب پیش رفت     

شب گذشته درمخفیگاه گفته بود، عاملی دراین » صارلیح«. گردنه درکنار جاده مستقر بود

متاسفانه . ازاین پایگاه نگرانی نداشتیم. خواهد گذاشت خبر را درجریانپایگاه دارد و به موقع آن

اما او  در این حوالی نشدیم» صارلیح«درحرکت، ما موفق به دیدن  چند ساعت تاخیر علته ب

ما . پایگاه عمل شد سفارش او بوسیله عاملش در خوشبختانه. سفارشات الزم را داده و رفته بود

 درمسلح پست را  نفر سرباز دو. رل درکنار جاده توقف کردیمبه پست کنت رسیدنمحض ه ب

درحالت حرکت  یبه طرف پایگاه مرکز یداخل جاده فرع یصد متریک ترك کرده وهمان لحظه 

و به سربازان دست پست کنترل توقف کرده کنار در یردگم کردن لحظه ا احترام و یبرا. بودند

 .خوشحالی راه را ادامه می دهیم با» !بروید«: دکردن اشاره ،عالمت دست با آنها .کردیمبلند

کم  یدرطرفین جاده روستاها. شد یمی مرور به جاده متک بود وکلیه عبور و یمنطقه کوهستان

  .جمعیت قرارداشت



  

  

  

  

   یازخطرجد یرهائ

  یدرگرما. به طرف ترکیه ادامه می دهیم» سرو«راه را همچنان درجاده ! معمار من و     

خم  درمیان کوهها از سرازیری و سرباالئی گردنه های پر پیچ و. یس عرق بودمخهوا،  شدید

. قرارگرفتیم» چره«اندکی بعد درآخرین سرگردنه ای مشرف به چهار راه . کردیم می عبور

  . و اطراف آن زیر دید بود» سرو«بلندی آن دشت  که از یگردنه ا

  پست کنترل » چره«پل رودخانه  حدود سیصدمتری سرازیری، نرسیده بهدر متاسفانه     

ما با سرنشینانش  درآن هنگام یکدستگاه وانت قبل از. عبور و مرور سپاه پاسداران مستقر بود

 کرده و به معمار صحنه، در سر سرازیری سرعت را کم با مشاهده این. حال بازرسی بود در

اول :  کار پیشنهاد کردمفوری دو راه» !مثل اینکه وضعیت غیرعادی است، زود برگردیم« :گفتم

دوم بازگشت با اتومبیل به  و! کوره راههای کوهستانی اتومبیل و ادامه بقیه راه با پیاده شدن از

 معمار با! ... مخفیگاه دیگری در روستاهای نازلو چای، که حدود بیست کیلو متر فاصله داشتیم

آنها از ما  امکان دارد ند،می بینمامورین ازپائین ما را «: د وگفتپیشنهاد من مخالفت کر

  !!بهتر است راه را ادامه دهیم. مشکوک شده و مورد تعقیب  قرار بگیریم

این خطرجدی غیرممکن بنظرم     رهائی از. نداشتیم انتخاب شد، راه فراربدترین راهکار     

پشت  رمعمار سیگارگرفته و آن را د...اما برای کنترل اعصابم، از. من سیگاری نیستم. می رسید

 صد» خطرجدی« .پس ازلحظه ای کوتاه درکنار تابلوی ایست توقف کردم .فرمان دودکردم

  . کرد یمدرصد مرا تهدید 
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 درپشت اش به صورت  ۳ -ساله الغر اندام با ته ریش، تفنگ ژ ۲۲پاسداری حدود       

 پاسدار .شیشه پنجره پائین بود. با قیافه خشک، فوری درکنار ماشین ایستاد» حمایل فنگ«

در » معمار«. و ماشین مال عمویم است.] ! [..به روستای «: گفتم» ؟...کجا می روید و«: گفت

           حاال ایشان را به محل کارش رسانده و به شهر بر. احداث می کند  ... روستای مزبور

را کپی کارت » !کارت ماشین را ببینم«: پاسدار با نگاهی زیرچشمی به من گفت» .گردم یم

. همزمان معمار تعدادی کارت کارگری را ازداخل کیف دستی اش ارائه داد.  نشان دادم

  .این معرکه نجات داد هوشیاری  معمار، ما را از

 مسافرکشی : جواب گفتمدر ».دیولی با ماشین شخصی مسافرکشی نکن! بروید« :پاسدارگفت

باید بگویم . به دادم رسید خداوند دراینجا هم شانس با من بود و» !خدا حافظ. کنم ینم

، مبا سرعت کم حرکت کرد. سیگارتلخ درکنترل اعصابم خیلی مؤثربود و هرگز خودم را نباختم

  هرچه دور. محض دور شدن از دید مامورین با سرعت زیاد منطقه را پشت سرگذاشتمه اما ب

رزی سرو اندکی بعد حدود هفت کیلومتری پلیس م. کردم یممی شدم بیشتر احساس آرامش 

  .  و تاسیسات گمرک رسیدم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   یمرزمنطقه توقف در

ی که به جاده فرع یازجاده اصل »معمار«یراهنمائنرسیده به تاسیسات گمرک مرزی، با      

. یمرسید] [... یبه روستابود، ظهر سیزده و سی دقیقه ساعت  .پیچیدم [...] چپ در خاکی بود

و از  کرده های مشرف به ترکیه،  درکنار خانه ای گلی توقفروستای کوچکی بود دردامنه کوه

  . اتومبیل پیاده شدیم

گلیم رنگارنگ کهنه درکف خانه پهن شده . همکف شدم با راهنمائی معمار  وارد خانه ای     

پدرم « :معمارگفت. تکیه کرده بود» متکا«پیرمردی درگوشه ای، روی پتو نشسته و به . بود

 مهربان و ساکت یمرداو . پیرمرد سالم مراگرفت و به من خوش آمدگفت .دادمم سال» .است

   .و زیاد حرف نمی زدبود 

چند درآن لحظه . بود روستا یمشرف به راه داخل باال تر و خانهازکف  نیم متر خانه پنجره     

دیدن  با ،معمار. پنجاه متری مقابل پنجره درکنار دیواری نشسته وصحبت می کردندزن در نفر

دسته  سرزنها   آن از ییک ،ماست یشانس بداز این هم «: گفتمن ه آهسته ب شد و یآنها عصبان

به  اما ما .باشندجاسوس کنم  یفکر نمولی . کند یم جمع اطرافشرا به  همیشه زنهااست، 

  . کنیم یمهرکسی شک 

حب اش مسترد عازم شهر شد تاپیکان را به صا معمار، مرا به پدر و مادرش سفارش کرد و       

. در پشت پنجره دراز کشیدم و کف اطاق درمن برای در امان ماندن از دید بیرون، ناچار . نماید

. کرد یم خراباعصابم را  طرف دیگر ازها مگس مهمان نوازی گله ای از  یکطرف و گرما ازاما 
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ه ای بعد لحظ پیرمرد ناراحتی مرا حس کرد و .صدایم را در نمی آوردم کردم و یمولی تحمل 

  .دیوار به اطاق بزرگی انتقال دادند مرا از سوراخ بزرگ) مادر معمار( کمک همسرشه ب

 معموال در[ .آن هم بسته بود که این اطاق فاقد پنجره بود، فقط یک درب ورودی داشت     

] گویند و درآنجا نان می پزند یم» تندیر ائوی« دهات به اینگونه خانه ها به ترکی آذربایجانی

گوشه های دیگر وسایل  گندم و داخل نیمه تاریک بود، درکنار دیوارها گونی های  پر از آرد و

و از قسمت جلو راهی بود برای رفت و آمد حیوانات به  ،سبک کشاورزی انباشته شده بود

 بوی نان در داخل . قرار داشت که مادرمعمار نان تازه پخته بود یدر وسط خانه تنور. طویله

معمار با نوه اش که دخترک خرد سالی بود درکنار تنور، روبروی من نشسته مادر .می پیچید

پایی کارهای خانه را رک خرد سال بطور سدختردخترش یعنی، خواهر معمار و مادر . بودند

  . انجام  می داد

ازداخل طویله  یتوانید درگوشه ا یمحتما خسته هستید، ! آقا«: مادرمعمارگفتاندکی بعد      

 و ی آب گرمنایلونبزرگ ظرف یک داخل طویله رفتم، خوشحال شدم، بالفاصله  .کنید حمام

یادم بود دردوران . کرد یم تداعیاین صحنه دوران قدیم را  .صابون گذاشته بودنددرکنارش 

! حقیقت چه حمامی. داخل طویله حمام کرده بودمروستای خودمان بارها درکی هم درکود

همه دست به دست هم داده، منظره  و سرو صدای حیوانات مخصوص طویله تاریکی و بوی

اینجا برایم بیگانه نبود بلکه  نه تنها البته چون روستا زاده بودم.  خوبی را بوجود آورده بودند

پس ازحمام درکنار تنور . باالخره آب گرم خستگی را از تنم خارج ساخت! بود هم لذت بخش

نعمت  حکومت های غیر ملی، ازن روستا هم به برکت ای.  کردمکرنشستم و از مادر معمار تش

  . برق برخوردار نبود

گویا و  سرنوشت من ناراحت می شد او از. ، زن بلند قد و مهمان نوازی بودمعمارمادر پیر      

   با توجه .من، افراد دیگری را نیز این انسانهای با وجدان روستا نشین نجات داده بودند قبل از

 نگاه کرد و یرین مادر معمار، من عکس همسر و فرزندانم را به او دادم وبه صحبت های ش

! فرزندم « :را به من نشان داد وگفت »نهره«او، . حت شد و شروع کرد به گریه کردنبیشتر نارا

کسی به آنجا » !نهره«چنانچه خطری احساس کردیم،  شما فوری بروید به داخل ! نگران نباش

  .  ت مادر معمار برایم دلگرم  کننده بودصمیمی!  ».گمان نمی برد
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.  نگرانی چشم به راه او بودم با. هنوز معمار برنگشته بود ولی کم کم غروب نزدیک می شد،     

        صدای تراکتور و ماشین از داخل روستا به گوش می رسید، بیشتر نگران که ازگاهی هر

؟ اما مادر معمار همچنان در ...کرده اند ونکند معمار را دستگیر«: خود می گفتم بامی شدم و 

هرچه هوا  رو به . ناگهان درهمان لحظه معمار از راه رسید  1 .کنارم نشسته و قوت قلب می داد

می دانستم مامورین، شب ها قادر به کنترل این . نگرانیم کاسته می شد تاریکی می رفت، از

  !مناطق  نیستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

ظرف بزرگی است ازگل رس مخصوص، ماست را داخل آن می ریزند و مخلوط با آب آنقدر آن را با : »نهره« -۱

دست به باال و پائین حرکت  می دهند تا ماست ها کامل بهم خورده و در نتیجه کم کم  به کره تبدیل شده و 

  .بدیل می گرددبقیه ماست ها به دوغ ت



  

  

  

  

  

   تواند ابدی باشد یمجدائی که 

 .  رسید یاسب ها بگوش م یسم پا یدربیرون خانه صدابه لحظات حساسی رسیده ایم، ...      

هستند که ی ها قاچاقچ«: گفت شده است؟ یچیست؟ چه خبر صدا و سراین  ازمعمار پرسیدم

 می کنند آمد به ترکیه رفت و... روغن و   ازجمله پارچه، لباس،  نقل اشیاء حمل و یها برا شب

   .نمایند یمعاش م ین راه امرار وا و از

   نظره ب که حدود بیست سالهورزیده و بوسیله معمار، پسرکی کوتاه قد  یپس ازلحظه ا     

کرده به  یحافظ خانه خدا یازاهالبالفاصله  .شد یمعرف منه ب» جلودار«عنوانه رسید ب یم

متاسفانه درختانش از بی آبی درحال  و داشت که پائین دامنه کوه قرار مرفتی یداخل باغ

   خشکیدن بودند

 کخن و صاف ی، ستارگان درخشان، هوایآسمان آب. جا پرده افکنده بود همهدر یتاریک     

 ترك وطنم یپایان تق قلبم لحظات - تق یصدا و بخصوصپرندگان  و ی، سکوت اهالیکوهستان

دست سرنوشت مرا تا به این نقطه کشانده و معلوم نیست چه !  ددا یم را خبر) آذربایجان(

درداخل باغی سرجای خود که ایستاده ام، با هزاران . سرنوشت تلخ تری درپیش داشته باشم

آزادی چقدر شیرین است که انسان با رغبت زیاد برای : ازخود می پرسم. فکرغوطه ور هستم

ز را تحمل می کند؟ انسان به آسانی از همه چیزش  بدست آوردنش این همه مصائب غم انگی

؟ گاهی می گویم نکند این ...می گذرد حتی جان عزیزش را عاشقانه در این راه نثار می کند؟ و

خیلی ها هستند که اکنون مزارشان درگوشه کنارجهان قرارگرفته است؟  جدائی ابدی باشد و
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تافتم می تواند به نحوی با گذشته ای همچنین تصور نمی کردم آینده ای که به سویش می ش

  .که درپشت سر می گذاشتم قابل مقایسه  قرار بگیرد

آماده  با آخرین وداع با طبیعت، درآخرین نقطه، که شب بود۲۲ساعت  ]۱۳۶۵تیرماه  ۲۱[       

دونفراسب سوارحداقل «: نحوه حرکت را اینگونه توجیه کردمعمار ! آزاد یبه دنیاحرکت 

 یکصد متر عقب تر، بدنبال او راهنما کپسربدنبال آنها  عنوان جلودار،ه ب وترجلدویست متر

بیست  پس از. معماریکصد متر عقب تر و من هم یکصد متردرعقب معمار راهپیمائی آغازگردید

سمت راست حدود پانصد متری باالی تپه پایگاه ژاندارمری و  .دقیقه به اولین دره رسیدیم

علت نا امن بودن منطقه نیروهای دولتی قادر نبودند راهها ه بته شب ها بال. پاسداران مستقر بود

  .   را کنترل  نمایند

درگیری با مخالفان رژیم به هالکت رسیده  چند روزقبل دراین مناطق عده ای پاسداردر     

 .ازمسیر پایگاه مزبور بدون حادثه عبورکردیم. این حادثه باعث وحشت آنها شده بود و بودند

    علت صعب العبور بودنه حرکت ما ب. تا مرزحدود پنج کیلومتر باقی مانده استی هنوز ول

علت تاریکی، جلودار را ه درمیان دره ها و دامنه کوهها ب. متکی می شد» مالرو«جاده  کوه ها به

هدف ازآرایش . کرد یمازگاهی توقف کرده و مرا کنترل  هراما معمار. بصورت شبحی می دیدیم

چنانچه جلوداران با خطری مواجه شوند ما با استفاده از فاصله کافی  زود تغییر مسیر : داین بو

  .داده تا در تله گرفتار نشویم

قرار [...] پس ازپشت سرگذاشتن قسمتی از راه، اکنون درشمال کوه های حوالی روستای      

ین این دوکوه از دره ای باید ب. گرفته ایم که حدود یک کیلومتر به کوه مرزی باقی مانده است

دراین موقع شب ناگهان ازپائین دره صدای  مشکوکی بگوش رسید، . عبور بکنیم[...] خطرناک 

وجود   . داشتیم، فوری درپشت سنگ ها مخفی شدیم معمارکمتر ازپنجاه متر فاصله من و

لومتری ما در دو کی... [...] گشتی های شبانه یا تله های کمین محتمل بنظر می رسید، زیرا 

  . قرارداشت

. پس ازتوقف کوتاه معلوم شد،  صدا مربوط به تغییر مسیرناگهانی اسب سواران جلودار است     

  احساس آرامش  ، بیشترمیشد یمنزدیکتر  مرزبه هرچه . سریع به پائین دره سرازیر شدیم و

[...] که  [...]ی آخرین دره را هم پشت سرگذاشته و درابتدای آخرین رشته کوه مرز. می کردم

  . متر ارتفاع داشت قرارگرفتیم
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راهنما را گم  کپسر سواران جلودار و ی،تاریک علت توقف کوتاه وه متاسفانه دراینجا ب     

 .استراحت داد وخستگی زیاد، پیشنهاد توقف و من شدن پاهاي یزخمعلت ه معمار، ب .کردیم

معمار، کوله بار مرا گرفت و به »  .ویمخطر دور شبلکه از تا کنم یمسختی را تحمل «: گفتم

، از و شل بودن خاک و شن نرم طرف شیب سر باالیی هشتاد درجه از یک.  حرکت ادامه دادیم

  .   سبب کندی  صعود ما به باالی کوه می شد گردیطرف 

درسمت راست . قرارگرفتیم دقیقه شب درباالی ارتفاعات مرزی ده 23سرانجام ساعت      

ترکیه و درسمت چپ روشنائی چراغهای  [...] ائی چراغها و نورافکن های اریک روشنداخل دره ب

  .  چشم می خورده ب[...] روستای 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  بخش هشتم

  دوران خود تبعیدی درکشورترکیه 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  احساس آرامش درخاك ترکیه 

   را بـا موفقیـت   نـاک خطرراههـای   اسـت،   ۱۳۶۵تیرمـاه   ۲۱در  شب ۱۲ساعت نزدیک به      

اسـت،   »ترکیـه  آذربایجان و« ینقطه مشترك مرز که ][...هکو قله در اکنون وگذاشته  سر پشت

         هـوای خنـک   بـاد مالیـم در  . پرسـتاره بـود   و آسـمان نیمـه تاریـک   . ایستادیم ه ای کوتاهلحظ

  . می وزید، لباس های تنم خیس عرق بود و ازتشنگی رنج می بردم

اکنـون  . نهـاده ام  پـا ترکیـه   یعنی به خاکبه آنسوی کوه  و به حرکت ادامه دادهاندکی بعد      

بـرای رفـع خسـتگی موقـت درکنـار      حاال دراینجا . کنم یماحساس آرامش این کشور  درخاک

مقابلم درحدودپنجاه متری درشبهی را  بالفاصله. نشستیمروی تخته سنگها  سرازیریدر شیاری

 معمار نگران شد. را درجریان گذاشتم آهسته معمار. درحرکت بود مشاهده کردم که به طرف ما

 کدیـدیم پسـر   ،شـبهه دیـک شـدن   خوشـبختانه بـه محـض نز    .که جای گریزی هم نبود چرا

بـه مـا     باره پسرک هم خوشحال شد و دو .در بین راه گم کرده بودیماو را ماست که راهنمای 

  .سب سواران جلودار ازپیش رفته بودنداولی  پیوست،

 مـی دانسـتم   کـه  چـرا نگران نبـودم   این بار. حرکت ادامه یافتموقت رفع خستگی  پس از     

ازسراشـیبی   با خیـال آسـوده   ! مرا به ایران مسترد نخواهند نمود صورت دستگیری همحتی در

[...] بزرگـی  دراین مسیر، باید از رودخانه. درحرکت بودیم ...] [بسوی مقصد اولیه یعنی روستای

 .شب انسان را به عالم رویا می بـرد  موقعآب درسرازیری دراین سرعت صدای  .کردیم یمعبور 

در  ناگهان. ت خستگی با کفش و لباس از رودخانه عبورکردمشدبدنم خیس عرق شده بود و از 

.  را دیدیم که قبال آنها را در بین راه گم کـرده بـودیم  نفر اسب سوار جلودار  دوآنسوی رودخانه 
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آنها اسب ها را بارکرده و باتفاق پسرک راهنما دو باره با استفاده از تاریکی شب به آنسوی مـرز  

  .ازآنجا آورده بودند برگردندیعنی محل اولیه ای که مرا 

 دردره کم عمقـی کـه درمحاصـره درختـان بـود بـه       قهدقی 24و30 ساعت تیرماه۲۲یکشنبه      

      فقـط گـاه گـاهی صـدای     و جنبنـده ای بیـدار نبـود   شـب  دراین هنگام . رسیدیم] ...[ یروستا

بال میزبان کـه  مورد استق ای جلو درب خانهکنار روستا دردر .سگها بگوش می رسید» عو -عو«

  .به داخل خانه همکف راهنمائی شـدیم بالفاصله   .بود قرار گرفتیم یچاغو سیه چهره مرد جوان

    قبـل بودنـد،  داشتند و به ترکیه پنـاه آورده   را نیزکه تابعیت ایران پناهنده دیگرجوان نفر چهار

  . نشسته بودند ازخانه  درگوشه ایبه اینجا آمده واز ما 

یـک   فـوری   میزبـان بـود،   که مـادر  قزن چا نشستیم، پیر در داخل خانه  ینکهمحض اه ب     

هدیـه ای   انگارکه بهترین  را فراموش کردم، با دیدن چایی همه چیز. استکان بزرگی چای آورد

بالفاصله .  نداشتم حوصله نشستن و صبر کردن برای خنگ شدن چای را. به من  می دادند بود

 از. سـاز نبـود   کرده و باال کشیدم  اما یک استکان چـای کـار   کخن چای را» نعلبکی«درداخل 

اگر امکان دارد یـک   باالخره با پر رویی از پیر زن خواهش کردم .شدم می شدت تشنگی هالک

خوشروئی فورا سفارش  با و پیر زن مهربانی بود، تشنگی مرا حس کرد . قوری چای برایم بیاورد

  .  جان تازه ای گرفتم خالص شده وازتشنگی  یبزرگ چاو با خوردن یک قوری  مرا قبول کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ها با نفس آسوده  یتداوم سخت

[...]  دراولین روستای مـرزی . درخاک ترکیه هستمو اکنون  دوم تیرماه است بیست وامروز      

بیـرون خانـه    ]قضـای حاجـت  [اندکی بعد برای . چای می خورم درداخل خانه همکف نشسته و

درنیمـه تـاریکی شـب درختـان     .  قرار داشت] ...[روستا درداخل دره ای درشمال رودخانه .مرفت

بوجود آمده جای  سرسبزی چنین زیادی دراطراف بچشم می خورد، معلوم است به برکت آب، 

   .است

     غیرقـانونی وارد ترکیـه شـده ام    ولی می دانم کـه  تداوم سختی ها نفس آسوده می کشم با     

 حد اقل یک تـا دو مـاه بایـد    درصورت معرفی. به اولین پایگاه پلیس معرفی کنم  خود راباید  و

تصـمیم دارم  بـدین جهـت   . منتظرتشـریفات قـانونی بشـوم   » یوکسک آوا«یا  »حکاری«درشهر

 ودولی تا اسـتانبول حـد  . معرفی کنمدرآنجا به پلیس  غیرقانونی به استانبول رفته وخود رابطور

  .درپیش دارمراه  متر کیلو ۱۵۰۰

   بایـد  و زمان فشرده است و نمی توانم استراحت کـنم . ازخستگی و بی خوابی رنج می بردم     

می رود  »وان«پورت داشت، آزادانه به شهرپاس» معمار«.تر به محل دیگری انتقال یابمهرچه زود

کدیگر ملحـق  به ی» وان«در قاچاق رفته و بود و مجبور بودم، بطور ]تقلبی[اما مهرپاسپورت من 

  . شویم

سـفرش ماننـد مـن     سربازی فرارکرده بود شرایط که از] امیری، اهل کرمانشاه[یکنفرجوان      

از  تیرماه  ۲۲  ۰۳۰۰ساعت  در دو نفر راهنمای جدید، ما را. همراه من  می آمدهم به  وا بود و

هـا، پاسـگاه   در ظـرف یکسـاعت راه ازپشـت تپـه     . دیگری حرکت دادنـد  نقطهبه ] ...[روستای 
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ده دقیقـه  درفاصـله  . زیرپل ایستادیم در» یوکسک آوا«درنزدیکی جاده و  هژاندارمری را دور زد

کیلــومتر مانــده بــه  سوارشــدیم، چنــد ه توقــف کــرد و فــوریدرکنارجــادتاکســی  یکدســتگاه

م داخـل شـده در سـرباالیی بـه     خـ  سمت چپ به جاده خاکی  پـرپیچ و  در» یوکسک آوا«شهر

  .رسیدیم» ...« یروستا

خانـه هـا    .قرارداشـت  »یوکسـک آوا  « شهر روستا درباالی تپه ای حدود ده کیلومتریاین      

باد سرد کوهسـتانی  . اینجا خشک بود] ...[همه گلی بود و درختی بچشم  نمی خورد و برعکس 

 چترش را باز کـرده و  روز روشنائی .کم کم سایه تاریکی شب محو  می شد و به آرامی می وزید

  .می گشت هویدا   اطراف کوه های بلند و دره های عمیق و سرسبز، درافق های دیدگانم در

  مـا را تحویـل گرفتـه و بـه داخـل خانـه بـزرگ        یبالفاصله مرد میزبان میانسال و بلند قد      

. مـی شـد   دیـده   خانـه  پنجره های خانه به طرف جنـوب بـود و بیـرون   . همکف راهنمائی کرد

مـن و همسـفرم درکنـار    . رختخواب های زیادی روی هم چیده  شده بـود اطاق از درگوشه ای 

 فـوری  دونفر راهنما که ما را بـه اینجـا آورده بودنـد   .  نزدیک درب ورودی نشستیم پنجره اولی

  .ناپدید شدند

بانـدهای قاچـاق   معلوم بود کـه  اما  ،نمی دادندما را درجریان برنامه حرکت قرار قاچاقچیان      

چشمانم . ما را به مقصد برسانند بودند مجبور که چرا.  هندانجام می د خاصی مهارتکارها را با 

زخمهـا ی خـونی     پس ازکندن پـوتین سـربازی و جـوراب،    .خوابی می سوخت همچنان از بی

میزبان،  روبـروی مـا نشسـته و نظـاره گـر        خانم همان لحظه، در.  پاهایم بشدت اذیت می کرد

» پمـاد «خانم دارد به احوال من گریه می کند و او بالفاصله رفت  آنکه  دیدم. زخم پاهایم بود

  . و آن را به محل زخمها مالیدم  آورد

مهمـان   خـود  با فرهنـگ سـاده روسـتایی    و دو میانسال بودند میزبان و همسرش، هر مرد      

ه بـه یـاد   ماست تازه،  صبحان پنیر و»لواش« نان با و خانم،  سفره را پهن کرد. نوازی می کردند

. خالی بخـورد  آنها راآدم می خواست  ند کهنازک و خوردنی بود آن قدر نان ها. ماندنی خوردیم

 پـس از . بخـواب رفتـیم  همسفرم لحظه ای کوتـاه   من و و پس ازصرف صبحانه، اطاق خالی شد

امکـان دارد  « :گفـت مـی   او. مـی کنـد  ما را بیـدار    پسرک دوازده ساله ایلحظه ای دیدیم که 

شـما دو  تـا   من سفارش  شدهه اذیت کنند و برا خانواده ما و به خاطر شما ها  ارم ها بیایندژاند

. پسرک اجازه نداد درخانه بمانیم هرچه خواستیم برای استراحت» !نفر را با خودم به صحرا ببرم
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گله ای گاو وگوسفند درمحوطه بودند و پسرک می خواست دام ها . ازخانه بیرون آمدیم ًامجبور

اجـازه  «: بـه پسـرک گفـتم   . قادر بـه حرکـت نشـدم   و  پاهایم بشدت گرفته بود.  ا به چرا ببردر

    مثـل فرمانـده ارتشـی فرمـان     و سختگیر بود خیلی او اما ! دهیدحداقل سوار االغ یا اسب بشوم

خوشبختانه آنها موافقـت   و ناچار جریان را به والدین اش خبردادبه . پسرک قبول نکرد .می داد

  ۱ .پسرک خالص شدیم باالخره از شر. د که درداخل خانه بمانیمکردن

شـب  ۲۱سـاعت  . مهستیمنتظر راهنمایان  و ما غروب نزدیک است .خوب استراحت کردیم     

    بـا خـدا حـافظی از میزبانـان    . دستگاه تاکسـی از راه رسـیدند   ناگهان یکنفرراهنما با دو که بود

      درقسـمت سـرازیری، کنارتقـاطع جـاده اصـلی     . متاکسـی شـده و روسـتا را تـرک کـردی      سوار

شـرایط مـا    کـه در دیگرند نفرچلحظه ای بعد، . داخل مزرعه رفتیم پیاده شده و »یوکسک آوا«

باالخره ما، در دوگـروه  . عده ما به هفت نفر رسید ما پیوسته وه گریخته بودند، ب ایران بوده و از

بـه طـرف شـهر وان عبـور     » یوکسک آوا«شبانه از با دو دستگاه تاکسی بدون حادثه  و جداگانه

  .کردیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

متاسفانه به لحاظ امنیتی، محلـی بـرای تمـرین راه پیمـائی     . مخفیگاه مانده و پاهایم گرفته شده بود مدتی در -۱

برایم آورد و بعلت تنگـی، پاهـایم را بشـدت     با عجله ازشهر» معمار...«و همانروز  امانت بود پوتین ها نیز و. نداشتم

رفتن هرگز خسته نمی شد، متاسفانه، دراینجـا  پاهـایم بکلـی  مـرده        که با راه» مؤلف«باالخره . کردند یماذیت 

  . و به سختی راه می رفتم. بود
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  خطرناك    نقاطعبوراز 

که اهل ترکیه ] راهنما[هفت نفر ما را با یک نفر شب هنگام ،یاکستدستگاه  دوراننده های      

. پیاده کرده و خودشان رفتندپائین کوه  و درکنار جاده »یحکار«شهر ینرسیده به سه راه بود،

کوه صعب العبور . ما باعالمت دست راهنما، فوری به دنبال او و به باالی کوه صعود را آغازکردیم

      بـاال  ی هـم داشـت  سـرباالی تنـد  دار سنگی کـه خیلـی   شیب  یت هاقسم از یدشوار با و بود

  .  رفتیم یم

        ازعقـب صـدا یـی بگوشـم  رسـید کـه       ناگهـان  کـه  پیشروی کرده بودیم حدود یکصد متر     

های، نفسم بند آمده و قلبم دارد می ترکد و دیگر نمی توانم بیایم، آ! کمک -کمک«:  می گفت

   » ... !!انید که فرزندتان در همین جا خواهد مرد ویقین بد! مادرم! پدرم

برگشـتم و  ] پائین کـوه [من درلحظات حساس در میانه کوه با شنیدن صدا فوری به عقب       

، یک نفر جوان بیسـت سـاله، چـاغ و سـنگین وزن درمیـان      در قسمت پائین تر از من دیدم که

آن گذاشته  است  و قادر بـه  درکنار  سرش را را گرفته و تخته سنگها با دو دستش سنگ تیزی

بـه فارسـی    فقط  جوان مزبور فارس زبان بود و نمی توانست ترکی صحبت کند،. حرکت نیست

  .می نالید تکلم کرده و از وضعیت ناهنجار

ت دهشتناک این جوان بیگناه در این موقع شب مرا بیشتر ناراحـت کـرد و بطوریکـه    وضعی     

   مصـیبتی  ایـن چـه    ! این زندگی لعنت بر«: گفتم با خود . کردممصیبت خودم را هم فراموش 

خودم را درهمان لحظه برجای پدر ایـن جـوان   » .سرجوانان  بیگناه مردم می آورند است که بر

  .اشک ازچشمانم جاری شد و بشدت مظلوم گذاشته

ه رفتـ » اراهنمـ «به دنبـال مـرد    ان ماهمسفر .نجات جانش بود فکرفقط به دراینجا هرکس      

 آن  آهسـته بـه  . اما نجات این جوان دراین شرایط، برای من از همه چیز واجـب تـر بـود    بودند،

بـا شـنیدن    او» ...وم مـی رویـ   هم مانم و هردو با یممن درکنارت ! نگران نباش«: گفتم !جوان

دانـم کـه تنهـا     یمـ   !دیگـر نمـی ترسـم   « :گفتگشت برخوشحال شد و  خیلی حرف های من

او  قـرار داده و  میان پاهایشدرگردنم را از پائین  و مگرفتپشتی اش را  کولهفوری » ...و.نیستم 
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و  خوشـحال شـد  خـود را بـاز یافـت،    جسمی  ی وقدرت روح! جوان .به باال بردمرا از شیب تند 

  . و وحشت زده  شده بود گذاشتم تنها خواهاو را درکوه و بیابان کرد  یم فکراول . تشکرکرد

هــردو خــود را بــه و ســرازیری بــود، بــاالخره  آنســوی کــوه شــییب نداشــته خوشــبختان     

    . بودند رساندیم نمایان که مانند شبهی از دور همسفرهایمان

ازپشـت پایگـاه    ،یجنگلـ  یدره هـا  ومیان تپه ها  ی درو راهپیمائازکوه  پس ازیکساعت صعود

زدیکـی سـلماس آذربایجـان بـه     که درن» زاب کبیر«دراینجا به رودخانه . ژاندارمری عبورکردیم

عمق آب  «: راهنما گفت. ناچار بودیم از رودخانه عبورکنیم.  معروف است، رسیدیم» زوالچای«

 علت سـرازیری و سـرعت زیـاد آب، عبـور یـک     ه برودخانه کمتر از یک متر نیست، و همچنین 

» !ورکنیمعبـ  از اینجـا  همه باید دست به دست هم داده و بصورت گروهی. نفری خطرناک است

» راهنمـا «بـاالخره بـا تـدبیر    . گوش می رسـید  صدای رودخانه دراین هنگام شب وحشتناک به

  . از رودخانه عبورکردیم با موفقیت دسته جمعی

کمر کوهی قرار داشت  درآنسوی رودخانه، جاده در .مشکالت درپیش است هنوزن همه با ای    

 اصـلی   روان بـاال مـی رفتـیم تـا بـه جـاده      درجه، در روی شن های  ۸۰پنجاه متر شیب  و باید

. کـرد  یپای کسی لیز می خورد بالفاصله به داخـل همـان رودخانـه سـقوط مـ      چنانچه، برسیم

کنـار  درمتـری   علف ها به سختی خودمان را به یـک و  آهسته باگرفتن از تک سنگ ها آهسته

  .به حالت درازکش درتاریکی اختفاء کردیمدر همان شیب جاده رسانده و 

حدود  .درفاصله ای به وسط جاده انداخت و راهنما، بالفاصله دودسته علف را بهم پیچیده     

. دستگاه تاکسی با مشاهده علف ها درهمان محل توقف کردنـد  دوراننده های  پانزده دقیقه بعد

  .با عالمت دست راهنما سریع سوار تاکسی ها شده و احساس راحتی کردیم

سـاعت   خوشبختانه پست بازرسـی نداشـت،  بودکه » باش قاال«شهرمسیرمان دراولین شهر     

تاکسـی   ژانـدارمری، از  ساعتی بعد دریک کیلومتری پاسگاه. آنجا گذشتیمبدون حادثه از ۰۰۳۰

سـاعت   دو درظـرف میان کوه های کم ارتفاع و تپه ها  راه را از از قسمتی دیگر بار و پیاده شده

دو  دراینجـا نیـز  » راهنما«. جاده اختفا کردیم باره درکنارو د  ،زدن پاسگاه پس از دور. پیمودیم

درهمـان محـل توقـف    طبق معمـول  تاکسی ها .  دسته علف بهم پیچید به وسط جاده انداخت

  . نمانده بوددرجان ما ولی رمقی بود  قسمت زیادی از راه طی شده. کردند و همگی سوار شدیم
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ازسـمت  » وان«تاکسی ها نرسیده بـه شـهر   ببود که قبل از طلوع آفتا های صبح ینزدیک     

را  خاکی بود، دست انـداز هـا مـا   مزبور  جاده. مسیردادند راست به جاده فرعی کوهستانی تغییر

شـب  . گرفتـه بـودیم   ی خـود هـا  یمحکـم ازصـندل   ، اماکرد یممانند توپ فوتبال به هوا پرت  

کـه درانتظـار وصـول بـه      چرارنج  اما تحملش آسان بود،  پر فراموش نشدنی بود،  سفردشوار و

  .دنیای آزاد بودم

 

  

  وصول به شهر وان       

را ما  هفت نفر بالفاصله. شدیم وارد» وان«به حوالی شهر ،تیرماه ۲۳ سپیده دم روز 4ساعت      

از یک گروه پنج نفری از ما جدا شد، اما مـن و همسـفر قبلـی ام کـه     . به دوگروه تقسیم کردند

  دو خانـه یـک  بـه  نفـر مـارا    هـردو دراینجا هم  آشنا شده بودیم، هم با] ...[ترکیه روستایاولین 

مساحت  که شاید هفت مترداخل اطاق کوچکی بوسیله میزبان درطبقه دوم به . طبقه ای بردند

 گرفتگی پاهایم از یکسـو و !  البته چه استراحتی .به استراحت پرداختیمداشت راهنمائی شده و 

  . یگر خواب را ازچشمانم ربودشدت درد زخمهایش ازسوی د

اطاق روی فـرش   بود درگوشه ای ازنان، پنیر و ماست را که پس ازطلوع آفتاب صبحانه باالخره 

کـاش بجـای صـبحانه اجـازه مـی دادنـد       «:چیدند، اما بقدری خسته بودم که بخود مـی گفـتم  

بانـدهای قاچـاق    همه این افراد جزو. اما معلوم بود که این کار غیرممکن است» استراحت کنیم

سرانجام صبحانه مفصـل صـرف   . بطور سریع انجام می دادند بودند و بایستی کارها را بامهارت و

  .شد

همسفرم جدا  ازدراینجا . دونفر راهنمای جدید به محل آمدند که ظهربود 11ساعت درراس       

بـا پیمـودن    و پیادهباپای همراه خودش مرا  رراهنمای دیگ. بایکی ازراهنمایان رفت او. می شوم

ایـن شـهر زیبـا را    که اولین بار بود ن ای. آورد» وان«به داخل شهرراه شوسه  کیلومتر حدود سه

. شـدیم  »اصالن پاساژی« واردشهر  رداخلبیشتراحساس آرامش می کردم، نخست د. می دیدم

  . یمدوخوشحال شدبادیدن یکدیگر هررا دیده و » معمار«ان در داخل مغازه الکترونیکیناگه
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من  از  ، صمیمانهورود به مغازه، احمد محضه ب. نام داشت»احمد«الکترونیکی صاحب مغازه     

نشستیم درکنار هم روی صندلی . معرفی شده بودم بنظرم قبال توسط معمار به او. استقبال کرد

العاده تاثیر فوق ه ام روحیه برآشفت برخورد انسانی احمد در. شیرینی پذیرائی کردند چای و با و

بـت داشـتم،   غی مدتی که زندگی مخفی داشتم و از انظارعمومی پس از خود رامثبتی داشت و 

  .  و نفس راحتی می کشیدم اکنون آزاد دیده 

درجاهـای مختلـف   . نـد این باند بصورت منظم کارشان را انجام مـی داد  شد،اشاره  چنانچه قباًل

ولـی بـه   دادنـد   مقابل پول انجام مـی  رچه درگ را این کارها که .داشتند عتمادیا آشنایان مورد

  . استعقیده من به لحاظ انسانی قابل تحسین 

  

  

  »باالبان«درشهر  یگرفتار

 تیرمـاه بـا   ۲۳دوشـنبه  روز   شانزده و سی دقیقه بعد ازظهـر  ساعت در 1من به همراه صالح     

از   ازخـروج  پـس . ازشهر وان به مقصد استانبول حرکـت کـردم   »یوان گل«یشرکت اتوبوس ران

از صاف ازساحل دریاچه زیبای وان که اطرافش را انبـوهی  گرم آفتابی ولی رهوای دروازه وان، د

ایـن   .رسـیدیم  »باالبـان « کوچکبـه شـهر  پس ازساعتی . ، عبور می کنماستانده درختان پوش

  .درطبیعت زیبا قرارگرفته بود و یشهرکوچك درمنطقه کوهستان

ایست [تابلوی درکنار ما اتوبوس  ناگهان. اه ژاندارمری قرارداشتدرقسمت راست جاده، پاسگ     

بـرای   ییالغر اندام سیه چهـره اخمـو   دوم گروهبان بالفاصله .توقف نمودمزبورپاسگاه  ]بازرسی

مـن بـا همـراهم درردیـف وسـط       .اتوبـوس شـد   داخل ازدرب جلوکنترل برگ هویت مسافرین 

هرلحظه که بـه   گروهبان]من کنارپنجره بودم.[ماتوبوس دریک صندلی و درکنارهم نشسته بودی

  ساعت درست در گروهبانباالخره نوبت ما رسید، . ما نزدیک تر می شد بیشترنگران می شدم

__________________________________________________________________

همراه داشتم که بوسـیله  [...] . او برادر کوچک احمد بود. صالح، جوانی بود درشت هیکل و ته ریش داشت -1

  .او به یکی از دوستانم دراستانبول فرستادم
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و  داشـت مهر ورود قالبـی   پاسپورتم. برگ هویت خواست و هدرکنارم ایستاد هفده و سی دقیقه

  هیگروهبـان بـا نگـا    .به ناچار پاسپورت مزبور را ارائه دادم. کشور شده بودمغیرقانونی وارد این 

 یسـع » !بفرمائیـد پـائین  «:گفـت بـه ترکـی    و دمرا وراندازکر یزیرچشمورت، به ورقه های پاسپ

با نگاهی به مسافران هرچه ولی ی ایجاد نشود برایش مشکل تا ،یرمگهمسفرم تماس ن کردم بایم

او  تـا مرا ازاتوبوس پیاده کرد و به یک سرباز سپرد  سرانجام. ازگروهبان کمک خواستم نپذیرفت

  . دپاسگاه آور داخل مرا به

 . با ناراحتی درداخل پاسگاه  روی تخـت نشسـتم   .دیگر نا امید شدم و حرکت کرد اتوبوس      

کجـائی  «: گرفتند، ابراز همدردی کرده و پرسیدندپیرامون مرا  ]ترک[هم زبانبالفاصله سربازان 

وآشـنائی بـه زبـان مـن، بیشـتر      » آذربایجان«آنها با شنیدن! هستم یآذربایجان :گفتم »هستید؟

   اهـل همـان شـب، یکـی از سـربازان کـه      . آزاد شـوم  تقـال مـی کردندکـه    صمیمی می شدند و

درباره آزادی  شما تالش «:گفت او .بود، بیشترازهمه ابراز محبت  می کرد ترکیه »داغ زونگول«

عنوان رشوه به ه پول بی من مقدار طرفحتی از و رفت نگهبان گروهباناو به دفتر» خواهم کرد

  . بودگروهبان قبول نکرده  اد ولید او پیشنهاد

 بعـد صـبح روز  . ماندم، همدلی سـربازان مـرا خوشـحال  مـی کـرد     شب را درپاسگاه همان      

کـه بـین وان و باالبـان     ،»گواش«مرا همراه خود به مرکزگروهان ژاندارمری شهرمزبورگروهبان 

  !   بود، انتقال داده و به ژاندارمری گواش تحویل داد
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  کگروهبان تر یخوشروئ

همان [  »باالبان«گروهبان پاسگاه ژاندارمریبه همراه ۱۳۶۵تیرماه ۲۴ هشت صبحساعت در     

گروهان حرکت کرده و به مرکز» گواش«شهر به  بایکدستگاه مینی بوس محلی] گروهبان اخمو

  . تحویل داده شدم شهر مزبور ژاندارمری

  گروهبـان دوم   گروهبـان نگهبـان وقـت،    .ساعت اول درسـلول انفـرادی بازداشـت شـدم     دو     

برای سرکشی به سـلول مـن آمـده و درجلـو درب سـلول       ناگهان او .نام داشت) مندرز تویسوز(

» مندرز«گروهبان . به او تعریف کردم ازپشت درآهنی میله دار سلول سرگذشتم را. ایستاده بود

  .  به دفتر نگهبانی بردسخت تحت تاثیرقرارگرفت و فوری مرا ازسلول خارج و همراه خود 

     کـرد  یحس کردم سه عامـل او را بیشـتر بـه مـن نزدیـک مـ      . دوباره به درد ودل پرداختم     

این گروهبان خوشـرو ازخصوصـیات   و به خاطر » فرار از زیر ستم ،بودن نظامی هم زبان بودن،«

  .واالی انسانی برخوردار بود

روز بـه   او مرا همـان ! قد وخوش هیکل و با فرهنگگروهبان دوم جوانی بود بلند  ،»مندرز«     

موقعیتم را بوسیله تلفن به رابطم در اسـتانبول اطـالع    ناهاردعوت کرد و به کمک او موفق شدم

، سـپهر . [این ارتباط باعث شده بود رابطم وضعیت مرا به مرحوم پرویز سپهر اطـالع دهـد  . دهم

عزیمـت   منظوره وری بوسیله آشنایانش، بسپهرهم ف] فرمانده شاخه نظامی نهضت مقاومت بود

  . دامن به استانبول اقداماتی را انجام د

بردنـد،   قائم مقـام شـهر    نزد برای انجام تشریفات قانونی، بوسیله گروهان زاندارمری، مرا به     

 و پشت میـزش بـه طـرف مـن آمـد      ازاو . دفترکار بزرگی داشت که قائم مقام مرد مهربانی بود

بود، با نشان دادن حـدود مـرزی   نصب شده که در دیوار  نقشه بزرگی را پرسید ونخست هویتم 

روز بـه   مـرا همـان  . آمده ام  ]...[ازمحور: جواب دادم »ترکیه شده اید؟ ازکدام محوروارد«: گفت

بـه   منطقه استحفاظی حکـاری   ازکه  چرا، ببرندطریق وان به حکاری  تا از پلیس تحویل دادند

  .ودمترکیه وارد شده ب

 شـام را بـا یکـی از    و مانند هتـل بـود   به البته بازداشتگاه .شب دربازداشتگاه پلیس ماندمهمان 

  . خوردیمماموران 
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 نزدیکـانش در  ازکـی  ی گویـا . اداره پلیس آمـد  به اندکی پس ازصرف شام شخص میانسالی     

  بـا مشـاهده مـن    شـخص مزبـور   . بودنـد ... وبدنبال بازپرس و جان باخته بود اثرتصادف اتومبیل

او . شما چه عجب اینجا هسـتید؟ وضـعیتم را بـه او اشـاره کـردم     ! سالم علیک کرد وگفت بیگ

   .تشکرکردم او از. کرد یبشناسد، مرتب پیشنهاد کمک م خوببدون اینکه مرا

بـه  بـا اتوبـوس    دوبـاره ] پلـیس [ظهر بوسـیله  مامورمراقـب    نزدیکتیرماه،  ۲۵چهارشنبه      

حتـی پـس از ورود بـه     من بسیارصمیمی بود به طوری که با مامور رفتار .شتیمبازگ »وان«شهر

اطـالع  تماس تلفنی داشته وآخرین وضـعیتم را بـه او   » احمد« با به من اجازه دادپلیس  مقصد،

   .دهم

  

  ترکیه  یک شهروندخاطره از 

احمد، . خته بودمشنا» وان«درشهر» معمار...«را بوسیله » احمد«،شدهمانطوریکه قبال اشاره      

صمیمیت او را در روز نخست آشنائی با تمـام   .انسان مهمانوازی بود و زیرچهل سال سن داشت

پس . من یاری کرده مردانه ببدون هیچ چشمداشتی تا آخرین روز  او . لمس کرده بودمم وجود

 خـدا  تحویـل داد و هنگـام  » شعبه یابانجی«مرا به پلیس وان » گواش«ازاینکه مامورپلیس شهر

! نگران نباش«: با عجله خود را به من رساند وگفت... حافظی، درراهرو اداره پلیس، ناگهان احمد

چنین برخوردهـا، انسـان را    غربتدردیار  .»می برم  حاال شما را ضمانت کرده و باخود به منزل

  . دلگرم می ساخت

توقـف   از صرف ناهار و پس و پس ازضمانت، نخست مرا همراه خود به مغازه اش برد، احمد     

عازم خانه اش  ،... ازجمله شهر بازی و شهرداخل نزدیکی غروب پس ازگردش درساعته، در چند

  . شدیم

محض  ورود به خانه، نخسـت  ه ب. صفایی بود محل بابسیار و قرارداشت» وان«خانه درحومه     

  آغـوش بـاز   او با. مد بودمرد میانسال بلند قد وخوش هیکل ومهربانی آشنا شدم که او پدر اح با

احمد همسـر و دو   . شاید هم احمد قبال آمدن مهمان را به او خبرداده بود. از من استقبال کرد
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 .اهالی خـانواده همـه مهمـان نـواز بودنـد     . کردند یمادرش زندگی م درکنارپدر و فرزندداشت و

  . حتی احمد اطاق خواب خودشان را همان شب دراختیار من گذاشت

به صحبت های شیرین  م درسالن پذیرائی صرف شد، من در کنارمیزبانان نشسته بودم وشا     

:  پـدر احمـد مـی گفـت    . اوخیلی آدم با معلومات وخوش صحبتی بود. پدر احمدگوش می کردم

 اهالی سلماس آذربایجان هستیم و خاطرات خـوبی ازآنجـا دارم ولـی حـاال در     من و اجدادم از«

امشب راحت خوابیدم و فردا صبح  .پاسی ازشب صحبت ها ادامه داشتتا. تابعیت ترکیه هستیم

  .این خانه  احساس آرامش بیشتری داشتم درخالصه . زود باطلوع آفتاب ازخواب بیدار شدم

همراه احمـد خـود را    و تیرماه ، پس ازصرف صبحانه با میزبانان خداحافظی کرده ۲۶پنجشنبه 

       مـن خـدا حـافظی     گـامی کـه در سـالن اداره پلـیس از    هن ...احمد. معرفی نمودم وان پلیس به

 فـوری  ی هرکجا گرفتـاری داشـت  خواهم  میشما  از: باره مرا درآغوش گرفت وگفت می کرد، دو

    .این ترتیب ازمن جداشد با. ردرجریان بگذامرا 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  سی روز توقف درشهرحکاری 

بهمن امیری جهت تحویل به پلیس حکـاری،       مرا با» وان«نخست شعبه یابانجی پلیس شهر     

برای اینکـه چنـد   . عصرهمانروز بود» حکاری«برنامه حرکت  اتوبوس .به مامور پلیس تحویل داد

  . ما راحت باشد، او، موقتی ما را به بازداشتگاه شهربانی تحویل داد ساعتی مامور از شر

ستفاده ازدستبند، دست مرا به دست امیـری  دوباره به بازداشتگاه مراجعت کرد و با ا ،مامور     

 عبورازخیابان هـا بـا   هنگام که یادم است. هردو باتفاق پلیس به طرف گاراژحرکت کردیم .بست

حاال مردم فکر می کننـد مـا خـالف    « :به خود می گفتم و کردم یاین وضعیت احساس شرم م

نداشـت  تقصیرشایدهم پلـیس   .و هرچه تقال کردم  پلیس دستبند را باز نکرد» !هستیم... کار و

  .  بلکه وظیفه اش را انجام می داد

    بـا   کـردم  یازدست پلیس ناراحت بودیم و سعی مـ  اما. درداخل اتوبوس دستبند را بازنمود     

 محـل هندوانـه  همـان  در. اتوبوس دربین راه درجلو قهوه خانـه ای توقـف نمـود   . نکنمگفتگو او 

مـن یـک    .پیاده شدیمازاتوبوس  .به قیمت ارزان می فروختند زیادی انباشته شده بود و داشتند

مـی خواسـتیم   . نکـردیم  هـم  با بهمن خوردیم و به پلیس تعارف قارچ کرده و هندوانه خریدم و

  .نشان دهیمدر رابطه با دستبند  خود را اعتراض بدین وسیله 

را پشت سرگذاشته، کوهستانی وان به حکاری راههای باریک پرپیچ وخم متعددی  مسیر در     

شهری که دردامنه کوه ها . تیرماه وارد شهرحکاری شدیم ۲۶  سی دقیقه هفده ونهایت ساعت 

.  قـرار دارد  شـهر  ساختمان پلیس درمرکز.  است مهیب آور قرارگرفته ومانند قلعه عظیم نظامی

ن عمـومی  بـا تلفـ   و خیابـان  کنـار  از، ورود به ساختمان  پلیس، با اجازه پلـیس مراقـب   قبل از
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   سـخاوتمندانه ای  پلیس مراقـب انصـافا کـار   . دراستانبول به رابطم اطالع دادم موقعیت خودم را

از  خـارج  تلفـن عمـومی بـا    آنموقع دربیشترشهرهای ایران امکان استفاده از[. دراینجا انجام داد

  ] نبودکشور فراهم 

فاروق بیگ رئیس پلیس، «: کنم یاکنون خودم را به شعبه سیاسی پلیس حکاری معرفی م     

مشـغول   عده ای پلیس درپشت میزها» .متین بیگ معاون و ناعم بیگ مسئول بازجوئی هستند

   نـاعم، پـس  . بـود  خونگرمبسیار و قد بلندی داشت ل سن وناعم بیگ حدود چهل سا. بودند کار

هتـل   .بـرد وسـفارش کـرد   » توریسـتیک «دو را به هتل  من و بهمن هر بازجوئی مقدماتی از از

 شـخص میانسـال و    نجـاتی . نـام داشـت  » نجـاتی « صاحب آن و درکنار میدان مرکزی شهر بود

. به پدرشان کمک مـی کردنـد  » رمزی -متین  -آرهان«آرامی بود و سه تا از پسرانش به نامهای

  .خانواده صمیمی بودند

 اطـاق و  ازپنجـره  و داشـت  یزیبـائ  هتل چشم انـداز  .اطاق جابجا شدیمیک بهمن در من و     

ملت های   از دهپناهن حدود چهل نفر .شد یطبیعت دیده م ها و کوه و نقاط مختلف شهر  سالن

 از افغانستان، عراق و ایـران گریختـه و بـه ترکیـه     » ترک آذربایجانی ،افغان، عرب، کرد، فارس«

صـی  شخبالباس ) بکچی(نگهبان  کنترل پناهندگان یک نفرحفاظت و  بمنظور. پناه آورده بودند

  .گمارده شده بود کنار درب ورودی سالن هتل ساعته در چهار بیست وبطور طرف پلیس  از

لونت  چاغالربیگ و«دراین ایام دونفربنام های. خاتمه یافتمن درده روز اول بازجوئی      

هردو . ترکیه به هتل آمده و باپناهنده ها مصاحبه می کردندپلیس امنیتی طرف  از» بیگ

گهگاهی مترجمی فارس زبانان به عهده و کردند، یم آذربایجانی بودم احترام  نسبت به من که

هم با ما درحکاری بود وکارهای مترجمی را انجام  1البته در آن موقع هوشنگ وزیری. من بود

 .داد می

__________________________________________________________________

ترکی ترکیه را . معلوماتی بود ، شخص هوشیار و بااو با قدی  نسبتا کوتاه. ل بودوزیری، تقریبا میانساهوشنگ  -1

هر   !تبریز ری می گفت، من آذربایجانی هستم ازوزی. کارهای مترجمی را بعهده می گرفت. شیوا صحبت می کرد

یران می نالید چه در معموال از اوضاع بد حقوق بشر در ا. دو، گاهی اوقات برای پیاده روی به داخل شهر می رفتیم

متاسفانه پس ازآمدن به استانبول ارتباط ما قطع شد و مدتها بعد ! دوران پهلوی وچه در دوان جمهوری اسالمی 

  .روحش شاد باد. در لندن درگذشت.... هوشنگ در دهه . مقاله های او را در کیهان چاپ لندن دیدم



 زخاطرات یك سربا  400

_________________________________________________________  
 یکی از پلیس های. حیط آشنا شدمزندگی در روزهای نخست سخت بود، اما کم کم با م    

!  وخیلی خونگرم ولی الغراندام تقریبا سیاه چهره بود  که نامش را به خاطر ندارم، شعبه سیاسی

 ... و !پلیس بین الملی هستممن «: گفت یمی کرد و م برخی اوقات با من ابراز همدردیاو 

   .انجام می دهمهرکمکی درباره خانواده ات از دست من برآید 

درمیدان مرکزی این شهر قرار داشت، هر روز یک دسته سرباز » آتا ترک«) مجسمه(هیکل      

جالبی داشت،  منظره. همراه با دسته موزیک مراسم شامگاهی را دراین محل اجراء می کردند

از صبح تا غروب دراین میدان . همه از پشت پنجره های سالن هتل به مراسم تماشا می کردند

  .خواننده جوان پخش می شد»  برهان چاچان«بویژه  عی از خوانندگان آهنگهای متنو

 یکـروز جمعـه، دهـم مـرداد از    . رابطم دراین مدت چندین بارتلفنی ازاستانبول تماس گرفت    

  .لیره ترک توسط بانک برایم حواله شده بود ۹۵۵۰۰طرف نهضت مقاومت ملی مبلغ 

وارد  واورمـ  آذربایجـانی از  نوجـوان  یعـده ا «: تازآشنایان وارد اطاقم شـد وگفـ   ییکی روز     

باشنیدن این خبرخوشحال شدم، گفتم شاید آشنایی دربین . ترکیه شده واکنون درهتل هستند

  .را شـناختم فـر  نن یخـانواده چنـد   کـه هفت نفربودندآنها  .شتافتم شانی به دیدنفور .آنها باشد

تصـمیم بـه تـرک     ون اطالع  والدینشـان نوجوانان بدمتاسفانه  .شدیمخوشحال این دیدارهمه از

احساس تنهائی «: گفتم .  ...وطن کرده وازراههای کوهستانی خودشان را به ترکیه رسانده بودند

  » .نکنید، همیشه درکنارشما هستم

خوشـبختانه  . راسـتی روزهـای آخرحوصـله ام سـررفته بـود     . سی روزدرحکاری مانده بودم      

 کـه گان پناهنـد از نفر ۳۰ باالخره. را چند روز پیش شنیده بودیم خبراعزام عده ای به استانبول

مرداد ماه  ۲۴جمعه  صبح۹ساعت ، که من نیز جزو آنها بودم، تمام شده بود آنها اداری یکارها

، دربـین راه   نـد همه خوشحال بود. پلیس با اتوبوس عازم استانبول شدیم نفر یکبا همراه ۱۳۶۵

صبح فردا مصادف بود با عید قربان، هنگام عبور . دی می کردندهمسفرها آواز می خواندند و شا

گوسفندان را  ازداخل آنکارا دربین مسیر شاهد انبوهی ازجمعیت بودیم که درمحل های مختلف

  .   ترتیب مراسم عید قربان را بجای می آوردندن سر می بریدند و با ای

  

  



  

  

  

  

  

  

  نقش ترکیه در نجات جان پناهندگان 

تـاریخی   بـویژه شـهر   و اندی گذشته ترکیه که تاریخ شاهد آن است، ازصدسال و گونههمان     

هـم   نـیم اخیـر   دو دهـه و  در. سـاکن ایـران بـوده اسـت     لدگاه آزادیخواهان ملـ یاستانبول تبع

برای رسیدن بـه  ... آزادیخواهان زیادی معموال از کشورهای افغانستان، ایران، عراق، بلغارستان و

شوروی سابق هم بنا به باب میل خود پذیرای نیـروی چـپ    . رکیه پناه آورده انددنیای آزاد به ت

نگارنده خود جزو آن تعداد پناهندگانی بوده که ازطریق خـاک ترکیـه بـه    . مورد عالقه خود بود

  . جهان آزاد  پا نهاده است

 اتهام بدرفتاری با با رابطه در ،به قضاوت های نادرست توجهمتاسفانه برخی ازایرانیان با ...       

