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 ديباچه

 
ً کور م تصادف تصادف کور کامالً  ،نامند اما در اين ميان یرا غالبا

 .بينند یرا نم يرتقد یکور ھستند که نشانه ھا یآنھاي .بيناست
جنبش فرانسه مبارز  يدژنرال دوگل، رھبر فق ١٩۴۴نوامبر سال  ٢٧

 که رياست دولت موقت فرانسه را بر عھده داشت و بعدھا به رياست
شد، در مسير سفر به مسکو جھت مذاکره با  يدهکشور برگز یجمھور

ژوزف  ياليستیسوس یشورو يرخلق اتحاد جماھ يسارھایکم یشورا يسرئ
قامت و عاليرتبه بلند مھمان . در باکو توقف نمود استالين يساريونويچو

در . اتحاديه مورد استقبال قرار گرفت یکشورھا یاز رؤسا یھمچون يک
 يکاليويچن یآلکسی ژنرال دوگل به اتحاد شورو یھفته امسافرت دو

 به دستور استالين بنا خلق يسارھایکم یمعاون رئيس شورا ،کاسيگين
ً شخص الکساندر  یمتماد یپس از گذشت سال ھا. می کرد یاو را ھمراھ ا

 یجھت ديدار یشورو یکاسيگين، نخست وزير اتحاد جماھير سوسياليست
شخص رئيس  يپلماتيکبرخالف عرف د. يدوارد پاريس گرد یرسم

 یدر فرودگاه اورل یاستقبال از نخست وزير شورو یجمھور دوگل برا
 ... است يگریمطلب د يناما ا حضور يافت

از جمله به اھتزار  یژنرال دوگل در کمال تشريفات رسم باکو در
مورد ... دن از گارد تشريفات وسان دي ی،درآوردن پرچم، سرود مل

جوان به نام حيدر  یمرد یحسب وظيفه ادار. قرار گرفت استقبال ويژه
مد روز  یو شاپو یغيرنظام یبا باران اف، ستوان جوان کميته امنيت یعل

  که بعدھا حيدر  آن طور. کنندگان آنجا حضور داشت استقبالدر ميان 
 ھمه باف حکايت مي کرد، در يک لحظه نگاه او با نگاه ژنرال دوگل  یعل

گوش » اوغلو کور« یبه اپرا معروف ھمان شب ینسوفرا. گره خورد
را به استالينگراد برد چرا که ھواپيماھا به  ویروز بعد قطار . سپرد

 . قادر به پرواز نبودند یخاطر نامناسب بودن وضعيت جو
 یيافت م یسرنوشت سياسي اين دو شخص نقاط مشترک فراوان در
رانده  یبه کنار موفق یفعاليت دولت یمتماد يانھر دو پس از سال. شود
دست  صدا از که او ھمچون پيامبر ندگفت می یپاريس یدرباره تبعيد. شدند
 . به کنج عزلت پناه برد ،به وی گوش نسپرد یکس ه ای کهداد
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اتحاد  يستحزب کمون یمرکز يتهکم) ياسیدفتر س( یبورو يتپول در
رسد اف را بشنوند تا چه ب یعل يدرح یحاضر نبودند صدا یحت یشورو

آنجا را  يزآن زمان بود که او ن. به آنکه بخواھند به کالم او گوش فرا دھند
 .ترک نمود

 یدر ملک شخص ينیژنرال دوگل از انزوانش ١٩۵٨سال  یدر ماه م
 . برگشت يسآمد و به خواست فرانسه به پار يرونب یخود در کلمب

از  يجانبنا به خواست آذربا ١٩٩٠ یدر جوال يزاف ن یعل يدرح
 . بازگشت يشخو يھنو به م يددر مسکو دست کش يینھات

 ينمعموالً افراد در ا. ساله بودند ۶٧ھر دو ھنگام بازگشت به وطن 
مشغول می خاطرات خود به نوشتن و  پرداختهسن به مراقبت از نوه ھا 

و  يشخو یلذتبخش در کنار کانون خانوادگ یآنھا از زندگ یول شوند
 يھننجات م یبرا يطشرا ينتر یدر بحران و نديدنوشتن خاطرات دست کش

اتحاد و استقالل فرانسه و  ينتضم یبرا يکی شتند؛به وطن بازگ يشخو
 . يجانو استقالل آذربا یارض يتحفظ تمام یبرا يگرید

 یارزش يستمدر س ياستمدارس يکبه عنوان  کماکاناف  یعل يدرح
 یو یت براوق يچھ يوناليسمسخن درمورد انترناس. يافت یشکل م یشورو

تجربه ما در ما «: نبود یحزب یبر اساس اندرزھا یا يشهکل یتنھا کلمه ا
به  يادز يارآورد که تنھا توجه بس یم به وجودرا  يراعتقاد خلل ناپذ ينا

 یاعتماد یبرد، ب یم ينمناقشه را از ب ينهزم مختلف یھا ملتمنافع 
برد  یم ينا از بر یا يسهدارد، ھراس از ھر دس یبرم يانمتقابل را از م

مختلف صحبت  یکه به زبان ھا یکارگران و دھقانان ياندر م به ويژهو 
 يانم يزارتباطات صلح آم آورد که یم به وجودرا  یاعتماد يند،نما یم
به آنچه که در تمدن معاصر  يابیدر دست يشرفتپ یذره ا یو حت للم

مجموعه  .ينلن. یا. و. (»است يرممکنکامالً غبدون آن باشد،  یارجح م
 ) ٢۴٠، صفحه ۴۵کامل آثار، جلد 
 یو دولتمرد نام ياستمدارس ،اف یعل يدرحتوان گفت که  یم به راستی

 يستمدر اواخر قرن ب یاما و عملگرا بود يوناليستیانترناس یشورو
 یفاکتور مل يتو اولو يتاھم يرامونشارل دوگل پ يدهازعق يدیبرداشت جد
 گونهآن ی،آر. شعارھا و اصول کشف نمودنظرات،  يد،عقا يگردر مقابل د

 يگرد يده ھایعق از اکثر یبه ما نشان داده است آرمان مل يزخ نيکه تار
 يکتنھا  ينجااز ا يسترئال ياستمدارس يک یبرا. بوده است يدارترپا ياربس
 .ھمانا نجات ملت است نجات دولت: يدآ یبه دست م يجهنت

در صد  ينجادر ا. يام سادوواکوچه ساکت و آرا. یوار یشھر کارلو...
که  »يستولبر«استراحتگاه  ،»ينسکايامل«معروف  یستون ھا یمتر
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آمد، قرار  یبه شمار م یمھم شورو یھا يتاستراحتگاه مورد پسند شخص
کند  یم يفما تعر یرز برا یگل ھاياری آب ينمسن در ح یباغبان. داشت
 يدهد در اينجا را... نف وومارشال ک يتسکی،اف، شرب یعل يگين،که کاس
ناقوس آن ھمه جا  یصدا که یدر حال یروس يبایز يسایکل یگنبد آب. است

 يگردر طرف د. يدآ یبه چشم ماز فراز باغچه محوطه ، استرا پر کرده 
 یباغچه منظره استراحتگاه مدرن ھمراه با ھتل ھا و استراحتگاه ھا ينا

 .دارد يبايیشمار آن چشم انداز ز یب ککوچ
 یدرباره آنھا صحبت م یکه باغبان آن قدر خودمان یافراد ريتصو اگر

آمد، صحبت  یدرنم يششبانه مسکو به نما يزيونیکرد، در برنامه تلو
ھمانجا  دوستانه) خداحافظ( »یآگو«مسن با گفتن  يرمردما با آن پ یاتفاق

 ياسیمفسر س ين،بو ساندرالک يادھمان شب به . شد یسپرده م یبه فراموش
 يتهمشاور کم ،سابق يپلماتد ی،مرکز يزيونتلو و »يزوستياا«روزنامه 

مشاوران  ينتر يکاز نزد يکی ی واتحاد شورو يستحزب کمون یمرکز
يزيون ترتيب داده شده در تلوبرنامه ای  ـ آندروپوفبرژنف و  ـ يرکلدو دب
به برنامه  يندر ا يویآرش يرمختلف و تصاو یاز دوره ھا يریتصاو. بود
 :درآمد يشنما

قرار گرفته  آندروپوف يميرويچوالد يوری بزرگ جشن يزم پشت
 يکو،گروم او در سمت چپو اف  یعل يدرحاو در سمت راست  .است

گفته  لطيفه ای يد،آ یبرم يرکه از تصو آن طور. نشسته اند... و گورباچف
 يکو،گروم یحت. خندند یم آندروپوف يوریاف و  یعل يدرح. شده است

که در غرب به جناب  یشورو حاداتخشن و وس عبامور خارجه  يروز
 یبر صورت گورباچف تبسم. مشھور بود، لبخند بر لب دارد» نه«
آمد  یبورو به شمار م يتپول »یعاد«که ھنوز عضو  یگورباچف يداست؛پ

. نشده بود يدهبرگز یاتحاد شورو يستو به عنوان شخص دوم حزب کمون
به عنوان شخص دوم  نکورنچ ينويچاوست ينپس از مرگ برژنف، کنستانت

 يخائيلامر حسادت م ينو ا يدانتخاب گرد یاتحاد شورو يستحزب کمون
 .يختگورباچف را برانگ

 یفاتحانه از اروپا ٢٠٠۴سال  يلآور یچک در روزھا یھا روزنامه
 یبه شورا يگرکشور د ٩کشور چک و  یاول ماه م. نوشتند یبزرگ م

ً (» دنس«روزنامه . شدند یاروپا ملحق م به ) »مالدا فرونتا«سابقا
  : دادمی گزارش  خود خوانندگان

 ٩/٣ ، مساحت مامی باشدنفر  يليونم ۴۵۵ما  يتجمعھم اکنون «
 » ...يمکشور ھست ٢۵. استمربع  يلومترون کيليم
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ً دق شب  ينطن یتوپ شاد يکشل یوار یدر کارلو ١٢رأس ساعت  يقا
. يدگرد ینورافشان گو رنگارن ینوران یآسمان با فشفشه ھا. انداز گشت

ھم ... و یاسلوون ی،استون يتوانی،ل ی،لتون يرد،گ یچک جشن م یجمھور
 ييمتر بگو يقدارد و اگر دق یرا برم يشاروپا مرزھا .يرندگ یجشن م
 . گستراند یتا شرق م را يشمرزھا

 ياليستی،سوس یاتحاد کشورھا ديگر يادن يدجد ياسینقشه س یبر رو
 ياریھم یعضو شورا یو کشورھا ورشو يمانعضو پ یکشورھا
 ياررا در اخت يادن يداتپنجم تول يک قرن گذشته ٨٠که در دھه  یاقتصاد
اروپا  اتحاديه یشورا عضو کشور ٢۵نقشه  يندر ا. وجود ندارد ،داشت

در  یخورد که زمان یبه چشم م ديدیج یقرار دارد و در آن نام کشورھا
 . ستکشورھا يناز ھم يکی انيجآذربا. قرار داشتند یاتحاد شورو يبترک

خدا کند که در دوران «: اظھار داشته بود يلسوفیف يشسال پ ٢٠٠٠
 است و در یعاد یاز ترس افراد یسخن ناش ينا. »ینکن یزندگ ييراتتغ

 ينچن. توان شاھد بود یگونه را م يناز ا يیھراس ھا ن ھاقر یتمام طول
) النه، يانهکاشانه، آشکلبه، (سقف خانه  يرخواھند در ز یم يیانسان ھا

 . طوفان بمانند يافتن يانخودشان پنھان شوند و چشم انتظار پا
دھند  ید که از وقوع طوفان خبرمنوجود دار يعتطب در ياریعالئم بس
به . يابدعالئم را در ينتوجه ا یتواند با اندک یم یکه ھر انسان یبه گونه ا
 یگرد و غبار م پر یدبه کرات با ينقبل از بارش باران سنگ ،طور مثال

 وتتفا ينبا ا شود یم يافت يزبزرگ ن یھا ياستدر سآن مصداق . وزد
که بتوانند قبل از زمان غرش  شوند یم يداپ یمعدود افراد ينجاکه در ا

 . شدن آن را حدس بزنند يکنزد رعد
اف و گورباچف  یعل يکو،، گرومآندروپوفاز  يزيونیتلو فيلمبرداری

ھم که  ١٩٨٣سال  يانپس از پا يا ١٩٨٢وامبر سال تواند قبل از ن ینم
شگفت . ، صورت گرفته باشداست بوده آندروپوف يوری يماریبا ب زمان
ً دقيعنی  ٢٠٠۴ يلآور یدر روزھا يرتصاو يناکه  ينجاستا يزانگ  يقا

به  يزيوندر تلو ،يمکتاب افتاده بود ينبه فکر نوشتن اما ھمان زمان که 
 . يدمصادف گرددو نفر از ما  يکیآن توسط  یدرآمد و با تماشا يشنما

 ً  ينا یشناسد ول ینم يداگر و شا يخشود که زبان تار یگفته م غالبا
 يوھایتکامل سنار یبه چگونگ يشيدنتواند بر سر راه اند یھم نم يلدال

 یبه جا ؟...آمد اگر یم یچه بر سر شورو. يدنما يجادا یمانع حوادث
 به ھر. نمود يگزينرا جا یمتفاوت یالت ھاتوان ح یم) سه نقطه... ( ينا
 . نبود یمحکوم به فروپاش یست که اتحاد شوروآن یعموم يجهنت ویر
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متحده  ياالتسابق ا يرسف ،جناب جک متلوکبه نظر نافذ  ينهزم ينا در
 »يکوتورن یدلوو«در مصاحبه با ھفته نامه که  یدر اتحاد شورو يکاآمر

  :يمکن یاستناد مر داشته است، اظھا ٢٠٠۵سال  یجوال ۵ يخبه تار
فشار غرب رخ نداده  يجهدر نت يستینظام کمون يبو تخر يفتضع«
واگر آن به  ه استيوستبه وقوع پ یاصالحات گورباچف يجهبلکه در نت است
  ...يدنما يداتوانست نجات پ یم یاتحاد شورو يد،انجام یم يتموفق

 ياو ” نگ سردج“ يرناگز يجهنت یرو يچبه ھ یاتحاد شورو یفروپاش
 . »غرب نبوده است یتالش ھا
ساده  بدين اندازهکه جناب متلوک آن را » تحرکات غرب« البته

اصالحات  با یاتحاد شورو. نمود يفاکرده است، نقش خود را ا يابیارز
 یم یرشد و تکامل اجتماع یھا ينهعاقالنه و در نظر داشتن ماھرانه زم

و  يستدگمات یافسوس افراد. يابدعه و توس ايدنم يداپ ياتح يدتجدتوانست 
 ينتر یو اساس ينکه مھم تر يافتند یاستقرار م يترأس حاکم رمتحجر د

 ای يمیقد یمحض و کورکورانه از فرمول ھا يتتبع ی شانقانون زندگ
  .جلبک گرفته انددر گذر زمان  يايیدر یھمچون قلوه سنگ ھااست که 

ه افراد جامعه و دولت ب ،يدحزب رس يرکلیگورباچف به دبزمانی که 
پس از . امور کشور را فراھم آورد يعو تسر يدتجد تقول داد تا موجبا

 یناکاف يشخو يدعقا یرا برا شپھناور دولت یفضا یحت او یمدت کوتاھ
را نه فقط به اتحاد ) ؟( يشخو يننو يشهاند یاجرا گورباچف. دانست
در . نمود يشنھادپ ايبلکه به تمام دن ياليستیاتحاد سوس یو کشورھا یشورو

رھبر به ھر . نابسامان شده بود يشاز پ يشب مملکتاوضاع  ھمان زمان
 یو ھر کس را که جرأت م يختر یبھم م آن رازد،  یآنچه که دست م

 .ساخت یکرد به آن اعتراض کند، طرد م
با روزنامه  گفتگودر  ينوفيفز الکساندر ،معروف يسندهو نو يلسوفف
  :گردد یم يادآور ياکوکوژم يکتورو نگار
لحظه گفتم که  ينھم ،گرفته شد بکار ”يکاپرسترو“اصطالح  یوقت«

من  ”يسمگورباچف“ کتاب ١٩٨٨در ھمان سال . است ”يکاکاتاسترو“ ينا
  .»انتشار يافت

که  يیھمان جا در يافت؛انتشار  کتاب در آلمان يناشاره نمود که ا يدبا
سال بعد  ينچند. نموده بود يدبرجسته را تبع يشمنداند ينا یحکومت حزب

  .بازگشت يهبه روس یو
 یدوره ا یھا یاز سخنران يکیدر «: دھد یادامه م ينوفيفالکساندر ز
 ينتر يفشد که ضع يدهپرسمضمون از من  اينتحت  یسئوال من در غرب

 يفمن پاسخ دادم که ضع ؟ينمب یرا در کدام قسمت م یشورو يستمبخش س
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. يدآ یستحکم تر از ھمه جا به حساب ماست که م ینھاد حزب بخش ينتر
 یمرکز يتهکم یادامه دادم که در نھاد حزب. يچيددر سالن پخنده حاضران 

 يشترحاضران ب دهخن. است ينتر يفضع یاتحاد شورو يستحزب کمون
اتحاد  يستحزب کمون یمرکز يتهشد و باز ھم ادامه دادم که در کم

تواند  یم یو. يرکلا دباست و در آنج ينتر يفبورو ضع يتپول یشورو
اما من در آن  گونه ھم شدھمان. شور را بپاشاندک کل سال يمدر مدت ن
و بدون  شتنددانستم آنھا شخص مورد نظر خود را در نظر دا یزمان نم

 )٢٠٠۵آگوست  ١٨، »پراودا«. (کردند یرا بزرگ م او یعجله ا يچھ
فوق  یبه اداراف با تجر یعل يدرکه مسلماً ح ينب يکبار سياستمداران
 روح بشر يايیاز پو يحو برداشت صح يشخو ياسیس یالعاده و نبوغ ذات

کردند که به قول گورباچف  یدرک م ،آمد یاز آنھا به شمار م يکی
افتادن  يانو به جر) ه استافتاد يانپروسه به جر(» پروسس پوشول«

  .يدخواھد انجام یشورو یپروسه به فروپاش
آرام ساخت،  یاز خود جدا م يدبا يهروس که یکوچک یدرباره واگن ھا

متحد  يرزمزمه ھا درباره جماھ ينا. يدرس یبه گوش م يیزمزمه ھاآرام 
روس ھا  يشترب ياسال و  ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠شد که  یم يانب يیو ملت ھا

. کردند یم ندگیز يگرکشور کنار ھمد يکبا آنھا در  یو شھروندان روس
، مورد دھدسوق  یظام را به فروپاشن یدر ھر کشور ياستمداریچنانچه س

آنھا را مورد مسخر  یدر اتحاد شورو يتجمعاما  يردگ یمحاکمه قرار م
 . دادند یتفقد و توجه فوق العاده قرار م

 ينا. يافت یرشد م یشورو يرجماھ در یطلب يهتجز يهروح يجبه تدر
 ،بودند يتو حاکم يتکه تشنه مالک یتوسط نخبگان مل يکسواز  يهروح
منافع  يلهبه وس ييم،راست بگو رک و اگر يگرد یشد و از سو یم يکرتح
با آنکه  یشورو يرجماھ. شد یم يتھدا يرمس ينبه ا يرجماھ يدهد يبآس

عمالً  در حقيقتمخصوص به خود داشتند اما  یاساس ونپرچم، سرود و قان
کادرھا توسط مسکو  یاعضا. برخوردار بودند یکم ياراز استقالل بس

درجه، عزل و نصب، عفو و  یپاداش، ارتقا یاعطا. يدگرد یم يينتع
به ناگاه مشخص . يرفتپذ یھمه از جانب مسکو صورت م ...و اعدام
ً دق یحل نمود ول مسکوتوان بدون  یامور را م یکه برخ يدگرد حل چه  يقا

بود که مسکو افسار  ينمسئله ا ؟بود يربدون دخالت مسکو امکانپذ یموارد
  ؟يردتواند آنھا را در دست خود بگ یباز ھم م ياآ ؟سازد یرا تا کجا رھا م

 یم يهتغذ ینعمتان خارج یول یکه از سو یمختلف، افراد یھا گروه
 يدهکه نقاب بر چھره کش ياهس يهصاحبان سرما و ھا يستشدند، پوپول

 يراز جماھ يکدر ھر . افتادند يتکسب حاکم یبودند، به فکر مبارزه برا



 15

و  ينو گرجستان، در اوکرا یجمله در مولداواز  یشورو يهاتحاد
 يگرید ياروجود داشت البته عوامل بس یخاص یپارامترھا... و جانيآذربا

به  ؛ودھم اثرگذار ب یخارج ياستو س یاجتماع يخی،ھمچون عوامل تار
تمام  يتوانیداشتند، در ل يتفعال ينمحافل پرو روم یمثال در مولداو طور

و در  يدگرد یضد روس اداره م »وديسيسا«گروه  يلهامور به وس
 يقواداشته شدند تا منجن ياستخورده به کار س يبن فريامعدنچ يناوکرا
به دستور  يجاندر آذربا. را از تخت ساقط کنند یحکومت شورو وار

 ھرچندگرفت؛  یصورت ماف  یعل يدربا ح ياسیحساب س يهمسکو تسو
تر  يحبه عبارت صح. حضور نداشت يجانبود که در آذربا یمدت يداو مد

 یو اجتماع یرکود فرھنگ. حضور نداشتھنوز توان گفت که در آنجا  یم
 . حاکم بود يجانآذربا یبر جمھور

 
ھمه ادوار  در يت،انسان و حاکم يخ،در تار يتچون ھو يیھا سوژه

 ياتدر جزئ یاوقات کنجکاو یگاھ. يرندگ یمورد توجه انسان ھا قرارم
 يدکه از د یاز مقاطع زمان یھبران در برخپادشاھان و ر یشخص یزندگ

ً چن یاست ول ينانهکامالً کوته ب ،عموم پنھان مانده است  یتوجھ ينغالبا
 ينفرانکل ير،رھبران چون پتر کب یدرک آنست که چرا برخ یتالش برا

» رخدادھا«و دوگل بر  یگاند يل،چرچ ين،روزولت، آتاتورک، استال
ملت و کشور  يگاهعلل مشکالت، جا رانند و با برطرف کردن یفرمان م

 یتند يالبھمچون س» رخدادھا«بخشند اما ھمان  یخود را ارتقا م
کشند؛ آن زمان  یاراده به دنبال خود م یب برا به مثابه تکه چو يگراند

 ،دوم يکالین يهامپراتور روسچون  یاست که تاج ھا از سر رھبران
 يسرئ ينو آخر يناولو  یآلمان يلھمو ،فرانس ژوزف يشامپراتور اتر

 یفرو مگورباچف  يخائيلم ياليستیسوس یشورو يرجمھور اتحاد جماھ
 . افتند

 يستحزب کمون یمرکز يتهسال در رأس کم ١۴اف  یعل حيدر
به  یبه عنوان رھبر جمھور یقرار داشت که در دوران شورو يجانآذربا

و عضو  یشورو حکومتشخص در  ينسال دوم ۵ یو. آمد یحساب م
و  يلتشک. بود یاتحاد شورو يستحزب کمون یمرکز يتهکم یبورو يتپول

با نام او گره  یشورو یفروپاش دورانپس از  يجانآذربا یاستقالل جمھور
سال آن را  ١٠از  يشب يزن یشورو یپس از فروپاش یو. خورده است

بازگشت ژنرال دوگل  ياستبه صحنه بزرگ س یبازگشت و. نمود یرھبر
. سازد یفرانسه از دست رفته را به ذھن متبادر مدر  يتبه صحنه حاکم

و  يطدر مح ياریبس یھا تفاوتبا آنکه  يخیتار يتدو شخص ينا يسهمقا
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نکته برجسته را بر ما  ينآنھا وجود دارد، ا يتحوزه فعال ياسیس يطشرا
 آنھا مھم تر از ھر یھر دو یکشور برا یسازد که منافع مل یروشن م

 يدرکه بنا به دستور شخص ح يدب است بدانجال. بوده است يگرید يزچ
دوگل در سال  ژنرالکه  یبر سردر منزل ١٩٩٩در ماه مارس  اف یعل

 .يدنصب گرد يادبودیسر برده بود، لوح در آن ب شبی را ١٩۴۴
. شناسند یم یرا به خوب يلرنفتچ يداندر م يمعظ یبنا ينا شھروندان باکو

 شاھکارھایدارد که از معروف قرار  یقاالس يزق یبنا آندر پشت 
 یھم م ینگونه در پيقرن ھا بد. باشد یم يالدیقرن دوازدھم م یمعمار
 . گذرند

 يتیبارز شخص ياتاز خصوص و اراده مستحکم یاستعداد ذات داشتن
 يزکامالً منضبط و قبل از ھر چ یفرد یو. رود یاف بشمار م یعل يدرح

و ھمه  يگرانه کالم ددر گوش سپردن ب. بود يرابتدا نسبت به خود سختگ
 یگرد ھم جمع م مفھوم گسترده به نام خلق و ملت يک يهآنھا که در سا

 يک يامبرگونهپ يشیعاقبت اند. داشت یفرده منحصر ب يژگیشدند، و
وجود  ویسردار توأمان در  يکشجاعت  ينبزرگ و ھمچن ياستمدارس

و حس  يقعم يمتوان به تعال یاو م ياتخصوص يگراز د. داشت
 یو. بوده است، اشاره نمود یذات یاو که استعداد يفظر یشناختيباز

را که  يیتوانست آنھا یم. دبو ينهک ینظر، گشاده دل وببلند  یشخص
اراده  یشدند، ببخشد اما افراد نادان، ب یم يیسھواً مرتکب خطا ياتصادفاً 

  ... به بخشش او داشته باشند يدیام يچھ توانستند یو طمعکار نم
آن که  يشوا،رھبر، پ يعنی يدرح .نام نھادند يدرح او را تولد ھنگام به

از گشوده  ی،و يافتنپرورش  یکتاب از چگونگ ينما در ا. ستا يشروپ
از  يجان،گرفته تا سراسر آذربا يزشبه چشمان او از نخجوان عز ياشدن دن

در  يزو ن قفقاز يدهسر به فلک کش سلسله جبالخزر گرفته تا امتداد  يایدر
 ياستمدارینمود و از س يمخواھ يتروا يتانبرا یپھناور اتحاد شورو رکشو

 یخلق و رھبر مل یيشواپ يگاهدر جا او از قرار گرفتن وی و یو دولتمرد
 . آورد يمخواھ يانسخن به م
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 بخش اول
 »...آمده ام يادر نخجوان به دن من«

 
 

 ، نخجوان١٩٢٣سال  یم ١٠
 
 يدراف ح یمن، عل«: نوشت یمھمواره در شرح حال خود  وی

ھر بار . »آمده ام يادر نخجوان به دن ١٩٢٣سال  یم ١٠اوغلو،  يرضاعل
نوشت، ھمواره  یم... و مسکو ينگراد،در باکو، لنسطرھا را  ينکه ا
 یچشمانش مجسم م يشرود ارس در پ يهو آرام حاش يباشھر ز يرتصو
  .يدگرد
قرن و  ينشھر که چند ينمسجد ا یبر بلندا یماه م یبھار یروزھا 

کرد  یھزاره را با صالبت پشت سر نھاده بود، صاف و درخشان جلوه م
 یم ينشوالد ينهبر س يدهکه نوزاد نورس يدیچون بارقه ام يدو خورش

 . نمود یم یتاباند، نورافشان
 اف ھا یفرزند خانواده عل ينچھارم یبھار یروزھا يناز ھم يکی در

 برادر عزت خانم کودک را يادبه . آمد يابه دن ـ عزت خانم و يرضاعلـ 
برادر ھا از زنگه زور  يجانیآذربا يمتبه ھنگام عز. نام گذاشتند يدرح

را پشت سر گذاشته بود،  یبھار زندگ ٢٣که  یدر حالعزت خانم 
عباس اف  يوبنوشته ا» زنگه زور«سال ھا بعد کتاب رمان . درگذشت

پس از خواندن دو  يقهشف. گشت یاف ھا دست به دست م یدر خانواده عل
 يزکرد که مادر ن یم يادآوریکتاب به برادران بزرگش  ينجلد قطور ا

ً دق  . کرده بود يفماجرا را تعر ينگونه ا ينھم يقا
 مؤلف. يیگو یتو درست م يقهشف: کرد ييدرا تأ يقهشف سخن يزن حسن

 . را نشان داده است يدو واضح درد تبع يقدق ياربس
ھم داخل شدند،  یدست آباد ييناز پا ياناوزون کيآندران سربازان«
. يددر آتش شعله ور گرد ند خانه آن طرف تر در دامنه صخرهچ زمان

 یھر چه م ،خواست که آنجا را ترک کنند یم یآباد یجومارد از اھال
 . توانند با خود بردارند و به کوه ھا پناه ببرند
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. بودآکنده شتناک و وح يزھراس انگ يادھایاز داد و فر یآباد فضای
صخره  ياگو. را پر کرده بود یزنان و کودکان آباد يونو ش يهگر یصدا
که در شرف  يزیغم انگ یتوانستند نسبت به تراژد یھم نم یسنگ یھا

حامل  یاالغ ھا ه ھمراهبمردان اسب سوار . تفاوت بمانند یوقوع بود، ب
و  يدندکش یره مکه از ترس نع یھراسان یھا يشگاوھا و گاومو  هبن و بار

تنھا . به راه افتاده بودند يدند،لول یم درھم یھمھمه وشلوغ يندر ا
بدون خانه  یتوانستند زندگ یشده بودند و نم یکه از غصه روان يرمردانیپ

 . »ماندندباقی تصور کنند، در روستا  يشخو یو کاشانه را برا
لغ بر باپل  يزابتلي يتبخش زنگه زور از وال يستمقرن ب يلاوا در
 يگانھا در کنار ھمسا يجانیآذربا. داده بود یرا در خود جا یآباد ٣٢۶
و  یروس. مشغول بودند یدام و پنبه کار یو کرد به چرا یروس ی،ارمن
 یخود به عبادت م ساجدھم در م هيعو ش یخود، سن يساھایدر کل منیار
باغ به وفور وجود داشت، از  برکت منطقه پر يندر ا يزھمه چ. رداختندپ
که  یسرسبز یھلو و شفتالو گرفته تا چمن ھا و تپه ھا ،یگالب ،يبس یھا

ارائه داده  يقیاز مورخان آمار دق يکی. شدند یدام ھا در آن به چرا برده م
قرن  يلدر اوا. باشد ینفر م ١٢٣١٩٧بخش زنگه زور  یشمار اھال: است

س رأ ٨٣٠٠٠: بوده است زير به شرحدر اين بخش  دامآمار گذشته 
 يندر ا ینوغان دار ...و رأس بز ۴٠٠٠رأس گوسفند،  ٨٣۴٠٠ يش،گاوم
 . استخراج و ذوب مس آغاز شده بود. بود توسعه در حال بخش
 یبرا يلیبود و مردمان صلحجو دل یعموم يزکه ھمه چ یزمان تا

 ينداختهآنھا فاصله ن ينسوزان ب ينهو ک یمل عناد يوارمناقشه نداشتند و د
 . يدرس یم يزرفت و به ھمه کس ھمه چ یم يشپ یه خوبب يزبود، ھمه چ
. در دل او نھاد یغم تلخ يشهھم یبر سر عزت خانم آمده بود برا آنچه
را از فرزندانش پنھان  يشخو یکرد تا غم درون یکه او تالش م ھرچند

ترھستند، چشمان  يقاما دختران که معموال نسبت به پسران دق يدنما
 .بودند يدهد يست،گر یم یدر گوشه ا یناشکبار مادر را که پنھا

شد،  یزنان در نخجوان برگزار م يبايیبدون شک اگر مسابقه ز 
عرف حاکم بر  يناما قوان يافت یرتبه دست م ينعزت خانم به باالتر
گونه  يناجازه ا با توجه به حرمت و عزت زنان یجامعه و اعتقادات سنت

عزت خانم ھمچون . ادد یرا نم یمراسم ينچن یھا و برگزار یآزاد
برگرفته  يمبر اساس مفاھ و اجدادش ـ يگمو سارا ب رقلوجعف ـ خود ينوالد

پسرانش او را بدون  یتا آن اندازه که حت کرد یم یقرآن زندگ يماز تعال
 . يدندد ینم یروسر
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مادرش بود که در به  یدر داخل اتاق مشغول شانه کردن موھا شفيقه
و با عجله » برگشته است يدراحتماالً ح«: عزت خانم گفت. آمدصدا در
 . اش را بر سر گذاشت یدوست داشتن يیکالغا یروسر

چه  يتبزرگ و پرجمع یخانواده ھا يگراف ھمچون د یدر خانواده عل
افراد  يگراز د يشمادر ب يندر اوکرا يا يهچه در روس يجاندر آذربا

ار در از ک يدرپدر ح. کرد یشد و تالش م یخانواده متحمل زحمت م
 .معادن نفت باکو برگشته بود و در راه آھن به کار مشغول شده بود

اف به افتخار به  یعل يرضاعل يورانو لوکوموت يمیاز دوستان قد يکی
. سوت ممتد گوشخراش قطار را چند بار به صدا درآورد يدرآمدن ح يادن
دعوت  يرينیبنا به رسم و عادت به صرف شام و ش يل نيزفام يکاننزد
 . دشدن

را بر سر خود  ياتخود ھمه ح یکه با صدا يغوج يغج یکوچولو اين
. و سورا ينحسن، حس: داشت يزخواھر ن يکدو برادر و  ،گذاشته بود

و  يقهعاقل، جالل، شف یبه نام ھا يگرفرزند د ۴بعدھا به لطف پروردگار 
 . دختر ٣پسر و  ۵با  یخانواده ا. آمدند يابه دن يقهرف

 
 

 يخدر تار روزی
 
و  یشورو يراوضاع اتحاد جماھ يدکن یگمان م ...١٩٢٣ یماه م ١٠
 ياریزمان بسکه اکنون از آن روز  ١٩٢٣ یماه م ١٠در  يجانآذربا

باکو و نخجوان را ورق  یروزنامه ھا ؟گذشته است، چگونه بوده است
 : نوشتند یآن روزھا چه م از ينيمتا بب يزنيمم

 یشورو یکارگر یھا يهاتحاد. شد يرکارگران در آلمان فراگ تظاھرات
 ۵٠٠منطقه رور با فرستادن  یکمک به کارگران اعتصاب« جھتمردم را 

امداد توسط نفتگران باکو و  یواگن ھا يناول. خواندند فرا» پود نان ھزار
 . شد يلدونباس تشک يانمعدنچ

 ینم ياليستیسوس یشورو يرما زحمتکشان اتحاد جماھ: نوشتند یآنھا م
 . يمھم طبقه خود باش یرفقا یناظر بدبخت یتفاوت یبا ب يمتوان

متحده  ياالتبه ا یروس يدگارد سف یورود اعضا يهھا عل آمريکايی
به افتخار پروفسور  یجشن«در مسکو . کنند یاعتراض م يکاآمر
 يروین يتتقو یبرا یدر سراسر شورو. شود یبرگزار م» ١يميريازفت

                                                 
پروفسور دانشگاه ). ١٩٢٠ـ  مسکو  ١٨۴٣پترزبورگ (تيميريازف کليمنت آرکاديويچ  ١

از طرفداران راه . »زندگی گياھان«و » چارلز داروين و دانش وی«مؤلف کتب  .مسکو
  مترجم. داروينيسم
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 يعصنا یکارگاه خصوصکارگران . کنند یم یپول جمع آور يیھوا
از . ھزار روبل پرداخت کردند ٢٨٠و  ميليون ٢٢در باکو مبلغ  یبافندگ

روبل اوراق  يلياردم ١۶مبلغ  يچمارکو یبه نام آلکس یعاد یشھروند
به  يزیمحمد ق يبابه نام ز یخانم. شد يافتبھادار به عنوان کمک در

و  يليونرم ینشھروندا. روبل لوازم منزل اھدا نمود يلياردم ۴۵ارزش 
 : يیھوا يرویدرباره ن یباز ھم خبر. تادنداف يخبه تار يقطر ينبد يلياردرم

فقره اوراق  ٣اھداء ه خاطر ف بوو اوگانز يدلشتينا يبلمان،س يقرف از
 يمارستاناز حوزه ب يگریورق قرضه د. شود یتشکر م یروبل ۵قرضه 

اسر تسر که در یلھمان سال از محل پو يانتا پا. يداف اھدا گرد يزبيکعز
 یشورو يیھوا يرویبه ن يمافروند ھواپ ٢ ،شده بود یجمع آور یجمھور
 ٢۶ يادبه  يگریو د» سرخ یباکو« يماھاھواپ ينا از يکی. داده شد يلتحو
 يکی يزاف جسور ن يزبيکعز یمشھد. شد اميدهن» ٢۶« يیباکو يسارکم
 .معروف بود يسارکم ٢۶ يناز ا

اف و ھمه  يزبيکعز یھا مشھد يسیانگل ١٩١٨در سپتامبر سال 
 یچند. کردند يربارانسواحل خزر ت یماسه ھا یرا بر رو يگرد يقانرف
 يادبود يساز تند» ٢۶« يمایقبل از به پرواز درآمدن ھواپ تر يشپ
توسط  يادبود يستنداين . شده بود یشده پرده بردار يربارانت يسارھایکم
 يميروالدنام . ه شده بودو شوکو ساخت فوياکولمعروف،  یھا يتکتآرش
 یشورو يرکتابخانه اتحاد جماھ يدشوکو با ساخت ساختمان جد يويچآلکس
  .کامالً شناخته شده است ينلن. یا. به نام و ياليستیسوس
 يسنين یرا که سروده سرگئ» ٢۶منظومه « يزن »یرابوچ ينسکیباک«

د خو يزرا به دوست عز ظومهمن ينا يسنين یسرگئ. بود، منتشر ساخت
. »فولياکو. گ يسته،باعشق به نقاش شا«: داشته بود يمتقد فوياکول

 . ساخت یمرتبط م بھمآن دو را  یزندگ ياریموارد بس
 يافتیدر ض ١٠خانه شماره  ،»ياسادووا بولشايا«خيابان در  ،در مسکو

با رقاصه  يسنين یداده شده بود، سرگئ يبترت فولياکو یکه توسط گئورک
خانه  يندر ھم يزکاپالن ن یفان. کان آشنا شده بوددون يسدورادلربا، آ

 يناو بود که به لن .کرده بود یزندگ »اياسادوو« يدانمشرف به م
که » گودوک«خبرنگار روزنامه  بولگاکوف يخائيلم. ودکرده ب يراندازیت

خانه  يندر ا يزآورد ن یدرم يررا به رشته تحر »يدگارد سف«شب ھا 
 . کرده بود یزندگ یعموم
را  يختوان انبوه کالف سردرگم تار یم. استشده  يدهنت درھم يزچ هھم
 یکه باکو ھم برا يمشو یم يادآوررو تنھا  يناز ا. گشود يتنھا یتا ب

حال به . يدآنھا گرد يتخالق يیسرمنشأ شکوفا فوياکول یو ھم برا يسنين
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دانش آموخته  ١١۰...: يمگرد بازمی ١٩٢٣ یماه م یصفحات روزنامه ھا
گرفتند تا  یرا فرا م يسمدر باکو اصول مارکس یشورو یحزب مکتب

را از ذھن آنھا  یطبقات يشهاند ياتوده پرولتار يانبا نفوذ در م«بتوانند 
را  يدتفکر جد یخارج سازند و به ھزاران ھزار انسان زحمتکش مبان

 .»آموزش دھند
 یکارخانه و کارگاه با انتشار فھرست اسام یحزب یا يهناح کميته

کرد  یاز عموم مردم درخواست م در حزب يتخواستار عضو يقانفر
دارند، مدارک خود را به  یاعالم شده اعتراض یچنانچه نسبت به اسام

اعالم شده  یفھرست اسام يهاعالم. يندحزب ارسال نما یا يهناح يتهکم
 :يندازيمبه آن ب ینگاھ يستن بد. باشد یکوتاه م
. پ. گ يقانرف: گردد یالم مدر حزب اع يتعضو ینامزدھا اسامی«
حوزه کارگاه  يارسکايا،کراسنو. گ. ل يدت؛ف، حوزه کارخانه اشموکازاک
ُ . یا يکی؛مکان . ف، سوفدوت. ف. نفت؛ م آذ یف، بخش ساختمانوزاخار. ا

. ت. ف، دوآکوپ. آ. آ ؛”ياپرولتار“حوزه  ين،زال. ت.ف، ووفافون. یا
 حوزه بخش قاراشھر آذ ين،استپ. یا. ک خاچيانتس،. گ. س ف،ويالتف

؛ ٢شماره  یف، کارخانه نساجومورات. آ. ف، آوکاسپار. گ. ینفت؛ ا
  » ...یاحمدل یجعفر غضنفر ابوالفضل حوزه روستا

 
دو  يانم ١٩٢٢دسامبر  ی را که درقرارداد يرخود تأث زمانه

به امضا  يهروس يونو فدراس يجانخلق در امور فرھنگ آذربا يساريایکم
که  ـ پتروگراد و مسکو یعال يلیمؤسسات تحص. يدنما یم يقتصد يد،رس

 یعال شمراکز آموز يگرو دـ  نام نداده بود ييرتغ ينگرادھنوز به لن
 یخود به دانشگاه ھا يادرا از بن يازو کتب مورد ن يزاتتجھ یشورو
را به آنجا  یکادر يروھاین آنکه فرستادند و از ھمه مھم تر یم يجانآذربا

دانشگاه و  ی،عال يلیمؤسسات تحص يناول یھا یکرس .کردند یاعزام م
  .بودشده  يلتشک یاساساً از دانشمندان روس يجانآذربا يکتکن یدانشکده پل

و  يقسازمان تحق یبا مشارکت فعاالنه دانشمندان روس ١٩٢٣در سال  
 ی ـعلم یبعد دانشکده دولتسال  ۶. نھاده شد يانبن يجانپژوھش آذربا

 يکعلوم آکادم يالتتحصآمد و  به وجودسازمان  ينبر اساس ا یپژوھش
 . پا گرفت از ھمان دانشکده يجانآذربا
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 يسارھایکم یشورا ١٩٢٣سال  يلآور ٢٢اساس مصوبه مورخه  بر
 حق انتشار ١يتآذل یرپرتوآر يتهبدون کسب اجازه از کم یاثر يچھ«خلق 
مصوبه توسط  يیدستورالعمل اجرا. »را ندارد یو اکران علن یعموم
 يسارو کم یامور داخل يسارمعاون کم يجان،امور فرھنگ آذربا يسارکم
 .يدو ابالغ گرد ينتدو يهعدل

» عشق ھوسار« یمردم باکو را به تماشا يشنما يغاتیتبل پوسترھای
 يشنما. کردند یشد، دعوت م یارتش اجرا م يايیدر يرویتئاتر ن که در

 یتئاتر آزاد دولت در یارمن يشگانھنرپ ی»روستو«توسط گروه  »يلواس«
 یمردم را به تماشا ينپوسترھا ھمچن. آمد یبه اکران درم يرآگيتسات

 یپترزبورگ فرا م یتئاتر آکادم يشهھنرپ ،فويرش. و .یکنسرت ا
 . خواندند

از شما بابت اجاره مغازه و حق تجارت « عناوينی نظيرھا با  روزنامه
بازار در  یرسم يشمردم را از گشا »شود ینم يافتدر یدر بازار پول

 یمجدد رستوران خانوادگ يیساختند و بازگشا یآگاه م یسوراخان یروستا
درباره  يزن یدادند و مطالب یرا به مردم خبر م» تئاترال« يکدرجه 

» ...شگاه ويآرا يليارد،اجاره بوفه، باشگاه ب یو مناقصه برا مزايده«
 . ندساخت یمنتشر م

 يدگرد يلورال در شھر باکو تعطاستخراج معادن ا يکایسند نمايندگی
قفقاز، ترکستان،  یکه سراسر قفقاز، ماورا يالتیا یآن دفتر یو به جا

 . يافت يشداد، گشا یرا تحت پوشش قرار م ياو پرس يفبوک يمیقد يالتا
کار  يساريایکم يجانیآذربا يندگیدائره نما ١٩٢٣سال  یماه م از
مردم در  یضرور يحتاجما ارزاق و یشروع به انتشار بھا قفقاز یماورا

، ٨، ١ یھر ماه چھار بار آنھم در روزھا يستل ينا. نمود یمحل یبازارھا
  ... يافت یماه انتشار مھر  ٢٢و  ١۵

ه را که در محل کار دست ب يیاف ھمواره روزنامه ھا یعل عليرضا
 یآورد و به عزت خانم م یراه آھن به خانه م گاراژشدند، از  یدست م
 .»يمکن يسهرا با ھم مقا ينھاا يادبانو؛ بخب، ک«: گفت
  
 

 پدری خانه
 

                                                 
  مترجم. ادبی آذربايجان ھای ميته بررسی آثار و نمايشک ١
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به  از کارکنان نمونه راه آھنکه اف  یعل يرضابه عل ينیقطعه زم
شادمانه و  خانواده یاعضا. اختصاص داده شده بود حساب می آمد،
خانواده  یاز اعضا يک ھر. کردند یو باغچه آن کار م يزباالتفاق در جال
و از  يدچران یکرد، گوسفندان را م یرته تالش مدر ک يشبه اندازه خو
. آورد یم به دست ينعرق جب با اخود ر يموتقوت ال یاوان کودک
 .داشت یکاھل و تنبل را دوست نم یانسان ھا نخجوان
ً خانم تقر عزت اطالع  ياھاندرباره گل ھا، درختان و گ يزیاز ھر چ يبا
 ،کرد یاو درست م که يیگرفتن دستور مربا یبرا يهزنان ھمسا. داشت

 . آمدند ینزد او م
ً تقر یبه بلند يبايیز يجهدرخت گو غرور به سر از  ینگاھ متر ١٠ يبا

 اين درخت یشکوفه ھا. انداخت یم ياتداخل ح يبآلبالو و س یشاخه ھا
 يیھا يوهم آگوست يلـ اوا یشد و در اواخر جوال یدر ماه مارس شکفته م

بر آن به ) يستبه آلوچه اما ترش ن يهشب(و قرمز روشن  یبه رنگ ارغوان
سال  ينچند. زد يوندپ يجهحسن شاخه آلو را به درخت گو. شستن یبار م
 . ساخت یرا شادمان م همحل بچه ھای ینخجوان يجهگو ينا یھا يوهبعد م

 یقرن گذشته نھال درخت گالب يلدر اوا اف ھا یصاحبخانه عل اولين
اف ھنوز  یعل يدر، خواھر کوچک حخانم يقهشف. به آنجا آورد يرانرا از ا

از آن درخت به  يزیانگ يرتح یھا يوهم«: آن درخت را به خاطر دارد
بعد آنھا را از  يم،زد یبارش برف به آنھا دست نم ينتا اول. نشست یبار م
تا خشک  يمکرد یم يزاناز خانه آو یو در گوشه ا يديمچ یم درخت
ً تقر یھر گالب. شوند وزن داشت و در تمام طول گرم  ۵٠٠ یال ٣٠٠ يبا

 . »ماند یزمستان سالم م
آنھا را به  ینخجوان ياتح يقهشف یاز دوران کودک يگرد یا خاطره

 . يدنما یم يفتوص يبايیز
را حفظ  که ھنوز تعصب خود يرمردھايیصبح زود و به قول پ...

ه را برداشته، الک به دست ب يچیعزت خانم ق کرده اند؛ به ھنگام چاشت
دور  یدر باغچه ھا. رفت یم يوارکنار دھای سرخ باغچه  یاھگل  یسو
 یھادست زدن به گل . بودند ييدهرو ياریسرخ بس یھاخانه گل  ياتح

عزت . داشتند يفیو ظر يفلط ياربس یگلبرگ ھا. نبودسرخ خاردار آسان 
بعد گلبرگ ھا را درون . گذاشت یو داخل الک م يدبر یخانم گل ھا را م

. يرندداد تا خشک نگ یبود، قرار م يختهبت قند رکه در آن شر یظرف
 ينا. کرد یبه آن مربا درست م يدسف يلو زنجب ينسپس با افزودن دارچ

 يچبود که ھ یو درد معده ا یسرماخوردگ يرنظ یب یھمان دارو مربا
 . بوداز آن در امان ن یخانواده ا
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و  کرد یخشک م يهاز گلبرگ ھا را در سا يگریبخش د خانه کدبانوی
ھنوز  يقهشف. گذاشت یلباس ھا، دامن ھا و چادرھا م یسپس آنھا را البال

آن برق  یرو یصورت یمادر را که گل ھا يددامن و بلوز ھمچو برف سپ
 : زد، به خاطر دارد یم

آن را  یزغال یشست و با اتو یرا م يراھندامن و پ ينمادر ا وقتی«
مادر آنھا را به . کردم یو تماشا م يستادما یکرد، من کنارش م یاتو م

 یگلبرگ ھا را رو قرار می داد ودر داخل صندوقچه  ،کرد یدقت اتو م
  .يدپاش یگالب م چادر یکرد، رو سر میه بچادر  یوقت. گذاشت یآنھا م

. گذاشت یم صندوقچه لباسداخل را به  یھا يوهممادر  ييزپا فصل
مادر بر  يعتبنشسته بر ط یبه ھمان لطافت مھربان یو مطبوع يممال یبو

 که یوقت. شد ینم يدهشن یکالم تنداز مادر وقت  يچھ. نشست یلباس ھا م
سن  ينگوروم اجاق یسن“ھمکارش را با گفتن  از فروشندگان يکیه بود يدد

 . »با او حرف نزد يگر، دکرد يننفر) ”شود راجاقت کو یالھ“(” سون
بعدھا آنھا  گرفتند اما یاز رفتار مادر الگو م اناز پسر پيش دختران

 يزگیو پاک يقهسل. قرار دادند يشرفتار مادر را سرلوحه رفتار خو يزن
 یبه خانه پدر ظرافت خاص او در پوشش لباس يناف و ھمچن یعل يدرح

 . گردد یبرم
 يرترد يجانحکومت در آذربا ينا( یسال حکومت شورو ينچھارم در
در  يننو یملزومات زندگ) يافت يترسم یشورو يرجماھ يگراز د

شد  يستأس در کنار مقبره مؤمنه خاتون یکودکستان. يدگرد يدارنخجوان پد
جالل و خواھران  يزن يدربرد و بعدھا ح یرا به آنجا م يدرح که حسن

از آن زمان که  يمھشت قرن و ن. رساند یکودکستان م نکوچکتر را به آ
مقبره ھمسر  یخود را بر رو یاثر معمار ینخجوان یعجم ،معمار بزرگ

 يشامدیپ يچھ يگرد. گذشت ینھاده بود، م يانمحمد جھان پھلوان بن يکآتاب
 يادو به  يدهبه خود د یشمار یبنا را که حوادث ب ينا يوارھایتعجب د

 . يختانگ یسپرده بود، برنم
 یبه کنار مقبره م يشخو یھا یبا ھمکالس ینوجوان يلدر اوا حيدر
سراسر . کرد یم یا طراحر يدهسر به فلک کش شاھکار معماریآمد و آن 

 يرابن قص يوسفمقبره معروف : شباھت دارد يخنخجوان به کتاب زنده تار
 یارس که در آن سو یساخته شده بر رو یپل ھا ی،عجم یاز آثار معمار

 ينو ھمچن يمیقد یبه جا مانده از کاروانسراھا یه ھايراناست، و يرانپل ا
دانست بر  ینم يچن که خودش ھآلما يایرھبر پرولتار(به نام تلمان  یکلوپ

به نام او نصب شده  يیتابلو ،عبادتگاه بود در گذشتهکه  یسردر کلوپ
پژواک  ينيدبب. يندگشا یکتاب را م يناز ا يیھمه و ھمه برگ ھا). است
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 ينيدبب. است يدهو ھامبورگ به کجاھا رس مونيختظاھرات در  یصدا
به کجاھا » فرونتُرت « يادگره کرده مردم با فر یمشت ھا يرتصاو
      يدربرادر ح. باز شده بود يونرخانه پ نيزدر نخجوان . است يدهرس
عضو وابسته  دانشمند معروف اقتصاد و ـ اف یاف، عاقل عل یعل

در  ـ درگذشته است ٢٠٠۶اواخر در سال  يندر اکه علوم  یفرھنگستان مل
: کرد یم ياد ياربس یاز آن خانه به گرميم، داشت ویکه با  یمصاحبه ا

 یاز درس به خانه م پس. شده بود یخوب سازماندھ ياربس يزآنجا ھمه چ«
 ھر کس یدر آنجا برا. يمرفت یم يونرو به خانه پ يمخورد یغذا م ،يمآمد
 . »شد یم يدامناسب پ یکار

 یو تئاتر مل یمعمار ،اف به فرھنگ یعل يدرح يقعالقه عم يدترد بی
حسن، . می يافتاست که در آن رشد  بوده يطیمساعد مح يراز تأث یناش

عالقه مند  يعتبه طب یاف ھا از جوان یفرزند خانواده عل ينبزرگ تر
 یم. پرداخت یساعت ھا اطراف مناطق خوش منظره به گردش م. بود

و شاعرانه بزرگ  يفاحساسات لط یول يدنام يفتهش یتوان او را زائر
 يزدانش ن علم و يریاگفر يراف ھا با طبع سختگ یفرزند خانواده عل ينتر

رساند و در زمره  يانرا به پا یکشاورز یآکادم یوبعدھا . سازگار بود
در امور  یمرکز يتهکم يردب یو. قرار گرفت رشته ينابرجسته دانشمندان 
با  یاز و يجاندر آذربا يزاکنون ن. بود زبیح یو کارمند یکشاورز
 . شود یم ياد يادیز ياراحترام بس
و علوم  یعلوم اجتماع یاف ھا دوستداران رشته ھا یخانواده عل در

و  یرنگ با قلم مو، مداد یاز کودک ينحس. شدند يمتقس يکسان به طور یفن
و  یرا به دانشکده نقاش یو یعالقه دوران کودک. رنگ سرگرم بود

عمر  یروزھا ينتا واپس و کشاند ينگراددر لن ينرپ. ی. یا يکرتراشیپ
. را انتخاب کرد یسورا روزنامه نگار. دا نشدج ینقاش يهاز سه پا يشخو

او ھم در عرصه علم و ھم در . پرداخت يلعاقل در رشته اقتصاد به تحص
شناس  يستجالل، ز. آورد به دست یاجتماع يتعرصه کار مقبول

است،  يجانآذربا یفرھنگستان علوم مل يسينسرشناس که ھم اکنون آکادم
آموزگار  يقهو رف يقهشف. آورد از بذر گندم را بعمل يدیجد یگونه ھا
 . شدند

بر اساس خاطرات ھم سن  .به ھنر عالقه مند بود ينمانند حس يزن حيدر
 یرا برا يادیداد و زمان ز یانجام م يبايیز ياربس یھا یو ساالنش طراح

به تئاتر  .داد یم يبترت یمدرسه ا یھا يشنما. نمود یصرف م یطراح
 . عالقه مند بود ياربس
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پھنه آسمان به  يردر ز یھمچون موزه بزرگ يزجوان عزنخ گستره
 یبه سوآنھا را  کودکانه یکنجکاو. شد یو برادرانش گشوده م يدرح یرو

ن مانده از قر ينسفال یتکه ھا تپه ھا یدر آنجا بر رو. کشاند یمغاره م
 ياد روی آنھانقش بسته بر  یھا يزهن و به چشم می آمدگذشته  ھای

به دفاع  یپدر يناز سرزم يگانگانکه در برابر ب را یدالور يانجنگجو
از (آتورپاتنا  يديانام م. ساخت یزنده م در پيش چشمانشان برخاسته بودند،

 ياربس یدر گوشه ا) آمده است یکه در کتب علم يجانکھن آذربا ینام ھا
 يخاستاد تار بعدھا در دانشسرا. نھان گشته بودزمان پ يرهت یدر ژرفا دور

  : يافت ييرنام تغ ينداد که چگونه ا یم يحتوض يندهان آبه آموزگار
 به اعراب .يدندنام یم ”آتورپاتکان“را  ذربايجانآ يمقد يرانيانا«
کشور “ یدر لغت به معنا. گفتند یم ”يجانآذربا“ و ”يجانآدربا“ آن
  .»است” آتش

دانستند  یآن را م یامعن نيزاستاد  يحبدون توض آذربايجانیپسران  اما
اجاق خانه با . وجود داشت یبود که در ھر خانه ا یآتش ھمان ه آذرچرا ک

 ینفت یچراغ ھا. کردند یم يراندودسقف خانه ھا را ق. شد ینفت روشن م
از  يشب یشکم گنده چراغ نفت يشهکردند و از ش یرا از نفت پر م

 . نمودند یم راقبتشان مانچشم
را که  یجثه کودکان يکیتار ياندر م یاندک نور چراغ نفت يیروشنا...

 يقهشف. ساخت یم يانخانه نما يوارد یبودند، بر رو يشخوبازی سرگرم 
. مشغول بودند ینقاش يدنبه کش يدرو ح ينحس. کرد یم یبا عروسک باز
عالقه  يشترب و يدکش یرا م يعتطب از یييباز چشم اندازبرادر بزرگتر 

 یبوم نقاش یرو را بر يظفرو رفته در مه غل یکوه ھارشته  يرداشت تصو
  ... نقش زند
 يیقرن ھا ،آورد یم يادگذشته را به  یقرن ھا يشخو يایدر رؤ حيدر

او . سد می کردند یبر تھاجم متجاوزان خارجراه را که مبارزان جسور 
در قرن نھم که در  یاز مبارزان آزاد(ھمچون بابک  یقھرمانان يمایس

از چھل سال اسارت  را یبا آزاد توأم یروز زندگ يک به پسرش يتوص
که در  يانیرھبر شورش( کور اوغلو ،)ش تر دانسته بودباارزفالکت بار 

 ينو ھمچن )به مبارزه برخاست یاشغالگران عثمان يهقرن ھفدھم عل
» شاھنامه« یقھرمانان افسانه ا يگرو د ياوشمانند رستم زال، س یپھلوانان
 . نمود یمجسم م يشچشمان خو يشرا در پ
که با شدت و حرارت به  ینخجوان ینام خان ھا یمل یاداستان ھ در
 يدکه در حکومت جد ھرچند .کردند، زنده مانده است یخدمت م يهروس

ً درباره  یروزنامه ھا از آنھا نم راه » خدمتکاران تزار«نوشتند و عموما
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خان  یگرفته بودند اما در ھر خانه از کلبعل يشسکوت را در پ
از نوه  يک ـ وب علی يخاحسان خان و ش ـ یو فرزندان و وانسکینخج
نام را بر او نھاده  ينپدربزرگ ا يادبه (خان  یخان و کلبعل يلاسماع يشھا

نشان  ٧در جنگ  یخاطر دالور که به خان يناش حس يجهاز نت و) بودند
به  یخان نخجوان ۵. ياد می شداحترام  هباھدا شده بود،  یبه و یجنگ
 یارتش روس یشتند و در شمار ژنرال ھامفتخر گ يفگئورگ ننشا يافتدر

گارد سواره نظام پس  يسژنرال آجودان رئ ،خان ينحس. به حساب آمدند
به حکومت موقت امتناع  یاز سوگند وفادار ١٩١٧سال  يهاز انقالب فور
حکومت  ١٩١٩سال  يهتا آنکه در فور روگراد استعفا دادنمود و در پت

خبر تلخ به  ينا یوقت. چسباند يوارد ينهرا به س ديگر ياریو بس یو يدجد
» !ينهللا رحمت الس«: کرد یاف تکرار م یعل يرضاعل يد،نخجوان رس

 ) »يامرزدخداوند ب«(
که به آنھا عالقه  یدر نقش قھرمانان يزمدرسه ن يشدر انجمن نما حيدر
 يشنامهنما ياندانش آموزان و دانشجو. پرداخت ینقش م يفایبه ا ،مند بود

زاده،  یمحمد قل يلآثار جل يرنظ ؛یو جھان يککالس اتيادب از يیھا
در کلوپ تلمان به . به اجرا درمی آوردندرا ... و يبايدوفگر ير،شکسپ
ارکان ھنر به  ينمھم تراز که  ينماس. شد یداده م يشنما يلمف اراتآپ وسيله
 يلمف انشد که پسر یموجب نم نيز ينآمد، ھنوز صامت بود اما ا یشمار م

 یپس از تماشا. ينندبب دفعهخود را کمتر از سه چھار  یداشتتن دوست یھا
 یم یمتداول آن زمان نخجوان به باز یدست یبچه ھا با دوچرخه ھا يلمف

 یتندرو یھا »ينماش« يناز ا يکیعاقل و جالل ھم  يدر،ح. پرداختند
 .آن گذاشته بودند يرھم ز یرا ساخته بودند و چرخ یدست

 یاف به عرصه اجتماع یعل يدرن دوران حنھادن ھم سن و ساال قدم
 یامپراتور. گرديدمصادف حکومت  يخیتار یھا يهشکستن پا ھمدربا 
 یدر حال يجانآذربا يکدموکرات یو پس از آن جمھور يختفرو ر یتزار

در . باز ماند يتاز فعال ،از اعالم حضورش نگذشته بود یکه اندک
 يبشد و در ترکبرقرار  ياليستیسوس یشورو یجمھور يجانآذربا
به ھمراه ) گرجستان ،ارمنستان يجان،آذربا( قفقاز یماورا يونفدراس
. يدگرد يستأس یبه نام اتحاد شورو یکشور يهبالروس و روس ين،اوکرا

نھاده شد که باور داشتند  يانبن يالبافانیو خ يانبان يلهبه وس یاتحاد شورو
به  را يادن ھمهکه و درصدد بودند  است دهاقبال به آنھا رو کر ينبھتر
  . برسانند يکبختین
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مانند اما  یعمر در حافظه ماندگار م پايانمالقات ھا تا  یبرخ چرا
از خاطر  یشود به آسان یکه ھنگام بھار آب م یمثل برف يگرد یبرخ

  ؟گردند یفراموش م
خود  یاوغلو محمداف تمام زندگ يدردولت ح يجانیآذربا يستهمعلم شا
 يھنیم يرجنگ کب یوتران ھا. دانش آموزان نموديت و ترب يمرا وقف تعل

. کنند یصدا م» دانا« يدرويچدولت حاو را  اش یدوستان ھمرزم روسو 
خود داشت  یدر زندگ يساز تدر یطوالن »يحزنگ تفر« يکدولت تنھا 

در آن . او شده بود يبنص يھنیم يردر جنگ کب حضورکه آنھم به خاطر 
 .کشته شدند یو انیيجآذربا وطنھزار ھم يصدجنگ س
 یو. آورد یم يادرا به  ١٩٣۶آن روز گرم آگوست  يزاکنون ن دولت

که از دوستان پدرش بود، دوان دوان  ينالعابد ينرفتن به نزد ز یبرا
شدند، پشت سر  یرا که از گرما ھالک م يدرهگو یروستا یکوچه ھا

ً پسر. گذاشت و در را به صدا درآورد از  يزن يماجوان و خوش س یاتفاقا
 یرا به دولت معرف يدرصاحبخانه ح. آمده بود یآنجا به مھمان واننخج
از نخجوان آمده . يرضابرادرزاده من است، فرزند برادرم عل ينا«: کرد
پس از ورود ھر دو به  يیآشنا ينو ا شدندبا ھم آشنا  ينگونهآنھا بد. »است

 یدوستبه  ینخجوان در آگوست ھمان سال به زود یمقدمات یدانشسرا
 . مبدل گشت
که ھنوز خاطره آن سال  یاز افراد يگرد يکیبود تا با  ياربا ما  بخت

او . يمداشته باش يداریدارد، د يادگذشته را در حافظه خود به  یھا
 يدر،زاده است که در دانشسرا به ح ينحس يفکھنسال به نام لط یآموزگار
 یحت. ی آموختمرا  شان یآنھا زبان مادر یھا یھمکالس يگردولت و د

 یبرا یمالقات با و يم،را به صدا درآورد یکه درب منزل و یا حظهتا ل
بدون و ساده  یدر آپارتمان پنج طبقه ا یمنزل. بود یما باورنکردن

 يوارد بر رویمختلف  یپست واحدھا یکه صندوق ھا آسانسور در باکو
 . آن نصب شده بود یورود
 در اتاق مطالعه. اشتقرار د يزتم يیراھرو ب منزلپشت در در
که تا  یو ترک یفارس ی،روس ،آذربايجانیبه زبان  يیو کتاب ھا يوترکامپ

ما که  مصاحب. کرد یتوجه ما را به خود جلب م ،شده بود يدهسقف چ
 .شد یدچار مشکل م يیاوقات در شنوا یداشت، گاھ یقو ياربس یحافظه ا
 . آمد یم یپروفسور رفعت به کمک و شمواقع پسر يندر ا
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 يشآموزگار خو یبه مناسبت صد سالگ ٢٠٠٣اف در سال  یعل حيدر
 ١معلم يفآموزگار کشور، لط ينسالمندتر یبرا یا يمانهصم يکنامه تبر

 یو. بعمل آورد يرتقد یاز و» استقالل«نشان  یارسال نمود و با اعطا
 . مفتخر به دريافت اين نشان گشته استکه  است یآموزگار يناول

 یدر آن زمان دانشسرا«: کند یم يفتعر يمانه برازاد ينحس لطيف
ساله  ١٣ يدرکه ح یوقت اما يرفتپذ یدانشجو م یسالگ ١۴از  یمقدمات
پسرم آرزو دارد که استاد : او را به دانشسرا آورد و گفت شپدربود، 
تا  ياباشد، ب: به نوجوان گفتم. شعبه دروس بودم يرمن آن موقع مد. شود

 . »يمصحبت کن
 یزاده و ينحس يفلط. کامل به ھمه سؤاالت جواب داد طور به حيدر

 پسر ينبرد و به او گفت که ا یکاظم طالب ل دانشسرا يسرا به نزد رئ
 يلبه درس و تحص .داند یخوب م ياررا بس يخو تار آذربايجانی ياتادب
کند که از  یم گمانزند و  یحرف م يسعالقه مند است، روان و سل ياربس

 . اخته شودس یاو معلم خوب
امتحان  يدراز ح يزن ياضیکرد تا در درس ر يشنھاددانشسرا پ رئيس
 يزدانشسرا بود و در باکو ن ياضياتکه استاد ر یبکتاش يقتوف. گرفته شود

دانش آموز  ينخود را از ا يتنمود، رضا یم يستدر يکمکان یتئور
. و. م یدانشگاه دولت يلخود فارغ التحص یبکتاش يقتوف. اعالم داشت

 . ف در مسکو بودولومونوس
آغازين  یحيدر از ھمان روزھا«: يدافزا یزاده م ينحس لطيف
 ھمه. آمد یز بھترين دانشجويان ما به حساب ما یبه عنوان يک تحصيل

. دندكر یبا احترام رفتار م ویمغرور نيز نسبت به  یھا یترم باالي یحت
از  ياكردند، گو یصدا م” ژنرال“را  او چه در مقابل و چه در پشت سر

 . »زدند یرا حدس م یه آينده ويگاپيش جا
اف  یعل يدراو با ح یاوا که نام خانوادگ یزرقلم عل يرآموزگار پ خانم

 يککاراکتر ياتجزئ یو. يدگو یخود م يريناست، از مشاھدات د يکی
  : حفظ نموده است یبه خوب يشمشاھدات را در حافظه خو ينا

. يدنددو یدانشسرا م يعوس ياتح بچه ھا در يحھنگام زنگ تفر«
شدند اما  یجمع مدور ھم  به یگروه گروه، آرام در گوشه ا اندختر
 یم يممختلف تقس یبه دسته ھا يحزنگ تفر ه شدنبه محض خورد انپسر

                                                 
را ھمراه با  شخص، به نشانه احترام نام کسیدادن ھنگام مخاطب قراردر آذربايجان  ١

  .لفظ معلم می آورند
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 یک يارمن  ؟باشم یک يارمن “: يدرس یبچه ھا به گوش م یصدا. شدند
 ”» ؟نهم يار یک“: يدپرس یبود که م يدرو تنھا ح” ؟باشم

 یخوب، مجتمع ھا ياربس یکالس ھا و آزمايشگاه ھا دانشسرا در
دانشجويان . نمايش فيلم وجود داشت یو دستگاه ھا یرزمي ـ ورزشي عال

بارفيکس، واليبال و  ی،اوقات فراغت خود را به پرش، دووميدان يشترب
تيرانداز «مدال  صف یدادند و با افتخار در جلو یاختصاص م یتيرانداز

اف اولين مدال زندگي اش  یحيدر عل. کردند یم يافترا در »فوشيلووار
 یھا يتفرصت داشت تا در دانشسرا ھم به فعال یو. را آنجا دريافت نمود

اف در  یقاض يلبه نزد شام ینقاش یبپردازد و ھم برا یـ ورزش یرزم
 يشبه نما یشھر یھا يشگاهآثار ھنرمندان جوان در نما. انجمن برود

  .آمد یدرم
 یدولت محمداف م. موضوعات آن روزھا بود يناز مھم تر ارتش

  : يدگو
 ياليستیسوس یشورو يردفاع از اتحاد جماھ یھمه ما در آن دوره برا«
ستاره سرخ به پرواز دارای  یيماھاما ھواپ یھا یدر نقاش. يمشد یآماده م
در  ١٩٣٧در سال  ...کردند یحمله م یشورو یآمدند، تانک ھا یدرم

 ياربا شور و حال بس ينپوشک. س. آ يداشتر کشور مراسم گرامسرتاس
ما . گذشته بود یسال از مرگ ناگوار و ١٠٠. دش یبرگزار م یخوب

در  که افتخار می کرديمين به او  يمرا بخوان یاشعار و يمدوست داشت
 يابانیخ يهروس یشھرھا یدر اواخر قرن نوزدھم زودتر از برخنخجوان 

مسابقه  ياندانشجو يندر دانشسرا ب .شده بود یرگذانام  ينبه نام پوشک
 برادر، حسنو  يدرمن، ح. برگزار شده بود ينآثار پوشک قھرمانان نقاشی
دختر “و  ”يناونگ يوگنی“ ،”يودميالروسالن و ل“آثار  از حيدر بزرگ
خوب به . نشده است یافسوس که از آنھا نگھدار. ديمشينقاشی ک ” سروان

 من و حسن. آورد به دستمقام اول را  يدرح مسابقه آنخاطر دارم که در 
 . »يمآورد به دستمقام دوم و سوم را 

استاد  يهبود که بنا به توص یکس يناول يدرھا ح یھمکالس يانم در
 يکاليويچلئو ن» جنگ و صلح«کتاب  اف یقاض يکحسن ب یزبان روس

در  يزت ندول. کرد یطراح يزآن را ن يسندهنو يررا خواند و تصو یتولستو
روز  ينبود اما در ا يجانیقطور به زبان آذربا یکتاب به پايان رساندنحال 
به  یگرفتند سر يمتصم يدردولت و ح. نھاد یرا به کنار ابکت يلتعط

ه درشکبه آمدن  يدیام يچبچه ھا ھ. شھر بزنند يهحاش یبستگان در روستا
 . افتادند به راه يادهخاطر صبح زود پ ينبه ھم. نداشتند یراھ يانم
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از صحبت درباره  ،صحبت کردند يزیراه درباره ھر چ يانم در
عشق  يد،جد یھا يلمکه تازه خوانده بودند گرفته تا درباره ف یقھرمانان کتاب

 . يدآ یخوشش م يشترب یاز چه کس یچه کس ينکهو ا يهاول یھا یو عاشق
چشم از تو  يروزهف«: گفت ياورد،بلج دوستش را در ينکها یبرا دولت

ھمون که . زرقلم ھم از تو«: ھم مقابله به مثل کرد يدرح. »داره یبرنم
 .»کنم یمن قلم زر صداش م

به  يستدر یبزرگ شده بود و آرزو یکوھستان يیدر روستا زرقلم
 ينشخاطر ابتدا مجبور شد تا والد ينبه ھم. پروراند یکودکان را در سر م
ً دخترآنھا معت. متقاعد سازد يلرا جھت ادامه تحص  انقد بودند که عموما

 یآنچه که مادربزرگ ھا يادگيریندارند و تنھا  يلبه تحص يازین
 نيز» نورس« یاما در روستا. است یکاف يشانبلد ھستند، برا يجانیآذربا

 یشد و زرقلم مصرانه به آنچه که م یعوض م يجعادات مرسوم به تدر
کالس قرار  يکو دولت در  يدردر دانشسرا با ح یو. يدخواست، رس

سپرده شده  یخواھرزاده به و يتزرقلم که ترب يیدا يانم يندر ا. گرفت
اف ھا تا به آن اندازه مورد  یرفتار عل. يدگرد آشنااف  یبا حسن عل ،بود

قرار  یو قال شھر يلدر قناخواسته خجل و کم رو  انييروستا ينپسند ا
خود  یسخواھش کرد تا مراقب ھمکال يدرزرقلم از ح يیگرفت که دا

 .»زرقلم رو مثل خواھر خودت بدون«: باشد
 يیروستا اندختر. گرفت یجد يارخواھش را بس يناف ا یعل حيدر

 .الگوبرداری کنند یشھر اندختر از يزیتا در ھر چ می کردند سعی
دختران . کردند یم يیکوتاه در دانشسرا خودنما یھا ھم با مدل مو یشھر

به  يسوبدون گو کوتاه  يیا موھاب يگریپس از د يکی يدرح یھمکالس
رفت و از زرقلم  انبار به خوابگاه دختر يکر يدح. گشتند یخوابگاه برم

 .خواست که به دنبال مد نباشد
به خود  یجد یا يافهکند، ق یشوخ یداشت با و يمکه تصم دخترک

من ھم . باشم يدخوام کالغ سف یمن نم يدر،ح یدون یم«: گرفت و گفت
 . »کنم یم یرو امروز و مدل موھام يرمم

از من خواستند مراقب تو «: نشد يهبودن قض یمتوجه شوخ حيدر
 . »یرو کوتاه کن يسوھاتگ یتون یاجازه من نم یپس ب. باشم

 . است داشته یمجبور شد اعتراف کند که قصد شوخ يتدر نھا زرقلم
 يگرد. صحبت کردند نيزموضوع  ينراجع به ا مسيرھا در طول  بچه
 جاده يجشد و به تدر یپشت سر گذاشته م یشھر یفرش ھاسنگ ينآخر

اصحاب کھف  يمیقد يارتگاهز مسير يانهدر م. گشت یم يدارپد یکوھستان
 ينا. (بود یچشمه زالل آب از آن جار. شد ياننما یسنگ یتپه ھا یبر رو
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 يزاست و تا امروز نبوده شفابخش  یگذشتگان چشمه ا ارچشمه بنا به گفت
با  يند،آ یھا مردم به آنجا م ھر ساله در طول قرن. است یاز آن جارآب 

 ). دھند یم يراتکنند و به فقرا خ یم يازخدا راز و ن
استراحت کنار چشمه نشستند و با ولع به خوردن  یو دولت برا حيدر

 ياگو. که عزت خانم پخته بود، مشغول شدند یراھ یآب سرد و کلوچه تو
مادر را  یکودک یدولت از سال ھا .نبود يزیچ يگرخوشمزه تر از آن د

 . کرد یمراقبت م یاز دست داده بود و عزت خانم ھمچون مادر از و
خنک به حساب  يزن و آفتابی گرم یروزھا يمیقد يوارھایکنار د در

 یرا برااز رمان  یصفحات يوارھاد يندر گذر از کنار ا يدرح. آمد یم
به آتش  یمسکو و يمیدق یھادرباره نبرد؛ گوشه ھايی کرد یدولت نقل م

ھا  يلمکه تا آن موقع فقط در ف ينیکرمل درباره ،١٨١٢سال  در شده يدهکش
  ...و بودند يدهد

بچه ھا  يناز ھم يکیکه  پيش بينی کند زمانتوانست آن  یم یچه کس
معلم  يفتنھا لط ؟خواھد گرفت يشرا در پ ينکرمل يرمس يندهدر آ
استعداد خارق العاده  ینشانه ھابه  يگرانبود که زودتر از د يشدوراند
 يندهنوجوان در آ ينا«: نھاد یبرده بود و به آن ارج م یپ يشخو یدانشجو
 يددر جمع اساتمطلب را  ينابار  ينچند یو. »دخواھد ش یبزرگ يتشخص

 .زبان آورده بود رب
 يمدر مشکالت کشور پھناور سھ يزدور از مرکز کشور ن مناطق

در حال احداث در جلفا  یژرمجتمع متالو نخجوان یدر جمھور. بودند
در حد و اندازه  یکشور شورو یکارخانه را برا ينا يتجوانان اھم. بود

دانستند و به  یم اورالماشو  يکادنپروگس، ماگنت يرنظ يیکارخانه ھا
 یب و کردند یافتخار م يیو نفتگران باکو یجمھور رانپنبه کا يتموفق

 یدر نخجوان حت. وان صاحب برق شودتا نخج يدندکش یصبرانه انتظار م
 . تلفن وجود داشت یده تا و اند تنھادر سراسر شھر . بودند يدهالمپ ند
و زاروش حمزه اف ھا را که  يمابراھ وجود در کلوپ تلمان ينا با

 يقمفتخر گشتند، مورد تشو یبعدھا به کسب عنوان ھنرمند خلق جمھور
چشمان بچه  يشرا در پجديدی  فقا يلمف يشنما یدستگاه ھا. دادند یقرار م

کومسومولسک  یو حت ينگرادباکو، مسکو، لن یو آنھا شھرھا می گشودھا 
دورتر از آنھا قرار  ياربس ياربس یآمور را که در فاصله ا حلدر سا

و  ينیاوکرا ،آذربايجانی ی،مرزبانان روس. نشستند یداشت، به تماشا م
تا پاسگاه  یآنھا را دسته جمع اآمدند و بچه ھ یاغلب به دانشسرا م یارمن
دوران بود که احترام  يندرست از ھم. کردند یبدرقه مبا غبطه  یمرز
 يناآمد که  به وجوداف  یعل يدرمرزبانان در درون ح هنسبت ب یخاص
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 يرکشور اتحاد جماھ یحد مرز. ماند یباق یبا و یدر تمام طول زندگحس 
 یود که به قول معروف حتب يکآن قدر به آنھا نزد ياليستیسوس یشورو

 . يرندتوانستند با دست آن را بگ یم
 یھم متصل نمه ارس سواحل دو طرف را ب یآن روزگاران پل ھا در
 یفرصت ينسال ھا گذشت تا چن. بود يکديگرآنھا از  يیجدا يهبلکه ما کرد

 يدنرس یبرا. شود يجاداموضوع  ينبه ا دو ساحلساکنان  برای انديشيدن
 در حقيقت. يافت یم ييرتغ يطو شرا يطمح يداز تفکر با یسطح ينبه چن
 . دادند یم ييرآن را تغ يدمردم با
 يفتحر«اف به  یعل يدرح. يافت ييرھا سال گذشت و زمانه تغ ده
 يا یتوان به خاطر کس ینم«شود که  یمتذکر م يختار یکوشا» کنندگان

 خوب ايبد  که آنھا يراز يدگذر عمر خط کش ھای سال یبر رو يزیچ
داده نشده  يخبر تار يدنحق خط کش یھستند و به کس يخاز تار یجزئ
 یانسان موفق يحتاست به مخالفان و ھم نص یھم پاسخ سخن ينا. »است

 یو ھم نسالن و یو. اندوخته است ياراست که از روزگار تجارب بس
... و ینظام ی،کومسومول يی،خود در دوران دانشجو یاز جوان يدنبا

 .خجلت زده باشندناخرسند و 
 يتترب یدانشسرا یبا کسب مدرک عال ١٩٣٩در سال  حيدر علی اف

را به ) شد یم يدهگونه نام ينا يگرد یمقدمات یآن زمان دانشسرا(معلم 
 : رساند يانپا

دروس مقرر در برنامه  یاوغلو تمام يرضاعل يدراف ح یعل شھروند«
 يسنده و اجازه تدربه انجام رسا يترا با موفق ١٩٣٩/١٩٣٨سال  يلیتحص

به  يرستانمتوسطه ھفت کالسه و دب ۴ـ  ١ یکالس ھا يی،در مدرسه ابتدا
 .»شود یاو داده م
نوشته شده است و در  یو روس آذربايجانیبه دو زبان  يلیتحص مدرک
 .شود یم یاز آن نگھداربا دقت اف واقع در نخجوان  یعل يدرموزه ح
 یکس دسته جمعع يلیکنار مدرک تحص در موزه يترينو در
در عکس  ينو استال يناز لن يمرخیابتدا ن. و استادان قرار دارد ياندانشجو

 يمانا: استادان يرتصاو شکل داخل عکس يضیدر قالب ب. شود یم يدهد
اسکندراف  ی،اف، بکتاش يلاف، زمان اف، عباس اف، اسراف يناف، حس

 يان،مکرتچ يگوريف،، آخونداف، گر)کشته شد يھنیم يردر جنگ کب(
نوشته شده در  یھا يلیگونه که از فامھمان. شود یم يدهد ...و اف یقاض
مختلف به آموزش بچه ھا  یھا يتاز مل یافراد يد،آ یعکس تار برم يينپا

 یبه چشم م يشترآنھا ب ياندر م يجانیآذربا يدمشغول بوده اند البته نام اسات
 . خورد
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فارغ  يرتصاو »سیيشرق قاپ«به نام  یجمھور یاز روزنامه ھا يکی
را چاپ و ... يوا ورضا يروزهاف، ف یعل يدرممتاز از جمله ح يالنتحصلا

نخجوان  يابانخ يباترينکه ز ينپوشک يابانھمان روز در خ. منتشر ساخت
آب در  يانآرام جر یصدا. به گردش پرداختندبچه ھا آمد،  یبه حساب م

 يددرختان ب یاشاخه ھ. داد یگوش ھا را نوازش م يابانخ سویدو  یجو
در محاوره ھا  ینخجوانخاطر  ينبه ھم. سر فرود آورده بودند يابانبر خ
 . نام نھاده بودند يدیب يابانرا خ ينپوشک يابانخ