  .محکوم کرده و برعلیه این کشور تبلیغات شومی راه      می اندازند پناهندگان ترکیه را

غیرمنصفانه آنهـا  قضاوت  من دراین باره همیشه باچنین افرادی بطورمعقول برخورد کرده و     

ان پـرور ترکیـه   وظیفه انسانی خود دانستم درباره مردم مهمـ  این سطورهمثابت کرده ام و در را

آن را بـه   کشور دیده و یا شاهد آن بـوده ام، شـمه ای از   دراین مآنچه را که خود درمدت اقامت

    :خوانندگان عزیز توصیف  نمایم

 ۲زمان انقالب اسالمی ایران تا به امروز بیش از  میالدی یعنی از ۱۹۷۸یقین می دانم از سال    

از ملت های گوناگون  ساکن جغرافیای سیاسی ایـران  نفر زن، مرد، پیر، جوان و کودک  میلیون

ت همسایه ترکیه جانشان را ازخطرات جـدی درایـران نجـا    توانسته اند با استفاده ازخاک کشور

   بسـیاری ماننـد دیگـران توسـط    بـی گناهـان    درغیراینصـورت  . ندداده و به دنیای آزاد پناه آور
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هشت  عدام می شدند و یا در جبهه های جنگدادگاه های انقالب دستگیر، زندانی، اشکنجه و ا

  عراق جان عزیزشان را ازدست می دادند ایران و ساله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  استانبول  و آنچه دراین شهرگذشت

به ۱۶صده های  استانبول از .اشاره شودجای دارد به شمه ای ازتاریخ استانبول ، درمقدمه     

 مجادله سلطان محمد اثر در۱۴۵۳مارس۲۹که در بوده) بیزانس(پایتخت  این طرف نخست،

دست به  فاتحین بالفاصله دراین شهر. گردد یم فتح )عثمانیها(بدست  )۸۱-۱۴۵۱( فاتح

درسالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل . کم جمعیت آن  افزایش می یابد آبادانی می زنند، کم

پیروز شده » چاناق قلعه«  جنگجنگ جهانی اول با اینکه، عثمانیها، در قرن بیستم مصادف با

ازطرف  استانبول نیز و. همچنان دراشغال یونانستان بود» آنادولو«بودند، اما بخش بزرگی از

سرزمینهای  ی ازیبخشها درنتیجه قرارداد صلح، سرانجام، .شود یم انگلستان اشغال فرانسه و

  .می شود امپراتوری عثمانی، توسط برخی کشورهای غربی تقسیم 

 کمال مصطفی(«به رهبری طلبانه آغازجنگ استقالل با ،اوضاع نابسامان برای مقابله با     

 جمهوری ترکیه مدرن ظهورو  به سالله پادشاهی پایان داده می شود) ۱۹۳۸-۱۸۸۱( »آتاتورک

به  بویژه ارتش یونانستان تمام عیارکلیه نیروهای اشغالگر، ساز درجنگ سرنوشت کند و یم

از استانبول به آنکارا  ۱۹۲۳پایتخت جمهوری ترکیه درتاریخ. نده می شوبیرون مرزها راند

 .منتقل می شود

شهری که قطعه جغرافیایی آسیا و  .دراینجا به موقعیت شهرزیبای استانبول می پردازم     

قسمت شهر را  دو درجنوب دریای مرمره هر ازهم جدا می کند و »بوغاز« اروپا را بوسیله

 همچنین تنگه طبیعی و. بهم متصل می سازد» فاتح سلطان محمد«بنام پل بوسیله پل بزرگی 

 می تواند رفت و ترکیه .به اهمیت استراتژی این شهرافزوده است )داردونل( معبرحساسی بنام
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دریایی ها را از دریای سیاه به دریای  و زیر آمد هرگونه کشتی های تجاری، مسافری، جنگی

 آن ناتو، برای کشورهای عضو  ازاین جهت حضور ترکیه درپیمان. بلعکس کنترل نماید مرمره و

ناوگان روسیه از دریای سیاه  نقش حیاتی دارد، زیرا ارتش این کشور می تواند به راحتی از ورود

  به مدیترانه جلوگیری نماید

  میلیون نفر۹استانبول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرترکیه است وجمعیت آن بالغ بر      

بلحاظ  همچنین به توریستی وذمعماری موقعیت ممتاز و جا اشدکه ازدیدگاه تاریخی وب می

  .درعین حال دنیاست و استراتژیک، یکی ازفعال ترین بنادر دریای مدیترانه

که ، شکوفا تماشای این شهر ازو  بخش عمده درآمد توریسم ترکیه از دیدار توریست ها      

بویژه . می باشد ،قرارگرفته اند مدرن اروپا روبرو معاصر و معماری درآن معماری سنتی شرقی و

  .توجهی دارد  درگردش اقتصادی ترکیه نقش قابل این امر» ...مسجد سلطان احمد و«منطقه

دراستانبول برنقاط مختلف ترانسپورت شهری غالبا بوسیله کشتی و قایق های موتوری انجام     

، می افزاید  تنوع آن شکوفائی وبه است که توریسم  ترکیه فعالترین شهراستانبول . می گیرد

  .بطوریکه بخش اعظم در آمد توریستی ترکیه را تامین می نماید

دموکراسی  طرفداران استانبول بویژه درصدسال اخیر، پناهگاه آزادیخواهان ومیهن دوستان و 

ی مهاجر، روزنامه ها) آذربایجانی( مبارزان بویژه. گردیده است گریختند ایران می که به خارج از

 در۱»ابراهیم بیگ« معروف  نشریات دیگر حتی جلد اول کتاب و ثریا به اختر، روزنامه معروف

گرم اش را به روی انسان هایی  آغوش گذشته  مانند نیز استانبول این بار. یافتانتشار این شهر

  می خواهند   یخواهاناین آزاد. پد و با آزادی زنده اندطشوده است که روحشان به آزادی می گ

__________________________________________________________________

ستد  و داد  یشرق یاوروپا یمراغه آذربایجان است که بامسکو وکشورها ازشهر یحاج زین العابدین مراغه ا -۱

را بعد ازتحمل  )مه ابراهیم بیگسیاحت نا(داستان   .آمد یو ازدیدن اوضاع عقب مانده ایران دلش به رنج م داشت

 درهندوستان چاپ و سوم جلد و جلددوم آن درمصر به چاپ رساندکه بعدها )استانبول (شهر دراین زیاد

ایران را بشدت به تعن و لعن ملت های  یعقب ماندگ کتاب جهل، فقر و حاج زین العابدین دراین. منتشرگردید

این  ،ایران نوشته شده انقالب مشروطیت درباره اوضاع نکبت بار است که درآستانه یگرفته و نخستین کتاب جد

کتاب را با  این وگلستان فراترنبود، یآن ازجامعه عباس سواد درمکتب درس خوانده بود و یشخص با اینکه چندسال

  !رشته تحریر درآورده بود  سلیس و روان به انشاء بسیار
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قایل  عصرحاضر پشیزی ارزش در االی انسانیجهل بجنگند که به مقام و با نیروهای اهریمنی و

  ! نیستند

 وارداعزامی ازحکاری  اتوبوس حامل پناهندگان ،۱۳۶۵ماه  مرداد ۲۵ساعت شانزده عصر     

ترافیك سنگین ازپل  گرم و یدرهوا جزء این پناهندگان هستم کهمن نیز . شود یاستانبول م

 در ،ها خیابان ازپشت سرگذاشتن پسکنیم وی م عبور] بوغاز) [سلطان محمد فاتح( معروف

  . درمقابل ما قرارگرفته استساختمان عظیم پلیس  .نماید یتوقف م »یسیرکه چ« منطقه

همه پشت سرهم با راهنمائی پلیس همراه وارد محوطه ساختمان شده و به یابانجی شعبه      

نگهبانی دردفاتر تنها پرسنل  و خدمت روزانه بود ساعت پایان. شعبه مهاجرین هدایت شدیم

روی  یدرگوشه ای ازسالن بزرگ ازراه رسیده هریک ازمسافرین تازه. انجام وظیفه می کردند

 من درکنار پنجره مشرف به حیاط درونی ایستاده، چمن ها، گل ها و. ندصندلی ها نشسته بود

را  ۱»رامبه«ناگهان . کردم تماشا می ، که استانداری هم درآن محل بود،ساختمان های اطراف را

من  دنرسیزمان  از او .خوشحال شدمو درمحوطه دیدم که با سرعت به طرف داخل می آید، 

 ،بعد بهرام با مراجعه به مسئولین یاندک. یکدیگر را درآغوش گرفتیم. به استانبول خبر داشت

   .عهده گرفت و باتفاق ساختمان را ترك کردیم رضمانت مرا ب

 سرازیری خیابان،  بهرام در. یعنی مقصد رسیدیم» وزیر«بان نیمساعت با تاکسی به خیادرظرف 

با نگاهی به  ؟»ببین چه کسی را می بینید و نگاه کن سمت راست بطرف باالاز« :گفت منه ب

درپشت  لباس تابستانی را دیدم، که رابطم حاجی با ]Yenidunya آپارتمان [آپارتمان مقابل، 

ازتاکسی پیاده شدیم، . می دهدازخوشحالی دست هایش را بما تکان پنجره ایستاده و 

  حاجی به  و درطبقه پنجم درب خانه باز شد. رفتیم پله ها باال باو  بود ساختمان فاقد آسانسور

__________________________________________________________________

 شناختم مدیر ، جسور وانسان با فرهنگ را او قد متوسطی داشت و. باراندوزچای اورمو بوداز  ،...بهرام سرهنگ -۱

مانند بسیاردیگر الجرم ترک وطن کرده  بهرام هم. ژاندارمری آذربایجان غربی خدمت می کرد ۰۳درناحیه  که قبال

ام با بعدها بهر. با وقارش شهین و فرزندان مهربانش را فراموش نمی کنم هرگز محبت های بهرام و همسرمن . بود

درکانادا جان عزیزش  ای حادثه اثر سن جوانی در در» شراره« ناکامش متاسفانه دختر. خانواده اش به کانادا رفت

و همه ما دوستانش را  خانواده اش را رنجور ساخت ، روح بهرام و اعضای»شراره«نگدازرا ازدست داد و مرگ جا

  .بادروحش شاد  خاطرات این دختر مهربان زنده و .ناشاد کرد
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 حاجی، بهرام(هر سه . تنها بود و با دیدنم روحیه اش تغییر یافت او. من استقبال کرد گرمی از

  .   هم نشسته و جویای  سرگذشتم  شدند درکنار )و من

 ساعتی بعد پرویز . ما جدا شد از زود چای روی میزحاضربود، بهرام پس ازصرف چای میوه و

سپهر، تا . ت ملی با چهره خندان برای دیدنم آمدسپهر فرمانده شاخه نظامی نهضت مقاوم

. جویای اوضاع داخلی بودصحبت ها شیرین بود و او بیشتر  .نزدیکی غروب درکنارم نشست

همراهی کردم و » قوجا مصطفی پاشا«هنگام مراجعت، او را تا نیمه راه، به طرف ایستگاه قطار

 سپهر. ه به اوگفتم مواظب خودتان باشیددرمیان را .کرد یدربین راه مرا به امیدواری تشویق م

وآنها . دوربمانم] تروریست های خمینی[کنم ازدید نامحرمان میمن سعی ! نگرانم نباش« :گفت

  »...و. امید خواهم کرد رسیدن به  اهداف شوم خود نا را از

د او برای  ازهفته دوم بنا به پیشنها .دل پرداختیم شبانه روز با حاجی به درد و دراوایل چند     

 ،خانه دارای دو اطاق خواب، یک سالن، آشپزخانه. هزینه زندگی شریک شدیم کرایه خانه و

    باز  Vezircadesi یک اطاق خواب به مشرق یعنی پنجره های سالن و. توالت بود حمام و

  پسر همسر و با سن داشت و حدود چهل سال که صاحب خانه محسن نامی بود. می شدند

   :آدرسبه  بعدها .کردند میدرهمسایگی ما زندگی  اش پنجساله

 Sokak nr 9,1 Aksaray Çakirağa, Mah, sorgutcuو 

UzunYusuf, Mah, ŞeyhHusamettin, sok nr 13  تغییر محل دادیم.  

جمعه ، کار برای انجام این. پناهندگان طبق قانون باید ازپلیس اجازه اقامت داشته باشند     

. دریافت کردم ]Kimlik[به شعبه مهاجرین مراجعه کرده و اجازه اقامت۱۳۶۵هفتم شهریورماه 

دویست متری پشت خانه مسکونی معرفی  در» مجیدیه«چهاردهم شهریورخودم را به کالنتری 

مسئول دفتر . هرهفته یک بار برای امضاء دفتر ویژه به کالنتری مراجعه می نمودم. نمودم

مردم  بطورکلی، از. رفتارشان با ما خوب بود بود و میانسال هک» اوغوز«استواری بود بنام پلیس 

  . کوچه و بازار و همسایه ها خاطرات خوبی دارم

احمد، جوان » احمد بیگ، دورسون بیگ« .دو مغازه تهیه می شد معموال مایحتاج خانه از     

دها شنیدم بع. کرد و هردو مهربان بودند یمپیرش کار  معموال درمغازه با پدر و چاغی بود

دیگری دورسون بیگ بود، بعدها با دورسون بیگ خیلی  و. پیوسته استابدیت پدرش به 

بود، ولی  یمهربانخانم همسرش نیز اوکوتاه قد، میانسال و چاغ بود و. صمیمی شده بودیم
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هنگام ترک استانبول دورسون بیگ درجلو آپارتمان به بدرقه ما آمده . نمی شدند صاحب فرزند

چرا ترکیه را ترک می کنید؟ زبان ما، دین ما، «:می گفت به ما، آلود اشک با چشمان او بود،

ما  گفت، یم درستاو  البته »دراینجا بمانید !اینجا راحت هستید. فرهنگ ما مشترک است

لحاظ اقتصادی ه اما ب. دراین کشوراحساس بیگانگی نمی کردیم، همه چیز با ما آشنا بود هرگز

  !   ممنبع درآمدی نداشت

  

  . )حق استانبول به ترکی آذربایجانی سروده اماین  شعر را در(   !ا  استانبو ل حاقیند

 

      آدلی،  سانلی   شهرلری      سایاندا، 

  ،هر   یاندا آدین    باشدا گلیر سنین

      کیتابالری   واراقالییب        آچاندا،

  .شن، شهرتین تاریخده دیر استانبول

  

      ،واراندا        ا   آسیای  -آوروپادان 

  .بوغازدا کورپوسودور   فاتح سلطان

      ،باخاندا  چئوره ده کی اورمانالردان

  .استانبول    یانا دیر -آداالرین یان 

  

      قارا  دنیز  چالخاالنییب   آغالییب، 

  .چولغاییب    مارمارانین  دالغاالرین

      بیرینه    باغالییب،  -دنیزلری  بیر 

  .وینوندا دیر  استانبولدنیز  ق ایکی 

  

    ،گوی سوالرین دؤرد بیریاندان قوزانیر

  ،آلیر باج     گمی لرین   فیرطانادان 
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    ،اوزانیر   زنجیر کیمی    ساحل لرین 

  .گؤزل دیر استانبول  چوخ  طبیعتین

      گؤرنده    اوجا  حاصارالری    -اوجا 

  .کؤنولدهسلطان  ممد خاطیرالنیر   

      یر     بو یئردهشهیدارین  مزاری د

  .استانبول    دیر  حرییته   ایفتخار

  

  ،یباغچا، تک فور، اولدوز، توپ قاپ دولما

  ،یداالن        بورنو  باتان،   سرای  یئره

       ،یسرای   بیگ لر بیئیی    گؤزل دیرنه 

  .استانبول   سنینکی دیر   بو سرای الر

  

      زندانالر،   یئتدی کوله آنئماس ال، 

  .قالین دیوارالر -بیریانی قالین دؤرد

      حاصارالر، گؤرسنیری   مارمارادان 

  .استانبول  ی دیرسلطان ممد نشان

  

    بویالنیر،     جامی لرین دؤرد بیر یاندان

  .گؤی اوزونده   اولدوزالرا   سای  سالیر

  ،سایاندا      مناره لر     هوندور  آلتی 

    .استانبول  ان باشدادیر  سلطان احمد،  

  

      کمری بوز دوغانین   دؤرد یوز ایللیک

  .اثری  دیوارین  -گؤزه  چارپیر  داش 

      یئلکنی،     امین اؤنون،  اسکو دارین 

  .ایسکیله لر    یادیمدا دیر   استانبول
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  مالالری     گؤزل   قاپالی چارشی نین 

  .تئز  آلیر اونالری  –توریزم سئویر  تئز   

  شالالری،    ی،  ایپک لر   آلتون الری،

  استانبول؟ اولوب هارا گئدیر    سوقات   

  

      توتوبدی،     آبیده لر دؤرد بیر یانین 

  آچیبدی، یاشیل باغالر، گول چیچکلر

      ،داشیبدی      یساکین لرین   محبت

  .استانبول  دیللرده دیر    گؤزللیگین 

  

    داریخماز،   آذربایجان  تورکو  بوردا   

  .قاتیلماز    اؤزگه لره  سنی   آتییب   

  اونودماز،      دیل داشالرین  محبتین 

  .اورک لرده   یئرین  واردیر   استانبول  

  

      ،ه لرد یگ قوناقالریم   اود یوردوندان 

  ،دیرزه گ  بیر یانین ؤردشهرین  د بو 

    ،ردیبؤل  یل داشالرال  درد ی  غمی د

  .دایاغی دیر     استانبول   یالقیزلیغا،  

  

    کئچنده،   آق سارایدان، الله لی ده ن 

  گؤرنده،      چئوره ده  او   تانیشالری
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  گلنده،     قوناقالرال   بیرگه   ائوه     

  .استانبول  سیر داشی دیر ،قان داشالرا  

  

      ،اؤزومدن     منیم  دینله  !  هاشمی یم

  .دیاریمدان، ائلیمدن دوشدومسورگون  

    کؤنولد ن،     بو دیاره  من  سیغیندیم 

   .!لاستانبو   خاطیره دیر    او گونلریم  

                   *** 

   یتداوم ارتباط با گروه  نوجوانان آذربایجان

بدون اطالع خانواده هایشان،  ،اشاره کرده بودم، این گروه هفت نفره نوجوانان گونه کههمان     

سایرپناهندگان پس ازتوقف درحکاری و  هم مانند آنها. کرده بودند خودسرانه کشوررا ترک

 جوانان مزبور ] جیشعبه یابان[پلیس استانبول  .آمدندبه استانبول انجام کارهای اداری همراه ما 

اسکان  شهر یحوالدر یدرکمپ پناهندگ ساختمان پلیس ودرحوالی  »شان«موقتا درهتل را 

  .بود داده

اده این نوجوانان را ازموقعیت فرزندانشان هرچه زودترخانو کرد م میم به من حکوجدان      

مراجعه کرده و با  »شان«درهفته های اول به هتل . نگرانی خالص کنم را از خته و آنهاباخبر سا

فقط اسم [ .جو می کردم ازاحواالتشان پرس و برخی ازآنها که درمحل بودند تماس می گرفتم و

دوری ازخانواده هایشان آسان نبود، اما فشار،  با اینکه ]چراغی درخاطرم مانده است...و... امین 

عراق  اعزام جوانان به جبهه های جنگ ایران و اختناق، عدم امنیت جانی، مشکالت اقتصادی و

 نوجوانان و همین وضعیت وحشتناک، انگیزه فرار. بویژه برای نسل جوان غیرقابل تحمل بود

 که به دنیای  چرا. نوجوانان خوب بود البته روحیه همه این. جوانان به خارج ازکشور می شد

  .  آزاد پا نهاده بودند

تلفن  درشهر اورمو] ا امین[نخستین بار به پدر ومادر 1365صبح شنبه پانزدهم شهریورماه     

   !سالم خانم« :گفتم! ».اغبویورون آ« :گفتبه ترکی  را برداشت و یگوشدرمنزل  یخانم. کردم

تا اسم امین را آوردم . »خواستم با پدر یا مادر امین صحبت کنماستانبول زنگ می زنم، می  از
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 !اغآ لهب«: معلوم بود سخت نگران است و دوباره با دلهره گفت! ر یافتیصدای خانم فوری تغی

» .نباشیداو خوشی دارم نگران  خبر«! خانم :گفتم! من مادر امین هستم، مگرچه شده است؟

، من فامیل های آنها کندگفته هایم باور ن به شایدکردم  ر، فکمادر امین، مرا  نمی شناختچون 

که فامیل  فامیل ها نام یکی از مجبور شدم با ذکرن خاطر و به همیمی شناختم  اورمو در  را

 محض شنیدنه او ب  !نگرانی خالص کنم مادرامین را از] خانم نرگیز[مشترک ما در اورمو بود

هم اکنون  ،پسرتان امین! بلی خانم«: گفتم 1.ن شدمطمئ نام فامیل مشترکمان مرا شناخت و

  » .، نگران نباشیدهستندهمراه دوستانش در استانبول 

 درپشت تلفن ازشدت خوشحالی معلوم بود شد و خبرهیجان زدهاین مادر امین باشنیدن      

من شما را ازنزدیک نمی شناسم، اما هیچ خبری  !اغآ« :گفت او .ه استگلویش را گرفتض بغ

 شفرزندمان لحظه ای آرام از زمان ناپدید شدن کرد، زیرا یخوشحال نم مرا این خبر هترازب

 کنم در میخانم، خواهش «درپایان گفتم »...انشااله به آرزوهای قلبیتان نایل شوید و. نداشتیم

       »!اغچشم آ«: گفت ».دیدرجریان بگذار هم های دوستان همراه امین را خانوادهاین باره 

زدم و خبر سالمتی پسرشان   ... بالفاصله تلفن دیگری را به منزل چراغعلی و کردم حافظی خدا

  . را به یکی ازاعضای خانواده اش اطالع دادم

        با مسافرین وسیله تلفن، نامه وه ب درمدت کوتاه جواناننواین ترتیب ارتباط  به     

والدین بعدها  یبرخ یحت. اس آرامش کردماحس در پیش وجدانم و خانواده هایشان برقرارگردید

جمله  از  یاما برخ ،مراجعت دادند به داخل همراه خوده به استانبول آمده و فرزندانشان را ب

   .پناهنده شدند یغرب یدرکشورها» ان -یو«ی امین به یار

  مسائل کارهم رعایت علت این .آنان دراستانبول قطع گردید ارتباطم باهمه بعدهامتاسفانه       

بود  مدتی که چرا آمد داشته باشیم دربیرون رفت و کردیم کمتر یم یسع وبود امنیتی 

رژیم جمهوری  دراین ترورها ،و به نوشته روزنامه های وقت رفتترورهای سیاسی انجام می گ

   به طرق مختلفازعوامل نهضت مقاومت ملی  چند نفرکوتاهی درمدت . دست داشتاسالمی 

  .  که دراین باره بعدها توضیح خواهم داد یدندبه قتل رس

__________________________________________________________________  

اورمو مانده بودند، بخاطرمسائل امنیتی نخواستم اسمم  خانواده ام در تحت تعقیب بودم وکشور چون درداخل -1 

  .را درتلفن بگویم



  

  

  

  

  

  از پرویز سپهر یادی 

درسـال   .چشم به جهان گشود) وشهراورم، آذربایجان(آتش رهنگ پرویزسپهر درسرزمین س     

دررسته پیاده خدمت کرد و بنا به  یفارغ التحصیل و تا درجه سرگرد یازدانشکده افسر ،۱۳۳۵

ارتـش منتقـل و دوره لیسـانس      یبـه دادرسـ   یو دقت درکارهایش و عالقـه شخصـ   یدرستکار

     دادسـتان پاکـدامن    ]سـپهر . [ارتش مشغول به کـار شـد   یدرقضائازدانشکده حقوق درکا یقضائ

او نیز مانند هزاران آزادیخـواه دیگـر    .فرزند بود همسر و دو یدارا .دادخواهان بوداحترام ومورد 

را  ینهضـت مقاومـت ملـ    یشـاخه نظـام    یترکیه سمت فرمانده مجبور به ترك وطن شد و در

   .برعهده داشت

داشـت،   یقـد بلنـد   ، کرد یم یزندگ یهوائ ینیرو یحوال »یوکشیل  یا«منطقه درسپهر      

لباسـش   یرفتارش بـه تمیـز   و پوشید یلباس م تمیز شهکه همیبود  یمؤدب و انسان با فرهنگ

    پـیش او  »پاشـا  یقوجـا مصـطف  « ازایسـتگاه   ،بوسیله قطار یادار یانجام کارها یبرااغلب  .بود

برخی روزهای تعطیل خـانواده اش در  . را زندگی  می کردندو فرزندانش درآنکا همسر .رفتم یم

بخاطر مسئولیت کاری بیشتر دراستانبول . برای دیدنشان به آنکارا می رفت کنارش بودند و یا او

کردیم  یصحبت مساعتی انجام آن  پس از یا و کارهاانجام  هروقت قبل از. می کرد تنها زندگی

بیشـتر در رابطـه    و صحبت هایش جذاب بود. دادم یشیرین اوگوش م یو بیشتر به صحبت ها

   !هموطنان مصیبت دیده  دور می زد با نجات وطن و

بویژه بـدنبال    .رسید یگوش مه از ترورعوامل نهضت ب یحاک یخبرها ،مرتب ازداخل ایران     

مـن هرگزمحـل    ،هسـتم  یاحتیاط آدم با«: من چنین می گفته دراین باره ب اما او ،سپهربودند
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»   .ها رفـت و آمـد داشـته باشـم     کوچهت شپ ازسعی می کنم . کنم یفت وآمدم را مشخص نمر

درطـول  «: گفـت  سوزناکی کشید و ناگهان آه. یکروزعصردرکنارهم نشسته و صحبت می کردیم

نتوانسـتم  لحظـه ای دربـالین     گردی و» مپدر، مادر و خواهر«یکسال سه عزیزم را ازدست دادم، 

تحمل چنین ضـایعات دردنـاک، بـرای     !  خاکسپاری آنها شرکت داشته باشمآنها بنشینم ویا در

در دوران خود تبعیدی بسیار سـخت اسـت، امـا بـا سـینه فـراخ        ! بویژه دردیارغربت! یک فرزند

  »...تحمل می کنم و

آزاد  انوطنمـ  روزیکـ آرزو دارم ! یهاشـم «: من گفـت ه ب ی سپهرروزکه کنم  یفراموش نم     

!  درپناه حکومت دموکرات آزاد باشند و به آنجا بروم، درهمـان آذربایجـان عزیـزم   شود و انسانها 

خسـته شـوم، بـه     کارکنم و] خرمن کوب[روستای اطراف اورمو درزیر آفتاب  سوزان درکنار  در

صورتم گرد وغبار خرمن بنشیند و درحـال خسـته وخـیس عـرق درسـایه خـرمن کـوب          سر و

زروی آتش طبیعی بر داشته و به استکان بریزم و از آن چـای  موقع، قوری چای را ا آن. بنشینم

پس از وصول به آزادی و چشیدن طمع آن، جان به جان آفرین تسـلیم   و، و لذت ببرم  دهنوشی

» ! گؤر فلک نـه سـاییر  !  سن سایدیغین سای« : ترکی ضرب المثلی هست می گویند در» !کنم

دس اش شد، و سرنوشت تلخـی در انتظـارش   فلک مانع دست یابی سپهر به آرزوهای مق!  آری

  !  بود

     یرمکان بـه سـوئد، بـا سـپهر بوسـیله تلفـن ونامـه درتمـاس بـودم و اکنـون          یمن پس ازتغ     

متاسفانه آخرین تمـاس  !  اما این بار، دیگرآن گذشته ها نیست]  ازنوشته هایش درآرشیو دارم[

می خواستم    :گفتم و هحوال پرسی کردا. تلفن کردم، پسرش اشکان تلفن را برداشت! من است

بابـا دربیمارسـتان   «: اشکان با صـدای آهسـته و حالـت غمگـین گفـت     .  با پدرتان صحبت کنم

بالفاصـله  بـه بیمارسـتان    . او، تلفن بیمارستان را گرفته و خـداحافظی کـردم   از»  بستری است

صدای او .  یان را پرسیدمپس ازسالم علیک، جر. جواب داد) مهناز(همسر با وقارش . تلفن کردم

و  پرویز، تازه سینه اش عمل جراحـی شـده  «: با حالت نگران گفت و هم مثل اشکان آهسته بود

همیشه از شما  پرویز :افزودو !  دیگر امید به دعا مانده است و بس. اکنون قادر به صحبت نیست

  . با آرزوی شفا برایش خدا حافظی کردم» .می کندف تعری

ازپاریس زنـگ   ...] عزیز[دوست مشترکمان  ۱۹۹۰فوریه   ۲۶، یعنی دوشنبه روز چندپس از     

متاسفانه سپهر برای همیشه از میان ما رفـت و تسـلیت   !  گواری دارمنا خبر«: من گفته زد و ب
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. من با شنیدن این خبر، بسیار متاثر شدم] ۱۳۶۸-۱۲-۵زمان وفات ، مرحوم سپهر[» .می گویم

  .نواده اش تسلیت گفته و نامه تسلیت به همسـرش  و فرزنـدانش فرسـتادم   این بار، تلفنی به خا

  . همشهری عزیزمان برای همیشه بسته شد دفترحیات پرافتخار این آزاد مرد و

بـویژه بـه خـاطر    . به زبان، فرهنگ و هویت ملـی آذربایجـانی داشـت    یمرحوم سپهرعالقه زیاد

آن داشت که از چنین شخصیت های ملـی  را بربه مسائل ملی آذربایجان، م همین عالقه وافر او

 ی درکار بود که سپهر را کمتریمتاسفانه در درون نهضت دستها!!  در خاطراتم یادی کرده باشم

می شد، همان   و هنگامیکه معاش بعضی عوامل نهضت قطع و یا کم کردند پشتیبانی مالی می

  !ش شادروح. و از او ناراضی می شدند شخص سپهر را مقصر می دانست

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  سیاسی مخالفان یترورها

شـده   رترو ینهضت مقاومت مل یشاخه نظام یدو نفرازاعضا استانبول، قبل ازآمدنم به شهر     

.  درترکیـه بـود   ]فرمانده شاخه نظـامی [یکی ازاین قربانیان، سرهنگ هادی عزیز مرادی، . بودند

      و هنگـام خـروج از   شـده تانبول دعـوت  گویا، عزیزمرادی بـرای شـرکت درافتتـاح هتلـی دراسـ     

. می رسد گرفته و درجا به هالکتن هدف گلوله های تروریست ها قرارخانه اش درپائین آپارتما

نیروهـای  [نوهـد  23تیـپ عزیزمرادی، قبل از انقالب در. بالفاصله ضاربین موفق به فرار می شوند

 .درعملیات ظفار نیز شرکت داشت د وکرده و ازنظامیان ورزیده ای بو یخدمت م ]، چتربازویژه

  ]دررابطه با عملیات ظفار دربخشهای قبلی توضیح داده ام[

او بـا  . ین قربانی، سرگرد بهروز شاهوردی، افسر شهربانی آذربایجـان و اهـل اورمـو بـود    دوم     

: بنا به نوشته روزنامه های وقـت ترکیـه  . شیوه مشکوکی درمنزل مسکونی اش به قتل می رسد

معاشرت داشـته، درایـن    نیز افسرشهربانی بوده و با مقتول آشنائی و که او) کارظرافت ...ان ستو(

  .قتل دست داشته است

       حامـد اهـل تبریـز بـود، و در ژانـدارمری خـدمت       . بـود  فرزانـه  سرهنگ حامد، سوم یقربان     

درکنـارپنجره   1386اکـیم  24قبـل ازظهـر روز   . اسـتانبول بـودم  درهنگام ترور حامد در .می کرد

را برداشتم،  یگوش.کردم، ناگهان زنگ تلفن به صدا درآمدمی  نشسته، خیابان را تماشا یپذیرائ

صـبح  اوضـاع خـراب اسـت، حامـد را امـروز       ،ازخانـه خـارج نشـوید   فعال « ،بود ]یحاج[ یصدا

 در. حت شدمنارا خیلیباشنیدن این خبر. قراربود، امروزبرای اولین بار به دفتر بروم» .ترورکردند

  :کنم ییکبار حامد را دیده بودم که مشاهداتم را دراینجا بازگو مفقط این مدت 
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، تقریبـا در روبـروی   مسکونی ما ظهریکروز پیش ازوقوع حادثه تلخ، درحدود پانصد متری خانه«

بهرام، حـاجی و مـن درداخـل اطـاق      .نهضت رفته بودم به دفتر» قان مرکزی ،چاپا«بیمارستان

با بلوز و شـلوار تابسـتانی کرمـی     یشخص میانسال قد بلند. صندلی نشسته بودیم رویبزرگی 

   خطـاب » حامـد «او را  داشـت،   ]سامسـونت [ دردستش کیـف  که رنگ وکفش های براق کرمی

  .می کردند

خواسـت ازاطـاق خـارج    می  هنگامیکه درحالیکه سرپائی قدم می زد و ،احمد حامد فرزانه      

     عوامـل جمهـوری اسـالمی، کیـف دسـتی مـرا       ! می دانـم «: گفتبه ما  دبا لبخنو  برگشت شود

پس آنها اما . آدم مهمی هستم و درداخل کیف مدارک مهمی هست کنند یخیال م می بینند و

فقـط مسـواک،    ل اشمتوجه خواهنـد شـدکه درداخـ    تازهازکشتن من و به سرقت بردن کیف، 

 ن جمالت با خـداحافظی ازاطـاق خـارج شـد و    پس ازگفتن ای ».حوله گذاشته ام خمیردندان و

  .رفت

کـه  یهنگام، ی همانروزاو سحرگاه فردا. کرد یم یزندگاستانبول » آتاکوی«درمنطقه  ،حامد     

   :ایستگاهمی خرد و در روزنامه  ، خیابانها خلوت بود و نهضت  می شوددفتر عازم

]Ataköy-ilkokulu önündeki durakda [ایستد، قبل از رسـیدن   یم  به انتظار اتوبوس

 وکـرده  درکنارخیابان توقف اتومبیل شخصی  ۱۹۸۶اکیم  ۲۴ صبح ۹درساعت اتوبوس، ناگهان 

حامد مجبور بـه  . شوند یمپریده و به حامد حمله ور  نفرسریع ازداخل اتومبیل مزبور بیروندو 

مغـزش شـلیک    فرار می شود، او را دنبال می کنند و بالفاصله چند گلوله از فاصله نزدیـک بـه  

    ضاربین بالفاصله با همـان اتومبیـل محـل حادثـه را تـرک     . دستش می گیرند کرده وکیف را از

حامد، مانند صحنه هائیکه درفیلم های جاسوسـی  «: روزنامه حریت ترکیه نوشته بود .می کنند

ن شـاهدا  بنا به گفتـه . نعش  بی جان حامد به زمین می افتد ۱» قتل رسیده دیده می شوند، ب

ایـران واقـع    جمهوری اسالمی  ماموریت ترور، خود را به کنسولگری عینی، ضاربین پس ازانجام

   »!می رسانند » سیرکه چی«درمنطقه

__________________________________________________________________

  1986کیم ا  25،  19روزنامه حوریت، ص -1

  1986کاسیم،  22روزنامه گونش  -2

  همان منبع 1986کاسیم  27  -  1986 اکیم  25،  13 وزنامه ملیت، صر -3
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متاسفانه حامدآنچه را که خود پیش بینی کرده بود عینا حادثه غـم انگیـزش یکـروز بعـد               

 یتوسط نهضـت مقاومـت ملـ    »فاتح«مسجدحامد در یمراسم تشیع جنازه رسم!! بوقوع پیوست

  یعـده ا  با یمعاون سازمان نظام »سرتیپ یگانه«.داشتم دراین مراسم شرکتمن  .برگزارگردید

 ترکیـه در  ینهضت ازسایرشـهرها  یازاعضا یعده ا، ازنظامیان ازپاریس به استانبول آمده بودند

  . این مراسم شرکت داشتند

ایـران   یاسـالم  یجمهـور «: گفت ،درحضورحاضرین که خبرنگاران هم بودندیگانه  تیمسار      

پاسـخ نخواهـد مانـد و بـاالخره      یخون این آزادیخواهان بوآنها باید بدانند،  استعامل این ترور

  »   ... !و  اعمالشان خواهند رسید یبه سزادیریا زود  آدمکشان 

  همسـرحامد . با غم و اندوه دراین مراسم حضـور داشـتند  ماننددیگران شهروندان استانبولی      

       دوسـتان حامـد بودنـد، درکنارتـابوت اشـک      که سیاه پوش بود درکنـار همسـرفخرالدین کـه از   

. هنگام قرائت نمازمیت و تشیع جنازه، هوا سرد بود و کم کم  برف خفیف می باریـد . می ریخت

باالخره پس ازانجام تشریفات دینی، تابوت درداخل ماشین  ویژه شهرداری درمیان ازدهام مردم 

) ت ف(ستوان . احترام به خاک سپرده شد با حمل شد و دراستانبول »گؤزلو مزار«به گورستان 

حاضرین با انـدوه   مهوری اسالمی قرائت کرد وجقطعنامه ای را مبنی برمحکوم کردن ترورهای 

  .فراوان قطعنامه را تائید کردند

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   )   UN( پناهندگی درسازمان

یانت حقوق اعالمیه جهانی حقوق بشرکه نخستین منشور بین المللی است به منظور ص     

درمجمع عمومی سازمان ملل متحد ) خورشیدی 1327آذرماه  19(1948انسان، دردهم دسامبر

مردم دنیا به یک میلیون و هفتصد هزار  توسط نمایندگان بیش ازپنجاه کشورجهان بنمایندگی

دراینجا به شمه ای از مقدمه و چند . جزو امضاء کنندگان آن است تصویب رسیده و ایران نیز

  : این سند به شرح زیر اشاره می شودبند 

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  

ح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از رو

  .ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باالترین آمال بشراعالم شده است

که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تا بشر به عنوان آخرین  از آنجا 

  .فشار اجبار پیدا نکند و عالج به قیام برضد ظلم

حقوق باهم برابرند، همه  از لحاظ حیثیت و تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند، و: ماده اول

  .باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند وجدان می باشند، و دارای عقل و

رنگ، جنس،  هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا ازحیث نژاد،) 1(بند: ماده دوم

همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت  هرعقیده دیگر و زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا
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ازتمام حقوق وکلیه آزادی هائی که دراعالمیه حاضرذکر شده است بهره مند  یا هرموقعیت دیگر

  .گردد

هرکس حق دارد هرکشوری و ازجمله کشورخود راترک کند یا به ) 2(بند : ماده سیزدهم

  .کشورخود بازگردد

احدی را نمی توان ) 2. (هرشخص منفردا یابطور اجتماع حق مالکیت دارد) 1(بند: ماده هفدهم

  .خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود

داشتن  آن است که ازحق مزبورشامل  بیان دارد و هرکس حق آزادی عقیده و: ماده نوزدهم

انتشارآن به تمام  دراخذ و اطالعات و افکار و اضطرابی نداشته باشد، و درکسب عقاید خود بیم و

  1»...و .بدون مالحظات مرزی آزاد باشد وسائل ممکن و
متاسفانه درجمهوری اسالمی تنها عدم امنیت . حق فروش اموالم را درشهر اورمو نداشتم     

جانی مخالفان این حکومت نیست، بلکه اموال شخصی آنان نیز به بهانه های واهی درمعرض 

صب و مصادره قرار می گیرند، و سایراعضای خانواده ، بستگان و دوستانشان هم مورد آزار و غ

توجه به  با. درسطوردیگری به آن اشاره شده است خانه امدرباره غصب . اذیت قرار می گیرند

باالخره خانواده ام . بعلت عدم توانائی مالی نمی توانستم همیشه درترکیه بمانممراتب باال 

 حداقل دربا دریافت پناهندگی از یک کشور غربی، ی به من ملحق می شدند تا بتوانیم بایست

  .  کنیم پیشرفت تحصیل فرزندانمان تالش

  برای اسم نویسی دردفتر سازمان ملل ۱۳۶۵نخستین بار، سه شنبه هیجدهم شهریور      

لی را پناهندگان هرروزصف طوی. استانبول ثبت نام کردم) شیشلی( درمنطقه »آی سی ام سی«

ما را  ، بعدبرای تسریع درکارها. مختلف بویژه ایران، عراق و افغانستان تشکیل می دادند هایملت

  .درآنکارا ارجاع نمودند »un«به دفتر مرکزی

، بلد نبودم، اما توسط دوستان دراین شهردراین شهر زیبا به آنکارا آمدم، جائی را  این بار     

  که چشم انداز بسیارمنطقه ای . پیدا کردیم. )قیزیل آی (منطقهزدیکی نرا درمقرسازمان ملل 

واقع »  un«سازمان ملل دفترمرکزی  از ۱۳۸۶نوامبر ۱۹چهارشنبه  .زیبایی داشت

  درتاریخ های پنجشنبه  دراین مدت سه بار. ترک، تقاضای پناهندگی سیاسی کردم  آتا  بلوار در

__________________________________________________________________

  .مستخرجه از سندسازمان ملل، قسمت حقوق بشر -1
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 خودم را آپریل] کیس[یازده برگ . مصاحبه شدم۱۹۸۷آپریل۱۶و پنجشنبه ۱۵چهارشنبه  نهم،

  . همان سال به دفتر سازمان ملل تحویل داده بودم

   .له و آدم سخت گیری بودپنج سا حدود سی و »هیرو« شخصی بنام ،مسئول پرونده ام      

بطور . پذیرفته شدمسیاسی اما باتوجه به موقعیت اضطراری من بعنوان پناهنده  بود اهل ژاپن

ماهیانه مبلغی به آنان  »un« کلی کسانیکه بعنوان پناهنده قبول شده بودند، ازطرف سازمان

  . کمک معاش تعلق می گرفت

و اولین ] لیره ترکیه۱۲۰۰۰۰ماهیانه .[فتمقرارگر »un«زتاریخ پذیرش زیرپوششامن      

ترکیه گارانتی بانکاسی، یئنی [درآنکارا از ۱۹۸۷کمک معاشم را به همان میزان دردوم ژوئن 

ارا متاسفانه برای دریافت آن مجبور بودم هرماه یکبار به آنک. دریافت کردم ]شهر شعبه سی

معموال . می شد  بانگ پول دریافت  می دادند، و با مراجعه بهبرای پناهنده ها چک . سفرکنم

به آنکارا رفت وآمد  شبانه )اولوس -واران( رانیاتوبوس هایدرپایان هرماه باتفاق دوستان با شرکت

زندگی را  مزبور مبلغ با ستنچنانچه کسی اندوخته ای نداشت، به سختی می توا. کردیم یم

  .روبراه کند

     .پناهنده می شد ان و اطراف آن مملو ازگرفتن چک آسان نبود، ازصبح زود مقابل ساختم

برای دریافت کمک معاش انبوهی از ی عده دیگر عده ای برای تقاضای پناهندگی، مصاحبه و

دراین میان شهروندان آنکارا به احواالت، زن، بچه، کوچک و . جمعیت را تشکیل می دادند

  !بزرگ بویژه جوانان تنگ دست متاثر می شدند

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  منه ب خانواده ام الحاق

بـه محـض    فرزندانم را و کردم همسر یمتالش آنکارا، در» un« از یپناهندگ یافتپس ازدر     

راه   ،راه قـانونی  اول خـروج از : راه داشـتم  دوبرای این کـار  . خارج کنمکشورازتعطیلی مدارس 

پورت همسـرم  هرچهار فرزنـدم درپاسـ  خوشبختانه ! خروج غیرقانونی یعنی از راه کوهستان: دوم

       دراین مدت بخاطر مسائل امنیتی سـعی . البته، درصورت امکان راه اول بهتر بود. همراه او بودند

  . کردم ارتباط تلفنی با خانواده ام کمتر باشد یم

شمسی بود کـه همسـرم   ۱۳۶۶روباب شنبه نهم خرداد   آخرین ارتباط با همسرم و دخترم      

حرکـت،   ».کنیم یبا اتوبوس از اورمو به تهران حرکت  م۱۷عت شنبه سی ام خرداد سا«: گفت

آنها پس ازوصول به تهران آخرین تماس را گرفتم، تاریخ پروازشـان  . طبق برنامه انجام شده بود

یکـروز قبـل ازآن بـرای انجـام     . را به من گفتند۱۳۶۶تیرماه  ۱۶ازتهران به استانبول سه شنبه 

کسـی ازتـاریخ دقیـق پـرواز اطـالع       .به آنکارا رفته بودیم) رضا(همراه دوستم  »un«کارهایم در

  .نداشت

علت دوری منزل رضا، هر دو ه ب .اتوبوس به استانبول بازگشتیم تیرماه باپانزدهم نیمه شب      

لحظـات حساسـی بـود، فکـر مـی کـردم همسـر و فرزنـدانم                . خوابیـد  رضـا . به منزل ما آمدیم

. صبح با چشمان خواب آلود درکنارتلفن منتظرخبر ازتهران نشستممن تا . ممنوع الخروج باشند

  صـدای زنـگ تلفـن بـه ضـربان قلـبم      دقایق طلوع آفتاب بود که . باالخره انتظار به پایان رسید

حـاال  ! داداش، نگـران نبـاش  «: گفـت  افشین با صـدای مهربـانش  . گوشی را زود برداشتم. افزود
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بـا   رضـا را ازخـواب بیـدارکرده و   . لحظه برطرف شـد  تمام نگرانی ها دریک» .درآسمان هستند

  .    کردمخوشحال او را هم  خبرخوش

سوسن، خواننـده  [ ، که قبالاجاره کرده بودیم ی کوچکی راخانه ا ،بهرامطبقه پائین خانه در     

خانواده بهرام ازشنیدن خبرآمدن خـانواده ام،  همـه خوشـحال    ] کرمانشاهی درآنجا می نشست

  مـن تـا  . صبح زود آماده کرده بودند آنها، خانه را از! ژه دخترانش شراره، شهره و شیوابوی. بودند

خوشـبختانه  . زندگی می کـردم  )حاجی(با دوستم ] وزیر جاده سی[درخانه دیگری  به امروز در

آمـده و موقتـا درشـهر دیگـری      از راه کوهستان به ترکیه خانواده حاجی هم قبل ازخانواده من

  .بودند

امـل خـانواده ام   زمـان فـرود هواپیمـای ح   . مآمـد استانبول هیجان به فرودگاه  صبح زود با     

و هرازگاهی ازکامپیوترهای باالسـرم زمـان فـرود     ،زنم یدرسالن انتظار قدم م. بودصبح ۹ساعت

هواپیمـا  «:گفتنـد  .بـه اطالعـات مراجعـه کـردم     .نشد یخبر ازهواپیماهواپیما را نگاه می کنم، 

 یمسافرین با لباسـها  ،مین نشستزه هواپیما ب صبح۱۰ساعت  باالخره،»  .دارد یکساعت تاخیر

نخسـت نتوانسـتم اعضـای خـانواده ام را     . شـوند  یپیاده مـ » خورتوم«ازداخلپشت سرهم  تیره

که . شناختمهمسرم را درمیان مسافرین تیره پوش  بعد لحظه ای اما. ببینم، دوباره دلم شور زد

بـه طـرف درب   ودخترانم درکنـارش همـه    حامل چمدانها دستی چرخدرپشت  پسرم میرصادق

  .باردیگر شک و تردیدها برطرف شد. خروجی در حرکت هستند

درایـن گوشـه   . همـدیگررا درآغـوش گـرفتیم    ،سالنخروجی  کناردرب محض رسیدن بهه ب     

اشـک مـی ریختنـد و منظـره ای عجیبـی بـود،        هیجـان وشـادی   سالن، بویژه بچه ها، ازشدت

  .  ما نگریستنده ریکه  مسافرین تحت تاثیر قرارگرفته بودند و همه ببطو

تاکسی هم درفکرخودش بود، راننده  جالب اینجاست که. اکنون با تاکسی عازم خانه هستیم     

کردنـد و    یها باکیلومتر کـار مـ   سیتاک. [هستند، مسیر را طوالنی کردوقتی دید همه تازه وارد 

      خواسـتی    یاضـاف چـه کرایـه   هر« :گفـتم  راننـده بـه  ] دریافت کنـد  یمی خواست کرایه بیشتر

باالخره  بـه   ]دباش[ :اوخندید وگفت» .می دهم، هوا گرم است ما را زودتر به مقصدمان برسانید

محبت های آنهـا دراولـین لحظـه در    . خانه رسیدیم، خانواده بهرام ازخانواده من استقبال کردند

  . داشتروحیه خانواده ام اثرمثبت 
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جـالی وطـن    مصـائب دلخـراش   تـازه . برطـرف نشـد   مشکالتهمه با الحاق خانواده ام اما      

 و رنجهای د، دردهانکه به دیارغربت روی می آور انیکس. کردیم یفکر م بیشترازآن است که ما

با آتش هجـران   دردرون وطن ان نیز عزیزانش البتهد، نکن یغربت را باپوست و استخوان لمس م

   . وپنجه نرم می کننددست 

مدتی است شوهرم جـالی وطـن کـرده    «: چنین توصیف می کند دراین باره، همسرم سونا     

اکنون با هزاران امید من وفرزندانم می خواهیم درکشور ترکیه بـه او ملحـق شـده وکـانون     . بود

  .  بیاوریمفرزندانمان را برای جامعه بشری مفید بار. گرم خانواده را همچنان گرم نگهداریم

 درهمچنـان   اما خـاطرات تلـخ جـدائی را   ، خوشحال بودمدرست است که ازآمدن به خارج      

را درکـودکی از دسـت   ) شـیرمحمد (او پدرش ) شهرود جوادی(مهربانی دارم  پدر. سینه داشتم

پـدرم چنـد   . هم درسن جوانی به ابـدیت پیوسـت  ) فرنکیس(من  یعنی مادر همسر او. داده بود

. ازدواج کـرد  )اللـه زار (بـا   دو بـاره  اطرافیـان ی مجردی داشت، سـرانجام بـه اصـرار    سال زندگ

با این مقدمه می خواهم نحوه جدائی بـا پـدرم را دراینجـا توصـیف     . همسرجدیدش مهربان بود

سـفر  !  به تهران مـی روم و ازآنجـا بـه اسـتانبول    ! قراراست فردا شهر اورمو را ترک کنم« : کنم

گرچـه  ! این جدائی، دیگر نتوانیم تـا ابـد یکـدیگر را ببینـیم     با شاید  :د گفتمخو با. آسانی نبود

مجبور  دراین لحظات حساس جدائی، بخاطر مسائل امنیتی کسی را درجریان نگذاشته بودم اما

  .به زیارت پدرم بودم 

پدرم . محل سکونت او رفتم) قاطرچی(صبح زود برای دیدن پدرم با مینی بوس به روستای      

پس چرا بچه ها را نیـاوردی؟  ! دخترم« : پرسید.  با دیدن من خیلی خوشحال شد و درخانه بود

دلم بـه شـما تنـگ    . بچه ها مدرسه بودند وبخاطر آن نیاوردم« !گفتم پدر» ...چرا تنها آمدی؟ و

  » !زود برگردم و و بعد بروم تنها دائیم  را ببینمنم را ببیشده بود، آمدم شما و مادر 

 او نمی داند فردا،. چشمانم را همچنان به چهره مهربان او دوخته ام درکنار پدرم نشسته و      

فرزند و چهار تا نـوه هـای دلبنـدش را      من با او دیگر شانس دیدار. این دیار را ترک می کنیم 

   ایـن    . دیـدن پـدر مهربانمـان محـروم خواهـد سـاخت       از وآتش هجران ما را نیز. نخواهد داشت

 جریـان سـفرم  صد افسوس حاال پشیمانم که ای کاش . ها را دردرون دلم پنهان ساخته ام گفته

       شـد امـا حـداقل خیـالش آسـوده      یدرست اسـت اوغمگـین مـ   . را درآنموقع به پدرم می گفتم

  »   ..و!! به کجا رفته اند شمی گشت که فرزندان
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! دختـرم «: او گفـت ! رم، نمی توانم پدرکاردا :گفتم !دخترم ناهار بخور، بعد برو« :پدرم گفت     

آمـده و در دروازه بـالو ازماشـین پیـاده      شهره با پدرم ب. من هم همراه شما بیایم پس صبرکن،

بود، پس ازلحظه ای بـا خـداحافظی از مـن جـدا      طوالنی ما بی خبر چون پدرم  از سفر. شدیم

     گورا بـه پـدر دلسـوزم بـاز    امـا مـن هنـوز درون دلـم     . شده به دنبال خرید مایحتاج خانه رفت

   پـدرم در . او کنـده نمـی شـد    و دلـم از !  نکرده ام، همچنان ناراحت هستم و برخود می پـیچم 

     من تا لحظه ایکه درافـق دیـدگانم بـود، او را مشـایعت کـرده و اشـک        و پیاده رو راه  می رفت

ای بال شکسته، بـا دل آزرده  از دیدم ناپدید شد، من مانند پرنده  محض اینکه اوه ب. می ریختم

  »  .به منزل بازگشتم 

. به روستا می رفتـیم  مبچه هایم هرهفته روزهای جمعه برای دیدن پدر من وطبق معمول،      

. ما خبری نیسـت  از. جمعه همچنان چشم به راه است پدر، روز. اما این هفته دیگراینجا نیستیم

ل ما زاو با نگرانی و اضطراب عازم شهر شده و به منسرانجام   و ازنزدیکانش سراغ ما را می گیرد

  . می آیند

  متـواری شـدن   همسرش  زهره، با پسـر دوسـاله شـان حسـن پـس از      و ،برادرکوچکم علی     

نه بصدا در می آید، آنهـا  زنگ خا. می نشستند ما درقسمتی ازخانه) میرموسی هاشمی(همسرم 

زهره،      . و بالفاصله سراغ ما را  می گیرند ه می آیندباز می کنند، پدرم و مادرم داخل خاندرب را 

با فرزنـدانش   ان سونا،دخترت !گویا«: اما بعد به ناچار می گوید، نخست سفرما را کتمان می کند

  آرام، اشـک  -پدرم درحـال نشسـته دسـتش را بـه پیشـانی اش بـرده و آرام      ! به خارج رفته اند

نیدن این خبرنـاگوار، مثـل اینکـه    باش« : می گوید و.  جاری می شودبه گونه هایش  چشمانش

یا مشابه آن درایـران برسـرهزاران    متاسفانه اینگونه ستم های دردناک و ...».چرخیدنیا برسرم د

  !خانواده مظلوم اعمال شده است

  

  

  

__________________________________________________________________

بدون اینکه دخترش حداقل درآخرین لحظات حیـاتش دربـالین اش بنشـیند،    ) ۱۹۲۱ -۲۰۰۴( میرشهرود جوادی

  . روحش شاد باد. به ابدیت پیوستدر اورمو  ۲۰۰۴درتابستان سال 



  دوران خود تبعیدی در کشور ترکیه

_________________________________________________________ 
425

  : برپدرش سروده دراینجا درج می شود ،که سونا شعریقطعه 

  )2(آتام منیم 

  آنام اؤلدو،  سن اؤلومه دین   اوره ییمده یاتان منیم 

  آلو کیمی هئچ سؤنمه دین  منیمدردلریمه چاتان 

  )2(یم نآتام م    

  اوره ییمده یاتان منیم     

  

  



  

  

  

  

  دراستانبول  یآخرین لحظات زندگ

 منتظـر  .اسـت موافقت کـرده  من  یسیاس یپناهندگ با ،سوئد بدون مصاحبهاداره مهاجرت      

دار به آنجا بیایند ازنزدیکان خواسته ام قبل از ترک ترکیه جهت دی. هستیمبلیط هواپیما  ویزا و

  خوشـبختانه در . آمدن به ترکیه نیاز به ویزا نداشت و فاصله آن ماننـد اروپـا زیـاد نبـود     که چرا

ـ   برای دیدار ما به استانبول آمدنـد و ایـن دیـدارها    ادیزی دوستان بستگان و هفته های آخر ه ب

  .   لحاظ روحی خوب بود

ر بـا مراجعـه بـه سـفارت سـوئد درآنکـارا و       ظه۱۳ساعت ۱۳۶۶دوشنبه نوزدهم بهمن ماه       

مـن دادنـد کـه بلـیط دراختیـار مـا       ه ب  »SAS«دریافت ویزا، نامه ای هم به شرکت هواپیمائی

بـه مـن    را همانروز دقیقه 14و10شرکت هواپیمائی مزبور بلیط ساعت . بدنبال بلیط رفتم. بگذارند

  .   دو باره به استانبول مراجعت نمودمو تحول نمود 

حامـد،  شـبانه      .خانواده اش برای بدرقه به استانبول آمدند و» حامد«یکشب قبل ازحرکت      

یعنی روزحرکت بـرای  ۱۹۸۸دهم فوریه   ظهر،۱۱ساعت . چمدان ها را بسته بندی کرد اثاثیه و

 ،که ازآشـنایان بهـرام بـود   ، ]تمر بیگ[خداحافظی با رئیس شعبه یابانجی کارهای اداری و انجام

جـدائی از دوسـتانم دراسـتانبول    لحظـات  . درمنزل بهرام صرف شـد همانروز ناهار. رفتمپیش او 

  .  بود رهیجان آور

 UzunYusuf, Mah, ŞeyhHusamettin, sok nr 13 درهنگام ترک اسـتانبول در      

بـه یـاریم     »ع. م« و» ن.ر«دو تـن ازدوسـتان جـوانم     دقیقه، 14و45ساعت .  زندگی می کردیم

بـرای  ... و دورسـون بیـگ و  ... با خانواده، پرویزسـپهر، حسـین  ... خانواده، رضا  ام بابهر .شتافتند
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بـرای   ]هیابانجی شـعب [از  »ر ن«بوسیله ) نوزاد  اؤز تورک(ام یکنفر پلیس بن. بدرقه آمده بودند

با خودرو حامل چمدان ها پیشـاپیش   »م، ع«و» ن.ر«. به فرودگاه آمده بود یانجام کارهای ادار

  . دگاه حرکت کردندبه فرو

و بـا سـه دسـتگاه     کردهآخرین لحظات باغم و اندوه ازدوستان و همسایه ها خدا حافظی در     

  .تاکسی به سوی فرودگاه حرکت کردیم

. درمقابل سالن طبقه دوم فرودگاه  استانبول ایستادیملحظه ای . پانزده و سی دقیقه بودساعت 

       بدرقه کننـدگان  نسـبت بـه مـا ابـراز محبـت نشـان        . می وزید کیخن کمی سرد بود و باد هوا

. مـا را دلگـرم کـرده بـود      که از راه دورآمده بودنـد،  خانواده اش حضورحامد و بویژه. دادند یم

آخرین لحظـه جـدائی   . کنم یهرگز فراموش  نم پایانیصحبت های آموزنده بهرام را درلحظات 

. بودند خداحافظی کرده و وارد سـالن انتظـار شـدیم   این ترتیب با همه عزیزانی که آمده  به. بود

  !کشور سوئد آماده پرواز هستیم به

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  دوران  نهم بخش

  خود تبعیدی درکشورسوئد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  استقبال اداره مهاجرین سوئد

درمکان پیش بینی شده   (SAS) یمیالدی، هواپیما۱۹۸۸فوریه درنیمه شب سرد، یازدهم      

به زمین می نشیند، من نیز جزو مسافرینی بودم که  (Västerås)درشمال سوئد، فرودگاه شهر

  .بارسنگین آوارگی را بردوش می کشیدم بود، عمرم خزان گشته بهار از ۳۹

   Mälardalenهزارنفرجمعیت، شهری است بندری، درکناردریای 133وستروس بابیش از

کارخانجات صنعتی بویژه  ثروتمند ترین کمون های سوئد است و اززیباترین و. واقع شده است

استهکلم (صله اش با فا. گردیده استدراین شهر باعث رشد اقتصادی آن  ABB شرکت بزرگ

یکصدکیلومتراست، میزان بارندگی دراین استان نسبتا زیاد، تابستان های مالیم حدود ) پایتخت

  .و زمستانهای سرد دارد

همه جا را برف سنگین سفید پوش کرده  . درمحوطه داخلی فرودگاه ازهواپیما پیاده شدیم     

چراغهای پرنور درپیرامون فرودگاه برروی برفها    ،دهروبی شمحوطه داخل، برف  بود، باند ها و

همه مسافرین  .سخت را دراین منطقه یاد آوری می کرد می تابید و وجود زمستانهای سرد و

  .پشت سرهم  وارد سالن شدیم، بیست و سه نفر پناهندگانی که ازطریق ترکیه آمده بودیم

شاه تیموری به همه خوش آمدگفتند، سپس   امیر دو نفرمترجم به نام های سعید پیران و     

دو نفرپلیس همراه سگ های ویژه وسایل را بازرسی و بعد با یکدستگاه اتوبوس از محوطه درب 

  .حدود  سی کیلومتری فرودگاه، حرکت کردیم Surahammarخروجی به طرف کمپ

پا ایستاده بود، ناگهان که درصندلی های ردیف وسط اتوبوس، درکنار من سر  ]مترجم[ سعید     

بین راه رو به مسافرین کرد و به زبان ترکی با لهجه تبریزی پرسید کدام یک دراینجا ترك  در
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ازاینکه درلحظات ورود به یك  ،من با شنیدن این جمله خوشحال شدم آذربایجانی هستید؟

نی بودند که البته بیش ازنصف پناهندگان آذربایجا .کشورغریب، حداقل همزبانی پیدا کردیم

احوال پرسی و دادن اطالعات مختصر از  سعید، پس از .آشنائی دادند همه خوشحال شده و

اتوبوس پس ازساعتی در پارکینك شمالی کمپ توقف نمود  . اوضاع سوئد به ما دلگرمی بخشید

 .سرمای شدید تا استخوان انسان نفوذ می کرد .و همه پیاده شدیم

برای  مجرد پنج دستگاه خانه درنظرگرفته شده بود هندگان متاهل وبرای بیست و سه نفرپنا     

درطبقه چهارم ساختمان  ۶خانه شماره !متاهل ها خانه جداگانه و مجردها هرچند نفر یك خانه

که مشرف به جنوب بود به خانواده ما اختصاص داده شده بود، کلیدها را مترجمین  ۲۵نمره

 .خل ساختمان ها حمل کرد یمبارها را سریع به دا .دردست داشتند

اطاق خواب، سالن، آشپزخانه و سرویس کامل و هوای داخل گرم   خانه مبلمان بود، دارای دو     

نخست قسمتی از وسایل را جابجا . پنجره ها سه جداره و درب ورودی دو جداره بودند .بود

مصرف شدنی بودکه برای  از وسایل یخجال و فریزر پر از مواد غذائی و میوه، کمدها پر. کردیم

شش تختخواب چوبی دراطاق های خواب موجود  .مصرف دو تا سه هفته پیش بینی شده بود

مالفه، رویه لحاف، حوله، شامپو،  :تختخواب، یك کارتن بسته بندی شده حاویروی هر .بود

  .قرارداشت  ... کبریت و  ، صابون، خمیردندان، مسواك، تاید

، خستگی کم کم برطرف شد و شب به پس ازحمام و صرف چایخسته بودیم،  همه      

سحرگاه فردا هنگامیکه ازخواب بیدارشدم، احساس کردم دردنیای دیگری  .استراحت پرداختیم

 .دراینجا خوشبختی جامعه سوئد را کامال درك کردم  !هستم

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

پشت غراندام و موهای بلند سرش را در رولف، قدبلندی داشت، ال .بودندRolf   مشاورکمپ بنام

  آنها را به صرف چای دعوت کردم،  . خوش برخوردی بود او، انسان مهربان و .بسته بود

  همه درخانه بودیم و گفته های  مشاور را سعید گردیم میکار داریم و از همین جا بر : گفتند

__________________________________________________________________

قبل از  او اهل تبریز بود و. سال داشت 35، کمتر ازو ورزیده خونگرم، جوانمردجوانی بود بسیارسعیدپیران،  -۱

     ود که خود مانند شمع این ب برجسته اش یکی ازخصوصیات. جهت تحصیل به سوئد آمده بود 1357انقالب 

  . همیشه به دوستی او افتخار می کنم. روشنائی می داد اطرافش به  می سوخت و 
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احساس تنهائی  !اینجا خانه شماست ، به کشورسوئد خوش آمدید  :رولف گفت .می کرد ترجمه

ما را برای بعد ازظهرروز دوازدهم مارس یعنی  نکنید و کلیه امکانات برایتان فراهم خواهد شد

   .رجلسه توجیهی دعوت کرده و رفتندفردا جهت شرکت د

جلسه توجیه  .با عده ای از همسفرانی که ازترکیه آمده بودیم به موقع درجلسه شرکت کردیم

نجم الدین رضوی درسمت مشاوردرآنجا  .درمحل دفتر اداره مهاجرت کمپ درداخل سالن بود

، نخست به همه خوش او .او اهل تهران بود. رضوی، شخص مؤدب و مهربانی بود .کار می کرد

آمدگفت و حدود یکساعت دررابطه با قوانین سوئد اطالعات الزم را دراختیارحاضرین قرار 

از همسفرهای ما  از   :خاطره جالبی که از این جلسه درذهنم مانده به آن می پردازم .داد

      .اله، داشتس  5و  4ترکیه، خانم جوانی بود بنام مهین که دو پسرداشت بنامهای مانی و ماکان، 

اطاقی  .آنها نیز همراه مادرشان به جلسه آمده بودند .بچه های توپولو و دوست داشتنی بودند 

از رنگهای  که درآنجا جمع بودیم، تابلوی ویژه ای به دیوار نصب شده بودکه چند ماژیک

ا نشسته ه وقتی حاضرین در روی صندلی . داشت مختلف برای استفاده در زیرتابلوی مزبور قرار

ده ازموقعیت، ماژیک ها را در و به کسب اطالعات مشغول بودند، درهمان هنگام بچه ها با استفا

 .می کردندخط کشی  هرچیزی را که دلشان می خواستمیزها و دیوارها و گرفته و دست 

ازمسئولین سوئدی هم کسی جلوخرابکاری را    .این کار جلوگیری نمی کردمادرشان هم از  

باالخره همه زیرچشمی شیطنت بچه ها را تماشا می کردیم و تا پایان جلسه این  . تنمی گرف

 .حتی سر و صورت خودشان را هم خط کشی کرده بودند .دو تا بچه اطاق را زیرو روکردند

درمدت کمتر از یك ماه آزمایشات پزشکی بوسیله بهداری درکمپ و بیمارستان وستروس          

Västerås دراین مدت با بردن پناهندگان جدید به فروشگاهها یك دفعه لباس انجام گرفت ،

زمستانی ازطرف اداره مهاجرت خریداری گردید و برای تهیه پوشاك تابستانی نیز مقداری پول 

مدتی که درکمپ بودیم هرهفته یکبار برای هرخانواده به تعداد نفرپول نقد  .نقدپرداخت نمودند

...  البته کرایه خانه، برق نیازمندی های بهداشتی و  .ی شدبه عنوان کمک معاش پرداخت م

  .برعهده دولت بود

معلم های مجربی زبان سوئدی را  .کم کم درداخل شهرکالس های زبان سوئدی برقرارگردید     

را که مخصوص پناهندگان   ( mål)کتاب . آموزگاران خونگرم وصمیمی بودند .دیاد می دادن

بسیاری ازچیزها را ازکتاب و یا پوسترهای نصب شده  .ما تدریس می کردند بود، برای تازه وارد
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درکالسها ازملت های . درکالس ها که انواع شکل ها درآنها ترسیم شده بود به ما می آموختند

  .آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آسیا  به چشم  می خوردند  -مختلف دنیا،  بویژه ازآفریقا

کمپ با همکاری مشاورین، مترجم ها و افراد  ]محل تفریح  [ درفریتیدعید نوروز همان سال را 

برایم جالب بود، صمدی، حدود سی و پنج ) صمدی(رقص آذربایجانی  .عالقه مند برگزار گردید

سال داشت، اهل اورمو بود، با همسر و دو فرزندش از ترکیه به طور همزمان آمده بودیم و 

   .و خانواده با فرهنگی بودنددرکمپ رفت آمد خانوادگی داشتیم 

برای سر و سامان دادن به زندگی سعی داشتم هرچه زودترازکمپ موقت به یکی از شهرها      

یکروز      .بلکه بچه هاپس ازآموزش زبان سوئدی به تحصیالتشان ادامه دهند منتقل شویم تا

در باره خانواده  :تنجم الدین رضوی که باتفاق همسرش برای صرف شام مهمان ما بودند، گف

شما، باخانم السماری، رئیس اداره مهاجرت شهرکارلسکرونا صحبت کرده و موافقت انتقالتان را 

  .خوشحال شدیم از این خبر. به آن شهرگرفته ام

.  درخانه مبلمان زندگی می کنیم .باالخره زمان تغییرمکان به کارلسکرونا فرا رسیده است     

ازشب هیجان زده هستیم که شهر  .اه داشتیم را شبانه آماده کردیماثاثیه جزئی که به همر

یک روز بهار سحرگاه   .رضوی خودش ما را به محل جدید می برد جایی است؟جدید چگونه 

با یدک طبق  که آفتاب تازه طلوع کرده بود، رضوی بایکدستگاه ماشین کومبی، استیشن 1988

بدون  .بودند تعطیلی بود و همسایه ها همه درخوابروز .پشت ساختمان آماده استقرار قبلی در

ما شتافه و ما  اماکسانیکه ازرفتن ما باخبر بودند،  به موقع به کمک .سروصدا بارگیری شروع شد

جمال کاک « فراموش نمی کنم که درمیان بدرقه کننده ها مادر، دوستم. را بدرقه می کردند

  این خانم صمیمیت .ازچشمانش سرازیربودهنگام خداحافظی، اشک  .نیزآمده بود ۱»رحیمی

__________________________________________________________________ 

سال سن داشت، انسان با ۳۵حدود  .بود ]سولدوز[نقدهرحیمی فرزند مال صالح رحیمی اهل جمال کاک  -۱

ات دردانشگاه تبریزخوانده بود و به خاطر تحصیالت دانشگاهی اش را دررشته ادبی !فرهنگ، مهربان و یکرنگی بود

ازمعتمدین  سلدوز بوده که پس ازانقالب  به علت عدم امنیت جانی  پدرش. ت برایم قابل احترام بوداین خصوصیا

جمال، همراه ! روحش شاد. همراه خانواده اش به عراق می روند و پس ازچندسال درسلیمانیه به ابدیت پیوسته بود

با این خانواده محترم  »سوراهامار«که درکمپ  سر و دو فرزندش به سوئد پناهنده شده بودندمادر میانسال، هم

    .معاشرت داشتیم و معاشرت ما ازآن تاریخ دو دهه است که هنوز تداوم دارد
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آخرین به این ترتیب در .گذاشت میمحترم، فرهنگ گرم مردم شرق زمین را به نمایش 

   .ی مقصد شدیملحظات، ازحاضرین جدا شده و راه

  1.حرکت کردیم  E-22با جاده  Smålandو  Ostergotlandباالخره ازمسیر استانهای     

انبوهی از جنگل ها،  میان آسمان صاف آبی، از خوشبختانه در روزآفتابی با هوای گرم لطیف و 

گاههای چای از استراحت برای صرف صبحانه، ناهار، قهوه و .کردیم میدریا عبور  ورودخانه ها 

  .طبیعت زیبای سوئد، درفصل شکوفایی بهار قابل توصیف است . زیبای بین راه توقف داشتیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

ا دررشته پسرم میرصادق تحصیالت دانشگاهی خود ر بعدها هنگامیکه خانواده ام درشهرمالمو سکونت داشت،  -1

تحصیالت عالی خود   2005و پس از او دخترم روباب ازسال  .به اتمام رساندMälardalen الکترونیك دردانشگاه 

پس از پایان ] آنا[بدنبال آنها دخترکوچکم خدیجه . را در رشته مهندسی هواپیمائی درهمان دانشگاه تداوم بخشید

درهمین شهر آغاز کرده   2006ئد، کارش را از سال درشمال سو Umeå دانشگاه دررشته دندانپزشکی درشهر

 .است



  

  

  

  

 ، آغازکار)Karlskrona(شهرزندگی در

قرارگرفته و مرکز استان   (Östersjöns)کارلسکرونا درجنوب شرقی سوئد، درکناردریای      

(Blekinge)  این ه تشکیل شده و برخی ازاین شهر از تعداد زیادی جزیر .محسوب می شود

 )Trossö (  به مرور زمان بوسیله پل ها به یکدیگرمتصل شده اند که مرکزشهردرجزیرهجزایر 

   و  (Fredriks kyrkan)همچنین دوکلیسای قدیمی بنام های .شده استواقع  

)Tyska kyrkan( شهر بوسیله پلی به جاده  .نیزدر همین محل در کنار میدان بزرگ قرار دارند

هزارنفر است و از نظر زیبائی   62جمعیت شهرحدود . ده استمتصل ش »مالمو«و  »کالمار«شهر

از نظر اقتصادی، صنعت، کشاورزی،  .و تمیزی آب و هوا، یکی ازشهرهای توریستی سوئد است

م نیروی دریائی  سوئد نظامی یکی از مراکز مه اینجا مناسب است و از نظر  ...صید ماهی و

سبز بودن و تمیزی، باغ  نظر سرئد از سو  :به قول معروف می گویند. می شودمحسوب 

 .هم باغ سوئد است Blekingeاروپاست و استان 

خورد و در     میبچشم  قبل از ورود به مرکزشهردرکنارجاده ورودی، ایستگاه قدیمی قطار     

در  .کم جزایرکوچکی دیده می شوندکه بوسیله پل ها به یکدیگر متصل بودندفاصله های 

حدود یکصد متر  .به شهر، سمت چپ،  پارک  بزرگ و زیبائی قرار داشت خیابان اصلی ورودی

سر باالئی را پشت سرگذاشته و در امتداد میدان اصلی شهردرکنار ساختمان قدیمی دو طبقه  

 .ما درماشین نشستیم و رضوی به داخل اداره رفت  .اداره مهاجرت شهر توقف کردیم

رئیس اداره مهاجرت که خانم بلند قدی بود با چهره  »السماری « پس ازلحظه ای کوتاه،       

و همه را به داخل سالن اداره راهنمائی  خندان ازمحل کارش خارج شده و به استقبالمان آمد
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 در  .بعد به داخل سالن کوچکی راهنمائی شدیم نی پذیرائی شدیم وشیریبا قهوه، چای و  .کرد

ازاین لحظه هرکاری   :ا معرفی نمود وگفترا بعنوان مشاور به م» کریستین« داخل اطاقی

او هم به ما خوش  . کرستین قدکوتاهی داشت، زرنگ و مهربان .داشتید به ایشان مراجعه کنید

خانه در  .پذیرائی،  السماری جهت تحویل خانه جدید همراه ما آمد پس ازتوقف کوتاه و .آمدگفت

متر با  ۳۰طبقه دوم قرارداشت و حدود  Ronnebygatan 1 ساختمان یازده طبقه زیبا درخیابان

  .دریا و دویست متر با پایگاه نیروی دریائی فاصله داشت

سختی هایی  ه خودم در اورمو به ذهنم خطورکردکه با چهبه محض ورود به خانه جدید، خان     

درگوشه ای از پنجره سالن  .آنرا ساخته بودم و اکنون سرانجام با خانه به دوشی آواره هستم

السماری هم با رضوی در باره موقعیت و  .یستاده و دراین باره به فکر عمیقی فرو رفته بودما

من، ناراحتی  هان السماری زیرچشمی با نگاهی بهناگ.  وضعیت خانه جدید صحبت می کردند

 السماری          : رضوی به من گفت .مرا حس کرده و برگشت آهسته چیزی به رضوی گفت

که خانه را نمی پسندید؟  باورکنید بهترین خانه را در بهترین محل به مثل این می پرسد

امیدوارم خوشتان   .که تعریف این خانواده را قبال از رضوی شنیده بودم چرا  !میخانواده شما داد

اما ناراحتیم از این بابت البته که خانه خوب است  :از السماری تشکرکرده و گفتم .آمده باشد

خانواده ام می اندیشیدم که  مرا به زور وادار به ترک وطن  رنوشت خود وبلکه به سنیست، 

عادت دیکتاتورها  همین  :السماری هم متاثر شد وگفت  .کرده اند و به من ظلم شده است

کنم، همگی با استفاده از امکانات دولت سوئد راحت زندگی کنید و دراین  میاست، من آرزو 

  .جامعه آزاد موفق شوید

تا تکمیل مبلمان و  .ک غروب بود و پس ازدیدن خانه و تحویل کلیدها، خانه را ترك کردیمنزدی 

وسایل اساسی، یک خانه مبلمان دیگری را که در نزدیکی همان محل بود بمدت یکهفته در 

بلمان و اثاثیه خانه جدید کرون برای تهیه م...  این مدت اداره مهاجرتدر .اختیارما گذاشتند

آرام و جوان  .رحیمیان اهل تهرانمترجمی بود بنام مجید  .تیار ماگذاشتدراخبالعوض 

بود، به کمک او درظرف یکهفته وسایل ضروری خریداری و سپس به خانه جدید  خونگرمی

بویژه با نصب تلفن درخانه جدید، کم کم ارتباط با بستگان و دوستان  .تغییرمکان دادیم

  .برقرارگردید

زندگی کم کم سر و سامان پیدا کرد اما به  .بان سوئدی تشکیل یافتکالس های آموزش ز     
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علت عدم آشنائی به زبان سوئدی و نبودن همزبان درشهرغریب، اوایل زندگی خیلی سخت  

اما دراین مدت السماری وکارکنان اداره مهاجرت و سایر دوستان سوئدی ما را تنها  .بود

  .نگذاشتند

 .خوش برخورد و مجرد بود او، قدکوتاهی داشت و  .م بریت ماریخانم میانسالی بود بنا      

متاسفانه پس ازتغییرمکان به مالمو،  .صمیمانه با ما معاشرت داشت و ما را تنها نمی گذاشت

با ما معاشرت  ) لنارت لوردین(بود و با همسرش  ) جین( خانم دیگری به نام .ارتباط ما قطع شد

او، با همسر و فرزندانش، قبل از . ت راهسازی دینا پارك بودلنارت از مسئولین شرک .داشتند

 پر، .خانواده دیگری بود بنام پر و همسرش مایو .انقالب چند سال درتهران زندگی کرده بودند

ریش پروفسوری  و تقریبا میانسال بود .کرد مهاجرین کار میدردفتر اداره آموزش و پروش امور 

اعیاد بویژه در . واده هم معاشرت داشتیمبا این خان. ریندخترکوچکی داشتند بنام کا. داشت

بودکه متاسفانه در  مایو، کارمند شرکت اریك سون. کریسمس و نوروز درکنار هم جمع بودیم

من و همسرم، درمراسم خاکسپاری او درکارلسکرونا شرکت  . فوت کرد ۱۹۹۰زمستان سال 

  .کردیم

که  »رونبی« درشهر سجادی، از برازجان المواده غکم کم دوستان دیگری پیدا شدند، خان     

اهل علم  سجادی آدم جسور، آزادیخواه و .با ما فاصله داشت معاشرت نزدیك داشتیمکیلومتر ۲۴

او، با اینکه بیشتر از پنجاه سال سن نداشت ولی  ! و ادب بود و مخالف سرسخت خرافات

رده و موهای سرش مانند برف سفید مقاومت دربرابر زورگوئی حکومت های جبار وجودش را آز

  .شده بود

  با این خانواده های  ...اشرف زاده، شنبدی، دهقان، هوشیدری و عبارت بودند از دیگرخانواده ها

  .و اکنون پس از دو دهه ارتباط ما تداوم یافته است محترم معاشرت داشتیم

 

 آغازکار

و بتوانیم   زبان به کارمشغول شویم مسئولین کمون تالش می کردند که پس از یادگیری     

باره مرتب به اداره کار  دراین  .درجامعه سرپای خود بایستیم و احساس مسئولیت بکنیم

همراه با مسئول اداره کار،  )شنبدی( با دوستم۱۹۸۹دسامبر ۲۹درتاریخ  .می کردممراجعه 
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     درداخل جنگل. رفتیم جهت دیدن نحوه کار با اتومبیل به سی کیلومتری درجاده کالمار

درفاصله  .متر ارتفاع داشتند می بریدند۲۰عده ای با اره برقی درختان تنومندی را که حدود 

این کار به لحاظ روحی و حرفه ای بودن  .زمانی کم،  یکی پس از دیگری به زمین می افتاد

مسئول اداره برای ما کار آسانی نبود، و به همین دلیل عدم موافقت خودمان را در همانجا به 

  .کار اعالم کردیم

جهت بازدید محل کار جدیدی به   ]خانمی[باردیگر، یکروز قبل از ظهر با مسئول اداره کار     

چهارکارگاه از جمله، . رفته بودیم  Samhallهشت کیلومتری اطراف شهر به محل شرکت

…نجاری، گرافیکس و تشکیل   استثنائی که اکثرکارکنان آن را افراد .دراین محل قرارداشت  

میانسال و   Lennart   مکارگاهها را گشتیم، رئیس بخش گرافیکس شخصی بود بنا .می دادند

 ۳۰حدود  Hasslö شهرکوچک، سوئدی را غلیظ صحبت می کرد، دراو . خوش برخورد

با برخورد اولیه، لنارت را آدم مثبتی ارزیابی کردم و به  .کیلومتری کارلسکرونا زندگی می کرد

باالخره پس ازپایان بازدید، نظرموافق خودم را برای شروع کار در این بخش اعالم   .لم چسبیدد

    نمودم

شرکت درحال شروع تعطیالت تابستانی بود، پس ازتعطیالت، کارآزمایشی را به مدت شش      

برای اولین بارشروع کاردرکشورخارجی، همچنین مسلط نبودن  .ماه دراین بخش شروع کردم

     نخست رئیس مرا به اما روز .داشته بود و سخت نگران بودم مل به زبان سوئدی مرا به فکر واکا

Bo Johansson معرفی کرد. Bo   سه دستگاه . میانسال بود، بسیار انسان مهربان و پرکار

روزی هشت  .او درظرف سه ماه مرا با تکنیك چاپ آشنا کرد . ماشین چاپ درمحل موجود بود

باعث  و صمیمیت همکارانم روز به روز  همکاران انجام می دادمرا درکنار سایر ساعت کار

  .من ابالغ گردید استخدام رسمی ۱۹۹۰ز پانزدهم اکتبرسرانجام، ا .کارم شد  پیشرفت

 

 

  

  



  

  

  

  

  Lucia »لوسیا«مراسم  خاطره ای از

می شود یادگاری  بطورکلی آنچه امروز به نام لوسیا درکشورهای کاتولیک مذهب برگزار     

اما لوسی پیش  از  .میالدی به شهادت رسید  204است از دوشیزه سیراکوس اهل سیسیل که در

مردمان از او  .مسیحیت پرنده ای دزد و جادوگر بود که پیکری نیم خدایی و نیم انسانی داشت

ز ا  Näkenبا بیم و احترام سخن می گفتند، چرا که می خواستند همانند روح شرور آب 

با همه دلهره ای  .لوسی شب، تاریکترین و دلهره آورترین شب سال بود .آزارش در امان بمانند

ایزد حاصلخیزی بشمار می آمد و از   Freja که مردمان از جادوی لوسی داشتند او از یاران 

     شهرت دارد،   Lussekatten ارابه لوسی را گربه ای که به .دید کرداری همانند وی بود

بدین ترتیب در  .کشید که در مراسم لوسیا امروزه به شکل نان شیرینی جلوه گری می کندمی 

   .می یابیم که لوسیای جدید ریشه در آیین های پیشین اسکاندیناوی دارد

میالدی جشن لوسیا   1800نخستین بار در سال   Västergötlandمهاجران آلمانی ساکن     

میالدی این جشن در سراسر سوئد رواج پیدا کرد و از آیین   1900را در سوئد برپا کردند، پس از

روزنامه های استهکلم مسابقه گزینش  در 1927از  .فاصله گرفت Bondesed روستایی یا

هر سال در سیزده دسامبر   Christer topliusلوسیای زیبای سال آغاز شد که به گفته 

یا و شب آن دختری زیبا رو در پوشش در روز لوس  .شاگر جشن نور و زیبایی آن هستیمتما

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 

دراین . ه بخت بینی استاز دیگر مراسم شب لوسیا انجام یک گون .سالمی دوباره داده شود
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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 Lucia   یا قطار لوسیا 

درمدرسه ها،  . شود ژه لوسیا درسرتاسر سوئد برگزار میدرسیزده دسامبر مراسم وی     

دختری که به این مناسبت برگزیده می شود با رختی همچون   ...ها وبیمارستان ها، کلیسا 

شمع روشن بر سر پنج رخت سپید اروسان و نوار سرخی به دور کمر درحالی که تاجی مزین به 

  Stjärngossarو آرام حرکت می کند و همراهان او که پسر و دختر هستند - دارد آرام

پشت  را  می خوانند Santa Luciaلی که آهنگ نامیده می شوند با شمع هایی روشن در حا

از لوسیا خواسته می شود که زمستان تاریک و سرد سوئد را با نور زنده  .سر او حرکت می کنند

معموالمراسم میان ساعت دو تا سه بعدازظهرکه هوا   همچون شب  .و جاری خود روشن کند

 .تاریک است سامان بخشیده می شود

    Lussekatten Glögg   الوسینوشیدنی و شیرینی روز 

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

پس از آماده شدن با برس زرده تخم مرغ روی  .زنجیل، کمی نمک و کشمش درست می شود

یی است رنگ زعفرانی یا طالیی این شیرینی در واقع نشانواره خورشید و روشنا. آن  می کشند

شایان توجه است که از قرن هیجده  . که باید تاریکی را بترساند تا از اینجا رخت بر بندد

زعفران به سوئد وارد می شود و به واسطه  گرانی آن فقط اشراف  می توانستند به آن دسترسی 

 1.نخست فقط برای شیرینی لوسیا به کار برده می شد و گرنه جنبه دارویی داشت .بیابند

     

می  کار  شهر کارلسکرونا درنزدیکیSamhall  کتدرقسمت گرافیکس شر 1980از اواخردهه  

برای . یک روز نزدیک ظهر درماه دسامبرجهت شرکت درمراسم لوسیا دعوت شده  بودم. کردم

نخستین بار همراه همکارانم جهت شرکت دراین مراسم به سالن غذا خوری  بزرگی که حدود 

همه جای سالن تزئین شده و شمع ها در روی میزها   .رارداشت، رفتیمسی متری محل کارم ق

  حدود صد نفرکارکنان شرکت مزبور در روی صندلی ها نشسته و مشغول . روشن بود

__________________________________________________________________  
  Bokförlag 1984, Bertolls, Säfiradesjulen   : مختصری از نوشته دکتر تورج پارسی 1

    .صرف شیرینی، چای و قهوه بودند 
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تا امروز تنها نامی از لوسیا را شنیده  .لوسیا قرار بود از مدارس کارلسکرونا به این محل بیاید    

 Boبا همکار نزدیکم . همه خوشحال نشسته و منتظرند  .بودم و از فلسفه آن اطالعاتی نداشتم

Joran پس ازلحظه ای آواز دلنشینی از بیرون   .ر دور یك میز نشسته بودیمچند نفر دیگر د و

  .همه نگاه ها به طرف درب ورودی سالن بود .سالن بگوشم رسید

یك گروه دختر بچه زیرپانزده سال که دردستشان شمع روشن بود  وارد  پس ازلحظه ای       

و برسرش تاجی مزین و  درپیشاپیش آن ها دخترکوچکی با پیراهن بلند سفید. سالن شدند

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 

لوی موی مشکی بود همه دخترها موهای سرشان بور بود، تنها درمیان آنها دو دختر کوچو     

من با مشاهده برنامه زیبا . که یکی ازآنها نقش لوسیا را داشته و درجلو صف حرکت می کرد

بویژه دخترهای موی سیاه  بی اختیار اشك ازچشمانم جاری شد و در یك لحظه احساس کردم 

جامعه انسان اما  .البد این بچه ها هم مانند ما ازکشورشان رانده شده و دراینجا پناهنده  هستند

و بدون اینکه تبعیضی در  .دوست و دولت دموکرات سوئد پناهنده ها را با آغوش باز پذیرفته اند

و   .بین باشد، اینگونه بچه های پناهندگان را درجلو صفوف مراسم ملی خودشان جای می دهند

اهده همکاران سوئدیم با مش!   درعین حال به  هویت ملی پناهندگان اهمیت خاص می دهند

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  

دربخش گرافیکس  Samhall Eken درشهرکارلسکرونا شرکت 1992   درنیمه اول دهه     

جامعه   .بیگانه ستیزی در آن موقع درگوشه وکنار سوئد بچشم می خورد کردم، فعالیت میکار 

سوئدی از این گونه فعالیت ها راضی بودند، بطوریکه ارگانهای دولتی، رسانه های جمعی به 

  .طرق گوناگون تبلیغات ضد راسیستی را انجام می دادند

به   Gerhard Larssonلبخشنامه ای به امضای مدیر عامل شرکت سام ها1992فوریه14در     

  :کلیه شرکت های سام هال ابالغ گردیدکه به مضمون بخشنامه مزبور دراینجا اشاره می شود

کارکنان شرکت سام هال تظاهرات گسترده ای را بنفع اشتراک و  ما  1992فوریه   21روز جمعه

کایی و هم هم هیئت مدیره شرکت و سازمانهای سندی .ضد بیگانه ستیزی برگزار خواهیم کرد

نامه ای در اوایل هفته من در . مدیریت شرکت پشتیبانی خود را از این تظاهرات اعالم نموده اند

 .از همه مدیران عامل خواهش کرده ام که مقدمات این امر را درشرکت خود فراهم آورند

 برنامه دراز مدتی جهت حمایت ازکارکنان مهاجر 1988-1991شرکت سام هال بین سالهای     

اقدامات بسیاری درمحل های گوناگون کار شرکت به عمل آمده و درحال حاضر  .به اجرا درآورد

 . آماده خواهدشد  1992گزارشی از چگونگی اجرای این پروژه در ماه مارس  .نیز درحال اجرا است

  تاسیس گردید و شرکت  سوئد علیه بیگانه ستیزی سازمانی بنام  1991در دهم دسامبر     

 .  ازاین امرحمایت می کند »هال سام«

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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 . برگزار خواهیم کرددر ساعات کاری این تظاهرات را   11تا 10فوریه ساعت   21ما در .است

با همه  فعالیت ما باید اشتراک و همبستگیکارکنان شرکت سام هال، در هم آهنگی با ایده      

کهولت سن را سرلوحه  انسانها، بدون درنظرگرفتن مذهب، رنگ پوست، نارسایی جنسی و یا

 .    ما وابسته به همدیگریم. اعمال خود قرار دهند

کنیم تا جهت تحقق بخشیدن به اهداف زیر درکلیه محل های به همه کارکنان توصیه می 

 .  تجمع داخل شرکت گرد هم آیند و یا اقداماتی مشابه انجام دهند

برای نشان دادن اشتراکمان ماورای مرزهای ملی و فرهنگی و جهت فاصله گیری از  -1

 . خشونت و ایدئولوژی های بیگانه ستیز در جامعه

ا و ارزش های بنیادیمان، اینکه همه انسانها صرفنظر ازتبار برای نشان دادن معیاره - 2

و فرهنگ ازارزشی یکسان برخوردارند و حق دارند محترم شمرده شده و در شرایطی 

 .مطمئن زندگی کنند

جهت تائید اینکه حق رهایی ازخشونت و هر نوع ایذایی یک حق دموکراتیک  - 3

نه فقط مهاجرانی که اخیرا درمعرض از اینرو مسئله بیگانه ستیزی  .شمرده می شود

 .   آن قرار گرفته اند، بلکه به همه ما مربوط می شود

برای تاکید اینکه ما بیگانه ستیزی و اعمال تبعیض گرایانه را نه در محل کار و نه  - 4

وظایف کاری مهم در محیطی پیشرو مستلزم احترام به  . کال درجامعه می پذیریم

 .    فرد فرد انسانهاست

 . برای نشان دادن اینکه ما به اتفاق هم قوی  می شویم - 5

فوریه از   21هستند روز »سام هال«نفری که دراستخدام   34600خواهم که کلیه  میاز اینرو      

 .این حرکت اعتراضی حمایت کنند

متاسفانه در بهار سال   .کردند زیاد بود میتعدادپناهندگانی که درشرکت سام هال کار      

یکنفر دانشجوی مهاجر با شلیک گلوله ای بوسیله عناصر نژاد پرست دراستهکلم از  پای   1992

. و این حادثه غم انگیز، خشم شهروندان سوئدی را برعلیه نژادپرستان در برداشت .درآمده بود

بخشنامه مشروحه باال ازطرف شرکت سام هال در رابطه با این قتل و حوادث دیگر در این 

 . در شده بودرابطه صا

چند روزقبل مطلبی را بمنظورمحکوم ساختن نژادپرستی با هم آهنگی لنارت اسون سون        
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به پرسنل بخش گرافیکس در محل کار   1992فوریه  21تهیه کردم و قبل ازظهر روز ]کارفرما[

 :چنین قرائت نمودم 

 !همکاران عزیزم، سالم برهمه شما

سال در   14سال تحصیل کردم و  14 زعمرم پایان یافته است نخست باید بگویم،  نیمی ا     

، خانه و 1980الجرم در یکی ازروزهای گرم تابستان دهه  .آزاد اشتغال داشتم مشاغل دولتی و

پناهنده  !خانواده، را با نگرانی جا گذاشته و سرزمین مادریم را به قصد دنیای آزاد ترک کردم

آزار به سبب نژاد، ملیت، تعلق به گروه معین  قیب وکسی است که به علت ترس موجه ازتع

 .اجتماعی و یا به دلیل عقیده مذهبی یا سیاسی درخارج ازکشور متبوعه بسر می برد

طبق . سازمان ملل متحددرموردپناهندگان است 1951سوئد ازامضاء کنندگان کنوانسیون سال 

یرد تا زمانی که مایل است در مفاد این کنوانسیون کسی که پناهنده محسوب می شود، می پذ

سیاست پناهنده پذیری را نمایندگان مردم سوئد در پارلمان تائید  .این کشور اقامت داشته باشد

می کنند، چیزی که برای ساکنین سوئد مهم و اهمیت دارد، این است که دراین سرزمین، 

ی بین گروهها و افراد امروزه با فرهنگی غنی روبرو است و امکانات وسیعی برای مبادله فرهنگ

  .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

غذاها، موسیقی، لباس، فیلم، نشریات، رستورانها   :ازطریق مهاجرت پدیده های متعددی مانند

 .اتحادیه های گوناگون به این جامعه راه یافته استو 

 اکنون درقرن بیستم زندگی همانگونه که تاریخ شاهدآن است، قرون وسطایی پایان یافته و     

برای صلح و بهزیستی انسانها، سازمانهای  .عصرماشین، کامپیوتر، هواپیما و اتم است. می کنیم

امی ملت ها درکنار هم مانند یک خانواده درصلح و گوناگون بین المللی تشکیل یافته، تا تم

 .صفا زندگی کنند

تورم ! تحوالت سیاسی اخیرجهانی در اقتصاد کشورها اثر نامطلوب گذاشته، ازجمله سوئد     

متاسفانه برخی افراد ناآگاه، پناهندگان را  . افزایش یافته و سطح بیکاری فزونی گرفته است

زار و اذیت پناهندگان ستمدیده می پردازند و حتی آنان را به قتل       عامل اصلی آن دانسته و به آ

 .می رسانند
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هایی بوده که با هزینه ارزان دراختیار جامعه  اکثریت مهاجرین دارای تحصیالت و تخصص     

متاسفانه رسانه های جمعی و جراید، محاسن و معایب و کوهی از . می گیرندسوئد قرار 

 .را بطورشفاف به مردم اعالم نمی کنندمشکالت پناهندگان 

کنند، ناسیونالیست های مترقی  میبنظرمن کسانی که دست به ترورمی زنند، وحشت ایجاد      

بلکه افراد جاهلی هستند، چرا که ناسیونالیست مترقی انسانهای ساکن وطن اش . سوئد نیستند

 .سازد نمیمبدل  شتوح وبه محیط ترور کشورش را ای فض هرگز را دوست می دارد و

یا عاملین جنایات اخیردرجامعه سوئد را محکوم کرده و به احترام قربانیان با   بدینوسیله عامل 

در پایان سخنم، از همکاران  .کنیم میاعالم یک دقیقه سکوت با خانواده آنان اعالم همدردی 

سوئد همیشه همچنین برای جامعه انسان دوست  .کنیم میتشکر  1»لنارت«عزیز و بویژه 

 .آرزوی امنیت و آسایش و پیشرفت داریم

  میرموسی هاشمی

  کارلسکرونا 21-2-1992 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

__________________________________________________________________

او، نسبت به پناهندگان   .شخص مدیر، مهربان و وطن دوست بود  Lennart Svenssonکارفرمای من - 1

  .هه، هنوز دوستی ما تداوم داردد پس ازدو .کرد میید مثبتی داشت و دربرگزاری گردهم آیی مزبور تقال بسیار د



  

  

  

  

 با شاپور بختیار دیدار

دکترشاپور بختیار، پس ازسالیان دراز مبارزه با استبداد و فساد، با رژیم پهلوی سرانجام  بنا      

مسئولیت نخست وزیری ایران را با ۱۳۵۷ به شرایط دشوارسیاسی کشور، درشانزدهم دیماه

آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، برچیدن دستگاه ساواك،  :پیش شرط زیربعهده گرفت

اما پس ازپیروزی  .بنیاد پهلوی، کمسیون شاهنشاهی و از همه مهمترخروج شاه از ایران

کرد و درسال  میدگی انقالب، بختیارجالی وطن کرده و به فرانسه رفت و درحومه پاریس زن

  .موجودیت نهضت مقاومت ملی ایران را اعالم کرد ۱۳۵۹

برای  :سرتیپ بهمنی فرمانده سازمان نظامی نهضت تلفنی گفت۱۹۸۹دراواسط سپتامبر     

 »الهه« حضوردراجالس سخنرانی بختیار، حداکثر با سه نفر اشخاص مورد نظرخودتان به شهر

ا چند روز مانده به حرکت، نا، برای عزیمت آماده می شدم، امازشهرکارلسکرو .هلندحرکت کنید 

 )ف ایرج(من و دوستم  .فقط یکنفر همراه داشته باشید  :باره تلفنی گفتبهمنی دو  تیمسار

اولین . شدیمیق شهرمالمو با اتوبوس عازم هلند ازطر ۱۹۸۹غروب بیست و هفتم سپتامبر 

درچهل کیلومتری جنوب مالمو، به   Trelleborgاتوبوس درشهر بندری .مسافرتم دراروپا بود

داخل کشتی رفت و پس از هفت ساعت مسافرت دریایی، بامداد فردا وارد بندر 

Travemünde  او را از همان  )ایرج، ف(متاسفانه بعلت نقص درپاسپورت  .درآلمان شدیم

ه و عصر همانروز محل با همان کشتی به سوئد مسترد نمودند و من به تنهائی سفر را ادامه داد

 .وارد آمستردام شدم

 کرد و او را قبال درجریان میدرنزدیکی آمستردام زندگی  Almereدرشهر دوستم مشدی،
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  همان شهرچندساعت ورود به آمستردام ازآنجا بوسیله قطار عازم  پس از .سفرم گذاشته بودم

گر را به آغوش به محض پیاده شدن از قطار، مشدی را درهمان محل دیده و یکدی  .شدم

   .بعد با ماشین شخصی او،  به منزلش رفتیم و کشیدیم

شب را درخانه  . با دیدن مشدی و زندگی آرام بخش او درکنارخانواده اش خوشحال بودم     

  (Den Haag ) الهه نهم بوسیله قطار به شهر استراحت کرده و فردا صبح روز بیست و

 جو دربین راه به ما ملحق شد که او هم به جلسه خوشبختانه یکنفردانش  .حرکت نمودیم 

این دانشجو با مشدی آشنائی داشت و کار ما را آسان  .می رفت و محل را خوب می شناخت 

ند نفرایستاده و با دستگاه ویژه درجلو درب چ .صبح به مقصد رسیدیم۱۰مقارن ساعت  .کرد

 .کردند میائی شرکت کنندگان را پس از بازرسی بدنی به داخل سالن راهنم

که  .آمدند Zwolle درگوشه ای نشسته بودیم که عده ای ازشهر تازه واردسالن انتظارشده و   

1و علی پکوپ  حاجی

 .همه ما ازدیدن یکدیگرخوشحال شدیم .هم درمیان آنها بودند  

پرده های پشت سن با گلهای  .حاضرین وارد سالن شده و در روی صندلی ها نشستند       

ل شرکت حداق .رنگارنگ تزئین شده و درگوشه ای عکس محمد مصدق بچشم می خوردمیخک 

همراهانش  لحظه ای انتظار، بختیار، با عده ای ازپس از. کنندگان دویست نفر بنظر می رسیدند

  .با کف زدن و ابراز احساسات حاضرین وارد سالن شدند

اه دکترمنوچهر رزم آرا، زیر عنوان پس ازسخنرانی کوت .ریاست جلسه بعهده ایرج پزشك زاد بود

و خواندن قطعه شعری بوسیله دانشجو امیرعطاری و بیانات داریوش مجلسی  »راه آینده ایران«

، شاپور بختیار سخنانش را در رابطه با اوضاع سیاسی و اجتماعی )مسئول شاخه نهضت درهلند(

و ازآن عده سیاستمدارانی که در  .ایران آغاز نموده و از بی عدالتی های جمهوری اسالمی نالید

 بنظر من آن جوانانی: بختیار گفت !بوجود آوردن این حکومت نقش داشتند بشدت تاسف خورد

 که درآغاز فتنه خمینی و حکومت خمینی ده ساله بودند و درجریان وقایع قرار نداشتند، حق 

__________________________________________________________________  

رد محسن زادگان و هنگامیکه سرگ۱۳۵۹ه گویا او، درسالسرگرد علی پکوپ رئیس زندان جمشیدیه بوده ک -1 

، درپادگان جمشیدیه تیرباران شدند، علی پکوپ از سمت )پیرانشهر(استوار درودگر دررابطه با شبکه براندازی خانا 

تا آن لحظه    ن بار او  را در استانبول دیده بودم وو آخری .خود استعفا داده وچند سال بعد جالی وطن کرده بود

  .نمی دانستم علی درهلند است و او هم انتظار نداشت مرا در اینجا ببیند



  سوئددوران خود تبعیدی در کشور 

_________________________________________________________ 
449

مسئله این است که درآن موقع، یعنی دردوران  !دارندکه بخواهند خیلی چیزها را بدانند  

. و نواقص بسیار داشت شد مییک مملکتی بود، ولی بد اداره . گذشته، ما مملکتی داشتیم

کردند که حق دارند بجای یک ملتی فکرکنند  میدیکتاتوری بود، یک عده بسیار معدود خیال 

اما بهرحال مملکتی بود، امروزمملکتی به معنای واقعی نیست  .و نسخه اداره مملکت را بنویسند

را هدیه  ] نهفت[حکومت خمینی که من ده سال پیش به آن لقب،  .شود میو آن هم بد اداره 

من امروز به  .کردم، مسلما ننگین ترین، سیه ترین حکومت ازنظر انسان متمدن کنونی است

منظوراطالع از نگرانی های شما و مسائلی که ممکن است هنوز برای بعضی از شما روشن نشده 

افکار البته انتظار دارم که حرمت تمام عقاید و   .باشد، آماده ام به سئواالت شما جواب بدهم

اشخاص وگروه ها محفوظ بماند و امیدوارم که این تمرین گفت و شنود دمکراتیک، بخصوص 

اگرهم نتوانیم راجع به پاره ای از مسائل با هم به توافق برسیم،  .برای جوانان ما مفید واقع شود

بختیار بیش از . بازهم دوست باالتر از همه ایرانی، یعنی نسبت به هم آزاده خواهیم بود

  دراینجا به چکیده ای از سئواالت حاضرین اشاره. یکساعت به سئواالت حاضرین پاسخ گفت

  : می شود

 ازحاضران درباره اینکه چطور می شود اعتقاد به الئیسیته را با نظارت مجتهدان  بریکی «

 دکتربختیار، درباره اوضاع و احوالی که موجب شد بنیان .تصویب قوانین آشتی داد، سئوال کرد

من هیچ مخالفتی با : گذاران مشروطیت زیر بار این نظارت بروند، توضیحات مفصلی داد وگفت

الئیسیته  .مذهب ندارم لفظ الئیسیته را آوردید، باید یادآوری کنم که الئیسیته المذهبی نیست

 وجه دخالت مذهب درم مذاهب حرمت می گذارد ولی بهیچ کسی که به تمایعنی اعتقاد 

کرده اند به کجا ها ممالکی که به این ترتیب عمل  ببینید  :پذیرد و افزود حکومت را نمی

و بدانید که ممکن نیست  رسیده اند؟ از همین هلند بگیرید، تا بلژیک تا آلمان، تا سوئد و غیره

 .که درآن مذهب و حکومت یکی باشد، بتواند اسم دمکرات روی خودش بگذاردیک رژیمی 

بهره گیری موثر از نیروی ژنرال هایزر درخاطراتش به عدم بود که  سئوال بعدی راجع به این 

باره آمدن بی خبر، هایزر به بختیار در .ارتش دردوران نخست وزیری بختیار اشاره نموده است

و نیز دستوراتی که به ارتش داده و به علت بند و بست های  »قره باغی«ایران و فعل و انفعاالت

  .مدستان بال اجراء  مانده است، توضیحات مفصلی دادو ه» قره باغی«پشت پرده  

یکی ازحاضران پرسیدکه نهضت تشکیالت منظمی درسطح حزب داردیا نه؟ دکتر بختیار در 
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شما   :پاسخ، به آغاز مبارزه نهضت اشاره کرد و از سوابق خود درحزب ایران سخن گفت و افزود

داشته باشم کمک می کنم که مردم  می توانید اطمینان داشته باشیدکه من هرچه درقدرت

حزب درست کنند ولی حزب ساز و حزب بازنیستم، نهضت مقاومت ملی، تشکیالت منظمی  

جائی است که گروه های مختلف و افراد مختلف با عقاید و افکار  .دارد ولی حزب نیست

نهضت، فکرحاکم بر. مختلف، ولی با اعتقاد به حاکمیت ملی ودمکراسی، دورهم جمع شده اند

بطورخیلی ساده بگویم، این است که بپذیریم آقا، تو هم حق داری حرف بزنی، من هم حق 

این باید در ایران ریشه بگیرد و باالتر از  ! دارم حرف بزنم، حرفت را بزن، حرف مرا گوش بده

  .جمهوری و مشروطیت است

، پاسخ مثبت داد و بختیار، سپس به سئوالی راجع به امید موفقیت نهضت دربراندازی رژیم

یکی ازآن ها این است که نیروهای . افزودکه اگرتاکنون موفق نشده ایم علت های مختلفی دارد