روزنامه را که عکس ھا در آن چاپ شده بود،  يننسخه از ا ۳ فيروزه
 . يدخر

  ؟یخوا یھمه م ينا یچ یبرا: متعجب شد حيدر
تا عکس تو رو به آلبوم خودم  ٣خوام  یم: جواب گفتحاضر دخترک
 . بچسبونم
 یشده از روزنامه که در طول زمان به زرد يچیعکس ق ٣ ھمان

اف که  یعل زندگی حيدر يعوقا یشد بر گردآور یاست، مقدمه ا ييدهگرا
خود به آن مبادرت  یدر طول زندگ يیآموزگار روستا ينا يوارضا يروزهف

 . بود يدهورز
اف به نخجوان بازگشت و پس  یعل يدرح. گذشت ھا از آن روز سال
 يدمختلف بازد یاز نواح يیمسکو یبا غم و غصه ھا خو گرفتن یاز کم

کولوس  یکه از بخش شاھبوز روستا يدھابازد يناز ا يکیدر . بعمل آورد
. مقام شتافتند یصورت گرفته بود، کوچک و بزرگ به استقبال مھمان عال

بخش از  یرؤسا يعتاف با مشا یکه عل یيردر مس يزن ايوارض يروزهف
اف  یعل يدرح. داد یرا تکان م یدستمال يتجمع ياناز م ،گذشت یآن م
 یو و »؟يستین يروزهتو ف«: يدپرس یاز و. يستادشد و ا يکنزد یبه و

 » !ھستم يروزهچرا، ف«: پاسخ داد
بودند، آنھم در  يدهرا د يگربار ھمد يکدانشسرا تنھا  يانپس از پا آنھا

 . شھروندان به دور آنھا حلقه زدند. به امروز افتاد يگرد يدارد. ١٩۵٣سال 
دوستان . يمما در دانشسرا با ھم دوست شد«: اف گفت یعل حيدر

 . »يندآ یدوستان به حساب م يزتريناز عز یو نوجوان یدوران کودک
 يزن علی اف. اشاره کرد علی اف يدربه سخنان استاد درباره ح فيروزه
مھم آنست  ی،باش يدهرس يیکه به مقام باال يستمھم آن ن«: گفت در پاسخ

 يزتوان کوه ھا را ن یآن موقع است که م. که مردم تو را باور داشته باشند
در  يادیمالقات در روستا ھنوز راه ز ينبه ا يدنتا رس ولی .»تکان داد

 . يمدار يشپ
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 یھاگروه  يد؛رس یم يانتازه به پا ٣٠افتخار دھه پر یھا سال
  ... شبانه» مھمانان« يشقدم،پ یساختمان

 یگزارشات. شد یاز صفحات روزنامه حذف م يدجاو ينحس ینوشته ھا
 يیزحمتکشان باکو«: ساخت یتمام صفحه را پر م شورپراز تظاھرات 

 یدادگاه عال ینظام يئتاز حکم صادره توسط ھمراتب سپاس خود را 
 ١یاراذل تروتسک يستیفاش باند يهعل ياليستیسوس یشورو يرجماھ حادات

 ينتر يکو نزد يناستال يقاز رف يریتظاھرکنندگان تصاو. اعالم می دارند
 .يندنما یسر خود حمل م یرا به ھمراه پرچم و پالکارد باال یھمرزمان و
متھمان از داخل  يگرغارتگر و د یتروتسک يزنفرت انگ یپوزه ھا

 يمآنھا ترس يستیفاش و صاحبان يدپل یکه در آن سگ ھا يیھايکاتورکار
 یمولودو«روزنامه . (»نگرند یبه ما م يرهخ يرهاند، خ يدهگرد

 یباکو سازمان کومسومول یشھر يتهو کم یمرکز يتهارگان کم ،»یرابوچ
  )١٩٣٧سال  يهفور ٢ يجان،آذربا ينیلن

داستان منظوم  یبخش ھا يناول ١صمد وورغون در ھمان سال ھا
که از  ھرچند را يکب یاز گرا یجذاب يمایس ورا می نوشت  یکومسومول

، به تصوير می آمد یبه حساب م» قشر دشمن«از  يدئولوژيکنظر ا
و رمان  ٢ياتيننوشته زام» ما«تازه رمان  پس از گذشت سال ھا. کشيد
 يدهبه دست خوانندگان رس ٣فواثر پالتون» چونگور«و » گودال« یھا

                                                 
کميسار . از نزديک ترين ھمرزمان لنين). ١٩۴٠ـ  ١٨٧٩(تروتسکی لئو داويدويچ  ١

در امور جنگ و رئيس شورای انقالبی ، کميسار خلق )١٩١٧(خلق در امور خارجی 
وی پس از مرگ لنين در مبارزه حزبی از استالين شکست خورد و از ). ١٩١٨(جنگ 

آگوست  ٢۰و در  تبعيد از شوروی ١٩٢٨در سال . گشتتمام سمت ھای خويش برکنار 
پاره ای مورخان آن را توطئه استالين نوشته  .گرديد در کشور مکزيک ترور ١٩۴۰سال 
  مترجم. اند

   
). ١٩۴٣(شاعر خلق آذربايجان ). ١٩۵۶ـ  ١٩٠۶( وکيل اف صمد يوسف اوغلو  ١

: آثار معروف وی. از رجال اجتماعی و )١٩۴۵(آکادميسين آکادمی علوم آذربايجان 
...  و »پرچمدار زمانه«، »سوگند شاعر«، »آيگون«، »مغان«، »واقف«، »آذربايجان«

» ليلی و مجنون«گورکی و » ختر و مرگد«پوشکين، » يوگنی اونگين«وی آثار 
  مترجم. نظامی را به زبان آذربايجانی ترجمه کرده است

دارای . نويسنده روسی). ١٩٣٧ـ پاريس  ١٨٨۴ليپتسک (زامياتين يوگنی ايوانويچ  ٢
در اين اثر مناسبت (» ما«، »ساکنان جزيره«، »من دفاع می کنم«، »غار«آثاری چون 

  مترجم). ليسم کامالً بارز استخصمانه وی نسبت به سوسيا
از جمله . نويسنده روسی). ١٩۵١ـ مسکو  ١٨٩٩ورونژ (آندری پالتونويچ  پالتونوف  ٣

» چونگور«، »گودال«، »عمق آب«، »رود پتودان«، »جان«آثار وی می توان به 
  مترجم. در اين دو اثر اخير مواضع وی عليه شوروی کامالً آشکار است. اشاره نمود
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توانست ھمه نکات  ینم اگرچهما  يتاست که قھرمان حکا يھیبد. است
که  يغاتیاھداف تبل یول يابدھا را در يشهاند یعموم یھمسطح ساز يفظر
 یحت. يافت یگرفت، درم یاز جمله تار صورت م یمل يقیآالت موس يهعل
   يدرح. فرو رفته بود يدبار انتقادات شد يربه ز يهدر روس يزن يولونو

 ،عروفعر مشا یاز سروده ھا» تار یبخوان ا«اشعار  علی اف نيز
 . يدبر يزتارھا را ن ينا ١٩٣٧ ياهسال س. خواند یمشفق را م يکائيلم

 يستحزب کمون یمرکز يتهاول کم يراف، دب یعل يدرح ھا سال بعد ده
او که به رغم » گلستان«و منظومه  ۴وھاب زاده ياراز بخت يجانآذربا

 ينا در ،يجانآذربا يمنوشتن درباره تقس يتبر ممنوع یدستور صادره مبن
 . نمود يتاثر از آن سخن رانده بود، حما

 يانگرانهطغ يیدر سطرھا ١رضا اولوترک يلخل ياهس یآن سال ھا در
 :نوشت یم

 
 .مم گرَ خواھم ذره ذره، گرَ  یرا نم آزادی
 اسارت را يرخواھم پاره کنم زنج می
  .مرا بسته است یدست و پا که

  
 يدرجمھور ح يسئر يجانآذربا یجمھور يدناز به استقالل رس پس

 يلوھاب زاده، خل يارکشور را به بخت ینشان ھا يناز باالتر يکیاف  یعل
 . محمد آراز اھدا نمودشاعر خوش ذوق و با استعداد رضا اولوترک و 

 یاف دانشسرا یعل يدرح. يمھست ٣٠دھه  یھنوز در سال ھا البته
 یر و گواھافتخا يپلمبه اتمام رسانده و د یمعلم را با مدرک عال يتترب

 يبگاه نص يچدر مدرسه ھ يساما تدر ه استنمود يافترا در يساجازه تدر
 ازپس  یو. شداف به خدمت در ارتش احضار دولت محمد ...يدنگرد وی

                                                 
). ١٩٨۴(شاعر خلق آذربايجان . ١٩٢۵متولد سال . اده بختيار محمود اوغلووھاب ز ۴

کتاب اجتماعی سياسی و مقاالت  ١١مونوگرافی،  ٢کتاب شعر،  ٧٠مؤلف بيش از 
از ھر «، »استقالل«، »فرياد«، »وجدان«، »گلستان«: از جمله آثار معروف وی. بسيار

  مترجم... . و» دارچوبه «، »گلی يک برگ
شاعر، منتقد، ادبيات شناس و رجل  ).١٩٩۴ـ  ١٩٣٢(اوغلو اف خليل رضا خليل  ١

در ژانويه . از فعال ترين شاعران مبارز راه استقالل و آزادی آذربايجان. اجتماعی
ماه به خواست جامعه  ٢٢پس از  وی. ان لفورتوو در روسيه محکوم گرديدبه زند ١٩٩٠

يکی از " ٣٧ادامه دارد . "آزاد گرديد و تالش ھای کميته دفاع از خليل رضا اولوترک
  مترجم .وی می باشد اشعارمعروف ترين 

    برگردان آنھا توسط مترجم صورت گرفته  ،مشخص گرديده* اشعاری که با عالمت
  .است
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اش به صدا  ينهس یبر رو یجنگ یمدال ھا در حالی کهخدمت  يانپا
 جالل. بخش جلفا بازگشت ياربنان یکالسه روستا ٨به مدرسه  ،آمد یدرم

 . نمود يسدر ھمان مدرسه شروع به تدر يزاف ن یعل يدربرادر کوچک ح
خود  یدر جا ينهزم ينخود را داشت که در ا يژهجبھه و يدرح اما

 . کرد يمصحبت خواھ
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 بخش دوم
 ھم جبھه است اينجا

 
 

 ، نخجوان١٩۴١ژوئن سال  ٢٢
 

را که  يھنیم يرترانه معروف قبل از جنگ کب یمرزبانان نخجوان دسته
کرد، به  یم يتشرق دور حکا یبر فراز مرزھا يرهت یاز حرکت ابرھا
  :کردند یلب زمزمه م يرسبک خود ز

  
 ارس درحرکت است یبر رو يرهت ابرھای
  * ...تلخ بر منطقه حاکم شده است سکوتی

 
 یمجاز يیمعنا یآفتاب یبر فراز کشور يرهسخن گفتن از ابر ت البته

ً تقر یاد رودداشت چرا که آنھا در امتد طول  يشترکه ب يلومتریک ١٠٠٠ يبا
آماده باش قرار  تشبانه روز در حالآمد،  یبه حساب م یآن نقاط مرز

 یخود از مرز راه م یھمجوار برا یاز کشورھا یراھزنان. داشتند
 یم يغمادادند و گله ھا را به  یرا مورد چپاول قرار م دھقانانگشودند، 

و  يرانا یمرز یپاسگاه ھا. ار خود بودندسوداگران ھم سرگرم ک. بردند
معاون  يشف،بوبر. گشودند یآتش م یشورو يروھاین یبه رو يهترک
 یط یمتحده دولت ياسیاداره س يروھایو ن یاداره کل حفاظت مرز يسرئ

 یشورو يرخلق در امور خارجه اتحاد جماھ ميساريایگزارش خود به ک
سال  یجوال ٢٧ روز ٣٠:١۰ساعت  در«اعالم نمود که  ياليستیسوس

 تحت کنترل گاراگلوک یدر منطقه پاسگاه مرز ياپرس يمایھواپ١٩٣١
را شکست و به داخل منطقه ما  یصوت يوارنخجوان د بانمرز يروھاین

شرق در طول نوار  بمنطقه ما به سمت جنو یبر رو سپس. نفوذ کرد
 يابه پرس یبازباش یپرواز نمود و از منطقه پاسگاه مرز یمرز
 . »تبازگش
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 یشورو يربه اتحاد جماھ يستیاز حمله آلمان فاش يشھا پ مدت
در  »يرانکشور ا یو اراض یادار يدجد يماتتقس«نقشه  ياليستیسوس

نقشه که بر طبق  ينا يهدر مالحظات حاش. بود يدهتھران چاپ و نشر گرد
: کرد یعبارت جلب نظر م ينبود، ا يدهگرد يمو تنظ يهمصوبه مجلس تھ

در . »يندآ یبه حساب نم یرسم يهمرز با ترک یاستثنا به انيرا یمرزھا«
 يجانو به قول آنھا آذربا یشورو يجانآذربا یمدع يگانھمسا حقيقت
 یجمھور يتختاز باکو که پا يرانا یدر مکاتبات رسم یحت. بودند یقفقاز

. شد یم يادبادکوبه  يعنیآن  یفارس يمآمد، با نام قد یبه حساب م
پرش  یرا به سکو يرانآرام آرام ا منظم یا برنامه اب يتلرطرفداران ھ

» دوم یجنگ جھان يختار«در کتاب . کردند یم يلتبد یشورو يهخود عل
 ينکه در ا یآلمان يونلژ يلهبه وس يرانا یدر مناطق شمال«: آمده است

اسلحه  یآمد، انبارھا یاز ارتش آلمان به حساب م یکشور به عنوان بخش
 یم يجادا یشورو يرنقاط ھم مرز با اتحاد جماھدر  یو ادوات انفجار

خصوصاً  یانتقال به اتحاد شورو یو ترور برا يبتخر یگروه ھا. يدگرد
 . »يافتند یباکو و ترکمنستان انسجام م یجھت نفوذ به منابع نفت

 یو غرب یشرق یمانند مرزھا يزن یجنوب یآنکه در مرزھا خالصه
 . يدرس یجنگ به مشام م یبو

از ھمه از  يشکارگران راه آھن پ يرنظاميانغ ياندر م ننخجوا در
و  يراتکارگاه تعم یصدر حوزه حزب. وقوع جنگ باخبر شده بودند

را  آذربايجانیو  یسخنانش کلمات روس يانراه آھن که در م يزاتتجھ
ھم جبھه  ينجاا«: زد یم يادبلند فر يیکرد، با صدا یاشتباه و جابجا تلفظ م

اف  یعل يرضاعل. »گذرد یارس م یکنار رود مرز از هجبھ يناست و ا
پس  ينو از ا قرار دارندکه در حالت آماده باش  يافتاو در یاز سخنران

سخن صدر حوزه . به حساب می آيندمبارزان جنگ در رديف  يزآنھا ن
 ياربس يقتبه حق يوکوره سوخت لکوموت يشپ یکارگر چندز و مروا یحزب
ھمچون زغال کوره  ينو آتش رترحراپ يیاو با نطق ھا. بود يکنزد

 يادبه  يقان،رف یا«: داد یرا مخاطب قرار م يقانرف يشدستگاه سوزان خو
 یخودش را برا يتلریارتش ھ ارس یآن سوکه در  يدداشته باش
 . »کرده اند يزما دندان ت ینفت يعصنا یو برا است آماده کرده یلشکرکش
در سراسر  يشاھنگیپ یھا يگاهپا يشهھم ھمچونآغاز تابستان  در
 را اجآن يداما اکنون با نموده بودند يتشروع به فعالنخجوان  یجمھور

از . فرستادند یم يشانو بچه ھا را به خانه ھا کردند یم يهبالدرنگ تخل
 يانو مرب يگاهکارمندان پاکمک به  جوانان تنومند چند دسته ازنخجوان 
به ) کھنه سربازان جنگ( که وتران ھا گونهھمان. فرستاده شدند پيشاھنگی
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در  یو. گروه ھا بود ينا يانساله ھم در م ١٨اف  یعل يدردارند، ح ياد
 . فرمان سلمان اف آشنا شد ،يندهشناس معروف آ ينجا با زم ينھم

شرکت  يشاھنگیپ یعوض کند، در اردو يیآنکه آب وھوا یبرا فرمان
بچه ھا را به  ژوئن ٢٢قول داده بودند که  يشاھنگیپ يانمرب. کرده بود

 یجاه بچه ھا ب يزروز وحشت انگ يندر ا یخواھند برد ول يمايیکوھپ
روبرو شدند  يگاهپا يرورزش با خانم مد یچھره چاالک و خندان مرب يدند

لرزان گفت  يیبا صدا یو. آنھا بود یبه سو يدنه در حال دويمکه سراس
. ده استحمله کر یبه اتحاد شورو يتلریکه جنگ آغاز شده و آلمان ھ

خود  یفوراً به خانه ھا يدشود و ھمه با یم يلتعط يگاهجھت پا ينبد
 . برگردند
بچه . خراب شده بود يگاهتنھا اتوبوس پا ؟گشتند یبرم يدچگونه با اما
 یم يينبود، پا يشدر پ يلومترک ٢٠که به طول  یتند يبیاز سراش يدھا با

فرمان سلمان اف از . ددر توان بچه ھا نبو یرو يادهپ يزانم ينرفتند و ا
بر  يلومترمرا تا چند ک یجوان تنومند ارمن«: کند یم يادگونه  ينآن روز ا

 يگاهکه او در پا يستن يادماصالً . برد یخودش م یشانه ھا یرو
 یطوالن يرمس ينچه کاره بود اما به نوبت بچه ھا را در طول ا يشاھنگیپ

 . »برد یبا خود م
جايزه دارنده  و دانشمند برجسته ـ ن اففرمان سلما خاطرات يانم در
 ـ يومننفت ت يدانکاشفان م ينو از اول ياليستیقھرمان کار سوس ،لنينی
اوست،  یو احساسات باطن یدرون يجاناتھ يندست که مب يناز ا یحوادث
 یمسائل انسان ينو به ساده تر می نمايدرا درک  ياتجزئ یو. است ياربس

که از  يمانسل ،یپدربزرگ و ياد تابصفحات ک ياناز م. نھد یارج م
محکوم  يبریدر س يدسال تبع ٢٠به  تمرد يلبه دل یحاکمان تزار یسو

که با  یبود و زمان يبریمادربزرگش اولگا اھل س. شود یشده بود، زنده م
 نآ يادبه . داد ييرتغ يروزهبازگشت، نام خود به ف يجانھمسرش به آذربا

) باشد یدر خاور دورم یور نام رودآم(آموره  خواھر فرمان را ینواح
 . نام نھادند
انتخاب  يزوطن ن يم،کن یرا انتخاب نم يشخو ينگونه که ما والدھمان

 یھا و ارامنه، گرج يجانیخانه مشترک آذربا قفقاز ينسرزم. يستن یشدن
 یم... ھا، آبخازھا و ينگوشھا، چچن ھا، ا یھا، داغستان ينھا و اوست

 نھمچو آ یبچه ھا به سرگروھ يرالملهخانه کث ينباز ھم در ا ياآ. باشد
وجود دارند که  يانیمرب يشترآنکه اکنون ب يا ؟خورند یبرم یجوان ارمن

  ؟بارد یم ينهاز چشمانشان تنھا ک
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در  یا يندهفزا به طور ینظام يحاتو تسل يروھان با شروع جنگ...
سر  یمکه از امور نظا یافراد یحت. يافت يشنخجوان افزا یھا يابانخ

. شوند یآماده م ياتعمل یبرا يروھان ينکه امی يافتند وردند، دردرنمی آ
 یارتش شورو يروھاین ١٩۴١آگوست سال  ٢۶بامداد روز  يلدر اوا
دو  يمابينف ١٩٢١سال حرکت بر اساس توافق  ينا. ان شدنديروارد ا
 ١تا ساعت  یقشون شاھنشاھ. صورت گرفته بود یو شورو يرانا کشور
مجزا از خود  به طور مناطق یآگوست در برخ ٢۶ر روز ظھبعداز

 يروھایتوسط ن يرانا یمناطق جنوب ھم زمان. مقاومت به خرج دادند
ارتش  يروھایاز ن یسپتامبر بخش يلدر اوا. يدتصرف گرد يرکب يتانيایبر

 يکايیسرباز آمر ٣٠٠٠٠به  يکنزد. وارد تھران شدند يسو انگل یشورو
 ... يدندرا استحکام بخش يشومواضع خ يراندر جنوب ا
 ينتا ا ١يرانیا يجانصورت گرفته در آذربا يعحوادث و وقا درباره
 ينا يهشد، شب یمبھم، گنگ و نامفھوم نوشته م ياربس یمطالب يزاواخر ن
که در رأس آن فرقه دموکرات  يخواھیدر آنجا جنبش آزاد«: مطلب
نام  يزن یآکادم ياتنشر یحت. »يافت یقرار داشت، توسعه م يجانآذربا

 يجانآذربا يکدموکرات یرھبر جمھور و هفرق ينرھبر ا ی،ور يشهجعفر پ
 . »فراموش کرده بودند«را 

شده  يستأس ١٩۴۵که در اواخر سال  یجنوب يجانآذربا یمل حکومت
شناس،  ينھزاران مھندس، معمار، زم. سال پابرجا ماند يکبود، تنھا 

 يلجم. کردند یم يتمنطقه فعال يندر ا یشورو یفرھنگ استاد و کارشناس
 ينمحققان در ا ينتر يشاز ژرف اند يکیو  يخعلوم تار یدکترا ،یحسنل
 دانسته یغرض را بدون ھرگونه چشمداشت و يروھان ينا کاریھم ينهزم
 تحت عنوان یکتاب و. نامد یم یاز خودگذشتگ ینوع آن راو  است

 ـ ١٩۴١ یسال ھا مجموعه حوادث» آغاز جنگ سرد ی،جنوب يجانآذربا«
اتفاق  یجنوب يجانکه در اطراف آذربا یحوادث. يردگ یمرا دربر ١٩۴۶
 .گذار بوده استاثر يزاف ن یدر عليح یدر زندگ يممستق به طورافتاد، 
 يکتبر یروز تولدش را به و يدردوستان ح ١٩۴١سال  یماه م١٠...
د سپتامبر و بع یو اندک یتابستان يالتامتحانات، تعط یو پس از آن. گفتند

                                                 
قراردادی  ١٩۴٢ژانويه سال  ٢٩پس از ورود قشون شوروی و انگليس به ايران در  ١

ھمانگونه که مورخان نوشته اند اين حرکت . رديدميان ايران، انگليس و شوروی منعقد گ
مورد استفاده قرار گرفتن ايران  مانعاتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و بريتانيای کبير 

  .و ھمکاری ايران با اين کشورھا را تضمين ساخت گرديدعليه متفقين 
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 ياناز دانشجو ياریبس. رو داشت يشآغاز سال سوم دانشکده را در پ
. درس حاضر نشدند یبر سر کالس ھادر اول سپتامبر  یدانشکده صنعت

خوانده شده  پدر که به جبھه فرا یبه جا يکی. شده بود زآغا يگرجنگ د
ورود به  جھت يزن يگرد يیدانشجو. کار به کارخانه رفت یبرا ،بود

 یبه خدمت در اداره نظام نيزاف  یعل. نامه گرفت یمعرف یدانشکده نظام
 يگرد حيدر علی افماه ژوئن  ٢٣در . خوانده شد فرا يشمحل سکونت خو

 یخلق در امور داخل يساريایو کميشعبه آرش یبخش سر یامور ادار
کامل  به طورنخجوان را  ياليستیسوس یخودمختار شورو یجمھور
  .گرفته بود يلتحو

که ھوا ھنوز روشن  زمانآن  ھا شب یآمد که و یم يشکرات پ به
 یھر گام م یفرو رفته در سکوت محض صدا ینشده بود و در کوچه ھا

 يکیاوقات گشت شب در تار یگاھ. گشت یبه خانه برمھنگام يرد ،يچيدپ
 » !اسناد شما«: شد یم يدارپد

پھنه آسمان  يرتابستان در ز مرسوم، شبھاطبق عادت  نخجواناھالی 
در خانه . يدرس یداخل خانه گرفته به نظر م یچرا که ھوا يدندخواب یم
رختخواب و . خانه آورده شد ياتتخت ھا به داخل ح يزاف ھا ن یعل

 يموسعزت خانم به طرف پر. آوردند يرونظرف ھا را از داخل اتاق ب
ً يبپدر تقر. بزرگ خانه بود يگرد يدرح. يدچ فرهس يدرح یخم شد و برا  ا

در  ينبود و حس یحسن در سرباز. برد بسر می يتتمام وقت در مأمور
  ... باکو

 ١۵٠پس  يناز ا يلادامه تحص یبرا يدبا يدپس از آنکه فھم جالل
خانواده  یمبلغ برا ينا. نظر خواست يدرروبل در سال پرداخت کند از ح

به جالل  یدر محفل خانوادگ. آمد یبه حساب م یاف پول ھنگفت یعل
در آنجا . معلم برود يتدانشکده ترب یارش کردند که به بخش مقدماتسف

داده می گرم نان ھم  ۵٠بود و عالوه بر آن روزانه  يگانرابه  يلتحص
 . شد

نان خود را به  يهامروز جالل سھم: گفت يدرخانم با افتخار به ح عزت
 .خانه آورد

 . خورم یم یتشکر مادر جان، من فقط چا ـ
 ،يختر یم يدردست ح یآب کوزه را بر رو که یخانم در حال عزت
 يجانیآذربا یخانواده ھا. يدرا بشو يشداد تا دست ھا يدربه ح یآب یتکه ِگل

ل گِ  ينصابون از ا یبه جاشستن دست و لباس  یدر طول جنگ برا
 . کردند یاستفاده م
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 یکرد، صدا یجدا م يناز زمصبح که آسمان خود را  يدهروز سپ يک
 يدشوھر خورش. اف ھا را از خواب پراند یعل ،يهھمسا ياتاز ح ای يهگر

قد  يمبچه قد و ن ۵ یخاطر سرپرست ينبه ھم. حضور داشتخانم در جبھه 
 . خانم افتاده بود يدبر دوش خورش

 ؟یھخوا یم يزیچ: يدخانم پرس عزت
 . دخوابن یبچه ھا گرسنه ھستند، نم ـ

 ...پسرم، کمک کن: را صدا زد يدرح خانم عزت
خانم  يدخورش یو شکر را از خانه برداشت و برا يرخانم نان، پن تعز
 . يدبغض ھر دو مادر ترک. برد

که مادر به تخت  يدد یم. شده بود يرهبه ھنگام خواب به مادر خ حيدر
مادر در افکار تلخ . گرفته است خود دستان يانرا در م داده و سر يهتک

 . خود فرو رفته بود
اعزام به  جھترفت تا دوباره شانس خود را گ يمتصم يدرروز ح ھمان
اعزام به خط مقدم  یکه خودشان برا یفرماندھان نظام. يازمايدجبھه ب

را  يانمتقاض یحوصلگ یبا ب ،نوشتند یجبھه ملتمسانه به مافوق نامه م
ھم به ) آموزشگاه، معدن يس،مرز، اداره پل( ينجادر ا«: دواندند یسر م
 .شد یم يدهدست در تمام کشور د يناز ا یيصحنه ھا. »دارند يازشما ن
نخجوان جواب تند و  یامور نظام يسارياینگھبان کم نيزبار  اين
 : اف داد یعل يدربه ح یکوتاھ
شد، خبرتان  يازھر وقت ن. قفقاز یھم جبھه است، جبھه ماورا اينجا«

 . »يمکن یم
 
 

 یجنوب يجانبه آذربا یشورو یاعزام ھيئت
 

 يرانبه ا يمتعز ینفر برا ٣٨١۶ يانوه بر نظامتا آن زمان عال ديگر
 يئتھ يندر ا یحسنل يلجماطالعات  آمار و بر اساس. شده بودند يزتجھ
 ی،شورو يالتینفر از کارمندان تشک ١٠٠ ی،حزب ینفر از کادرھا ٨٢
، )ورویش يسپل( يليسنفر م ۴٠٠، )يتیمأمور امن( يستنفر چک ٢٠٠
شناس  يننفر از کارشناسان زم ۴٢نفر از کارکنان راه آھن و  ٢۴۵

به  یشورو یاعزام يئتھ یرھبر. حضور داشتند یمتخصص امور نفت
 يتهسوم کم يراف، دب یاوغلو عل يممحمد کر يزرا عز یجنوب يجانآذربا
 . بر عھده داشت يجانآذربا يستحزب کمون یمرکز



 44

اتخاذ  يندر کرمل یاعزام يئتھ یو رھبر يبمربوط به ترک تصميمات
 ۴٧ارتش  ینظام یدر شورا يتاف به عضو یعل يزعز. گرديد یم

از  يئتھ ينا. بود دهشمنصوب  یجنوب يجانآذربا يتختپا يز،مستقر در تبر
که ھنوز  ١٩۴٢تا تابستان سال  ١٩۴١آگوست سال  يلـ اوا یاواخر جوال

و آلمان ھمه امور را تحت الشعاع خود قرار نداده  رویحوادث جبھه شو
کمک اکنون  یمضاف بر آن اتحاد شورو. داد یامه مبود، به کار خود اد

 یم يافتدر يرانخود را از کانال ا يازمورد ن يکو استراتژ ینظام یھا
به  يرانفارس با عبور از داخل خاک ا يجمحموله ھا از خل ينا. نمود
راه  يقاز طر ياولگا و  يقو سپس از آنجا از طر يدرس یخزر م يایدر

 . يافتانتقال می  یآھن به شورو
 يجانآذربا يستحزب کمون یمرکز يتهاول کم يرباقراف، دب ميرجعفر

. نموده بود يفاا ینقش عمده ا يرانبه ا يئتھ يندادن اعزام ا يبدر ترت
به  يبخشارتش آزاد یحرکت را با لشکرکش ينا یشد که و یگفته م
 یھا ينسرزم یکه منجر به آزادساز یو بالروس غرب یغرب يناوکرا
 يسهمقا ،بود يدهمجارستان و لھستان گرد يش،اتر شورھایسط کتو یاشغال

 . کرد یم
 يداپ یيشترب یآگاھ یجنوب يجانآنکه از اوضاع آذربا یبرا باقراف

 یافراد یعبور از مرز برا. رفت يزاز راه نخجوان به تبر يانه، مخفنمايد
نظر  ييداز باقراف در تأ یبه نقل قول یحسنل يلجم. آسان بود يارمثل او بس

ساعت  ۴ـ  ٣ یبرا ،که من در نخجوان بودم یوقت«: کند یخود اشاره م
به دستجات ھفت  يردر طول مس يزتبر یدر چند جا... سر زدم يزبه تبر

. برخوردم و خواستم با آنھا صحبت کنم انو دختر اناز پسر یھشت نفر
نھا به آ يجانیبه زبان آذربا. پا به فرار گذاشتند يناما آنھا با توقف ماش

. دمن آمدن یبه سو يدند،مرا شن یصدا یبچه ھا وقت. ”ينجاا ياييدب“گفتم 
ما که  یشھروندان جمھور. ماست یوطن اصل یجنوب يجانآذربا ينسرزم
 يشاوندانکنند، مدت ھاست که از اقوام و خو یم یمرزھا زندگ يهدر حاش

 مختلف ياالتکشور را به ا يرانحکومت ا یوقت... خود دور مانده اند
در  يجانبه استان آذربا( نمود يينتع ينرا چن يجانکرد، آذربا یم يمتقس

باز ( ينجاستتا ا ينجااز ا يجاندروغ است، آذربا يناما ا )ردنقشه اشاره ک
 . »است يجانآذربا یدر واقع تھران ھم از شھرھا). ھم به نقشه اشاره کرد

از رفقا به گذشتن از  يکی یمرکز يتهاز جلسات کم يکی در
باقراف با . اشاره کردخود  يتبازگشت از مأمور يردر مس یرکمانچات

 يمتقس يمهبه دو ن يجانملت بزرگ آذربا روستا يندر ا«: گفت يهکنا
 »...شده
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 ياو پرس يهروس ياندر زمان جنگ م ١٨٢٧تابستان گرم سال  در
سپس با حمله به قلعه . را محاصره کردند يروانا يچقشون ژنرال پاسکو

به بنا  .ا به تصرف درآوردندآن ر نخجوان یفرسخ ١٠در  عباس آباد
توسط مذاکرات صلح  قفقاز یماورا منطقه در يهدستور فرمانده ارتش روس

الکساندر  يه،روس یامور خارجه امپراتور يسهرئ يئتھی مستشار دربار
 .در حال انجام بودـ  شاعر معروف ـ فيبايدوگر

مذاکرات صورت گرفته با  درباره يچبه پاسکو يبايدوفدر گزارش گر
 : آمده است ياشاھنشاه پرس ،يرزاعباس م

موجب  یآنکه چه عوامل یبررس یبرا يممجبور شدم که بگو من«
 .يستمن ن يفهکار وظ ينندارم و ا یجنگ شده است، دستور

حساب و  يامگر دن. يستمن ن يفهوظکار  ينا ييدگو یم يشهشما ھم ـ
  ؟کتاب ندارد

که  يدداد يحو ترج يددتان حساب و کتاب کردشما خو يحضرت،اعل ـ
شجاعت و  يشی،اند يکخواھم به ن ینم. يدکار را با اسلحه حل کن ينا

که  یکس: کنم يادآوریرا  یخواھم نکته ا یقدرت شما جسارت کنم اما م
 يزکند که جنگ به چه چ ينیب يشتواند پ یکند، نم یاول جنگ را شروع م

 . ختم خواھد شد
 .ـ درست است

تحت  یاز اراض ياریبس یناگھان به طور ياسال گذشته قشون پرس ـ
در حال حاضر . قفقاز را به تصرف خود درآوردند یآن سوتملک ما در 
و در کنار رود ارس توقف  يمو نخجوان گذشته ا يروانا ياتما از وال
به تصرف درآورده  ،يمآ یو دژ عباس آباد را که االن از آنجا م يمکرده ا

 . يما
. کرد يمعباس آباد را داماد من به شما تسل !؟ يمگرفت !؟يمتصرف کرد ـ
 . زن است، از زن ھم کمتر است يکمثل . است یفرد ترسو و بزدل یو

شما ھم انجام  يدتوان یاگر م يم،و دژ را گرفته ا يمـ آنچه که ما کرده ا
 . خواھد شد يمتسل يحضرتدر آن صورت دژ به اعل يد،بدھ
 ینفر از شما ھم زنده نم يک .يدمرد یم يوارد یپانه، شماھا در  ـ
 یوقت نم يچنه شما ھ گرکار را بکنند و ينافراد ما نتوانستند ا. ماند

 .يدعباس آباد را تصرف کن يدتوانست
است که ژنرال از جانب  یبار ينسوم یکنون يتحال در وضع به ھر ـ
با شروط  شما یاز حرف ھا يچکدامھ یکند ول یم يافتصلح در يامشما پ

خواست تزار است  ينا. يمرس یندارد و به تفاھم نم یگفته شده ما ھمخوان
خود را  ينکه ناعادالنه شروع شود، سرزم یھر جنگ يانما در پا ...که
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مرزھا را به خود  ينرا که جرأت تجاوز به ا یو دشمن يمدھ یگسترش م
 یکنون طيشما در شرا يلدل ينبه ھم. يمساز یدور م يش، از خوه استداد
است که  یپول اسلحه ا. يدو نخجوان چشم بپوش يروانا ياتاز وال يدبا

 یحت يحضرت،اعل يستمعامله ن ينا. توان جنگ کرد یبدون آن نم
 یرسان يبتوان آس با گرفتن پول. يستوارد شده به ما ن راتغرامت خسا

 . »يمکن یاز آن سلب م یطوالن یمدت یدشمن به ما را برا
از رود  يهو روس يرانا يانمرز م یامه ترکمانچاطبق عھدن اکنون
کرد و به پرداخت  یچشم پوش يتوال ٢از  يرانشاه ا. گذشت یارس م

 یتزار روس را از دوست وسيله ينو بد يدگرد یراض يمعظ یپول و باج
 یاراض ينتوجه داشت که ا يدالبته با .با حکومتش مطمئن ساخت یدائم
کرد و ھر گونه جنجال و  یجلب م را به خود ھا يسینظر انگل يشهھم

 . يوستپ یحوادث ناگوار با مشارکت آنھا به وقوع م
 يپلماتشاعر و د ١٨٢٧سال  یاستاندار در نخجوان که در جوال خانه

محفوظ مانده و به موزه  يزبود، ھم اکنون ن يدهرا در خود د یبزرگ روس
رو به  يبايیز يارخانه چشم انداز بس ينا. شده است يلتبد يسنف یفرش ھا

ن يداشتم و دورب یبرگه ھا برم یمن غالباً سرم را از رو...«: دره داشت
شاھد بودم که . گرداندم ی، برمصورت می گرفتکه نبرد  یرا به سمت

قزاق ھمراه او  ٢٠٠و  يفچگونه سواره نظام دشمن به قصد کشتن موراو
از  یببه خو یکردند اما و یم يبآنھا را تعق ،گذشتند یکه از ارس م
با آنکه . آنھا درنگرفت يانم یزد و خورد يچگونهھ. يافت يیمخمصه رھا

و سالم نزد ما  يحکند اما صح يدادست پ خواست یبه آنچه که م نتوانستاو 
 . »گشتازب

 یاعزام يئتھ در تھران ينخشمگ يتازدحام جمع بعد یسال و اند يک
نفر  ٣٧ يریرگد يندر ا. را قتل عام نمود يرانبه ا يهروس یامپراتور

جسد . کشته شدگان بود ياندر م يزن يبايدوفالکساندر گر .کشته شدند
به  يشخو يرخط يتانجام مأمور یکه او برا یرا از ھمان راھ يبايدوفگر
 يوهکه ب يیبردند، به جا یم يسگرفته بود، به شھر تفل يشدر پ وبجن یسو

نخجوان و خانه از . چاوچاوادزه چشم انتظار بود يناجوان و حامله او ن
 یقلعه گرگر صدا يکیژوئن در نزد ١١در  ينپوشک. استاندار گذشتند
 .تر شد يکبعد ارابه نزد یاندک. يدرا به گوش شن یچرخ ارابه ا
را به خاطر  ينپوشک» سفر به ارزروم«کتاب  یسطرھا ينا احتماالً 

 : يددار
ده باال تند جا يبرا از ش یارابه ا گاو نر ٢. را پشت سر گذاشتم رود«

 یاز کجا م: يدمپرس. ارابه نشسته بودند یبر رو یچند نفر گرج. بردند یم
  ؟ييدآ
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 . ـ از تھران
  ؟يدبر یبا خود چه م ـ

 .را يبايدـ گر
 . »شد یبرده م يسمقتول بود که به تفل يبايدوفجسد گر ينا

پرچم قرمز بر فراز ھمان خانه . بر ارس گذشت يزن يگرد قرنی
 ينبا دورب یکه در آن شاعر روس یھمان خانه ا. از درآمداستاندار به اھتز
افسوس  ينسرزم ينبه خاطر شناخت اندک ا«و  يستنگر یبه دوردست م

 ين،ف، مولچالوفاموس ی ـقھرمانان و ،در تئاتر شھر. »خورد یم
 يدرح. گفتند یسخن م يجانیو آذربا یدوستانه به زبان روسـ  ١اسکالوزوب

تئاتر را  يغاتیپوستر تبل يشخو یستان دانشجواف بنا به خواھش دو یعل
 یصحنه م یبه رو یدر نقش چاتسک يزخود ن یو. کرده بود یطراح
 : رفت

 .شما ھمه يکصدا مرا مجنون ناميديد
 آسيب بيرون خواھد آمد دونآن کس از آتش ب: درست می گوييد

 روز با شما بماند  که توانسته باشد يک
 نفس بکشد  د،از ھوايی که شما نفس می کشيو 

 .عقلش در اين ميان زائل نشده باشدو 
 من ديگر اينجا آمدنی نيستم !گم شو از مسکو

  .می روم حتی به پشت ھم نگاه نمی کنم
 کنم می روم تا در اين دنيا جايی پيدا

 *.که برای احساس تحقيرشده من گوشه دنجی باشد
  

مدال ا که ر امتاف کوتاه ق یعل يزعز ،خود يلیھم فام اف یعل حيدر
او  ياآولی . شناخت یبود، تنھا از چھره م يختهآو يراھن اوپھايش از 
مربوط  بھمآنھا را  یتوانست حدس بزند که سرنوشت روز یاصالً م

  ؟خواھد ساخت
ً تقر يرانبه ا یشورو یاعزام يروھاین يتمأمور در اواخر سال  يبا
در  دائمه روزی انشببه طور  تنھا کارگران راه آھن. يدرس يانبه پا ١٩۴٢

به مناسبت  علی اف يدرپدر ح ١٩۴٣ یماه م ١٠. بودند يفهحال انجام وظ
نگذشت که پدر به خاطر  یھفته ا. فرزندش به خانه آمد یسالگ ٢٠

 یو یماه م ٢٠در . افتاد يماریدر بستر ب فرطاز کار م یناش یفرسودگ
اف ھا  یلبر خانواده ع یجد يعهضا يناول. به خاک سپرده بودند يگردرا 