خارجی که با آخوند سروکار دارند، هنوز متوجه نشده اندکه رفسنجانی بدتر از خمینی است و 

فع نزدیکشان اگراین ها بخاطر منا .این عدم تشخیص بوده که به ایران گیت ها منجر شده است

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

ه شما         آن رژیمی کاکثریت مردم ایران از  کنید میآیا فکر : یکی ازحاضران سئوال کرد

  ۱۳۶۴اردیبهشت  ۲۷خواهید، هوادارای خواهندکرد؟ دکتر بختیار درپاسخ، به تظاهرات  می

که به دعوت او درتهران صدها هزار نفر برای تظاهرات آرام به خیابان ها آمدند، اشاره کرد و  

باری که ما این نمونه ای است که افکار و عقاید ما در ایران خریدارانی دارد و این اعت :گفت

گفتیم آخوند این است و این کارها را . بدست آورده ایم و بخاطر این است که دروغ نگفتیم

یا همین مسئله قطعنامه شورای  .خواهدکرد و عاقبت مردم دیدند که پیش بینی ما درست بود

ی امنیت درباره آتش بس که من یقه پاره کردم که فورا قبول کنید و از این بابت چه فحش هائ

خوردم، بعدکه قدم به قدم عقب نشستیم و درموضع ضعف ناچار شدیم قطعنامه را بپذیریم، 

 .همه دانستند که حق با ما بود

با تجربه ای که مردم ازخمینی دارند، شما چه تضمینی   : یکی دیگر از حاضران سئوال کرد 

د کرد؟ دکتر بختیار خواهید دادکه اگر روزی به قدرت برسید به خواسته های مردم عمل خواهی
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شما درمورد افراد باید   .می گویند به هیچ کس قبل از اینکه بمیرد اطمینان نکنید: پاسخ  داد

به قرائن مراجعه کنیدکه فالن آدم کجا بوده، چه کرده، عملش چه بوده، سوابقش چیست 

دائما  بهرحال من هیچ تضمینی نمی توانم به شما بدهم جز یک تضمین وآن این است که شما

 .نظارت کنیدکه دمکراسی به دیکتاتوری تبدیل نشود

یا  : از دو صورت خارج نیست : رهبرنهضت درپاسخ سئوالی راجع به تحوالت آینده ایران گفت 

کند که همان اختناق و همان  میحکومت این آخوند درخط به قول خودشان امام ادامه پیدا 

یا می آیند، برای  صورت گذشته  ادامه می یابد و وضعیتی است که بود و مبارزه ملت ایران، به

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 

راین صورت همه باید از موقعیت د. خواهدگرفت و این خودش درحکم مرگ آخوند خواهد بود

 .استفاده کنید و درکنارگروه های ملی  مبارزه را با شدت ادامه دهید

؟ و به چه علتی به آن سرعت نطفه انقالب اسالمی چطور بسته شد : یکی ازحاضران پرسید

علل زیادی داشت که بعضی سیاسی و بعضی اقتصادی  :ایران را گرفت؟ دکتربختیار گفتسراسر

نشستند و قرعه  »گوادلوب«این خیلی آسان است که ما بگوئیم سران دولت های بزرگ در .است

من انکار نمی کنم که خمینی وقتی فائق شد، کمکش کردند ولی  .فال بنام خمینی زدند

کردیم و به عمق  میمتاسفانه کرم ازخود درخت بود، ما تمدنمان را بیشترصرف نماسازی کارها 

دولت های . یچوقت نخواستیم به تربیب سیاسی جوانانمان کمک کنیمکارها توجه نداشتیم ه

. فاسد ما جلوی جریان ملی گرائی را که در هر صورت مخالفتی با  مشروطه نداشت، سدکردند

. یک علت اقتصادی قضیه هم قابل توجه است .بسته باشد شما از پنجره می آئیدوقتی در 

ما بجای اینکه کم شود، روز به روز زیادتر  درسال های آخر رژیم گذشته اختالف طبقاتی

آنهائی که نداشتند به ثروتمندان غبطه می خوردند  آنهائی که داشتند، دارا تر شدند و .شد

البته رهبران نیروهای ملی و جبهه ملی هم لیاقت زیادی بخرج  .وکینه روی کینه جمع می شد

کردیم و پیرو مصدق  میندادند و دردام آخوند افتادند، بگذاریم که ادعا دارند که ما مبارزه 

بهرحال  .اگر شما پیرو مصدق بودید چرا دنبال آخوند افتادید؟ مصدق که آخوند باز نبود .بودیم

ور بسته شد، علل زیادی دارد که مهمتر از همه همان اختناق و می پرسید نطفه فتنه چط اینکه

  .عدم تربیت سیاسی بود
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با یک هزار وپانصد دالر از مملکت خارج شدم، مواظب عوامل : بختیارخاطرنشان ساخت کهدکتر

و  ، داخلی باشید زیرا از دولت های خارجی لیست سازمان نظامی را ازمن خواستند، ولی ندادم

فکری مهم نیست، مهم آن است که استقالل بد بودن وضع مالی ما  ! ه کمك نداریمگفتم نیاز ب

چهره فسنجانی دو ر  !به فردای من اعتماد نکنید شاید دیکتاتور خطرناك شوم  !داشته باشیم

راست آزادی حکومت مجبو .گفتم برعلیه این شخص آلوده تبلیغات شوداول  .خطرناك است

دوستم، مهندس مهدی بازرگان . ردو با سقوط رژیم همراه خواهد بودبدهد یا دیکتاتور بماند، ه

را خوب می شناسم، انسان شریف و درستکاری است و تنها عیب اش این بودکه از احساسات 

چنانچه حکومت آزادی  بدهد، بازرگان باگرفتن گلویشان آزادی  .مذهبی اوخوب استفاده کردند

  !کتاتوری مطلق را برای همیشه نخواهند پذیرفت را خواهد گرفت در غیراینصورت مردم دی
 

شورهای   پس ازپایان جلسه عمومی، یك جلسه اختصاصی برای نظامیان نهضت که ازک     

بعد ازظهرهمانروز همه وارد سالن  .درحضور بختیار برپا گردید  ... مختلف آمده بودند درهتل

هرکس درجایی  .ه شده بودمیز و صندلی ها بصورت مستطیل چید. همکف درهتل شدیم

نخست هرکس خود را با نام و نشان و ازکشوری که آمده بود . جلسه غیرتشریفاتی بود .نشست

آقای هاشمی در : هنگامی که نوبت به من رسید، بختیار از من پرسید .به بختیار معرفی کرد

     .او را نمی شناسم: آلمان چه نسبتی با شما دارد؟ گفتم

را دررابطه با استراتژی مبارزه، تاکتیک ها، راهکارها، انتقادات و پیشنهادات هرکس نظرش      

: شخص میانسالی که درفاصله نزدیك سمت چپ من نشسته بود، بلند شد گفت. بیان می کرد

اکنون دریکی ازشرکت های هواپیمائی هلند به شغل خلبانی مشغول بوده و  من خلبان هستم،  

من  .لیکن درصحنه مبارزه  هستم تا بلکه همه به آزادی  برسیم از وضع زندگیم راضی هستم،

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 

  .ابله به مثل بکنیمروی دست گذاشته ایم و  اجازه بدهید ما نیزمق

تروریست مطلق محکوم است و این اعمال با : بختیار، پس ازلحظه ای سکوت، چنین پاسخ داد

 حکومت خمینی که دست به چنین کارهای غیرانسانی می زند، اهل! دمکراسی منافات دارد

__________________________________________________________________

  یام، نهضت مقاومت ملی  ایرانروزنامه ق -  1
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خواهند چند صباحی به عمرحکومتشان  میآزادی و منطق نیست و با این اعمال زشت 

 :مثال بطور . درست نیسته مثل با این حکومت غیردموکراتیک سوی دیگرمقابله باز و .بیفزایند

بلکه  .دچنانچه تمامی سفرایش را درخارج ازبین ببرید هیچ تاثیری به حال آنها نمی کن

   و فردا عده ای دیگر را بجای آنان می شوند و به تعداد شهدایشان می افزایند خوشحال هم

  !خلبان با شنیدن این سخنان ساکت شد  ...می گمارند و

درمیان جلسه بختیار در باره سرتیپ بهبودی صحبت  .سئوال، جواب ها همچنان ادامه داشت

صد داشت او را درآینده به فرماندهی سازمان نظامی کرد، بنا به برداشت حاضرین، بختیار ق

 این جلسه حدود .زیرا بیشترنظامیان حاضردرجلسه ازسازمان نظامی انتقاد داشتند .منصوب کند

 .دو ساعت طول نکشید بیش از

شب حدود   20پس ازپایان جلسه و خلوت شدن سالن، بنا به درخواست خودم از ساعت      

دراین گفتگو، نخست به شبکه براندازی  .ر مالقات خصوصی داشتمبیست دقیفه درمحل مزبو

اشاره کرده و اعدام  عده ای را یادآوری کرده و نظریات اصالحی خودم را در ) پیرانشهر(خانا 

او،  . باره ارتش ملی آینده اعالم داشتم و سرانجام بختیار را برای دیدار از سوئد دعوت کردم

 !اهید بیایمبخو : دعوت را پذیرفت و گفت

پس ازمراجعت به سوئد با نورمحمد عسگری مسئول بخش سیاسی نهضت در استهکلم      

به علت وسعت مساحت این کشور،  :اما اوگفت م تا مقدمات سفر را آماده سازیم،تماس گرفت

دانستم و نمن نظریه نورمحمد عسگری را منطقی  .گردهم آئی برای هموطنان مشکل می شود

    .ل کار را نگرفتم و مسافرت عملی نشد خود نیز دنبا

 

 

 

  

  



  

  

  

 

 کناره گیری ازنهضت مقاومت ایران 

بنا به توصیه   ،هنگامیکه ازترکیه وارد سوئد شدم در این کشور زیرپوشش دولت قرار داشتم     

آدرس خودم را به سازمان » امارسوراه«قبلی سازمان نظامی نهضت پس ازجابجا شدن درکمپ 

یك نمره تلفن به خانه موقتی خریدیم و ارتباط با   ]س[عالم داشتم و به یاری دوستمپاریس ادر

  .سازمان و جاهای دیگر برقرارگردید

مسئول امورمالی سازمان نظامی درتماس تلفنی، به من ] ن .د[درهفته های نخست،      

! کمك مالی ندارم اکنون نیاز به: گفتم .شماره حساب بدهید تا مطالبات شما حواله شود  :گفت

این پول حق شماست، : فرمانده سازمان نظامی تلفن کرد و گفت ]بهمنی[یکبار دیگرتیمسار 

احتیاج ندارم حال که تاکید        ! تیمسار. پاسخ دادم. حتما شماره حساب بدهید تا پرداخت شود

  .شماره حساب می فرستم . فرمائید،  چشم می

شماره . نداشتم و نمی توانستم حساب بانگی داشته باشم وئدیآن موقع شماره شناسنامه س     

دربهار سال  .خبری نشد ا به پاریس اعالم داشتم اما ازحوالهر ]س[ حساب یکی ازدوستانم بنام

هنگامیکه ازکمپ سوراهامار به شهرکارلسکرونا تغییرمکان دادم، ارتباطم با سازمان ۱۹۸۷

لی بکلی کاسته بودم، درسال یکبارتماس داشتم آنهم نظامی تداوم داشت اما از ارتباطات داخ

 .برای تبریك عید یا مناسبت های دیگر

 نامه ای مبنی برتشکیل کانون درشهرهای مختلف سوئد دریافت داشتم و  1989درزمستان       

درمدت یکسال اول فعالیت ها انجام گرفت و نتیجه  .کارلسکرونا را مرکزکانون ها برگزیده بودند

متاسفانه افرادکمتری جلب می شدند، علت اصلی آن . ا به سازمان نظامی گزارش گردیدکاره
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مال اندوزی درخارج ، راحت طلبی و عدم اعتماد به ارگان های سیاسی ایرانی و عامل دیگرش 

  .ترس ازجمهوری اسالمی بود

 TBVمراسم بزرگداشت مشروطیت درسالن۱۹۹۰درسال. تداوم داشتفعالیتم همچنان      

که نتیجه آن با عکس های مربوطه به سازمان ارسال شده بود درشهرکارلسکرونا برگزار گردید

  .بمن ابالغ گردید ۱۹۹۰-۱۰-۱۱که دراین باره رضایت دکتر شاپور بختیار طی نامه ای در 

درسال های پایانی قرن بیستم در یك کشورآزاد می زیستم، دررشد آگاهی های فرهنگی،      

تماعی و سیاسی بیش ازپیش به مرحله تکامل گام می نهادم و به عنوان یک تاریخی، اج

استخوان لمس کرده و            موطنان آذربایجانیم را با پوست و آذربایجانی ستم ملی به ه

دراین دوران بیداری وقتیکه دررابطه با مسئله ملی ملل .   نمی توانستم دراین باره ساکت بمانم

و بحث پیش  می آمد بالفاصله دوستان نهضتی یا سایرین فوری حفط ساکن ایران گفتگو 

متاسفانه   ...تمامیت ارضی ایران را بهانه کرده و می خواستند مسئله ملی را کم رنگ کنند و

این ضعف را بیشتر دربین دوستان فارس زبان لمس کردم، فقط افراد انگشت شماری بودند که 

. نمودند میجدی تلقی  تعصب کور، مسئله ملی راازو دور با توجه به دیدگاه علمی و منطقی 

چنین عوامل عینی نمی توانست در روح انسان مؤثرنباشد و نمی توانست انسان را از شوریدن 

 !درنتیجه اعتقادم بکلی از اپوزوسیونی بنام ایران صلب شد ! برعلیه بی عدالتی ها بازدارد

درگوشه وکنارجهان می وزید و سالهای سال که ۱۹۸۰خوشبختانه نسیم آزادی دراواخردهه      

     سیاست های ظالمانه برملت های جهان تحمیل شده بود، این بار مسیر ارابه زمان عوض 

بیداری ملت های تحت ستم و بازگشت به اصالت و احیای هویت ملی روز به روز . شد می

با قدرت تمام با سرعت زیاد  ملت ها از سیاست های ظالمانه پیشی گرفته و . فزونی می یافت

جنگ سرد رو به پایان بود، تظاهرات و اعتراضات ملت ها کامال شکل ملی . به پیش می تاختند

درکشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق اقتدار دولت های    .گرفته بود

لی، جزو درآنسوی ارس ملت آذربایجان هم درحرکت م .استعمارگر بیش ازپیش متزلزل می شد

ملت های پیشرو قرارداشت، بطوریکه با اهدای شهدای زیاد، ضایعات جانی و خسارات مالی در 

این رویداد ملی و تاریخی بیش از هرعامل دیگر  .استقاللش راجشن گرفت ۱۹۹۱سی ام اوت 

نهضت  در روحیه ام تاثیرمثبت گذاشت و با اراده آهنین و تصمیم درست ارتباطم را بکلی از

  ت ملی ایران قطع کردمقاوم



  

  

  

  

  

 !درس مقاومت شهرمالمو و

به سومین شهر ۱۹۹۲پس ازحدود پنجسال زندگی درشهرکارلسکرونا، درهفدهم دسامبر     

تغییرمکان دادیم این شهردرجنوب سوئد قرار دارد و مرکز  (Malmö)بزرگ سوئد، یعنی مالمو

هفتاد یعنی   %26فرجمعیت داردکه ن  271271،  2006سال ژانویهطبق آمار.است Skåneاستان 

شهر زندگی  کشور جهان ملت های مختلف دراین  169از متولدین خارج از سوئد هستند هزارنفر

آب و هوایش نسبت به مناطق  .شود میمالمو، از شهرهای صنعتی و تجاری محسوب . می کنند

ی کشاورزی بسیار اما باد همیشه می وزد و این استان برا .شمالی متعادل وکمی گرمتراست

مالمو واقع شده و  درمیان دریای بالتیک و شهر Limhamn معروف بندر ،مساعد است

متر، مالمو را به شهر   30کیلو متر و عرض   8بطول  )Öresunds bron( بزرگترین پل بنام

نموده و در آمد  قطار رفت و ،متصل کرده است که ازطبقه اول پل) پایتخت دانمارک(کوپنهاک 

هنگام افتتاح پل تعداد هشتاد هزار   2000درهفته اول ماه یولی سال  .دارده دوم اتوبان قرارطبق

 . پل گذشتنددونده از روی 

سرانجام پس ازچند  .ادامه دادم )سام هال(درشهرمالمو کارم را همچنان دربخش چاپخانه     

چپم درمیان     سال کار، یکروز صبح هنگام تمیزکردن ماشین چاپ، نوک انگشت وسط دست

ه ب   Svenلوله های ماشین مانده و بشدت زخمی شد، بالفاصله به وسیله یکی ازهمکارانم بنام

نوک انگشتم درحال قطع شدن بود، خوشبختانه با عمل جراحی ترمیم  .اورژانس منتقل شدم

 پس ازآن دیگر قادر و پس ازمعالجه مدت چهل روز از استراحت پزشکی استفاده کردم .یافت

  .مرا به کارگاه خیاطی که سری دوزی تشک بود انتقال دادند .نشدم کارقبلی را ادامه دهم
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حکم ۹/۱۱/۲۰۰۱و از تاریخ   چندسال بعد بعلت درد شدید شانه راستم قادر به ادامه کارنشدم

   .بازنشستگی زود رس من ابالغ گردید

با کمك هزینه مرا گی حقوق بازنشست )(Försäkringskassanصندوق بیمه های اجتماعی 

اهل  .حقوقم با دوران خدمت تفاوت چندانی نداشت .تامین نمودند afa کمكمقدار مسکن و

باالخره نیروی جوانیم را درکشور ایران زیرسلطه  .تجدد نبوده و به زندگی معمولی قانع بودم

را بعنوان سرانجام، جامعه دموکرات سوئد بودکه با آغوش باز م .دیکتاتورها صرف کرده بودم

من هرگزحس انسان دوستی مردم  .پناهنده سیاسی پذیرفته و اکنون نیز بازنشسته می شدم

غیردموکراتیک آزادی و ینده درکلیه کشورهای آرزومندم درآ .سوئد را فراموش نخواهم کرد

 .عدالت اجتماعی برقرار گردد

ت دبیرستانی فرزندانم و ورود اما باپایان تحصیال .شهرمالمو از هرنظربرای زندگی مناسب بود     

آنها کانون گرم خانواده را ترک کرده و بدنبال تحصیالت عالی در دانشگاه  به دانشگاه سبب شد،

این دوران برای همسرم و من  .بروند) سوندوسوال، ئومئو وکریستین ایستاد -وستروس(شهرهای

   .سخت بود، اما موفقیت آنها برای ما  مایه صبر و شکیبائی بود

  

 !درس مقاومت

بیش به گوشه هایی ازستم ملی اشاره شده است اما یادآوری مطالب زیر  دراین کتاب کم و     

میرزا باقر حاجی زاده، هنرمند طنزپرداز و مردمی تئاتر  « :بود نیزخارج ازلطف نخواهد

تبریز مانند بسیار دیگر در زندان   1946آذربایجان پس ازسقوط حکومت ملی آذربایجان درسال

حاجی زاده،  از: گوید مییکروز سرتیپ شوکت رئیس شهربانی وقت تبریز،  .محبوس می شود

من امروزپول نداشتم،  ! تیمسار: گوید میحاجی زاده درپاسخ . این وطن فروش بازجوئی کنید

قابلمه ام را بردم بفروشم از من ضامن خواستند، من چگونه می توانم وطن به این بزرگی را 

حاجی زاده عمری را در زنده به گوری سپری نمود، یکروز رئیس پلیس سیاسی تبریز  بفروشم؟

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 - 

 .نیست به زبان ترکی می باشدالبته که فارسی   :

 .پس نمیشه اجرا کرد -

 ؟...جناب رئیس  .چرا نمیشه: 

 .هگفتم نمیشه ترکی حرف زدن قدغن -

 چرا؟: 

 .دستور دولته -

 .اکثر تماشاچیان ما فارسی بلد نیستند .آقای رئیس: 

 .به ما چه؟ می خواستند بلد باشند -

 .سی بدیدن آن نمی آیداگر ما به زبان فارسی نمایش بدهیم آنوقت ک: 

 .به ما چه! نیاد -

 .آخه مردم می خواهند به زبان مادریشان تئاتر ببینند: 

دستور  « مردم خیلی چیزها می خواهند، مگه میشه داد؟ .مردم بیخود می خواهند -

 .روشن شد »ترکی حرف زدن قدغنه ،اعلیحضرته همه باید فارسی حرف بزنند

  ! ری ارزشمند خود را به میان آتش داخل بخاری انداخته بوداین هنرمند آذربایجانی اثرهن

اگرملتی را ازاستقالل محروم کنی ویا شهر و روستایش را : بقول یکی ازدانشمندان روس      

ویران سازی وحتی آن ملت را ازوطن خودش آواره نمائی، آن ملت نمی میرد، اما اگرزبان یک 

که        گردد، چرا میابود شده و ازصفحه تاریخ محو ملتی را ازآن بگیری، آن ملت بزودی ن

1نمی تواند نمادهای فرهنگی و ایده های خود رابیان کند

 

برای ازبین بردن یک ملت چه چیز مورد لزوم  :پرسیدند 2» ولتر«ازفیلسوف بزرگ فرانسوی      

از  است پساگرکلیه امکانات یک ملت را ازدستش بگیرید، ممکن «: است؟ ولتر، جواب داد 

مدتی آنها را بدست آورد، اما اگرفرهنگ و زبان مادری او را از بین ببرند، نه تنها آن ملت دیگر 

 بنابراین آن ملت را  . ت درآن قوم باقی نخواهد ماندحساب نمی آید بلکه نشانه ای ازملیملت به 

_________________________________________________________________ 

  8، 327،328،صص1372آذر  21حظاتی از زندگی صفر قهرمانیان، بهروز حقی، چاپ اول،ل  -1  

 3، ص1378چاپ اول  تاریخ اورمیه، احمد کاویانپور،  -2 
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  »همانند نخود ولوبیا درهرآشی ریخته و به آسانی حل نمود و ازبین برد،  می توان

آذربایجان، دراین باره خطاب به  پروفسور، حمید نطقی، یکی ازچهره های سرشناس علمی  

از یرید و ست که زبان مرا قسمتی جدا ناپذیر از شخصیتم بپذحق این ا :شونیست ها  می گوید 

من نخواهیدکه هنگام ورود به یک محفل رسمی، نخست زبانم را نیز مانندکاله و پالتوم که 

  ممزاحم هستند درآورده و پس ازقراردادن به رخت آویز وارد مجلس شو
1 

درمبارزه : گفت میتصادفی نبودکه میرجعفرپیشه وری، رهبرحکومت ملی آذربایجان      

 توان یک قدم بجلو یا عقب گذاشت اما ازدست دادن سنگر اصلی به معنای میسیاسی  

تواند بطور معجز آسا  می چرا که زبان ملی .سنگراصلی است ] زبان[شکست است و برای ما 

 ا و رشد و شکوفائی فرهنگ نقش داشته باشددرجبران عقب ماندگی ه
2 

مهلک و  حکومت های ایران، بویژه دردوران پهلوی با تکیه به ایده پان ایرانیستی، ضربات     

برخی هم  جبران آنها زمان زیاد می طلبد و فارس وارد آورده اند کهسختی بر روح سایرملل غیر

 .قابل جبران نیست

 ]کشورانجمن ها[آزادی بود،م، کشوری که مهدکرد می درسوئد زندگی۱۹۹۰دردهه      

فعالیت های سیاسی  میزبان حق داشتیم آزادانه انجمن های ادبی، هنری، فرهنگی و درکشور 

زبان مادری به عنوان ماده درسی درمدارس تدریس می شد، حتی پناهندگان  .داشته باشیم

 .خوردار بودنددرکشور میزبان ازحقوقی بمراتب خیلی بیشتر ازایران بر

که دردوران پهلوی پرورش  ...متاسفانه بازماندگان سرتیپ شوکت ها و علی اکبر مالک ها و     

حمایت  .یافته بودند، دردنیای آزاد نیز سعی درتحمیل افکار شونیستی خود بردیگران بودند

بهانه  می خواستند بهتنگ نظری  آنها با .آشکارجمهوری اسالمی هم ازاین ایده لمس می شد

حفظ تمامیت ارضی ایران هویت ملی ملت های غیرفارس بویژه ترکهای آذربایجان همچنان 

همین امر  .چنین بی عدالتی روح ملی انسان را سخت می آزرد .پنهان مانده ویا سرکوب شود

سبب شد، بویژه هموطنان روشنفکر مانند یک تن واحد، برعلیه افکارشونیستی به پا خواسته و 

 می توانم  .عالیتهای مستقل فرهنگی، هنری و اجتماعی، سیاسی به مقاومت بپردازندبا آغازف

__________________________________________________________________ 

 5ص ...تبریز، شهریور   2ویژه نامه مبین، نمره  -1

  67ص  ، 1372آذر  21لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان، بهروز حقی، چاپ اول، -2
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همگی، حقانیت  .بگویم، اعمال زشت پان ایرانیست ها برای نگارنده درس مقاومت آموخت

 .آذربایجان را درسرزمینهای دور از وطن فریاد زدیم

برای  کردند، نخستآذربایجانی زندگی می درشهرمالمو و پیرامونش بیش از یکهزار نفر ترک      

نخستین گام ما برگزاری تظاهرات  .م جمع شدیمآشنائی با عده ای از هموطنان دلسوز دور ه

       درآن موقع شهر  .شهرمالمو بودکه برعلیه جنگ طلبان ارمنستان برگزارگردیددر... روز

و شهرها و روستاهای جمهوری آذربایجان به اشغال ارمنستان درآمده بود، در » کلبه جر«

زیادی را از سرزمین اجدادیشان تیجه بسیاری ازهموطنان بیگناه به هالکت رسیده و عده ن

 .فراری داده بودند

ل انجمن فرهنگی آذربایجانیان، همکاری یکاین اعتراض ملی نقطه عطفی شد درتش     

خانه فرهنگی آذربایجان به مساحت ۱۹۹۶صمیمانه و مدیریت عالقمندان سبب گردید، دراوایل

درمدت کوتاه کالسهای  . شود دایراین شهر Industrigatan 4B یکصدو ده مترمربع درخیابان

1 .تشکیل شد ...مادری، تاریخ، رقص های ملی، غذاهای متنوع آذربایجانی وزبان 

 

معلم زبان آذربایجانی و فاطما، معلم کالس رقص های ملی و سایرعالقمندان ) گلناره(آرزو، 

من جزو . دکردند، متاسفانه عمرکالسها کوتاه بو میبدون تمنا، درامرآموزش نهایت تالش را 

دانم که  میشاگردان کالس زبان مادری بودم، پایه زبان مادریم را مدیون معلم این کالس 

بعدها توانستم کم کم پیشرفت داشته باشم، حتی ترس ازنوشتن با زبان مادری از من ریخته 

  .شد و توانستم با اعتماد بخود نثر بنویسم

ازسایرملت ها   .عموالخانم ها ودخترها بودندکالسهای رقص هم منظم بود، دراین کالسها م     

 هم شرکت داشتند ازجمله یك دختر سوئدی، هنگامی که خانه فرهنگی افتتاح می شد، خانم

 (Irene Malmberg) هنگامیکه برنامه  .یکی ازمسئولین اداره مهاجرت هم جزو مهمانان بود

ود تحت تحسین حاضرین رقص گروهی اجراء شد، بویژه رقصی که دختر سوئدی یادگرفته ب

    .می کشدحقیقتا این جمعیت برای پیشبرد اهدافش زحمت  :بمن گفت Ireneم خان.قرارگرفت

__________________________________________________________________ 

طنان دلسوز با همت عده ای ازهمو خانه مزبور، یک بنای قدیمی چند اطاقه و تقریبا غیرقابل استفاده بود،  -1

حدود ششصد ساعت کار مجانی و برق کشی مجدد، به محل آبرومندی تبدیل گشت که می توانستیم از یک سالن 

  .شایدهم در اروپا اولین خانه آذربایجان بود .بزرگ، آشپزخانه، دفتر و راهرو کوچک آنجا استفاده کنیم
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کم کتابهای نفیس ترکی م درکتابخانه بخش روسنگرد مالمو غرفه کوچکی افتتاح شد، ک     

 .توسط عالقمندان، بویژه ازجمهوری آذربایجان تهیه و درمحل مزبور قرارگرفتآذربایجانی 

توسط معلم کالس آشپزی،  ،)فرمول(با دادن رسپت  )کوفته تبریزی(آذربایجانی بویژه غذای  

  .درمیان سایرین بویژه سوئدی ها مورد استقبال قرارگرفت سونا جوادی

برابر مدنی مقاومت شدیدی بود درهنگی و ه عقیده نگارنده، اینگونه فعالیت های فرب     

له شدن نجات یبا این سالح برنده می توانستیم فرزندانمان را ازخطرآسیم  .دشمنان هویت ملی

دهیم همچنین درشناختن و شناساندن زبان، فرهنگ، هنر، تاریخ و آداب رسوم آذربایجانی به 

خوشبختانه اینگونه فعالیت ها دراقصی نقاط جهان همچنان تداوم  .فق باشیمسایرملل جهان مو

  .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        

ه این هدف نیاز به وسیله داشتیم که بتوانیم درپیشبرد هدفهای ملی و برای وصول ب می رسید

، که  ... یاشاردراین باره پس ازمشاوره با یکی ازدوستانم بنام  .مدنی گام های مؤثری برداریم

انسان خونگرم مدنی و تکنوکرات بود، تصمیم گرفتیم نشریه ای را به زبان ترکی آذربایجانی   

ست برای انجام این کار مهم تجربه کافی نداشتیم، اما به منظور وصول به نخ .راه اندازی کنیم

  .هدف مصمم بودیم و ازهیچ مشکلی هراس نداشتیم

نخستین شماره  در تهران،» وارلیق«لهام از مجله با اباالخره نتیجه تالش ها سبب شد،      

   مزین» محمد بیریا«یجانکه روی جلدآن با عکس شاعرمبارزآذربا »وارلیق«مجله بنام فصلنامه 

این کارفرهنگی با دست  .میالدی در شانزده  صحفه منتشر شود 1999شده بود، درماه مارس 

دراین  .نیت آغاز شده بود و باید به سرانجام می رساندیمحسن لی و امکانات  محدود، اما با خا

ست در زیر به آن ه ادرج شد  2001نشریه مزبور درسال   3شماره  3باره، شعری که درصحفه 

  :اشاره می کنم

 .چون به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش  مندرباش، یا پروانه باش،        من نمی گویم س

درآن موقع اوستاد محمدعلی فرزانه تازه به سوئد آمده بود و برای این کار از او یاری      

ه گرفت و با پیشنهاد استاد،  نام خواستیم و استاد، با نهایت صمیمیت رداکتوری نشریه را بعهد

دومین شماره فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی . نهادیم »وارلیغین سسی«نشریه را 

از  درشماره های بعدی به بیش .صحفه انتشار یافت  32در  2000با همین نام درماه آگوست 

یل حسنلی از باکو، پروفئسور جم: هئیت تحریه عبارت بودند از . شصت صفحه افزایش یافت

ه اژه ازمیر، گلناره ممد اووا دکتر نعمت رحمتی از دانشگاه هامبورگ، اسماعیل مددی از دانشگا

 .کوپنهاک و میرموسی هاشمی از مالمواز

مدت کوتاهی تا حدودی رضایت وحمایت هموطنان آذربایجانی را کسب نشریه مزبوردر      

فرزندم میرصادق هاشمی درسایت قرارگرفت و زحمات   2000نمود و این نشریه ازنیمه اول سال 

با تولد این نشریه، یک نشریه نیز به مطبوعات آذربایجانی  .درکار تکنیکی آن قابل تحسین است

 .افزوده شد
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 »وارلیغین سسی«نشرائی به نشریه ارسال می داشت و از علی مینائی هم نوشته هاستاد      

شب به استاد تلفن کردم و راجع به مطلبی سئوال  فراموش نمی کنم، یک .خوشحال بود 

خیلی خوشحالم که وارلیغین سسی   :استاد ضمن دادن پاسخ سئوالم،  بمن چنین گفت . داشتم

به لیست مطبوعات آذربایجان اضافه شد و می دانم کارهایتان طبق اصول دموکراتیک پیش 

درگییه یاردیم ائده  ! یچان گزیرتاسفله هله کی جیب لریمده س«. و اضافه نمود !خواهد رفت

بیلمیرم، آمما الیمده کی فیرچا ایله بیر ایشلر گؤرورم، او جمله دن کارت پستال  تبریزدکی 

 ...بونالردان الیمه پول گلیرسه چوخلو یاردیم ائده جه گم و ...گؤی مچید و

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  

  

  

  

  !سکوتم دربرابر سهند

بزرگ من است که » نوه«دهم، بلکه مقصودم ی ب قرار نماطخدراینجا کوه سهند را مورد      

. چشم به جهان گشود] سوئد[درشهرمالمو  1996).پائیز(سهند، درسپتامبر. نام دارد» سهند«

مالیمتی های روزگار ناشی شده  این بچه، کوهی ازدرد وغم مرا که ازغربت و نا اگربگویم وجود

  . روی مسکنی شد بر روح و روانمدا! سهند. بود، ازمن کاست،  اغراق نگفته ام

هوش،  با سهند اکنون یازده ساله شده است، او، علیرغم کمی سن، مانند هربچه دیگر     

او، . سهند، توانسته با روحیه من خوب آشنا شود. کنجکاو، با استعداد و بسیارصمیمی است

حبت من هم بعنوان البته م. مونس من است همیشه همدم و. بیشتر اوقات مرا تنها نمی گذارد

او را بیشتر دوست دارم و می خواهم همیشه درکنار او .  پدربزرگ نسبت به سهند مضاعف است

  باشم 

 2002همسرم ، درشش سالگی درتابستان سال  و) دختربزرگم فاطمه(سهند، همراه مادرش     

در . می رود» واورم«مادرش درآذربایجان به شهر بمدت یکماه برای دومین بار به زادگاه پدر و

خانه ایکه . مدت اقامت درشهرمزبور، او را به خانه شخصی پدربزرگش یعنی مؤلف نیز می برند

پس ازچندسال توقیف توسط حکومت اسالمی، دوباره بصورت مخروبه به همسرم مسترد نموده 

 علت خرابی را ازحاضرین می پرسد و سهند با مشاهده وضعیت بد خانه تعجب می کند و. بودند

آدم های بد این (» پیس آدامالر بو ایشلری گؤرموشلر«! می گویند، سهند جواب داده و آنها

  ...)کارها راکرده بودند و
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سهند، پس ازبازگشت به سوئد، یک شب هنگام خواب درروی رختخواب درکنارم نشسته      

، ناگهان دیدم، داشتم کتاب مطالعه میکردم. بود، درآن لحظه تنها من و او دراطاق خواب بودیم

من هیچوقت او ! سهند، چشمانش را بصورتم دوخته ودردنیای بچگی به فکرعمیق فرورفته است

نگاههای معنی دار و وضعیت سهند سبب شدکتاب را . را درچنین حالت پریشانی ندیده بودم

؟ نییه نه دوشونورسن! عزیز باالم«:از او به ترکی پرسیدم.  زمین گذاشته و او را به آغوش بگیرم

: سهند با آن سن کوچکش، یکدفعه پرسید» ؟...گؤزلرین قیزاریب و ناراحات نظریمه گلیرسن و

  »؟ییشدی؟ و کیم اورانی خارابالمیشدسنین اورموداکی ائوین کیم الیندن آلم! آتا«

سال  سئواالت سهند برای من تعجب آور بود، و هرگز فکر نمی کردم بچه ای با این سن و     

 را کهسهندسکوت اختیارکرده بودم، چ راستی دربرابرسئواالت. یزهایی فکرکندبه چنین چ

ی که یرابطه با ستمها ازسوی دیگر نمی خواستم ذهن بچه را در. بدهم جوابی نداشتم به او

اما ! بازگوکرده و دردرونش عقده ایجاد کنم رژیم جمهوری اسالمی به مردم روا می دارد، به او

او، ائویمیزی ! عزیزیم سهند: شدم بگویم سرانجام مجبور. ب می خواستاو، زود زود ازمن جوا

        اما سهند، دست بردارنبود، دوباره » !پیس آدامالر الیمیزدن آلییب و اوگونه سالمیشالر

و نیه بو پیس ایشلری گؤروبلر؟ ! کیمدیر؟ایستییرم بیلم، اخی پیس آدامالر من! آتا« :می پرسید

من میخواهم بدانم که آدم های بد کی ها هستند؟  (» ...ورمویا گئدمیرسن؟ وبه سن اؤزون نیه  ا

سئوالهای گوناگون همچنان ادامه داشت و باالخره » ...پس چرا شما خودت به اورمو نمی روید و

  .اما حقیقت را بنا به دلیلی که قبال گفتم ازبچه کتمان می کردم. سئوال پیچ شده بودم

بازهم با اتهامات پوچ مورد  1385مرانقالب اسالمی، متاسفانه درسالسال ازع 29 پس از      

       هم خانه را بدون اجازه صاحب ملک برای فروش به مزایده باز. غضب آقایان قرارگرفتیم

پالکارت پارچه ای بزرگ تبلیغاتی برای جلب مشتری به دیوارخانه نصب کردند، یکی . شتنداگذ

ال با که خانه را قب... ) اسماعیل (ادبیات ترکی آذربایجان بنام  مدرس زبان و ازشاعران جوان و

       چنین  به ستاد امام احضار می شود و به او دراین رابطه چندین بارپرداخت رهن اجاره کرده بود

درساعت های معین برای دیدن  روز که خانه درمزایده است بایستی هر مدتی« :می گویند

الجرم . اعتراض اسماعیل ازاین کارغیرقانونی بجایی نمی رسد» .ذاریدبگ مشتریان درخانه را باز

  ستمی که  خوشبختانه مردم محل از! او، درخانه مسکونی اش را برای دیدن عموم باز می گذارد
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برای ما تحمیل می شد آگاه بودند و بخاطر همین امر دیگران نیز برای خرید خانه عالقه نشان 

  نمی دهد

سئول جمهوری اسالمی شکایاتی تقدیم شد ولی متاسفانه نتیجه ای حاصل به مقامات م     

مانده و خیلی ها را فراموش کرده ام،  از زادگاهم دور بیش از بیست سال است که. نگردید

بنام  را پیداکرده و) یوسف بهنود( جو، یکی از وکالی مجرب شهر اورمو باالخره پس از پرس و

تا بلکه ازحقوق ضایع شده فرد مظلومی دفاع کند، اما نتیجه  تقدیم گردید وی وکالت نامه ای

هم والیتی هایم این وکیل را انسان با وجدان  حاصل نشد، البته تقصیر وکیل نبود، بسیاری از

 ]عدالت[ لباس قضاوت درپشت میزهای باصطالح که باهستندبلکه مقصرکسانی . می شناسند

روز روشن پایمال  نهایت حقوق آنها را مانند من در ازمالیات مردم تغذیه می شوند و نشسته و

  !! اینجا بایدگفت یا قمرابن بنی هاشم ... و .کنندی م

باالخره . سهند یازده سال دارد) 1385(امسال. دراینجا بازهم به اصل مطلب بر می گردم     

. میان می آمددرمیان خانواده دراین باره صحبت هایی ب   1وقتی برنامه مصادره خانه را شنیدیم

این بار نمی توانستم . شنیدن موضوع خانه مانند دفعات گذشته جویای جریان آن شد سهند با

یک کشور اروپائی مانند سوئد پرورش می یابد که روح  در حقیقت را از اوکتمان کنم، زیرا او

   را  کنند، اموال شهروندی یبچه کتمان نم چیزی را از دمکراسی درآنجا سایه افکنده است و

__________________________________________________________________

خیابان عارف و، یکباب خانه شخصی مؤلف واقع دربا تدبیر وزارت اطالعات، بنا به رای دادگاه انقالب اسالمی اوم -1

 توقیف شده و چند  1990نیمه اول دهه اورمو توسط ستاد اجرایی فرمان امام در نبش کوچه چهارم درشهرستان

، خانه اینجانبباتسلیم شکایت توسط همسر   1990نیمه دوم  در .گذاشته شده بود اطالعات دراختیار عواملسال 

ستم ملی،   پس از نا آرامی های آذربایجان دررابطه با شمسی1385دربهارسال . بصورت مخروبه مستردگردید مزبور

  .ازدست ما خارج ساختندو خانه را دوباره  ت دادهمتاسفانه اورگانهای مشروحه باال دست به دس

حفاظت اطالعات، محل اقامت کنونی،  ، شغل،59درحکم صادره، مرا سرهنگ میرموسی هاشمی، جمعی لشگر

محل  ، شغلم درجه دارعملیات، و64جمعی لشگر، درصورتیکه درجه من استواربود. کشورسویس قید نموده اند

   وجود چنین) امنیتی و قضائی(درحساس ترین اورگانهای حکومت یعنی  راستی. اقامتم درکشور سوئد است

خوانندگان عزیز آیا مردم را نسبت به حاکمیت بدبین نمی کند؟ ! آنهم به نام اسالمپردازی ها و بی عدالتیها  -دروغ

  .دراین باره داوری خواهند کرد
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اما در   . سوئد باورکردنی نیستاینگونه اعمال برای یک بچه در... توقیف یا مصادره نمی کنند و

سهند  برابر چندین سال سکوتم در باالخره پس از. حکومت های دیکتاتوری عکس آن است

خیلی ناراحت  سهند، با شنیدن این حادثه تعجب کرد و. شکست و به توصیف ماجرا پرداختم

  .  شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 نقل یک درام

او ازگذشته های تلخ چنین توصیف     »افروز عظیمی«م همسر نگارنده مادر بزرگی داشت بنا     

در روستای قاطرچی زندگی می کردم که این روستا کمتر از پنجاه کیلومتر به مرز : می کند 

   .و پانزده کیلومتر با شهر فاصله دارد »سرو«ترکیه 

آغا  اسماعیل«عوامل مسلح  .دردوران جنگ اول جهانی آذربایجان غربی دراشغال روسها بود

هم با استفاده ازموقعیت حساس منطقه از قتل وغارت روستا ئیان بیگناه غافل  »سمیتقو

متاسفانه اهالی بلحاظ سالح دست خالی  .بطوریکه روستای ما هفت بارغارت گردید  .نبودند

 .بودند و این امربیشتر سبب  پر رویی مهاجمان مسلح  شده بود

عید نوروز فرا می رسید،  اهالی مصیبت زده آمادگی اجرای نیمه دوم اسفندماه است و ایام       

آنموقع عروس جوانی بودم درخانه . مراسم چهارشنبه سوری و یا تدارک عید را نداشتند

همه نگران و گوش به زنگ . ناگهان در اوایل شب مهتابی صدای گلوله بگوش رسید  .بخت

 .برسانند  »بدربو«د را سریع به روستای دراین میان اهالی با اضطراب تصمیم گرفتند خو .بودیم

روستای مزبور درحدود سه کیلومتری ما بود و درآنجا قلعه مستحکم قدیمی وجود داشت و  

برای همه اهالی  .و این امر باعث دلگرمی ما شده بود یکی از اهالی آنجا هم مسلح به تفنگ بود

درقسمت جنوبی روستا،   .اشتیمپا به فرارگذ» بدربو«حفظ جان خود شبانه به طرف روستای 

جاری بود و درکنار نهر، نیزاری وجود داشت که برای حفظ جان خود، نخست  »هونه«نهرآب 

         صدای گلوله و سم پای اسبها مرتب به گوش  .همگی درداخل این نیزار اختفاء کردیم

ش را که دختر بود در او، طفل شیرخوار  )زوبیدا ( درمیان همراهان خانمی بود بنام  .می رسید
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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  

چه اش را اعتراض کردند که جلو ناله بدر این هنگام چند نفر به زبیدا خانم  .زجر می داد

خانم فوری دستش را به  زوبیده  !چون که  امکان دارد این صدا باعث کشف محل گردد  .بگیرد

پس از سرازیر شدن مهاجمین از  .دهان طفل معصوم قرار داده و دیگرصدایی شنیده نمی شود

ند ازداخل نیزار به طرف مقصد سیصد متری آنان به داخل روستای قاطرچی، اهالی موفق شد

  .نندکفرار

خانم با نگاهی به بچه اش می بیند طفل در بغلش  »زوبیدا«بین راه ناگهان اندکی بعد در     

دست دادن  زوبیدا، از ترس جان بویژه از . برای همیشه خاموش شده استگشته و او  خفه

با مشاهده حادثه ناگوار سخت اطرافیان  .فرزندش، مات و مبهوت مانده و خود را باخته بود

دربین راه و درکنار باغ انگوری که تله ای خاک قرار داشت، سرانجام عده ای  .می شوند غمگین

از همراهان، گودالی را درآن محل کنده و مادر ستمدیده طفل اش را درآن گودی گذاشته و 

تازه این  .پس ازآن همه  سراسیمه  خودشان را به مقصد می رسانند  .فوری دفن می کنند

و وسعت فجایع  ز صدها فاجعه ای است که برای مثال به آن اشاره شدحادثه غمناک یکی ا

نسل متعلق به  . چنان گسترده بوده که متاسفانه بسیاری ازآنها دردل تاریخ ثبت نگردیده است

 .آن دوران رازهای ناگفته را  با خود به زیر خاک برده اند

 

__________________________________________________________________

گویا پس از پایان . دست  می دهد را درجوانی از »شیر محمد«او شوهرش . افروزخانم، زن ساکت و فداکاری بود  -1

آمرود آغاج در  آسوری به روستایچند خانواده دوران اشغال آذربایجان غربی توسط روسها، عده ای برای یورش به 

باغات باتفنگ خود به  انسان دوستی دراطرافد بخاطر شیرمحم ،کیلومتری قاطرچی، یورش می آورندیک 

  اثر مین  به پایش اصابت می کند، و دردرنتیجه، گلوله ای که ازطرف مهاج .مهاجمین می پردازدجلوگیری از

اکنون  .پدر زن مؤلف جان عزیزش را ازدست می دهد خون ریزی شدید، دربغل پسربزرگش، میرشهرود جوادی

  .تند، روحشان شادبادسنی هیچ یک ازآنها درحیات

 

  



  

  

  

  

 ضرورت تشکیل جبهه ملی آذربایجان

نباید نشست و منتظر    .نباید همیشه نشست، دست روی دست گذاشت و منتظر زمان شد     

درچنین شرایطی  روند حادثه ازکنترل خارج می شود  .حادثه ای شد که پیش بینی نشده است

می بدبختی یک ملت را به دنبال  نتیجه حاصله باعث و هیچ نیروی قادر به مهار آن نیست و

وقایع دلخراش آذربایجان  بویژه شهرهای اورمو و سلماس درسالهای پایانی جنگ اول   .آورد

1جهانی نمونه بارزآن است که تاریخ سرزمین ما شاهد آن بوده است

وقتی دشمنان ما درآن   

د، شیهه اسبانشان درکوچه ها و خیابانها زمان سازماندهی می کردند و تا دندان مسلح می شدن

گوش ها را کر می کرد، خوش خیالهای ما ، بویژه در اورمو دست روی دست گذاشته و منتظر 

متاسفانه درآن ایام فقط درظرف سه  .معجزه مسئولین کنسولگری های خارجی و تهران بودند

 !ند؟روز پانزده هزارنفر ازمردم بیگناه و بی دفاع  اورمو جان باخت

 پشت سرگذاشته اند، امروز هم توسط که ترکهای آذربایجان در ادوار پیشینمصائب تلخی      

       با استفاده ازمذهب دردرون شیوه های گوناگون حتیپان ایرانیست ها با استفاده از

حکومت های مرکزی تهران سناریو برای تجزیه سرزمین آذربایجان جنوبی تهیه و گام به گام 

    .دراینجا مجال به اشاره شواهد و قراین نیست  .که تاریخ تکرار می گرددانگار .روند میش پی

___________________________________________________________

،  1378کسروی، چاپ دوازدهمتاریخ هیجده ساله آذربایجان، احمد :برای آگاهی بیشتر، مطالعه کتاب -1

تاریخ اورمیه،  - 1379رحمت الله خان معتمدالوزاره، چاپ اول، تابستان  اورمیه درمحاربه عالم سوز،

   1378چاپ اول سال،  احمد کاویانپور، 
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 .خطر بالفعل برای هر روشنفکر ترک آذربایجانی قابل لمس است

و همیشه دراین فکر بودم نکند در  بعنوان یک آذربایجانی نگرانیها بیشتر روح مرا می آزرد      

پس دراین برهه از زمان وظیفه ما آذربایجانی ها چیست؟  !ز فجایع گذشته تکرارگرددآینده نی

عرصه را » خوی«آیا مانند گذشته ها به انتظار معجزه خواهیم نشست؟ یا مانند اهالی دالور

 1؟دتنگ خواهیم کر ]نیروهای آندرانیک[متجاسرینبرسر

عده ای هنوز  ...دراین باره خاموش بودندمتاسفانه اکثریت هموطنان آذربایجانی مقیم خارج      

آذربایجانی را به عده ای سنگ ناسیونالیسم کور .ایرانی گرفتار بودنددردام اپوزوسیون رنگارنگ 

، یعنی آنها سبب پراکندگی دیگران می شد بطوریکه رفتار غیرمنطقی بعضی از .سینه می زدند

کت ملی آذربایجان بردوش آن عده دراین میان حر .سودشان بودضررشان به مراتب بیشتراز

معیارهای علمی، منطقی و پرنسیپ  ی می کرد که رفتار و اعمالشان ازهموطنانی سنگین

معتقد بودند و دراین باره  به ناسیونالیسم مترقی آذربایجانی و پلورالیسم .سرچشمه می گرفت

      طنان نزدیکبیشتر به این همو دراین راستا خودم را .احساس مسئولیت می کردندبسیار

 .سعی داشتم با بعضی از این افراد درد و دل و مشورت هایی انجام دهم می دیدم و

مالمو مهمان ما شهرحوم استاد محمدعلی فرزانه درکه مربود  2000باالخره نیمه های اول سال     

ضرورت زیک رو .متاسفانه استاد به علت ناراحتی های قلبی دوران نقاهت را می گذرانید .بودند

سینه ام را گشوده و با او درد و دل  درون  !!!شکیل یک سازمان سیاسی آذربایجانیت

را   فراموش نمی کنم که استاد هم دراین باره بسیار مصمم و رادیکال بود، گفته هایم .کردم

اکنون جای پای تشکیالت سیاسی محسوس است و زمان تشکیل آن برای ما  :ستود و گفت

      اسماعیل شمس را  .ورت تاریخی دارد و باید هرچه زودتر دست بکار شدآذربایجانیها ضر

می شناسم که درباکو زندگی می کند، او عالمی است مستقل و با پرستیژ، در این باره با او هم 

 .ارتباط برقرار سازیم

هم استاد دراین باره نامه ای را شبانه بعنوان اسماعیل شمس نوشت و به من داد و من       

ازآلمان به باکو برود و من بنا آشنایان یکی ازقرار بود . دست نویس آن را درکامپیوتر آماده کردم

  تماس گرفته و نامه را به آدرس او درآلمان همان آشنا به سفارش استاد فرزانه تلفنی با 

___________________________________________________________  

  506تا  512صص1372سال محمد امین ریاحی ،تاریخ خوی، مؤلف،  -1
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درهرصورت ما جواب  نامه را دریافت  .فرستادم و سفارشات شفاهی استاد را هم تلفنی گفتم

استاد یکروز  .استاد فرزانه به یوتوبوری برگشته بود و هردو منتظر جواب نامه بودیم .نکردیم

استاد برگشت و به من  نیست؟ ازجواب نامه چه خبر؟ گفتم هنوزخبری :بمن گفتند  تلفنی

از باکو برگشته و دریکی از رادیوهای محلی درشهر یوتوبوری مصاحبه تلفنی او را  [...] :گفت

صحبت می کرد و خودشان هم یک تشکیالت سیاسی آذربایجان شنیدم که در رابطه با تشکیل 

 .صدر آن تشکیالت است

زمستان تازه  به پایان  .مالمو دعوت کرده بودیماستاد فرزانه را دو باره جهت استراحت به        

گفتگوها درباره بوجود آوردن تشکیالت سیاسی همچنان تداوم . رسیده و فصل شکوفائی بهاربود

باالخره پس از مشورت های الزم مقدمه دعوت نامه ای را آماده کرده و پس از ویرایش . داشت

هموطنان به عده ای از  5/2000 /25تاریخ متن آن توسط استاد، این اولین نامه ای بودکه در

مشورت و [به یک جلسه خصوصی    18/6/2000-17آذربایجانی ارسال شد، آنها درتاریخهای

   .در شهر مالمو دعوت شدند ]تحقیق

شرکت کنندگان از نروژ، سوئد و آلمان بمدت دو روز طبق برنامه قبلی اولین جلسه با حضور     

جلسه حاضر استاد علی مینائی بعلت مریضی در .ن صورتجلسه گردیددرمالمو تشکیل و نتیجه آ

به  »سیدآوالی«نبود و درعوض نامه ای را مبنی براستقبال ازاین کار، توسط دوست نزدیکش 

با این ترتیب اولین  .کلن آلمان او هم شرکت داشتبعدها درجلسه شهر .جلسه ارسال داشته بود

دوستان زمان و محل جلسه دوم را  .جان برداشته شدگام جهت تشکیل سازمان سیاسی آذربای

تشکیل درشهرکلن آلمان   3/12/2000-2درکردند و دومین جلسه بمدت دو روز  تعیین

دراجالس  .تداوم داشت  )مالمو(ایسوچ  )آهوس(، دانمارک)اسلو(جلسات بعدی درنروژ  .گردید

. تصویب شد  »آذربایجانموکراتیک جبهه ملی د«باپیشنهاد استادفرزانه نام 14/4/2002-13روزهای

ن نام اجالس های بعدی تداوم متنوعی درجبهه بود و با ایمنظورازاین نام وجود افکار 

سوئد، نروژ،  با شرکت دوستان از آخرین اجالس]  15/12/2002-14[روزهایدراجالس  .کردپیدا

استاد فرزانه به چند روز بعد  .جبهه به تصویب رسیدآمریکا، پالتفرم  دانمارک، آلمان و

اسم مرا حذف کنید،  پروتکلی که امضا کرده ام :تند و درتماس تلفنی ازآنجا گفتندآلمان رفسفر

زیرا با دیگران هم مشورت شد و ما برای پیشبرد مبارزه، نخست نیاز به  وجود آوردن تشکل 

! شم استادچ :جواب دادم ...و! از این طریق بیشترخواهد شدموفقیت  .گسترده فرهنگی داریم
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درست است که ضعف فرهنگی درکارهای سیاسی هم مشکل زا . امضاء شما را حذف می کنیم

! ... می باشد،  اما تشکیل  جبهه ملی آذربایجان ضروریست و ما در این کار مصمم هستیم

و دو باره درمدت کوتاهی پس از  1آهنگی همکاران پالتفرم تصویبی باطل گردیدباالخره با هم  

علیرضا نظمی افشار، امیر  :با امضاء چهارنفر با پالتفرم جدید، »جبهه ملی آذربایجان«ها  رایزنی

اعالم   2003مارت   21[  امیراصالنی از آمریکا، یونس کهوری، میرموسی هاشمی از سوئد،  در

تشکیل این جبهه محصول سه سال زحمات  طاقت فرسای عالقمندان با ] دموجودیت کر

   .درجلسات،  مذاکرات و مشورت ها محض ارتباط مداوم بود سفرهای مکرر شرکت

گفت، اکنون می شود .گرفتدردرون شورای مرکزی تحوالت انجام   2005درتابستان سال...    