 . آمد یاز تلفات جبھه به حساب م در حقيقت يعهضا ينا. وارد گشت

                                                 
  مترجم. گريبايدوف. س. آ) ١٨٢۴(» فغان از زيرکی«قھرنانان کمدی   ١
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معطوف  یجنوب يجانمجدداً توجه مسکو به آذربا ١٩۴۴بھار سال  در
مارس مسائل مربوط  ۶در  یخلق اتحاد شورو يسارھایکم یشورا. يدگرد
 یو اقتصاد یالزم در جھت بسط و توسعه ارائه خدمات فرھنگ يرتداب«به 
 اگرچه. قرار داد یرا مورد بررس »یجنوب يجانآذربا یجمھور یاھالبه 

شبانه روز در مقابل  ٢۵٠و سواستوپل که  يمهکر يرجزا ازیتا آزادس
بخش اعظم  یمقاومت کرده بودند و تا آزادساز يستیفاش يروھایحمالت ن

در  يادیاروپا زمان ز و يکبالت یبالروس و پر ين،اوکرا یساحل شرق
شده به فرصت  يرانو یشھرھا و روستاھا یبنا يدتجدمچنين ھراه بود و 

 ،بود عيانکامالً  يگرد يھنیم يرجنگ کب يجهداشت اما نت يازن يادیز
کشته شدن  يزھزاران فرسخ مانده بود و خبر غم انگ يروزیتا پ ھرچند

خبر  يناز ھمان روزھا ا يکیدر . در راه بود يزاننفر از عز ھا يليونم
جعفر اوغلو  يرجھانگ يکمستوان  پسر شما«: يدراف ھم رسبه خانواده باق

 يمایخلبان ھواپ ،باقراف يرجھانگ» ...ینظام دباقراف، وفادار به سوگن
 یسخت با دشمن بر رو یدر نبرد ١٩۴٣ژوئن سال  ھشتمدر  یشکار

او خاموش شد،  یو يمایھواپ يربارکه ت یزمان. کشته شد یکشتزار روس
 یبه و يننشان لن پس از مرگ. ه دشمن بکوبدخود را بگرفت تا  يمتصم

 يجانآذربا جنگ و صلح حوادثگرداب  يندر ا يناستال. تعلق گرفت
تعلق خاطر  ياکه آ ينجاستمھم ا یرا فراموش نکرده بود، ول یجنوب
 ينموجب چن بود، در باکو گذرانده یکه در جوان یبه دوران يناستال
بر  یکالت قفقازاز مش یو یدرک شخص يا ؟گشته بود يمیتصم
را به  اوآنکه کنفرانس تھران  يا ؟مسئله اثرگذار بود يندر ا يکردشرو

سؤاالت  ينپاسخ ا یآنکه جستجو يلبه دل ؟بودواداشته  يدجد يمیاتخاذ تصم
کتاب به  يهسؤاالت را در حاش ينا ،يدنما یدور م یما را از موضوع اصل

 .يمگذار یحال خود م
ده  یمدارس آذر يستأس« یخلق شورو يسارھایکم یشورا قرارطبق 

 جوراب یساخت کارگاه بافندگ ی،نمونه کشاورز يستگاهکالسه، ساخت ا
ژوئن سال  ١٠ در يناستال. در دستور کار قرار گرفت »يزدر تبر... و

 در یشورو یمؤسسات صنعت يستأسدرباره «محرمانه  یقرار ١٩۴۵
 يندگیبات نماشع می بايست بر اساس آن کهصادر نمود  »يرانشمال ا

 یبا مشارکت متخصصان شورو يجانکارخانه ھا و کارگاه ھا در آذربا
 یقرار صادره توسط شورا«: يدگو یم یحسنل يلجم. شدند یم يستأس
 ١٠ يخکه در تار ياليستیسوس یشورو يرخلق اتحاد جماھ يسارھایکم

به  يرانجان ايآذربا يوستنبود، بر پ يدهرس يببه تصو ١٩۴۵ژوئن سال 
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ژوئن ھمان  ٢١در . »داللت داشت يکنزد یا يندهدر آ یشورو يجانباآذر
بر انجام  یمبن یدفاع دولت يتهکم ٩١۶٨شماره قرار  يناستال. و. سال ژ
امضا را به  يراندر شمال ا یجھت کشف منابع نفت یشناس ينزم يقاتتحق

به ستاد  یولوژيدروژئتحت عنوان کارشناسان ھ یمتخصصان نفت. رساند
 يرانمناطق ا يگردر د. يدنداعزام گرد يرانمستقر در ا یشورو يروھاین
 به دنبال نفت و سنگ یتحت عنوان اکتشاف منابع آب يسیانگل يروھاین
 .بودند یمعدن یھا

با  يجانفرقه دموکرات آذربا یاست که اعضا يادآوریبه  الزم
 يشهجعفر پيرم ،باقراف يشنھادبنا به پ. شدند یمسکو انتخاب م یھماھنگ

به  انتشار می يافت ـکه در تھران  »يرآژ«روزنامه  يرسردبـ  یور
او نام اسناد  یدر برخ( گرديدانتخاب  يجانفرقه دموکرات آذربا یرھبر
 ).آمده استجعفر يدس

و  ياف، بروبه مولوت ١٩۴۵ یجوال ۶ يخدر تارکه  یدر نامه ا باقراف
 یه معرفگون ينشخص برجسته را بد ينا ،ف ارسال نموده بودومالنک
 : نمود

 يستو عضو سابق حزب کمون یجنوب يجاناھل آذربا یور يشهپ«
 يجاندر آذربا را يیو شورا یمھم حزب یسمت ھا یطوالن یاست که مدت

به  ينترنکم یاز سو ١٩٢٧در سال  یو. داشته استبر عھده  یشورو
و  يدگرد يرحکومت رضا شاه دستگ یو در آنجا از سو اعزام شد يرانا

 يروھایبا ورود ن ١٩۴١در سال  و يدال را در زندان گذرانس ١٠مدت 
 یم یزندگ یدر اتحاد شورو وی دو برادر. يدآزاد گرد يرانبه ا یشورو
 یبه خدمت پزشک یاز آنھا به عنوان سروان در ارتش شورو يکی. کنند

 . »مشغول است
از نقطه نظر  یور يشهدارد که پ یآشکارا اظھار م یحسنل يلجم

 یروشن يندهآ يرانا يبدر ترک يجانآذربا یاستقالل مل یبرا ،ياسیس
 يجانآذربا یو مل يکدموکرات یانتظار داشت که جمھور یو. متصور نبود

ً و بعدھا  يردقرار گ یاتحاد شورو يتھمچون مغولستان تحت حما  تدريجا
بر  یالملل يننبود که اوضاع ب ویگناه . ملحق شود یجان شورويبه آذربا
 .نخوردرقم  شوفق مراد
 ی،و فارس يجانیبه زبان آذربا يیآالت، کتاب ھا ينھا، ماش اتومبيل

 ھایبلکه ساخت کشور یساخت شورو فقطنه (صفحات گرامافون و سالح 
 یجنوب يجانآذربا یبه وفور به سو) یو چکسلواک يتالياا يرنظ یيگرد

 . يدروانه گرد
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ارتش  باکو، ژنرال یفرمانده منطقه نظام ١٩۴۵اکتبر سال  ٢١ در
گزارش  يابر. پ. به ل ینامه ا یجعفر باقراف طيرو م فويکماسلن. یا

 : دادند که
 یمرکز يتهکم ١٩۴۵اکتبر سال  ١٨قرار مورخه  یاجرا جھت«

و کردستان  يرانا يجاندرباره آذربا“ یاتحاد شورو يستحزب کمون
نفر از مأموران  ٢١: يرفتاز جانب ما صورت پذ يراقدامات ز ”یشمال
 یدولت يتامن يتهو کم یخلق در امور داخل يساريایباتجربه کم یياتعمل

 یکه از توان سازماندھ يجانآذربا یتياليسسوس یشورو یجمھور
برداشتن افراد و مؤسسات مانع رشد جنبش  ياندر جھت از م يالتیتشک

ضمناً . يدندبرخوردار بوده اند، اعزام گرد يرانیا يجانآذربا یخودمختار
 يلمنطقه تشک یاز اھال يزانیمسلح پارت یگروه ھا ديبا يقانھمان رف

 . »دھند
کنگره مؤسسان حزب دموکرات  يندر اول ١٩۴۵در دوم اکتبر سال 

 يدهحزب برگز يسهرئ يئتبه سمت صدر ھ یور يشهجعفر پمير يجانآذربا
حکومت  يجانآذربا یدوره مجلس مل يندر اول ١٩۴۵دسامبر  ١٢در . شد
 . يدرس يریبه نخست وز یور يشهو پ يدگرد يلتشک یمل

را  يژهو یکه دوره آمادگ يستیـ چک يتیمأمور امن ٨٠ھمان روزھا  در
 . يدندمنتقل گرد یجنوب يجانپشت سر گذاشته بودند به آذربا

اختصاص داده  يراناز خود را به حوادث ا یشماره ا »يمتا« مجله
نوشته آن  يرز در محمدرضا شاه قرار داشت و يرجلد تصو یبر رو. بود

در نقشه . »ھستنددوستان بانفوذش خواھان نفت او . يرانشاه ا«: شده بود
بود که دسته اش به  یھمچون داس یجنوب يجانآذربا ،درج شده در مجله

 .کرده بود يهباکو تک
 ياسی،دست به اصالحات گسترده س یجنوب يجانآذربا یمل حکومت

شناخته  یزبان رسمبه عنوان  يجانیزبان آذربا. زد یو اقتصاد یاجتماع
از باکو به آنجا  یو استادان يافت يشگشا يزدر تبر یدانشگاه دولت. شد

کودکان  يژهو پرورشگاه دخترانه ٢ پرورشگاه پسرانه و ٢ .يدنداعزام گرد
 .يدگرد يسسرپرست تأس یب و يتيم

 یبه خود م يقتمسکو رنگ حق يبانیطرح ھا تنھا با پشت ينا یتمام
. يردبگ يدهوانست درخواست واشنگتن و لندن را نادت یگرفت اما مسکو نم

 یاتحاد شورو يلدل ينبه ھم. شده بود یپس از جنگ عمالً چند قطب يایدن
 . نمود يراناز ا يروھايششروع به خارج نمودن ن

حضور داشتند،  ياریبس یھا يجانیآنان آذربا يانکه در م یسربازان
 : کردند یرا ترک م يرانا
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  آن طرف ارس  يم،تھس يکیـ ما در نزد
 . ارس خشک شود یالھ ـ

برد و باز  یم يشھا به پ خروشان خود را قرن یھمچنان آب ھا ارس
 . کند يمرا به دو کشور تقس یھم سرنوشت آن بود که ملت

 يگراما د نمايد يبانیخود پشت ينباز ھم در تالش بود تا از متفق مسکو
خود را به مناطق  روھایين يرانا یحکومت مرکز. کار از کار گذشته بود

 ٢دستگاه توپ بدون گلوله و  ۴«تنھا . کرد یکشور اعزام م یشمال
 يجانآذربا يکدموکرات یجمھور يروھاینزد ن» خمپاره انداز بدون خمپاره

جنگ آماده بود اما مسکو فقط به  یبرا يجانحال آذربا ينبا ا. بود هماند
 . کرد یبسنده م یمعنو یکمک ھا
 يشهبه پ يناستال جانب از یتلگراف رمز ١٩۴۶ال دسامبر س ١١ در
حق دارد به ھر  يرقوام به عنوان نخست وز«: يدو ھمقطارانش رس یور

پس  يناز ا ينبنابرا. بفرستد يرون يجاناز جمله به آذربا يرانقسمت ا
که  يداعالم کن. است يدهفا یو ب یضروريرمقاومت مسلحانه نامعقول، غ

 يروھایدر ھنگام انتخابات با ورود نآرامش  يتشما به خاطر رعا
امر  ينکه ا يدگونه وانمود کن ينو ا يدندار یمخالفت يجانبه آذربا یحکومت

انجام  یبه استقالل و آزاد يدنجھت رس يرانملت ا یرا به خاطر ھمبستگ
 . وانمود کردند يزگونه ن ينگونه انجام دادند و ھم ينھم. »يددھ یم

درآمد،  یحکومت يروھایبه تصرف ن زيکه تبر یدر طول چند روز...
به زبان  یدرسيرو غ یدرس یکتاب ھا. باران شدنديرنفر ت ٣٠٠٠از  يشب

و  يالرمونیف ی،تئاتر مل يجان،دانشگاه آذربا. شد يدهبه آتش کش يجانیآذربا
برده شد و حکومت نظم  يناز ب یقھرمانان مل يستند. يدگرد يلموزه تعط

 . مشروطه را برقرار ساخت
 یاجازه داد پاسگاه ھا ينکرمل مصرانه باقراف یاز التماس ھا پس
در مدت . سوار و آستارا گشوده شود يلهب ين،در نقاط جلفا، خدافر یمرز
 . گذشتند ینفر از مرز شورو ۵٢٩۵روز  ٢

قرار داشت،  یور يشهکه در رأس آنھا پ یحزب یگروه از کادرھا يک
در باکو  یور يشهپ یمدتپس از . موقت در نخجوان ساکن شدند به طور

کرد و  یبه باقراف ارائه م يدیجد يشنھاداتپ یور يشهپ. اسکان داده شد
آرام  یبرا«: يسدنو یم یحسنل يلجم. نوشت یھمواره به مسکو نامه م

 ياکه گو یا يژهو یمخف يتهکم ١٩۴٧سال  یدر ماه م یساختن و
نمود،  یم تيھدا یجنوب يجانانتقال به آذربا یرا برا ”ييانفدا“گروه 
 ٣در . فرستاده شود ینبود که کس يازین يگرد یول. »يدگرد يلتشک
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 یور يشهپ يلاتومب ـ گنجه يوالخجاده  ١۴ يلومتردر ک ١٩۴٧ یجوال
 .ھمان منطقه درگذشت يمارستانو پس از چند ساعت در ب تصادف نمود

والی ح( بوزونا در خودشخصی  ويالیر جنب و جوش داين مھاجر پر
ديگر  تاقدر گل بر مزار او کاشته شد  آن. ه شدخاک سپردبه  )باکو

را بقايای جسد او  ١٩۶٠در ماه مارس سال اما  دگردمزارش مشخص ن
منتقل  ،شده بودساخته  ٣٠ھای دھه  که قبل از سال آرامگاه مفاخربه 

در کنار او به نيز  عزيز علی اف :بنگريد رافلک  ،زمان گذشت. نمودند
   .خاک سپرده شده است

ھر آنچه که به زندگی آنھا مفھوم می بخشيد و افکار و انديشه اکنون 
  .و سرمايه ای تاريخی است جا ماندب در گذشته ،نگران می ساخت را آنھا

اندکی پايين . ی داردمرو افتاده بر زمين را به حرکت واھای ف برگ باد
برخی از روی . جنگ قره باغ به چشم می آيد يدانشھ مجسمه ھایتر 
پايه بلند مزار مقامات  باکواھالی . روبان قرمزی بسته شده استسمه ھا مج

به اين  ،رسيدند به شھادت ١٩٩١ی را که در سانحه ھوايی سال جمھور
 ،آکادميسين توفيق اسماعيل اف .متمايز می سازند ھيدانديگر شوسيله از 

عصمت  ؛وزير امور داخلی ،افژنرال محمد اسد ؛وزير امور خارجه
 انوزيررئيس شورای معاون  ،زلفی حاجی اف ؛تان کلدادس ،فغايب ا

تجزيه طلبان ارمنی مورد ھدف قرار گرفته وسط ت که بالگردیدر  ...و
   .شربت شھادت نوشيدند ،شده بود

  
وقت  ھيچنبايد ما « واره بر اين نکته تأکيد داشت کهپيشه وری ھم

نيروھای مسلح  بلکه بايد ھمه ما از سازيمنيروھای مسلح خود را منحل 
   .»بعمل آوريمو حمايت  پشتيبانی

من فکر می کنم شما « :به وی گفته بودخطاب نامه ای استالين در 
شرايط کشور را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی درست 

اول آنکه شما می خواھيد بالفاصله به تمام . تجزيه و تحليل نمی کنيد
کنونی امکان موقعيت دست پيدا کنيد اما  آذربايجان خواسته ھای انقالبی

   ...نمی دھدگونه برنامه ھا را  انجام اين
 بدون شک اگر ماندن نيروھای شوروی در ايران ادامه پيدا آنکهدوم 
فقيت مبارزات خود به منظور برآورده شما می توانستيد به مو ،می کرد

ما نمی  وار باشيد امادشدن خواسته ھای انقالبی ملت آذربايجان امي
 حضورکه  دليلن توانستيم آنھا را در ايران نگه داريم، در اصل به اي

ھای آزاديبخش ما در اروپا و آسيا  ايران به سياست نيروھای شوروی در
اگر  ندھا به ما می گفت ھا و آمريکايی يسیانگل. ساختوارد می  خدشه
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 نگليسیا پس چرا نيروھای ؛می توانند در ايران بمانند نيروھای شوروی
چرا نيروھای  ،و يونان بمانند در مصر، سوريه، اندونزی نمی توانند
تصميم خروج . در چين، ايسلند و دانمارک بمانندنمی توانند آمريکايی 

از دست  سالحنيروھا از ايران و چين به اين دليل اتخاذ گرديد تا اين 
 د و بتوانيم با گسترش جنبشھا گرفته شو ھا و آمريکايی انگليسی
 ترد را مبرھن و مفيدخو سياست رھايی بخش خش در مستعمراتبآزادي
گونه  ستيم بهون يک انقالبی بايد درک کنيد که ما نمی توانشما ھمچ. سازيم

   .»ای ديگر رفتار کنيم
: اما دليل چھارم واختصاص داشت  شرايط سياسی ايراندليل سوم به 

ه باال برد عرش تاشما را  داابتما  م شما گفته ايداز قرار معلو کهآن چھارم«
 .و بدينگونه اعتبار شما را زير سؤال برديمانداختيم پرتگاه يم و سپس به ا

در  .ن وقت ما متعجب خواھيم شدآ ،باشد واقعيت داشتهاگر اين حرف 
 بکارما در اينجا روش ساده انقالبی را  ؟ه استچه اتفاقی افتاد حقيقت

که شرايطی در آن . الً مشخص استگرفتيم که برای ھر فرد انقالبی کام
خواسته ھای جنبش تحقق حداقل برای  ،آمده بود به وجوددر ايران 

خواسته ھا رو به جلو حرکت که جنبش با تکيه بر حداقل  ت داشتضرور
 به وجودبا ايجاد تھديد برای حکومت شرايطی جھت کسب امتياز و کند 
 در شرايط کنونی ايرانيد شما نمی توانست ،گونه نمی کرديد اگر اين. آورد

قوام را به برآوردن خواسته ھايی که در حال حاضر حکومت به آن تن 
شما . گونه است ھای انقالبی اين قوانين جنبش. وادار سازيد ،داده است

مايه بسيار . نمی توانيد ھيچ موردی از تحقير ما نسبت به خودتان بيابيد
 ،ر شما را داشته ايمد ما قصد تحقيکه شما فکر می کني تعجب است

ا ھای معنوی م حمايتبا  ،برعکس اگر شما رفتاری معقوالنه داشته باشيد
خود در شرايط واقعی کنونی آذربايجان  می توانيد به اجرای خواسته ھای

شما در حق ھا و ھم ايران  جانیيباھم آذردر اين صورت  .بخشيدرسميت 
خاور نزديک دعای در مترقی  تيک ـجنبش دموکراپيشاھنگ  به عنوان

   .»داشتخواھند خير 
ميت بخشيدن به اجرای رس«افسوس که مساعدت معنوی تنھا برای 

 که ھمان »خود در شرايط واقعی کنونی آذربايجانخواسته ھای 
امکان  و کفايت نمی کرد ،چوب دولت واحد بودخودمختاری در چار

   .واقف نبوده باشد امرکه استالين به اين  داشتن
مت ملی و انحالل جمھوری دموکراتيک آذربايجان در شکست حکو

ھم به  ھزاران انسان باز. کاس تلخی داشتآذربايجان شوروی نيز انع
معلمان و پزشکان، : برادران خويش در آن سوی ارس کمک می کردند
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، کارمندان و ھنرمندان یو معماران، کارشناسان زمين شناسنفتگران 
    ...و زبی و نظاميانح

 
 

مورد سکوت می نمودند در اين  
  

علی اف  .در روح لطيف حعميقی تأثير  از نزديکاين حوادث مشاھده 
 که »نترناسيونالکوريه ا«سردبير مجله فرانسوی  ر آدلردالکسان .نيز نھاد

 ،به شمار می رود نيز حيدر علی افاز نويسندگان خارجی بيوگرافی 
 توسط »رکيهتاراضی ليات تجسسی منظم در عم«درباره را  مطالبی
   نام ستوان جوانی به نام حيدر« آنھادر بين شوروی که ھای  چکيست

   .به نگارش درآورده است »علی اف بسيار جلب توجه می کرد
سرھنگ به خطاب درخواستی  ١٩۴۴ژانويه  ٢٧علی اف در  حيدر

امنيت دولتی  در امور خلق ایيرامعاون کميس ،امنيت دولتی رفيق سويان
د را به اين سن. نوشت نخجوان شوروی سوسياليستی ارجمھوری خودمخت

  : طور کامل در پی می آوريم
در  خلق ایيراعملياتی کميس رگانل اشتياق آرزوی کار در اابا کم«
   .امنيت دولتی را دارم امور

در  خلق ایيراکميسمکاتب از  يکی در خواھشمند است با پذيرش من
موافقت تی آذربايجان سوسياليسشوروی امنيت دولتی جمھوری  امور
   .»دييفرما

ھم مشتاقانه ترين آن ،خواستدر ...تاريخ و ، امضای زيباخطنامه ای با 
متقاضی يقاتی که تحق. کم است ارگانیدر چنين  فعاليتدرخواست برای 

به ذھن خود راه دھد،  حدسی در مورد جزئيات آن گونهھيچنمی توانست 
خدمت حيدر علی اف  ١٩۴۴ سال می در ماه. طول انجاميد ماه به ۴تقريباً 

الزم به يادآوری . گرديددر ارگان ھای امنيت دولتی اتحاد شوروی آغاز 
   .را پشت سر می نھادسالگی  ٢١ت که وی تازه اس

  :بازگو می کنيم اينجارا در  ھای آدلر حال گوشه ای از يادداشت
 حوادث و تبريز به خدمت می پردازد در علی اف بعدھا حيدر«
در شرايطی بسيار که را ت باری نظير اشغال آذربايجان جنوبی مصيب

را  و حقيقت آنشاھد می گردد  ،صورت گرفتناگوار توسط حکومت شاه 
اعتقاد  ...نھاد وی براثر عميقی اين مشاھدات . درمی يابدبسيار خوب 

در  ،که ملت آذربايجان در آن ھنگام به آن اميد بسته بود یکمونيست
  .»انجاميدشکست  به یآذربايجان جنوب
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ً خ سی که مردم آذربايجان شورویاحساشايد بتوان   ساکنان صوصا
ورق  عدھاب اما نام نھاد »رغبت ملی«، گرفته بودبردر را مناطق مرزی

ر آذربايجان ھمه آذربايجانی ھا وقوع اين فاجعه د .برگشتديگر به طرف 
زمينه  در اين دورهآن . نمودند تلقی »مصيبتی ملی«به مثابه را جنوبی 
گونه می  گونه می گفتند و اين اما اين نمی نوشتندو علنی آشکار 
   .انديشيدند

در اين باره از جمھوری آذربايجان نماينده مجلس ملی  ،جميل حسنلی
  :قول حيدر علی اف نقل می کند

به من  .انتشار يافت، حيدر علی اف با من تماس گرفت موقتی کتاب«
 در آذربايجان چنين اينکهالم از بسيار خوشح من“ :تبريک گفت و افزود

شما درباره مطالبی نوشته ايد که در دوران شوروی . ھستپژوھشگری 
. سپس از من پرسيد که چند سال دارم. ”کردنددر اين مورد سکوت می 

با دقت  هشما چ :دامه دادوی ا. پاسخ دادم که پنجاه سالم تمام شده است
شاھد آن  چشمان خود که من با واقعياتیان ھم ،تشريح نموديدواقعيات را 

 سال سن داريد و ٧۵ـ  ٧٠گمان می کردم که شما  من در تعجبم،. بوده ام
از  ديگر لحظات تاريخیضمن يادآوری  شما... حوادث ھستيد معاصر

من خودم آن زمان در نخجوان . اف و پيشه وری نوشته بوديدرقات باقمال
ما  .پذيرفتچشمان من صورت  ابلمقاين مالقات در  .خدمت می کردم

وی  ،وقتی صحبت ما به انتھا رسيد ...مسئول تأمين امنيت مالقات بوديم
دقيقاً اری رفتد بايمن  به نظر: گفتی نمود و سپاسگزاربار ديگر از من 

داشته نسبت به تاريخ  انهو بی طرف وجدانبا، انهغرضنامگونه  ھمين
  .»باشيم

که اين به يادآوری است الزم  ،باشيم دهکربرای آنکه حق مطلب را ادا 
در مجلس جمھوری آذربايجان خلق انديشمند از نمايندگان اپوزيسيون جبھه 

و ظاھراً گمان  در بدو مصاحبه به اين مطلب اشاره نمودايشان . می باشد
نقطه  تنھاو  نمودهن حيدر علی اف مالقات ما تنھا با ھواداراکه د کرمی 
ما به . گونه نيستکه اين در حالی ،خواھيم نمودرا منعکس آنھا  اتنظر

حيدر ن دوستان و ھوادارا چه ازداده ايم، افراد با دقت گوش سخن ھمه 
ً  .وی دشمنان و مخالفان از چه و باشند علی اف به  که آنانارزيابی  اتفاقا

ھنگام صحبت در مورد حيدر علی اف از تعصبات سياسی خود می 
  . ھميت باالتری قرار داشتبرای ما در درجه ا ،گذشتند

 يجان بلکه در گستره دنيای امروزینه تنھا برای آذربا حيدر علی اف
با موفقيت کشوری مستقل  وی. از رجال بزرگ سياسی به شمار می رود
دموکراتيک کشورھای  اندازه پايه گذاری نمود و آذربايجان را در حد و



 56

ابط بين المللی متوازن و متعادل رو به طورارتقا بخشيد و مترقی 
اياالت متحده آمريکا و کشورھای شرق و غرب را  ،آذربايجان با روسيه

   .تنظيم نمود
شخصاً از آن جھت مسرور گشتم که وی علی « :حسنلی می گويد دکتر

مرا مطالعه  ولت سن مونوگرافیھمچنين کھرغم مشغله فراوان خويش و 
   .»تماس بگيردالزم دانست با من نمود و 

منتشر  آذربايجانیدکترای علوم تاريخ به زبان  ،حسنلی کتابچاپ اول 
   .به زبان روسی انتشار يافتکتاب به ابتکار وی چاپ دوم  .گرديد

من اين کار را به نشانه احترام به روسيه « :می افزايد دکتر حسنلی
  . »انجام دادم

ھا به آذربايجان  در فھرست افرادی که آن سالآيا  :پرسيديماز وی 
   ؟برنخورديدبه نام حيدر علی اف  ،بودند ی اعزام شدهجنوب

  . نه، آن را نديدم: در جواب ما گفت پژوھشگر
نام وی پس . نوشته نبودھا  در آن فھرستنام قھرمان حکايت ما آری، 

با  زمان متزلزل ما در پی گذشت ؟نوشته شده باشدممکن است کجا  در
در و کاوش  ه معلومات جديدباين داليل افزودن  با مقايسه داليلی آشکار

درباره شخصيت ھايی  وارهھايی که ھم ميان افسانه ھا و اسطوره سازی
   .به دنبال پاسخ می گرديم ،می شود ساخته سطحدر چنين 

اداره امنيت دولتی که در  سرھنگ، ولکوف ١٩۴۵در ماه می سال ...
پوشش پست معاونت کنسولی شوروی در استانبول فعاليت می نمود، 

تماس بريتانيا  جاسوسیاو با سازمان  .به غرب برودتا ميم گرفت تص
اسناد محرمانه  ازای دريافت پناھندگی سياسی و به آنھا قول داد در گرفت

. و ھمچنين اسامی مأموران مخفی شوروی در ترکيه را به آنھا تحويل دھد
احتمال می رفت که نه  ،در شعبه انگليسی کار می کرد ولکوفچون قبالً 

بلکه اسامی مأموران مخفی  امی مأموران مخفی شوروی در ترکيهقط اسف
اندکی بعد گزارشی از کابل به دست  .دکننيز فاش را شوروی در بريتانيا 

   ...رسيد »اينتليجنت سرويس«مخفی شعبه  رئيس
امور جاسوسی شوروی را نمی توان دست  که خدمات وی به کيم فيلبی

ته ملی امنيت دولتی شوروی در مقر لندن کم گرفت، ھمان روز کارمند کمي
 .ساخت آگاه ،ودبال نازل ش مثلھر لحظه ی توانست را از حادثه ای که م

سازمان جاسوسی بريتانيا بالدرنگ فيلبی را به استانبول فرستاد تا ھمانجا 
کيم . برده بودند مسکوبه ديگر خائن را اما . موضوع را حل و فصل نمايد

يس به معنی واقعی کلمه جاسوسان ئلندن در نزد ريلبی در بازگشت به ف
با بيان  فيلبی .تبرئه نمود »کوتاھی در انجام وظيفه«را از اتھام بريتانيايی 
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خوردن  ه واسطهبيا  خود بدون ترديد به موجب رفتار« ولکوفکه آن
در  شعدم موفقيت، »ه استمشت خود را باز کرد زيادو وراجی  مشروب
  .نمود را توجيه اوديدار با 

شوروی در اطالعاتی سازمان  رئيس ،باتورين ائيلميخھا  در آن سال
راجع به کتابی يوری باتورين  ،فرزند دانشمند و فضانورد او. ترکيه بود

 که او درباره آن حوادث با مفسر روزنامهرا آنچه . پدرش نگاشته است
  . پی می آوريمدر  برايتان ،در ميان گذاشت »تريبون«

چه کسی  خب، پس: مفسر تريبون از وی پرسيد ،فسرگئی ماسل
کيم فيلبی را نجات داد يا کيم فيلبی  باتورين ائيلميخ ؟ديگری را نجات داد

  ؟او را
حيرت  به طورارتباطات در دنيای ما «: يوری باتورين در پاسخ گفت

ما . انگيزی بھم پيوسته است و ما اطالعات بسيار کمی در اين باره داريم
فاش می  ينيم اما وقتی که مراودات پيچيدهات سطحی را می بتنھا ارتباط

ارتباط پنھانی دو جاسوس  !می فھميد. حيران و سردرگم می شويم ،شوند
که ھيچکدام از آنھا نميتوانستند انتھای مسير را پيش بينی کنند، می 

الاقل ھر دوی آنھا را فلج کند  ،به کشتن ندھدتوانست اگر آنھا را مثل برق 
ھمه چيز به شرايط و به حرفه ای  .بينجامد آنھانجات به می توانست  نيزو 

حتی ذره ای باتورين  ائيلميخاگر . بستگی داشت بودن ھر دو طرف
کار فيلبی لو می رفت و ممکن بود گناه شکست ستون  ،کوتاھی می کرد
و اگر اين اتفاق رخ می  ه گردن کارمندان مقر شوروی بيفتدپنجم کمبريج ب

رتباطات بين از تاريخ جاسوسی و اندکی از تاريخ ا عظيمیش بخ ،داد
  .گر نوشته می شديالمللی به گونه ای د

   .او بسيار دقيق عمل می کرد. شايد ھم فيلبی پدرم را نجات داده باشد
دانند که بخشی از يک که فعاليت کنند، می  یدر ھر قسمت جاسوسان
قابل خودش مسئوليت دارد نه تنھا در م می داند يک جاسوس. سيستم ھستند

او . مسئول است ،بلکه در مقابل افراد ديگری که با او در ارتباط ھستند
 ،وقت ھم نخواھد شناخت حتی در مقابل آنھايی که نمی شناسد و ھيچ

ھر دو جاسوس در مورد ھمديگر ھيچ نمی دانستند و يا اگر . مسئول است
تر و  دند تا سريعش بوچيز خاصی نمی دانستند و در تال ،ھم می دانستند

   .»ھمه چيز را به نحو احسن انجام دادند آنھا .تر عمل کنند دقيق
 ای ضمن بيان نمونهيوری باتورين در خاتمه  .و اما نکته ای ديگر

بروز خود را اثر ھا  گذشت سالبا  ارتباط نامحسوسی کهبه  بسيار کوچک
   :کندمی اشاره  ،می دھد
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آنگاه حرفه و  ،ی شد که به غرب برسدفق موم ولکوفاگر کنستانتين «
و به تبع آن تاريخ به نام حيدر علی اف  ولکوفدستان يکی از زيرزندگی 

   .»گونه ای ديگر رقم می خورده اصر بيکی از کشورھای مع
. می داشتبه دنبال  گونهاينپيامدی  اين موضوعاحتمالی فاش شدن 

ی اتحاد امنيت دولتمعاون بانفوذ رئيس کميته  ،ايگور سينيتسينشھادت 
 .نيز ما را به اين فکر متمايل می سازد مأمور مخفی کادری و شوروی

سخن  اين گونه از حيدر علی اف »نزديک از آندروپوف« در کتابوی 
ً او « :می گويد نترناسيوناليست بود و در مقرھای کميته امنيت دولتی ا ذاتا

در نتيجه  وی. رددر ايران، ترکيه، پاکستان و افغانستان فعاليت می ک
خدمات خود به پست مھم رياست سازمان اطالعات خارجی در يکی از 

ھای  اطالعاتی مؤدب، جدی و دقيق جھت تثبيت ارگان. اين کشورھا رسيد
  .»ن فرستاده شدامنيتی به آذربايجا
  !مقر اطالعاتی خارج از کشور ۴در آميز فقيت ومأموريت م

 قاتسوژه ھايی چون مالحول و حوش  مؤلفان کتاب ما ذھنديگر 
به دفتر نامه ای . دور می زد ...وھای مخفی، کد رمز، نام شب 

فرستاديم و در آن عاتی خارج از کشور روسيه سرويس اطال مطبوعاتی
درباره فعاليت ھای اطالعاتی حيدر علی اف در  که يمکرددرخواست 

ما اختيار  سرويس اطالعاتی خارج از کشور تا حد امکان معلوماتی در
رئيس دفتر  ،فوالبوس يويچبوريس نيکالسرتيپ پاسخ . اده شودقرار د

ھای مقر حيدر علی اف در« :ما را متعجب ساختمطبوعاتی سازمان 
رؤسای دستيار و فعاليت نداشته اطالعاتی خارج از کشور شوروی 

   .»اطالعاتی نبوده است
 اشتيمگمان د ،ما رسيددست بايد اعتراف نمود که وقتی اين مطلب به 

پرونده ھايی که . ردکه سرويس اطالعاتی چيزی را از ما پنھان نگه می دا
ھايی  عمليات. قدرھا ھم قديمی نبود آن ،داشت سر و کارھا علی اف با آن
ايد بتوانيم از ميان خاطرات مأموران ش... »کامالً محرمانه« با عالمت

اطالعاتی حتی  عوامل اگرچه. باسابقه و کھنه کار به چيزی دست پيدا کنيم
 گذشته است، آنھاکه بازنشسته شده اند و مدت زيادی از بازنشستگی  آنھا

  .می شودھم استثنا پيدا  اينجا در طبق معمول کم حرف ھستند اما
مبارزان سابق جبھه نامرئی خودستايی اين احتمال ھم وجود دارد که 

که  گونهآن نھاآديد وادارد و درباره قھرمانی ھای خود که از را به انفعال 
ھمچنين . دنخاطراتی بھم بباف ،بايد و شايد به آن قدر و قيمت داده نشده است

 نموده که در پوشش ھنرشناس خدمتلباس شخصی  یمأمورممکن است 
اسراری که زمانی به خاطر  فاش ساختن از طريق سعی نمايد ،است
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 ،بودند و در اختيارش نھاده مأمور دولت بودن به وی اعتماد کرده بودند
استثناست و با  ھااما تکرار می کنيم اين گونه رفتار .کسب درآمد کند

. اخالق حرفه ای ھای سرويس ھای اطالعاتی خارجی سازگاری ندارد
قابل ستايش است و ھمچون  آنھا خود پنھان کاری حرفه ای ھا که از ديد

 ،پرده ای بر مرحله ای بزرگ در زندگی حيدر علی اف آويخته شده بود
اما کھنه کاران اطالعاتی که در . نزديک می نمايد بھمرا حرفه ای ھا 

 ۴ما درباره فعاليت حيدر علی اف در تفسير  ،مراجعه کرديم آنھابه  مسکو
رويدادھا لذا مجبور شديم به مقايسه دوباره  .را تأييد نکردند اطالعاتی مقر

   .بپردازيم
سرھنگ  وضوعم ،گونه که خوانندگان به خاطر می آورندھمان...
آيا در ميان دستياران وی . ه بودآغاز شد ١٩۴۵در ماه می سال  ولکوف

اما نه  است شايد ھم بوده ؟است وجود داشتهشخصی به نام حيدر علی اف 
تاريخ يکی از «آن کسی که ما درباره آن می نويسيم، نه آن کسی که 

س رئي ١٩۴۵تابستان سال . در دست وی بوده است »کشورھای امروزی
افزايش مھارت عملی در دوره جھت شرکت  جمھور آينده آذربايجان

امنيت دولتی  در امور خلق ایيراوابسته به کميسکادرھای عملياتی 
حضور يافته آذربايجان در سمينار باکويی  شوروی سوسياليستی جمھوری

اين دوره را نيز به مانند دانشسرا با مدرک عالی به پايان رساند  وی. بود
برای «را  خود مدال اولين آنجا بازگشت و در ره به نخجواندوباو 

  .دريافت داشت »شجاعت کاری
   ؟پس مأموريت ويژه وی در استانبول چه بود

زاده اين نقل قول را از ما  يوسف اوغلو وقتی که سرلشکر ضيا محمد
. است پردازی داستانخيالبافی و  ھااين« :و گفت عصبانی شد، حتی شنيد

 ،ه استبود با کشتی سياحتی رفت به ترکيهحيدر علی اف  هی کاولين بار
ساعت در  ١٢ـ  ١٠ حدود نيز کشتی. ١٩۶۴يا  ١٩۶٣در سال  آنھم

 داشتمحرمانه ای وی در مارسل مالقات . نه بيشتر داشتاستانبول توقف 
ديگر در تمام طول خدمت خود در کميته امنيت دولتی اتحاد شوروی نه و 

   .»پاکستان و نه در افغانستاننه در  ،در ترکيه بود
رئيس آکادمی وزارت امنيت ملی  ،در پشت سر ضيا يوسف زاده

تنھا به خاطر ادای دليل آن  .آذربايجان تصوير حيدر علی اف قرار دارد
رئيس اسبق کميته  ،يوسف زاده. ھمکار يا رئيس خود نيست احترام به

بود که  ید سالآذربايجان چن سوسياليستی شورویجمھوری امنيت دولتی 
رئيس جمھور حيدر علی اف به وی دستور داد تا . شده بود هبازنشست
وزارت امنيت ملی  یآماده سازی و تربيت کادرھا جھتک آکادمي یمرکز
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عالی که برای  مرکز آموزشچنين . بياورد به وجودو ارتش مرزی 
در تا اين اواخر  ،مدمستقل کامالً ضروری به حساب می آ کشوری
که بتواند به دنبال کسی بود حيدر علی اف . ان وجود نداشتآذربايج

ی ھمکار قديمه ب ذھن او ثناين ادر ھم. سازد برپاآکادمی را از نقطه صفر 
از ھمان سالی  ١٩۵۵ از سال آنھا. گرديدضيا يوسف زاده معطوف خود 
 و مسکوھای خارجی  صيل دانشکده زبانفارغ التح ،ضيا يوسف زاده که
ه امنيت دولتی کميت بهکار  رایجمھوری ب شورای وزيرانارمند جوان ک
 کارمند عملياتی جديد معرفی. با ھم کار می کردند ،وانده شده بودخ فرا
  .تحويل دادتحت رياست علی اف خود را به شعبه  نامه

ھمين لحظه از حيدر : يوسف زاده خود درباره آن روزھا می گويد
ی استعداد .می کرد ذبی خود جديگران را به سووی . علی اف خوشم آمد

  !داشتفطری 
 ،در عمليات ھايی که با ھمديگر طراحی می کردندھمکاری  سال ھای
در ترکيه و  بار به مأموريت ھای ويژه ٢ضيا يوسف زاده  .فرا رسيد

سر به عکس  آنکه با ضمنژنرال يوسف زاده . انگليس اعزام شده بود
به تأکيد «که اين امر  طرنشان می سازداخ ،اشاره می کند شپشت سر

به  ١٩٨٩تا سال  ١٩٨٠از سال يوسف زاده . صورت گرفته بود »وی
آری، اين متخصص  .ترئيس کميته امنيت دولتی بوده اسسال  ٩ مدت

پای خويش  توانست آکادمی را برمی حرفه ای با چنين تجربه گرانبھايی 
ً با  وی. رئيس جمھور انتخاب دقيقی انجام داده بود. استوار سازد شخصا

  .ژنرال بازنشسته در منزل تماس گرفت
به  استنادبه سن باالی خود اشاره کرد و با  ضيا يوسف زاده در ابتدا

 با ما خود گفتگویژنرال در ميان . رفت طفره اين پيشنھاداز پذيرش  آن
غيرممکن حيدر علی اف جواب منفی دادن به « ضمن اعتراف به اينکه

  . روشن می نمايد سيگار سبک ديگری را ،»دبو
سپس به . را فرا می گيرداتاق کاری کوچک رئيس آکادمی  دود سيگار

. ، سری می زنيمموزه آکادمی که به حيدر علی اف اختصاص دارد
ويترين به ويترين گذر می کنيم و پرونده ھای خارج شده از آرشيو امنيت 

فحه ص جا گام به گام و صفحه بهايندر . ملی آذربايجان را می خوانيم
کميته  عملياتی گرفته تا رياسترھبر از  بيوگرافی چکيستی حيدر علی اف

   .را بازسازی می کنيم تيپیامنيت دولتی جمھوری، از درجه ستوانی تا سر
   
بازآموزی دوره  النروز جشن فارغ التحصي ١٩۵٠سال  جوالی ۶
شوروی امنيت دولتی در امور  خلق ایيراکميس رھبری عملياتی ھایدرکا
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گواھينامه اتمام دوره به فارغ  در اين مراسم .بودتحاد در مکتب لنينگراد ا
ل زندگی آموزشی پشت سر گذاشته يک سا. التحصيالن مکتب تقديم می شد

پينچوک سرھنگ رئيس آموزشکده . و ترفيعات جديد در پيش رو بود شد
رفيق علی اف، به « :علی اف را به روی سن دعوت نمودستوان يکم ابتدا 
به آموزشی وزارت امنيت دولتی با درجه عالی  دورهپايان رساندن  اطرخ

   .»تبريک می گويم شما
 مقابلدر دسته جمعی ھم دوره ای ھا قبل از جدا شدن از يکديگر 

 .عکس خيلی عالی از آب درآمد. گرفتندعکس کبير به يادگار  پتر تنديس
يکم حيدر  ستواننامه ارزشيابی اداری  پايان دورهچند روز پس از 

به باکو  ١٩۵٠ژوئن سال  ٢١پست اداری در ا علی اف بعليرضا اوغلو 
 ١٩۵٠ سال تا جوالی ١٩۴٩علی اف از می سال . يکم ح ستوان« :رسيد

وزارت امنيت دولتی اتحاد  رھبری عملياتیدرھای در دوره بازآموزی کا
ً مثبت نشان داده  مکتب شوروی در لنينگراد آموزش ديده است و تماما

زياد و مصرانه . جدی داشته است بسيار ینسبت به تحصيل رفتار. است
با پشتکار و جديت جھت مشغله . بر روی مواد تحصيلی کار کرده است

باال بردن سطح  جھتھای کالسی و سميناری آماده بوده و مضاف بر آن 
   .کرده است بسيار خود تالش دانش عمومیسياسی و  ـ دئولوژیاي

 سايرت مربوط به او در امتحانقبول  بی نمرهانات امتحنتيجه در  در
در طول دوره تحصيلی . است داشتهآموزشی نمرات عالی دريافت  فنون

س آموزشکده از رئي دستوربه  بنا ممتاز بوده و به ھمين سببدانشجويی 
ممتاز مفتخر  دانشجويانو به دريافت لوح افتخار  وی تقدير بعمل آمد

   .گرديد
ضمن تحصيل اطالعات مھمی در فنون اجتماعی ـ رفيق علی اف در 

عمومی خود را باال دانش اقتصادی به دست آورده و سطح فرھنگی و 
ماھرانه  .است کيستی تکميل نمودهچدانش خود را در مسائل . برده است

آزاد و  در شرايط عملياتی درمی يابد وعملياتی را  مسائلراه حل اصلی 
اسناد عملياتی  صحيح اتتخاذ تصميمگيری می کند و ضمن ا درست جھت

  .»تنظيم می نمايدھمه جانبه و مستدل را 
که رفيق تصريح می نمايد سپس رئيس آموزشکده وزارت امنيت دولتی 

و در  است علی اف تحصيل عالی را با کار حزبی و اجتماعی توأم ساخته
با انضباط و روحاً : دارداشاره ادامه به خصوصيات شخصی علی اف 

است، در معيشت قانع است و در ارتباط متقابل با رفقا خوش صبور 
   .مشرب، مؤدب و بانزاکت است

    .»شايسته ترفيع مقام می باشد« :نتيجه



 62

 شد در آذربايجان نيز به چکيست جوان و پرانرژی توجه به خرج داده
عمل  ،اداری مذکور اشاره گشته بودارزشيابی و به توصيه نافذی که در 

جم به محض بازگشت به نخجوان به رياست اداره پنعلی اف  حيدر. نمودند
مختار منصوب گرديد و پس از يک وزارت امنيت دولتی جمھوری خود

علی اف در باکو به . به باکو منتقل شد ١٩۵٠آگوست سال  ٢۶ماه در 
 شوروی سوسياليستی معاونت يکی از شعب اداره دوم کميته امنيت دولتی

   .گرديدآذربايجان منصوب 
تا انتصاب که  یسال ١۵در طول . استاطالعات اداره دوم اداره ضد

به  ھاامنيت دولتی جمھوری و بعد در علی اف به معاونت رياست کميتهحي
وی خود را وقف اين سرويس مھم و ، رياست کميته امنيت دولتی مانده بود

پديدار پياپی  سابقه خدمتی وی مالحظاتی کوتاهسند در . نمودپرمسئوليت 
برای « به کسب مدال... به رياست اداره دوم تعيين گرديده است: ی شودم

 »کارمند افتخاری امنيت دولتی«نشان ... مفتخر شده است »خدمات پيکار
دستور ويژه  فقيت آميزواز وی به مناسبت اجرای م... دريافت داشته است

تقدير با ھديه ای نفيس ، است عمل و ابرامی که در اين کار داشته و ابتکار
فقيت ھای کسب شده در بخش امنيت دولتی وبه خاطر م«... بعمل آمد

ستاره سرخ اھدا گرديده  نشان »اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی
   .اھدا شده استمدال  »نقصانبرای خدمت بی «.. .است

رئيس کميته امنيت دولتی شورای  آندروپوف ١٩۶٧اکتبر سال  ٢۶در 
رئيس کميته امنيت  علی افليرضا اوغلو عحيدر  ،وزيران اتحاد شوروی

سوسياليستی آذربايجان شوروی شورای وزيران جمھوری  وابسته به دولتی
در اين معرفی نامه . دمعرفی نمو یسرتيپ دريافت درجه نظامی را جھت
  :آمده است

 در ارگان ھای امنيت دولتی و از سال ١٩۴۴رفيق علی اف از سال «
متمادی رئيس اداره  یو زمان دارد حضور رھبریدر پست ھای  ١٩۴۵

 تمعاون ١٩۶۵از سال  .امنيت دولتی آذربايجان بوده استدوم کميته 
جمھوری شوروی  منيت دولتی وابسته به شورای وزيرانکميته ا ياستر

امنيت دولتی  رھبری کميته ١٩۶٧و از ژوئن سال  سوسياليستی آذربايجان
بر ياليستی آذربايجان را سوسشوروی جمھوری  شورای وزيرانوابسته به 

  .دارد عھده
خصوصيات ملی  از درست رکبا د .استتشکيالتی  توانوی دارای 

زيردستان خود را در  ھدفمند یبه صورتو شرايط عملياتی در جمھوری 
   .حل مسائل جاری وارد می نمايد
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شناسايی افراد اطالعاتی و برای در کميته امنيت دولتی جمھوری 
به جمھوری می آيند و نيز شناسايی  انخارجين در بيکه  جاسوسانی

افرادی که در فعاليت ھای جاسوسی و ديگر فعاليت ھای خصمانه 
فعاالنه تدابيری اتخاذ می گردد و تالش مستمر  ،مشکوک به نظر می رسند

   .پذيرد برای تکميل نھاد اطالعاتی انجام می
افتاده توجه اط دورقرگان ھای کميته امنيت دولتی در نبه ساماندھی ا
علی اف در حل مسائل اداری بر اصول پافشاری می . ح. زيادی می شود

ً مشارکت . نمايد در طرح ريزی و اجرای سخت ترين اقدامات شخصا
   .دارد

مورد تشويق لياتی چند بار عمبه خاطر عملی ساختن ماھرانه تدابير
ه به وی اھدا شد ”ستاره سرخ“ نشان ١٩۶٢قرار گرفته است و در سال 

   .است
 باارادهرھبری اصولگرا و . پشتکار دارداز نظر خصوصيات فردی 

   .است
. شورايی نفوذ دارد ـ در ميان ترکيب اعضای کميته و فعالين حزبی

جمھوری آذربايجان و  ويت در کميته مرکزی حزب کمونيستعض نامزد
   .شورای عالی جمھوری استه نمايند

   .»می باشد ”سرتيپ“امی رفيق علی اف شايسته ارتقا به درجه نظ
اتحاد جماھير شوروی  شورای وزيراناکتبر  ٢٧ روز بعد در
يوری . را بررسی نمود) ٩٨۵پروتکل شماره ( پيشنھادسوسياليستی اين 

 ١٣۶دستور شماره  ١٩۶٧اکتبر سال  ٣٠در  آندروپوفوالديميرويچ 
 به منظور وزيران اتحاد شوروی شورایوابسته به کميته امنيت دولتی 
امضا  را علی افعليرضا اوغلو به حيدر  »سرتيپ«اعطای درجه نظامی 

   .نمود
جا گرديم، به آن بازمیی پس از جنگ باکوبه  .زياد پيش رفته ايماما 

که ھم  اواتر ظريفه علی چکيست حيدر علی اف با دک ،جوانکه تازه افسر 
   .دوآشنا می شسن وی نيز بود، 

  
 



 64

 
 
 
 
 

 بخش سوم
 حيدر و ظريفه

  
  

صادقانه پاک و  شقع ھای افسانهھنوز قرن ھا با گذشت شعر شرقی 
، ليلی و ...شيرين ، خسرو و...طاھر و زھره. خود را حفظ نموده است

طور ه خطر، تنگ نظری و ب در مقابل قدرت وفاداری آنھا فتنه، ...مجنون
   .می نشست چيز عقب ھرخالصه 

  
  ز دلشدگی قرارشان بردو             و دل از کنارشان برد غم داد

     در معرض گفتگو فتادند               دزان دل که به يکدگر نھادن              
    وان راز شنيده شد به ھر کوی           پرده دريده شد ز ھر سوی اين      
   تا راز نگردد آشکارا                      بسی مدارا بھمکردند               

  
حيدر علی اف از . نظامی کبير است »ليلی و مجنون«از  اھرسط اين

ی به خاطر داشت و آنھا را بايجاندوران جوانی اين اشعار را به زبان آذر
  .کرده بودچندين بار برای ظريفه خانم زمزمه 

و  علی اف عشق ميان حيدر، در اواسط قرن روشنفکری بيستم تقدير
ھر دو با آنکه پيوند زناشويی . ادرا در بوته آزمايش قرار د اواعلی  ظريفه
داريم که اين سوژه نيز اطمينان  .داشتنديکسانی فاميلی بودند اما  نبسته

ھمچون احساسات ليلی و مجنون که در صفحات ادبيات کالسيک بخشی 
روزگاری بر صحنه ھای تئاتر  ،پرارزش را به خود اختصاص داده است

   .و سينما نقش خواھد بست
يم سپاسگزاربسيار استعداد جناب واقف مصطفی اف  از کارگردان با

در نھايت  »عشق بزرگ چهتاريخ«فيلم مستند تاريخی ساخت که با 
ما با . حيدر علی اف را به تصوير کشيده است بياناتصميميت و احترام 

خاطرات از برداری ھای وی  ياداشت به فيلمنامه نويسجازه از محضر ا
 اينکه سرنوشت او و از، از فه خانمظريمالقاتش با  و حيدر علی اف
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استناد می  پرداختند،به دفاع  ه از حقوق خود برای تشکيل خانوادهچگون
   .کنيم

 بسيار ، ویمی آيدحيدر علی اف برتصاوير جوانی از  که گونهھمان
و در سنين بلوغ و حتی بعدھا چھره ای جذاب داشت و  خوش اندام بود

اما  خيره می گشتکويی به وی سو م زيبارويان باکويی، لنينگرادینظر 
 صحبت ھنگامگاه  ھيچ ،اذعان دارندش وی ھمانگونه که بسياری از آشنايان

   .نمی دادبه آنھا استفاده اجازه سوء
دليل آن را من «: می گويدلطيف حسين زاده  ،آموزگار کھنسال

بار  يکاست که انسانی علی اف از نظر کاراکتر شخصيتی  .دريافتم
 به طور .وی ھمسر خويش را بسيار دوست می داشت .ودمی شعاشق 

   .»يگر را پيدا نمودندديک ینادری بود که دو نيمه خوشبخت پديدهيقين اين 
پسنديده  ديگران برابردر  شخصی ت بزرگ و صميمانهااحساسبيان 

ً . يستن ولی  ،می شود داشته هانگاحساسات از چشم بيگانگان پنھان غالبا
 ،ل امروزی که از دوران کودکی با ھم رفيق بوده انددو مادر متأھوقتی 

از احساس  سخنی ابتداھر پيش از  ،ھا ھمديگر را می بينند پس از مدت
   .با يکديگر به صحبت می نشينند خوشبختی خود

ھنوز ) صدا می کردندزينوچکا را وی در خانه ( واا پسته عزيزبيک
 »ر ناشناسی دختنامه ھا«پس از خواندن داستان صحبت ھايی را که 

بين وی و ظريفه رد و بدل شده بود، به خاطر نوشته استفان تسوايک 
   .دارد

طوری دوست نستی اين می توتو : رفيقش ظريفه پرسيد زينوچکا از
  ؟یکنبعشقت وقف  وفدا کنی و خودت ر وھمه چيز ر ؟داشته باشی

که می  جورعشق من ھر  حاال ،مبشعاشق  هاگ: ظريفه در جواب گفت
م زندگيم حفظ وتم و تویر ؛ اين عشقشادی بخشيا  غم انگيز ،هاد باشخو

  .می کنم
   .قطعاً چنين پاسخی می داد ،اگر از حيدر علی اف نيز می پرسيدند

از عشق دو ، از خوشبختی خودش ظريفهکه را وقت آنچه  ھيچ«
ش ا و خصوصيات بسيار خوب شريک زندگی صميمانهعميق و جانبه، 
 است با آنکه از ديدار ما ساليان سال گذشته. می کنمفراموش ن ،می گفت

از  گرمی و صميميت فوق العاده ای هظريفه با چ به خاطر دارم که اما
را  آنزيبا خوشبختی خانوادگی و زنانه خويش سخن می گفت و چه اندازه 

نمی توان بار عاطفی واژه ھا را بر روی کاغذ افسوس که  .بيان می نمود
   .»منتقل ساخت



 66

 کور برخورده ايم یر يک از ما يقيناً در طول زندگی خويش به انسانھ
بر  ،پياده رو را عصا زنان می پيمايد حاشيهبا عصايش راه می رود و که 

ً  ...می ايستد خيابانسر   ايندلسوز پيدا می شود و او را از  یفرد غالبا
 شايد عادی بهديدن اين مناظر  .سوی ديگر می بردآن خيابان به  سوی

 اواھا ھمچون ظريفه علی  اما می تواند زندگی برخی از انسان نظر برسد
   .را کامالً دگرگون سازد

 برپاھا بيمارستان نظامی در باکو  ده ی جنگ کبير ميھنیسال ھادر 
يکی از  .مداوا قرار گرفتند تحتجا ھزار نفر در آن ۵٠٠بيش از  وگرديد 

دختران دانش . گرديده بود ابرپاين بيمارستان ھا در ساختمان دانشگاه 
جراحت ھا را . شغول بودنداز بيماران مپرستاری به آموز و دانشجو 

آب و غذا می  ،به بيمارانی که قادر به حرکت نبودند کردند وپانسمان می 
   .ظريفه آکاردئون می زد شعر می خواند وپسته . دادند

نار ک ،ھای سختی داشت و شکستگیگی يادم ھست خلبانی که سوخت«
 .ينه بی حرکت به پشت دراز کشيده بود و از خوردن غذا امتناع می کردآ

نسبت به ھر آنچه که در اتاق اتفاق می  ،از کندآنکه چشمانش را ب بی
از او  ،ھا در کنار تخت وی می ايستاد ظريفه مدت .بی اعتنا بود ،افتاد

او نقل  درباره خانواده اش می پرسيد و اخبار تازه ای از جبھه را برای
و نمی  شتما در خانه دا سن او دخترانی ھماز قرار معلوم . کردمی 
به  ھيچ خبری ه ھمين خاطرب .ايجاد کند زحمتیکه برای آنھا  ستخوا

و ما  کردمدتی بعد او اولين نامه خود را به ظريفه ديکته . دانمی د خانواده
ب شغل ديگری اين ترتيه ب. مه را در صندوق پست انداختيمبه اتفاق اين نا

نوشتن نامه برای خانواده مجروحان  :ه بودھم برای ظريفه در اتاق پيدا شد
   .»ارسال آن با گفتن خود آنھا و

ً احساس شديد مسوليت پذيری  جھت  وی و آمادگی بالدرنگمطمئنا
   .نشأت گرفته استھمان دوره ران از گکمک به دي

ازمی به خانه ب تهپسدر يکی از ھمين روزھا ھنگامی که وی ھمراه با 
طبيعی غير به طورکه سينه اش را  ديدزنی زيبا با قامتی کشيده را  ،گشت

  .و تالش می کرد در حاشيه ديوار راه برود جلو داده بود
انگشت بر لب نھاد . ظريفه از ديدن وی منقلب شد و دست مرا فشرد«

از  می نگريست ،اندوھگينی که از ما دور می شد شمايلکه به  و در حالی
 پزشکیکه به  ھست یمن مدت ،نیومی د. هکور آدماين  ؟ديدی: پرسيد من

ھم پدر، ھم مادر، ھم  ؛ھستند پزشکنه ما ھمه وخ توی. فکر می کنم
می خوام چشم پزشک بشم و تالش می من . خواھر بزرگم و ھم برادرم

   .»نموگردا برھ آدمبه  روقدرت بينايی نم کنم تا بتو



 67

. شد سرشناس یجراح پزشکی چشمدر  اوالی ظريفه ع. شتھا گذ سال
اً در ميان بيماران مورد پسند متخصصی که در حيطه پزشکی و مخصوص

که را وا ا يکبعزيز در يکی از کنگره ھای بزرگظريفه . بود گانھم
   .ديد ،می آمد بمشھوری به حسامورخ اکنون آکادميسين معروف و 

   ؟١٩۴۴سال  ؟خاطر داری ـ ظريفه، آن زن کور را به
 ...ھمه جراحی ھای خودم يادم ھست. رم، ھمه چيز را به ياد داهـ آر

   ...دارمر روز جشن پيروزی را ھم به خاطحتی ديدار 
درباره  يیباکو راکميس ٢۶نوه يکی از  ،وايک اببعدھا آکادميسين عزيز

  : داين روز چنين می گوي
مثل  ،می رفتند آن روز از صبح اھالی باکو به سوی ساحل دريا«

افراد غريبه ھمديگر را . اينکه تمام باکو در اين ساعت به ساحل آمده بودند
از  و ندگريه می کرد ،تبريک می گفتند بھم، در آغوش می کشيدند
ما به درخت عزيزمان که اکنون در مقابل تئاتر  .عزيزانشان ياد می کردند

 خشک ظريفه ناگھان مثل چوب. ک می شديمنزدي ،قرار دارد عروسکی
آذربايجان به ھنگام  زنان روسری( سياھی کالغايی و لباسبا زنی  .ايستاد
ظريفه که معموالً در مقابل افراد غريبه بسيار . از روبرو می آمد) ماتم

را در آغوش گرفت و  زن .با شجاعت به سوی او رفت ،خجالتی بود
امروز روز جشن  .را از سر بردار جان، روسری عزاآنا “ :آھسته گفت

محکم تر به سينه فشرد  ظريفه وی را .کرد زن شروع به گريستن. ”است
   .”پسر عزيزم ٣،  ...ماننه، پسر“: زن پاسخ داد ”؟شوھر“:پرسيدو 

 ه آرامی و با مھربانیب. امت جلوی آنھا ايستادقبلند مردی جوان و 
   ».”گريه نکنيد مادر“ :گفت

برخی  .می کردند برای ما نقل افسانه ای ھمچون اين ماجرا رادر باکو 
 که ھرچند .بود روزاولين مالقات ظريفه و حيدر در ھمين  می گفتند که

 باور کند اما متأسفانه قھرمانان اين سوژه زيبا رالش می خواھد انسان د
يدر علی اف ح .ديده باشنددر اين روز نمی توانستند ھمديگر را  جوان ما

گونه می  اين خود. ودسک با ظريفه آشنا شددر کيسلو ١٩۴٧در سال 
   :گويد

ودسک رفته بود و مرا برای استراحت به کيسلو حسن برادر بزرگم«
شنايان زيادی ا نمی شناختم اما برادرم آآنجکسی را من ... ھم دعوت کرد

از قرار معلوم  .ھا با وی آشنا شدمافتاد که بعد یم به دخترخانمچشم. داشت
با اينکه  .می شناخت سيار خوببرا پدرش  .برادرم با خانواده وی آشنا بود

مھر او بر دلم لحظه زمان مالقات ما با يکديگر کوتاه بود اما ھمين 
  »...نشست
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به عنوان افسری آينده دار  ستوان يکم حيدر علی اف به مدتی بعد
وزارت امنيت  رھبری عملياتیکادرھای  بازآموزی به مکتب ،لنينگراد

   .دولتی اتحاد جماھير شوروی اعزام گرديد
در البالی نوشته می فرستاد، او در نامه ھايی که برای برادر بزرگش 

می پرسيد که چه می  .ودسکی خبر می گرفتشنای کيسلوھايش از آن آ
را بی خبر نمی وی  وقت ھيچحسن . را جويا می شدالش وحاکند و 
آنکه به واسطه ارتباط با دوست خود تامرالن از ساده بخصوص  ،گذاشت

   .خبر بودبا اوادر خانواده دکتر علی  ترين اتفاقات
معاون حيدر علی اف به عنوان بازآموزی دوره  موفقپس از اتمام 

وری شوروی سوسياليستی شعبه دوم وزارت امنيت دولتی جمھ رئيس
که  تشويق می نمودندخويشاوندان وی را . آذربايجان منصوب گرديد

  .»شده است سالت ٢٧ديگر . وقت تشکيل خانواده فرا رسيده است«
می  من خودم نيز به تشکيل خانواده« :ادامه می دھدحيدر علی اف 

 ،بر حسب رسوم آذربايجان مضاف بر آن .استاين طبيعی  .انديشيدم
را برای  دختری يانامادر، اقوام و خويشاوندان ھر کدام از ميان آشن

ی در ميان آنھا دختران زيبا و نجيبی پيدا م. دکردناد می ازدواج پيشنھ
قدر زياد بود که می خواستم  ظريفه آن دند اما احساسات من نسبت بهش

  .»ببينماو را دوباره 
تلفنی در  خوشبختانه يک روز حيدر، تامرالن را که گاھی اوقات با ھم

با يکديگر خيابان ساحلی خزر قدم زنان . می بينددر خيابان  ،تماس بودند
   .را پی می گيرند
تو را با پدرم آشنا : می کندرا به خانه دعوت  تامرالن ویدر ميانه راه 

   .می کنم، پدرم چند بار به منطقه شما سر زده است
ام در آذربايجان ن حتیدر روسيه و  برای خوانندگان معاصرشايد 

قدرھا ھم به گوش  آن علی افمحمد کريم اوغلو عزيز  ای علوم طبدکتر
خوانده طبيب جامعه  سوی مردم از خويش زندگیطول در وی  .باشدآشنا ن
 خلق در امور راکميس ٣٠ ھای دھه در سال عزيز علی اف .می شد

ھيئت اعزامی رھبری در اوائل جنگ کبير ميھنی . بھداشت آذربايجان بود
. شوروی به ايران را بر عھده داشت که در اين باره توضيح داده بوديم

ميته منطقه اول ک آذربايجان و دبير ستدبير کميته مرکزی حزب کمونيوی 
 نشاندو بار  ١٩۴۴ و ١٩۴٢در سال . داغستان بود ای حزب کمونيست
پايان  پس از بهعزيز علی اف  ١٩۵٠در سال . لنين به وی اھدا شد

به بازرسی کميته مرکزی  مسکوساله در  رساندن دوره آموزشی يک
در محافل حزبی  دورهاين . گمارده شد روسيه) بلشويک( حزب کمونيست
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بازرسان مناصب باالتری را در . پرش به حساب می آمد سکویبه عنوان 
رش را پشت مکه تازه نيم قرن از ع پرانرژی اين شخص .پيش رو داشتند

سال فعاليت در رأس سازمان حزبی جمھوری در  ۶سر گذاشته بود و 
احتماالت بسياری  ؟به چه می انديشيد ،داغستان را در کارنامه خود داشت

    ...ه شدواندخ فراز علی اف به باکو وجود داشت اما عزي
عزيز ديگر  ،دکرھنگامی که تامرالن دوستش را به پدر معرفی می 

 پژوھشیعلمی  انستيتوی ياستر و به دنيای علم بازگشته بود علی اف
ھميشه با  ھمچون وی .گرفته بودرا بر عھده ترميمی ارتوپدی و جراحی 

اشاره  من تعارف چای به حيدرضاو  .نموداستقبال  مھمان ازگشاده  يیرو
ريفه که ظگفت و با تبسم اند ھمديگر را در نخجوان ديده که احتماالً کرد 

   ...خواھد گشتزود بر
تحصيلکردگان برجسته جمھوری آذربايجان عزيز علی اف يکی از 

    ...و موسيقیچه در ، چه در فرھنگ، چه در دانش حرفه ای طب ؛بود
مسلم  ،فا يکھمچون اوزئير حاجی ببرجسته  یآھنگسازانوی نزد 

نيز ھمنام با پدربزرگ خود که  از خوانندگان معروف شوروی ـ امايفقما
ون غرو، صمد وارايفقابوالفضل رئيس دانشگاه آذربايجان نيز و  است ـ

دانشمند برجسته و اولين رئيس  ،اسدهللا ميرقاسم افمير و افسانه ای
از  اين احترام. برخوردار بودی از احترام ويژه اآکادمی علوم جمھوری 

مکنونات قلبی آنھا بدون توجه به رتبه و منصب سازمانی وی سرچشمه 
کاران خود ديگر ھم برخالفعزيز علی اف  خلق راکميس. می گرفت
به سخنرانی کردن عالقه  .پشت تريبون سخنرانی قرار می گرفتکمتر در 

. ش می پرداختخوي به مربوطمشخص شده ای نداشت و بيشتر به امور 
 ھلکمبيماری از آذربايجان نجات  وی می توان به خدماتاز جمله 
با تکيه بر تجارب گروه بزرگی خدماتی جديد طبی  مراکز، تأسيس ماالريا

 مسکواز روسيه به  ٢٠شوروی که در اوائل سال ھای دھه  از پزشکان
ه بعالی طب  راکز آموزشبرای مکتب درسی آموزشی نوشتن  ،آمده بودند

اعزام آنھا به مراکز آموزش  و بااستعدادافراد  د، شناسايیزبان مادری خو
  .اشاره نمود ...وعالی اتحاد شوروی 

ھم  نيفئودور نيکاليويچ ايلي روسيهاعزامی از  گروه پزشکاندر ميان 
ی م) خدای زن( »گادين اللھی« را ايلييندر آذربايجان . حضور داشت

العاده  فوقشخص  زندگی اين آگاھی از کسب بهعالقه مند  افراد. ناميدند
و نويسنده معروف ايوان  مبارزنوشته  »خدای زن«را به کتاب  استعدادبا

 .ارجاع می دھيم است، در باکو انتشار يافته ٢٠٠۵که در سال  ترتياکوف
البته نه فقط کتاب ھای  ،ن را پيدا کرديدر کتابخانه ھا نيز می شود کتب ايلي
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جبھه ھای جنگ سلسله مقاالتی را از حقايق زنده  يينايل .وی را پزشکی
در  .آوردبه رشته تحرير در ١٩٠۵ و ١٩٠۴ژاپن در سال ھای  ـ هروسي
با  »وادی زندگی جديد«تحت عنوان تخيلی وی داستان علمی  ١٩٢٨سال 

اين کتاب با  ۶٠در ميانه سال ھای دھه  .انتشار يافت »تئو الی«تخلص 
ليتراتورنی «وقت مجله  سردبير ،اکوفترتيدمه ای که ايوان مق

کار  مھم تريناما . دوباره انتشار يافت ،بر آن نگاشته بود »آذربايجان
مادران و  ،آبستنپزشکی به زنان  خدمتدر تمام طول زندگی  ايليين

دانشکده  مانکرسی مامايی و زاي یرھبر ١٩٢٠وی در سال . نوزادان بود
 ١٢در آن زمان تنھا . شد اررا عھده د پزشکی دانشگاه آذربايجان

روح بلند دانشمند . متخصص زنان و زايمان در جمھوری وجود داشت
چھل پايان  بيش از ئودور نيکاليويچ ايليين درف کبير و بشردوست روسی

 که چنان ،دميده شدو نيز در ھزاران ھزار پزشک  نامه دانشکده پزشکی
  .شودياد می  به نيکی امروز نيز از وی

به دستور کميته دفاع دولتی که رياست آن  ١٩۴٢امبر سال در سپت...
منصوب عزيز علی اف به رھبری داغستان  ،داشت بر عھدهاستالين را 

   :آمده است ،سندی که از سوی استالين امضا شد در. گرديد
از  ه ای حزب کمونيستدبير کميته منطق ،نلينک. ای. رفيق ن...«

 کميته مرکزی حزب کمونيستاختيار  در وبرکنار  ،پستی که دارد
   .داده شودقرار  روسيه )بلشويک(

ول کميته منطقه ای حزب رفيق عزيز علی اف به سمت دبير ا
 زب کمونيستحو از انجام وظايف دبيری  منصوبن داغستا کمونيست

   .»گردد آزادآذربايجان 
 اچخماعزيز علی اف به رياست کميته دفاعی  با اين دستور ھم زمان

 پدافند ضدو شورای نظامی  ۴٧ارتش  جنگیيت در شورای عضو، قلعه
   .منصوب شدارتش باکو  ھوايی

، کيسيلفرفيق در آن  که کميته ايالتی داغستان) مجمع عمومی(پلنوم 
علی اف را معرفی عزيز معاون رئيس اداره کادر ثابت کميته مرکزی 

 آن روزھای ھيجاندر . برگزار شد ١٩۴٢سال  سپتامبر ٢٣در  ،نمود
بودند تا خود را به استالينگراد و قفقاز  صددفاشيست ھا در انگيزبر

چطور ممکن است « :از پشت تريبون می خروشيد مسکو نماينده. برسانند
ھا و کارمندان مسئول حزبی و ١ده ھا باند که کالخوزی و صدھا فراری

چند روز پيش  ؟وجود داشته باشددر داغستان  ،شورايی را غارت می کنند
خاساويورت کشته  کميته ناحيه ای حزب کمونيست دبير اول ،لوکين رفيق

                                                 
  مترجم. مزارع اشتراکی :لخوزکا ١
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نيز عليه کارمندان حزبی و شورايی اعمال  نواحی ديگر در. ه استشد
زی ھا را وباندھا و فراريان کار کالخ. تروريستی صورت گرفته است

   »...مختل می سازند
از داشت و نيز توانست  رو آری، دبير اول جديد کار عظيمی در پيش

نقل مفصل ماجرا از حدود کتاب خارج است و بدين رو . برآيد آنھاعھده 
انتشار  خواننده را به آثاری که در سال ھای اخير در آذربايجان و داغستان

 »عصر، زندگی و ھويت .عزيز علی اف«از جمله به کتاب  است؛ يافته
يت زندگی نامه و فعالـ عزيز علی اف «طالب لی و نيز کتاب . ط تأليف

. نوشته ش »١٩۴٨ـ  ١٩۴٢ در سال ھایدولتی و سياسی در داغستان 
  .احمداف ارجاع می دھيم

داغستان با جنگ کبير  برعزيز علی اف رھبری  سال ۶سال از  ٣
حق وی به ھنگام خداحافظی با اين سرزمين زيبا . ميھنی مصادف گرديد

نشان  خوداز  سياریب اتحادو  مھارتسازمان ما نظم، « :بگويد کهداشت 
کبير ميھنی جنگ جمھوری را در سال ھای  توانست ھمه زحمتکشان .داد

تحادی و کميته مرکزی حزب متحد سازد و چند بار از سوی حکومت ا
از داغستانی ھا نفر  ھزار ١۵٠ .»يردمورد تحسين عالی قرار گ کمونيست

در جنگ شديد با فاشيست ھا  آنھابه صفوف ارتش سرخ پيوستند و اغلب 
 آوار قومشاعر معروف  فرزندان ،فا دو برادر رسول حمزت. ته شدندکش

   .قرار داشتندکشته شدگان  مياندر نيز  حمزت تساداسی
ه وی را بچگونه که عزيز علی اف دارد به خاطر  فا رسول حمزت

ه تشويق نمود مسکوکسيم گورکی در ماه ادبيات دادامه تحصيل در دانشک
ً بايد« :بود داد فوق العاده استع .»ل خودت ادامه بدھیبه تحصي تو حتما

در آن سال ھای پس از  .گرديد ترشکوفا مسکوف در ا رسول حمزت
، مسکوعالی  آموزشجنگ ھزاران پسر و دختر از داغستان در مؤسسات 

   .به تحصيل خود ادامه دادند سوردلوسکو  لنينگراد، کيف
منزل ف در ا به حمزت ای توصيه چنينشنيدن گمان می رود که 

باشد که حيدر علی اف پس از  بوده تصميمی أسرمنش عزيز علی اف
. جمھوری اتخاذ نمود ير اولی کميته مرکزی حزب کمونيسترسيدن به دب

از قشر ضعيف جامعه به مدارس عالی  بااستعداد دانش آموزانیفرستادن 
شايد ھم خود به اين نتيجه . بودحيدر علی اف پايتخت از جمله دستورات 

امروز  اگرچه .مھم استيکی بودن اين تفکرات  روی به ھر ،باشده رسيد
اما  به حساب نمی آيدشوروی و روسيه در کشورھای ديگر  اتحاد مدارک

به معنای است که ما  آنترين نکته  مھم... دنيز گذرا خواھد بوامر اين 
آکادميسين ايوفه و ، مکتب آکادميسين باکويی الندائوکلمه در واقعی 
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بھترين مدارس  درب در اتحاد شوروی. آموزش يافته ايم فوين آلفرآکاميس
 روستايی ازچه برای پسرکی  ؛وی ھمه باز بودبه ر رايگان عالی کشور

در روستايی کوھستانی از  ساالن وی چه برای ھم سن و ،دن دونباسمعا
  .افتاده در ازبکستانن و چه برای پسرکی از قشالقی دورآذربايجا

ھر . وده استاف برای فرزندان وی بھترين الگو ب زندگی عزيز علی
 ادر علوم پزشکی به درجه دکتر ظريفه و ، تامرالنيفهظيعنی ل سه نفر آنھا

ه حساب ترين چشم پزشکان اتحاد شوروی بظريفه که از معتبر. ل گشتندئنا
شايد . به عنوان آکادميسين آکادمی علوم آذربايجان برگزيده شد ،می آمد

 چنينيد با داشتن ستآيا می خوا که بگويد ،طور را می خواندکسی که اين س
می دانيم که چگونه به اين ن ما مگر ؟دآکادميسين نشو یپدر و شوھر

   ... می رسندمراتب 
 از اين قبيل در مباحثاتی. نمی خواھيم در اين زمينه زياد بحث کنيم

حساسات بر که از روی ا سخنانینه  ،کارگر خواھد افتاد بينانه داليل واقع
آيا واقعاً ظريفه خانم از نفوذ پدر يا شوھرش استفاده  .زبان آورده می شود

   ؟نموده است
دو نفر از معاونان وزير کشور : اين صحنه را نزد خود مجسم نماييد

فيليپ  .لھستان به اتفاق خانواده ھايشان جھت استراحت به باکو آمده اند
اتحاد جماھير شوروی ی دولتصدر کميته امنيت  ،بوبکوفدنيسويچ 

مھمانان  عرف ديپلماتيکبا توجه به  .کندھمراھی می آنھا را سوسياليستی 
بير اول کميته مرکزی حزب می بايست توسط حيدر علی اف د عالی رتبه
جمھوری مورد استقبال قرار می گرفتند ولی وی در مأموريت  کمونيست

ان نشان می مھمانبه ظريفه خانم شھر را . برد بسر میخارج از کشور 
. قرار داردحزب در برنامه نطقه ای بازديد از يکی از کميته ھای م. دھد

 می کندان را به سمت جمعيت استقبال کننده راھنمايی مھمان اواظريفه علی 
 .من اينجا منتظر شما می مانم: می گويدماند و می داخل ماشين  ا خودام

  . رکزیم کميته نه کارمندو  ھستمحزبی  من نه کادر
معاشرت  آدابھا يکی از نمونه ھای عبرت انگيز تن مورداين 

 ظريفه خانم در معاشرت ھای خويش. بوده است اواظريفه علی جتماعی ا
وی به اين  .رفتار می نمود بر اساس اخالق حرفه ای پزشکی خود نيز

 چندين بار به رفتار اساتيد خود مطالب بسيار می انديشيد و در اين زمينه
   .ئودور ايليين استناد می نمودفاً خصوص

که به آداب  يکی از بخش ھای کتاب خود نوانع اواظريفه علی 
 »مورد نياز می باشند خورشيد، ھمچو فدائيان« ،پزشکی اختصاص دارد

فاده از اين سخن است: می نويسد زمينهفاطمه عبدهللا زاده در اين . نام نھاد



 73

او در طول . سی استرھنگ روارتباط عميق وی با ف چخوف نشان دھنده
مانينف حخويش را نسبت به چخوف و ر پرشورارادت  ش ھموارها زندگی
   .بودنموده حفظ 

غضب يی که عزيز علی اف مورد سال ھاآشنايی حيدر و ظريفه به 
در اين مورد فاطمه عبدهللا زاده . ددگر بازمی ،قرار گرفته بود حاکميت
رای با ھم بودن پشت سر ب انمصيبت ھايی که اين دو جو« :می گويد
حکومت غضب دختر دولتمردی سياسی که مورد به عنوان يکی  ،نھاده اند

سيستم  ای بزرگ در پسری که آيندهبه عنوان قرار گرفته بود و ديگری 
خواھد آنھا باقی  ميانشخصی  رازیبه صورت  ،دولتی داشتامنيت 
  . »ماند

 الزم است. به ھمراه نبردخوشبختانه حيدر علی اف اين راز را با خود 
اين  ٢٠٠١که در تابستان سال  از تالش ھای واقف مصطفی افدر اينجا 

   .ی کنيمسپاسگزارصميمانه  ،است را ضبط نموده خاطرات به يادماندنی
از جانب . شد می بيشترروز به روز  احساسات من نسبت به ظريفه«
م را سرنوشته من تصميم گرفتم ک. اين عشق را احساس می کردم نيز وی
   .»وی گره بزنم به

کار از ارتباط حيدر علی اف با دختر سياستمداری که  محلالبته در 
چه حادثه ای در انتظار  .، باخبر بودندحکومت قرار گرفته بودمغضوب 

   ؟عزيز علی اف بود
 يستنحزب کموکميته مرکزی  »قادر و پرتوان« دبير اول ،افرباق

به استعفای رقيب خود از مقام ھای باال بسنده نمی توانست تنھا آذربايجان 
ی ليل. پھنه گسترده بودنيز عزيز علی اف ابرھای سياه بر سر خانواده  .کند

کنگره مين سيزدھھمسر عزيز علی اف به نمايندگی  ،حاجی جبار قيزی
 ی خانمليل صبح ھنگام .جمھوری انتخاب شده بود کمونيست کميته حزب
به خانه  به طور غيرمنتظره ای زود اما. رفت و به کنگرهراست خود را آ
ه چه اتفاقی افتاد«: شدند و پرسيدند عجبھمه از بازگشت وی مت. بازگشت
تا آنجا که توانست خود را خانم  یليل »؟تمام شدبه اين زودی کنگره  ؟است

 نه، کنگره« :گفتلبخندی بزند،  سعی می کردکه  کنترل کرد و در حالی
نامه ام را که اعتبارت اف گفباقر. راف مرا بيرون کرداما باق ادامه دارد

   .»تحويل بدھم و بروم
آشنايان، . باکو پخش گرديداسر تسربيشتر در  حواشیاين خبر با 

 تلفن. می شدندرد آنھا خی از ده فرس ديگردوستان و حتی اقوام و خويشان 
   .می آمدخانه روز به روز کمتر به صدا در
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من با  چند روز بعد: روزھا می پردازد آن به شرح حيدر علی اف
به من گفت که ما ديگر نمی توانيم ھمديگر  وی. ظريفه خانم مالقات داشتم