وشت ملت آذربایجان به تعیین حق سرن جبهه ملی آذربایجان با تکیه به اهداف ملی خود یعنی

  -قوه مقننه ت ملی درداخل سرزمین های تاریخی، است و با انتخابات آزاد ایجاد حاکمیمعتقد

 ! ...می رود های جوان آذربایجانی پیش بیشتر با شرکت نیرو قوه قضائیه،  -قوه مجریه

  

  

  

  

  

 

  

__________________________________________________________________

دراین باره نامه ای و . ونم ناراحت شدمو راستی در در تجدید نظر استاد فرزانه را تا حدودی حس کرده -1

سرگشاده ای که دردهای سینه ام درآن نهفته بود برایشان نوشتم و درپایان نوشته ام، البته دعای خیرشان را 

چرا که از صمیم قلب برایشان احترام معنوی . اما نامه مزبور را بنا به دالیلی هرگز تقدیم نکردم. طلب کرده بودم

زیرا استاد . استم به خاطر مسائل سیاسی  زره ای موجب ناراحتی این شخصیت محترم گردمقایل بودم و نخو

!  بوددرطول حیاتش درسالهای مخوف وظیفه فرهنگی، ملی و مدنی خود را برای ملت آذربایجان انجام داده 

شاد و خاطره اش روحش . به ابدیت پیوست)  سوئد(یار غربت درد  2006زمستان سال متاسفانه استاد فرزانه  در

  . ابدی باد





  

  

  

  

  

  بخش دهم

  پیوند با ریشه هایم

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

   آذربایجانو زبان ملت مختصری ازتاریخ 

 ساکنان خود یمعنوو یماد یپیشرفت زندگان یآذربایجان برا گفت که میتوانی بطورکل«       

 یکی ه این خطهپرتو وجود همین شرایط است ک در بوده و یهم رفته مناسب یشرایط رو یدارا

 یمعنو و یفرهنگ ماد مردمانش ازدیرباز رود و یم به شمار یکهن تمدن بشر یازکانون ها

تمدن  یخلق وپاسدار اما. بخشیده یبه گنجینه تمدن بشر یگرانبهای ایایهد آفریده و خود را

 .آسان نبوده است ،باخترعالم و خاوردیگر یها زمینازسر یدراین سرزمین نیز به سان بسیار

 کشورگشایان و یاشتها تاریخ یمتوال ادواردردیگر یازسرزمین ها یبسیار لثنیزم ناین سرزمی

ازاین  یبخش ایشکسته وسراسر سیل بندها را یانگیخته وسیل مهاجرت ها گاه استیالگران را بر

ن کشتگران خو با کهی چه مزارع که ویران نگردیده و یهاییچه آباد .سرزمین را درنوردیده است

 یزندگ ی، جوانه هایوخاك هریورش گرد مال نگردیده، اما بعد ازفرونشستنایپ و یآبیارخود

جریان یافته وازدرون همین جریان پرتکاپو،  یسازندگ و یباره فرا روییده وسنت بازساز دیگر

یادگار  بها بهگران  یسازندگان، هنرمندان، دانشمندان واندیشمندان برجسته برآمده وآثار

ازآنها دست به دست نسل ها به روزگارما رسیده  یکه تنها بعض یعزیز ییادگارها گذاشته اند،

  .است

پیش  یتا دوران پارینه سنگ انسان دراین سرزمین را یسابقه زندگ یباستان شناس یکاوش ها 

شکار  یخود برا یابزار ینیازها نپرداخته بود و یدراین دوران هنوز انسان به ابزار ساز .برد یم

  .کرد یم آورده  نوك تیز بر یرا با انتخاب تکه سنگها... ریشه گیاهان و درآوردن حیوانات یا
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 یطبیع یغارها کننده، پناهگاهش نیز تولید تا بودشکارگر میوه چین وانسان این دوران بیشتر

 درآذربایجان تاسفانهمختلف آذربایجان پراکنده است، امادرمناطقق م ین غارهاییچن .بود

را  ینشیب و پرفراز راهی انجام نگرفته واین کمبود، امربازبین یاسباستان شن یکاوش های جنوب

       ممکن پیموده اند، نا تازیخ دراین سامان هزارها سال دردوران پیش از یکه انسانها درط

  .سازد یم

 و یفضول شهر ینزدیک ارس ودربخش هادروت و یکناره شمال یواقع دراراض  آزیخ، کشف غار

 دیگر دری به بعد ونیز کشف وپژوهش غارهای  .م ۱۹۶۰اوم درآن ازسالمد انجام کاوش دقیق و

میدان  یهای ینتیجه گیر به استنتاج ها و افکند و یم یبرآن راه طوالن یآن سامان، پرتوهای

 یانسان ها یدسته جمع یاقامتگاهها از یرود ارس دارد، یک با یغارآزیخ، که فاصله کم .میدهد

هم  یرو باشد،  یمتر م ۱۴-۱۰ کف این غاربزرگ که حدوددرضخامت  .پیش ازتاریخ است

 غار  این یدرالیه ها .شده است یهزاران سال مسکون بوده اند، شناسای یالیه که درط ۱۰رفته 

داشته  آنها سروکار مختلف با درادوار غار که ساکنان یمصالح و مواد یکار وبقایاابزار دهها هزار

که نسلش امروزه دراین مناطق  کرگدن قبیل از ییواناتسنگ شده ح یاستخوان ها نیز اند و

 انسانهای زندگ یازچگونگ یتصویر وتصوری بازساز همین ها به برافتاده، به دست آمده است و

  .کند یاین سامان کمك م تاریخ در از پیش یدرهزاره ها

 ۲۰۰ حدود که ازفك پایین یك انسان بود یغارآزیخ سنگواره قسمت یازجالب ترین یافته ها ییک

 شده، از  این انسان که آزیخ آنتروپ نامیده . کرده است یم یسال پیش زندگ هزار ۲۵۰ یال

نئا ندرتال  سین آنتروپ، هایدلبرگ و یبا انسانها یشباهت های یآنتروپولوژ یها ینظر ویژگ

  .است یبزرگ یاهمیت علم یاست که این کشف دارا یبدیه .دارد

 که دری قراین دیگر واجاق هایزنیزا ك آزیخ آنتروپ ازآن یافته شده وکه ف یمواد الیه ا یازبقایا

 یآتش آشنای استفادهکه آزیخ آنتروپ به امرآید یم یافته شده، چنین بر یدیگرآن حوال یغارها

وبرق و آتشفشان  رعدی رسد که اینگونه انسانها ابتدا آتش طبیع یچنین به نظر م .داشته است

 سنگ چخماق ویا ساییدن دو سپس توانستند با داده اند و یم اده قرارمورد استف را...  و وگاز

نخستین، منبع  یانسانها یبرا آتش گذشته ازآن که. تکه چوب خشك به هم آتش تولید کنند

کشف  .آمد میشمار  پختن غذا به تاراندن جانوران درنده و گرما بود، درعین حال وسیله و نور

 یبرا« یبه قول شود و یم به پیش محسوب یبلند یارانسان گام بس یآتش درمسیرپیشرو
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 سایر همیشه از  یرا برا او انسان ممکن و یبرا طبیعت را یازنیروها یغلبه بریک نخستین بار

  » .ساخت حیوانات متمایز

زنده نگه داشتن آن پیوسته  پیش ازتاریخ را برآن داشت که در یکارتهیه آتش، انسانها یدشوار

قابل درك . دید آن تدارك یبرا یو اهمیت آتش، تقدس ین مراقبت همیشگهمی مراقبت کنند و

 یچنانکه گذشت، بعض یحت آذربایجان بوده و یادیان باستان از ییک یاست که چرا آتش پرست

    دیارآتش  سده ها باز از دانسته اند و مرتبط یآتش پرست دانشمندان نام این سرزمین را با از

   .نامیده اند

پیدایش دولت که نطفه اش دربطن   یبرا یذهن و یپیش ازمیالد، زمینه عینیکهزارسال 

اطراف دریاچه  یاراض اوایل هزاره اول پیش از میالد در اتحادیه طوایف بسته شده بود، در

 یوتتگ - یلوللوبنظیر طوایف ترك  یحکومت یسازمانها از یماننا که یک اورمیه فراهم آمد و

 آمده در پدید سازمان فراگیر دیگرفایق آمد و یاتحادیه ها ه واتحادی دیگر یعضاه ابغیره و

با  و لتشکی »ماننا« دریاچه اورمیه نخستین دولت آذربایجان بنام یوجنوب شرق یجنوب یاراض

 یاین دولت گهواره تمدن ومدنیت بود بطوریکه ماننائ. شود یم یاین ترتیب وارد دوران تاریخ

  .داشتند ینعت جایگاه واالیها درمدنیت، حکومت، ارتش، هنر وص

 یدرمیان آثاریافته شده ازحسنلو، تعداد اشیا«پراهمیت حکومت ماننا است رحسنلو ازآثا تپه

این . کند ینم تجاوز مه وگوشواره ویك ساغرگازچند حلقه و د ره معدود است وقساخته شده ازن

ر ، قط۵/۱۷این ساغر  ارتفاع .است یارزش خاص یپیدا شده، دارا۱۳۳۷ماه   ساغر، که درمرداد

ردیف نقوش  آن مزین به دو یدیواره خارج«متراست و یسانت ۸/۶قطر پایه آن  و۱۰دهانه اش 

که  یارابه سوارکسان جنگجویان پیاده و پیکار یصحنه ها است که ضمن آنها یبرجسته طالکار

      اند، مالحظه پرداخته آنها به نبرد با یا رانند یبه جلو م را اسب وشیر و حیوانات شبیه گاو

  .می داند  مارلیك جام آور یاد را شکل این ساغر پرادا» شود یم

چون  یزیورآالت: ازآن جمله اند. متنوع هستند زرین کشف شده ازحسنلو نسبتا زیاد و یاشیا

 یك جام ... و ودگمه ها بند یوپیشان ها وگردن بند ها ودست بند ی، اناریخوشه ا یگوشواره ها

الیه چهارم سکونت حسنلو که به  از و ۱۳۳۷مرداد ۲۳ غروب روز ین جام درحوالای .بدیل یب

متر  یسانت ۶۰، محیط دهانه اش۲۱این جام  یبلند .تعلق دارد، کشف شده است یعصرماننای

  ۱باشد یگرم است واز زرناب م  ۵۹۰ووزن آن 
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   :ن برآورد کردچنی خود، ارزش آن را . م۱۹۵۸ سپتامبر ۲۷لندن درشماره  اخبار مجله مصور

 و یکن اهمیت هنریظرف مزبورمعادل بیست هزارلیره تعیین گشته است، ل یارزش عاد«

  »۲ .باشد یازاین ارقام متر باال و آن بس فزونتر یتاریخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________ 

به  کسب اطالعات بیشتر یتوانند برا یشده است، عالقه مندان م لجا نقایندر شده بطورکوتاهفوق مطالب  -۱

 62،61،103،104،صص ،نیا رئیس رحیم تالیف اول، بخش اسالم تا ازآغازن ایرا درسیرتاریخ آذربایجان کتاب

  .کنندمراجعه ،  226،225،197،165

  این جام امروزه درموزه ایران باستان درتهران نگهداری می شود  -۲
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  آذربایجان تمل زبان

     وکتب دایره المعارف ازآن به اختالف زبانها یآذربایجان، که درگروه بند یزبان امروز«     

شود، که امروزه  یاطالق م یبرند، به زبان ینام م یآذر یترک و ی، زبان آذریبه نام آذربایجان

 ، بطورعموم، ودارد آذربایجان برخود نام یکه ازنظر جغرافیائ یاکثریت بزرگ سکنه محدوده ا

  ، به آن تکلمیاین خطه جغرافیائ نزدیك از و به فواصل دور یپراکنده ا یواحدها اقوام وعشایر و

زبان،  این .ریزند یکلمات آن م را درقالب الفاظ و خودمقاصد و ها واندیشه احساسها کنند وی م

 آذربایجان و(کشور یایران زبان محاوره اکثریت ساکنان منطقه شمال غرب یدرداخل مرزها

   .درسراسر ایران است یمختلف یطوایف وگروه ها و) خمسه

 یزبانها یمنشعب ازشاخه ترک ی، اززبانهایتاریخ یمنشاء وپیوستگآذربایجان، ازنظر یکنون زبان

 و یمرکز یآسیا وسیع ی، نخست جلگه هایادوار تاریخ آن در یآلتائیك است که موطن اصل

اقوام  قبایل و اسکان قرون، درنتیجه مهاجرت و و رطول اعصاربعدا، د بوده و یسئ یسواحل ین

شبه  تا ازطرف دیگر بین النهرین و یکطرف تا سوریه و دامنه آن از ترك زبان گسترش یافته و

    .اقوام مختلف ترك است زبان تکلم وکتابت ملل و جزیره بالکان کشانده شده و

مباحثات گوناگون  و موجب گفتگوها ازدیربازدرآذربایجان،  یآذر یرواج ترک و جریان استقرار

  آنچه که درمیان این یول. شده است متناقض دراین باره اظهار مختلف وغالبا گشته وعقاید

 گفتگوست، اینست که به دلیل هرتقدیر یب و ضد نقیض، محرز ینظرپردازیها گفتگوها و همه

 احساس مردم این دیار لب اندیشه وقا که بوده، این زبان اکنون قرنهاست که زبان دل و یتاریخ

  .است

 یگروه جنوب غرب یزبان ها جزو ،یترک یزبان ها یامروز ی، که درگروه بندیزبان آذربایجان

 سیر منشعب گشته است، در که دراساس اززبان عشیره اوغوز درعین حال گردد،یمحسوب م

 دیگر یشاخه ها اصرعن یکطرف با این خطه، از یموقعیت جغرافیائ یبه اقتضا خود یتاریخ

  منتقل  یزبان قیپچاق، که بوسیله قبایل ترك زبان به این نواح دردرجه اول با قدیم و یزبان ترک

 یزبان ها با مغرب و درجنوب و یوکرد یفارس یزبان ها با ازطرف دیگر شده الفت یافته و یم

  .آمیزش پیدا کرده است مجاورت و یشمال غرب درشمال و ی، روسی، ارمنیگرج
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این  متقابل این زبان ها درهمدیگر گردیده، با یاینکه این الفت وآمیزش، موجب تاثیرلفظ با

خود  ویژه یبراساس مشخصات ذات خود را یزبان زنده دیگر، سیرکامل مانند هر یهمه، زبان آذر

جاذبه زبان  ، تحت تاثیر ویآن درادوارمختلف، بعلل تاریخ یادامه داده وضمن اینکه زبان ادب

این رهگذر  از قرارگرفته و یکلمات عرب درمعرض نفوذ لغات و یزبان فارس یازمجرا و یارسف

 آن راه یافته است، یزبان ادب در یعرب و ینامانوس فارس لغات مانوس و یزیاد تامقدارنسب

 یمیراث ادب عالوه بر آن دوام داشته و یزبان دراساس برطبق مشخصات ذات یمعهذا سیرتکامل

ترین ادبیات  شکوفا از یگذاشته که یک یبجا ازخود سرشار و ییات فولکلوریك غنکالسیك، ادب

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________

  ،۱۱تا  ۹  ص،ص۱۳۷۱اول، تابستان  جلدفرزانه، . ع .م  ،یایجاندستور زبان آذرب یمبان -۱



  

  

  

  

  

  آغاز سناریوی سیاه

ملت پارس، نام  حفظ حاکمیت دراختیار سالله خود و منظوربه  بابکان درایران  اردشیر«     

زصفحه ا ههمیش یبوده اند برا) اشکانی(ازسالله ترك  او که قبل از را یحاکمیت هائ یتمام

    )تنسر( وسیله مغ بزرگه و ب نموده است را محو آن یاثرات تاریخ یبطورکل ك کرده وتاریخ پا

  .جایگزین کرد ،آن زمانقبل از ایران تا یتاریخ اصل یجاه ملت پارس را ب یافسانه ها

 ساکن ایران را ازبین برد اما یملت ها تاریخ سایر یمغان زرتشت و یگرچه پادشاهان ساسان     

  .ماند یباق تاریخ نویسان روم و یونان ثبت ودرآثارهمچنان  آن یاثرات تاریخ

اسالم  یطبق نظریه واقع و ترك بوده یبیشترین حکمرانان درایران ازسالله ها پس ازاسالم     

 برخوردار یملت ها ازحقوق مساو و پایان داده شد ینژاد و یمل یبرابر درقرآن مجید به نا

  ازمیان برداشته شد، وجودآمده بوده ب»اردشیر«ه دردوران ک، ینیستوشو تفکر به و گردیدند

 امپریالیسم ویژهه ب و امپریالیسمبه تحریک باردیگر  »یسالله پهلو«درآغازحاکمیت  ولی

تحقق یافتن به  یتاکید شد وآنان برااقوام  یازبین بردن مسئله حقوق مل یانگلیس برا

  .جددا احیاء کردندمبابکان را  دوران اردشیر افکار ،خود یآرمانها

دادند  قرار  هیئت حاکمه آن و »رضاخان«کار درراس رای نژادی و مل یبرترفرضیه موهوم      

قومی که گویا ،  راترك ها  و نژاد یدرایران آریائرا داریوش  و کوروشمحمد رضا شاه، و رضاشاه، 

وسعت  را در ینیستوشو کارگونه اف این و قلمداد کردند ،... وارد ایران شده اند و بعددرقرن ها 

 ازآنان را  خود محروم ساختند و یغیرفارس را ازحقوق مل یملت ها یحت ونموده زیاد تبلیغ 

 وا یفارس زبان یبه یادگیر اجبار هب ی آنان رابچه ها منع کرده و یتحصیل به زبان مادر
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 و ی، تاریخیمدنمحوکردند وآثار  اشکال گوناگون به ی راتاریخو  یاثرات ادب آنان .داشتند

  1».ازپیش حساب شده ازبین بردند یپالن ها بانقشه و را آن یبناها

  نام رزا ملکم خان می از نخست بایدرا  یساحه  ملیت ایران اززمره روشنفکران غلط اندیش در «

به  یا) ۱به دوچیز اتحاد طوایف مختلفه دردولت واحد ممکن نیست مگر: گفت یبردکه م

 یبنا قوم گرا سنگ پرستانه و نژاد و یاین تفکر فئودال .ه وحدت مذهبب یا) ۲وحدت زبان 

به  عنوان مؤسس پان فارسیسمه ب را طوریکه به دنبال او محمود افشاره ب را کج کرد دیوار

ژاندارم این  ، این اصول به دست رضاخان و نمودتدوین  اصول پان فارسیسم را او .عرصه آورد

همان  ریپورتر. برعهده داشت» اردشیر ریپورتر«این نهضت را یاصلهدایت  اما .پیاده شد ،نهضت

عنوان ه ب را» افشار« کرد و یمعرف »ژنرال آیرون ساید«کشف و به سپه را است که سردار یکس

    .پان فارسیسم مبعوث ساخت پیامبر

پان آریائیسم قدرت  پرستانه پان ژرمنیسم و که درآلمان نهضت نژاد به بعد۱۹۱۶ یدرسالها

 یهمکار با یمیالد۱۹۲۴ یال ۱۹۱۶جا مجله  کاوه را ازسال  درهمان گرفت محمود افشار یم

راه پرستانه آلمان به  جمالزاده تحت تاثیرحرکات نژاد و ی، محمد قزوینیزاده، فروغ یتق

این حرکت، مجله   یپ در .پرداخت! یعنوان سمبل هویت مله ب یانداخت و به تبلیغ زبان فارس

، یچون اقبال آشتیانی روشنفکران آورد و یازکاوه به تبلیغ پان فارسیسم رو ترتند ایرانشهر

 یقوم و یرا درماهیت نژاد یگرایی ابراهیم پورداود مل ،یشفق، رشیدیاسم  رضازاده

زبان  شدن جانشین وگردیده معتقد  یفرهنگ به استبدادآنان که  نگذشت یچیز .محصورکردند

! راه حل مشکالت وحدت ایران ارائه دادندتنها  ،درایران را ودموج یسایر زبانها یبه جا یفارس

با به حکومت رسیدن رضاخان  یشمس۱۳۰۴ازسال  افشار، انجمن ایران جوان را بنیاد نهاد و

  : گفتی م  اوست که نژاد پرستانه یازتوصیه ها. منتشر ساخت را آینده  مجله

نظردیگر  .کوچ دهند خوزستان ربایجان وایالت فارس را به آذ به داخل ایران و عرب را ایالت

 شاه انجام گرفته و رضا شاه، محمد بود که توسط رضا یاین شوونیست تغییرتقسیمات کشور

  .گردد یآذربایجان همچنان تقسیم م سیاست است که امروزه متاسفانه براساس همان

  دیگری  فرهنگ نظرضد .شود ینم یاین سیاست تلق جدا از یاردبیل ازآذربایجان شرق یجدای  

__________________________________________________________________ 

     ۸ - ۷ -۶ -۳ صص ۱۳۷۷جلد اول، سال . یذهتاب یپروفسور محمدتق :ایران یتاریخ دیرین ترکها  -۱
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 که  بودبرآنها  یفارس ینامگذار و ... و ها، کوهها، رودها غیرفارس روستا یازبین بردن اسام او 

 از» اوروز«ینام باستان بر اساس همین سیاست بود که  .چه افتضاحاتی را به بار آورددانیم  یم

هم  این جزو ! به احمقیه »آخماقیه«نام تغییریافت و !»آبریز»  به» قورقود دهه د« نام قهرمان

 طرحوارد ساخت که  یاما ضربه مهلك را زمان. ست انتظارداشتشوونی! توان ازیك متفکر ینم

مطرح  بویژه ارتش را درمحاکم، مدارس، ادارات و یملی زبانها ممنوع کردن استفاده از«

 یکه همگ این و یپرداز دروغ از پا پر سرا منحط و یازکتابها یباآوردن لیست« » .تساخ

  :دهیم یماین کتابها قرار  یرا بررسخود  یمقاله بعد موضوع  ،نشخوار همدیگرند

  .یاحمد کسرو، ذربایجان زبان باستان آ یا یآذر

   یقزوین یازبان باستان آذربایگان، عالمه محمد یدرباره  آذر

  . بیکات یدکتر حسینعل  ایران، یآذربایجان و وحدت مل

  .رضا شعار زبان آذربایجان، محمد

  ۱۳۶۰عنایت اله رضا،  دکتر  آذربایجان واران،

  .یدکتر منوچهر مرتضو زبان دیرین آذربایجان، 

  ۱۳۵۸ایران، ناصح ناطق،  یوحدت مل ایجان وزبان آذرب

  ۱۳۶۹، یکاتب یآذربایجان، دکتر حسینعل یباستان یزبانها

  ۱۳۶۹رضا زرگر،  افسانه پان تورانیسم، محمد

  .ی، احسان یارشاطریایران یجه هاهل زبانها و

  .درآذربایجان، ایرج افشار یزبان فارس

  .یفروغ یمحمدعل  آذربایجان، در ینحوه  تدریس فارس

  .یسه مقاله درباره  مسئله  زبان آذربایجان، عباس اقبال آشتیان

  .افشار ، محمودیایرانیان وزبان فارس ییگانگ

  .یاطبایبط ، محمد محیط ییا آذربایجان یآذر

  .یشیخ االسالم ، دکتر جوادیقومیت ایران ینشان واال یزبان فارس

  . حیترمحمد امین ریادرباره  زبان کهن آذربایجان، دکترافشار، دک یمالحظات

  )نشربنیاد مستضعفان(۱۳۷۷تاریخ، تباروزبان مردم آذربایجان، غالمرضا انصاف پور، 

  ۱۳۷۶، یتورج اتابک  ایران معاصر، آذربایجان در
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) نشربنیاد مستضعفان(۱۳۷۶تحوالت معاصرایران، حسین آبادیان،  رسول زاده، فرقه دمکرات و

 به امروز ادامه دارد و با قدرت تمام تا یضدانسان یاستهامتاسفانه این سی. دهها کتاب دیگر و

سالهاست درآذربایجان  یوسیله روشنفکران آذربایجانه که ب، یفرهنگ و یاست جنبش مل امید

به  اعتقاد با .دهمیشه ریشه کن گرد یبرا یضد انسان یشده است، سیاست ها غاز آ یجنوب

 شوونیستهاست و یماند روسیاه ییندگان مآ یدانیم آنچه برا یزبان مادریمان م یبالندگ

    دکتر حسین محمد زاده صدیق در مصاحبه ای در رابطه با لژها   ۱»!تالش مذبوحانه  آنان

  : می گوید

 تدوین سیاست ترک ستیزی در ایران ،رژیم منحوس پهلوی به ویژه از دهه سی و چهل به بعد«

، )1968تاسیس (، لژ اصفهان )1960اسیس ت(لژکوروش«عهده پنج لژ معروف فراماسونری یعنیبر

دنبال تحقق ه ب. بود ) 1963تاسیس (و لژ صفا ) 1960تاسیس (، لژ آریا )1962تاسیس (لژخیام 

درایران گرچه درارکان این لژها لرزه افتاد اما اعضای اصلی آنها به  1357انقالب اسالمی درسال 

  2»!ردندنفوذ خود درارگانهای فرهنگی نظام اسالمی اهتمام ک

نیستی سلسله پهلوی وشو عملکردهایدرسالهای اول انقالب، رژیم جمهوری اسالمی حمله به  

  . که اشعار فردوسی، سرآینده شاهنامه را ازکتابهای درسی حذف نمودند یبطور پرداخت

حداقل  با تدریس زبانهای سایرملل، یعنی ، دررابطه1979آنچه که درماده پانزده قانون اساسی 

غیرفارس در ایران اجازه داده شده بود، با زیر پا گذاشتن حقوق اکثریت بزرگ، آنرا  %70برای 

یکسان سازی   یادبیات فارسی را طبق الگو جمهوری اسالمی زبان و. همچنان معلق گذاشتند

  .، تاسیس گشته بود، باردیگر احیا کرد1935با فرهنگستانی که درسال 

     در سیاست خارجی نیز. ان پهلوی ها دفاع می شودحتی بیش از دور از این سیاست امروز

          این ترتیب  به .گاهی فرهنگ فارسی جانشین اسالم می شود که گفت می توان

راستای اهداف شونیستی  جمهوری اسالمی ایران اکنون به ایدئولوژی اسالمی پشت کرده و در

  .فارس گام بر می دارد

__________________________________________________________________ 

.  ضمیمه روزنامه امید زنجان« ۳۲تا  ۲۹، صص۱۳۷۸اردیبهشت ماه   ، رضا کسکینیزبان ترک و یهویت ایران -۱

  »۱۳۸۷اردیبهشت

  1378مرداد ماه سال  4، ص،  4روزنامه امید زنجان شماره  -2



  

  

  

 

  

  ستم ملی گوشه ای از 

 یگرائ یمل و یبعنوان زبان فارس( را که درمقاله یود ستم ملوج از یدراینجا گوشه ا     

  :خوانیم  یه شده  متفرزانه نوش یازطرف استاد محمدعل ۱۳۶۶ درسال  ،)یافراط

زبان  فعالیت خود را در نویسید، چرا یرا اینقدر شیوا م یکه فارس شما: پرسد یازاستاد م مخبر

  ن را قدغن کرده است؟نوشتن آ برید که دولت خواندن و یم بکار یمحل

، هم بعنوان ی، ضمن اینکه به زبان فارسیمن درموقعیت یك شهروندایران: دهد یجواب م ستادا

 یجاویدان و معروف  که آثار یزیبائ هم بعنوان زبان کهن و و مشترك مردم کشور و یزبان رسم

  صرف را عمر از یسالیان ادب عرضه داشته است، احترام دارم و ازنظم ونثر به جهان فرهنگ و

خود  یقوم و یبعنوان زبان مادر یوتدریس آن کرده ام، به زبان آذربایجان یبررس و یفراگیر

 .مشروع است و یطبیع ازهرنوع شائبه وغرض یك گرایش، بدور یاین دلبستگ دارم و یدلبستگ

رم، چه قلم بیاو به بیان و یرا درزبان فارس اندیشه خود میتوانم احساس و یکنم، وقت یم فکر

 از بهتر یچه بسا خیل را یفارس یبنویسم؟ وقت خود یدرزبان مادر که نتوانم آنرادارد یدلیل

 یقوم و یحق نداشته باشم زبان مادر کنم، چرا نتوانم و یزبان تدریس م یمربیان فارسبیشتر

  دارند تدریس کنم؟ این زبان را یگیر آنان که اشتیاق فرا یرا برا خود

 من و امثال این حق را از که باشد، بخواهد یانگیزه ا هر یا هرنوع و ، ازیکنم، هرقدرت یحس م

  ...سلب کرده است را یانسان و یمن سلب کند، یك حق طبیع

سلطنت  یدرنخستین سالها او. بوده است تبار یآذر »پرستان آریا«از ییک ،یکسروسیداحمد

به نام  یرساله کوچک یرفتن بود،فاشیست مابانه درحال شکل پذ یرضاخان که ناسیونالیزم افراط
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  که امروزه در یدرآن رساله با استناد به گویش نوشت و »آبادگان زبان باستان آذر یا یآذر«

درچند نوشته  ازآن ینمونه هائ و شود یدرآذربایجان به آن تکلم م یپراکنده ا یروستاها

پیش کشید که  یمسئله ابرند، یك چنین  ینام م »یتات«ازآن به گویش  مانده و یمتفرقه بجا

بوده که  »یآریائ« یمختلف یك زبان همگان یازگویش ها یبازمانده ا یگویا این گویش تات

 گویا بعد از یجان دراین سرزمین رواج داشته کهآذربا یرواج زبان کنون ادوارقبل از ظاهرا در

بعد رونق و رواج بخصوص ازصفویه به  بوسیله اقوام ترك تبار و یتعمیم زبان امروز و استقرار

حاصل  میکشد و واپسین خود را ینظرنفس ها مورد یاکنون درآبادیها دست داده و از را خود

 مانده  یبجا و یتحمیل«که یك زبان را خود یکنون زبان باید اینهمه اکتشاف اینکه آذربایجانیها

  ... !برگردند یتاتزبان  یخود یعن» واالتبار« است ترك گویند و به زبان اجداد »گردانبیابان از

 یو یپژوهش یکه درکارها یمثبت ومنف یهمه جنبه ها با یآنچه مسلم است، کسرو     

       افراط گرا وپان فارسیست خود یك  یفرهنگ و یفکر یعملکردها و بینش ها اکثر هست، در

 یقسمت اعظم فعالیتها ها را در یگرائ نمایان این افراط ینمونه ها ما .فاشیست مآب است

 و معتقدات ستیز با ، دریمواریث ادب سنن و شدید با تبه صورت مخالف او یتبلیغات و یمطبوعات

 یسرهم بند و یو سماجت به پاك گردانیدن زبان فارس یفشار پا مردم، در یگرائ آیین باورها و

سیطره  نفوذ و به حساب مبارزه با و ازاین قبیل، که همه آنها را »زبان پاك«و  »آئین پاك«کردن 

 یدردوران اوج مل یبینیم، نوشته کسرو یم گذارد، به وضوح  یدرایران  م یغیرآریائ ینژادها

 گردد یم   یکلیه کسان یبرا یحاکمیت پسرش دستمایه ا یو سالها یرضاخان یافراط یگرائ

 رد یرا پشتوانه ا آن پنجاه ساله را راه بیندازند و یمال بدون معارض کارگاه نمد پروا و یکه ب

که گسترده ترین ی آذر یزبان ترک تحقیر و ینف یك سویه خود در و یتوجیه نظریات افراط

تحکیم  توسعه و به خدمات این زبان در یدهند وحت قرار درپهنه ایران است، یزبان قوم

فارس است، قلم قرمز  زبان که نقش آن چه بسا نه کمتراز یایران و یفرهنگ مشترك اسالم

  .بکشند

که باکمال تاسف درجمع آنان افراد  یینجاست که این گردانندگان کارگاه نمد مالجالب ا     

یکدیگر سبقت جسته  بر یازرساله کسرو یتبارکم نیستند، ضمن اینکه دربهره بردار یآذربایجان

ها کرده اند به  یقلم فرسائ یزبان تات یاحیا در فشرده اند و درتوجیه تفسیر مطالب آن پا و

 مانده و »تفاوت یب« نگاشته  یترک و یموازنه فارس سالها بعد در یکه کسرو یموردجالب دیگر
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اینك ما اینجا  به آن اشاره نکرده اند و یدرهیچ جای سکوت گذشته اند و همواره ازکنارآن با

زنجان  اقامت او در که ناظر به دوران ماموریت و یکسرو» من یزندگان «عینا از همان نوشته را

  :آوریم یاست، م

 یبا ترک که میان زبان آنجا یاندك جدای شود، یگفته م سخن یدرزنجان چون به ترک«

به  یچیز درمازندران .به اندیشه وجستجو بپردازم یمرا وا داشت که درباره ترک باشد یآذربایجان

فرستاده بودم، دراینجا همان » العرفان« یبرا نوشته و »ایران یف یاللغته الترک« نوانعزیر یعرب

امیرعلیشیر به دست  یدیوان ها و »یغزلیات فضول«از یبه ترک یدنبال کردم وکتابهای را رشته

چون  او زیست،  یناصرالدین م سعد بود که درتهران درمدرسه یم ینام مالی »یهیدج«آوردم 

  .آورده ام گردنیز بوده، آنها را یزبانها م بسیار ازاو دریادها و یترک یشعرها بود و یم شاعر

   کار«ازدیدگاه  یکه ازجمله این بود که ترک دبدست آم یوشش وجستجو نتیجه هایازاین ک

) یماض(پانزده گونه گذشته  یزیرا دیده شده درترک. دارد یم یبرتر یبه فارس) افعال( »واژه ها

دربرابرآنها بیش ازچهارگونه  یدرحالیکه درفارس. رود یم به کار) مضارع(چهارگونه اکنون  و

  .بود یونه اکنون شناخته نمیك گ گذشته و

    ۱»این یکی ازچیزها می بود که مرا از نارسائی زبان  فارسی و بیماری آن آگاه گردانید

 »سعه صدر« ، بعنوان پژوهشگرحداقل اینیوجود داشتن تمایالت شدید ناسیونالیست با یکسرو

به  باز »آبادگانباستان آذر زبان یا یآذر«ازنوشتن رساله  بیست سال بعد یداشته که حت را

 یساختار یویژگ از و آورد یرا گرد م یهیدج شعر زند و یرا ورق م یگردد، فضول یم بر یترک

   هرگز را »سعه صدر«این  نیز او »تات پرست«آیا مریدان  گوید، باید دید یاین زبان سخن م

  یبابا حیدر و با ورزند اهتمام  یهیدج ارج نهند، به شعر یعلیشیر نوائ و یکه به فضولداشته اند

   .نیاز کنند و شهریار راز

صدها  با راه افتادن آن ده ها کتب و راه افتاده و دانیم که صنعت چاپ نخست درتبریز یم«     

  ، دواوین شعرا، تاریخ، داستان،ی، متون ادبیگرفته تا کتب مذهب یآموزش و یعنوان کتاب درس

 آبرومند  تمیز و و به شکل بسیار) یوگرافلیت( یاکثرا به صورت چاپ سنگ یکتب علم یحت و

  

__________________________________________________________________

           ۲۳۱ -۲صص۱۳۴۸آزادگان، چاپ چهارم، هماد من باده سال درعدلیه، ناشر با یزندگان -۱
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 یزبان آذربایجانکتاب نیز به  یدرجمع این کتابها، تعداد بسیار .منتشر شده است چاپ و

، یسراب ، عاجزی، نباتیکه ازمیان آنها بعنوان مثال میتوان ازدیوان فضول انتشاریافته است

ازاین  یبرخ. نام برد همچنین نشریات متعدد ، صراف وی، دلسوز، راجیسیدعظیم شیروان

دید کتابها، درفاصله تاسیس صنعت چاپ تا اوایل سلطنت رضاخان نه یکبار، بلکه چندین بارتج

  .چاپ شده است

ضمن  یسالها پیش روز عالقه داشت، ینسخ چاپ قدیم یآور که به گرد یازکسان ییک     

  »ثعلبیه« چاپ مختلف ازکتابها بیست نوع گفت که بیش از یم یقدیم یچاپ یصحبت ازکتابها

به  یدست یافته بوده وعقیده داشت که تعداد دفعات چاپ این کتاب حتی باقرخلخال محمد  

          اکبرصابر، بزرگترین شاعر یعل هوپ هوپ نامه میرزا .است این بوده از اتب بیشترمر

محبوبیت داشته که  مختلف مردم آنچنان شهرت و ادبیات مشروطه، درمیان اقشار طنزپرداز

  .سواد نیزحفظ داشتند درس و سواد، بلکه عامه مردم محروم از اشعارآنرا نه تنها افراد با

 چاپ ، امروزه به دست آوردن چند نسخه و آن تعدد همه این کتابها، با یغ که ازدر یول     

بخصوص دردوره  و ی؟ زیرا دردوره تسلط رضاخانچرا .دشواراستبعضا یك نسخه بسیار یحت

 اوقاف آذربایجان و سمت ریاست کل معارف و با) عمادالملك(ی ماموریت دکتر احمد محسن

یکجا  عمده و ، این کتابها یا به طوریترک یواندن کتابهاداشتن وخ یحت ممنوع شدن چاپ و

یا ازبین  ازخاك مدفون کردند و گرد آنها رایترس پزیا صاحبان کتابها ا و نابود شدند و یگردآور

  ...دبردن

قدغن کرده  را ینمایش به زبان ترک یمحسن دکتر یکه آقا یدرزمان ییعن(دراین زمان «     

     داده  یبه زبان فارس نمایشها عموما) انجام شود یبه زبان فارسبایست  ینمایشها م بود و

       را یکه زبان فارسبود) گران تماشا نیز و(ازاشکاالت هنرپیشگان  ییک این امر شد و یم

ازشنیدن این سخنان به گوشه  حاال بعد و »موفقیت حاصل کنند دانستند حرف بزنند و ینم

به چاپ  صحنه تبریزکه هنوز یبازیگران آن روز از یاده یکز یحاج باقر رزهازخاطرات می یا

  :دهیممی سینه هاست، گوش فرا  همچنان ثبت دفتر نرسیده و

 را با یبسیار ینمایشنامه ها افتتاح صحنه شیرخورشید، مادرتبریز، بعد از۱۳۰۷درسال«

 یپا به چه دراین صحنه وچه درصحنه آرامیان، پا ما .یمدآور یصحنه م یموفقیت رو

نمایشنامه ها فوق العاده کسب موفقیت . کردیم یم ینیزباز را یجدار، آثیکمد ینمایشنامه ها
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آنجا که به  درصحنه شیرخورشید، تا یروز .ماند یصحنه م یازآنها ماهها رو یبعض و کرد یم

   موقع تمرین، به غیراز .کردیمی حسین جاوید را تمرین م »شیخ صنعان«نمایشنامه  یاددارم

 نیزدرسالن حاضر یعینک یاما آن روز یك آقا .دادند یبه سالن راه نم را یران کس دیگربازیگ

غالمحسین خان  یکه ایشان آقاکارگردان جواب داد. پرسیدیم ما ازکارگردان درباره او. بود

تا آنوقت . نمایش آمده اند یبازبین یبرا و دایره تفتیش اداره معارف آذربایجان هستند معارف،

 یازپایان تمرین، آقا بعد. ازاین موضوع متعجب شدیم یهمگ ما نمایشها مرسوم نبود و یبازبین

  .رفت کشید و بزند راهش را یآنکه حرف یغالمحسین خان ب

درفالن روز به حضورحضرت  دادند که همه بازیگران بایدبه ما خبر  این ماجراءاز بعد روزچند     

موعود دراداره معارف  روز در یهمگ ما. ب شونداجل ریاست معارف و اوقاف آذربایجان شرفیا

 را خود حضرت اشرف تعیین کرده بودند، یك ساعت ما با آنکه وقت مالقات را حضور یافتیم و

 یشرفیاب غالمحسین خان اجازه یهم که توسط همان آقا بعد نگهداشتند و دراطاق انتظار

 ازپشت میز تبختر شرف باحضرت ا اطاق ریاست سرپا ماندیم، تا نیزدر یمدت. حاصل شد

    آقایان،  :رانداز کرد، گفتبپا  تا سر تك ما را از -شد، پیش آمد وپس ازآنکه تك ریاست بلند

ازاین  به همه تان ابالغ کنم که بعد ؟ احضارکرده ام تاکرده ام احضار شماها را دانید چرا یم

. باشد یحتما به زبان فارس باید غن است و اگرخواستید نمایش بدهیدقد ینمایش به زبان ترک

 یترک ، غالمحسین خان دریگربه، گوربه، گیربه، کوبه، بگید، ول یالبته ممکن است شما به جا

توانید  یم حق ندارید پیشیك بگید، شیرفهم شد؟ حاال یمیگند؟ قربان پیشیك، بل یبه گربه چ

پشت سررسید  کارگردان از .رفتم یم تند یقدمها با اختیار یب من. راه افتادیم یهمگ ما. بروید

   ».تئاتر آذربایجان بنشینم یدرعزا روم تا یاین عجله؟ گفتم، م کجا با: پرسید و

حرف بزنند،  یفارس یمستخدمین سرپای یاصرارداشت که همه، حت یدکترمحسن یآقا     

 »؟.ییاد نگرفت یفارس و یزن یحرف م یهنوز ترک پسرتو«:به حسین نام فراش اداره گفت یروز

، ینگرفت یاد یدوکلمه ترک یسواد وکمال هست هوش و یحضرت رئیس، تو دارا«: گفت حسین

     »...بگیرم یاد یچگونه فارس یپریشان فکر و یسواد یاین ب من با

 یفرهنگ آذربایجان نقل شد، مشت زبان و با یرژیم پهلو یبرخورد ایاد که ازاین چند مورد     

 نه تنها درمحو و یاست که دردوران حاکمیت ستم شاه یازهزاران مورد یاندک و ازخروار
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گشته  اعمال یمعنو یمعیارها دانش سالم و فرهنگ و ی، اساسا درنفیزبان قوم فرهنگ وتحقیر

   ۱ »!من کاغذ خواهد شد هفتاد هرگاه بخواهیم این بحث را ادامه دهیم مثنوی و.  است

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

__________________________________________________________________

 شهریور -۱۶ نمره یمجله آذربایجان سس: یافراط یگرائ یومل یفرزانه درباره زبان فارس. ع .م مصاحبه با استاد -۱

   ۲۳ تا ۱۹صشهرکلن  آلمان  ۱۳۷۷

                                                                                                                                            



  

  

  

  

  )۱( خویشریشه در 

آذربایجان  یکه کودکان دبستانبودپنج  بیست و و چهار بیست و یتنها درفاصله سالها ...«

 عذاب نکشید ودرس ومشق، نه تنها  از شود یم نیست و یوحشتناک یدریافتند که مدرسه جا

منظور زبان ( یزبان خارج یکه به یك باره هیوال لذت برد، چرامی توان  هم  نترسید که بسیار

به    نوشتند که یم و خواندند یمی  به زبان همه کالسها بیرون رانده شد وی ازتو) فارسی است

 انگار ،بود یروزه به مدرسه عذاب وحشتناک پیش ازآن رفتن هر .زدندمی حرف هم  آن زبان

    و  جوج زبان یا که ساکنین آن مجبور بودند با دادند یم یتحویل جزیره ا روز بچه ها را هر

هم  یفراوان یخوار نفهمیدن این کلمات غریبه عالوه برعقوبت، خفت و و جوج حرف بزنند ما

خیس  یترکه ها نوازش کف دستها با همراه بود با یهمراه داشت وحرف زدن به زبان خود

    .ده بیدخور

همه  ، عالوه بریتسلط جابرانه قدرت شاهنشاه یدرآذربایجان برا یماموران حکومت مرکز

   .بردند یم را بیشترازهمه به کار یجوراجور، دشنه زبان فارس یسالحها

 یجرم بزرگ یچند کلمه به زبان محل نوشتن چندین و یچاپ کردن حت آنجا که نوشتن و تا

 مجالس یها یوآگه فهمیدن روزنامه ها خواندن و یبرا یم عادمرد شد، به ناچار یمحسوب م

   یاغراق هیچ یب. سینماها شهرها، به مترجم احتیاج داشتند، بخصوص در دیوار در و ترحیم بر

__________________________________________________________________

 ۱۶،نمره ی، کلن، آذربایجان سس،  »ریشه درخویش«چکیده ای از نوشته مرحوم غالمحسین ساعدی بعنوان   -۱

     ۱۵تا  ۱۳ص  ۱۳۷۷پانزده شهریور
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. خود فیلم بلندتربود یصدا ، ازیهمهمه مترجمین غیرحرفه ا قال و تبریز قیل و یدرسینماها 

نشریه وکتاب  روزنامه و یمقدار زیاد یبه صورت زیرزمین ۱۳۳۲ قبل از یمترق یجنبش ها اما

بود  یاین وسیله بزرگ و رسید ینوجوانان م کرد که به دست جوانان ویم نتشر م یبه زبان محل

 قصبه ها با قصبه ها و که درمقایسه زبان دهات یا چرا .مردم یدرزنده نگهداشتن زبان اصل

که لغات وکلمات  یدید یالعین م یبزرگ، برا یشهرها کوچك با یشهرها کوچك و یشهرها

  .کردن یك زبان زنده است نابود خوردن و درحال یچگونه مثل چنگار یفارس

 همان راه و باز. حاکم کرد را برهمه جا یرضاخان یبه یك باره فضا ۱۳۳۲ یضربت کودتا یول

 و یالزام ، زبان واحدیوحدت مل یبرا »بله«، که یزبان فارس تحمیل .روش دوران بیست ساله

یك شکل  ویك رنگ و همگن کردن یرسید برا یقدرتشان م است، بدین سان اگر یضرور

زبان   حق تکلم ییا دقیق ترزبان پایتخت کس یزبان فارس داشتند که جز یساختن، همه را وام

  .نداشته باشد را یمحل

با توجه به نکته  .کم نیست یزبان آذربایجان و ینکته دوم این که لغات مشترك بین زبان فارس

ازاین دست آورد،  زبان و ین دولغات مشترك ا یشروع کرد به جمع آور ، صمد بهرنگیاول

صادره ازپایتخت را  یفارس یکتابها یکه مطلقا سنگین یآذربایجان یبچه ها یساخت برا یکتاب

 را یپرست یانگ اجنب و بگیرد ما بهتران نیزقرار توانست محل ایراد از یدرعین حال نم. نداشت

 یداشت که بچه هاودهم وج یدرتدوین این کتاب نکته بسیارظریف .برپیشانیش بچسبانند

  .گرفتند ییاد م یراحت با به تدریج و را یلغات فارس -اول یبخصوص درسالها -یدبستان

نوشته  یبختك زبان غیرمادر از نجات بچه ها یبرا و یناچار یرو شگفت که فقط از این کار

چند  یصمد به تهران آمد برا به تکاپو افتاد و »آل احمد«همه را به هیجان آورد . شده بود

آذربایجان  یشهرها درتمام دهات و وامید داشت که این کار به چاپ برساند کتابش را ، تایماه

 یبه جا ،ینگذشته، متخصص فرهنگ شاهنشاه گذشته و یاما چند. بشود یدرس یکتاب رسم

 »یخاندان جلیل سلطنت«و »ولیعهد«و »شهبانو«و»شاهنشاه«پس نام .انگشت گذاشتند یحساس

  ...اال در اول کتاب باشد و ما وحتماکه الزم بود حت

پائین  انتشارات نیل باال و تیرخورده در شده بود، صمد مثل شیر که این اخطار یظهرهمان روز

 . بکنیم این که چکار کرد و ینثار دستگاه م  فحش جد وآباء چرخید و یم  خود رفت و دور یم

برگشت  اتوبوس و یپرید تو زیربغل وروزبعدکتابش را زد .  یالزم نبود به اوگفت که چکار بکن
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که  این امید با. را به لقایش بخشید یدستگاه رسم یمحبوب خود وعطا یبه همان دهکوره ها

کند که آن هم چاپ نشد، معلوم چاپ  یتبریز پائین، بوسیله یك ناشر کتابش را هرچند درتیراژ

  » .پیدا کرد یکه این کارچه عاقبتنشد

 یپرسد که چرا به زبان خودتان چیز یم یغالمحسین ساعد ه یاداز زند ییك روزمصاحبه گر

   :یننوشته ا

 یول . بنویسم یکه مجبور شدم به فارس...  سر من زدند یآنقدر تو«  :دهد یپاسخ م یاو به تلخ

چاپ شد ومامورین  ۲درکتاب ماه شماره »گرگها«نمایشنامه. نوشتم ییك نمایشنامه به ترک چرا

  .شماره را تعطیل کردندریختند همان  سانسور

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  !آذربایجان واحد زنده باد

بین بردن  از در ایران یبخاطر تمامیت ارض ...احزاب و و یدولت یهیچ یك ازارگانها تاکنون     

رهبرحزب توده ( یجا نورالدین کیانور این در .ننشسته اند یازپا یآذربایجان یترکها یهویت مل

آذربایجان اینگونه  یهمچنین حرکت ملو  ،یآذربایجان شمال روشنفکر، ف رستم ا درباره) ایران

 این هم کتابش از. ابراهیم اف است این افراد میزا یپدرفکر! بله، رستم اف«: دهد یم توضیح

     همانطورکه بدین ترتیب، روشنفکران قفقاز،« .نقل کرده است یجمالت ۱میرزا ابراهیم اوف

که  است همانقدرعزیز ما یبرا تبریز » تبریز و باکو :وطن دارند که دورستم اف نوشته، معتقدند 

  .غیره و یازفالن تبریز ، سخن گفته تبریز یخیابانها از رستم اف بعدا »باکو

 وجود داشت و یذربایجان شوروآازقدیم در به این ترتیب این افکار .یبل : گوید یم یکیانور     

        مدت ها ازآذربایجان واحد صحبت  تا ییجان شورومانده است، درآذرباجای برهم  هنوز

  .شد یم

 شوند، ادغام  تودهحزب  قبل ازاینکه با ،ییك دوران طوالن یدرفرقه دموکرات آذربایجان برا

که  دائم شان بود این شعار و. بود »آذربایجان واحد زنده باد«درنشریاتشان همین شعارشان

این جریان مخالف بود، جدا  با مرکز یول .شد یختم ممتینگ هایشان به آن  و های میهمان

 یبرا چرا؟. شوند یمخالف بود، وبه همین علت به آنها فشارآوردندکه باحزب توده ایران یک

ادغام  آنها درحزب یوقت. ادغام درحزب بود راه خفه شدن این شعار اینکه این شعارخفه شود، و

__________________________________________________________________  
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  .شدند، مجبور شدند که برنامه مشترکی را بپذیرند که یکی ازمفاد آن تمامیت ارضی ایران بود

 جدا این مسئله را شان میرزا ابراهیموف بود، یکه معلم فکر، یفکران آذربایجان شمالنروش

 رسد، که یم دارد به نام آن روز یکتاب دیگر به نام تهران نوشته و یاوکتاب .کردند یتبلیغ م

  . است ]الحاق آذربایجان[هسته این کتاب ها مسئله  . ترجمه و منتشرشده است یبه فارس هردو

، یکی ازچهره های سرشناس حزب توده، نیز ازنوشته احسان طبری جای دارد به چکیده ای     

چیزی که «: احسان طبری می نویسد. ن اشاره ای کرده باشمدررابطه با وحدت دو آذربایجا

، تبلیغ رسمی ملی کرد یرنجیده م افسران ایرانی عضو فرقه را درمهاجرت سخت عصبانی و

 دو یگانه پدر: یعنی» ایکی آذربایجانین واحد آتاسی«دوران باقروف، وی را به در. گرائی بود

کرد  یجرئت نم موقع احدی درآن .دندخوان یجنوبی م آذربایجان به اصطالح شمالی و

     تبعید به سیبری  منجر به کمترین مقاومتو  هویت ایرانی خود را نشان دهد شخصیت و

  . گردیدتدریج عدم رضایت ازسیاست ملی آشکار ه ولی پس از باقروف ب. می شد

 اطراف  .علت بروزاین مقاومت را باید درزندگی داخلی حزب کمونیست شوروی جستجوکرد     

 و) شاعر(، صمد وورغون)ادیب(میرزه ابراهیموف  نظیرجمعی ازروشنفکران ملی گرا  باقروف

. حلقه زده بودند بسیاری دیگر باقروف و» حزبی«مصطفی یف نوکران  یعقوبف و حسنف و

که یک منظومه حماسی متعلق به تمام اقوام ترک » دده ده قورقو«حسین اف با نشر منظومه 

مخالفان باقروف درپلیت بورو . ین منظومه، احساس ملی گرائی خود را فاش کردتحلیل ا است و

استالین، باقروف  بنا به دستور. راس آنها مولوتف اشاعه این ملی گرائی را خطرناک دانستنددر  و

ممنوع  دده ده قورقو. ملی گرائی را محکوم شمرد ومجله بلشویک نوشت و »پراودا«مقاالتی در

 از مسئله باردیگر. ر حسین اف، که دراین مسئله آماج انتقاد بود، خودکشی کردحیدو  اعالم شد

 گردیدطرف فاده یف، رئیس اتحادیه نویسندگان شوروی، درنطق خود درکنگره نوزدهم مطرح 

روف با اطمینان به حمایت استالین و مالنکوف و بریا قبا. این جریان را به باقروف منسوب کرد و

کار منجر به  .یف داد و اتحادیه نویسندگان را درمعرض انتقاد قرار داد جواب سختی به فاده

  .با عذرخواهی ذلیالنه فاده یف درقبال باقروف خاتمه یافتماجرا مداخله هیئت رئیسه شد و 

همان محافل شناخته شده معتقد به آن باقی  باقروف همین روحیه ملی گرائی و پس از     

 برابر موضع ضعیفی در چرا که ها فرقه دموکرات آذربایجان بودآن حربه اساسی عمل و ماندند

مراعات احتیاط  تحریک و با راه تلقین و از و کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی داشتند
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 گرائی بود نه کمونیسم ایدئولوژی ملی درآذربایجان شوروی ایدئولوژی مسلط. کردند یم عمل

باره سیاست روسی  احسان طبری در  1 .ایان بودگر شعار مطلوب ملی» وحدت دو آدربایجان«و

گویند  یما مه ب «:گفت منه آذربایجان ب شفاعت معلم پروفسور شیمی در«: کردن می نویسد

درصورتیکه ما آخرین آثار شخصیت ملی خود یعنی زبان را سعی داریم حفظ . ناسیونالیست

 .بسیارشدید است ی ازاین مسئلهخرسند نا «:طبری می افزاید» .کنیم ولی آنرا هم نمی توانیم

همه جمهوریهای غیر روسی، جمعیتی  در شوروی»کردن روسی«کردن سیاست برای عملی

. نقاط دیگر، بویژه از روسها بتدریج رخنه داده است بومی از درصد جمعیت اصلی و 40برابر با 

ی تواند با آن که م چرا نفر تاجیک یا ترکمن در مثال جمهوری لیتونی با روس فرقی ندارد یک

، ندتاجیکی و ترکمنی نیست چرا که آنان رابطه برقرار سازد و صحبت کند، آمیزش داشته باشد