از کار بيرون کردند م را که پدری می دان« :گفت ؟پرسيدم چرا. ببينيم را
 توو ارتباط ما می تواند به فعاليت  می کنیکار  یامنيت ارگان در تواما 
  .»با ھمديگر قطع شودتماس ما بايد کنم فکر می . بزند لطمه

کجا  به اينکه چه کسیتماس ما با ھمديگر « که من با اعتراض گفتم
پدر شما و  به وضعيتارتباط ما ھيچ ربطی . ارتباطی ندارد ،کار می کند
  »...کار من ندارد
مرا بسيار  ظريفه. بودآمده  به وجودميان ما ای صميمانه  ارتباط

به ھمين خاطر به  .داشتمھم او را بسيار دوست  من دوست می داشت و
ھم در جوابم گفت که نگران خودش  ظريفه .گفتم تو نگران نباش وی

من نگران تو « :از کار برکنار کرده اند و افزودديگر پدرش را . نيست
  . »بگذارد تأثيرتو  کارمی تواند بر اين مسئله  .ھستم

پدر . ئله آگاھی داشتدرباره اين مسبيش از ظريفه علی اف حيدر 
در طول شبانه روز مورد شنود  تلفن آنھا. فه تحت نظر قرار داشتظري

مات حيدر و ظريفه مشخص بود که تماس ھا و مکال کامالً . می گرفتقرار 
دليل وقتی که حيدر علی اف توسط  به ھمين. دنيز ضبط می گرد

 .ه نبودمنتظربرايش غير ،امنيت جمھوری احضار شد کميسار ،يميليانوف
  :اتفاقات می گويد حيدر علی اف از آن

تو با « :سپس از من پرسيد .صحبت کرديم با ھم کمی راجع به کار
   »؟دختر در ارتباط ھستی فالن

   »بله«: دادمپاسخ 
برکنار  ،ـ تو می دانی که پدرش عزيز علی اف از سمتی که داشت

   ؟شده است
   .، می دانمیـ بل

   .سبت به او داردبدی نذھنيت راف ـ رفيق باق
  .ـ در اين باره ھيچ اطالعی ندارم

 اوابا ظريفه علی را يس به افسر جوان توصيه کرد که ارتباطش ئر
 علی اف قطع نمايد و گفت که اين ارتباط می تواند به جايگاه شغلی حيدر

در غير اين صورت « :کرد تھديد نيز ھنگام خداحافظی. سازدخدشه وارد 
   .»کار کنی در سازماننمی توانی 
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کارت «برابر با  انفصال از خدمت در ارگان ھای امنيت کشور
شخصی که بر روی کارت سابقه خدمتی و يا کارت پايان  .بود١»گرگی

مورد برای کار جا  ھيچ درديگر  ،دشخدمتی وی اين نشان درج می 
  .نمی گرفت پذيرش قرار

عالقه که به آن را حيدر علی اف نه تنھا کاری  در چنين وضعيتی
خواھران کوچکترش  ، برادران واز دست می داد بلکه برای مادر ،داشت

می آمد چرا  به وجودمشکل  ،بر روی پای خود می ايستادندبه تدريج که 
   .رار داشتندقخانواده بود و ھمه تحت تکفل وی  که او تنھا نان آور

يفه اما من باز ھم بر عقيده خودم پافشاری کردم و ارتباط خودم با ظر«
نقاط ما . شھر باکو در آن زمان مثل امروز چراغانی نبود. را قطع نکردم

ھم و با در نظر می گرفتيم  ،پنھان بودغريبه که از ديد نگاه را خلوتی 
را بازگو  اين خاطراتحيدر علی اف وقتی . »می گذاشتيم مالقات قرار

است کامالً مشخص . سيمايش می نشيندبر  یشيطنت آميز لبخند ،می کند
ی دور گذشته و مرور خاطرات جوانی برايش سال ھاکه بازگشت به 
  .خوشايند است

) قبالً به باغ انگليسی معروف بود(اوقات آنھا در باغ گوبرناتوراغلب 
اين پارک قديمی که در قرن نوزدھم . با ھمديگر قرار مالقات می گذاشتند

از  ھازوج  در آنداشت که  یتاريک مشجرمسيرھای  ،ايجاد گرديده بود
  . پنھان می ماندند چشم غريبه

من در اين ايستگاه . قرار داشت اتوبوس برقیرودرروی باغ ايستگاه «
وظايف به خاطر . نترسجوان بودم و . با وی قرار مالقات می گذاشتم

   .شغلی خودم ھميشه اسلحه به ھمراه داشتم
که  شما ھم می دانيد. ظريفه دختری جوان و مضاف بر آن زيبا بود

به  بتفراد نسدختران زيبا معموالً جلب نظر می کنند و حتی برخی از ا
ستگاه می آمدم و منتظرش می من به اي ...وآنھا سماجت به خرج می دھند 

   .»، سپس با ھم به سوی باغ روانه می شديمماندم
جددش نزد ژنرال اما زيرکی چکيست جوان مانع از احضار م

ف بعد حيدر علی ا ھا در ھمين اتاقی که سال يميليانوف. نگرديد يميليانوف
   :پرسيداز وی  ،مشغول به کار شد در آن

  ؟چرا شما به خواست ھای ما عمل نمی کنيد
من به کار خودم . ستکار از زندگی شخصی جدا ؟ـ می دانيد چرا

 اينجا تا .کارمند به من بھا می دھيديک به عنوان مند ھستم و شما قه عال
                                                 

 سياسی ندارد يعنی آنکهصالحيت سند  دارندهسندی در روسيه تزاری که نشان می دھد  ١
  مترجم. به جنبش انقالبی منسوب است
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اما دومين بخش زندگی من که گمان  گرانی وجود ندارديچ دليلی برای نھ
خانواده من است، احساسات من است،  ؛تر است شباارزمی کنم برايم 
. مندم و وی نيز مرا دوست دارده من به اين دختر عالق. عشق من است

من به وی گفته ام که اين مسئله به  ؟من چگونه می توانم از او جدا شوم
بايد دليل يا اگر بخواھم از وی جدا شوم . رک نيستھيچ وجه برايم قابل د

 وجداشدنم را به او توضيح بدھم يا آنکه به او بگويم که دوستش ندارم 
مين خاطر ضعفی در او می بينم که نمی توانم آن را بپذيرم و به ھنقطه 

چون من نمی توانم بگويم که به خاطر ماندن  .متصميم به جدايی گرفته ا
   .دارم جدا می شوم از کسی که دوستشی ارگان امنيتدر 

يافته بود، انسان عاقلی بود و ھمان طور که علی اف نيز در يميليانوف
رفيق ارشدی نبود که  يميليانوفاما اکنون ديگر  می کرداو را درک 

فرزندانی ھم سن و سال حيدر داشت بلکه در حکم وزير امنيت دولتی با 
در اين صورت ما « :ی قاطع گفتبا لحن يميليانوف. وی صحبت می کرد

به احتمال فراوان اين  .م که خودمان مشکل شما را حل کنيميمی شو مجبور
  . »دکار را از دست می دھي

ً اگر ورق برنمی گشت، ھمينمطمئن  بسيار احتمال. می شد گونه نيز ا
دوستان  و دنبال وی ھمه افراد خانوادهداشت که عزيز علی اف و به 

اما در شب يکم  .ناطق سردسير و دورافتاده تبعيد شوندوی به م فرزندان
از به گونه ای ديگر برگی ی ئدست ھايی نامر ١٩۵٣ماه مارس سال 

سراسر که کسی  آن »داچا ژنيايابلي« در ،مسکودر . خ را ورق زديتار
 .رفت حال، از اتحاد شوروی و نيز نيمی از جھان را اداره می نمود

به  ديگر او ،به اتاقش را دادند رأت ورودجبه خود که محافظان زمانی 
ژوزف ويساريونويچ  خبر مرگدر پنجم ماه مارس . سختی نفس می کشيد

دستگير و  ماه بريا ۴پس از . کشور اعالم گرديد سراسر دراستالين 
پس از وی افراد ديگری که توسط استالين در ديگر . محاکمه گرديد

در آذربايجان . و محاکمه گرديدنددستگير  ،ندگمارده شده بود بکارجماھير 
کمه و معاونان وی مورد محا )دولتیامنيت  کميسار( يميليانوف ،افباقر
   .گرفتند قرار

   .ديدار داشته باشند ھمبا  پنھانی تا مجبور نبودندديگر حيدر و ظريفه 
عبارتی را که چکيست ھا از آن استفاده می اق اشتيحيدر علی اف با 

   :وردبر زبان می آ ،کردند
ھر دوی ما احساس خوشبختی می . يافتجنبه رسمی ديدار ما «
د آيا ھيچ نيازی به اثبات ييھمه اين موارد بگو دانستنشما با  حاال... کرديم

  !؟می بينيد نريشه عميق عشق م
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. عشق ميان ما آزمون ھای بسيار سخت و دشواری را پشت سر نھاد
نه او و نه  ،ای پا پس نگذاشتيم اما ذره سازند می خواستند ما را از ھم جدا

پس . يافته بودقدرت عشق و صميميت ميان ما تثبيت  به اعتقاد من ...من
دو فرزند . زندگی کرديم ھمخوشبختی در کنار  در کمالسال  ٣٠ ما آناز 

اما افسوس که ظريفه . دخترم سويل و پسرم الھام :فوق العاده خوب داريم
   .»بسيار زود ترک نمودما را خانم 

 مسکوسرد بر که بارانی  ١٩٨۵ھمان روز غم انگيز آوريل سال 
. خواھيم گشتدر جايی ديگر به اين روز باز ما . باريدن آغاز کرده بود

ان را به صرف چای و مھماناکنون در باکو ھستيم، آنجا که حيدر و ظريفه 
خوشمزه ترين  شيرينی عروسی دعوت نموده بودند و با گران ترين و

از مدعوين ) در شمالک خرس( »سوره ميشکا نا« ای آن دورهھ شکالت
 را فروشندهکيلو شکالت  يکی خريد تمامآنھا با . کردندپذيرايی می 

   .متعجب ساخته بودند
سالمتی مادر را از  ا را ديد واو يکعزيزبپسته  يک روز ظريفه خانم

   .او جويا شد
غم ديابت به طور من گفتم که مادرم به خاطر بيماری «: می گويدپسته 
 وی من تعھدی برای حرفاين . بينايی خود را از دست می دھد انگيزی

در . ايجاد نمی کرد اما پس از گذشت دو سه روز زنگ در به صدا درآمد
آستانه در  ظريفه در آری، .شک کردمبه چشمھای خودم  .باز کردمرا 

ھای تو  حرف. من در حال رفتن به سر کار بودم“ گفت که. ايستاده بود
با اين حال می خواھم  دارم یکم ببخش که فرصت. يادم آمد درتدرباره ما

ـ  م مادر حيدر علی اف يکی بوده استبا نا پسته نام مادر(عزت خانم 
سال ھا بود ظريفه را نمی که با آنمادر  بود که عجيب آن. ”را ببينم )ؤلفم

ه عجب از اين دخترکم، چ“ :درونی او را شناخت یديد اما از صدا يا حس
رای انجام ھر آنچه که ب درظريفه با روحيه ای باز و گشاده . ”...اطرف ھ

   .»کم نگذاشت ،زن ممکن بودسالمتی پير
بيماری  پژوھشیعلمی در دانشکده  ١٩٧٧در سال  اواظريفه علی 

ضعيت و« موضوعبا  اله علمی دکترای خوداز رس ھای چشمی ھلمھولتز
دفاع  »شيميايی آذربايجانسسات صنعتی مؤبرخی از  کنانبينايی کار

تحصيل خود را  پسر ظريفه و حيدر علی اف، الھام ھمان سال در .نمود
مھربان . نمودآغاز  مسکوبين الملل  روابطدولتی  کدهترم اول دانش در

 مسکو ١ در دانشکده پزشکی شماره الھام علی اف نيزھمسر آينده  ،پاشايوا
از چشم پزشکی  شوقو ذوق ھا آن قدر با ظريفه خانم بعد. درس می خواند

حکايت می کرد که مھربان خانم نيز اين گرايش تخصصی را انتخاب 
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با  نداشتم که افتخارمتأسفانه من « :مھربان خانم به ياد می آورد. دنمو
آشنا شديم و در  ١٩٨٣در سال ما . ارتباط زيادی داشته باشمظريفه خانم 

من خاطرات بسيار گرمی از . ندات نبودديگر در قيد حي ايشان ١٩٨۵سال 
  .»م با استعداد و متين در دلم دارماين خان

رای ظريفه ب یچيز ربيش از ھچشمی ناشی از حرفه کاری  ضايعات
  .جالب توجه بود اواعلی 

ه تالش بود تا دريابد صنعتی که ھمواره چيزھای جديدی را ب وی در
 ائيلميخ .گذارد کارکنان می سالمت چه اثری بر ،وجود می آورد

يس دانشکده علمی ئعلوم پزشکی روسيه و ر آکادمی آکادميسين ،نفکراس
قی ارائه نموده ظر بسيار دقيبيماری ھای چشمی در اين مورد ن پژوھشی

را به خود  اواوضعيت آن بخش از علم که ذھن ظريفه علی « :است
می ار کرا انسان . معمول به نظر می رسيداندکی غير، مشغول نموده بود

شرايطی ويژه برای زندگی در صنعت يعنی آنجا که خود اما انسان  سازد
اين مطلب در  .ايجاد نمود ،برد بسر میيک سوم عمر خويش را در آن 

در عصر ما . تمام امور بديھی است از جمله در زمينه چشم و بينايی
بسيار ارزشمند است و توجه به آن  کاری برای فعاليتوضعيت بينايی 

 آثاری علمی که در آن تمام مياندر اين . به سال افزايش می يابدسال 
 .وجود ندارد ،مسائل به طور کامل و دقيق مورد بررسی قرار گرفته باشند

را داشته باشيد تا بتوانيد استعداد  اوابايد ذوق و قريحه ظريفه علی  تنھا
قت امری بسيار پرزحمت و طاخود را بر سر خدمت در راه اين مسائل که 

 درقدرھا ھم قدردانی  آنبا آنکه بدانيد در اين امر  ؛ھزينه کنيد ،فرساست
 پژوھشیاولين البراتوار علمی  با تالش ھای ظريفه خانم. نخواھد بودکار 

   .در باکو تأسيس گرديد پاتولوژی تخصصی چشم
راجع به نظر متخصصان اين فن در مورد صفحات بسياری می توان 

نکته حائز اھميت . جمع آوری نمود اواعلی يفه ظرحرفه ای عمل نمودن 
آن  بلکه اھميت بسيار زياد نيست زمينه علمی و پزشکی آن تنھاا در اينج

صفات انسانی به آن  ھمراه باظريفه خانم و  عملکرداجتماعی  رويکرد به
   .گردد بازمیوی  تحسين برانگيز

شمی بيماری ھای چ پژوھشیعلمی دانشکده  رئيس ،تروتنوا. و. ک
 زندگی ھای تم که در طول سالوقخوش من بسی« :می نويسد ھلمھولتز

خانوادگی و دوستانه را  ،در محيط کاری اوابا ظريفه علی  افتخار آشنايی
شرباتف پيش از من با ايوان ايوانويچ ، پروفسور ممرحوم ھمسر. ام داشته

ی صحبت ھای بسيار گرم وارهمن ھم. خانواده علی اف ھا آشنا شده بود
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حيدر علی اف و فرزندان آنھا الی و سوا که ا، اواز او درباره ظريفه علی 
   .»ھنوز کوچک بودند، می شنيدم

ُ پروفس ياد  ی اما بسيار خاص را بهئنيز نکاتی جز دوبروميسلوا. ور ا
تفرجگاھی نزديک به  رای استراحتب شوھرش ھمراهبه وی .... داشت
  .کردرا به خانه دعوت آنھا  اوا ظريفه علی .آمده بودندباکو 
 ُ دومين . در زمان مقرر به خانه آنھا رفتيم« :دوبروميسلوا می گويد. ا

ھمين . کوتاه و چاالک امتیق ،را می ديدم اوابود که ظريفه علی باری 
به  او لباس خانگی ابريشمی .نمود حظه به دلم نشست و مرا مجذوب خودل

ای کوچکش را پوشانده کفشی جلوباز پاھ. خوبی قالب اندام ظريفش بود
  .»می باريد خواھیخير اش از چشمان درشت و سياه شرقی. بود

 قطعات شوھر دوبروميسلوا. وقت ادامه يافت تا ديرمالقات دوستانه 
  ... صحبت می کردند بچه ھادرباره را می نواخت، مانينف حر

. ديگر دير وقت شده بود. بعد از خوردن شام آماده رفتن شده بوديم«
و با گام ھايی  بازگشت به خانه کار محلشوھر ظريفه خانم از لحظه ھمان 

از چھره اش معلوم بود که . بود قامتبلند و خوش . سريع وارد اتاق شد
يمی به ظريفه با تبسمی صم. ما ھم عجله داشتيم که برويم. خسته است

گونه ھای وی را با . پنجه ھای پايش بلند شد بر روی. استقبال او شتافت
وی  گويا و می مطلبی را در گوش وی نجوا نمودو به آرا بانی بوسيدمھر

ميزبان با ادب و . ساختمطلع  ،را از اينکه چه کسانی مھمان خانه ھستند
اندکی ه خوشامد گفت و ما را ب. نمودو احوالپرسی ما سالم  ااحترام ب
ھمان . نشستن با او و خوردن چای آذربايجانی ترغيب نمود ،بيشتر ماندن

دم ھمه اعضای خانواده دور ميز جمع شدند و نقش صاحبخانه کوچک که 
  .»نمايان گرديد ،کل خانواده را رھبری می نمود

. ظريفه يکی دو روز بعد به اتفاق خانواده اش به بلغارستان رفت
اشخاصی که سن . نيز به پايان رسيده بودف دوبروميسلخانواده مرخصی 

پيدا  دارند که در آن دورهبی به خاطر به خو است و سالی از آنھا گذشته
بليط ھا در تفرجگاه . کردن بليط ھواپيما يا قطار با چه مشقتی ھمراه بود

نيز از شب تا صبح در جلوی  واسطه ھا. فروخته می شدنوبت  ھا طبق
از بلغارستان به  اواظريفه علی . مراکز عرضه بليط صف می کشيدند
بليط رزرو ف دوبروميسلخانواده ای يکی از آشنايان خودش زنگ زد تا بر

   .کرده و آنھا را بدرقه نمايند
  

يکی از اتفاقات روزمره را خاطرنشان می  سکايافپوچکو. آکادميسين ن
   :سازد
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در کنگره چشم پزشکان پای يکی از شرکت کنندگان در کنگره آسيب «
ق حاذاو را در يکی از بھترين بيمارستان ھای باکو بستری نمودند و . ديد

که نکته حائز اھميت آن بود  .کردندپزشکان را برای مشاوره دعوت  ترين
برای آنکه تحمل دوری از عزيزان را برای بيمار آسانتر “ اواظريفه علی 

   ”».به آنجا آورده بودلوازم خانه خودش را  ،نمايد
ياد می از وی به نيکی  ،را می شناسند اواھمه آنھا که ظريفه علی 

که در باکو و زاگولبا  زمانیمن : می گويد دزاسوخوف يچئيوسرگ. کنند
ظريفه خانم با مھربانی منحصر . او را ديدم ،خانواده علی اف بودم مھمان

ی حقيقی کلمه اشخصيت او به معن .ودبمتمايز به فرد خويش از ديگران 
اين زن و شوھر . دکترای علوم پزشکی وی انطباق داشتبا درجه علمی 

 ١٩٨۵متأسفانه حيدر علی اف در آوريل سال . دنديک زوج خوشبخت بو
چگونه از اين از نزديک شاھد بودم که او  خود .ھمسرش را از دست داد

ه می توانم با اطمينان بگويم که ظريفه خانم در ب. شکست ھمدرفاجعه 
 ،تربيت فرزندانی چون سويلنيز ادگی و ووجود آوردن چنين کانون خان
که ادامه دھنده راه  حيدر علی افاليق  پسر ،دانشمند شرق شناس و الھام

مھم ترين نقش را  ،می باشددوست روسيه  رھبر آذربايجان مستقل و و پدر
   .ايفا نموده است

 ترين افراد فاميل باز ھم زندگی ان و حتی نزديکمھماندقت ترين با
که ھمان  »محصول آخر« واسطهبه خانواده را از کنار می بينند و فقط 

. تشخيص می دھند که خانواده در اصل کار چگونه است ،باشد فرزند می
 فراوان مشغوليت ھایھم حيدر و ھم ظريفه با داشتن  طبيعی است که

 فرزندانزمانی را به  ھندکه خود می خوا اندازهآن د ننمی توانست کاری
ی يفضادر در محيط عاطفی حاکم بر خانه و بچه ھا . خود اختصاص دھند

توأم با احترام به رئيس خانواده که از ويژگی ھای  هدلسوزانو  صميمی
   سويل  سال ھا بعد .پرورش می يافتند ،خانواده ھای آذربايجانی است

که آيا وی ی در مورد اينسؤالدر پاسخ به  علی اف رحيد فرزند اواعلی 
 :اظھار داشت ،و راحت رفتار کند انهمی توانست نزد پدر خيلی آزاد

ايد نزد وی خيلی آزاد اده فکر می کرديم که نبحتی ما اعضای خانو«
از احترام عظيمی که نسبت به وی ما فکر می کنم اين نگرش . رفتار کنيم

   .»ناشی می شد ،داشتيم
   .می داند خود را تماماً شبيه پدرسويل خانم 

 با در مصاحبه ای »پانوراما«روزنامه نگار روزنامه  ١٩٩۵در سال 
   ؟سی به شما کمک می کندآيا ک: می پرسدداشت، وی 
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نمی تواند جای  ھيچکسچون ی پردازم، ـ من خودم به کار بچه ھا م
   .مادر را برای بچه ھا پر کند

آخر وی ھم  ،متان ھستيدومرحـ شايد در اين خصوصيات شبيه مادر 
  .بود »کدبانو«

اين . داخل گيومه ھم خوشم نمی آيددر حتی  »کدبانو«ـ من از لفظ 
مادرم خودش را کامالً وقف ما و . می خورد و نه به مادرم کلمه نه به من

علمی و کارھای اجتماعی  ھای در عين حال ھمواره به فعاليت .پدرم کرد
  .مشغول بود

   ؟مادرتان است شبيه ـ پس کدام خصوصيات شما
چنين برمی  حيدر و ظريفه فرزنداز  تنھا خبرنگار پاسخی درخور که

ست حقيقت آن. ھستم مخصوصيات شبيه مادرمن در خيلی از «: آمد، شنيد
در زندگی . داشتند شباھت بسياری ھمکه مادر و پدرم از نظر اخالقی با 

به ھمين خاطر فکر می کنم به ھمان  .اتفاق می فتدچنين تطابقی خيلی نادر 
من خوشبختم از . به پدرم نيز شباھت دارم شبيه مادرم ھستم،اندازه که 

   .»ی ھستماينکه دختر چنين والدين
ً اگر از ً ھمين  ،نيز می پرسيدند علی اف برادرش الھام مطمئنا دقيقا

يکی گرفتن دست مادر در طول مسير رفتن به مدرسه . پاسخ می دادگونه 
ھنوز شش . است علی اف از به يادماندنی ترين خاطرات کودکی الھام

اما از اين می ترسيد که مدرسه وی را نخواھد پذيرفت . سالش نشده بود
ً مادر . خيلی دلش می خواست درس بخواند به مدرسه  »سفر«اين  غالبا

ظريفه خانم . باکوی قديم را يادآوری می کرد ھایدر قلب حيات ۶شماره 
بگيرد و به نيز دست نوه خود ليال را قول داد که  ،وقتی مادربزرگ شد

   ... مدرسه ببرد
بزرگم يک  دختر ،فوت نمودوقتی مادرم « :الھام علی اف می گفت

   .ضايعه بزرگی می دانم ،مادربزرگشان را نديدندم که دختراناين. ساله بود
. کلی دگرگون شد به طور مازندگی من و خانواده  پس از مرگ مادرم

اما  است گذشتهچندين سال  با آنکه. گذشته بخندم ھمچونمن نمی توانم 
به  ،پذيردصورت می  خوشايندی اتفاق امدر زندگی  وقتیباز ھم اکنون 

چقدر شاد می  ،بودزنده  نآنای م، االن مادرمياد مادرم می افتم که اگر 
   .»...شد

ھمان رفتاری بود که با  شوھرش روابط ظريفه خانم با مادر رفتار و
مادر حيدر علی اف به زمانی که  ١٩۵۶در بھار سال  .مادر خود داشت

. له کامالً ھويدا بودتأثر ظريفه از اين مسئ ،در بستر بيماری افتادسختی 
ون افسانه ای ھم غرودر اتاق کناری عزت خانم در بيمارستان صمد و
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. م می مانددر کنار عزت خانديگران از  تررفيقه بيش. بستری شده بود
   .ظريفه و تامرالن به او سر می زدند تقريباً ھر روز حيدر،

 ؛می آمدندمالقات عزت خانم به در يکی از ھمان روزھا وقتی که 
اين بار  ،ھميشه که نيمه باز بود برخالفاتاق عزت خانم  بکه درديدند 

و  ون درگذشته بودغرواز قرار معلوم شب پيش صمد و. بسته است
   .خبر شودواستند عزت خانم از اين موضوع باپزشکان نمی خ

 مادربه او خبر دادند که . تدريس می کردشفيقه در لنکران آن موقع 
 خود ه ھمراهرا نيز ب اشساله  ٣شفيقه دختر . ندرا ببي ویمی خواھد 

را نزد دخترش ... زودتر به اتوبوس برسدھر چه تا عجله داشت . گرفت
حيدر، جالل، عاقل و رفيقه  .و خود به بيمارستان رفتدوستانش گذاشت 
وقتی  ؟پس بچه کجاست شفيقه: رسيدمادر از شفيقه پ. در اتاق بودند

زودتر به  :نگران شد و گفت ،کجا مانده استنوه اش  که فھميد بزرگمادر
. احتمال دارد بچه سرما بخورددارند، آنجا ھمه سرما . دنبالش برو شفيقه

   .برو شفيقه، مراقب بچه ات باش
   .ھمديگر را نديدندآنھا ديگر و 

در خواب . من يک ماه تمام وی را خواب می ديدم« :شفيقه می گويد
   »...ھای مرا پاک می کرد کبسيار چاالک و تندرست بود و اش
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 بخش چھارم
»می جوانی انتخاب نموده اسال ھامن اين حرفه را از «  

 
 

، باکو١٩٨٠دسامبر سال  ٢١  
  

 کلوپ در مقابل نمای دلگير دانشکده تربيت معلم آن سوی جاده
و تماشای فيلم به دختران دانشجو برای رقص . دزرژينسکی قرار داشت

در بنای  .ا در اين روز خبری از کالس رقص نبودجا می رفتند امآن
زرژينسکی که در سراسر باکو برای ھمگان ستونی مجلل و باشکوه د

ل ارگان ھای سالگرد تشکي مينشصتمراسم جشن  ،شناخته شده بود
اعضای اين کميسيون ( در امور مبارزه با ضد انقالب کميسيون فوق العاده
ماشين ھای . رگزار می گرديدب دولتیکميته امنيت  ـ )چکيست نام داشتند

 که نده بوداھان گفتآگ. ساختند ی مشکی رؤسا را به آنجا منتقل میولگا
شخص  و طبق برنامه است ارسال گرديده آندروپوفپيام تھنيت رفيق 

  .حيدر علی اف سخنرانی می کند
 ،آندروپوف .و. سالم و تھنيت ژنرال ارتش ی .شد نيزگونه  ھمين

که  اتحاد شوروی وی کميته مرکزی حزب کمونيستبورعضو پوليت 
، بر عھده داشتنيز را  شوروی رياست کميته امنيت دولتی اتحاد جماھير

افزايش  جھتراسخ  یتالش و عزم«در اين پيام خواستار وی . ده شدخوان
 »آگاھی سياسی به تناسب عملکرد بخش ويژه دشمن و ديگر عناصر خصم

 ته مرکزی حزب کمونيستر اول کميدبي ،سپس حيدر علی اف. گرديد
کميته مرکزی حزب  بوروی عضويت در پوليت نامزدو  آذربايجان
 حيدر  در گذشته نيز  .اتحاد شوروی به ايراد سخن پرداخت کمونيست
به اولين  وی ھمواره. آمده بود اين ساختمان باشکوه به چندين بار علی اف

افتخار می  ،افت داشته بودباری که برای آمدن به اين مکان دعوتنامه دري
مرخ ني وتنامه بر روی کارتی کوچک و ضخيمدر اين دع. دکر

    ...دزرژينسکی چاپ گرديده بود
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نيز  ارگان ھا حتی اسامی. گذشته بودمدت زمان مديدی از آن ھنگام 
 ،دولتی متحده اداره سياسیکميسيون فوق العاده ابتدا به . تغيير يافته بود

و ولتی امنيت دبه وزارت  سپس ،لق در امور داخلیخ ایيراکميس بعد به
   .بود يافتهتغيير نام  ...و بعدھا به کميته امنيت دولتی

حسب عادت نگاھی به سالن . پشت تريبون قرار گرفت حيدر علی اف
  :نفری انداخت ١٢٠٠ بزرگ
ھم زحمتکشان جمھوری ما  در آوريل سال جاری !رفيقان عزيز«
سال تشکيل حزب  مينشصت کشور ماادر ديگر ملت ھای بربا  زمان

آذربايجان را در جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان جشن  کمونيست
 سالروز تشکيل ارگانمين شصت و سودسامبر  ٢٠ديروز در . گرفتند
کميته امنيت دولتی اتحاد  روسيه ـ سراسرکميسيون فوق العاده  ھای

مروز به مناسبت ما ا. جماھير شوروی سوسياليستی برگزار گرديد
جمھوری  کميته امنيت دولتیـ  ل کميسيون فوق العادهشصتمين سال تشکي

 تأسيسما که يک روز پس از پيروزی حکومت شوروی در آذربايجان 
   .»ايم جمع شده گرد ھم جلسهدر اين  ،گرديد
. تا آخرين دقايق ادامه می دادنطق خود را  یطبق عادت ھميشگی و

 ،آماده شده بود دستيارانشاز سوی  پيش تر که اين بار نيز صفحاتی را
و بر موضوعات مطالبی را اضافه  رخیب به. چندين بار از نظر گذراند

   .می کردتأکيد  بيشتر روی برخی مطالب
و  پيشوا به ابتکارروسيه  سراسرکميسيون فوق العاده ھای  ارگان«

از انقالب  ھا در محافظت نقش اين ارگان رایلنين که ب. یا. استاد ما و
به ابتکار . تشکيل گرديد ،ل بودئوسياليستی اکتبر اھميت بسزايی قاکبير س

يکی دزرژينسکی . ا. فروسيه سراسر کميسيون فوق العاده در رأس لنين 
ی فراموش سال ھادر آن . از وفادارترين ھمکاران وی انتخاب گرديد

... اری شدلنين پايه گذ. یا. افتخار چکيستی به رھبری وسنت پر نشدنی
ريشه دار خرسندی می توان گفت که اين سنت عالی و کمال امروز نيز با 

 عملی ارگان ھای ت و با فعاليتزنده اس ”ليکس آھنينف“لنينی موسوم به 
   .»پابرجا خواھد ماند ھای امنيت دولتی کشور

کشور به پايان  برنامه پنج سالهدھمين با آن  ھم زمانو  ١٩٨٠سال 
پايه ھای  .ن سال نقطه خوبی در تاريخ کشور شوروی نبودمی رسيد اما اي

اقتصاد بلکه در ديگر قسمت ھا در نه تنھا کشور . اقتصاد فرو می پاشيد
 ١۶که  دسامبر کاسيگين را ٢٣دو روز بعد در  .نيز با مشکل مواجه بود

به خاک  مسکودر  ،سال در رأس شورای وزيران کشور قرار داشت
گره خورده  وینام  ابخش در ميان آحاد جامعه باميد اصالحات .سپردند
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سال وی را به استعفا فرستاده بودند و دو ماه بعد سکته قلبی  آنز ييپا. بود
  .وی وارد ساخت هآخرين ضربه را ب

 .بازی موجود آشنا بود عدمی بايست به قوا بزرگدر سياست ھای 
لنينی ز کميته مرکزی حزب ی فراوان اسپاسگزار« عباراتی نظيربيان 

ھای داخلی و خارجی لنينی به رھبری  خاطر اجرای سياسته ب بزرگ ما
يکی از  »برژنف .یا. مرد و سياستمدار برجسته امروزی رفيق لدولت

  .قواعد موجود بود
لغاتی ھمچون  عبارات و بازی با و جمالتاين بر زبان راندن 

ان استفاده از نام حزب به عنو آن در کنار و يکپارچگی حزب و ملت
صداقت رھبرانی  نيروی رھبری کننده خلق شوروی و تعريف و تمجيد از

ود و آمده بناگزير به عنوان يک قاعده در ،که راه لنين را ادامه می دھند
بايد  اما اين سخنان. پريداز دھان بيرون می بدون ھر گونه پشتوانه فکری 

ً بر زبان  رئيسه  نمايشی ھيئت یبايد در انتخاب. ندمی شد راندهحتما
 ...و آزموده، طرفدار صادق لنينافتخاری و در رأس آن رھبری کار

   ...و تشويق ممتد آنان ،پس از آن برخاستن حضار. گرديدانتخاب می 
پلنوم ھا و برگزاری کنگره ھا زندگی  جلسات،اين  شت ديواراما در پ

لطيفه گويی  که در آن افراد به طوالنی یيھا صف :ديگری در جريان بود
می پرداختند و  الت آورگفتگوھای کس مسائل روزمره و صحبت دربارهو 

گاوصندوق را فليکس آھنين می ناميدند اما اگر کسی در آن  به شوخی
   .قطعاً از سالن اخراج می شد ،سالن ھا چنين شوخی می کرد

  :نگاه نمی کرد ،علی اف به کاغذھايی که در پيش رو داشت
ً من امروز در اين سا« ھای چکيستی  نمايندگان تمامی دوره لن تقريبا

در را ھای امنيتی  افرادی که فعاليت خود در ارگان .می بينمآذربايجان را 
نيز بسيار  ٣٠ی دھه سال ھاآغاز نمودند و در  ٢٠دھه  پرشوری سال ھا

نی شرکت جسته اند و ھم ھھم در جنگ کبير مي ؛شدند پرتالش ظاھر
مچنين افرادی که در دوران پس از ھ .امنيت پشت جبھه را تأمين نمودند

 اينجاھا پيوستند و نيز نسل جوان چکيست ھا در  جنگ به اين ارگان
و  داشتهمن امروز تبريک شخصی خود را به شما اعالم . حضور دارند

  .»بھترين آرزوھا را برايتان خواستارم
وزارت  ،امور داخلی در خلق ایيراکميسبسياری از افرادی که در 

در  ،حيدر علی اف کار می کردند ابدولتی کميته امنيت  ،یامنيت دولت
چرا که وی ربع قرن در سازمان اطالعات و ضد  .سالن حضور داشتند

سال به عنوان معاون اول رئيس کميته  ۵فعاليت کرده بود و اطالعات 
امنيت دولتی جمھوری و بعدھا در سمت رياست اين کميته انجام وظيفه 
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ھای  سکان ھدايت امور را از اولين چکيست اين افراد. نموده بود
حيدر علی اف با  .آذربايجان تحويل گرفتند و به نسل جوان واگذار کردند

و  يخ پيشنھاد نمود که مجموعه اسنادتوجه به عالقه شديد خود به تار
کميته امنيت ـ  يت ارگان ھای کميسيون فوق العادهسال فعال ۶٠مدارک 

اب اسناد تاريخی در داخل اين کت. ندسازدولتی جمھوری را منتشر 
گزارشات مختصر اطالعاتی پيرامون فعاليت « قبيل زمنحصر به فردی ا

 سال تا ماه می ١٩٢١کميسيون فوق العاده آذربايجان از ماه می سال 
   .به چشم می خورد »١٩٢٢

ن کنگره دوميبه نمايندگان  ١٩٢٢آوريل سال  ٢٨در تاريخ  اين سند
به صفحات  اجمالی د نگاھیييبيا .ربايجان تقديم گرديدذآشوراھای سراسر 

  :کتاب بيندازيم
دشمنان انقالب در بسياری از  در اولين ماه برپايی حکومت شوروی«

توده ھای بی سواد را  وری شوروی سوسياليستی آذربايجانبخش ھای جمھ
در مناطق گنجه، قره باغ، اغتشاشات اين  .به شورش تحريک می کردند

ھمان پست ترين واکنش ، نوخا و ديگر مناطق واليات آذربايجان زاکاتاال
سوادی و جھالت توده مردم در  از بیبيک ھا و خان ھايی است که 

   .»استفاده کردنداستثماری خود  شنيعراستای منافع 
ه نھادباز ھر سو حکومت جديد دست مخالفان سرنگون شده خود را از 

ژنرال ھای تزاری را آزاد  کبير اکتبرنقالب رھبران ا ،پس از انقالب .بود
نمودند و در ازای آن ژنرال ھای تزاری به شرافت خويش متعھد گشتند که 

اعتبار بی اما تعھد اربابان . نداشته باشند ستيزحمتکش سر ديگر با مردم ز
. تشکيل دادندرا فيد س گاردرفتند و در آنجا  نبه د ژنرال ھا. از آب درآمد

ضد « :آمده است بولتندر . صورت گرفتايجان نيز ذربآدر  حرکتھمان 
مبارزه  راستایدر ما بزرگ منشی  از ،رديده اندمحبوس نگ ی کهانقالبيون

ھايی از ارتش سرخ برای سرکوب شورشيان  بخش. »استفاده کردندبا ما 
   .شتافتندبه کمک 
ضد « :شده بود که باليی ديگر نازل شدرفع بال ن یمصيبت ھنوز

يکی جايگاه خود را مستحکم نموده منشوتحد که در تفليس انقالبيون م
رو به تشکيل گروھک ھای ضد انقالبی اقدام  از اين .، آرام ننشستندبودند

با فرستادن مأموران مخفی خويش و نيز ارسال اسلحه، پول و  کرده و
ديگر ملزومات از طريق مرزھای شوروی سوسياليستی آذربايجان و ديگر 

تا  ور ساختن جنگ خونين داخلی داشتندعی در شعله جماھير ھمسايه س
طور کامل به زانو ه را بکشيده و ستمديده بدين وسيله اھالی رنج 

  .»ورندآدر
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مبارزه با غارتگران و راھزنانی که در گذرگاه در آن دوره به منظور 
 فوق العاده منطقه ای تروئيکای ،اموال مردم را به يغما می بردند ھا

سرکوب شديد اين غارتگران به بھبود اوضاع کمک شايان . گرديد تشکيل
در راه ھا . تروئيکا منحل گرديد ١٩٢١در آگوست سال . توجھی نمود

   .آرامش برقرار شده بود اما وحشت بر باکو سايه افکنده بود
ھای مختلف شھر مورد تھاجم  شبی نبود که منازل مردم در قسمت«

و بردند  بسر میوحشت در ھمه  جومردمان صلح. غارتگران قرار نگيرد
غارتگران  ھا چکيستبه يکباره  .»از بيرون رفتن در شب ھراس داشتند

 نفر از سر دسته ھای ۵٢باران يرا پس از تھتن«و را غافلگير کردند 
   .»در تمام مناطق شھر باکو آرامش کامل حکمفرما شد انغارتگر

خليل . کردند ری را تھديد میتنھا غارتگران نبودند که امنيت جمھو
 در باکو اقامت گزيده و حزب اتحاد اسالم زاده از افسران سابق ترکيهشاکر
اين حزب پان آمده بود  بولتنھمانگونه که در . ه بودتأسيس نمودرا 

خود را ھای خويش را مستحکم نموده و  اسالميست در ھمه جا پايگاه
بران رھ«طبق برنامه در ابتدا بايست  .ساختبرای شورش مھيا می 

و  و ھمه جا سرمی رسيدند آذربايجان شوروی به قتل  در ترک برجسته
 ات شورش در سراسر جمھوری فراھممقدم ھم زمانصدا به پا می شد تا 

تل می طرح شورش آماده شده بود و فھرست رفيقانی که بايد به ق. دگرد
 جوالی ٢در شب . اما اين توطئه ناکام ماند. »دتعيين گرديده بو ،رسيدند

   .دسته سوء قصد کنندگان دستگير گرديدسر ١٩٢١سال 
علی  اولين گروه چکيست ھا کارگری بلشويک به نام بابا در ميان

علی اف از نام ھای خانوادگی متداول در (يولداش اوغلو علی اف 
ھنگام اعتصابات  بهوی اولين بار  .به چشم می خورد )آذربايجان است

آن زمان  .نموده بودرزات شرکت در مبا ١٩٠٧سال  باکو در یکارگر
. عليه کارگران بشوراند غارتگران مزدور را دپليس تزاری توانسته بو