پیداست که فشار سیطره جویانه شوروی » اغمار«درباره کشورهای  اما .هستندروسی یک بلکه 

جنبش  چند جدا شدن یوگسالوی، جنبش اعتراض آمیزدررومانی، .به چه عواقبی منجر شد

لهستان، جنبش ملی طرفداران دوبچک درچکسلواکی، جنبش های انقالبی  در البیانق

آلمان شرقی، جدا شدن آلبانی و باالخره جدا شدن چین ازحلقه کشورهای تحت  مجارستان و

لذا وقتی جمهوری اسالمی، شوروی را کشور . سیطره شوروی، نمودار شدن این عواقب است

  2».ود کمترین اشتباهی نکرده استاستکبار شرق می شناسد، درتشخیص خ

 نیستی پان ایرانیست ها اشاره شده است، دروکه دربخشهای مختلف به تفکرشو همانگونه     

هم ازقضاوت درست درباره مسئله  اینجا هم ازآثار قلمی احسان طبری چنین هویداست که او

 پس می توان نتیجه. ردزبان بیاو که هست بر آنچناننمی خواهد حقایق را  یاو  عاجز است ملی

 چه درشوروی، هم موقع را آن» آپارتاید«خطر همفکران او و »باقروف میرجعفر«گرفت که 

 جهت برای نجات هموطنانشان ازخطر بدین. کردند یم حسکامال  چه درایران سابق و

ه ب حاال! را آماج خود قرارداده بودند» وحدت دو آذربایجان«،وسیله بیگانگانه میله شدن بیآس

وحدت «به  نینسل حاضرآذربایجانی امروز هم اشتیاق فراوا« :یمیگو یمعنای واقعی، وقتی م

  »!دوآذربایجان دارند، حرفی گزاف نگفته ایم

__________________________________________________________________
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میالدی بوسیله )1828ترکمنچای ( و) 1813 گلستان(آذربایجان واحد با انعقاد قراردادهای     

اما آذربایجان به لحاظ معنوی دردل مردم . بیگانگان به دوقسمت جنوبی و شمالی تقسیم شد

کردن حقایق درآهنگهای پیدا  برای ثبوت این سطور. این دیار، همیشه آذربایجان باقی ماند

 بسیاری از آثارملی، بایاتی ها، ادبیات و فولکلورمان برای هرکسی بسیار آسان است ودراین باره 

 از: کنممی دراینجا به شش شاعربلند آوازه آذربایجان اشاره . روشنفکران ملی وجود دارد

ازآذربایجان  و )سیدحسین شهریار» سهند«حبیب ساحر، بولوت قاراچولو( آذربایجان جنوبی

دل ملت  که درحسرت آذربایجان واحد درد و) آقا واحد، سلیمان رستم علی صمد وورغون،(شمالی

  .  به نظم کشیده اند» ارس«هردو سوی  آذربایجان را از

 و  »اولدو یئنه گؤزلر بوالغ   قاشدیق اوزلشدیک آرازدا«:چنین می گویددرشعرخود ،شهریار

ه همبر  ،دردوسوی رود ارس 1990دسامبر  31جتماع آذربایجانیان درمفهوم حقیقی این بیت شعردرا

، درامتداد مرز» نخجوان«درمناطق خودمختار آذربایجان شمالی هزاران نفرازهموطنان آشکارگردید و

سیم های خاردار را که سالیان دراز توسط بیگانگان بین  موانع و »ارس« کیلومتردرساحل رود 90حدود 

سو یکدیگر را با گل  هردو هموطنان از. د، برچیده وگمرک را به تصرف خود درآوردندآنان ایجاد شده بو

به جلوگیری از ابراز احساسات  روس قادر دراین میان نیروهای مسلح ایران و! و شیرینی تبریک گفتند

   1.ملی یک ملت دو تکه شده آذربایجان نشدند

 به یژورنالیست آذربایجان یک. شود یم شهید ریکنف »باکو«شهر 1990سوم ژانویه سال درتظاهرات     

آذربایجان واحد  بحران ها مارا به هدف تشکیل این بیداری ملت و: آلمان گفته بود D,P,A مخبر

پس  آذربایجان شمالی استقالل خود را بدست آورد و 1991نهایت درماه اکتبردر ! نزدیک می کند

تلویزیون های  تمام تماشاچیان و .مرز به پایان رسید ازسالیان دراز، حسرت دیدار با عزیزان این سوی

  دنیا وخوانندگان نشریات شادی مشترک دو سوی مرز را دیدند و یا

__________________________________________________________________

بر می چیدند، این   که موانع مرزهای تحمیلی بیگانگان را به سرعت یهنگام» ارس«آذربایجانیان ساکن دوسوی -1

منظور ه با ابتکاردولتهای مزبور، ب ،آورده بودپدیدشوروی سابق  شدیدی دردل دولت های ایران و یامرنگران

 درتهران قراردادهمکاری دوجانبه امضاء شده بود اما در 1989تهران درسال  رویارویی با آذربایجانیان، بین مسکو و

نفرهموطنان آذربایجانی  500بطوریکه بیش از . به مهارحرکت ملی نبود بیداری هیچ نیرویی قادر این مرحله از

  . با مقاومت دربرابرنیروهای شوروی سابق جان باختند و عده ای زخمی شدند  1990دربیستم ژانویه 
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  .خواندند

... گنجه، شیروان و ،ودرباک 1992فوریه سال تحوالت موجود باعث شدکه درماههای ژانویه و     

درماه ژوئن همان سال صدها دانشجوی  پس ازآن و. انداز شود طنینآذربایجان  ت دووحد شعار

آذربایجان « :وشعارشان چنین بود. دانشگاههای تبریز به خیابانها ریخته و به تظاهرات پرداختند

وکشتار و » قاراباغ«ارمنستان را به خاطر اشغال منطقه  و! اولسون مرکزی تبریز بیراولسون،

  » !شدت محکوم ساختنده آذربایجان شمالی ب غارت اهالی

غنا،  ، ویتنام، سودان اندونزی ،که پس ازجنگ دوم جهانی، هندوستان، پاکستان، همانگونه      

آتمسفر موجود   هم دردنیا خوشبختانه امروز .به استقالل دست یافتند...الجزایر، اسرائیل و

 ،نسیم آزادی .به آرشیو تاریخ سپرد را لیارزیابی های ایده لوژیکی حاکم برجوامع بین المل

  . امپریالیست ها به زانو درآمدند و اروپای شرقی، آسیا، آفریقای جنوبی را درهم نوردید

!  حقیقت را آنچه که هست، آنگونه ببینند و ارزیابی بکنند! آقایان پان ایرانیست هابهتراست      

به اعتقاد نگارنده، نسل حاضر شانس دیدن . دبپذیرن حقیقت راگرچه تلخ هم باشد با شهامت و ا

  ! آذربایجان واحد را خواهند داشت

ود دارد که جمعیت هرکدام از یک میلیون نفرکمتر جامروزه بیش ازچهل کشوردرجهان و     

تعداد جمعیت  نام و ذکر. است ولی درخانواده بین المللی حیات خود را ادامه می دهند

    1:ستکشورهای مزبور به شرح زیرا

   ردیف  نام کشور     تعداد جمعیت      

1-Andorra  57 100 

2-Antigua och Barbuda 64 000 

3-Bahrain  531 000 

4-Bahama  264 000 

5-Barbados  259 000 

6-Belize  196 000 

7-Brunei  268 000 

8-Cyprn  738 000 

9-Djibouti  557 000 
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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  
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Världs Atlas,1994 ;Sverige    



  

  

  

 

  ترک های جوان طه ستارخان وبیم روسیه ازراب 

  : نویسد یسرشنا س حزب توده م یازمهره ها یآوانسیان یک اردشیر

مهمترین سازمان همانا سازمان زحمتکشان  اولین و .درتبریزچندین سازمان داده شد«     

مشخصات یك حزب  بود و یاین سازمان سیاس. آذربایجان بود که حدود پنج هزارنفرعضو داشت

 ایران بودند و یدمکراس دوستدار .دشمن فاشیسم بودند و یین افراد دوستدار شوروا. نداشت را

       اما عیب بزرگ این سازمان درآن بودکه تنها به نام آذربایجان کار. یدشمن ارتجاع داخل

نهضت  با یهیچگونه ارتباط و شده بود یازایران منزو ایران نداشت و با یعمال کار کرد و یم

وضع  بودند اما سطح باال یتوده ها دراین سازمان عناصر انقالب خود. کرد ینم ایران برقرار

به آن خود  یها قرارگرفته بودند که درجا دزد راس آنها شارالتان ها و در. داشت یخراب

  پرداخت خواهد شد

اما . بودند اکثرا ناسیونالیست بودند یآذربایجان یعقل کل این نوع سازمانها که تعمدا یآنهای

سازمان  این اساسو بر .آمدند درآذربایجان به وجود یمل یهم برمبنا یدیگر یازمان هاس

 یا عده و یشبستر ،یمانند اخگر یاشخاص و به نام جمعیت آذربایجان تشکیل شد یدیگر

 این افراد .کتابفروش، دراین سازمان فعال بودند یازجمله هالل ناصر وکارمند و روشنفکر

اساس سیاست آنها  یآنها کم بود ول مسئولیت. را بر عهده داشتندیجان روزنامه آذربامسئولیت 

درست برخالف روش ستارخان،  این افرادنحوه کار . با ایران نداشتند یکار و بود یآذربایجان

  .مغایرت داشت یسیاست آنها با سیاست این رهبران واقع بود و یاران و یباقرخان، خیابان
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 یبرا صادق بود که باز به نام آذربایجان و نیزحادیه کارگران عین این قضیه درمورد ات     

مثال اتحادیه کارگران نه فقط  .دانستند یم ایران جدا از را وعمال خود کردند یم آذربایجان کار

این  یعلیه حزب توده شده بود و روسا یکرد بلکه النه مرکز یم ایران کار جدا از و خود یبرا

   .کردند یعلیه حزب توده مجدانه مبارزه مبر، یه علنچ و یگروه چه به صورت مخف

 درعمل دیدیم که . به آن پی بردیمبعد کم کم  یاین کارنبودیم ول متوجهاوایل  ما در     

داشته باشندکه علیه تمام نهضت ی خواهند درآذربایجان سازمان یمآن است که  صحبت از

حوادث  غلط مبارزه کردم و با این افکار البدون آن که من ریشه آن را بدانم عم. ایران کارکند

  .آنها شکست خورد یانزوا و یطلب ینقشه جدائ کمك کرد و هم خوب به ما

کارحزب توده رونق یافت . فاتح هم شدیم کشیدیم و...علیه این ناسیونالیسم شمشیر ماعمال     

که  اینجا بایدگفت .پیدا نکرد یتوفیق بودند یکه فقط آذربایجان یمحل یکارآن سازمانها یول

 ایران ازآن جمله آذربایجان در یوحدت تمام نیروها یبرا یبزرگ حزب توده خدمات بسیار

  ۱ ».داشتیم یما نقش مثبت کنم که دراین امر ینم  کتمانمن . کرد یمقیاس تمام ایران باز

 قرار یجانرا دربرابرآذربای یپان ایرانیسم این است که آذربایجان یتخریب یازروش ها ییک     

نوشته  اردشیر  از این امر .دست یابند شوم ف هداین  متاسفانه تاکنون توانسته اند تا به، دهد

را  یارانتقی  و یشیخ محمد خیابان کرده ستارخان، باقرخان، یسع او،. هم کامال ملموس است

ها  یل ناصرهال ها،  یها اخگر یشبستر] راه پان ایرانیستی[ادامه دهندگان راه آنان یعنی  از

البته ! دزد بنامد را شارالتان و آنها یانصاف یب که فعاالن حکومت ملی آذربایجان بودند، بارا  ...و

با اهداف  آگاهانه واما  ،دهد یتمیز مخوب  یرا با مبارزان راه آزاد دزد فرق شارالتان و اردشیر،

 :می نویسد درخاطراتش یرکیانوخود. زند یما م یمل یاتهامات ناروا را به شخصیت ها ی،سیاس

 دکتر و نبود ینام بد فرد و بودی اعتبار ازتجارآذربایجان وآدم باکه ، یشبستر یحاج میرزاعل«

  ۲ ».طور بود هم همین  سالم الله جاوید که او

مستقل  یدرباره پیدایش جمهور یستارخان سردارمل را دررابطه با یمطلب دانستم، یضرور      

  اساس بودن نوشته اردشیرآوانسیان است خاطرنشان  پایه و یب ه دال برک یدرآذربایجان جنوب

__________________________________________________________________

  ۳۲۸-۳۲۷ ،ص ص یخاطرات نورالدین کیانور -۱

  ۱۱۶همان منبع، ص   -۲
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 آن، تا نخستینی همان سان که دربخش شمال ،یناسیونالیسم درآذربایجان جنوب «: که کنم

 این پدیده بطور .معین بود یفاقد یك برنامه عمل دهه قرن بیستم یك پدیده خلق الساعه و

مقهور شده سیاست  ییك چهره دایم، ول تظاهر نموده، و یدرلحظات گوناگون تاریخ یادوار

  .بود گسترش ترکیسم سازگار با یناسیونالیسم بطورکل .آذربایجان بود

. کرد درجریان انقالب مشروطیت نمود یناسیونالیسم درآذربایجان جنوب دراوایل قرن بیستم «

که به  یرفت، یعن سرنوشت ساز ازحدود سرزمین فراتر یتاریخواقعه ناسیونالیسم تحت این 

 ارس  شعارآرمانیش را به شمال منحصرنگشت و یملت آذربایجان جنوب یفرهنگ -یمطالبات مل

با ملت آذربایجان  یوحدت مل و یبه همبستگ یایل آتشینتم یملت آذربایجان جنوب. گسترانید

  .نشان داد را یشمال

دانشمند  »محمدجعفر« ازجمله .درآن زمان به این موضوع پرداخته اند یروشنفکران چند

ازشرکت درآن  یاهداف ملت آذربایجان جنوب آذربایجان ضمن بحث درباره انقالب مشروطیت و

، یآزاد ساختن آذربایجان جنوب به قصد( همچنین الب مزبوربه این نتیجه رسیده است، که انق

 یلغو مرزها نهایتدر ایجاد یك آذربایجان مستقل، و رها نمودن آن ازتسلط ایران و ییعن

  .  بود یترکمن چا معاهده 

. مجسم یافت یشکل سرزمینبه  یناسیونالیسم درآذربایجان جنوب یمیالد۱۹۰۸درسال 

 انقالب ترکیه درتابستان همان سال جسارت یافته بودند، در موفقیت تبریزکه از شورشیان

. مستقل افتادند یبدل ساختنش به یك جمهور ازایران و یاندیشه جدا ساختن آذربایجان جنوب

تشکیل یك  رژیم جدید دراستانبول با ایده. طلبانه انتشاردادند یلحن جدای با یآنان بیانیه ا

وقوف به رابطه ستارخان  ، بایلیکن مقامات روس و ن دادنشا یدولت ترك درشمال ایران هوادار

بیمناك وگوش به  یمستقل درآذربایجان جنوب یجوان ازاحتمال پیدایش یك جمهور یبا ترك ها

   :نویسد یدرباره فرقه دمکرات آذربایجان م یاحسان نراق ۱ ».زنگ شدند

   در و بر آن شد تا ز زد، ارتش سرخ ازتخلیه شمال کشور سر بایپس ازپایان جنگ دوم جهان«

  مستقرنماید، تحت فشارسفارت ) دمکراتیك(عنوان ه ب را یآذربایجان، دولت دست نشانده ا
__________________________________________________________________

   ۲، ۱شمسی، صص ۱۳۷۲، سال »ناسیونالیسم درآذربایجان جنوبی«توفان آراز، کوپنهاک  -۱
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چنین  تهران، حزب توده ازاین دولت حمایت کرد، اما ازنظرایرانیان وطن پرست،در یشورو

  1» .شد که هدفش تجزیه سرزمین پارس کهن بود یشناخته م یطلب ی، جنبش جدائیدولت

 خود یهویت مل خاص، یلوژئوقبل از هر اید یت، یك آذربایجانفبایدگ ینراق یدرپاسخ آقا     

 یکه بخواهد ازخواسته ها یحزب درآذربایجان تشکیالت یا که یمدان ینیك مپاس می دارد،   را

 شدت ازه ب یموجودیت چنین احزاب وجودنداشته و مشروع ملت آذربایجان حمایت کند هرگز

 یشوونیست یدولت ها باهمچنان ایران ممنوع بوده است وپان ایرانیستها وقت طرف  رژیم های 

میل باطنی خودشان، به  برخالف دراین ایام بایجانازفرزندان آذر یپس عده ا. بوده اند همسو

 ودست کشیده این احزاب  ازسرانجام . ی روی آورده بودندعضویت حزب توده یا هرحزب دیگر

 یبطن جامعه آذربایجان که که از یافرقه  ییعندموکرات آذربایجان  درشرایط حساس به فرقه

ناچار   رضایت نداشت، این کار یرگزبراتهران ه ییعن ،حزب توده مرکز .خاسته بود پیوستندبر

ساخته  یکاردیگر اصطالح وطن پرستان ایرانه ازدست ب عمل انجام شده قرارگرفت ومقابل در

السلطنه  قوام و احمدی پهلو محمدرضاحکومت آذربایجان  یحکومت مل قوطپس ازسولی . نبود

ازهیچ حربه ای دریغ   انآذربایج و بی دفاع درانجام جنایات هولناك نسبت به مردم حق طلب

  . نداشتند

 یفرقه بطورنسب درمورد من باید نظره ب یباتوجه به این پشتوانه تاریخ«: ری می افزایدکیانو     

بدون  یالبته این جریان بکل. آورد گرد را افراد از یعده زیاد تشکیل شد و فرقه. قضاوت کرد

نداشت وعلت این بودکه  یاطالع حزب ازاین جریان کمترین .اطالع حزب توده ایران بود

سپس سازمان حزب توده ایران  دیگرمنتشر شده بود و یاعالمیه آن درآذربایجان وجاها

به  را تشکیل داد و خود یحزب جلسه کمیته ایالت یکمیته مرکز درآذربایجان، بدون مشورت با

 ،ازپخش خبرپس  یحزب اطالع نداشت، ول یقبل ازتشکیل فرقه، کمیته مرکز. فرقه ملحق شد

       آنها . ازالحاق تائیدکرد بعد یکمیته مرکز.سریعا اعالم کردندکه به فرقه ملحق شوند

 حزب در یاین عمل کمیته ایالت. تائید کردیم را ما عمل آنها و گرفتند تصمیم شان را

    ۲ ».حزب هم شد یآذربایجان، به مسئولیت صادق پادگان، ظاهرا سبب تشتت درکمیته مرکز

__________________________________________________________________

  ۴۷۶ص  ی،آذر زندان اوین، ترجمه سعید ازکاخ شاه تا -1

  ۱۲۷،   ص یخاطرات نورالدین کیانور   -2



  

  

  

  

  

  )۲( قومی جریحه دارکردن غرورملی و

آذری وهویت ملی و روشنفکران (ن نقدی برکتاب تحت عنوا ای مقالهدرهیئت،  دکترجواد      

دکتر محمود افشار مؤسس ایران جوان ومجله آینده متعلق به ایل « :چنین می نویسد )قومی

 وی استبداد . شده بودند که بخشی ازآنان ساکن یزد بود) ترک(شش ایل قزلباش  از افشار

  .»فرهنگی وتعمیم زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی راه حل وحدت ملی ایران می دانست

 گرائی بر معلوم می شودکه مروجین پان فارسیسم ویا ملیگرفتن مراتب فوق درنظر با     

. کسروی(ها باستان گرائی درایران اغلب غیرفارس ها یعنی ترک زبان  اساس زبان فارسی و

اجار، داود سلیمان میرزای ق. تیمورتاش. کاظم زاده ایرانشهر، دکتر محمود افشار دکتر ارانی،

حعلی آخوندوف، ایرانی ها مانند میرزا فت یا غیر و...) یحیی ذکاء  .شیخ االسالمی. امیراحمدی

همچنانکه رواج دهندگان پان ترکیسم و ترک گرائی افراطی نیز . بوده اند ...ملکم خان ارمنی

بودند و نخستین آنها آرمینوس وامبری ترک شناس مجارستانی و عامل ) ترکیه(ازخارج 

  .تان بودسرویس جاسوسی انگلس

مجله ینی مجموعه همه  درجواب روشنی بیگ، پان ترکیست معروف که در مؤلف     

درمجله ایرانشهرکه بوسیله . آذربایجانی ها را به اتحاد با جمهوری جدید ترکیه فرا خوانده بود

شعری را از عارف قزوینی نقل می کند تا نظر . حسین کاظم زاده دربرلین منتشر می شد

  :لی گرای متجدد ایرانی را بهتر نشان دهدروشنفکران م

  .زبان ترک از برای از قفا کشیدن است

  .صالح پای این زبان ز مملکت بریدن است
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  .دو اسبه با زبان فارسی از ارس پریدن است

  نسیم صبحدم برخیز،

  بگو به مردم تبریز،

  .که نیست خلوت زرتشت

  ) ۱۷۲و  ۱۷۱ص ( . جای صحبت چنگیز

ال پرست را کمال آتا تورک مؤسس معقول و دندان شکن روشنی بیگ های خیالبته جواب      

بود و  رکیه دادهرئیس جمهور ترکیه جدید درنطق تاریخی شش روزه خود درمجلس ملی تو

نگارش برنارد  »ظهور ترکیه نوین« ازکتاب مؤلف هم قسمتی ازترجمه آنرا با قدری روتوش 

B,Lew(لویس  is ( من همین قسمت ازنطق مذکوررا درکتاب .آورده است ۳۰۶درصفحه     

  تکرارآن رایاینجا  لزومی ببدون روتوش نقل کرده ام  و در» تاریخ زبان ولهجه های ترکی«

  .نمی بینم

فقط ازمؤلف محترم . کنمیوت را به خوانندگان عزیز واگذار مدرمورد شعرعارف قزوینی قضا     

 ی کنم، آیا نیرویی قویتر از اثرتحقیر آمیزوال مسئ) که قوم گرایند(همفکران ملی گرایشان و

که شرح آنها درکتاب ایشان رفته ته های آقایان ملی گرای ترک ستیزنوشاین شعر وگفته و

ترک ایرانی و یا به  ته قومی و هویت خواهی مردم بویژه روشنفکراناست، می تواند احساس خف

ود این شعرا و نویسندگان خودی نیازی به آیا با وج لف آذری را تحریک و بیدار نماید؟قول  مؤ

براهنی گفته است، استعمار به  دکتر می ماند؟  به این ترتیب اگر تبلیغ و تحریک بیگانه باقی

همانند سازی یا ممنوعیت استفاده از زبان مادری توسط اقوام مختلف «ویژه استعمارفرهنگی 

  .تسخنی به گزاف نگفته اس» ایرانی عامل تجزیه طلبی است،

    زان تعصب این شاعر به اصطالح عارف قزوینی دارم که می من شخصا خاطره تلخی از     

 ۱۳۰۷ -۱۳۱۱دربین سالهای. دهدیک زبانان مسلمان ایرانی نشان متر را را دردشمنی باملی گ

شمسی که پدرم مرحوم میرزا علی هیئت رئیس دادگستری همدان بود و ما هم نزد او زندگی 

یکروز از روزهای گرم . ارف قزوینی گاهگاهی برای دیدن پدرم به منزل ما می آمدع. می کردیم

درب منزل  تابستان که به دیدار پدرم آمده بود و مرحوم علی اکبر مستخدم منزل ما قدری دیر

را که آن گوشه حیاط بود باز کرد، مرحوم عارف که ازگرمای نیمروز ناراحت  شده بود، به او 

لحن کالم عارف مستخدم ما که فارسی بلد نبود ولی از. کردیباز را دیر چرا در فریاد می زند که
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می  عارف عصبانی می شود و. نی نشنیدمائشیتمه دیم، یع: به اعتراض او پی برده بود، می گوید

 م علی اکبر هم معطل نمی کند و بامرحو!  و نمی فهمی... چرا نشنیدی؟ تو ... ای ترک: گوید

. خودتی ...صورت او می زند و به ترکی می گوید  سیلی به سر و اشت چنددستهای قوی که د

 عارف را از درکوچه می آید ودوان به  -صدا ی عارف به گوش پدرم می رسد و پدرم دوان سر و

. چنگ علی اکبر بیرون می کشد و از او می پرسد، چرا به عارف توهین کردی و او را کتک زدی

کند و دشنامی را که عارف داده بود و شامل همه و ازجمله یف معلی اکبر هم ماجرا را تعری

 و ضمنا یاد آور می شوم که عارف عمامه کوچکی بر سر! پدرم هم می شد، نقل می کند

  !همیشه سگی را هم همراه داشت

مؤلف . و یا سیاست عوضی اعمال شده است همین اشتباه  درمورد اسکان اجباری عشایرنیز     

، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران: ندهمقاومت شکن( کتاب از قول جان فوران ) ۱۸۱(صفحه در

تاثیر  ه اسکان اجباری عشایرتجرب: می گوید) ۳۵۰ص۱۳۷۷ - رسا: تهران. ترجمه احمد تدین

جای این که رژیم پهلوی به . برجای گذاشت خود را درگرایشهای قبیله ای وآگاهی سیاسی آنها

. اسلحه یا تهدید برآنها حکومت کرد زور یرحکومت کند، باروعیت قومی برعشابا ادعای مش

هویت خویش را  سرکوب گری باعث شد که بسیاری از قبایل به آگاهی سیاسی دست یابند و

  ».رابطه با مسیر کوچ، فرهنگ، رسوم و سنت ها و زبان جستجو کننددر

است لب سیمعتقد است که ضد آذری بودن وجه غا) Dğ, Nissman(دیوید نیسمان      

درهمین نیز۱۳۱۶بهمن در زمان پرورش افکارتاسیس سا دستور تمرکزگرایانه رضا شاه بود، و

       چنین نقل »بین دو انقالبایران : یراوند آبراهامیان«مؤلف ازکتاب ). ۱۷۷ص(راستا بود 

آلمان  نهای تبلیغاتی ایتالیای فاشیست وماشیسازمان پرورش افکار به سرمشق از« :می کند

برنامه های  جله، جزوه، روزنامه، کتاب درسی وطریق مبرای تفهیم آگاهی ملی به مردم ازنازی 

  ».رادیوئی تشکیل شده بود

ی رئیس فرهنگ و بعد ازشرح تحقیرهای مستوفی استاندار، محسن) مرشدی راد(مؤلف     

 همه آن ها کلماتی درمورد آذری ها که شایسته گویندگان آن بود وذوقی خلف ایشان وکاربرد

: گرفت، درمقام دفاع چنین می گویدیانجام م ایراد و)  ! (به قول مؤلف با هدف وحدت ملی 

 ستمهای مشابهی در یا مگر شهرهای ایران را ریاض الجنان کرده بود؟ و یررضا شاه سا مگر«

 مورد نمی داشت؟ چرا درکزی روا استانهای ایران حتی استان های مرساکنان دیگرحق 
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جان این اقدامات خشونت بار بازتابی سیاسی یافت ولی در دیگر استان ها کمترچنین آذربای

  »...بود؟

 درجواب چراهای ایشان باید یاد آوری نمایم که ستم رضا شاه درآذربایجان مانند شهرهای     

تحقیر شامل  ملی به کار می رفت، زیرا توهین وبلکه دراینجا ستم فردی نبود، تنها ارسی زبان ف

ین می شد و به مردم مردم بود، چون به زبان ترکی که زبان همه مردم آذربایجان است، توه

همین برای  می شد ویاد » شماریخر«ازسرشماری تبریز به عنوان ه وگفت» خر«ترک زبان

  .آنان و بیداری و هویت خواهی کافی بود) قومی(جریحه دار کردن غرورملی 

 اگر رضا شاه درهمه استانها بر: ممی کن کرانشان سئوالهمف و ضمنا ازآقای مرشدی راد     

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؟ 

رضا شاه فروغی معلم آشکار : وضیح دهملی فروغی تیک نکته را درمورد محمد ع ضمنا باید     

 معلمین مخفی و پشت پرده رضاخان، اردشیرجی ریپورتر از پارسیان هند و مستشار(بود 

سفارت انگلیس درتهران و همچنین ژنرال آیرون ساید فرمانده هیئت نظامی انگلیس درایران 

سالها نخست وزیر و مشیر و مشاور  کرد وو نام پهلوی را هم ایشان به رضا شاه دیکته ) بودند

 نامه هائی که به فروغی در. کارا فرستاده شدازمدتی به سفارت کبرای ایران درآنوی بود و بعد

  :دربار رضاشاه و وزارت خارجه می فرستد، چنین  می نویسد

ین در اینجا به تازگی خط الت. من درایران طرفدار تغییرخط فارسی ازعربی به التین بودم -     

به جای خط قدیم عربی رسمی شده و درنتیجه ارتباط فرهنگی ترک های ترکیه با ترک های 

ایران هم خط التین ه ما می خواستیم، اگر درایران قطع شده است و این همان چیزی است ک

 است، دررخواهد شد و این برای ما خطرناک به جای خط عربی انتخاب شود، باز این رابطه برقرا

 ت هائی مانند زرتشتی، ارمنی، آسوری و یهودی وجود دارد، ولی تعدادشان کم است وایران اقلی

    عرب تعدادشان زیاد و ک، کرد واما اقلیتهای تر. محسوب نمی شوند خطر برای ایران

خطرناک اند، بویژه ترکان ایران ازهمه خطرناکترند، دولت باید همیشه این خطررا مد نظرقرار 

  .دهد

مؤلف کتابی ، او. ک روشنفکرعادی و یا یک نخست وزیرمعمولی نبودفروغی یمحمدعلی      

بزرگ پدر. سم وپان فارسیسم بودبنیانگذاران آریائیسیرحکمت در اروپا ومغزمتفکر و ازمانند 
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فروغی  فروغی یک تاجر یهودی بغدادی بودکه دراصفهان مقیم شده و اسالم را پذیرفته بود و

ضمنا با . آریائیسم بود نویسندگان یهودی تبار طرفدار کوروش و هم مانند همه دانشمندان و

  .پدرمن مرحوم علی هیئت هم سابقه دوستی داشت

تبعید رضاشاه ازطرف انگلیسها پست ریاست جمهوری بعدازسوم شهریورواستعفای اجباری و     

مد رضا نفوذش را برای ادامه سلطنت پادشاهی محد وتمام به وی پیشنهادشد، ولی قبول نکر

  .پهلوی بکار بست

 موده، ازاین جهت من ازهمفکران ملینسالهاست فوت ) ذکاء الملک(محمدعلی فروغی     

  :گرای ایشان سئوال  می کنم

صد مردم ایران را تشکیل می دهد در ۶۰مجموع مردم ترک و کرد و عرب ایرانی درحدود      

کمیت حا داند، آیا مشروعیتی برایب »اقلیت خطرناک«ملت ایران را درصد۶۰اگررژیم حاکم و

الم نمی کند؟  غیر قانونی اعغیرمشروع و این رژیم خودش، خودش را آیا. این رژیم باقی می ماند

       متفکری مانند فروغی را هم کور تعصب چشم دانشمند و. ی کندممی بینید تعصب چه 

  .وردمی آ رین مرتبه یک فاناتیک نادان فرودمی کند و او را به نازلت

ایران را اقلیت خطرناک می نامد، عباس درصد مردم  ۶۰که دانشمندی مانند فروغی یوقت     

زبان ترکی (ت در مقاله خود تحت عنوان روزنامه اطالعاتاریخ نویس زمان رضا شاه هم در اقبال

  :چنین می نویسد) درآذربایجان

ا وراجی مهجور و ظ را بحاف فردوسی، سعدی، مولوی و جهانگیر چه کسی آثارغنی و«     

حکیمی نخست  و) ۱۳۲۴مهر ۳اطالعات روزنامه (» ترک عوض می کند؟ غارتگران ناهنجار

ره با سران فرقه مذاک فراماسون هم از واد درزبان مادری وترک زبان ولی بی س پیر و وزیر

شی گویشی بیگانه است که مغوالن وح» ترکی« دموکرات امتناع می کند و اعالم می دارد که

  ۱» ۲۲۱صفحه . برآذربایجان تحمیل کرده اند

  

__________________________________________________________________

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



  

  

  

  

  نام آذربایجان سیاسی است

که در  راه را بر هر قلمی می بندد چرا جان چنان سخت است کهگفتن و نوشتن از آذربای     

مجروح خود، نه های ارک تبریز همیشه در سی. آذربایجان هرچیزی با آدمی صحبت می کند

هنوز درمحله امیرخیزی . جوانمردی های مردان این سرزمین را برای آیندگان روایت می کند

ن، این دو ستون سهند و سبال هنوز. اران ستارخان به گوش می رسدصدای سم اسب های ی

ز انباشته از اعتراض و در آذربایجان همه چی. استوار آذربایجان، انباشته از اعتراض و عصیان اند

در این جا کلمات نیز رنگ و بوی . که در این دیار همه چیز سیاسی است ان است چراعصی

  .اسی انددر این دیار کوه ها و رودها هم سی. سیاسی دارند

د جهان، آراز، در این سرزمین جریان دارد و تمام آب و خاک این دیار از ین رواسی ترسی      

این رود سیراب می شود و درست به همین خاطر است که بر روی هر چیزی گام بگذاری 

   و حضور هولناک جان تمام سخن ما به آخر می رسد آذربایدر. ابییی م  نشانی از سیاست را

یشه با استبداد درون و برون سر ستیز داشته و خواهد همز در آذربایجان همه چی. می گردد

در آذربایجان روح پلید استبداد همیشه تاریخ بر خاک، فرهنگ و زبان ما سایه افکنده . داشت

  . اسی شدن گشته استاست و آذربایجان به همین دلیل ناگزیر از اعتراض و ناگزیر از سی

      .طول تاریخشده ملت آذربایجان در ودهن است آرمانهای ربای. زمین، زبان و زندگی     

آنچه درشعر ما شکل می گیرد، . مؤلفه هایی که شالوده مبارزه با دیکتاتوری را پی می ریزند

کل خ ما را شآنچه به موسیقی ما روح می دهد، آنچه در ادبیات ما جریان می یابد و آنچه تاری

مایه ما هستی ما، بایاتی ها و درون  .ن سهمی دهد همه و همه  برگردان هایی هستند از ای
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قهرمان . قوشماجاالر همیشه آرمان های به مسلخ کشیده ملت آذربایجان را سروده اند

  .ن اندآذربایجان، اسطوره ها و میتولوژی ها نیز متاثر از فرهنگ مسخ شده این سرزمی

اله دوران پهلوی و سه س السیون پنجاه ویاین مقدمه، می خواهم بگویم که سیاست آسیم با     

   تاکنون متاسفانهو !] زهرآلود بار[تداوم آن توسط رژیم اسالمی سالهاست که به بارنشسته، 

بشری  مخرب این سیاست ضد احتیاج نیست آثار. عده ای قربانی این جنایت عظیم گردیده اند

      قربانیانچشم دید بلکه ازرفتار غیردموکراتیک این  را با میکروسکوپ کشف کرده وآنرا با

 اولین آثار. داده شده است می توان دریافت که چگونه مغزآنان با شیوه های متنوع شستشو

 تصور می بینیم آنها با باور احساسی و. خود است مخرب این شستشوی مغزی، بیگانه شدن از

به  منافع بیگانه را! را به سینه می زنند آریاپرستی سنگ شوینستی، پان ایرانیسم و نادرست

نام اینگونه  ذکر مجال بر! شمشیر می کشند خودو برعلیه ملت ! می دهند ترجیح خودمنافع 

 اینجا نیست، جنبش مشروطیت تبریز، جنبش آزادستان شیخ محمدفریب خوردگان در

است ن موارد از ایشمسی نمونه بارزی  1325 -1324 خیابانی، حکومت ملی آذربایجان درسالهای

 زنی متاسفانه امروز و .بع معتبرآسان استه سیاه این فریب خوردگان ازمنادسترسی به کارنام و

 خورده ای  ب یفر ضربات چنین عناصر سنگ اندازی و هم حرکت ملی آذربایجان جنوبی شاهد

  . شگی خود می چرخدسنگ آسیاب بر روال همی و است

همراه همسر و فرزندم  1996 درتابستان سال: می کنماشاره  زنده ای دراین رابطه به حادثه      

لندن، به یکی ازکشورهای اروپای مرکزی سفرکرده  یکی ازدوستانم بنام شجاع از میرصادق و

عده    .درشهرکوچکی که باخشکانیدن دریا بوجودآمده بود، مهمان یکی ازدوستان شدیم. بودیم

وسط میزبان برای نیز درهمان شب ت ...]آذربایجانی، خراسانی و[ساکنین همان شهر ای دیگر از

. آداب دانی بود  و سلیقه میزبان هم بسیارآدم با. خانه ویالئی بود .صرف شام دعوت شده بودند

مست می سر انسان را آنهاقسمت برونی خانه کرت های مختلف سبزی قرارداشت که عطردر

وی میزها ردر . بعلت زیادی مهمانان، خانمها درداخل سالن و آقایان دربیرون نشسته بودند. کرد

  .شیرینی بچشم می خورد انواع میوه و

             سالها قبل را از همدیگر سرهنگ سابق ارتش آذربایجانی بود، ]سلماسی[بنامازحاضرین  ییک

مرا نخست  به او، . درکنارهم نشسته بودیم ] سلماسی[با  .شناختیم و با هم صمیمی بودیم یم

 ۶۴قرارگاه لشگر محل خدمتم در و ییات اخالقبه توصیف خصوص کرد و بعد یمعرفحاضرین 
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سوئد فعالیت  حاال در: پرسیداو . آن هردو آهسته ازگذشته وحال صحبت کردیمپس از. پرداخت

هموطنان  از یاست با عده ا یمدت .سیاسی نمی کنم نه، کار :دارید؟ جواب دادمی سیاس

 :داو از من پرسی .تیممشغول هس یبه فعالیت فرهنگ وتشکیل داده  یجمعیتآذربایجانی 

، کثم یبا کماو سپس !  سوئد آذربایجان و یانجمن دوست :و من گفتم جمعیت چه نام دارد؟

به انجمن گذاشته اید،  رااسم آذربایجان  اما کنم، ینم یگوئید کارسیاس یم پس شما«:گفت 

ادری، مهدف ما آموزش زبان  !نیست یسیاس .نه « :به دوستم گفتم »نیست؟ یسیاس نای آیا

میان هموطنان در یآذربایجان...فرهنگ و ، فعالیت درزمینه تاریخ،نیآذربایجا یترک یعنی

حاال . شناساندن آن به سایرملل بویژه جامعه سوئد است همچنین انکشاف و و یآذربایجان

   » !کند خود داند یم یهرکس هربرداشت

ی که گویا رئیس یش پروفسورر با یبلند قد و لبحث همچنان ادامه داشت، شخص میانسا      

 و نشسته او  من و یروبرو در بود ]سلماسی[سرهنگ دوستاناز انجمن ایرانی درآن شهر بوده و 

اعتراض ] سلماسی[ شوخی به سرهنگخوشبختانه ایشان با یک متلک . شاهدگفتگوی ما بود

؟ بنظر صحبت هایش ادامه دهدبه » مؤلف«چرا مهلت نمی دهید ایشان یعنی«...! گفتکرد و

  ».گفته هایش منطقی استمن 

ادامه  مسئله ملی آذربایجان، من از از] سلماسی[عدم آگاهی سرهنگ خاطربه باالخره       

 ]سلماسی[جناب! دوست عزیز«: درپایان گفتم. که بی ثمر بودرا کردم چ بحث خودداری

تانه عصرحاضر، خوشبخ.های آذربایجان درحال نابودی استبنام ایران هویت ملی ترک یدرکشور

راه وصول به  هم در یهاآذربایجان. گردد یم بر به خویشتن یدوران بیداری ملت است، هرملت

همان رتبه  با امثال شما شدیم، شما و این راه پیروزدر ما چنانچه...  و! تالش می کنندآزادی 

ین جا درهم پان ایرانیست ها غالب آمدند،اما چنانچه  .خواهید داشت یجا دردل ملت خود

 یخوشبخت هبرگزیده ام که سرانجامش ب را یمن راه .کنم مرا به اشد مجازات برسانید یاعالم م

  . دراین راه یک سرباز فدائی هستم منتهی خواهد شد وسعادت هموطنان آذربایجانیم  و

پاسی  خانه هایشان بروندخواستند به می هنگامیکه مهمانان  و باالخره بحث تمام شده بود،     

که دربرخورد اولیه صمیمی بود، دیگر درهمان ]سلماسی[دوستم سرهنگ  .ز شب گذشته بودا

جدا  کرده و ییکدیگر خداحافظ اب. روحیه نبود بلکه برخوردش با من کامال سرد شده بود

  . شدیم
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، پسرم یمشب هنگامیکه به اطاق استراحت رفت. ما بودند یصحبت ها شاهدحاضرین      

ع شما دربرابر موض: شما ییکرنگ و یآفرین به مردانگ !پدر: وگفتد پیش من آمصادق میر

 با این ترتیب گفته های مرا تائید کرده و.  کامال حق با شما بود]سلماسی[دوستتان سرهنگ 

  . پیشانیم را بوسید

که برای همه پوشاک  است مانند سوزن: می گویند که ضرب المثلی است درمیان مردم ما     

) آنادیلی نین دستانی(دراین باره چند بیت شعراز . بدون پوشش مانده است می دوزد وخود

  :را درزیر درج می کنم 1نوشته شاعرآذربایجانی، اوستاد میرهدایت حصاری

  دستان دئییم، آنادیلی حاققین داگلین بیر 

  یوخوش الر، گؤروبدور اؤز واختیندا  نه یئنیش لر،

    تاپمادینئچه  عصیرلر بویو،  اؤز  یولونو    

  اسیرلیگه سیخیشدی، آزادلیقا  چاتمادی

  اول دئییم بیرجه مشهور تاپماجا آمما قوی

  چوخ ساده کی اوشاق دا  باشارار اونو آچا

  به زه ر، آمما اؤزو لوت گه زه ر نه دیر؟ هاممینی

  بلی، اؤزو لوت گه زه ر، آمما هامینی به زه ر

  جاواب وئر، تئز دئنه کی او نه دیفیکیرلشیب 

  دی» ایگنه« تاپانمادین قوی اؤزوم، دئییم کی او،  

  بیر آیری جاواب دا من  تاپمیشامآمما اونا 

  چوخلو فیکیرده ن سونرا بو جاوابا چاتمیشام  

  خالقیمیزدی  اؤزگه لری  بزییه ر او  بیزیم

  اوال، اؤزگه دیلده سؤز  دییه ر  - اؤز دیلی اوال  

  

  

  

__________________________________________________________________

  138، ص1378، میرهدایت حصاری، تهران»دیوان شعرترکی وفارسی«گونش سیزگونلر -1



  

  

  

 

  بدون تفنگ، به تبریزخوش آمدید

 یبرا   ،)...ض(م بنام ازدوستان یبوسیله یک یکشب :پردازم یم ای دراینجا به توصیف خاطره     

 . رفتـه بـودم  جهـانگیری   ...درمنزل  فارس زباندوستان مالمو، به جمع شهردر یتشکیل جمعیت

ی نیشـیر  و یچـا  صرف پس از. دراین نشست حدود ده نفر بودیم که خیلی ها را نمی شناختم

را جلسـه  بـود ریاسـت   ن مـوقر و متـی  که فـردی میانسـال و   » ...یژنب«دکتر . شد یجلسه رسم

احسـاس کـردم    مضمون گفتگوها،با توجه به  .بدل شد و رد یزیاد یصحبت ها. عهده داشترب

بیشترصحبت هـا   و ستیم سنترالیزم درایران معتقدندبه س مانند گذشته همچنانحاضرین  اکثر

و بـه روح  . ت می کنـد حکایسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از برقراری نظام مشروطه   پس از

  . معتقد بودند 1906قانون اساسی 

امـروز   قانون مشـروطیت قـدیمی شـده اسـت،     !  اندوست :گفت...) ض(دوستم دراین میان      

دردنیا وجود دارد و بهتراست برای برقراری نظام آینـده ایـران     سازمان ملل متحد قوانین مدرن 

  ...  و کندیتامین می ملل ساکن درایران را برابر که حق وحقوق وازاین قوانین استفاده شود،

ی ازحاضـرین  آذربایجـان ترکـی  تـدریس زبـان    رابطه بـا درمؤلف، ضمن اعالم نظرات خود        

     سـابق  کـادر  چهـل سـال داشـت و    نویسنده کـه حـدود   فعال سیاسی و» سن ک مح«.پرسیدم

اینگونه «: او، درپاسخ به سئوال من گفت. نیروی هوائی ارتش بود درسمت راست من نشسته بود

یـک نظـام دموکراتیـک    بایستی درمجلس شورای ملی آینده که در درون ! جمله زبان مسائل از

  »...تشکیل خواهد شد حل شود و ما نمی توانیم ازحاال به اینگونه مسائل به پردازیم و
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حـال   درگذشـته و نمایندگان ما با اینگونه طرز تفکرها سخت مخالفیم، . نه: نجانب پاسخ دادمای

  ده هـم کسـی  صابی و فرمایشی بوده انـد، درآینـ  تمنتخبین مردم نبودند، بلکه آنها نمایندگان ان

باید ملت های سـاکن درجغرافیـای سیاسـی ایـران از هـم      . نمی تواند چنین تضمینی را بپذیرد

  بویژه ما آذربایجانی ها تجربه های تلخی ازتاریخ داریـم . اکنون به نیروی خود تکیه کنند و بس

  ... و جز اراده ملی خود بردیگران اعتماد نداریم و 

 :گفـت صـدای بلنـد    بـا  و بمـن کـرد   رو »...ض«، همسـر »پ ا« خانمپس ازگفتگوهای ما،       

می آیم و در آنجـا   به تبریز اگرمملکت من درآینده تجزیه شود، خودم تفنگ دردست گرفته و«

 یچنین برخورد غیردموکراتیک نیاز به پاسخ روشن و محکمـ ! »... و می جنگم تجزیه طلبان با 

حـق تعیـین    »پ ا ! خـانم محتـرم  « :دادم گرفتـه، اینگونـه جـواب   وقت  ازرئیس جلسهداشت، 

    چنانچـه شـما بخواهیـد بیائیـد    . است خدشه ناپذیرکه باشد دنیا  یسرنوشت ملت ها درهرکجا

  نخسـت تفنـگ شـما را بـین تهـران و     یقین بدانید کـه  با ملت آذربایجان بجنگید،  و ما دیاربه 

 یتوریسـت  یویـزا  مهرشما رت مسئوالن به پاسپو می کنند، بعد قزوین درگمرك آذربایجان اخذ

و مـی توانیـد درخیابانهـای     » بدون تفنگ به تبریز خوش آمدید«آذربایجان می زنند، آنموقع  

  » ... !گردید وبزیبای تبریز با خیال آسوده  

میـل   !یهاشـم حتما آقـای  : کرد وگفت »...ض«رو به با مشاهده واکنش من،  جلسه  رئیس     

مـن آدم   !رئـیس  یآقا« :پاسخ دادم .آمده است ید بلکه مجبوردراین جلسه شرکت کن هنداشت

 هـم یـاد   برابـر را درکنـار   یبلکه همزیسـت   ،جلسه آمده اماین  بهو با رضایت خود هستم  یبالغ

بـا  باالخره  »...کنم و یمدفاع  حقوق پایمال شده ملتم نخست ازباشم که هرکجا در من. بگیریم

  .مه یافتنتیجه خات جلسه بدون اخذاین ترتیب 

        بـین راه   در. ماشین آنها بـه منـزل آمـدم    همسرش با و »...ض «پس ازپایان جلسه همراه       

 و. پـیش نیایـد   یتفـاهم  ءمن سو یامیدوارم که ازگفته ها آقای هاشمی :گفت  »خانم همان« 

را  خـودم ان را گفتید و مـن هـم درجـواب، نظر   شما نظرت مهم نیست :گفتم! دنشده باشیدلخور 

 ازلحظـه ای بعـد درکنـار خانـه مسـکونی ام      . می گذارمبشما احترام  من همچنان. ابراز داشتم

       سـبب  ]پـان ایرانیسـتی  [طـرز تفکرهـای غیردموکراتیـک   متاسفانه اینگونـه  . شدیم یکدیگرجدا

لب سـ  ی بنام ایـران بکلـی  اپوزوسیون اعتقادم از وبیشتر به مسئله ملی حساس باشم  دیمی گرد

  !گردد
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   باید بگویم همانگونه که هومانیزم ریشـه در روح هرخـانواده آذربایجـانی دارد و مـردم ایـن          

برابر ونه هم برملت خویش می نگرند و درمهربان هستند، همانگ دیار برای دیگران مهمان نواز و

سخت  نامی که باشد حساس بوده و با هر و هرگونه تحقیر و زورگوئی درهرکجا و درهرشرایطی

  . مقاومت نشان می دهند

پس ازچندسال سپری شدن ازخاطره مزبور درشـهرمالمو، مطلبـی را در روزنامـه پیـام نـو،           

گفتگوی صـریح و پـنج سـاعته بـا علـی اکبـر اعلمـی،        ] ازبهرمان رفسنجان تا تبریز آذربایجان[

  ]و اسـکو ) ارقـان توف(نماینده تبریز، آذرشـهر ![حقوقدان، روزنامه نگار و عضو هیئت روزنامه سالم

 1368گویـا، هاشـمی رفسـنجانی درسـال    . خوانـدم  را پاسخ به علی اکبر هاشمی رفسـنجانی  در

   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  

روزنامه مزبـور را پرکـرده بـود، خواننـدگان      البته پاسخ اعلمی چندین صفحه  از. پدید می آورد

: 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  «

اسالم و بعثت و به روزگار عباسـیان   پس از هشت قرن قبل از میالد مسیح مربوط می شود و به

       درعهد قاجار ایـن شـهر دومـین شـهر بـزرگ و مهـم ایـران محسـوب        . مدنیت خود را باز یافت

از این رو با اطمینان می توان گفت اصوال شان و جایگاه تبریز پـذیرا و مسـتعد چنـین    . می شد

  1... ، و» زر پاک از محک چه دارد باک؟«بنابراین. ستتحقیری نی

درمالمو تصادفی نبود، زیرا نیک می دانستم مبـارزه ملـی و   ...] پ [ البته جواب من به خانم     

مدنی ترکهای آذربایجان جنوبی سالهاست که آغاز شده است و ملت آذربایجان ایـن بـار بـرای    

و .  آزادی از هیچ کوششـی دریـغ نخواهـد کـرد    حاکم شدن به سرنوشت ملی خود و وصول به 

   بـویژه تبریـز  !  هموطنان آذربایجانی درهرکجاکه باشند درباره هویت ملی خود حساس هسـتند 

  . را قلب  طپنده حرکت ملی آذربایجان می دانند

دادگـاه   همچنین درنشریه شمس تبریز، دررابطه باگزارش کامل محاکمـه نشـریه مزبـوردر        

  هستی مردم این مرز و بوم جرم من دفاع از[گویدیم) مدیر مسئول(ی حامد ایمان ، علمطبوعات

__________________________________________________________________
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 بسـتر زنـدگی در  «  :اره می کنمفقط به شمه ای از دفاعیات علی حامد ایمان دراینجا اش] است

زندگی درتبریز درست مثـل آن برکـه ای   . تبریز درست مثل جویبار باریک آن ماهی سیاه است

زندگی درتبریز چنان ایسـتاده اسـت کـه    . است که گویی سالهاست ازجایش تکان نخورده است

دور دسـتها  دیگر زمین گیر شده است و نای حرکت ندارد و اگرچشـمهایمان را بگشـائیم و بـه    

    بنگریم و افق را ببینیم آن وقت می بینیم که همـه مـان مثـل آن مـاهی درداخـل برکـه گیـر       

   دریکـی آب . و چه رابطه نزدیکـی بـین ایـن دو وجـود دارد    . حرکتیمافتاده ایم و دائما درآن در

یکـی   در .دریکی بستر آب باریک است ودردیگری بستر زنـدگی . راکد است و دردیگری زندگی

هر دو کم . کت آب موج نمی زند و درآن دیگری حرکت زندگی موج امیدی را برنمی انگیزدحر

اگر بتـوانی و بخـواهی افـق افکـارت را     . ظرفیت گنجایش هر دو کم است. کم ارتفاع اند عمق و

 کـار هـم درتبریـز درسـت مثـل       بسـتر . به افکار دیگـران  دکمی گسترده تر بکنی فورا می خور

پا زنی بیشتر تقالکنـی مثـل بـاتالق     تاریک و هرچه دست و و باریک  و تنگ. زندگی اش است

سطح اندیشه ها در این شهرچنان پائین است کـه  . می روی و بیشتر عقب می افتی  بیشتر فرو

  و اگر بخواهی ارتفاع اندیشـه هایـت  . همه از این طرف دیوار، قدشان به آن طرف دیوار می رسد

را تبدیل به دریا کنی بایدحرکت کنی و امروزه ما به جرم این حرکت و این جویبار   را باال ببری

  1 ».است که محاکمه می شویم

      شمس تبریـز اتهـام نامـه ای اسـت برآنانیکـه بـا تفکـر       ه نشریبعقیده نگارنده دفاعیات مدیر    

  و نماینـدگان ایـن تفکرشـوم    . را همچنان تداوم مـی بخشـند  ] آپارتاید[دموکراتیک سیاست غیر

چه درخارج از مرزها از هرگونه تحقیـر و تهدیـد ملـل غیرفـارس درایـران ابـائی        داخل ودرچه 

    نوشـته،  (مؤلف کتاب تبریز مه آلـود . نمی خواهند ازتاریخ عبرت بگیرند] اینان[متاسفانه . ندارند

           :امیرحشـمت رئـیس نظمیـه وقـت تبریزگفـت     [را توصـیه میکنـد،     2)محمد سـعید اردوبـادی  

نـابود کـنم، ایـن حادثـه      تصمیم دارم دریک روزتمـام نیروهـای تـزار روس را درتبریزمحـو و    « 

حماسـه هـای تـاریخی آنهـا      بلکـه جسـارت مـردم تبریـز و    ...] و. روس باشد آویزگوش کنسول

  !  درگوشمالی بیگانگان، متجاسرین یک باردیگر به ذهنشان خطورکند

__________________________________________________________________
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 درجمهوری جوان آذربایجان چه گذشت؟

به رهبری محمدامین رسول زاده با اعالم استقالل خود، ۱۹۱۸مای ۲۸آذربایجان شمالی در     

این جمهوری جوان پس از دو سال  .تین جمهوری مسلمان جهان شناخته شدبه عنوان نخس

  .به خون نشست و ساقط شد۱۹۲۰عمر با هجوم ارتش بلشویک ها درسال

         افرازش فراموش نکرده بود، و نیک تاریخ سررملت آذربایجان هرگزجایگاه خود را د     

روسها امرحیاتی دارد و آنها قصد دارند دانست اهمیت مادی و استراتژی سرزمین اش برای  می

ثروتهای بیکران طبیعی آذربایجانیها درفرصت مناسب نیز بتوانند با استفاده از  ضمن استفاده از

موقعیت استراتژی آذربایجان، نیروهای خود را به جنوب، بسوی آب های گرم اقیانوس هند و 

  - نشانگر این بلندنیز ۱۹۵۰ان دردههاشغال افغانست . خلیج عرب و یا خاورمیانه گسیل دارند

 .پروازی شوروی  جهت نیل به اهداف مزبور بود

صدرکمیته انقالب وکمیته اجرائی آذربایجان شمالی در ) ۱۸۷۰-۱۹۲۵( نریمان نریمانف      

 به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی۱۹۲۳دسامبر۲۴دهه بیست، درنامه مورخ 