رفيقان مسلمان را سوسيال دموکرات کارگری روسيه  زبکميته شھری ح
   باادر ميان اين رفيقان مسلمان ب. کارگران اعزام نمود جھت کمک به

   .چکيست ھا پيوست وی پس از انقالب به. علی اف نيز حضور داشت
با اعتقاد کامل به فعاليت ھای ملی به  افتخاربسياری از انسان ھای پر

ھا و روسی ھا گرفته  بايجانیاز آذر ،کميسيون فوق العاده ملحق می شدند
در باکو زندگی ی مليت رھاز ا که چر .گرجی ھا و اوکراينی ھا ،تا ارامنه
 ،ربايجان نام گابرن کورنمردم آذھنوز  سال ھاپس از گذشت  .می کردند
 عمليات رئيس شعبه و کميسيون فوق العاده آذربايجان ئيسمعاون ر

  .کميسيون فوق العاده را به خاطر دارند
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دبير اول کميته منطقه ای حزب و عضو  ،روفسرگئی ميرونويچ کي
 خدمت می کرد، ھنگامی که در لنينگرادپوليت بوروی کميته مرکزی 

رفيق  حامل اين برگه« :نمودگونه معرفی  اينآلمانی را  گابرن کورن
 بخشدر . گابرن کورن، عضو کھنه کار حزب و مأموری عالی می باشد

تکرار می . فعاليت نموده است ...و دادستانی در قفقاز، باکو، تفليس ھای
  .»مأموری عالی: کنم

نمای اين . وجود دارد »کنار ساحلخانه « مسکودر باکو ھمانند 
 »کنار ساحلخانه «در رمان . استبسيار دلگير  کومسساختمان در 

که زمانی ھا آناغلب . ف نيز از اين خانه ياد شده استونوشته يوری تريفون
 به حساب می آمد، که دوره ای با پرستيژمشرف به کرملين  در اين بنای
ربانی قتل، تھديد، ق ۴٠و  ٣٠ی دھه سال ھادر  ، خودبسر برده اند

  . بی گشته اندتبعيد و سرکوترعيب، 
در آنجا  نتقريباً ربع قر حيدر علی افکه امنيت دولتی کميته اختمان س

به  »کنار ساحلخانه « ھمان اھالی باکوبرای  ،به فعاليت پرداخته بود
شايعات نامناسبی  به آن قدم نھادن حيدر علی اف پيش از .حساب می آمد

 ه برای ھر کشورستم امنيت دولتی کسي. درباره اين ساختمان رواج داشت
به سرکوب بی رحمانه مخالفان ايدئولوژيک خود می  ،ضرورت داشت

در اين . گرديد دچار به آن در اين مسير چندين بارخود نيز  و پرداخت
از آرشيو و نيز در خارج شده مورد در بسياری از نشريات، در اسناد 

   .از اين امر مستثنی نبود ھمآذربايجان  .خاطرات سخن رفته است
جلسه دادگاه در . دادگاھی علنی در باکو برگزار گرديد ١٩۵۶در سال 

 ١٩٣٧ھای  ، تبعيدھا و سرکوب ھای بی رحمانه سالافرادی که در قتل ھا
جلسات محاکمه به  .مورد محاکمه قرار گرفتند ،دست داشتند ١٩٣٨و 

 ،که حيدر علی اف به خاطر دارد گونهھمان. صورت علنی برگزار می شد
وی که در اواخر . ميسر بود »ويژهمجوز « سالن دادگاه تنھا با ورود به

جمھوری منصوب اطالعات به سمت رياست شعبه ضد  ١٩۵٣سال 
اعترافات بسيار تکان دھنده . از اين مجوزھا در اختيار داشت ،گرديده بود

صورت که  محرمانه از اسناد بسياری .ای در صحن دادگاه شنيده می شد
. رفتدر معرض ديد عموم قرار گ ،نگھداری می شد ااز آنھ در آرشيوھا

در توجيه اين حرکت  .سپرده شدرمانه حرشيو مآ مجدداً بهبعدھا اين اسناد 
موضوع اين ھمه  يکگفته می شد که مگر تا چه اندازه می توان درباره 

خواھان  حقيقت را دريابند و می خواستنداما مردم  !؟آورد زبان سخن به
نی که در طی اين مدت وندام و خويشااقوا نام عزيزان،از که  آن بودند

به عنوان جاسوس يا  ايت بی عدالتیدر نھو  گشتهدچار عذاب و اذيت 
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از جرم ناکرده  آنھا را و گردداعاده حيثيت  ،کوم شده بودندمح مخالف
 از خودبرای بررسی ھمه امور اگر حکومت در آن زمان . تبرئه کنند

ھا  از افسانه کشتار ده امروز ديگر می داد، درايت و مردانگی به خرج
   .ميليونی انسان ھا در اسارتگاه ھا خبری نبود

  
شدنی اواخر دسامبر اف نمی توانست در جلسه فراموش ن حيدر علی

بايد . وردبه زبان بيا ،ويش نھفته داشتخقلب در که آنچه ھمه  ١٩٨٠سال 
   ... ی گذشت تاھا م سال

 
  

اکو، ب١٩٩٧جوالی سال  ١۵  
  

ويژه ه اسناد آرشيوی ب زمانی که به عنوان يک متخصص جوان«
از  ،دوره ھای بعد را مرور می کردمو  ١٩٣٨ ،١٩٣٧اسناد سال ھای 

اين گروه ھای ملی  اعضای ؟می پرسيدم اين افراد چه کسانی بودند خود
گرای مخالف حکومت شوروی که برای سرنگونی دولت تالش می کردند 

به  نيز برخی ديگر و يا اعدام شدند برخی از آنھا زندانی ؟انی بودندچه کس
نام برخی افراد نيز به چشم می خورد که  با اين حال .سيبری تبعيد گرديدند

ی گرای فعال عليه و سازمان ھای مل ھا گروهاعضای  در فھرست
گونه  آن زمان اين .لکن زندانی نشده بودند ،حکومت شوروی قرار داشتند

ھای مخالف حکومت شوروی و ضد  ر آنھا عضو سازمانانديشيدم که اگ
کنون آزاد ھستند و اگر بدينگونه نيست چرا نام پس چرا ھم ا ،بودندانقالب 

قدر پرونده سازی و بی عدالتی صورت  آن ؟آنھا در اينجا قيد شده است
   .»درآوردن از ھمه آنھا بسيار مشکل بود د که سرگرفته بو

يادداشت ھای روزانه و اعتراف تلخ  نمونه اين جمالت و عبارات
انسانی است که در قبال بی عدالتی کالن نظام حاکم قرار گرفته بود و 

آگاه شود و نتايج آن  تضاد و کالف سردرگمز اين دايره تالش می نمود تا ا
جمھور تالش می کرد تا  رئيسحيدر علی اف به عنوان اينک  .را دريابد

که ھمان  که با شنوندگان پيش روی خوديش بلدريابد اما نه در خلوت خو
   .مأموران ارگان ھای امنيت ملی آذربايجان بودند

روز به عنوان ماه مارس  ٢٨روز به دستور وی بنا  ١٩٩٧در سال 
 در ١٩١٩در سال . گرديدھای امنيت ملی جمھوری اعالم  مأموران ارگان

ايه ربايجان مستقل پارگان امنيت جمھوری دموکراتيک آذروز  ھمين
   .ه بودگذاری گرديد
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مأموران ارگان ھای ھمان ، اکنون وی در روز جشن ھمکاران خود
برای وی بسيار عزيز و ھا از سال ھای جوانی حرفه آنکه ملی امنيت 

دل خود  ش را بر زبان می آورد وھا افکار خويجذاب بود، در حضور آن
   :می خواند فرا تعقلو مأموران را به تأمل و  را می گشود

 امور داخلی سابقخلق در  ایرياميسترين اشتباھات ک يکی از بزرگ«
آن بود که اکثر کارکنان آن را افرادی با تفکرات بسته تشکيل می دادند که 

آنھا از  اغلب. چيز ديگری برايشان اھميت نداشت نظم و انضباطبه جز 
چنين افرادی که با فرھنگ، ادبيات، . به دور بودند ياتفرھنگ و ادب

شايسته ای مأموران حرفه ای نمی توانند  ،آشنايی ندارند سيقی و تاريخمو
امنيتی نبايد فقط يک کارمند ساده اطالعاتی باشد مأمور  .برای امنيت باشند

بايد بتواند با شاعر، آھنگساز، . بلکه بايد از فرھنگی واال برخوردار باشد
صورت وی  در غير اين .شھروند عادی معاشرت داشته باشد نويسنده و
و اشتباه را از جنايت تشخيص را از شر  خيرسياه را از سپيد، نمی تواند 

   .»بدھد
   

تالش بود تا  در ١٩۵٠حيدر علی اف در سال  وانچکيست ج...
سنده و دانشمند برجسته نوي، سلمان ممتازاسنادی در مورد پرونده 

امور داخلی خلق در  ایيراکميسيکی از کارکنان باسابقه . بيابد آذربايجان
کتاب ھای کتابخانه به آتش کشيده شدن  که شاھد ه بودگفتبه حيدر علی اف 

که زندان ھم داخلی سلمان ممتاز و حسين جاويد توسط نگھبانان در حيات 
 بربريتاين توانست جلوی  فسوس که نمیا .بوده استقرار داشت، جا آن

   .را بگيرد
   

شماره ی اتھامونده پر« شيو وزارت امنيت ملی آذربايجاندر آر
ی جزائقانون  ٧٣و  ٧٢، ۶٨حسين جاويد بر اساس مواد جنايات  ٢۴٩٣٨

اين . ورد نگھداری قرار داردم »ھوری شوروی سوسياليستی آذربايجانجم
دقت شماره  هب که، مواجھه ھا و نامه ھا جويی ھاباز صفحات با پوشه

علی اف  .بر روی ميز حروزگاری  ،استمحکم دوخته شده  و بندی شده
 تا دريابيم داريميم و تالش اين اسناد را ورق می زن. قرار گرفته بود نيز

جان در پيش چشمان حيدر علی اف سرنوشت فاجعه آميز شاعر کبير آذرباي
  .نه به تصوير کشيده می شدوچگ

 شھروند ، آذربايجانی، بی حزب،١٨٩٢حسين جاويد متولد سال «
 عضو حزب ١٩١٨، از سال آذربايجان شوروی سوسياليستی جمھوری
 در دوران حکومت مساواتی. عالی از ترکيه دارای تحصيالت، مساوات
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شاعر، استاد . بوده است ”رياشيل قلمل“ جمعيت ادبی مساواتی عضو
   .ھنرستان

 در خلق ایيراکميسامنيت دولتی  ادارهچھارم  شعبهبنا بر اطالعات 
حسين جاويد با  ھوری شوروی سوسياليستی آذربايجانامور داخلی جم

ھا صحبت ھای داشت و با آنارتباطاتی ضد انقالبی سری از مساواتی ھا يک
  .»مساواتی می کرد

ی شده مستندات شھادت افرادی که قبالً زندانسپس بازجو بر اساس 
از اعضای « :استنباط می نمايد سری گزارشات محرمانهبودند و يک

ـ حسين جاويد، ٩.: ..بر من آشکار است ستیسازمان ھای پان ترکي
به خاطر  .ه استآورد را شاھدنام  نام ھر شخص پس ازبازجو . »نويسنده

به گونه اعترافات و شھادت ھا به چه نحوی از زندانيان  آنکه می دانيم اين
   .و از آن می گذريماز ذکر اين اسامی خودداری نموده  ،آمده است دست

 همطالب مشروحبر اساس « :گيری می کنددر ادامه نتيجه بازجو 
ضروری می  ... دستگيری حسين جاويد و تفھيم اتھام به وی را برابر ماده

   .»دانم
. خبر نداشت ،سياھی که بر وی نھاده بودند نشانجاويد ھنوز از حسين 

روز به  .را به دريا می برددختر و پسرش اشعار خود را می سرود و 
ھر روز يک نفر  جاآندر . سر می زدکمتر  به اتحاديه نويسندگانروز 

  .مفقود می شد
   .را ھم بردند حسين جاويد ١٩٣٧ژوئن سال  ٣١

جويی بازجو در زمينه شغل و حرفه در فرم باز سؤالدر پاسخ به متھم 
  .شاعر: می نويسد

شده که از سوی تقدير به وی سپرده را کسی نمی توانست وظيفه ای 
اديه نويسندگان ھای اتحنامزدجلسه اعضا و «از وی بگيرد، حتی  ،بود

 کهبر اينبيانيه ای  با صدوری أمتفق الرھمکاران ھمه . »آذربايجان
مساواتی ھا، پان ترکيست ھا و ناسيوناليست ھا به صفوف اتحاديه «

و بدون ھيچ کيفری به ھر عملی که می رخنه نموده نويسندگان آذربايجان 
عالوه  »نسانیمھندسان معنويت ا«اين  .داشتندکيد أت »دست زدند ،خواستند

 دستوری مبنی برو  ندبرگرداند رواز بيست ھمکار ديگر بر حسين جاويد 
بيگانه و کنار  اجتماعی ناسيوناليست عناصرقطع کامل ارتباطات خود با «

به شاعر جوان و با استعداد صمد خطاب  »گذاشتن تکبر و غرور
   .رغون صادر نمودندوو

و تغيير می کنند  ويان نيزجدر ادامه پرونده مشاھده می شود که باز
ً می توان گفت که جديد  بازجویيک دست خط  با ھر فرم بازجويی تقريبا
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به  »صاحبان شرايط« عملياتی که مأموراناين شايد . نوشته شده است
قرار می گرفتند و  »دشمنان ملت«خود نيز در فھرست  ،حساب می آمدند

   .ن سرکوب می شدنديقربانی ماش
   :برگرفته از فرم بازجويی .١٩٣٧ژوئن سال  ۵
تصديق شده است که شما عضو سازمان  پرسیاز سوی باز :سؤال«

   ؟اعتراف می کنيدامر  ھستيد، آيا به اين یضد انقالبناسيوناليستی 
   .»قطعاً تکذيب می کنم :جواب

جھت  ،سر می بردبھنگامی که در تفليس  ١٩١۴حسين جاويد در سال 
ديگر شاعر و  ویدر آن موقع  .ه بودشداحضار بازجويی به ژاندارمری 

شته بود ربع قرن از آن ماجرا گذ .درام نويس معروفی به حساب می آمد
ھم به ميان امور داخلی اين موضوع را  در خلق ایريااما بازجويان کميس

   :کشيدند
بار ديگر از شما پرسيده می شود که آيا دستور جاسوسی از  :سؤال«

   ؟در تفليس به شما داده شده بود سوی رئيس پليس مخفی تزاری
در زمينه جاسوسی ھيچ در تفليس رئيس پليس مخفی تزاری  :جواب

   .دستوری به من نداده است
سعی داريد  .شما در تمام طول مدت بازجويی لجاجت می کنيد :سؤال
اسيوناليستی ضد انقالبی را تکذيب نزمان خود در ترکيب سا عضويت

   ؟ست بدھيدرتراف کنيد و به بازجويی پاسخ داعآيا تصميم نداريد . کنيد
عضو سازمان  جاويد يک بار ديگر ھم می گويم که من، حسين :جواب

   .»ضد انقالبی نبوده ام
بازجو با استناد به شھادت ھايی که در طول مواجھه ھای حضوری 

با شھامت و جاويد  »!حقيقت را بگوييد« :تأکيد می کند ،نوشته شده است
من عضو سازمان ناسيوناليستی ضد انقالبی ...« :می نمايداز خود دفاع 

 :که عبارتند از وجود داشت اشتباھاتیدر آثار من  ١٩٢۶ تا سال. نبوده ام
من در آثار خود از موضوع شوروی دور بودم و درباره حقايق ) ١

من آثار خود را به زبانی که برای توده مردم ) ٢. شوروی نمی نوشتم
ھای  از سوی سازمان ارائه شده من پيشنھادات) ٣. شتممی نو ،مفھوم نبود

 من به .رد کردمرا حقايق شوروی  نوشتن دربارهبرای شورايی  حزبی
ً اما اين اشتباھات  خود اعتراف می کنم اشتباھات در سال ھای بعد دائما
  .»شدمی  برطرف

زير پاسخ ھای حسين جاويد شکست  در در سطرھای فرم بازجويی
گمان نمی رود بازپرس يا حتی . قرمز خط کشيده شده است با قلم ناپذير
بر زير اين اسناد رسمی که می که  دنلعموم به خود اجازه داده باشمدعی ا
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، خط گيردمورد تقاضا قرار توانست برای بررسی ھای جديد اداری 
است که عالمت آن سال ھايی بدون شک اين خط کشيدن ھا و  بکشند

 ١٩۵٢در سال  .کسب کرده بودميت تاريخی اھ »٢۴٩٣٨پرونده شماره «
تا  ٢١از . شدمراجعه می به اين پرونده  ھنوز جھت استعالم ھای جاری

شعبه  رئيس ،افندی افسرھنگ اين پرونده توسط  ١٩۵٢ن سال ژوئ ٢٣
 شوروی خودمختار منطقه اردوباد وزارت امنيت دولتی جمھوری

ثبت مميزی « برگهدر  .مورد بررسی قرار گرفتسوسياليستی نخجوان 
قيد شده  »کارمندان عملياتی که با پرونده بايگانی شده سر و کار داشته اند

   :است
در شھادت ھای  ”م“ نامبه  جاسوس ما مدن نامآروشن ساختن جھت «

   .»استعالم ترتيب گرديد. نيامده است. حسين جاويد
ه حسين جاويد نه به کسی اتھام وارد نموده بود و نه کسی را فروخت

اتھاماتی  و چه سياسی و چه ادبی را تکذيب کردھمه اتھامات  وی .بود
سرکش  سمبدبينی ظلمانی محض و اروتي«با  اشعار وی کهادبی از قبيل آن
  .را نفی نمود است ھمراه بوده »و منحط اخالقی

 گرفته از نتيجه گزارش معاون دادستان جمھوریبر .١٩٣٨می سال  ٩
   :ويژه، پينکيسامور  رئيس شعبه و نسوسياليستی آذربايجاشوروی 

ضع از بازجويی مشخص گرديده است که حسين جاويد در مو«
در ترکيب سازمان ناسيوناليستی ضد انقالبی در باکو  مساواتی ضد انقالبی

عمالً در رشته ادبيات ... ن اين سازمان در ارتباط بوده استبوده و با فعالي
 موضوعبه عمد . داجام می دژی فعاليت ضد انقالبی انو دراماتولو

   ...شتشوروی را ناديده می انگا
اما از  است تهحسين جاويد در اتھامات ذکر شده خود را مقصر ندانس

به ھمين خاطر اتھام حسين جاويد ... افشا گرديد طريق گواه ديگر متھمان
 شوروی سوسياليستی جمھوری جزائیقانون  ٧٣و  ٧٢بر اساس مواد 

ت بررسی در جلسه ويژه ده و با ارسال پرونده جھآذربايجان محرز بو
امور داخلی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  در خلق ایرياکميس

   .»موافقت دارم
فقط يک ھيئت منصفه سه نفره و . کار به انجام رسيده بودديگر گويا 
اما شايد لجاجت و ايستادگی متھم به . قرار داشت پيش روحکم در صدور 

   .افتادمجدداً به جريان بازجويی . رخورده بوديکی از رؤسا ب
   .١٩٣٩مارس سال  ٨
 ستوان يکمامنيت دولتی،  ادارهدوم  شعبهدوم  بخشمعاون رئيس «

   .محمداف. منيت دولتی سا



 94

  منمود کشف
ناليستی وورود به ترکيب سازمان ناسي عالوه برکه متھم حسين جاويد 
روی ميان نويسندگان تبليغات ضد شو جلسات ضد انقالبی و برگزاری

به فعاليت جاسوسی به نفع يکی از کشورھای بورژوازی  ،جوان شوروی
است که اين امر از شھادت ھای رھبران مرکز  ه مشغول بودهبيگان

   به اين دليل و ...شودسازمان ناسيوناليستی ضد انقالبی مشخص می 
   نمودممقرر 

مبنی بر بازداشت  صادره قرار و اتھامات اضافه به وی تفھيم گردد...
   .»بماندخود باقی  توی به قو

از  جاويد مارس سکه ھايی که به ھنگام زندانی کردن حسين ١١در 
سکه نقره  ۶: ناز خانم تحويل داده شدبه ھمسرش مشک ،گرفته بودند وی
ً « ؛سکه پنجاه گپيکی ١٨شوروی و يک روبلی ای  در . »روبل ١۵جمعا

به حسين جاويد خبر داد اما قبل از آن  بازجويی بعدی بازجو در اين باره
متھم اذعان می نمايد که پرونده « :بازجويی را به وی داد نھايیم فر

برگه به من داده شده است و من با مواد ) ١٠٢(بازجويی در يکصد و دو 
 )در سند اصلی اين گونه است ـ مؤلف( .برگه آشنا شدم ١٠٢بازجويی در 

به فعاليت جاسوسی مشغول  و افه کندنمی خواھد چيزی به بازجويی اض
   .»نبوده است
در  ،اين عبارت که در انتھای صفحه قبل نيمه کاره مانده بود سپس

ندانسته در اتھام ارائه شده خود را مقصر « :صفحه بعد به پايان رسيد
 بود، تشکيل شده ١٩٣٩ژوئن سال  ٢در دی که به زودر دادگاھی  .»است
در د، کنمی کاراکتريزه حسين جاويد را  زندگیمواضع که  اسطرھاين 

   :و سرانجام حکم صادر شد نيز قرائت گرديددادگاه 
   .»حساب گردد ١٩٣٧ژوئن سال  ۴از . سال اردوگاه تأديبی ٨«

ه ای به کميته نام نم پس از باخبر شدن از حکم صادرهمشکناز خا
شوروی  و شورای عالی اتحاد جماھير مرکزی حزب کمونيست

درست «سخ به وی نوشتند که حسين جاويد در پا. نوشت یسوسياليست
وی . »محاکمه شده است و دليلی برای بررسی مجدد پرونده وجود ندارد

يک سال پس از . درگذشت ،از سرنوشت شوھرش باخبر شود آنکهبدون 
 وه زندانيان سياسی از اردوگاه ھامرگ استالين به ھنگام بازگشت اولين گر

اعر نامه ای به وزارت امنيت دولتی نوشت و در دختر ش ،توران جاويد
   .شدخود  نامه خواھان روشن شدن سرنوشت پدراين 
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می  آغاز هبا اين برگ ٢۴٩٣٨بر روی برگه مميزی که پرونده شماره 
به دليل درخواست توران جاويد درباره ...« :است گرديده قيد ،شود

   .»اقامتگاه پدرش
اولين بار برای ان حيدر علی اف افسر جوکه ھمان سال بود شايد در 

ه حيثيت از شاعر کبير يک سال و اندی تا اعاد. بودگشوده اين پرونده را 
اين حکم ناعادالنه لغو  ١٩۵۶فوريه سال  ٢٣سرانجام در  .مانده بود
   .گرديد

پس از مرگ تبرئه  چون ھزاران نفر ديگر از قربانيانحسين جاويد ھم
يای پيکر به بازگرداندن بقا در علی افکه حي شايد اولين باری. گرديد

  .، ھمان روزھا بوده باشدشاعر به وطن می انديشيد
حيدر علی اف بسياری از اشعار حسين جاويد را از بر بود و ترجمه 

حسين . را خيلی دوست داشت بايجانیای وی از اشعار خيام به زبان آذرھ
ان شاعر و سخنان نافذ و سوزناکی را از زب »خيام«جاويد در درام 

من می توانستم «: ر خيام به خوانندگان می رسانيدحکيم عم ،فيلسوف
  .»بتابانمرا به روی مردم نور پيامبری شوم تا 

آيا حسين . منتشر شده بود ١٩٣۵حسين جاويد در سال  »خيام«درام 
   ؟کرده بودسرنوشت خود را پيش بينی پيامبرگونه جاويد با اين اثر، 

  
کرد تا از درس ھای گذشته که امروز نيز  حيدر علی اف سعی می
وی سطح درک و فھم . درس عبرت بگيرد ،بسيار حائز اھميت است

انديشمندانی برجسته چون حسين جاويد، احمد جواد،  را بابازجويان 
   .دمقايسه می کر ...و مشفق ائيلکمي

که اکنون نيز در ميان  ھا را يادآوری می کنم چرامن به اين خاطر اين«
نزاکت و بی فرھنگ افرادی با تفکراتی بسته، بسيار خشن، بی  انصرمعا

می باال اجازه ھر گمان می کنند با داشتن پست و مقا هيافت می شوند ک
مقام تنھا در محدوده کاری  که پست و در حالی ،دارند را گونه رفتاری

اگر . می آيد و مابقی به عقل و دانش و فرھنگ آنان بستگی دارد بکار
می تواند از اختيارات  ،ر خود داشته باشدھمه اين ويژگيھا را د انسان

صورت به افراد جامعه آسيب  نفع دولت بھره گيرد، در غير اين خويش به
   .»می رساند

يس ئھمواره به ر »و بسته انهتفکراتی متحجر«با چنين شھروندانی 
 یکميته امنيت دولتی جمھوری که بعدھا به دبير اولی کميته مرکز توق

پيشنھاد سرکوبی مخالفان، به زنجير کشيدن شاعران و  ،انتخاب گرديد
اما حيدر . تبعيد ديگران به آنجا که عرب نی انداخت را ارائه می نمودند
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با وی بسياری از افراد . علی اف اجازه چنين رفتاری را به آنھا نمی داد
تعقيب  از ،فخر و مباھات آذربايجان ھستند ی را که امروز مايهاستعداد
   .رھاند

که در آن سال ھا با مخالفان رژيم در مسکو و يادآور می شويم 
. در کيف با شدت بسيار برخورد می شد »ملی گرايان« با و نينگرادل

 سيموننکو یی چون واسيلبا استعداداکنون تنھا می توانيم به حال شاعران 
لی اف مثل حيدر عکه مانند ھمسايگان آذربايجانی خويش از پشتيبانی 

اديب ، ١رنچاحتی اولس گاوکراين در . فسوس بخوريما ،برخوردار نبودند
. را مجبور به ھمکاری و ھمفکری می نمودندمعروف ادبيات قرن بيستم 

. اما در آذربايجان تالش می شد تا افکار و نقطه نظرات آنھا را دريابند
   .دوستانه به آنھا توصيه می کردند

آزاد شريف اف خبرنگار  ،اد حيدر علی افبه پيشنھبنا  ١٩۶٩در سال 
 ،افغانستان و ھای ترکيه، ايرانردر کشو »ايزوستيا«صوصی روزنامه خ

آذربايجان  فرھنگی کميته مرکزی حزب کمونيست شعبه به مديريت
   .منصوب گرديد

تو  ما !آزاد« :گفت ،حيدر علی اف در اولين ديداری که با وی داشت
شعبات فرھنگی بسياری در کميته ھای . ايم ندهنخوا اتفاقی به باکو فرارا 

 شعبهآنکه کسی را در اين  ما برای. مرکزی جماھير تشکيل شده است
. خيلی فکر کرده ايم و بر انتصاب تو به توافق رسيده ايم ،اييممنصوب نم

 در عالی لیتحصيدو مدرک  .تربيت يافته ایاھل تئاتر  تو در جمع خانواده
راھيم اف، ميرزا اب با همی دانم ک و عالوه بر آن داریادبيات و موسيقی 

. بی داریعمران قاسم اف روابط بسيار خو و رسول رضا، سليمان رستم
ً با  ، توفيق قلی اف و طاھر ارايف، فکرت اميراف، نيازیقاراقضمنا

ھمه آنھا در اوج شھرت و به شکر خدا . صالح اف از نزديک آشنا ھستی
می در ابعاد جھانی مطرح ملت ما را  یيت ھستند و به شايستگمعروف
مستعد خالق و  جوانان و پيشرفت اما وظيفه تو کمک به رشد. سازند

   .ستما
نسل جديدی از نويسندگان، آھنگسازان، نقاشان و رجال ھنری ھمچون 

 ،جارت گآنار، الچين، يوسف صمد اوغلو، فکبرادران ابراھيم بيک اف، 
 ...والدار قلی اف  ،فائوف عبدهللا ر ،زاده يام ميرزاعارف ملک اف، خ

                                                 
نويسنده و . نام اصلی وی الکساندر ترنتيويچ می باشد). ١٩٩۵ـ  ١٩١٨(اولس گنچار  ١

مفتخر به دريافت دو بار . ستی اوکراينآکادميسين آکادمی علوم جمھوری شوروی سوسيالي
 اشاره» ساحل عشق«و » پرچمدار«به از آثار معروف وی می توان . جايزه استالينی

  مترجم. زبان دنيا ترجمه شده است ۶٧آثار وی به . دکر
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کتاب ھا و آثار بايد . ھا به کمک ما نياز دارندآن. رسندمنصه ظھور می  به
نمايشنامه ھای درام نويسان به نمايش  ،شاعران چاپ گردد نويسندگان و

به بازيگران با اعتماد به نفس  و دگردجوان برپا  اننقاش درآيد و نمايشگاه
. ھمين است وته يفوظ .ش اول سينما و تئاتر داده شوداجازه ايفای نقجوان 

  .»تو اميد بسته ايمبه  زمينهما در اين 
 مونيستسال در کميته مرکزی حزب ک ١٠ به مدتشريف اف آزاد 

سپس بنا به تقاضای مصرانه حيدر علی اف  .جمھوری به فعاليت پرداخت
شريف اف پروفسور . فيلمسازی را بر عھده گرفت رياست سازمان دولتی

ت خود ادر کتاب خاطر ،کالج عالی ديپلماسی می باشد استادکه ھم اکنون 
 ما در اين .شدنی به تفصيل نوشته استھای فراموش ن درباره آن سال

   .کتاب تنھا به يکی از خاطرات جالب وی اکتفا می کنيم
را  »شھر تابستان در«کمدی  يس معروف آذربايجانآنار، درام نو

مدارس عالی جمھوری  رشوه گيران به استھزایآن  درو  نوشته بود
   .پرداخته بود

 که ھمان ارزيابی تخصصی ادبياتنظارت و سازمان کارمندان «
نمايش درآمدن اين کمدی با به  ،به حساب می آمد سانسور شورویسيستم 

 بکاردر انتقاد تری آنھا درخواست کردند تا لحن ماليم . مخالفت کردند
وز اولين ر. نويس و کارگردان رضايت نمی دادنداريوگرفته شود اما سن

سازمان نظارت روخته شده بود اما مجوز فھمه بليط ھا . رسيد نمايش فرا
يس سازمان که ھميشه می توانستيم با او رئ. صادر نشده بودو ارزيابی 
ما و  ؟مبکنيچه بايد نمی دانستيم . اکنون به عمد در شھر نبود ،کنار بياييم
تصميم گرفتيم که خود  موقعدر آن مدير بخش ادبی شعبه  ،لی افخيرهللا ع

سازمان نظارت و ارزيابی جازه ابگيريم و بدون  بر عھدهليت را سئوم
اجرای نمايش با . فراھم آوريمرا نمايش بر روی صحنه  امکان اجرای

تماسی تلفنی از من چند روز بعد حيدر علی اف در . فقيت به پايان رسيدوم
 شمن شرح ماجرا را براي ؟چه اتفاقی افتاده است ”درام آذ“در پرسيد که 

   .کردمرا به تماشای اجرای بعدی نمايش دعوت وی بازگو کردم و 
اجرای پس از  .آمدحيدر علی اف ھمراه با ھمسرش به تماشای تئاتر 

بازيگران در آنجا چشم انتظار وی . صحنه آمدطبق معمول به پشت  نمايش
به يکباره ديديم . ديمکردر پشت سر او حرکت می  و آنار ما. ايستاده بودند

لبخندی گويا حيدر علی اف  .کردندتشويق  زنان شروع بهلبخندبازيگران 
به بازيگران وی به گرمی . اش نقش بسته بود هحاکی از رضايت بر چھر

ان نمايش کارنويس، کارگردان و کليه دست اندرنمايشنامه  و تبريک گفت
خوب نمايشی که زندگی روزمره را مورد انتقاد  ای بسياررا به خاطر اجر



 98

اين “: به من کرد و گفترو سپس . نمودتحسين و تشويق داده بود، قرار 
نيز  باکو نمايشنامه را به زبان روسی برگردانيد تا جمعيت روسی زبان

   ».”بتوانند آن را تماشا کنند
فرھنگ، ميان  ازمی پرسيم که حيدر علی اف  آزاد شريف افاز 

 .بخش بيشتر اھميت می دادکدام  به وسيقی و نقاشیادبيات، تئاتر، سينما، م
: و در عين حال می پندارد را سخت می داند سؤالپاسخ دادن به اين وی 

سزايی دارد اما در کنار آن به ت بادبيات اھمي شايد ادبيات چرا که در کالم
يفه خانم به تماشای تمامی وی ھمواره به اتفاق ظر. مند بوده تئاتر نيز عالق

 به صحبت با باکو می رفت و پس از اجرای نمايشتئاترھای نمايشی 
   .پرداختو کارگردان می  نمايش بازيگران نمايشنامه نويس،

 تئاتر دراماتيک ھمچنينتئاتر اپرا و باله و  ن سال ھا در باکودر آ
 جواناننواتر کمدی موزيکال و تئاتر خانه تئ .قرار گرفت مرمت مورد

 ...ودام قاييت، آقتر در شھرھای شکی، سومخانه ھای تئا .بازسازی گرديد
   .تجديد بنا گرديد

حيدر . چيز ديگری نيز می خواھم اضافه کنم«: آزاد ادامه می دھد
 ،ل بودئينمای آذربايجان اھميت بسياری قاعلی اف برای رشد و توسعه س

اه نمايش فيلم ھايی بر سر رکه با کمک وی موانع موجود به ويژه آن
و  شدو ھموار در باکو و مسک ”بازجويی“ و ”جنوبی در يک شھر“چون ھم

مک و مساعدت ک با .ا در سينمای شوروی ميسر گرديدھ اکران اين فيلم
به ساخت فيلم ھای مشھور تاريخی  ”آذربايجان فيلم“وی شرکت فيلمسازی 

درباره که  ”آکوردھای يک زندگی طوالنی“ و ”نسيمی“ ،”بابک“ چون
اين فيلم ھا اکنون نيز . مبادرت ورزيدبود،  فيک ادگی اوزئير حاجی بزن

   .»مورد توجه بينندگان قرار دارد
در علی اف در ديدار به ياد ماندنی وی با يگوشه ھايی از سخنان ح

را  آنھا حرفه ایدر روز جشن  وران ارگان ھای امنيت ملی جمھوریمأم
  : می آوريم

افتخار می توانم بگويم در طول مدتی که من در پست امروز با کمال «
ھای رھبری ارگان ھای امنيت دولتی به فعاليت مشغول بوده ام و نيز آن 
ھنگام که رھبری جمھوری آذربايجان را بر عھده داشته ام، اجازه نداده ام 

  . »دگامی عليه منافع ملی خلق آذربايجان برداشته شو
امور در خلق  ایرياکميسزمان ھای در سا حيدر علی افاز فعاليت 

داستان ھای فراوانی  داخلی ـ وزارت امنيت داخلی ـ کميته امنيت دولتی
حتی شنيده بوديم که آشنايی وی با يوری والديميرويچ . نقل می کنند
به حوادث معروف  سفير وقت اتحاد شوروی در مجارستان ،آندروپوف
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ساخته و پرداخته مطالب اما اين . می گرددبر ١٩۵۶سال  درمجارستان 
 ١٩۶٧ آنھا در سال ديدارالزم به ذکر است که اولين . ذھن افراد است
رياست کميته امنيت  ،ون تسويگونيمدر آن ھنگام س. صورت پذيرفت

رئيس وقت کميته امنيت  ،آندروپوفونت دولتی آذربايجان تازه به معا
سرپرستی  حيدر علی اف به جای وی .منصوب گرديده بود دولتی اتحاد

به رياست  مدتی گرفت و پس از بر عھدهکميته امنيت دولتی آذربايجان را 
از ديگر ھا  ره چکيستئدر دا. آذربايجان منصوب شد ولتینيت دمکميته ا
و طراح  در ساماندھی امور توانا، فردی باارادهبه عنوان رھبری  وی

. د می شديا و اطالعاتی سازمان يافتهاطالعاتی  يکسری عمليات ھای ضد
 رفتن جاسوس در عملياتمی توان از به خدمت گ ميان اين عمليات ھا در
که  »گالساد« زدن به خلبان ھای ھواپيمای آمريکايیرودست  ،»دوئل«

ند و نيز مأموريت ھای مخفی در بود مدهبا چتر نجات در آذربايجان فرود آ
   .برخی از کشورھای خارجی نام برد

طبيعت ( »ناتوراليست«و ) چشم سياه( »گزآال« ھای درباره عمليات
که حيدر علی اف در طول سال ھای مختلف فعاليت در کميته ) شناس

صحبت می يشتر کمی ب ،امنيت دولتی آذربايجان طرح ريزی و اجرا نمود
چکيست ھای آذربايجان از جاسوسی يکی از  ١٩۵۵در سال . کنيم

نظر گرفتن مسير  سروان علی اف با در. کشورھای غربی پرده برداشتند
ھمکاری با  بهزندگی اين شخص و با توجه به اعترافات صميمانه وی 

 برایاری وی جھت ھمکسرويس اطالعاتی خارجی و اعالم آمادگی 
به اين نتيجه  ،شوروی مرتکب گرديد حکومتمقابل در  جبران گناھی که

. تفاده نموددر جھت منافع سازمان اس »صابر«که می توان از  ه بودرسيد
ريخته شد که در طی اين عمليات بايد  گونه به اين »گزآال« طرح عمليات

سری اقدامات ويژه را جا يکو در آن »ترکيه فرار می کرد«به  »صابر«
   .به انجام می رسانيد

ی مرز آن سودر . را از مرز رد کردندوی  ١٩۵۶در آگوست سال 
و به  گذاشت ای سخت را پشت سربه شايستگی ھمه آزمون ھ »صابر«

خصوصاً  اتحاد شورویبه  یجاسوسان اعزام آماده سازی مکتب
جا از آنسال  ٢پس از . پيدا نمودنفوذ به ماورای قفقاز جاسوسان اعزامی 

می بايست در يکی از  »صابر«. ه شدبه مأموريت در ايروان فرستاد
ات پارک ھای پايتخت ارمنستان مالقات محرمانه ای با جاسوس اطالع

 سايربرای ارتباط را گاه ديگر دو مخفي نيزمی داد و  ترکيه ترتيب
. نگشترديگر به ترکيه بوی پس از اين سفر . ھمکاران تعيين می ساخت

   .با موفقيت به پايان رسيد »آالگز«عمليات 
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 ،افعلی حيدر سرھنگ عمليات پيشنھادی ١٩۶۵ لسا سپتامبر ٩ در
آذربايجان ليستی سوسياھوری شوروی جم معاون رئيس کميته امنيت دولتی

به خاطر عالقه فراوان  شايد. به تصويب رسيد »ناتوراليست« رمز اسمبا 
. يک توريست آلمان غربی به طبيعت نام آن را ناتوراليست نھاده بودند

در سال ھای جنگ جھانی دوم در  ویھمان طور که بعدھا معلوم شد 
تصاد تجزيه و تحليل اق به و اطالعات نظامی آلمان خدمت می کرد

 نيز اطالعاتی عليه انگليس شوروی مشغول بود و در فعاليت ھای ضد
موفق شدند اين متأسفانه نقل مفصل درباره آنکه چگونه . داشتشرکت 

اطالعاتی حرفه ای را به ھمکاری با دشمنان سابق وی و رقيبان سرھنگ 
مھم . از حدود حکايت ما خارج است ،مايندجبھه ھای جنگ سرد جذب ن

مھمی را قبل از پرواز از باکو فاش اطالعات  که ناتوراليستآن است 
مدل ھای جديد تانک ھای آلمان غربی،  اطالعاتی در زمينه ؛ساخت

درباره ترکيب بخش ھای بريتانيايی در جمھوری فدرال آلمان و ھمکارانی 
 ،تلری به اداره تحت نظر جناب ھلنکه از سرويس اطالعاتی آلمان ھي

پس از بازگشتن  .ری فدرال آلمان منتقل شده بودندرئيس اطالعات جمھو
برای  یشباارز در طول چندين سال اطالعاتوی  ،ناتوراليست به خانه

   .می فرستاد آنھا
 .ی بسياری است که انجام گرفته استاز عمليات ھانمونه تنھا دو  ھااين
توجه اين وقايع برای ما جالب  ازآنچه که . ھم بود ...و چھارمی ،سومی
ھا قوی ترين جنبه ھای چکيستی حيدر در ھر يک از آنآنست که  ،باشد می

 فرادجلب اوی در دقيق روانشناسی و توان سنجش در زمينه علی اف 
اخالقی و گاھی اوقات  ـمالحظات ايدئولوژيکی  استفاده ازبرخی اوقات با 
عدم موفقيت مأمور استخدام شده می . استپديدار گشته از راه مادی 

اما چنين وضعيت  .ای وی اثرگذار گردد موقعيت حرفهبر توانست 
روز به . به وجود نيامدغيرمنتظره در بيوگرافی چکيستی حيدر علی اف 