1: سدو استالین، چنین می نوی )بلشویک(

 

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 

__________________________________________________________________ 
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در آمده، تنها صنایع سبک جهت تامین نیازهای داخلی جمهوری تاحدی تکامل به آن داده 

جم تا یک رجوع به پیکره ها و آمار رسمی منتشر شده روشن می گردد که تنها یک پن با .شد

 .بیستم از کل بهای واقعی مواد صادراتی به خود مردم آذربایجان تعلق یافته است

چنگ آذربایجانی ها درآمده و همیت حیاتیش برای دولت شوروی، ازمنابع نفت باکو به علت ا

به دنبال شوروی سازی آذربایجان، نوبت دست اندازی به  .اختیار روس ها و ارامنه قرارگرفتدر

این مؤسسات با روس ها، ارمنی ها و یهودی ها اشباع شده  .نفتی حیاتی باکو رسیدمؤسسات 

   ».است

  شعله ور خاکستر زمان زیر ناسیونالیسم آذربایجانی از !شود می تاریخ برای باردیگر تکرار      

     با تشکیل جبهه خلق آذربایجان به رهبری ابوالفضل ۱۹۸۹سرانجام درتابستان  .گردید

ارتش  .بیگ و دیگر رهبران، مبارزه بی امان برعلیه استعمارگران اشغالگر روس آغاز شد ایلچی

باکو یورش آورد و  بی رحمانه به شهر۱۹۹۰ژانویه  ۱۹روسیه برای سرکوب مبارزات مردم در

 ۲۰.خون کشید و یا مجروح ساختند هموطنان بیگناه را به خاک و دراین یورش صدها تن از

  .ه عنوان روز فاجعه ملی درتاریخ ثبت شدب۱۹۹۰ژانویه سیاه 

گلوله های سربی دشمن هرگزنتوانست خشم و عصیان مردم را خاموش سازد، سرنوشت      

لیکن نتیجه مبارزات بی امان فرزندان  .ملت آذربایجان با دست خودش درحال گره خوردن بود

قالل این کشور داده و اوت رای به است ۳۰غیور سبب شد شورای عالی جمهوری آذربایجان در

  .به رسمیت شناخته شود۱۹۹۱اکتبر ۱۸استقالل آذربایجان در 

اختالف را برای نسل های آینده به  بلشویکها برای وصول به نیت پلیدشان، تخم کینه و     

بویژه دردوران استالین مرزهای آذربایجان را به روی ارمنیان گشودند و  .موقع کاشته بودند

حمایت همه جانبه مادی و  ادن سیاسی ارمنیان به سرزمین های آذربایجان ودرنتیجه کوچ د

حتی بلشویک ها با اجرای  .معنوی از آنان ترکیب جمعیت قاراباغ به نفع ارمنی ها دگرگون شد

ناحیه قازاخ و  ارمنستان بخشی وسیعی از باصطالح اصالحات مرزی بین آذربایجان شمالی و

به این ترتیب  .یکرآذربایجان جدا ساخته و به ارمنستان ضمیمه کردندکل ناحیه  زنگه زور را ازپ

نخجوان و مناطق آن بوسیله یک کریدور ازآذربایجان جدا گردید و نخجوان درمیان سه کشور، 

تمایل راهکار نا معقول تنها یک بخش از و ارمنستان درمحاصره قرارگرفت و این ترکیه، ایران

کیلومتر با   12صلح بود که ازطریق نخجوان آذربایجان به طولشوروی درمقابل آتاتورک برای 
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1 .ترکیه هم مرز است

  

کاشته شده دوران های قبل که توطئه دشمنان فروکش نکرده و این بار بذر دشمنی و نفرت      

 عالیت های ضد آذربایجانی تداوم       ف با ترفندهای دیگر .باال اشاره شد به بارنشسته بوددر 

تندروهای ارمنی همچنان برای نیل به آرزوهای کشورگشائی شان چشم طمع به  .تمی یاف

درهنگام فروپاشی شوروی سابق مناقشه قاراباغ را . سرزمینهای دیگرآذربایجان دوخته بودند

آفریدند ودسته های مسلح تروریست ارمنی باحمایت ارمنستان و روسیه ازهرگونه آزار و اذیت 

 .کردندآذربایجانیان کوتاهی ن

قره باغ و نواحی آن بطورکامل ۱۹۹۱با توطئه های قبلی و همکاری آشکار ارتش روسیه درسال 

ازخانه و کاشانه خود بیرون رانده   هزار آذربایجانی -هزاران  .گردد میتوسط ارمنستان اشغال 

پست در ششم مارس از کناره گیری ایاز مطلب اوف. شده و اوضاع آذربایجان بحرانی می شود

 .می کند پارلمان را به شادی غرق رافاطبایجان، دهها هزارتظاهرکننده در ریاست جمهوری آذر

آتش . ناحیه قاراباغ استترده ای برعلیه ارامنه متجاوز درجبهه خلق خواهان عملیات نظامی گس

حقوقدان »دوید ائوپولد«یا  .گردد میشعله ور ۱۹۹۲جنگ باعملیات تهاجمی ارامنه درسال 

  ۲می نماید درتشدید جنگ مزبور را تائیدلند، دست داشتن دولت شوروی سابق اهل کلیو

» المان ممد اوف« شهردارخوجالی، . شوند میاهالی خوجالی توسط نیروهای ارمنی قتل عام 

خودروهای زرهی متعلق به ارتش شوروی سابق : گوید مییک کنفرانس مطبوعاتی درباکو در

 ه را برای پیشروی نیروهای ارمنی گشوده اندحمله به شهررا رهبری نموده، ورا
۳    

کی   یک گروه ویژه چترباز تحت فرمان مسکو به نزدی: می گوید» فرهاد مهدیف«همچنین  

بدنبال سقوط  .ارامنه به عسگران شرکت جسته است یک سری حملهخان کندی وارد شده و در

ر ارمنستان را متهم ساخت که ژنرال داداش رضایف، نیروهای روسی مستقر د » کلبه جر«شهر 

روسیه در ارمنستان دخالت ۱۲۷اما فرمانده لشگر .به سود ارامنه در نبرد شرکت جسته اند

 »کلبه جر«با سقوط  . نیروهایش درحمله ارتش ارمنستان به آن ناحیه را تکذیب کرد

__________________________________________________________________
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      ۱.به سرزمین اصلی ارمنستان وصل کند» راهرویی«اباغ را با ارمنستان موفق شد، قار

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

درترکیه نیز بسیاری از ترک ها با انجام   .بشدت محکوم ساختندرا بوسیله متجاوزین ارمنی 

دولت ترکیه . تظاهرات درخیابانهای چند شهر اعتراض خود را به متجاوزین ارمنی اعالم داشتند

و سلیمان دمیرل،   پروازهای مستقیم به ارمنستان ازطریق حریم هوائی ترکیه را ممنوع ساخت

ترکیه به عنوان  .ارکردکه تحمل ترکیه به آخررسیده استرئیس جمهور ترکیه به ایروان اخط

واکنش در برابرحمالت ارمنستان به قاراباغ علیا جلوی عبورکمک های بشردوستانه غرب را به 

ایران ازموضع مثبت ترکیه به آذربایجان ناراحت  ۲.ارمنستان ازطریق خاک خودگرفت

ایجان شمالی درمناطق اشغالی برعکس دربحبوحه جنگ، هنگامیکه هموطنان آذرب   .است

 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 

همچنان در درنتیجه سیل پناهندگان در برابرسرمای شدید و بارندگی . جلوگیری بعمل آورد

آنسوی مرز ازطریق دولت نوبنیاد جمهوری آذربایجان شمالی درداخل واگون ها و چادرهای 

این  بار نیزآذربایجانی ها رفتار دوستان ودشمنان خود را در رابطه با مسئله  .سرد جابجا شدند

 .قاراباغ ارزیابی کردند

فت، رئیس جمهور وقت درمدت جنگ که تنها آتش بس های کوتاه مدتی انجام می گر     

چهارم  .ارمنستان به چهارده کشور ازجمله آمریکا برای متوقف ساختن جنگ توسل جست

 مارت، آذربایجان با استقرارنیروهای صلح سازمان ملل درناحیه داغلیق قاراباغ موافقت نمود و دو 

 ر نیروهای صلح روزقبل ازآن وزیرخارجه ارمنستان اعالم داشته بودکه، ارمنستان نیز با استقرا

__________________________________________________________________ 

  ۳۱،۳۲، صص ۱۳۷۲توفان آراز، آذربایجان شمالی پس از احیای استقالل، کوپنهاک سال  -۱

رژیم  اما .بود که به عنوان اولین کشور، جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت» ناتو  «ترکیه تنها کشور -۲

تهران بخاطر اینکه مبادا کرملین را که با آن روابط بسیارحساس دارند برنجاند کوچکترین نشانه ای ازشناسائی 

کوپنهاک، آذربایجان شمالی دروضعیت تاریخی نوین شوروی،  ۱۹۹۰طوفان آراز . (جمهوری آذربایجان نشان نداد

  )۵۲ص 
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درمدت جنگ بیش از  ری جوان آذربایجان جمهو. دسازمان ملل در ناحیه مزبور موافق می باش

    درصد  20یک میلیون نفراز اهالی مناطق تحت اشغال ارمنستان را پذیرا بود و با ازدست دادن 

برخی کشورها بویژه ایران این مناقشه را اختالف  . از اراضی خود با مشکالت فراوانی روبرو بود

  :قومی   -1 :دو علت مشخص داشت اما این جنگ .کنند میملت قلمداد مذهبی بین دو 

همانگونه که اشاره شد، حاکمیت های روسیه درطول دهها سال هزاران خانواده ارمنی را به  

مطالبه آذربایجانیها درجهت استرداد  :ارضی  - ۲. سرزمین های آذربایجان کوچ سیاسی داده بود

و دفاع از ناحیه . ن بوداشغال ارمنستامربع سرزمین های اجدادیشان که درمتر  کیلو ۹۰۰۰

برابر تهاجم دسته جات تروریستی ارامنه که بوسیله نیروهای زمینی و و اهالی آن در »قاراباغ«

آذری های شمالی،   -طوفان آراز، جنگ ارامنه(  .هوائی دولت ایروان بشدت حمایت می شدند

 )4ص  1992کوپنهاک 

سوی روسیه، ایران و برخی کشورهای متاسفانه دراین جنگ ناخواسته متجاوزین ارمنستان از

و این امرباعث  تقویت وگستاخی  .دیگرغربی بویؤه فرانسه بنحو چشمگیری پشتیبانی می شدند

 .درصد  ازخاک آذربایجان به دست ارمنی ها بیافتد ۲۰ارمنستان شده و سبب گردید حد اقل 

  

 

 آذربایجان در بحران 

درآذربایجان آغاز شده بود، درتابستان ۱۹۸۸زسالبحران اجتماعی، سیاسی و نظامی که ا     

... عدم توانائی و قاطعیت در سلسله مراتب فرماندهی درارتش و  .به اوج خود رسید۱۹۹۳سال 

یون  یک فرمانده جوان   )اییون(بطوریکه دراوایل ماه ژوئن   .سبب بروز بی نظمی ها گشت 

دارانش درچهارم ، با هوا»حسینوفسورت «شورشی از ارتش نوپای آذربایجان بنام سرهنگ 

  .اسلحه و مهمات آنجا را بدست می آورند  یک پایگاه نظامی درشهرگنجهبا تصرف ۱۹۹۳ژوئن 

      نفراز نیروهای دوطرف هالک  ۶۰در زد و خورد خونین با نیروهای امنیتی درشهر تعداد 

ذربایجان واقع است جمعیت درغرب آر، یعنی شهرگنجه که با سیصدهزاردومین شه  .شوند می

       آغاز باکو شورش ازهمین جا برای براندازی حکومت مرکزی   .بدست شورشیان می افتد

 لنکران درجنوب نیزنوف، همزمان با آن درشهربنا به توطئه های قبلی، هواداران حسی .شود می
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  .به تحکیم قدرتشان می پردازند

کیلومتری پایتخت سه شهر را به اشغال خود  ۳۰۰تا  ۲۰۰ستون شورشی اعزامی به باکو در     

بطوریکه، کارکنان  .هرلحظه کشور را جنگ داخلی و حتی تجزیه تهدید می کند . در می آورد

اقتدار   .ژوئن کشور را ترک  کردند ۱۵چندین سفارتخانه خارجی و شرکت های نفتی باکو، در 

 ار کشورن هنگام مردم ازگوشه وکندرهمی .به جلوگیری ازبحران موجود نبود موجود هرگز قادر

اعزام نمایندگانی ازطرف قشرهای مختلف به نخجوان، ضمن ارسال تلگراف، نامه و 

رئیس پارلمان نخجوان را برای بدست گرفتن رهبری کشور و فرو نشاندن بحران   »حیدرعلیف«

   .به باکو دعوت  می کنند

دوستی بود که سالها با حکومت   ابوالفضل ائلچی بیگ، شخصیت دانشگاهی و وطن        

به دنبال انتخابات پارلمان در  ائلچی بیگ . بلشویک ها مبارزه کرده، شکنجه و زندانی شده بود

دموکرات های میانه رو و جبهه خلق گشت، رئیس  که منجر به پیروزی چشمگیر ۱۹۹۲سال

ا تضعیف قعیتش رجمهورآذربایجان شد اما شکست ها ازتهاجم ارمنستان و وخامت اقتصاد مو

نزدیکی کامل به ترکیه بود، چیزی که موجب نگرانی تهران و مسکو       ائلچی بیگ، طرفدار. نمود

ائلچی بیگ نیز برای جلوگیری از برادرکشی و حفظ یکپارچگی کشور در برهه حساس  .می شد

دعوت می نماید که برای نجات  ]مجربسیاستمدار[علیفسی خود یعنی حیدرازحریف سیا

  .شور پا به پیش بگذاردک

هفتاد ساله که آموزش سیاسی اش را درپلیس مخفی شوروی سابق دیده بود         یفحیدرعل       

بعدها برای عضویت در رهبری عالی  .درآذربایجان بود  »ب  .گ  .ک«رئیس ۱۹۶۷و درسال

رباچف آخرین و با میکائیل گو. انتخاب شد )پولیتبورو(اتحاد شوروی سابق به اداره سیاسی 

سال از .رهبرشوروی، حریف انتخاباتی محسوب می شد، اما به دالیلی کنارگذاشته شده بود

به محض دادن  یفعلحیدر. درسمت رئیس پارلمان ایالت خودمختار نخجوان قرار داشت ۱۹۹۰

با یک فروند هواپیمای اعزامی ازطرف دولت آذربایجان  به باکو ۱۹۹۳جواب مثبت در نهم ژوئن

 .یدمی آ

نماید و    میدرهیجدهم ژوئن ائلچی بیگ بایک فروند هواپیما، باکو را به قصدنخجوان ترک 

تلویزیون ، دریفعل .، اطالع می دهد، پست ریاست جمهوری را برعهده گرفته استیفحیدرعل

  :م می دهد ملی کشور اینگونه پیا
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عنوان رئیس پارلمان، برطبق ازآنجاکه رئیس جمهور ارتباطی با ارگانهای دولت ندارد، من به «

قانون اساسی، پست ریاست جمهوری را تحویل می گیرم و یادآور شد، ائلچی بیگ مجبور به 

 ».اما به نظرمن ائلچی بیگ عاقالنه ترین کار را کرد .نشده است فرار

به  یفعل. اطراف باکو مستقر می شوندردرآن هنگام، یک هزار نفر از نیروهای شورشی د     

می نماید، سورت حسینوف،  حل بحران با فراکسیون های سیاسی تلفنی تماس برقرار منظور

ژوئن به  ۲۰در یفحیدر عل. گردد مینوع پست نخست وزیری  یک پست عالی ازخواستار 

من ازآن جلوگیری خواهم کرد و اجازه  .قصد کودتا دارد سورت حسینف : گوید میخبرنگاران 

سورت چه به خواهد و : علیف می افزاید .کراسی پایمال گرددنخواهم داد قانون اساسی و دمو

اما با توجه به وضعیت     .ضروری است)  ائلچی بیگ ( چه نخواهد، بازگشت رئیس جمهوری

درمقام   رئیس ۱۹۹۳ژوئن ۲۴فوق العاده با تائید اکثریت نمایندگان مجلس ملی، حیدرعلیف در

  .جمهور آذربایجان انجام وظیفه نمود

  )یف قاضی رحیم( وزیرجنگ سابق، .نظامی درکشورهمچنان ادامه دارد و سیاسی بحران     

علی کرم (بخاطرعدم نائلیت به خواسته های خود، بعدها به یاری یکی ازفرماندهانش بنام  

اعالم موجودیت جمهوری  .به فعالیت تجزیه طلبانه اش قوت بخشید» لنکران«درشهر )همت او

بحران موجود . رجنوب، آذربایجان را به سوی تجزیه سوق می دادمغان د  -ساختگی تالش

ارمنی با استفاده ازخلع سیاسی و نظامی موجود، با تهاجم تازه  سبب شد، نیروهای متجاوز

  1.را نیزتصرف نماید »آغدام«شهر

__________________________________________________________________ 

 ۴۵-۴۴، ۴۰تا  ۳۶صص  ۱۳۷۲چاپ اول سال) جان شمالی پس از احیای استقاللآذربای(طوفان آراز  -1

سرهنگ سورت حسینوف مدیر ثروتمند در یک مؤسسه تجارتی است، که سالح های نیروهای آذربایجانی را در *

 و به فرماندهی . قاراباغ تامین نموده و درزمان رئیس جمهور پیشین، ایاز مطلبوف درجه سرهنگی دریافت کرد

که مامور روس ها است و لق آذربایجان وی را متهم می سازدجبهه خ .نیروهای آذربایجان در قاراباغ منصوب گشت

این  .دقیق تر مشکوک به همدستی با ایاز مطلبوف کمونیست برکنار شده است، که اکنون به مسکو پناهنده شده

گ رئیس جمهور وقت نه تنها این تقاضا را برآورد مقام وزارت دفاع بود، اما ائلچی بی سرهنگ جوان آشکارا خواستار

 .ننمود، بلکه درماه فوریه ناگهان او را  برکنارساخت

 25تا  22عصرلره برابر ایللر، ص  * 
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خوشبختانه، حیدرعلیف با تکیه به ملت و مهارت سیاسی خود توانست توطئه ها را بموقع      

و بقیه مجرمین به محکمه ها  واری شدبه روسیه مت »سورت حسینوف«خنثی سازد، درنتیجه 

سورت حسینوف بعدها از روسیه مستردگردید و پس ازمحاکمه در آذربایجان به . تسلیم شدند

به این ترتیب  .او، بعدها مانند سایر زندانیان سیاسی از زندان آزاد گردید .زندان محکوم شد

با حمایت گسترده و ۱۹۹۳کتبر این بارحیدرعلیف در سوم ا .ثبات سیاسی به آذربایجان بازگشت

بعضی ها برعلیه حیدرعلیف تبلیغات  .رای مردم، به رئیس جمهوری آذربایجان منتخب گردید

شومی را به راه می انداختند، بویژه برخی دیپلمات های ترکیه درباکو در برابر به قدرت رسیدن  

ز ثابت گشت که  او آخرین اما بعد ها به آنان نی . حیدر علیف بسیار محتاطانه سخن می گفتند

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

منطقه مدتی در  1993ل ی بیگ از سانخستین رئیس جمهور آذربایجان ابوالفضل ائلچ     

با اندوه فراوان به زندگی اش ادامه داده و سپس به باکو » کلکی«اردوباد نخجوان، روستای 

ه ترکیه رفته و و پس از مدتی در نتیجه مبتال به مرض جانکاه سرطان جهت معالجه ب. بازگشت

  .نش شاد بادروحش شاد، روا. جهان بستمارستان نظامی برای همیشه چشم ازآنجا در یک بیدر

 - سر ورئیس جمهوری آذربایجان،  نهایت نیز پس از ده سال  رهبری در سمت  حیدر علیف     

بعلت مبتال به مرض جانکاه سرطان  2003هایسامان دادن اوضاع آشفته گذشته کشورش، درسال

دربیمارستلن نظامی آنکارا بستری و سپس به آمریکا فرستاده شد و سرانجام در بیست و یکم 

حرکت باز ایستاد و به ابدیت پیوست روحش شاد و ی همیشه ازآذرماه در آمریکا قلبش برا

  .  روانش شاد باد

هموطنان ما . امروز جمهوری آذربایجان جوان درپناه ثبات و امنیت راه ترقی را می پیماید     

        دز خدمتگذاران وطن با خوشنامی یابا پشت سرگذاشتن تاریخ پرفراز و نشیب همیشه ا

بایجان که آذره عقیده نگارنده رهبران مزبوردرشرایطی اقتدار را دردست گرفتندب. می کنند

  !گرفته بوددستخوش حوادث سهمناک قرار



  

  

  

  

  

 درمزار محمد امین رسول زاده

شود که باید در باره او حتی مختصر هم که شده به  میدراینجا ازشخصیت بارزی صحبت      

میالدی درروستای نوخانی اطراف  ۱۸۸۴محمد امین رسول زاده درسال : مطالبی اشاره کرد

سال در سالگی به فعالیت سیاسی، اجتماعی پرداخت و۱۹در. باکو چشم به جهان گشود

شعبه مسلمانان حزب سوسیال » همت«مبارزات تشکیالتی خود را با شرکت در گروه ۱۹۰۴

مقاالت متعدد و بیدار کننده ای در  به نوشتن۱۹۰۸و ۱۹۰۵دموکرات آغازنمود و درسالهای 

و   ...همچون ارشاد،  تکامل، یولداش و ترقی  )باکو، تفلیس، ایروان(روزنامه ها و نشریات قفقاز 

همچنین مقاله ها درتشکل فکری انقالب، دراستقالل جمهوری آذربایجان  نقش اساسی را بازی 

ی حکومت ملی در باکو بیشتر فراهم زمینه ها۱۹۱۷پس ازانقالب اکتبر روسیه، درسال .کندمی 

مه  ۲۸گردد و با اعالم استقالل آذربایجان شمالی به رهبری محمد امین رسول زاده در می

دو سال  اما پس از . این کشور به عنوان اولین جمهوری مسلمان در شرق موجودیت یافت۱۹۱۸

ورهای مختلف، کشبجزجنگ میان  .این کشور نفت خیز توسط ارتشهای مختلف اشغال گردید

 .درگیری های خونین میان آذربایجانیها و ارمنیها رنج می برد باکو از

پس ازاشغال و تحمیل روسیه به آذربایجان یورش آورد و  ارتش یازدهم ۱۹۲۰درسال      

سنگین جانی و مالی بر پیکر جمهوری جوان، این بار نیزآذربایجان شمالی و مردم آن  ضربات

 .ای روس قرار گرفتنددر اسارت کمونیست ه

و چندگرجی  »میرزایان«و »میکویان«مقدرات این کشور نوپا به داشناکهایی ارمنی چون و     

سپرده شد، بطوریکه درحاکمیت واقعی یك نفر آذربایجانی نبود، متاسفانه با استفاده ازموقعیت 
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رمنستان واگذار به ا »باسار کئچر«و »زنگه زور«مناطق  مناطقی چون بورچالی به گرجستان و

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 

با نقشه های  به ارامنه واگذارگردید و این ترفندها باعث پر رویی داشناکها گردیده و توانستند

شوم ازپیش تهیه شده ادعای ارضی به مناطق مزبورکرده و اکنون با انجام جنایتهایی این 

باسارگئچر نام مناطقی است که قبال بورچالی ، زنگه زور، . مناطق هنوزدر اشغال ارمنستان است

  .جزو آذربایجان بوده است

نیروهای بلشویك درداغستان دستگیر  محمد امین رسول زاده پس از ده ماه اختفا بوسیله        

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 

این شهر به بهانه ت نظر دررسول زاده پس از دو سال زندگی تح .خود به مسکو می برد

تحقیقات علمی بهمراه عباسعلی کاظم زاده، که او نیز تحت نظر بوده، به پطرزبورگ رفته و از 

بعد به اروپا از آنجا . آنجا با مساعدت تاتارها و عوامل حزب مساوات با قایق به فنالند می گریزد

سال درکنار برادران  ترك ۲۰سال خود تبعیدی اش  ۳۵به کشور ترکیه آمده درطول حیاتش از 

دراین مدت لحظه ای از مبارزه درراه استقالل و خوشبختی ملت آذربایجان ترکیه بوده و در

از استانبول به استالین ارسال داشته ۱۹۲۳محمد امین نامه ای را دردسامبر .غافل نبوده است

 :کنم  میکه دراینجا مختصر به مضمون آن اشاره 

کی، اونالر طبیعی  .اؤزرینده خوش بیرحیرت تاثیری بوراخمیشدیر قورتولوشوم دوستالریم«

فعله لردن بیرچوخو محض مساواتچی اولدوقالری اوچون گوله له نمه دیلرمی؟ بو  .حقلیدیرلر

شرایطده آدی چکیلن پارتیانین رئیسی اولماق حسابیله منیم قورتولوشوم بیرنوع معجزه ایمیش 

  -قسه، انصاف نامینه دئمه لییم کی، بو معجزه نین سببیحادثه نین تعریفی بو تعبیره الیی

چونکی کهنه دوستلوغو اونوتمایاراق منی باکی زندانیندان چیخارماغی الزیم . کرامتی سیزسینیز

ا بیرسیر. مسکودا اولدوغوم ایکی ایل عرضینده دوستلوغونوزدان فایداالندیم. بیلدینیز

تکجه منه یتلرایدی و امی نین قارشیالشدیغی محرومعمومیتله همحرومیتلره قالدیمسادا، بونالر

  .عاید دئییلدی

بونا گؤره ده سیزه . عکسینه، بعضا ائله اولوردوکی، بیرسیرا امتیازالردان دا استفاده ائدیردیم
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چونکی روسیه نی گیزلی بیر  .مسکودان آیریالندا سیزینله گؤروشه بیلمه دیم. تشکر ائدیرم

 - بو حرکتیمده سیزه قارشی بیرحرمتسیزلیك گؤرمیه جه .لمیشدیمشکیلده ترك ائتمگ قرارا آ

ین پیس طرفینی فکرلشدیم بلکه سفریم اوچون اجازه ایسته مه دیم، ایش .گینزی امید ائدیرم

اولسون، روسیه نی ترك ائتمك  -اؤ زامان ایسه هانسی یولال اولورسا .اجازه وئرمزدینیزسیز 

چونکی  . حالبوکی بو منیم اوچون ممکن دئییلدی .م گلردیقاراریمدان تمامیله واز کئچمك الزی

عینی زاماندا بو . بو اؤزومو رد ائتمك و ابدی صورتده فعالیتسیزلیگه محکوم ائتمك  دئمك ایدی

روسیه ده جریان ائده ن حادثه لرین و مئیدانا گلن وضعیتین دیلسیز بیر مشاهده چیسی کیمی 

  .قالماق اوالردی

ده مئیدانا گلن حادثه لرایسه یؤزایل بوندان اول جریان ائدن حادثه لردن  حال حاضیردا روسیه

 .یؤز ایل اول اولدوغوکیمی، ایندی ده روسیه مستملکه لری بیر یئره توپالنیلیر .فرقلنمیر

بلشویك پارتیاسی نین مرکزیتجی اولدوغونو بیلدیگیمدن بو فرقه نین اؤزونه مخصوص بیر  

         اولجه تبدیالت کئچره جگینی داها   ضروری بیر میش وسئزت اؤلدوغونو امپریالیس

غیراختیاری مشاهده چی وضعیتینده اولدوغومدان، بو بحران گؤزلریمین اؤنونده  .میشدیم سویله

مسکودا یاشادیغیم ایکی ایل عرضینده من شرق میلتلرینین وخصوصیله تورك  .باش وئریردی

لت کیمی تانیماالریندا اولدوغونا قطعی صورتده ائللرینین نجاتی نین اؤزلرینین بیر م

اؤزونه بسله دیگی بو اینامین تا کوکوندن  -بونون اوچون سیستمینیزده میللتین اؤز .ایناندیم

محو ائدیلدیگینی و میللی یئتگینلیك آنالمی نین میللی انقالب آنالمینا چئوریلدیگینی 

 .سویوققانیلیقال گؤره بیلمیردیم

شرق میللتلری کمونیست حیاتی ایله   .یز بو چئوریلمه گرچکلشه بیلمزسیزین ایستدیگین

بو مقصدله ده اونالر اؤزلرینی اسیر ائده ن   .دئییل، اؤز میللی حیاتالریله یاشاماق ایسته ییرلر

بیر   .قوه لره قارشی مبارزه آپاریرالر و مبارزه لرینده اؤزلرینه یاردیم ائده جك متفقلرآختاریرالر

سیزین شعارالرنیز ایسه اونالرا داها جاذبه دار  .نالر ویلسونون پرنسیپلرینه ایناندیالرزامان او

و یلسون پرنسیپلری ورسای، ترویا و سئورمقاوله لرینه منجر  آنجاق، هیهات،  .گؤروندو

سیزین شعارالرینیز اوکراینا، تورکستان و قافقازین یئنی ده ن استیالسی ایله        اولدوسا،

بونا گؤره دیرکی، وطنیم آذربایجانین سیزین اشغال و اسارتینیزه قارشی مبارزه یه . ندینتیجه ل

 .قارشی یورتدوگو مبارزه قدر مقدس بیرحقی واردیر  ۱قهرمان تورکیه نین آنتا نتا  
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اؤز سیاسی عقیده لریمه صادق قالماقال برابر، من عین زاماندا سیزین ده دوستونوزکیمی قالیر، 

نتیجه ده منه قارشی گؤستردیگینیز قایغی نی هئچ  .شی احترام حسی بسله ییرمشخصنیزه قار

 بیر زامان اونوتمیاجاغیما اینانمانیزی رجا ایله سیزه یاخشی بیرخدمت گؤسترمك فرصتینی 

  ».دلدن آرزو ائتدیگیمی بیلدیریرم -جان 

دربیمارستان ۱۹۵۵سرانجام مرحوم محمدامین رسول زاده ناکام و غمگین درششم مارس      

جان عزیزش را به جان آفرین تسلیم ) آذربایجان(دانشگاه آنکارا درلحظات پایانی عمرش با نام 

و سالها بعد ازآن شام استعمار به پایان رسیده سپیده استقالل برجمهوری آذربایجان  .کرد

  .دمیدن آغازید، نام و تصویر او زینت بخش محافل گردید

 ۱۹۱۸مای  ۲۸شرکت درمراسم بزرگداشت روز یجان درآنکارا، بمنظورنجمن آذرباازطرف ا     

میالدی از ۱۹۹۶ماه مه سال  ۲۲، روز ۱۴روز برقراری جمهوری آذربایجان، چهارشنبه ساعت

در بین راه پس از تعویض  به مقصد آنکارا پرواز،  کوپنهاك با شرکت هواپیمایی تورك هاوا یولالری

و باره با یك فروند هواپیمای همان شرکت به مسیرم ادامه داده و هواپیما درفرودگاه استانبول د

 .چهل دقیقه همانروز درفرودگاه آنکارا بزمین نشستم۲۰ساعت 

پس  .این بار شرکت درمجمع هموطنان آذربایجانی و بنام آذربایجان برای من غرورآفرین بود     

. الن به محوطه بیرونی خارج شدمازانجام تشریفات قانونی درمیان انبوهی ازمسافران ازدرب س

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

نام  ) اویرتمن(کمترازیکساعت درشمال شهردرکنار ساختمان یازده طبقه توقف کردیم، هتل      

هتل نسبتا دربلندی قرارگرفته و محوطه را درختان، چمن زار وگلهای زیبا پوشانده  .داشت

 ۳۱ماه مای تا ۲۲درمدت اقامتم از  .با سفارش میزبانان دریکی ازطبقات هتل جابجا شدم .بود

همان ماه درترکیه برنامه های متنوعی تهیه گردیده بود ازجمله دیدار از مزار محمد امین  

 .ل زادهرسو

مای یکدستگاه مینی بوس درمحوطه هتل توقف کرده، راهنمایان انجمن ۲۶صبح روز     

پس ازصرف صبحانه همگی با وسیله مزبور به طرف مزار واقع درمنطقه .منتظرمهمانان بودند

Cəbəci asri məzarliğı و پس ازپشت سرگذاشتن مناطق زیبای آنکارا  .حرکت کردیم

رستان توقف کرده و ماشین را درگوشه ای پارک کردند، ما همه پیاده اندکی بعد درحوالی قب
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محوطه بسیارتمیزی بود، ناگهان درکنار    .بدنبال راهنمایان وارد قبرستان بزرگ قدیمی شدیم

قبر قدیمی توقف کردیم که اطرافش با نرده های آهنی سبز رنگ به طرز زیبائی ساخته شده 

بسیاری از قبرها بازسازی شده . محمد امین رسول زاده همین استقبر،   :راهنمایان گفتند  .بود

  .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       

هموطنان حل ازضرین درمحا. منابع خوانده بودم، و زیارت این مزار برایم ارزش معنوی داشت

گذاشته شد و  روی مزار نخست با ادای احترام گل زیبائی بر .آذربایجان شمالی و جنوبی بودند

حاظ سن به همه همه با اندوه وغم فاتحه خواندیم سپس پروفسور شیرمحمد حسین زاده که بل

باره شخصیت  ب نوشته بود، سخنان مبسوطی را درباره رسول زاده کتاارشدیت داشته و در

ه به سرنوشت تلخ ملت واین مکان باغم و اندزیرآفتاب گرم درمه دره .رسول زاده ایراد نمود

که چرا فرزندان فداکارش به اقصا نقاط جهان پراکنده شده  ندمظلوم آذربایجان می اندیشید

؟ با این اندیشه اشک ازچشمانمان جاری ... اند؟ و چرا مزار هموطنانشان دردرون وطن نیست و

  .بود

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  )۱(آذر۲۱نگاهی گذرا به وقایع جنبش ملی 

و دوره یکساله حکومت ملی آذربایجان سپری ۱۳۲۴آذرسال  ۲۱ازجنبش  سال ۵۲اکنون      

به زبان » برگ های زرین«و» شهریور۱۲«شرح حوادث این سالها ازجمله درکتابهای . شده است

سراغ  ارغ از الزامات سیاست روز بهو ف آثاری که بیطرفانه. ترکی آذربایجانی موجود است

برعکس تا بخواهید . تاسف آوری اندک است سال قبل آذربایجان بروند به نحو ۵۲حوادث مهم 

جسارت تاریخی آن علیه حکام دست نشانده  ه به کینه ورزی علیه آذربایجان واوراق آلود

وجدانی  نی وظیفه ملی ونوان یک آذربایجااینجانب بع. ایران، چاپ و نشر میشوند بیگانگان بر

سال قبل  ۵۲خود دانستم که با استناد به شواهد تاریخی موجود، شمه ای از رویدادهای 

  .آذربایجان عزیز را به خوانندگان عزیز تقدیم دارم

اشغال  تش شوروی سابقآذربایجان بوسیله ار ترین ایام پایانی جنگ دوم جهانی،دربحرانی      

 وطن دوستان از. خود ادامه میداد دان پهلوی نیزکماکان به حیاتدیکتاتوری خان و شده بود

  رد کرآذربایجان میرجعفر پیشه وریدرآن ایام فرزند متف. رنج بودند در اوضاع نابسامان این دیار

__________________________________________________________________ 

   اله حاضرتقدیم خوانندگان گرامی آذر به تریبون رسیده است، مق ۲۱رابطه با سالگرد ازمیان مطالبی که در -۱

صاحب نظران امروز دردوران بعدازجنگ ازقیودات پیشین آزاد بوده و دسترسی به منابع بسیار  محققین و. شودی م

د مالحظات کهنه دوران جنگ سرخارج گرفتاراما متاسفانه هنوزاین مسئله تاریخی درایران و. متنوع تری دارند

ارتش شاهنشاهی "جزو کادرهای توجه است که مؤلف آن خود یک عمر آن جهت جالبمقاله زیر بویژه از. است

  تریبون. بوده است



 زخاطرات یك سربا  534

_________________________________________________________  
 آقای شبستری و تبات فراوان میانمکاگفتگوها و. را بعهده داشته آژیرتهران مدیریت روزنام

فرقه «ه تشکیلرا به تبریزآمده و در۱۳۲۴اواسط سالبب شد که ایشان درآقای پیشه وری س

  .به فعالیت بپردازند» دموکرات آذربایجان

ملیت، زبان، آداب و رسوم و  تاریخی، دارای ازآنجا که مردم آذربایجان بنا به دالیل بی شمار     

دهد به ی اجازه ماست که این ویژگیها به آذربایجان ویژگیهای ملی مخصوص به خود دیگر

تعیین در همه ملل جهانان براساس اعالمیه آتالنتیک مانندارضی ایر تمامیت موازات استقالل و

 برمبنای آرمانهای مزبور. ار باشدحق انتخاب برخوردو اداره خود نقش بازی کرده و از سرنوشت

   بیانیه صادق پادگان حاج میرزاعلی شبستری و هم آهنگی میان آقایان پیشه وری وپس از

تبریز در۱۳۲۴شهریور۱۲رجسته و آزادیخواه درتن از شخصیتهای ب ۴۸ماده ای با امضاء ۱۲

   .انتشار یافت

انتشار آن سیل تلگراف ها از چرا که پس از. د مهمی محسوب میشدبیانیه مزبور رویداانتشار     

مردم بی صبرانه خواستارتشکیل انجمن های  .نقاط مختلف آذربایجان به سوی تبریز سرازیر شد

نوشت آذربایجان  »ما برسر دو راهی حرف«مقاله ری درپیشه و. حکومت ملی بودند ایالتی و

تبدین تهران با الهام از لندن به فکر محو کردن مساگر. ره کردن کارهای خود را داردتوان ادا

قطع کردن روابطمان با آنان خواهیم  ومجبور بهما یک قدم پیش گذاشته  آزادی باشند

تبدادی تهران به جای گردن نهادن به حکومت اس. احساسات قلبی مردم بیدار شده بود«.بود

  . کردی م برای سرکوبی نهضت زمینه سازی مخواسته های بحق مرد

کنگره بزرگ مردم ساختن خواستهای مردم دموکرات آذربایجان بمنظور متمرکزفرقه      

» عظیم خان«نی برادرستارخان سردارملیآبان ماه به ریاست س ۳۰ -۲۹درروزهای آذربایجان را

کنگره ملی . نمایندگان برگزیده مردم تشکیل دادتن از ۸۰۰هزار نفر و با شرکت  ۱۵۰اء با امض

داخلی هیئت ملی  بنا به اداره مردم آذربایجان خود را مجلس مؤسسان نامید و برای اداره امور

تدارک انتخابات مجلس ات صالحیتدار حکومت مرکزی ورا برای گفتگو بامقامنفر ۳۹متشکل از 

فدائی متشکل ازدهقانان وتشکیل  مسئولیت تشکیل گروههای. ندایجان انتخاب میکملی درآذرب

  .شودی به عهده آقای  پیشه وری گذاشته مدولت ملی بمنظور بر آوردن آرزوهای مردم 

پایان کنگره علیرغم تبلیغات شوم حکومت مرکزی، انتخابات عمومی مجلس ملی   پس از     

رای گیری ر ازمردم به طرف حوزه های هزاران نف. گزار گردیدآذربایجان برزدرسراسررو ۵بمدت 
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این بار نیز آذربایجان پرچمدار دموکراسی . سرازیر شدند و به نمایندگان منتخب خود رای دادند

توجه جهانیان را برای اولین بار درتاریخ ایران  بویژه شرکت زنان. و تجدد درحیات اجتماعی بود

که نیروهای مسلح آذردرشرایطی برگزارگردید۲۱روز لی درتشکیل مجلس م. بخود جلب کرد

اما . حکومت مرکزی خلع سالح نشده بودند و احتمال بروز درگیری در شهر محتمل بود

 ای ایجاد امنیت نیروهای فدائی ازمناطق دیگر به شهربر جلوگیری ازهرگونه درگیری وبمنظور

لف مردم بعنوان نمایندگان مختو نمایندگان دول خارجی برخی از .ه بودندتبریزگسیل شد

انتخاب  پس از. گرفت متانت انجام آرامش وکارها درنهایت  .داشتندشاهد درمجلس حضور

مسئولیت تشکیل دولت بعهده ری بعنوان رئیس مجلس انتخاب شد وهیئت رئیسه، آقای شبست

  .آقای پیشه وری گذاشته شد

        آذر ۲۱طی نیم قرن گذشته، نهضت  ایجانعلیرغم غرض ورزی های دشمنان، مردم آذرب     

این نکته از  ما داشت و اعماق جامعه آنروزه دراقدامات جسورانه رهبران ملی آذربایجان ریش و

درخشانی تیمسار. ژیم پهلوی تائید شده استحتی پاره ای ازعوامل ر بیطرف و سوی هرناظر

چاپ  یک روزنامه سئوال خبرنگاربه درآذربایجان درپاسخ نظامی مرکز بعنوان فرمانده نیروی

نداشت این  نهضتی وجوداگر: نه، گفته است تهران که پرسیده بود، آیا نهضتی وجود دارد یا

شما این نهضت آذربایجان را ملی : در ادامه مصاحبه خبرنگار می پرسد... جریان پیش نمی آمد

مرامنامه حزب ماده در من عقیده دارم اگر دو: خشانیدر  ؟دانید یا مصنوعی، خوب یا بدی م

شدند و این دو ماده یکی مربوط به استقالل داخلی و ی ، همه ایران با آن همراه مدموکرات نبود

دوم بهمن ماه » شهباز بجای ایران ما«روزنامه این مصاحبه در ...اشدی ین ترکی مدیگری زبا

  .آمده استکه درکتاب خاطرات درخشانی نیزچاپ شده است ۱۳۲۴

  )، ایاالت متحده آمریکا ۱۹۹۴علی اکبر، خاطرات سرتیپ علی اکبر درخشانی، درخشانی، ( 

ات دراوایل فرقه دموکر«:1325دوم دیماه ذربایجان، ارگان فرقه دموکرات درروزنامه آطبق آمار[

هزارنفر  2نفر دهقان، هزار 56هزار کارگر،  6که ازآنها عضو داشت هفتادهزارنفر 1325سال

  !] نفرروحانی 100نفرمالک و 500 هزار نفر تاجر  2شه ور، پیهزارنفر 2روشنفکر، 

  )...لحظاتی اززندگانی صفر قهرمانیان، بهروز حقی  83ص (
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  :سقوط نیروهای مسلح حکومت مرکزی

شرط تسلیم  نیروهای انتظامی بدون قید و۱۳۲۴ آذر ۲۱بعد ازتشکیل حکومت ملی دریکروز

سرهنگ  اورمو ۴شانی و فرمانده لشگررتیپ درختبریز س۳فرمانده لشگر اما .دولت ملی شدند

تسلیم نیروهای خود مت استبدادی تهران مدت متمادی اززنگنه طبق دستورات خائنانه حکو

ری و سرتیپ درخشانی درساعت هشت ساعت مذاکره بین پیشه و ۴عاقبت پس از. سر باز زدند

اما سرهنگ احمد زنگنه . تتبریز سالحهای خود را بر زمین گذاشآذرماه لشگر ۲۲ونیم عصرروز 

ان توسط نیروهای برابر قیام مردم مقاومت می کردند دژهایشچند تن ازجالدان که دردراورمو و

کارگزاران  .فدائی اعزامی ازمرند، خوی و ماکو یکی پس ازدیگری بدست آزادیخواهان افتاد

بی  ه نحوه اداره امورخلق را به یغما برده، ملت را نسبت ب ناالیق تهران سالیان دراز همه چیز

رنیزه فرقه دموکرات را از پای دولت حکیمی که نتوانسته بود با زور س. خبر گذاشته بودند

 تهران منتقل کرده و بیش ازشعب بانک ملی درآذربایجان را به کلیه موجودی  آورددر

ذاشت درتمامی آذربایجان معوق گ گانان، شرکت ها و اشخاص رامیلیون ریال مطالبات بازر۱۵۰

  .برابر مطالبات مردم قرار دادحکومت ملی را در و

دولتهای . گردید اف مکرردردرون هیئت حاکمه تهرانموفقیتهای جنبش ملی سبب شک     

دولت قوام بعد از تشکیل آن درششم بهمن . دصدر، حکیمی یکی بعد از دیگری سقوط کردن

. راس هیئتی به تهران دعوت کردن موجود، میرجعفر پیشه وری را درحل بحرابمنظور۱۳۲۴ماه 

. 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 

است مسائل را درچاچوب  بت کرد که آمادهدرعین حال فرقه دموکرات با این حرکت ثا. بود

  .حل نمایدصلح آمیز

نهضت  انقالب مشروطیت و یعنی۱۳۲۴به سالدرگذشته نزدیک  تجربیات دوجنبش     

این تجربیات . ذهن مردم و عملکرد رهبران فرقه زنده بودخیابانی دردموکراتهای شیخ محمد

فشارهای ا با افزایش لذ. قبال ترفندهای ارتجاع را داشتاکی از لزوم آمادگی همه جانبه درح

عملی  ۱۳۲۴من ماهبه۱۸گرفت که در ومت ملی قرارحکتهران ایجاد ارتش ملی دردستورکار روز

برای مشارکت  جوانان را» همه، همه. به همه«بیانیه ای تهیجی تحت عنوان پیشه وری در. شد
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 شور و. دفراخوان بیش ازحد انتظار رهبران فرقه بواستقبال از این . ارتش ملی دعوت کرددر

  .صفوف ارتش ملی تنها با روزهای انقالب مشروطه قابل مقایسه بودشوق مردم برای شرکت در

طرف دولت شوروی  یله یک فروند هواپیمای اعزامی ازاحمد قوام بوس۱۳۲۴بهمن۲۹در     

چندین  وی دراین سفر. ته به طول انجامیدهف توقف قوام دو. ی عازم مسکو گردیدهمراه هیئت

  . وزیر خارجه وقت شوروی و استالین دیدار بعمل می آورد» مولوتف«بار با 

مسکو سرنوشت  تبریز آنهایی که انتظار دارند در«نوشت ارگان حزب ایران » جبهه«روزنامه     

زیرا زمانی که قوام تهیه مسافرت خود را می بینند، . معین شود، بزودی مایوس خواهند شد

فرقه دموکرات می خواهد بگوید ممکن . ربایجان می پردازدفرقه دموکرات به تشکیل ارتش آذ

گذشته چراغ راه (» !است شما اختالف خود را با روسها حل کنید ولی اختالف با ما هنوزباقی است

  )۳۶۵ص ... آینده است

د   فرودگاه مهرآباد مورربایجانی به تهران وارد شده و درهیئت آذ ۱۳۲۴اردبهشت  ۸در      

هیئت از مضمون شعارهایی که مردم به هنگام استقبال. میگیرندردم تهران قراراستقبال گرم م

  :آذربایجانی بر زبان می راندند نیز جالب توجه است

آزادیخواهان آذربایجان  زنده باد«، »کنیددکردید،خلقهای ایران را نیزازاسارت آزادرا آزاخودشما«

  »مشعل داران آزادی و رهائی ما

دون نتیجه در مذاکرات طوالنی با نمایندگان دولت مرکزی ب ایجان پس ازنمایندگان آذرب     

 شبه نظامی را درزمان رژیم تهران نیروهای نظامی وهم. میگردند اردیبهشت به تبریز باز ۲۳

پیشه وری در . سر می پروراندپشت مرزهای آذربایجان مستقرکرده ونقشه های شومی در

ما و آرزوی ما این است که اختالفات موجود بین «: ویدارتباط با این فعل و انفعاالت می گ

می گوئیم اعالم این موضوع به صراحت  ما ضمن. فصل شودتهران به طریق مسالمت آمیزحل و

ای سرزمین مان حراست تعرضی به مرزهای ما صورت گیرد با تمام نیرو و توان از مرزه که اگر

ت حسن نی. آزادی خود آماده استاع ازدفخلق ما تا آخرین قطره خون برای  .خواهیم کرد

گذشت های ما شانس بزرگی برای موفقیت دولت مرکزی بود که آقای قوام نتوانست به خوبی و

المت آمیز نومید نیستم و قدم معهذالک هنوز از حل مسایل به طرق مس. ازآن بهره برداری کند

حتی یکانهای اعزامی به برای برهم زدن آرامش کنونی ازطرف ما برداشته نخواهد شد،  اول

   »... .مرزهای آذربایجان هم نخواهد توانست ما را تحریک کند
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روز معاون یک هیئت ده نفره سیاسی ونظامی به ریاست آقای مظفر فی ۱۳۲۴خرداد ۲۱در     

این . ن را تداوم بخشدگردید تا مذاکرات شکست خورده قبلی درتهراسیاسی قوام وارد تبریز

     خرداد، پس ازگفتگوهای مداوم ۲۳ یل مواد هفت گانه دولت مرکزی درپی تکممذاکرات در

  .ماده ای شد ۱۵و مشاجرات شدید سرانجام منجر به امضاء موافقت نامه 

  

  :عملکردهای فرقه دموکرات آذربایجان

  .شهریور ارائه داده بود با شایستگی به مرحله عمل در آورد۱۲کرات وعده هایی را که دربیانیهفرقه دمو

  :می نویسد» نیویورک هرالد تریبون«خبرنگار آمریکائی روزنامه » موریس هیندروس«

. اصالحات مهمی انجام داده اند) تبریز(دموکرات ها درمدت یکسال حکومت خود دراین شهر "

. جاده سازی شده است درعرض یک سال بیش ازکلیه کوچه هایی که در سالهای قبل احداث شده بود

اطفال  مادران ومؤسسه حمایت از] ... شده[فالت استاسیون راه آهن آس و بین شهرچهار میل مساحت 

و طب وعلم دانشگاهی درتبریز برای اولین مرتبه مفتوح کرده بودند  دراین مدت کوتاه دایر شده و

شهربانی منظمی ترتیب داده ]  کرده[فرستنده نصب  دستگاه رادیو و. شدی معلمی و فالحت تدریس م

   ." و زنها شب ها بدون رعب و ترس، آزاد در کوچه ها عبور می کردندشده بود 

  )۳۵۷، تهران، ص  ۱۳۶۲جامی، گذشته چراغ راه آینده است، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، : پژوهش گروهی(

  

  :نجفقلی پسیان می نویسد

ن پذیرفت که پیشرفتهایی که درآسرسخت ترین مخالفین پیشه وری نیزعرض یک سال حتی در"

مدت کوتاه درشهر تبریز انجام شد بیش از اقداماتی بود که در عرض بیست سال حکومت رضا شاه 

به علت این موفقیتها حکومت پیشه وری پشتیبانی قابل توجهی از مردم دریافت . انجام پذیرفته بود

  )۸۰،۷۹، ۱۳۲۸پسیان، نجفقلی، مرگ بود، بازگشت هم بود، تهران (" کرد

  

" سرزمین عجیب با مردمی مهربان"قاضی عالی مقام آمریکایی درکتاب » ویلیام داگالس«

  :ازاصالحات انجام شده در آذربایجان یاد می کند

تقسیم اراضی و امالک مالکین فراری و تقسیم قانونی برای تقسیم محصول زمین به نفع دهقانان   - ۱" 

  )۳۵۷ص ... گذشته چراغ راه( ... ."سیار کلینیک های بهداشتی] دایر کردن[ -۳. [...] ازبین بردن رشوه -۲
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درنطق خود درشهر تبریز  ۱۹۴۶مصطفی العریس نماینده زحمتکشان سوریه ولبنان در سال 

  :گفت

  ."     آذربایجانیها در عرصه آزادی از همه خلقهای شرق میانه پیشی  گرفته اند"

  )۱۸۳، ص ۱۳۷۲آذر  ۲۱، آلمان، کلن، حقی، بهروز، لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان، نشر آذربایجان(   

  

 محمودمدیران روزنامه های آن دوره،  جهانگیری تفضلی، عباس شاهنده بزرگ علوی، فروزش،

شوق مبارزاتی مردم و نقش ناسیونالیسم  هرند و اسماعیل  پور والی که درتبریز بودند، شور و

لحظاتی از (. ترقی شده بود ستودند ترقیخواه را درفائق آمدن به مشکالتی که قرن ها مانع رشد و

  )۱۹۳ص ... زندگی صفر قهرمانیان، 

  

  :موری سفیر آمریکا می گوید

کنسول ما و ] اما... [مقامات ایران در تبریز می گویند که فرقه دموکرات تکیه گاه مردمی ندارد "

قه و همدردی ات ها عالمردم آذربایجان نسبت به جنبش دموکرول بریتانیا در تبریز معتقدند درکنس

  ." مردم آذربایجان از حکومت تهران عمیقا نفرت دارند]درمقابل. [دارد عمیقی وجود

، نقل از اسناد سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، متن انگلیسی ص ۱۹۹ص... لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیان،( 

  )۱۹۴۵، نوامبر۴۵۶

درکلیه ادارات ومؤسسه ها، آغاز  ورسمیت یافتن آنمدارس تدریس زبان ترکی آذربایجانی در

نفر، افزایش تخت های  ۵۰۰گنجایش  سیس دو پرورشگاه شبانه روزی بهتئاتر دولتی، تاکار

نفر به  ۴۹، تعداد پزشکان شاغل از ۱۵۰تخت به  ۱۲،  زایشگاه از ۸۰۰به  ۷۰بیمارستان از 

 ۱۰۰یهای پوستی و تخت برای بیمار ۳۰نفر، تاسیس بیمارستان پلی تکنیک، درمانگاه و  ۱۹۶

کیل سمپوزیوم ها تخت برای بیماریهای اعصاب و روان، تش ۳۰تخت برای بیماریهای مسری و 

  .جمله کارهای حکومت ملی آذربایجان بشمار می رودبه زبان ترکی از

  

  :ترفندهای قوام، اشغال زنجان
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واقع  اما در. بود دوستیت گذرانی و تظاهر به حسن و نیت وسیاست قوام درظاهر بر پایه وق     

خود سیاست معامله با اتحاد شوروی علیه جنبش حق طلبی  وی بدستور اربابان انگلیسی

ی انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی را به بهانه ها. آذربایجان را با جدیت پیش می برد

دوره ت انتخابا سرکوب جنبش ملی آذربایجان قبل ازبدنبال  متعددی به تعویق می انداختند و

» و تخت سلطانهای بی تاج «ی دردست حکومت تهران که بقول سرتیپ درخشان. پانزدهم بودند

اختگی جنوب و چون مستر تراب، میس لمبتون وکلنل فریزر بود، با حیله و ترفند شورش س

تجربه . دست دادند اه آن مناطق جانشان را ازمردم بیگنفارس را آفرید و درنتیجه آن بسیاری از

رخی از رهبران آذربایجان گردید که قوام از جمله نیرنگ بازانی بود که موفق به فریب بداد نشان

پیش گرفته بود، است مسالمت آمیزی که درحل مسئله آذربایجان درحکومت ملی با سیو

تحویل آن به دولت ازقشون ملی و) زنگان(با تخلیه خمسه ۱۳۲۵ن آبا ۲۰بطوریکه حتی در 

مرا یک ... فرزندم: "معترض زنجان گفتپاسخ به یکی ازرهبران ام دروق. مرکزی موافقت کرد

دهم به ی قول م... بایجان جدا نخواهم کرد آذرمن به هیچ وجه زنجان را از. شناسدموکرات ب

مسه را به این باره به تصویب رسانده خح مجلس پانزدهم ماده واحده ای درمحض افتتا

   )۴۲۶ه آینده  ص گذشته چراغ را( . آذربایجان ملحق سازم

. دهند یلبود دسته های فدائی زنجان اسلحه خود را تحوآبان ماه قرار ۳۰هرظسرانجام بعداز     

ان، رهبران تهر یدن محل سکونت هیئت نظامیمخالفت های بحق آغاز شد و با به آتش کش

رستادگان ف(سالحهای ما را نگیرید، اینان ! برادران :اردادخطاب خودقرفرقه دموکرات را مورد

 ما را! ...مبادا به اینها اعتماد کنیدخود وفادار نیستند،  د، به قولجنایتکارن ) ...حکومت مرکزی

اه بمیریم دفاع کنیم و دراین ر حاضریم مردانه ازآزادیمان... یددست بسته تسلیم آدمکشان نکن

   )۳۶۱شماره » نآذربایجا«، به بقل از ۴۲۶گذشته چراغ راه آینده، ص (. یکباره آزاد شویمیا

آنها خواسته شد که مقاومت ازطرف فرقه دموکرات آذربایجان ازآنان هنگامیکه بعنوان دستور

تحویل داده بدنبال  سالحهای خود رانشان ندهند، فدائیان مانند فرزندان پدر مرده با اعتراض،  

ضر به خلع سالح اما افراد مسلح  ایل های اصانلو و جهانشاهلو حا. سرنوشت غم انگیزشان رفتند

  .نشدند و مسلحانه زنجان را ترک کردند

ه  حوم و تحویل شهر.آذربایجان تخلیه شدقشون ملی  شهرزنجان از۱۳۲۵آذرماه  روزاول     

       اما حکومت تهران درپی تحویل .تهران رسید حکومت بامضاء نمایندگان آذربایجان و
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یک پیروزی بصورت  بلکه می خواست آنرا. اجرای موافقت نامه نبود زنجان و مسالمت آمیز

ماه به بهانه شب دوم آذر. ایجان را فراهم سازدنظامی جلوه دهد و زمینه روحی حمله به آذرب

حمل گندم نیروهای نظامی تهران با توپ و تانگ و سایر سالحهای سنگین وارد شهرزنجان 

ه شهر وارد شده بودند با بمحض اشغال شهر ارازل و اوباش که همراه نیروهای نظامی ب. شدند

 السحقی برای هرکاری علیه اعضاء وسرهنگ ابوان وسرهنگ هاشمی فرمانده ستو از مجوز

 شیخ ن قربانیمیهن پرستانه خود اولیباتظاهرات به اصطالح . بوددست شان باز  فرقه طرفداران

 ود، پس ازب»آیت الله سید ابولحسن اصفهانی«مرد روحانی را که نمایندهپیر آل اسحق محمد

شیخ محمد خوئینی به . درخیابان  ماند چاقو کشتند و جسدش یک شب غارت خانه اش با

آزادیخواهان شهر را . جسدش را از پشت بام به پائین انداختند ضرب گلوله از پای در آمد و

می کردند که حتی طفل چنان برای غارت اموال مردم عجله . می بردند دسته به مسلخ -دسته

الی آن گذاشته و با خود برده بودند میان قالی های را هم که بهنگام تاکردن فرش در خردسالی

غارتی که یکی از کاندیدهای حزب دموکرات ایران از زنجان آورده بود طفل شیرخوار خفه شده 

  .پیدا کرده بودند

  

  : تداوم جنایات

ول خارجی      ارتجاع برای حمله به آذربایجان و سرکوبی نهضت ملی ضمن جلب حمایت د

دسته های خرابکار، . بهائی که شده درآذربایجان خشک کندرقصد داشت نهال آزادی را به ه

آموزش به فروخته محلی وغیره تشکیل وپس ازکماندو، جاسوسهای ویژه ازعناصرخود 

را  ن حرکت نیروهای باصطالح تامینهقوام فرما ۱۳۲۵آذر ماه  ۱۹در . آذربایجان گسیل شدند

که توسط نورمان  لشگر مجهز به سالحهای سنگین با پشتیبانی هواپیماها ۴ -۵از  که متشکل

استاندار  دکتر سالم اله جاویدسازماندهی شده بود صادرکرد و ازآمریکائی شوارتسکف مستشار

با حرکت نیروهای نظامی مرکز به . مقاومتی جلوگیری کند آذربایجان خواست که ازهرگونه

. گردید شمال تقسیمآغاز شد و جبهه میانه به دو بخش جنوب و  میانهجنگ درآذربایجان 

ند و بعلت تازه کار بودن افراد می کرددفاع ) سربازان وظیفه(کارقزل باشازجنوب نیروهای تازه 

جبهه  شمالی که دست ولی در. و درحال عقب نشینی بودندغفلت فرمانده آن شکست خورده  و
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ه عقب رانده و بسوی زنجان جهانشاهلو بود مهاجمین را بفدائیان و افراد ایل اصانلو و ایل 

می کردند و دسته های پارتیزان نیز به ایستگاه قره بالغ بین زنجان و تاکستان   پیشروی

  .رسیده بودند

  

  : ترفند و سازش روس ها با حکومت مرکزی

ه قبال روزی که قوام دستورحمله به آذربایجان را صادرکرد مسئولین سیاسی شوروی ک     

آن گرفته بودند، رسما به پیشه وری اعالن کردند را ازبسیاری از سالحهای سنگین ارتش ملی 

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

اما . برابر نیروهای دولتی تهران بشدت مخالف بوداومت و تسلیم درا ترک مقپیشه وری ب     

وی با درایت . حوادث به سود ارتجاع و به زیان آزادی بوددگرگونیهای سیاست جهانی، سیر

خاص خود از معامله ای که طی آن استالین آذربایجان را قربانی کرد واقف بود و در بیان آشکار 

راه  ن درباکو، ابایی به خود تبریز و نه بعد از آشکست حکومت ملی درخود نه قبل از نظرات 

نگاهی به نامه جوابیه . نمی داد و سرانجام جان خود را فدای استقالل فکر و شجاعت خود کرد

استالین به میرجعفر پیشه وری درکنار تمامی اسنادی که تاکنون در دسترس بودند، مؤید این 

مارس  - ژانویه واقف سلطانلی،به سردبیری » خدا آفرین«مجله : دنگاه کنی. (ادعا خواهد بود

دکتر سالم اله جاوید و شبستری با . او هیچگونه چاره ای نداشت) ، لوک اوف، لهستان۱۹۹۶

شت علی رغم میل خود در پیشه وری چون امکان عمل ندا. ترک مقاومت و تسلیم موافق بودند

جلسه ای،  محمد بی ریا به سمت به همین سبب در. ر به ترک وطن شدنا گزی۱۳۲۵ آذرماه ۱۹

دگی دستورهای آماازآن لحظه به بعد دیگر. رکزی فرقه دموکرات انتخاب شددبیرکل کمیته م

برعکس . نظامی تبریز شنیده  نمی شد موکرات و کمیتهدفرقه جنگی و پیشروی بسوی تهران از

یشروی فدائیان بسوی زنجان و با وجود آمادگی نیروهای مسلح آذربایجان به جنگ و حتی پ

عقب نشینی     لحظه فرمان پشتیبانی آزادیخواهان ازآنها، تبریز بوسیله رادیو وتلگراف لحظه به 

دستوری که موجب سردرگمی فرماندهان قشون آذربایجان وگسیختگی شیرازه . کرد صادر می

بی رحمانه ارت غ قصبات کشتار و حمله به شهرها وبا ۱۳۲۵آذر  ۲۱سحرگاه . کار می شد
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بیشترین قتل عامها توسط دسته ها و جاسوسان ویژه که قبال . سراسر آذربایجان آغاز شددر

سته به دولت تهران چنان طرف رسانه های گروهی واباز. ودند با سازماندهی صورت گرفتآمده ب

شاه ازی با این شیوه طرفداری خود را حکومت ملا مردم بودندکه بخاطرنفرت ازکه گویتبلیغ شد

دهکده ها به غارت رفتند و     به آتش کشیده شد،شهرسراب کانون آزادی . ایران نشان دادند

انی به هتک ناموس زنان شرف انسون وسطی به گاری بستند و عاری ازد قرنفدائیان را مان

میرزه نوراله خان یکانی رئیس شهربانی اورمو، تشکیالت اورمو، وطن صدر زادآ .پرداختند

  .ن فرماندار اردبیل و بسیاری دیگر جزو این شهدا بودندآذرپادگا

بی جان برگزیده ترین فرزندان عصررفت  آذر از فزونی اجساد ۲۶یل در روز در اورمو و اردب      

بجرم  بود،»دوده ک«سرنا  شخصی بنام محمدکه استاد. ا غیرممکن گردیددرخیابانهو آمد

درحوالی قره ضیاءالدین دستگیر و زبانش  ن واقعروستای زنگالنواختن سرودملی آذربایجان در

 دانش خود را بخدمت ملت گماشت از تبریز فریدون ابراهیمی دادستان کل کهدر. را بریدند

آویختند و قلی صبحی را به دار) قوشاچای(گشاده رویی استقبال کرد، در میاندوآب  مرگ با

امیان دموکرات را تن ازنظ ۲۷. تندآویخیی را سه بار با نیمه جان به داراردبیل خلیل دادر

»  !همشه لیک، یاشا آذربایجان !آنا یوردوم سان ای شانلی وطن« ملی آذربایجاندرحالیکه سرود 

  ...می خواندند تیرباران کردند و هزاران شهیدگمنام دیگر  را

  

  :مشاهدات سران سپاه مهاجم

همراه آذر ماه ۲۲ود درتاریخ ش از سفرخسرکردگان خود رژیم، درخاطراتفردوست، یکی از     

درخیابانها اجساد اعدام شده زیادی دیده می شد  وحدود «: می نویسد محمد رضا شاه به تبریز

در  اسیر شاره به روحیه آذربایجانی هایاوی در» .نفر را اعدام کرده بودندهزار  ۳هزار الی ۲

مقاومت  و همچنین از. دموکرات تحسین میکنزندان ارتش ناگزیر از دلیری رزمندگان فرقه د

گرد، سر(نظامی  ۲۰سلول بزرگی بود و حدود «: کتدمی سه گونه نظامیان فدائی چنین یاد حما

رد حسن ناگهان سرگ ]تی که به آنها پیشنهاد کمک کردموق[)... و سرهنگ تمام مسرهنگ دو

) تفردوس(با این: ویا بر بقیه ریاست داشت، برگشت وگفتگقاسمی که همدوره من بود و

فردوست، (»  !بکنند بگذارید هرکاری می خواهند. خودتان را کوچک نکنید صحبت نکنید و
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، ۱۳۷۲سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، انتشارات اطالعات، تهران ظهور و: حسین

  )۱۵۲و  ۱۵۱چاپ ششم ص 

  

  :سرانجام

را غارت  کومت تهران خانه فدائیانعناصر مسلح ح«: ماریا ماچاکی در این باره می گوید     

، به ۱۱۵ص  ...ی اززندگی صفر قهرمانیان،لحظات(» هزارانسان را به قتل رساندند ۲۵کردند و بیش از 

  ) ۱۷۱، ص ۱۹۵۹نقل از ماریا مارچاکی، ایران و باربه، مسکو

 ر به مجازاتهاینف ۸۰۰۰دموکرات طبق احکام بیدادگاههای نظامی شاه اعدام شدند،  ۲۵۰۰

ومت زندان حک سال در۳۲که  است قهرمانیان صفر که ازجمله آنهاسنگین محکوم شدند

ه سلطان آباد، اراک،  بندرعباس از روستائیان به بهانه هایی بنفر ۳۶۰۰.شاهنشاهی محبوس بود

ارس به آذربایجان  سوی  آن ای منظمی از سربازان وفدائیان بهستونه. گردیدندبرازجان تبعید و

اهندگان در باکو تعداد پن۱۳۲۵سال بنا به گزارش منابع رسمی در. دندشینی کرشمالی عقب ن

  .باکو نزدیک به هفتاد هزار نفر اعالم شده استدر) جنوبی(آذربایجان از

ی  سرسپردگان دولت مرکزی همه کانونهای فرهنگی و هنری را ویران کردند، آالت موسیق     

کتابهای درسی فرزندان  .ی را به آتش کشیدندخانه مجلس ملکتابرا شکستند، مرکزتئاتر و

شکستن مجسمه های آنها بعد از. سوزان برپا ساختند جشن کتاب زاندند ومعصوم را سو

هیچ . اخان را به جای آنها گذاشتندسردارملی، ستارخان و ساالرملی، باقرخان، عکس های رض

یان شمالی بودند که با گوشت جانتنها آذربای. سازمان سیاسی به این جنایت عظیم اعتراض نکرد

. پوست خود این نا به حقی مطلق را حس کردند و بشریت مترقی را به همنوائی فرا خواندندو

خواندن  وده بود بادرکنگره جهانی صلح پاریس شرکت نم 1952درسال که» صمد وورغون«

لحظاتی (ند یجانیان را به گوش جهانیان رسااعتراض آذربا» به کتابهایی که سوزانده شد«شعر

  )۱۲۰ص ... زندگی صفر قهرمانیان از

گستاخی تمام همه سالمی درایران باحکومت ااستقرارحکومت شونیستی پهلوی پیش از     

اقصی نقاط کشور و بویژه آذربایجان درنجات  را چون به اصطالح روز۱۳۲۵آذر ۲۱ساله سالگرد 

سالهای سیاه درمحافل دراین . فتژه  نظامی جشن می گرشهرهای آذربایجان با مراسم سان و ر
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می ساختند     م را محکو۱۳۲۴آذر  ۲۱جشن ملی های گزاف،  رسمی و جراید با صرف هزینه

 هدف آن بودکه سایر. می پاشیدندآذربایجان  ای مردم دردکشیدهجراحتهو بدین طریق نمک بر

  .سازند خلقهای ایران و بویژه نسل جوان آذربایجان را از واقعیتهای تاریخی غافل

حاضر وآینده مسئول  همه ما دربرابرنسل. دهد هرنسل برهه ای ازتاریخ را تشکیل می     

جنایات،  افشای. ماست فرد -یق، وظیفه ملی، اجتماعی فردنوشتن حقاگفتن و.هستیم

  و دشمن خود یاری خیانت های گذشته به نسل فعلی درانتخاب دوست اشتباهات، خطاها و

  .وشتن حقایق نباید وحشت داشتن ازگفتن و. کند یم

. شدحق طلب  زرگ برسرسرنوشت مللفدای بازی قدرت های ب۱۳۲۴آذر ۲۱نهضت      

شکست این نهضت به بیانی پایان دوران ماه عسل کوتاه شرق و غرب بعد از اتحاد 

پایان انس تاریخی را داشت که نظاره گر نسل حاضر ش. پیروزمندشان درجنگ جهانی دوم بود

اما آذربایجان که یاد صدها جنگ و خاطره شکوه پیروزی ها و اندوه . جنگ سرد باشددوران 

  .شکست ها را در سینه دارد، پا برجاست

خاک وطن  دیار را درو کرد وباری این نهضت عظیم بخون نشست، داس مرگ فرزندان این      

ریخ نخواهد بود و رکت تااما هیچ نیرویی قادر به جلو گیری ازح. خون قربانیان گلگون کردرا از

 تا خرمی را تجربه خواهند کرد زپس زمستانهای تاریک، بهاران باروری وا کشتزاران دیروز

  .فراوان به بار نشیندپربرکت و

با  حق تعیین سرنوشت آذربایجان. رددفدای آسودگی نسل حاضرگزی فردای ملتمان نبایدبهرو

  ! مردم این دیار است و بس

  میرموسی هاشمی

  سوئد     -مالمو ۱۹۹۷نوامبر  ۱۷ 

  



  

  

  

  

  

  

  :سؤز سفره سی

دونیانی بشری تانیماق / ایلهامین گؤهری تاپیلمیر آسان / اؤلچو  - منلیکدن باشالنیر ایلک معیار

  /ان اول اؤزونو تانیمالیسان / اوچون 

***  

/ ا گوللر قورویار منلیگی اولماس/ ده نیزلربیلینمز، چایالر بیلینمز / منلیگی اولماسا گوللر قورویار 

  /باهارالر بیلینمز، یایالر بیلینمز 

 ***  

منلیک لیاقتین /  کیشی منلیگیندن یارانیر وطن/ وطن می دئییرسن، ائل می دئییرسن 

  /میللت یوخ  گؤزونده طایفا گؤره سن/ یئتیشمئییبسه 

***  

/ سادا، مرد بیر اوغلونو  باشی میلیارد/ آینا قاباغیندا دارانیر وطن/ سن  ائله بیلمه باخیب آرازا 

  /تاپارکن یئنی دن یارانیر وطن

***  

جغرافی سرحدلر / دیبسیز عمانالرین، توفان سسی یم / نه قوم ذره سی ام نه شئح قطره سی 

  /تبریزین سؤز سفره سی یم  -باکی نین/ چوخ اؤیونمه سین 

 ***  

قالدیریب چگنیمه / ران منم گورز  ووران بال کسن داغ یا/ الله نین قانی یام، پلنگین جانی 

  خلیل رضا/ اوفوقه آپاران منم  -اوفوقدن/ آذربایجانی 



  

  

  

  

  !جدید یتولد! آنچه که فردا خواهد شد

همه،  تجربه حاصل ازاین با رخ دادها و یرویاروی  خم، اندوخته تجربه ها، پرپیچ و یراهها یط

ی راه رفته است باناخودآگاه را که  یبرگردد و راه رساندکه به خودی م یبه مرحله ا انسان را

را چراغ راه قرارگرفتم که گذشته دو راهی چنین سربر من سنجد وبرفت  یبایست م یکه م

که ازنظر ی و مردمآذربایجان  راه آینده را که راه خدمت به سرزمین زادگاهم وآینده خود سازم 

        با نفس هایم را اندیشم وبه آن متعلق هستند بی یخصائل مل رسوم و زبان، فرهنگ، آداب و

 طپد هم آهنگ کنم و یمردمش مسعادت  این سرزمین و یآنان که به آزاد یتمام ینفس ها

هموطنانم که  یوخوشبخت یهمراه با آزادو  خوش و سعادتمند یکه فردا بپیوندم یبه اردوی

  .دارند ازآن را یبهره ور و یبهره برداری   شایستگ

استخوان لمس  بیش ازهرچیز باپوست و را یت آذربایجان ومردم این دیاردراین مدت مظلوم     

 یاحیا یبرا فرزندانش ناگفته سرزمین آتش هنوزدردل تاریخ تابناکش نهفته و یرازها .کردم

 را بیرون ... بابك خرم دین و شکافند و یم یبه آرام امروز قلب تاریخ را بدقت و خود یهویت مل

 گلستانی کنندگان قراردادها به انعقاد. کنندی م رمانانشان افتخارقهبزرگان و به  کشیده و

از خاك آذربایجان گردید نفرین  یبخش بزرگ یکه سبب جدائ )۱۸۲۸(یو ترکمانچا) ۱۸۱۳( 

  ...  و. فرستدی م

ازحقایق را  یخیل ،طرف یب  تحقیقات ازمنابع مطالعه و و یپس ازاستقالل آذربایجان شمال    

 یحقیقت ها و که درتحریف تاریخ کتابهای وران استبداد سالله پهلودرد. روشن ساخت
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 خوشبختانه نسل حاضر. ریخته شدند آذربایجان منتشرشده بود، به زباله دان تاریخ معاصر

  . مشاهده وآنرا لمس کند یشانس آنرا داشت که بتواند حقایق را دردوران بیدار

از سرشار،  یپرتوان، منابع طبیع یانسان ینیرو با که دانستم آذربایجان توان آنرا دارد یم     

چون . گرفت یفزوندرمن رفته  حس رفته این .این شرایط باشد از مدنیت خود بهتر و فولکلور

 یبدون وابستگ لذا. رفت یبین م اش از یباالاخص هست و ی، معنوی، سرمایه فکریمال سرمایه 

 ی،سرکوب یمسلح برا نه سرباز ،ربایجان شومآذ گرفتم سرباز تصمیم یاستقالل فکر با ی،به جای

 یخواسته هاراههای دموکراتیک  ازسایرهموطنانم  یهمیار که بتوانم با !یمعنو سرباز بلکه

 و یقبل ازاینکه منجر به سیاس یو مدن یمل یراه نجات آزاد بدست آوریم و مشروع عموم را

 ایرانرژیم  گرفتن این حق،ی برا. حل شودی و مدن یآمیز فرهنگ شود، بطورمسالمت ینظام 

دوش آزادیخواهان به  مشروع ملت آذربایجان تسلیم شود، درغیراینصورت دوشا برابرخواسته در

   خاطرنشان دراینجارا » دوگل«برای گزینه راهکار نهائی، گفته ژنرال . مبارزه ام تداوم بخشم

   حب همان نیروهایروزی که ما صا«: چنین گفته بود 1940در ژوئن » دوگل«  .می سازم

  »مکانیزه ای شویم که به دشمنان امکان خرد کردن ما را داد، می توانیم انتقام خود را بگیریم

حاصل خیز و پنجره ای است به غرب، آسیای  آذربایجان جنوبی سرزمینی است سرسبز و    

به امروز در که تا  شایستگی ها همچنین گنجینه ای است از. مرکزی، خاورمیانه و اقیانوس هند

  .تمامی جوانب این حقایق اثبات شده است

با اینکه ازدست دادن آذربایجان جنوبی برای هیج رژیمی درایران متصورنیست اما اکنون در      

ی استعماری یکی شرایطی ازجهان زندگی می کنیم که ملت های تحت ستم ازدست قدرت ها

ت که پس از وصول به استقالل بهترین آرزوی من آن اس. شوندی پس ازدیگری رها م

! آذربایجان واحد تشکیل گردد) آذربایجان شمالی( آذربایجان جنوبی و وحدت با آنسوی ارس

جهان باعث  صفای منطقه و یقین که قدرت مادی و معنوی این کشور بزرگ می تواند درصلح و

  ! افتخار هر آذربایجانی باشد

راه مقدس تنهائیم،  اتفاقا راه ما هم از این تنهائی آغاز باید اعتراف کنیم که امروز ما دراین      

گسترش دهیم و پس باید اعتماد به نفس ملی را هر روز بیش از پیش درمیان جامعه . می گردد

] ناسیونالیسم مترقی[دانش روز بتوانیم راه نوینی به سوی تکامل گذشته و ببا بهره وری ازتجار
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معنوی برخوردار است که در  قدرت مادی و یجان، چنان ازآذربا. سازیمترک آذربایجانی هموار

  .  صورت انسجام نیروهای ملی، دشمنان آزادی درکوتاه مدت برای همیشه خرد خواهند شد

چه سعادتی باالتر ازآن است که انسان دلش، جانش و نگاهش  ،یوصول به آزاد یبرا     

تازه کند، سپس درمقام یک انسان  نفس اش را با نفس های آنها نخست با ملت خویش باشد و

  .به تمام ملل جهان به دیده محبت نگریسته و همه ملل را یک خانواده بداند

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

  

  

  

  

  

  :منابع

              ۱۳۷۹سال                حصاری میرهدایت  )یکانات منطقه منوگرافی براساس(درفولکلورآذربایجان سیری -1

   ... سال        حسن زنده دل و یاران                        ان آذربایجان غربیاست - 2

 ۱۳۷۸سال              احمد کاویانپور       تاریخ اورمیه -3

  ۱۹۸۲سال       بختیار، پاریس   شاپور      یکرنگی -4

 ۱۳۶۶سال              محمدرضا پهلوی      پاسخ به تاریخ -5

  ۱۳۷۸سال              حسین فردوست      یسقوط سلطنت پهلو و ظهور -6

  ۱۳۶۹سال         نهضت مقاومت ملی    نگاهی به کارنامه جمهوری اسالمی -7

 ...سال                 نورالدین کیانوری    خاطرات نورالدین کیانوبری -8

  ۱۹۶۳سال      میرزه ابراهیم اف، باکی     رومانتیسم در ادبیات آذربایجان -9

   ۱۹۹۳سال        توفان آراز ، کوپنهاک       آرازتوفان  -10

 ...سال   نراقی،  ترجمه سعید آذری    ازکاخ شاه تا زندان اوین -11

 ۱۳۸۳سال              خسرو معتضد      شب ژنرال ها -12

 ....سال                استانبول    کتابچه راهنمای استانبول -13

  ۱۳۷۶سال         خسرو معتضد             دردرون ارتش شاه -14

  ۱۳۷۰سال         باقر عاملی               نخست وزیران ایران ازمشیرالدوله تا بختیار  -15

 ۱۳۷۱سال              محمدعلی فرزانه    مبانی دستورزبان آذربایجانی -16

 ۱۳۷۹سال         محمدتقی ذهتابی        تاریخ دیرین ترکهای ایران -17
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  ۱۳۷۸سال             رضا کسکین           ترکی هویت ایرانی وزبان -18

  ۱۳۶۸سال      ئیس نیا          ررحیم     آذربایجان درسیرتاریخ ایران -19

 ... سال               جواد هئیت      مجله وارلیق -20

 ۱۹۸۷سال     روزنامه حریت استانبول       روزنامه حریت -21

 1381سال                             -  دینفرور 21، 128شماره شمس تبریز، نشریه   -22

  ...سال                جامی: نشر    گذشته چراغ راه آینده است -23

  ۱۹۹۷سال             .شاملی اسون اولوف لؤو، برگردان یونس: انستتوسیاست خارجی سوئد -24

  1378 سال               امید زنجان      امید زنجان نشریه  -25

  1381سال         نویدآذربایجان               وید آذربایجانن نشریه  -26

  1381سال        اتابک فتح الله زاده          خانه دایی یوسف  -27

  1383سال          پرویز یکانی زارع        )درغبار زمان(نورالله خان یکانیزه میر -28

  1998  سال             استهکلم، سوئد                               مجله تریبون  -29

  1379 سال         نویسندگان در اوروپا    خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری،  - 30

  2000  سال                  ماشاالله رزمی    جنبش طرفداران شریعتمداری، -31

 1377سال                      آلمان، کلن    مجله آذربایجان سسی -32

2001 سال                    سوئد  مالمو،     3نمره   مجله وارلیغین سسی -33
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  ) راحجت السالم حسنی نوشته انددستنویس زیردرباالی سطور! (بنی بر تائید مؤلفاستشهاد محلی م

  جناب سرهنگ عباسی دادستان محترم ارتش انقالبی«

   .بعد ازسالم بموضوع پرونده مشارالیه دستور رسیدگی فوری را صادر و امر بابالغ فرمائید

  15/4/1359م اورمیه، غالمرضا حسنی   نماینده مرد



  

  1/23021/66/401شماره         ازدادستانی انقالب ارتش   

  به فرماندهی نیروی زمینی، معاونت پرسنلی

  ، 64استوار دوم میرموسی هاشمی غفاری فرزند میرغفار جمعی لشگر: درباره

  متهم به توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران

شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی ارتش مقرر گردیده  نامبرده به اتهام فوق با توجه به ایام  13/7/59- 42شماره  بموجب حکم

مراتب جهت آگاهی هرگونه اقدام قانونی اعالم . بازداشت قبلی ازخدمت بازخرید و نصف حق بازخریدی را دریافت نماید

  .میگردد

  15/7/59دادستان انقالب ارتش سرهنگ عباسی                                         

  گیرنده

 -----  

  .فرماندهی دژبان مرکز دستور فرمائید بمحض وصول نامه  نامبرده را از زندان آزاد و نتیجه را اعالم دارند -1

  اورمیه جهت آگاهی 64فرماندهی لشگر  -2



    

  

  

  برگ گزینش سازمان ملل در آنکارا
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  1360ت راست باال توسط حکومت اسالمی ایران بقتل رسیدند، استانبول دهه دوم نفرسم 3

  بهروز شاهوردی -هادی عزیز مرادی -احمد حامد: ازراست

  

  

  

  

  



  

  

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

.   

  

  

  



    

  



 

  

  

  تصاویر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

            

  شمسی 1330هایی از نیمه دوم دهه  عکس

  

         

  1359خروج از ارتش سال                  1344ورود به ارتش سال          



    

             

  

 1349،  اورمو سال پدرم با نوه هایش

  میرنبی] کودک[ردیف اول

  یرخلیل، لیلی، درپشت لیلی خواهرم میرزادهسعید، روقیه، مهری، میرعلی، ممیر: ردیف دوم، از راست 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ]آنا[ردیف اول خدیجه 

  فاطمه،  میرصادق،  رباب،: ردیف دوم، ازچپ

  1357سال  در، سونا، میرموسی، شیرازپ: ردیف سوم، ازچپ

  

  



    

  

  

  1340نیمه دوم دهه  ،رمووا ، مادرم خدیجه سلطانبا                                

  

  

  

  2005با خواهرم، میرزاده،  سوئد  تابستان                             



  

 

    1340،  دهه   عمویم، میرمحسن هاشمی    

 

حاح سیدعلی غیاثی پسرعمویم،    

 



    

 

               
    دائی ام باقر، در نظمیه تبریز                                        

  

  ن

        ینوه عمویم، میراحمد هاشمنونو



  

  )عمار( دبستان جاماسب در یکان کهریز پس از انقالب                           

  

  

 1343سال : کالس ششم ابئدائی، ) داشلی کوچه(فردوسی اورمو دبستان  

  سیف اله قره حسنلیبشیری، پورواحد، حیدرثانی، میرموسی، : ردیف آخر از راست  



    

  

  کنلیئعکس ازفرهاد ی    »قوش تپه سی«مای یکان کهریز از سی                                 

 

 

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



  

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

  

  

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



    

  

  1345بهار سال، پسوه  101دانش آموزان گروهان سوم مقدماتی آموزشگاه گروهبانی 

  میرموسی: ردیف دوم، ازچپ نفر دوم

  

 

  1345بهار سال، پسوه  101دانش آموزان گروهان سوم مقدماتی آموزشگاه گروهبانی       



  

  1345شاه آبادغرب دربهمن ماه پادگان 

  

  1348اورمو  میرموسی ، درسال  2قرارگاه لشگر، پادگان شماه



    

     

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

  

   

  1354پیست اسکی حیدرلو، سال میرموسی،         



  

  1350مراسم عیدنوروز دهه  ،باشگاه درجه داران لشکر

  [...] ، منصورافشار،[...]چپ معمار، قهرمانپور، قلیزاده، سرلشگرجعفرصانعی، ردیف اول، از

  ولی پور ، رضوی،[...]سعیدی، میرموسی، جاهد : ردیف دوم، ازچپ

  

 

  1350باشگاه درجه راران، دهه ) اورمو(در حضور فرمانده لشگر وقت مراسم عیدنوروز 

  [...]-اشرفی  -قسمتی  -سرلشگر هومان -نوری -میرحمزه  -حمزه لو[...]  -: ردیف اول، ازچپ

  میرموسی  -[...] -رحیم زاده -اسماعیل جاهد -انوشه : [...] ردیف دوم، ازچپ



    

  

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

  

  صف اول نفر چهارم میرموسی  1350دهه  ،رپرسنل ستادلشگ، سان ورژه                       

   



  

  

  2535فرمانده لشکر، ،سرلشگرهومان، اورمو سال به میرموسی،  توسط افتخار 3مدال درجه  اعطا مراس

  

  

  

  



    

  

  

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

  



  

  1353سال  7بان بهارستان کوچهخیا ،عروسی میرشجاع هاشمی

  آقازاده ،نبی ،ناصر ،یاسین ،مجتبی ،سیامک ،گرعس: ردیف اول بچه ها، ازراست

  میرعوض هاشمی ،نمیرسلیما ،مافی ،ذیفر ،میرموسی: ردیف دوم، بزرگساالن، ازراست

  

   



    

  

  1350اورمو دردهه  عروسی،  جشن

  بهادری ،میرشجاع- ،میرموسی ،محمودزاده: ازراست

  

      



  

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

  

  

  سپهبد کریم ورهرام                                                                          



    

  

  

  امیرعباس هویدا                       

                        

                

  جمشید آموزگار                            



    

             عفر شریف امامیج                     

          

  ارتشبد غالمرضا ازهاری                        



    

      
                    ارتشبد فریدون جم                       

  

  

  سرلشگر عالالدین ناظم                                                                               



   
    ارتشبد عباس قره باغی                     

  

  

  

  

  ارتشبد غالمعلی اویسی                 



    

          

  سپهبد عبدالعلی بدره ای                          

  

                 

                                              

تاریخساز  تها لحظات کمالعزیز الله  سپهبدسک    رهب لح  ظات ، در اینگونه   



  

  1357محمدرضا پهلوی، فرح دیبا هنگام ترک ایران زمستان 

        
  1357هنگام ترک ایران زمستان  محمدرضا پهلوی،                                                            

  



    

  

  

  

  

 
  محمد انورسادات و محمدرضا پهلوی                   

  



              

  شاپور بختیارردکترکتر              

  

  

      
  مهندس  مهدی بازرگان                ا          د

  پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

  



    

  

      
  آیت الله میرکاظم شریعتمداریآ                                                                         

  

 

                    

  خمینیآیت ا لله روح الله                            

  



                              

            
  لحسن بنی صدراابو                                                                                 

  

  

    

  سرهنگ هوشنگ عطاریان              

  



    

            

السالم محمدی ریشهری حجت                     

 

 

  )سایت پیک نت 1385آذر  15،  87شماره( شدند تیرباران ژنرال های شاه که روی پشت بام مدرسه رفاهگروه ازنخستین 



 
  نادریعلی ، عکس از 1357حجت السالم حسنی، در اوایل پیروزی انقالب، بازدید ازپادگان های لشگر، اورمو

  

 

1359 الژ لشگر، بهارپیاده، گلمانخانه، پ 167دوران تبعیدی در گردان دودد  

میرموسی  -استوار حسین عبداللهی...[...]  گروهبان نیاکان : ازراست نشستهاز  



    

 

1360نیمه اول)بند اورمو(،  میرموسی  )پاسدار(قاسم عباسی: ازراست   

 

  
         )ل بیگناهمقتو(رشید عظیمی ر 

 



 
مصطفی چمران سرهنگ قاسمعلی ظهیرنژاد، : ازراست   

 

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



    

 
)کاوه امیدوار(ای جنگ عراق و ایران   جبهه ها عکسی از  

 

 

 گپس ازپایان جنگ هشت ساله  ایران وعراق،  اجساد کشته شدگان طرفین مبادله می شود



  

  

  
  1365، سال آغاز زندگی خود تبعیدی در استانبول



    

          

  ت 1366بهمراه اعضای خانواده، هنگام ترک استانبول بسوی سوئد، زمستانبود                         

 برخیزیم 

 

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

  حظاتل



تاریخ  

  اهامارعکس ازجلوخانه مسکونی درکمپ سور پیش می آیق ساز

  

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



    

  

  
  و مرحوم محمد علیاری  علی پکوپ، درشهر زووله هلند میرموسیمزار 

  

  

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

  



       

  

  )1385برگرفته از سایت تشکل دانشجویی آرمان  ( خیابانی، ستارخان، باقرخان شیخ محمد       

  

  

  

  

  



    

  

  محمد امین رسول زاده             

  

  

  اامیرجعفر پیشه وری ت                                                      



  

  1324نمایندگان کنگره ملی آذربایجان جنوبی در تبریز سال       

  

  

  

  

  1324سان و رژه یگانهای ارتش ملی آذربایجان جنوبی درسال



    

  

  1990رهبران فقید جمهوری آذربایجان دهه ان

  رسول قلی اوف درکنارآنها ابولفضل ایلچی بیگ، حیدر علی اوف،  : ازراست

  

  ]!هردو درسرزمین آذربایجان[کوچاریان و احمدی نژاد  



  
  1995هتل اؤیرتمن درآنکارا ماه مای) 1918(شرکت درمراسم روزاستقالل جمهوی آذربایجان

، محمد مشتاق ، درزی نوه سی، لیال یونس اووا      -ادهن زشیرمحمد حسی نصیب نصیب زاده، رئوف رحیم اوغلو،: ازراست

  هاشمی میرموسی جلیل، ن جلیل اوغلووفرید توفیق حاجی اوف، جمیل حسنلی،

  

  
  1395آنکارا ماه مای ) جعبه چی مزارلیغی(درمزار محمدامین رسول زاده 

                     ...درزی نوه سی و  -محمد مشتاق  -میرموسی:  ردیف اول، نشسته از راست



    

     

  میرزه نوراله خان یکانی زارع              

  

  

  عسگرآغا مظفری                     

  



  

                        
  دکتر جواد هیئت                           

  

  

  

  

                                                            

  پروفسور محمد تقی زهتابی          

  

 



    

 

  

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

  

  

  

 

  

  2000مالمو وکوپنهاک، نیمه اول سال پل معروف بینسوئد، کنار. استاد فرزانه، میرموسی                  



 

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

 

  

 

  2005میرموسی و سونا ، سوئد  سال 



    

  

  1365ا مجبور به فرار شدم سالخانه مسکونی که ازآنج 4اورمو، شهرک فرهنگیان، خیابان عارف نبش کوچه

  

 لللل

  
1385سالاورمو  ب تبلیغات مصادره کرده است،ستاد امام با نص :خانه مسکونی                    

  



 

  1384میرموسی هاشمی، سال           

  

  

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



    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

 

  

  

  

  

  

  فهرست اعالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الف -آ 

  39اشرفی علی       69، 68آزموده 

  41انتظارحجت حسین       69آریانا بهرام 

  48  اکبرزاده رحمان    108آموزگارجمشید 

  68احمدی سرلشگر     119آموزگار سیروس 

  73افشار سرهنگ       119آراسته رستم 

  76اسکوئی یوسف       119هر آریانا منوچ

  81اشرفیان آذر، سروان     132آموزگار جهانگیر 

  89ایزدی هادی     301آلمانیه  یوسف 

  ،112،113، 109، 106، 105اویسی غالمعلی       315آزاد 

  119، 116، 114    521، 508، 403، 400آتا ترک مصطفی کمال 

  511، 485اقبال آشتیانی عباس     494آل احمد جالل 

  108انصاری هوشنگ     504، 503اردشیر  آوانسیان

  109اسفندیاری عبدالرضا     507آخوندزاده میرزه فتحعلی 

  133، 119، 113امینی افشار سرلشگر     541آل اسحاق شیخ محمد 

  190، 116ازهاری غالمرضا       543آزاد وطن 

  122اتابکی سرگرد     116انصاری مسعود 

  175، 174استوار  اسکندری    537، 529، 497، 166استالین یوسف 

  178الهوردی پور استوار   289، 287، 260، 178اویسی علی اصغر 
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_________________________________________________________  
               

  260، 210احمدی حسین       179افشار ستوان 

  250اکرمی ناخدا     225افضلی دریادار 

  299اکبری گمچی حسین     259انوری  میرمحرم 

  318اسکندری سرگرد       301احمدپور 

  507، 504، 503ارانی     345-333-329احمدی حمید 

  504اخگری     497، 496ابراهیم اف میرزه 

  518اعلمی علی اکبر       48اتابکی تورج 

  519امیرحشمت     519اوردوبادی محمد سعید 

  539الرس مصطفی     525، 521ائلچی بیگ ابوالفضل 

  541اصفهانی سید ابوالحسن       541ابواالسحقی 

  485افشار ایرج     507، 485، 484افشار محمود 

  436السماری     396، 393... احمد 

  410امین       438اشرف زاده 

  422،426، 416، 405امینی بهرام     510، 484اردشیر ریپورتر 

  

  ت  –ب 

  68بهارمست احمد       41باقری معلم 

  75، 72بارزانی مالمصطفی     68بیگلری سرتیپ 

  ، 120، 119، 115، 113، 107بختیار شاپور     503،   103باقرخان ساالر 

  447، 209، 157، 130، 129                     109حمد بیدآبادی ا

  133، 123، 119بدره ای عبدالعلی     119بختیار عباسقلی 

  133بخشی آذر خلیل   191، 171، 170، 162، 127بازرگان مهدی 

  134برزین آذر     134بیگلری سرلشگر 

  279، 166بنی صدر ابوالحسن       165باقری فیروز 

  251، 203، 193ی پرویز بیان    179بی باک سلیمان 

  256، 249، 243بهرامی استوار     285، 262، 239، 235بابایی قدرت 



  اعالم فهرست 

_________________________________________________________  
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  438بریت ماری     250باالخانپور سعید 

  454بهمنی تیمسار       330باباخانی 

  494بهرنگی صمد       508برناید لویس 

   539بزرگ علوی     497باقر اف میرجعفر 

  510، 484پهلوی رضا شاه        41پورمند معلم 

  63پیرنیاکان جعفرقلی     62پیروزی میرسلیمان 

، 112، 98، 75، 72پهلوی محمدرضا     78پزشکپور احسان 

  511، 484، 157                            103پاکروان سرلشگر 

  133پژمان جالل   537، 534، 459، 104پیشه وری میرجعفر 

  194، 193پکوب علی       142) شیلی(پنوشه

  200پاشایی امیر     200پاشایی سیف الله 

  347پیروزی نسرین      272، 265پیروزی میرخلیل  

  539پور والی اسماعیل       438پر نوردگرن 

    134توکلی تسلیم       464پیروزی سهند 

  539تفضلی جهانگیر       190توکلی نصرالله 

  273، 248تبارکی سرگرد     249، 245تهرانی کارمند 

  255، 254 ،250تهرانی حسین       250تهرانی ناخدا 

  298تیمورزاده غالمحسین       287تاج الدینی 

  426تمر بیگ     395تویسوز مندرز 

      427تورک نوزاد       

  خ  –ث 

  45جوهرممدوح نایب حسین خان     41جوادزاده حسین 

  51، 37جوهر ممدوح خدیجه سلطان،    45جوهر ممدوح باقر 

  62جلیلی ناظرمالی لشگر     49جوهر ممدوح مرتضی 

  92، 91، 90جوادی پور سروان       69جم فریدون 

  133جهانبانی حسین     109جعفری سرتیپ 
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_________________________________________________________  
               

  182جهان آرا محمدعلی        134جهانبانی نادر 

  234جباری سیفعلی     205جعفریان حسن 

  323جسور    469، 424، 423، 304جوادی میرشهرود 

  356، 352جوادی تیمور     469، 424، 332، 329جوادی علی 

      ،330، 317، 283، 236وادی سونا ج      178جوادی دکتر 

  ، 346، 345، 341، 333، 332                         469جوادی شیرمحمد 

        461، 423، 354، 348، 347                      410چراغی   

  259چمران مصطفی     189) مستشارآمریکایی(چابلونسکی 

  39حافظی ابراهیم خلیل     515، 24، 22حصاری میرهدایت 

  133، 109حبیب اللهی کمال     78حاج باقری ابوالقاسم 

  133حاتم هوشنگ   258، 177، 175، 122،136حسنی غالمرضا 

  172، 164حکم آبادی یوسف     162حسینی شیخ عزالدین 

  178حمیدی ستوان     165حجازی فخرالدین 

  251، 203، 193حبیبی ستوان     192حسین زاده پرویز 

  ، 238، 236، 211حسین زاده حسین     259حسین زاده بؤیوک آقا 

  285، 284، 267، 251                      415حامد فرزانه احمد 

  457حاجی زاده میرزه باقر       ، 422حاجی 

  526، 524حسینف سورت     518حامد ایمان علی 

  38، 37خسرو افشار عباسقلی خان     532حسین زاده شیرمحمد 

  41خلیلی معلم     40خرم مسلک یوسف 

  61خیابانی استوار       45اور خانم خ

  79خرسند سرتیپ     136، 128، 68خزائی کاظم 

 ، 163، 129، 114، 106، 104خمینی روح الله   513، 504، 172،503، 103خیابانی شیخ محمد 

  281، 247، 191، 182                  119خسرو افشار قاسملو امیر 

  133، 123خسروداد منوچهر     119خادم وزیری جواد 

  255، 169خلخالی شیخ صادق     133خواجه نوری علیمحمد 



  اعالم فهرست 

_________________________________________________________  
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  171خمینی احمد     133خلعت بری فرهنگ 

  339، 338، 337جوانمرد     252خدرلو سیف الله 

  546خلیل رضا  اولو ترک       484جمال زاده 

  541خوئینی شیخ محمد       

  ز  –د 

  179داداش زاده استوار     263، 175دری نجف آبادی 

  251، 235، 226، 201،203درودگر استوار     179دوستی استوار 

    540، 535درخشانی سرتیپ     271، 269، 258دارابی وکیل

  438دهقان احمد       302دربندی 

  509دیوید نیسمان       522دیوید ائوپولد 

  260، 175، 68ذکیانی محمد     523دمیرل سلیمان  

    496رستم اف     351، 264ذیفر محمدعلی 

  61م زاده سرهنگ رحی      41رضایی معلم 

  68رضا محمد     71، 63روشن رسول 

  485، 119ریاحی محمد امین     85رضوی میرحسین 

  134، 129، 119رحیمی مهدی     119رزم آرا منوچهر 

  133رحیمی محمد     134رحیمی موسی 

  168، 164رزمی ماشاالله       141رسولی پور  

  251، 227، 203، 193رحمتی استوار     518، 450، 171رفسنجانی 

  ، 253، 247، 226، 208، 202ریشهری     207، 206، 205رضائی سرهنگ 

  274، 271، 269، 268، 255               242رحیمی اسمعلی  

  302رسولپور نوروزعلی       250رضوانی سعید 

  348رضائی نصرت     329، 327رفیع زاده محمد 

  434رحیمی کاک جمال     352رضائی حاج تقی 

  437حیمیان مجید ر    436رضوی نجم الدین 

  486،520،528رسول زاده محمدامین     480رئیس نیا رحیم 



 زخاطرات یك سربا  622

_________________________________________________________  
               

  531            536، 68زنگنه احمد 

    485زرگر محمد رضا     485رضا عنایت الله 

  469زوبیدا     484زهتابی محمد تقی 

    

  ش  -س 

  468، 43سمیتقو اسماعیل آقا       28سلطانی معلم 

  88سلیمانی سلیمان     75سروش حسام الدین 

  109سعادتمند ابوالحسن     505، 503، 103، 48ستارخان سردار 

  122سلطانی سروان     304، 121سعادت یار 

  157انورسادات محمد     135سوداگر سرلشگر 

  211سعیدی گروهبان       171سحابی  

  262سلیمانی     273، 236سیغاری جالل 

  315ستار       317سید زاده 

  493ن ساعدی غالمحسی    412، 395سپهر پرویز 

  499سهند بولود قاراچولو       499ساحر حبیب 

  28شفیعی  معلم     534، 504شبستری میرزاعلی 

  81شهیر مطلق محمد حسین     499، 49شهریار محمد حسین 

  180، 109شمس تبریزی سرتیپ   172، 171، 163، 161، 104شریعتمداری میرکاظم 

  124شمسعلی پاسبان     134، 113شریف امامی جعفر 

  260شادلو احمد     259، 258شادفر نبی 

  289شهسوار اسماعیل     269شهالئی سرهنگ 

  339شهریار حاج       327شیرین خانم 

  415شاهوردی بهروز     352شاهینی مهدی 

  485شعار محمد رضا       438شنبدی علی 

      485شیخ السالمی جواد 
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    ظ -ص 

  192، 137، 60صادقی غالمحسین     29صفری اسمعلی 

  133، 123، 92، 68صانعی جعفر     60ده مظفر صفرعلیزا

  119صادق وزیری     119، 112صمدیانپور 

  233صمدی بهروز     179صاحبی یونس 

  266، 265صدری عباسعلی       249صالحی احمد 

    434صمدی آرمان     289صالح امین لطیف 

  301صفرخانی       490صابر علی اکبر 

  303صمیمی م     544، 497صمد وورغون 

    134 -38طباطبائی رضا     498 طبری احسان

  57طالئی ایرج   260، 182، 177، 176، 68ظهیرنژاد قاسمعلی 

  134طوفانیان ارتشبد     63طبیب زاده مختار 

  281، 273طویلی عزیز     213طالب معیشت 

      485طباطبائی محمد محیط 

  

  غ  –ع 

  309عباسی قاسم       40عرب پور صادق 

    58 عالیه خانم     43عباسی اوستاد رضا 

  62عزیزی سرلشگر       62علفی عزیز 

  109عظیمی رضا       108عاملی باقر 

  177علیزاده عسگر     122عطارودی سرهنگ 

  214، 209عبداللهی حسین     179عباس زاده استوار 

  276، 260عبداللهی حجت السالم     269، 225، 216عباسی دادستان 

  268عطاریان هوشنگ     265علیزاده عین الله 

  295عظیمی رشید       273عزیز عمی 

  332،341، 331، 330عسگر راننده     333، 331، 330علی مامور اطالعات 
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  468عظیمی افروز خانم      415عزیز مرادی هادی 

  534عظیم خان برادر ستارخان     508، 507عارف قزوینی 

  224علوی سید محمود       525علیف حیدر 

  301غنی دل آقا     48غیاثی حاج سیدعلی 

  180غرضی محمد       170غروی 

      286، 283، 281غالمی استوار 

  

  ق  -ف 

  539فروزش     63، 62فتح اللهی علی اصغر 

،  134، 133، 111، 98، 82فردوست حسین     69فرخ نیا فریدون 

  543، 189، 139        133، 87فرزام محمد 

  165، 121فوزی محمد       116فرح دیبا 

  141فیوضاتی سعید     133فیروزمند ناصر 

، 472، 471، 462، 162فرزانه محمدعلی       142) و اسپانیافرانک

  492، 482      166فتح الله زاده اتابک 

      417فخرالدین     260، 182فالحی ولی 

  217، 213 211فغاندهرعبدالله ،       182فکوری جواد 

  313، 299فرخ مآل رستم     234فتوحی سرهنگ 

  328فاضل زاده     313، 299فرخ مآل علی 

  138قره نی محمد         510، 485ی فروغی محمدعل

  21قاجار مظفرالدین شاه     21قاجار فتحعلی شاه 

  40قربانی عوض     21قاجار عباس میرزا 

  122)  اورمو(قزوینی محمد   144، 133، 131، 119، 109قره باغی عباس 

    178قربانی اکبر     124قاسمیان اسکندر 

    545قاسمی حسن      179قاضی پور استوار 

  318قیصری ستوان     258ی اکبر قریشی عل
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  526قاضی اف رحیم     485، 484قزوینی محمد  

      540، 537قوام السلطنه احمد 

  

  ل  -ک 

  345، 329کیانی شازدا خانم       22کوراوغلو 

  40کاوه محمود     458، 199، 34کاویانپور احمد 

  68کوپال    193، 137، 86، 68کوثر فرهنگ 

  189، 109کمال سرلشگر     73کتانی سرهنگ 

    133کاظمی محمد       110کاتوزیان 

  179کسرائیان استوار     133کبیر دادستان 

  207، 206، 205کاکاوند سرگرد     182کاله دوز یوسف 

  342، 341کسبی ابراهیم     211کوهنورد استوار 

  507، 489، 487، 485کسروی احمد       437کریستین 

  486کسکین رضا     485کاتبی حسینعلی 

  507کاظم زاده حسین     506، 504، 496کیانوری 

    194گاندی مهاتما       166گورباچف 

  446، 439لنارت اسون سون      62لک پور حسین 

  251، 203لطف اللهی استوار       202الیق استوار 

  268الجوردی اسدالله       229الیقی استوار 

        423الله زارخانم 

  

  ن  –م 

    28 مسلم معلم    28مظفری عسگر آغا 

    320دی زاده مه      31مراد 

  188، 142، 105، 92، 70معتضد خسرو     71، 70، 69مین باشیان فتح الله 

  1003مخبرالسلطنه هدایت       74منصورپور 
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  107منصور حسنعلی       107مصدق محمد 

  109میرهادی سرتیپ     109  معتمدی سرتیپ 

    110مقدم ایرج       109معتمدی کریم 

  119شیری محمد     119میرفندرسکی احمد 

  133مقدم ناصر     125وی منوچهر موس

  133معصومی نائینی عبدالحمید     133محققی احمدعلی 

  143مهدیون سپهبد     133محسن زادگان اسدالله 

  162مولوی شیخ عبدالعزیز     162منتظری حسینعلی 

  171مهدوی کنی     255، 171موسوی سید حسین 

  180مدنی احمد     178مصباح عباس 

  190رهنگ مجللی س      190ممتاز سرهنگ 

  490محسنی احمد     486محمد زاده صدیق حسین 

  504محمد جعفر       544ماریا ماچاکی 

  203، 202، 200، 193محسن زادگان شاپور     204، 203، 194مقدم حیدر 

  251، 235، 228، 226                                         463مینائی علی 

  248مومنی مصیب     485مرتضوی منوچهر 

  265، 264مصطفوی سروان     279، 250اده سرگرد محمد ز

  236معروفی گروهبان     225موسوی خوئینی 

  203مهام محمد       271مشکینی 

  211مظاهری رضا     448، 203مسعودی استوار 

  344معصومه عمه     273، 222، 211مختاری توکل 

    26نزاکت بی بی          26نازنین  خانم 

  485ناطق ناصح       32نرگیز  خانم 

  265، 40نصیری قهرمان       36جفی نادعلی ن

  134، 68، 65نجعی نژاد هاشم       41نوبری معلم 

  76نیکنام کاظم     139، 68ناظم عالالدین 
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  109ناجی سرتیپ       109نادور سرتیپ 

  134نعیمی دکتر     133نجیمی عبدالعلی 

  141نراقی دکتر     134نشاط سرلشگر 

  219نایب استوار       182نامجو موسی 

  265نصیری  قهرمان     273، 245ادر کاک ن

  320نظامی     302نوظهوری مصطفی 

      59نظری ولی       459نطقی حمید 

  

  ی  - و 

  78، 77وطن پور خلبان     128، 127، 68ورهرام کریم 

  499واحد علی آقا       458ولتر 

  45، 26هاشمی میرغفار     538ویلیام دوگالس 

  26هاشمی میرحمزه     26هاشمی میرمحسن 

  26هاشمی موسی بیگ     26یرشجاع هاشمی م

  32هاشمی رستم   348، 347، 345، 344، 241هاشمی میرعوض 

  47، 46هاشمی میرصادق برادر     47، 45هاشمی بؤیوک آقا 

  ، 333، 332، 330، 329هاشمی میراحمد    272، 258هاشمی میرمحمد 

  347، 345، 344، 343، 341                   435، 351، 307] آنا[خدیجه هاشمی

  ، 123، 121، 92، 78، 68هومان عبدالعلی     41هاشمی میرعظیم 

  304، 140، 127، 125                        108، 107هویدا امیر عباس 

  175، 174، 125هوشنگی ابراهیم     110همایونفر عزت الله 

  130هایزر ژنرال آمریکایی     129هاشمی سرتیپ 

  539هرند محمود     507، 163هیئت جواد

  438هوشیدری فر عباس     541می سرهنگ هاش

  435، 351، 350فاطمه هاشمی       420هیرو 

  435، 351، 265هاشمی روباب     447، 345هاشمی میرزاده 
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  ،213، 206، 90، 86هاشمی میرموسی   ، 435، 422، 351، 265هاشمی میرصادق 

462 ،513 ،515                               217 ،227 ،228 ،229 ،230 ،234   ،  

  ،  346، 345، 330، 317، 266، 246                             27یکانی زارع میرزه نورالله خان   

    545، 517، 355، 348         27یکانی زارع پرویز 

  211یوسفی خلیل     88یزدان ستا محمد 

  462یاشار       417تیپ ریگانه س

  485یار شاطری احسان       484یاسمی رشید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