روز احترام ھمکاران ھم در باکو و ھم در مسکو نسبت به وی افزايش می 
   .يافت

رئيس اداره دوم کميته امنيت  ،حيدر علی اف ١٩۶٢فوريه سال  ٧در 
آذربايجان  شوروی سوسياليستی شورای وزيران جمھوری به وابسته دولتی

  :دريافت داشت فرمانی رسمی از جانب مسکو
نماينده  ١٩۶١نوامبر سال  اواخرد که در انبه اطالع می رس«

ً به  با رھبران و رجال  تا ودآمده بلبنان اطالعاتی آمريکا مخصوصا
ائلی از جلسه مسدر اين ... دايجلسه ای برگزار نم” داشناک“رھبری حزب 

 شورویعليه اتحاد جماھير  ”داشناک ھا“اطالعاتی  امور زیفعال سا جمله
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ھم زدن تصميم حکومت شوروی در جام اقداماتی جھت بران ،سوسياليستی
انجام  و زمينه بازگرداندن ارامنه خارجی به وطن خود در اتحاد شوروی

به  ١٩۶١سازی داشناک ھايی که در سال اقداماتی ضروری برای آزاد
   ...مورد مذاکره قرار گرفت ،جرم فعاليت جاسوسی زندانی شده بودند

به آماده سازی و اعزام تصميم  آنھاخاطر دفتر امور خارجی ھمين به 
قانونی بازگشت به جمھوری ارمنستان از کانال ھای غير مددجاسوسان به 

استفاده از سفر يک ، طريق کشورھای ھمجوار جھت عمليات تخريبی
ه توريستی و برخی از ارامنه نزد خويشاوندان خود در اتحاد جماھير گرو

در راستای اھداف جاسوسی و ناکام گذاشتن طرح  مجزابه طور شوروی 
 ارامنه به وطن در اتحاد شوروی به ھر وسيله حتی با توسل رداندنبازگ
به اعمال تروريستی در قبال افرادی که فعاالنه در بازگرداندن افراد  جستن

صدد ھستند تا از کانال داشناک ھا در. ساعدت می نمايند، گرفته استم
اين طرح را به اجرا  ،می باشندن ساک آنجاھمه کشورھايی که ارامنه در 

با توجه به ھمجواری مرزی ايران با اتحاد شوروی و شباھت ورند و آدر
لھجه زبان ارامنه در اين کشور با اتحاد جماھير شوروی نقش ويژه به 

  .»داده شده استاختصاص ان اير
 مد نظرگ دوم علی اف اطالعات مسکو را طبيعی است که سرھن

   .قرار می داد
شرح حال «که از روايت ھايی يکی از ما . ھستندموثق اين فاکت ھا 

به اختصار برايتان بازگو می  را نيز علی اف شنيده ايمحيدر  »نويسان
   :کنيم

بر عھده  دستورای اين جرا .رسيدمسکو جانب از  دستوریروزی «
ھزار آذربايجانی  ۵اسامی . سروان جوانی به نام حيدر علی اف نھاده شد

خدمت در ارتش فرار نموده اند و يا از جبھه جنگ  که گمان می رفت از
ھا رديده بود و دستور داده شد که آناعالم گدر فرمان رياست گريخته اند، 

ل انتخابی سخت قرار در مقاب سروان جوان. قرار دھند شناسايیمورد را 
وی با دست بردن در  ...وظيفه سازمانی خود و يا وجدانانجام . گرفته بود

گيری شده  موضع عليه آذربايجان آشکار گونه ایدر آن ب دستوری که
بر روی بسياری . را در معرض خطرات بی شماری قرار داد دخو ،بود
نام  .ی ديگر جابجا نمودخط کشيد و برخی از اسامی را با اساماسامی از 

حرکت خويش جان  عالم کرد و با اينابرخی از افراد را مفقوداالثر 
  »...دن سرکوب، تھديد و ارعاب نجات داھزاران انسان را از ماشي

کميته ياست که در گذشته ر بوبکوفوويچ سفيليپ دنيژنرال ارتش  از
در مورد خواستيم تا  ،را بر عھده داشت امنيت اتحاد جماھير شوروی
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شنيدن اين پس از  وی. صحت و سقم اين ماجرا برايمان توضيح دھد
را باور می اين مطلب شما چگونه « :و گفت داد سر ای ھقھهماجرا باال ق

ماجرای ھزار فراری توسط يک افسر شبيه  ۵بررسی پرونده  ؟کنيد
که چرا  البته من باور نمی کنم. می باشد ”١فخلستاک“ھزار پستچی ١٠٠
آذربايجانی شنيده ز رزمندگان در جنگ بودم تعريف ھای خوبی اتی وق

 ایيراايد کميسحتی اگر تعداد پرونده ھا اين قدر زياد بوده باشد، ب. بودم
 ،ھا را بر عھده می گرفت سی پروندهرليت برئوامور داخلی مس در خلق
دان او بعدھا به درجه سروانی رسيد و اين ب. ستوان يکم حيدر علی اف نه
از نظر . وبی انجام می دادود را به خخاست که وی وظايف سازمانی معن

به نظرتان بر کسی که بنا به . خائن محسوب می شد راریفوی يک 
 ؟وان گذاشتچه نامی می ت ،دست می برداسناد  در داستان پردازی شما

 ازای چنين رفتاری در .ھمدست خائن و خيانتکار :يک پاسخ بيشتر ندارد
  . »اشيدبن زمان جنگ پاسخگو قوانيبه  بايد

که ھيچ  ه می شودنسبت داد حيدر علی اف به افسر جوانمطالبی 
با ھمراه که وی  استاز اسناد کامالً مشخص  .ردسنخيتی با وی ندا

شورای وابسته به کميته امنيت دولتی خود يعنی مأموران ھمکاران 
ری مشغول شوروی سوسياليستی آذربايجان به چه کاوزيران اتحاد جماھير

   .»بوده است
سرنوشت ميليون ھا  جنگ کبير ميھنیجنگ جھانی دوم  در طول

در جبھه به گونه ای متفاوت رقم افراد زندگی . نمودو رو  زيرانسان را 
به برلين يا پراگ بازگشت از راه خونين يکی  برای سرنوشت. می خورد

ديگری اند و برای گردمی به خانه باز او را و دوبارهرا می نوشت 
و خائنان  اسيراناز طرفداران ھيتلر  .می زدرقم را  محاصره و اسارت

ف وروسی ژنرال والسارتش آزاديبخش  .داده بودندتشکيل ملی  یدستجات
رشيان اوکراين، ھنگ ترکستان، لشکر ملی آذربايجان ، ارتش شوخائن
    ...و

و  نددخدمت می کر نيزبدون شک در اين بخش ھا خائنان ، آری
ی پس از جنگ و که در اولين سال ھا يرانیاساز ميان آنھا را ت ھا چکيس

شناسايی می گشتند،  بازمیه خانه ھای خود از جنگ ب پسنيز چندين سال 
از اردوگاه ھای فاشيستی فرار می کردند و  اسيراناغلب . کردند

 و اليا و يوگسالوی، اسلواکیدوشادوش پارتيزان ھا در فرانسه و چک، ايت
شت يکی از اين پارتيزان بررسی سرنو يتمسئول. می جنگيدند ...و نروژ

                                                 
  مترجم. گوگول »بازرس«قھرمان اثر  ١
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     سه چکيست باکويی  بر عھدهحسين زاده حنيفه اوغلو مھدی  نامھا به 
اولين مدارک درباره . قرار گرفتبانتسرف . و علی اف و .محمداف، ح. آ

   .دست آمده از جنگ بدر اولين سال ھای پس  حسين زاده
امنيت دولتی  کميسار ،يميليانوف. ف .س ١٩۵١در اکتبر سال 

   :داد آذربايجان به مقامات مافوق گزارش
وطن از ميان افرادی که به به  شناسايی خائنانبرنامه در جريان «

 وابسته به بنا به دقت نظر وزارت امنيت دولتی ،وطن بازمی گردند
فعاليت و انه تاريخچه قھرمانسوسياليستی آذربايجان شوروی جمھوری 

از ميان شرکت کنندگان اھل باکو  ،زاده شخصی به نام مھدی حسين مرگ
با . ھا را به خود جلب نمودنظر آن ترکستانی آلمانی ١۶٢سابق ھنگ 

وی مھدی . اقدامات انجام گرفته، ھويت حسين اف مشخص گرديده است
 دالوریدر باکو می باشد و  ١٩١٨حسين زاده متولد سال حنيفه اوغلو 
   .»شاھدان مستند گرديده است ه گواھیھای وی ب
کميته . باز شدسال راه برای نامه ارسالی  ۴پس از گذشت تنھا 

آذربايجان اعطای عنوان قھرمان اتحاد شوروی  مرکزی حزب کمونيست
گونه که اما ھمان پيشنھاد نمود به مقامات اتحاد حسين زاده را. ح. به م

ربايجانی ھا در جنبش آذ«در کتاب  اواباکويی روحيه علی  روزنامه نگار
تشخيص داده شد و اين  ”ناکافی“مستندات « ،می نويسد »مقاومت اروپا

به مستندات ارائه فزودن ا ی مبنی بربا دستور ١٩۵۶نامه در فوريه سال 
   .»شده با پرسش از شاھدان مطلع جديد عودت داده شد
ان يکم حسين زاده را تحقيقات فراوان امکان ترسيم مسير جنگی سرو

  :نوشته بود »حريت«د به خواھر خود وی از استالينگرا. وجود آورده ب
اما به شما قول می دھم زمانی که  من نمی دانم زنده می مانم يا نه«

. مجبور نخواھيد شد تا به خاطر من شرمسار باشيد ،می شنويددرباره من 
   .»با مرگی شجاعانه ،اگر بميرم مثل يک قھرمان می ميرم

 به اما بردھا به شدت زخمی شد و به اسارت درآمددر يکی از نوی 
آلمانی ھا پس از معالجه . می باشدکه وی مفقوداالثر  دادندخبر بستگانش 

. ملحق شود آنھاردند تا به ھنگ ترکستانی آلمانی اسير به وی پيشنھاد ک
در گريخت و وی نيز از اين ھنگ به نزد پارتيزان ھای يوگسالوی 

 ٣٠٠فاشيست ھا . اجراجويانه شرکت جستعمليات ھای مازيکسری 
پارتيزان که در نزد ھم گروھی ھا به  اين برای سرمارک ھزار 

يکی از نبردھا  مھدی در. جايزه گذاشته بودند ،معروف بود »وائيلميخ«
را در جسدش ، ھوايی به احترام وی تيرشليک  با رفقای جنگی. کشته شد
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به  نیووانه اسلوپروستای چت کنترل پارتيزان ھا در يکی از اراضی تح
  .خاک سپردند

شورای وزيران  وابسته بهکميته امنيت دولتی  ١٩۵٧در ژانويه سال 
. ه مدالوراندر زمينه شجاعت ھای را  ای مستندات ھمه جانبهآذربايجان 

کميته  .ارائه نمود کمونيست به کميته مرکزی حزبحسين زاده . ح
آوريل  ١١ .وباره به مسکو فرستادخود اين اسناد را دبه نوبه مرکزی نيز 

 اتحاد جماھير شوروی سوسياليستیھيئت رئيسه شورای عالی  ١٩۵٧سال 
حسين زاده در حنيفه اوغلو عنوان قھرمان اتحاد شوروی را به مھدی 
اين روز برای ھمقطاران . حالی که ديگر کشته شده بود، اعطا نمود

ان عيد به ل آذربايجخويشاوندان و برای ک، ، نزديکانپارتيزان جسور
اف، علی اف و چکيست ھا يعنی محمد در حقيقت. شمار می رفت

نام . به خلق بخشيدندبه جمھوری عزيز و اين روز را رف سندتبا
آمده حسين زاده به ھمين ترتيب قھرمانی ھای ھا در گزارش خانوادگی آن

   .است
سل يک نمونه از نمونه ھای درخشانی است که چکيست ھای نتنھا اين 

افراد  تا از بودندتالش اين نيروھا در . حيدر علی اف به آن پرداخته بودند
را  شانو نظرساخته از برداشتن گام اشتباه منصرف ھا را وده، آندفاع نم

  .تغيير دھند
 با آن سر کيست ھا در آن دوران و حتی بعدھااز جمله مواردی که چ

آسيب قرار گرفتن  دمورکمک به افراد جھت پيشگيری از  ،و کار داشتند
اين امر در ميان خودشان  کهد آنھا و جلوگيری از وقوع جرم و جنايت بو

 اين در سايه بسياری از شھروندان. معروف بود »اقدامات پيشگيرانه«به 
   .از تعقيب جنايی مصون ماندند ٧٠و ۶٠گونه اقدامات در سال ھای دھه 

 ،ه حيدر علی افاديبانی ک ھنرمندان و ،ان دانشمندان جوانيدر م
ھا نبا اقدامات خويش مانع از تعقيب آ کميته امنيت ملی جمھوری رئيس
جمھور آينده آذربايجان  رئيسمی توان به ابوالفضل ايلچی بيک،  ،گرديد

يکال وی در دوران شوروی نسبت ار ناسيونالسيتی رادکه افکاشاره کرد 
بوالفضل ايلچی بيک ھنگامی که ا سال ھا بعد .به ديگران بسيار متمايز بود

ه دنيای پيچيد کالف در ،به رھبری جمھوری مستقل آذربايجان رسيد
  .ماند سردرگم ھای کالن سياست

در  ۵٠سال ھای دھه  اکنون. اين اتفاق بعدھا صورت پذيرفتالبته 
دوم کميته امنيت دولتی  اداره رئيس ،حيدر علی اف شرف پايان است و
ور چنين انتصابی از سوی مسکو بدون ترديد دست .جمھوری می باشد

   .بودصادر شده 
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 می گردديی برھا به ھمان سال بوبکوفی اف با فيليپ آشنايی حيدر عل
معاونت اداره دوم کميته امنيت دولتی اتحاد جماھير شوروی  بوبکوفکه 
سال از علی اف جوانتر بود اما اين  ٢ بوبکوففيليپ . در اختيار داشت را

 بوبکوففيليپ . ديبه چشم نمی آديگر  ميانسالیاختالف سنی در دوران 
پدرش در قسمت زرھی ارتش به خدمت  ھمچونداوطلبانه به جبھه رفت و 

. پدر در لشکر داوطلبی سيبری می جنگيد ھمراهوی به . مشغول گرديد
نزديکی  فوش در شھر پسکچشمان پسر پيش رویدر  بوبکوفدنيس 

در حالی  بوبکوفاستوار . ه گريونی در جنگ کشته شديبولشروستای 
 ٣جشن گرفت که مدال درجه کورالندی کشور  را در جنگ پيروزی

 ١٩۴۵در ھمان سال وی . افتخار بر روی لباس نظامی وی می درخشيد
استالين  .در لنينگراد معرفی گرديد »اسمرش«به آموزشکده ضد جاسوسی 

ی ساده ای گشايرمز ناماين . ه بوداين نام را بر روی آموزشکده نھاد خود
ھای  سال در ارگان ۴۵به مدت  بوبکوف. »مرگ بر جاسوسان« :دارد

   !!!امنيت دولتی به خدمت پرداخت
روابط گرم و  بوبکوفحيدر علی اف و ژنرال  ميانبه سرعت 

   .دشصميمانه ای برقرار 
به سرعت جای  اولين آشنايی ما با يکديگر« :می گويد بوبکوففيليپ 

 رک و م بدون ھيچ پرده پوشیمی خواھ. ار دادخود را به رفاقتی پايد
ما تا آخرين . اشتبين ما ھيچ رابطه خودمانی وجود ندکه راست بگويم 

  . »رفاقتی صميمانه داشتيم روزھای حيات وی
ته ضد جاسوسی اتحاد جماھير يس کميئر معاون بوبکوفزمانی که 
 حيدر علی اف رياست اداره دوم کميته امنيت دولتی ،شوروی بود

 داشت و برای انجام مأموريت بر عھدهرا جمھوری آذربايجان شوروی 
 ً را نقشه ھای عملياتی يکديگر ھمکاری آنھا با  .به مسکو می رفتدائما

   .طرح ريزی می نمودند
کاری حيدر علی اف را با ھم ھايی چه عملياتکه پرسيديم از وی 

تا  داشتيمش تال. اين پرسش ما پاسخی ندادبه اما وی  انجام داده است
شايد در : پرسيديمکسب کنيم، به ھمين خاطر از وی  بيشتری اطالعات

ھمين لحظه به سرعت برق پاسخ  ؟ی مانده باشدآرشيو خانگی شما چيز
که را م مطالبی می توان. ھمه اسناد در کميته امنيت دولتی مانده است: داد
  .برايتان بازگو کنم، دارمذھنم به ياد در 

اداره خبرگزاری و اطالع  رئيسه عنوان مشاور اکنون ب بوبکوف
نجره اتاق کوچک وی پ. به کار مشغول است روسيه »نووستی«رسانی 

سر و  مھمهمملو از ھقدر  آنان دمي .باز می شود »اياسادوو«رو به ميدان 
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اين  غير در چرا که ببنديمپنجره را  می شويم ست که ناچارو صدا
چيز  برای ضبط باقی مانده است،که مطالب بسياری رغم آن به صورت
   .ضبط نخواھد شد مھمهھجز صدای ديگری 

و اوايل دھه  ۵٠در اواخر سال ھای دھه : در ادامه می گويد بوبکوف
بسياری دانشجويان : کامالً جديد و متفاوت مواجه شديمما با مشکالتی  ۶٠

عالی تحصيلی  تحصيالت دانشگاھی خود را در مراکز از کشورھا
البته سازمان جاسوسی آمريکا . دندکرباکو آغاز می  در جمله شوروی از

بھره برداری  بتواند از اين وضعيت به سود خودفعاالنه در تالش بود تا 
چند نفر از افرادی را که برای تحصيل به  ايیما در مراحل ابتد. نمايد

دريافتيم که آنھا . تحت نظر قرار داديم ،مراکز عالی فرستاده شده بودند
و به طور اصولی مطالب قابل ھستند غول بررسی اوضاع و شرايط مش

اين افراد دستور مضاف بر آن  .توجه جاسوسی را جمع آوری می نمايند
زمينه ھای اغتشاش را فراھم  نافرمانی مدنیشرايط  که با ايجادداشتند 

شرايط تحصيل  که سازندذھان ايجاد را در ا رآورند و به تبع آن اين تصو
ب نشان دادن شرايط به در کشور پرمخاطره است و از نامناس و آموزش

توجه  اين موضوع بسيار جدی بود و. نفع خود بھره برداری سياسی نمايند
اف ما چندين بار با علی . معطوف گرديدبه سوی آذربايجان بيشتر ما 

ه بامور و  بھبودپيرامون چگونگی  نشست داشتيم و در اين نشست ھا
گونه ای که شھرت خوبی در پی داشته ه ب تحصيلی وجود آوردن محيط

 مھماطالعات ضد در اين امر  آنکه خالصه .به مذاکره می پرداختيم ،باشد
   .داشت بر عھدهترين نقش را 

دوستی «دانشگاه  در مسکوان ھمان زمدر الزم به يادآوری است که 
ز ا تن ٣در آنجا نيز . گشايش يافته بود »لومومبا« نام به »ملت ھا

 می کردندمستقيم با سفارت ھا در مسکو ھمکاری  جاسوسانی که به طور
   .شناسايی شدند ،و به تحريک دانشجويان می پرداختند

کامالً آشکار است که ما در تأمين امنيت مؤسسات استراتژيک، 
وقوع ه صنايع، حمل و نقل، محافظت از اسرار اقتصادی و جلوگيری از ب

   .بر عھده داشتيممھمی  نقشپيوستن وضعيت اضطراری 
در چھره يک متخصص مجرب را من می خواھم بگويم که  اکنون

من  سخناين تنھا . ره ما بسيار بانفوذ بودئاو در دا. می ديدمحيدر علی اف 
می . مطلب را تأييد می کنند نيست بلکه بسياری از ھمکاران ديگر نيز اين

وی . ياد کنم گريبانوفويچ ائيلميخاولک اھم از يکی از ھمکارانم به نام خو
چکيست قابل از مأموران بسيار جدی ضد جاسوسی به حساب می آمد و 

يس اداره ئعنوان يک متخصص و چه به عنوان ر چه به وی. احترامی بود
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 .می شدقائل برای حيدر علی اف ضد جاسوسی جمھوری احترام بسياری 
متخصصی  که يس ضد جاسوسیئآلکسيويچ، معاون اول ر فئودورشرباک 

بود، با  سابقه کاری طوالنی و اطالعات مھم تخصصیدارای باتجربه و 
ی توانم اسامی افراد م. احترام بسياری نسبت به علی اف رفتار می نمود

کامالً مورد اشاره ذکر کنم اما با توجه به ھمين اسامی  ديگری را ھم
 يدر علی اف شخصيتی مورد احترام در کميته امنيتکه حاست مشخص 

ھمه از نامزدی وی جھت سمت معاون  دولتی بود و به تبع ھمين احترام
  . اولی رياست کميته امنيت دولتی جمھوری اعالم حمايت کردند

 ٢۵در رئيس کميته امنيت دولتی جمھوری  ،تسويگون. س سرتيپ
حيدر سرھنگ دوم معرفی نامه ای اداری برای  ١٩۶۴دسامبر سال 

داره دوم کميته امنيت دولتی شورای رئيس ا ،علی افعليرضا اوغلو 
   .امضا نمودوزيران اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی آذربايجان 

آمده  ،ممھور می باشد »محرمانه است« عبارت بهدر اين سند که 
   :است

می . است مبتکر مأموریباتجربه، رھبر و  یچکيست علی افرفيق «
ردستان را سازماندھی زي ،تواند جھت اجرای مسائلی که در پيش رو دارد

خص به يکسری نتايج مثبت مشبا رھبری علی اف ترکيب عملياتی . کند
جدی چکيستی عليه سری اقدامات وی در اجرای يک. منتج شده است

يت دولتی از کشورھای کاپيتاليستی که با ھمکاری کميته امن انیخارجي
ً مشارکت داشته است ،اتحاد جمھوری صورت گرفت دخالت با  .شخصا

جھت دار سری اقدامات يک مستقيم وی در کميته امنيت دولتی جمھوری
ً با . عليه ارگان ھای اطالعاتی ايران بعمل آمده است مأموران شخصا

. برقرار می سازد درست با زيردستان ارتباط. تدر تماس اساطالعاتی 
آمده را در اختيار آنان  به دستھا کمک می کند و تجارب به آن ھر روزه
   .دھد قرار می

 و دستگيری جستجوعملياتی را جھت  رفيق علی اف ١٩۶٣در سال 
به ، گرفته بوداز کشور به خروج جنايتکار مھم دولتی که تصميم  يک
از سوی ترکيب  ١٩۶۴ ـ ١٩۶٢در سال ھای . سازماندھی نمود یدرست

ميزان قابل توجھی اقدامات پيشگيرانه به عملياتی اداره تحت رھبری وی 
ھای رخداداز بسياری وقوع جلوگيری از  بهته است که صورت پذيرف

بسياری از موفق شدند تا آنھا در اين ميان  .نتھی گرديدم بھنجارنا
   .ھدايت نمايند صحيحبه مسير  اغوا شده شوروی را شھروندان
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نسبت به خود و . ستاز نظر خصوصيات شخصی اصولگرا
مان کار می ز مالحظهبدون . است طرفبی . گير استزيردستان سخت

   .در ميان کارکنان کميته نفوذ دارد. کند
   .ع. حرفيق  ،تشکيالتی ايیتجربه کار چکيستی و توان با توجه به

وابسته به کميته امنيت دولتی  ياستبه پست معاون رارتقا شايسته علی اف 
   .»سوسياليستی آذربايجان استشوروی  مھوریجوزيران شورای 

در اين پست مھم به حيدر علی اف « :دادامه می دھ بوبکوفژنرال 
روابط ما با يکديگر انسجام يافت چرا که  .بھترين نحو خود را نشان داد

و کار داشت که من  مسائلی سرھمان با در جمھوری ديگر حيدر علی اف 
سر ما با آن مواردی که از جمله  .يت آن را بر عھده داشتملئومس در مرکز
ابط ملی، دينی و توريسم خارجی اشاره می توان به رو ،داشتيم و کار
   .نمود

 ير بود که به مشکالت ميان ملت ھااين شخص از نادر رھبران جماھ
من به اين امر ارزش می  .ظرافت می نگريستر ھشيارانه و بابسيا
  .»نھادم

در  را به ھمراه علی اف تحقيقات جامعه شناسی عظيمی بوبکوف
ھايی را نيز پيشنھاد ح و طر ندندملت ھا به انجام رسا بط بينحيطه روا

شعبه محرمانه تحقيقات جامعه شناسی  آندروپوفبا حمايت يوری . نمودند
  .اجتماعی آن زمان دائر گرديد ـ در دانشکده تحقيقات سياسی
   ؟در يک نسخه چاپ می نموديدتنھا ـ آيا نتيجه تحقيقات را 

کميته مرکزی ا را به ھآنما  .البته که نه: و گفتتبسمی کرد  بوبکوف
گونه نبود  ايناتحاد شوروی ارسال می کرديم اما متأسفانه  حزب کمونيست

  .گيردھمه پروژه ھا مورد حمايت قرار که 
   

در بولتن محرمانه ای که کميته امنيت دولتی اتحاد منتشر می ساخت 
. يافت یژنرال حيدر علی اف انتشار مسرھنگ دوم، سرھنگ، مقاالت 

ی آذربايجان را که برای ھمکاران سراسر کشور وی عمليات چکيست ھا
 آمده در حيطه به دستارب تج و تجزيه و تحليل می نمود ،بودتوجه جالب 

 آنھارا در اختيار  »مرزی نقاطمبارزه با فريبکاری اطالعاتی دشمن در «
کيف در شھر علی اف در سرتيپ  ١٩۶٨ماه می سال  ۶ .می گذاشت

موضوع سخنرانی وی . پرداخترانی سخنبه چکيست ھای اتحاد  برابر
تجربه عملی شناسايی جاسوسان رقيب و ناقضان مرز دولتی از «

وابسته به کشورھای کاپيتاليستی بر اساس تجربه کميته امنيت دولتی 
   .بود »شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی آذربايجان
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بايجان در موزه علی اف که در آکادمی وزارت امنيت دولتی آذر
با دقت و  اتاق کار رئيس کميته امنيت دولتی جمھوری ،گشايش يافته است

دلی با شماره ھای ثبت شده، ھمان ميز و صن ؛ظرافت بازسازی شده است
 نقشه گسترده روی ديوار ...و تلفن ھايی با آرم اتحاد شوروی ،تقويم

ً  آذربايجان ھای کشور یآن سوی مرزھا یدويست سيصد کيلومترتا تقريبا
طرح ريزی  در مقابل اين نقشهاغلب عمليات ھا  .نصب شده استھمجوار 
امروز  تاو به طول می انجاميد حتی چندين سال  آنھابرخی از  .می شد

می توان  .از آنھا برداشته نشده است »کامالً محرمانه«ھنوز عالمت  نيز
د در از پرونده ھايی که پس از بازگشايی آرشيو کميته امنيت دولتی اتحا

به طور . دريافترا  مسائلی رخباست، معرض ديد عموم قرار گرفته 
معاون رئيس کميته ، فوزاخارسپھبد  ١٩۶۵دسامبر سال  ١٠در  مثال

عمليات  شورای وزيران اتحاد جماھير شورویوابسته به  امنيت دولتی
به خاطر « :را در سطحی باال ارزيابی نمود چکيست ھای آذربايجان

خارجی  یم صورت گرفته که در نتيجه آن جاسوس اطالعاتابتکار و ابرا
 سرھنگعلی اف و عليرضا اوغلو حيدر  سرھنگبه  »شناسايی شده است
ديپلم افتخار کميته امنيت دولتی اتحاد جماھير بليچنکو ديميتری آندرويچ 

سرھنگ ، ولی افولی اوغلو خجاد  سرھنگ دوماز و  گرديدشوروی اھدا 
ستوان ، فوعليسستارويچ کمال  سرگرد ،رياپينيچ الکساندر ايوانو دوم

منقوش  گران قيمتنيکيتين با ھدايای ويکتور ايوانويچ اداری  يکم سرويس
  .به نام تقدير بعمل آمده است

  
در يکی از اسنادی که از سوی کميته امنيت دولتی اتحاد جماھير ...

ت اقداما« ،گرديد شوروی سوسياليستی به کميته مرکزی حزب ارسال
اين . تحليل و بررسی قرار گرفت و مورد تجزيه »خصمانه عناصر ملی

به امضای  ٩/٢ـ  ٢٩٩شماره  به ١٩۶۶ژانويه سال  ١٧گزارش در تاريخ 
يس کميته امنيت دولتی اتحاد جماھير شوروی ئر ف، معاونونيکبا. س

  .رسيد
ً در در بعضی مناطق کشور خص« :در اين گزارش آمده است وصا

برخی جمھوری ھای در بالتيک و  پری ريھا، جمقفقاز ایماور اوکراين،
ر ملی گرای خصمانه عناص اقدامات“فعال شدن  آسيای ميانه
بيشترين توجه خود ملی گرايان بورژوازی . رددمشاھده می گ ”بورژوازی

را بر انتخاب و حفظ کادرھا، تکميل آموزش ايدئولوژيک اشخاصی که از 
روشنفکران و  بر علی الخصوص ندنظر سياسی متزلزل به نظر می رس
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به سياست ھای ملی  بستنبھتان پخش آثار ناسيوناليستی و  بر ،جوانان
   .ساخته اندمتمرکز  حزب

روحيه ناسيوناليستی ضد  کمک به القای جھتعناصر ناسيونالسيت 
 درخويش دستان ھمتوانايی به و کمک شوروی در افراد سست عنصر 

ستفاده ئولوژيکی به ادھای تکميلی اي ه آموزشئجديد و ارا درکا ذبج
 نويسندگان جوان، از قبيل مالقات با شاعران ”امکانات رسمی“گسترده از 

تولد نويسندگان ملی،  روزجشن سالبرپايی ، شرکت در مجالس ھنری و
آھنگسازان و ھمچنين شرکت در انجمن ھای ھنرپيشگان آماتور  و شاعران

  . »روی آورده اند
 فعاليت ھا در اوکراين، قبيلنه ھای ديگری از اين نامه نمواين در 

  .گزارش گرديده بود نيز ...واستونی، ارمنستان، آذربايجان 
ميته ک“تحت نام  شورویگروه ناسيوناليستی ضد  ١٩۶۵در سال «

نفر  ٧٠نزديک به . شناسايی گرديددر باکو  ”یدفاع از زبان ملی آذربايجان
نفر از  ۶نام . ين گروه پيوسته بودندسال به ا ٢٧تا  ٢٠در محدوده سنی 

نفر از اعضای  ٢٠تحاد شوروی و بيش از ا اعضای حزب کمونيست
در ميان  )سراسر شوروی جوانان لنينی کمونيستی سازمان(کومسومول 

دفاع از زبان “ تحت عنوانرھبران اين گروه  .به چشم می خوردآنھا 
از زير  شدنخارج  ه واسطهب مستقل یانديشه تشکيل کشور ”آذربايجانی

در سر می  را پرچم اتحاد شوروی و بيرون راندن روس ھا و ارامنه
   .پروراندند

با خلق آذربايجان و تقاضای کمک از آنھا  گفتگوبرای اعضای گروه 
پشتيبانی و حمايت از خواست ھای خود تصرف مراکز راديو و  جھت

نوامبر  ماه ٧ر آنھا درصدد بودند تا د. ضروری می دانستند تلويزيون را
دادن  با برپايی تظاھرات و سر ١٩۶۶سال ماه می  ١يا  ١٩۶۵سال 

کشانند و در صورت شکست مردم را به خيابان ھا ب شعارھای مناسب
   .نمايند اقدامعليه حکومت حاکم  مبارزه مسلحانه هب ھا به مردممراجعه آن

که با  سيوناليست ھای فعالالبته اين اقدام خصمانه سازمان يافته نا
 هب ،مبارزه با حکومت برخاسته بودنداز پيش تعيين شده به ای  برنامه

از  .ھای کميته امنيت دولتی انجاميد توسط ارگان آنھادستگيری و حبس 
در مقابل رفتار عده ای که تحت تأثير تبليغات بورژوازی و سوی ديگر 

و به می کردند  جانبداریاز عقايد ناسيوناليستی  شورویعناصر مخالف 
شده  اندهسبب ناپختگی سياسی و عدم درک شرايط موجود به اين مسير کش

   .»اقدامات پيشگيرانه اتخاذ گرديد بودند،
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زمانی که حيدر علی اف به سمت رياست کميته : می گويد بوبکوف
ی نيت دولتی آذربايجان منصوب گرديد، تقاضا نمود تا ويتالام

ف از وکراسيلنيک. گرددمعاون وی منصوب  ف به عنوانوکراسيلنيک
من با  .انسان بسيار خوب و مورد اعتمادی بود .نيروھای تحت امر من بود

ن موقع رياست اداره پنجم را بر آدر من  .موافقت کردم ودرخواست ا
زمانی ھميشه . روابط خوب گذشته ميان ما ھنوز پابرجا بود .عھده داشتم

   .زدبه من سر می  ،حيدر علی اف به مسکو می آمد که
از رژيم منتخب قانون اساسی محافظت  وظيفه داشتند تا چکيست ھا

حکومت  فعاليت افرادی که در تالش بودند تا از راه مسلحانهو  بعمل آورند
که کميته را ھا اغلب اوقات بايد آنچه آن. دسازنريشه کن  ،کنندرا سرنگون 

تم عريض و طويل ايدئولوژيک خود ھای حزبی علی رغم داشتن سيس
  .به انجام می رساندند ،فق به اجرای آن نشده بودندوم

سازمان ھای ی تکاپو« :فتمی گ نگرانیبا ين باره حيدر علی اف در ا
عليه  ”داشناک سوتيون“فعاليت گروه به ويژه ارامنه  خارجیناسيوناليستی 
 .استکامالً محسوس  ١٩۶٨و  ١٩۶٧در خالل سال ھای جمھوری ما 

برخی کشورھای کاپيتاليستی  ت و روزنامه ھایمقاالت چاپ شده در مجال
و فراخوان ھايی با مضامين ناسيوناليستی به مختلف با خواست ھای 

برخی  خارجگروه ھای داشناک در . دوفرستاده می ششوروی مؤسسات 
  .»واقعيت ھای زندگی جمھوری را وارونه جلوه می دھند

ی حزب ر پلنوم کميته مرکزدبخشی از سخنرانی حيدر علی اف (
   )١٩۶٨سال آگوست  ٢٨آذربايجان در  کمونيست

رسانه ھای ارتباط جمعی ھر روز مقاالتی درباره وحدت حزب و خلق 
 ھر لحظهامعه جمشکالت  اما می نمودندميان ملت ھا درج و تداوم دوستی 

چه اتفاقاتی در جامعه . و بر روی ھم انباشته می گرديدايش می يافت افز
م، ويل تحرکاتی که در شھرھايی مانند موردل ؟استوقوع  حالدر 

جريانات سياسی در  ينکدام ؟يستچ ،ھدچرکاسک رخ می دوتميرتائو، نو
شوروی در اين  ئولوژيکدنقش مخالفان اي ؟دنپيدا می نمايکشور گسترش 

بيل بر عھده تی از اين قسؤاالپاسخگويی به  ؟استنحوی چه جريانات به 
 موسوم به اداره ب رسانی ايدئولوژيکمبارزه با آسي اداره تازه تأسيس

  .قرار گرفتپنجم 
گفته به وی  ،را به اين اداره می فرستاد بوبکوفکه  زمانی آندروپوف

حل مسئله اين و است ايدئولوژيک  جنگ لی تريناص اکنون زمان کهبود 
   ؟چه کسی بر چه کس :خواھد شد
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می  لوبيانکاق بزرگ کاری خويش در در اتا در آن شب آندروپوف
اما  ختسا خواھيمشوروی را استوار  حکومتمطمئن ھستيم ما « :گفت

 بکار شکستن اين حکومت ھمدرود را برای مخالفان ما نيز تمام نيروی خ
   .»خواھند گرفت

ھای  و اکنون عقربه شب آغاز شده بود ١٠مالقات ما از ساعت 
ی وقت. بدون کت نشسته بود آندروپوفيوری . را نشان می داد ١١ساعت 

از  رفتارھاھمه . بازی می کردکه به فکر فرو می رفت با بندک شلوارش 
  .رسمی بودن مالقات ما حکايت داشتغير

 ھای آنکار ھای و روش برنامه ھا ،قشه ھانما بايد تمام : وی می گفت
زير نظر داشته  ،که در کشور رخ می دھدرا کليه جرياناتی . را بدانيم

ضروری است که . اين خيلی مھم است. مبدانيباشيم و روحيات مردم را 
 ادارات رسمی و دانشکده ھای جامعه شناسی و ھمچون تفاوتیمنابع ماز 
از اطالعات  استفاده کنيم و در کنار آنمطالب مندرج در نشريه ھا  يا

حوادثی که سطحی به نظر  پشت صحنهدر . ھره گيريمارگان ھای ويژه ب
ھا و تشخيص آن ...نھفته است وامل محرک مخفی نيزيکسری ع ،می رسند

   ...بسيار حائز اھميت است درونی درک جريانات ريشه دار و
کلی کميته ديگر به دبير که آندروپوف. می گذرد ده سال و اندی

اکنون « :می گويد است،اتحاد شوروی رسيده  کمونيست مرکزی حزب
ه جامعه ای گونا در چم“سخ دھيم که ضرورت دارد به اين پرسش پا

  »”؟گی می کنيمزند
به تصادفی به کميته مرکزی  ارسالی ھنگام بررسی نامه ھای بهما 

 هاوالً بايد مشخص نماييم که ما در چ« :جمله برخورديم مشابه اينعبارتی 
   .بودتعجب برانگيزی تصادف  .»...کشوری زندگی می کنيم

  
  

زندگی می کنيمکشوری  در چهما   
  

 از سوی ١٩۶۵زھای سال وشچفی در آخرين روپس از حکومت خر
خالصه نامه ھای  گزارشی از مبنی بر تھيه یدستورکميته مرکزی حزب 

، »کومسومولسکايا پراودا« ،»پراودا«روزنامه ھای  هبارسالی 
به دفاتر اين  ،می باشند »خاصمضامين «که دارای  »ليتراتورنايا گازتا«

  .ابالغ گرديدروزنامه ھا 
 سردبير روزنامه ،کوفسکیيچا. آسوی از  ١٩۶۶ ژانويه سال ٧در 

کومسومولسکايا « سردبير روزنامه ،پانکين. و ب »ليتراتورنايا گازتا«
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نسبت به نگرشی نادرست دارای « خالصه نامه ھايی کهگزارش  »پراودا
 به کميته مرکزی حزب کمونيست ،»دگی دولتی و اجتماعی ما می باشندزن

نيز گزارش خود را در  »اپراود«روزنامه  .اتحاد شوروی ارسال گرديد
در اولين صفحات اغلب اسناد آرشيوی  .ژانويه ارسال نمود ١١تاريخ 

از مفاد اطالعات ارسالی « :عبارات زير به چشم می خورد جمالتی مشابه
ت اسناد کميته مرکزی حزب از مندرجات اين اسناد در تمھيدا. باخبر شديم
ی سياسی خلق شوروی باال بردن سطح آگاھ جھتاتحاد شوروی  کمونيست

امضای بازرس، رئيس دائره، رئيس شعبه تبليغات . »استفاده گرديده است
 :مھر. »آرشيو« :دستور... کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی

لقه ھای بااليی کميته مرکزی گمان نداريم که ح. »محرمانه، پوشه ويژه«
   .طور نافذ را از نظر گذرانده باشندساين 

  
» پراودا«ھای ارسالی به روزنامه  از نامه  

  ی نام ب. مسکو
است و  چرخيدهبه راست  زيادی حزب کمونيست پس از مرگ لنين«

   .نمی تواند از اين منجالب بيرون بيايد
کشور ما به ھمان . عدالتی وجود دارد و نه حق انتقاددر کشور ما نه 

ی حکومتی کالھبردارانی در مناصب باال. شيوه استالينی اداره می شود
 اما زات ويژه ای برخوردار ھستندھمه افراد حزبی از امتيا. نشسته اند

 به سر می برند کهبھايی  ”ايوان“ھمان شرايط  درھنوز مردم عادی 
   .عنوان رعيت برای ارباب کار می کردند

مفھوم خود را از دست داده اند و از حقوق ديگر اتحاديه ھای کارگری 
   .کارگران دفاع نمی کنند

ھيئت . ز معنای خود را از دست داده استيعالی کارگری ن شورای
رئيسه شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تنھا به دستور 

حزب . کل حزب به يک نماد تبديل شده است. حزب می تواند حرکت کند
چرا . بی عدالتی عظيمی را اعمال نموده است پرداخت مستمریدر قانون 

 اما برخی ديگر حتی به پرداخت می شودبااليی مستمری د افرا برخیبه 
به سوی راه لنينی فرا  رفتنگ سمتآيا زمان  ؟زندگی نمی رسند نياز اوليه

شوروی رگری و شورای عالی اتحاد جماھير اھای ک هاتحادي ؟نرسيده است
   .ندبايد جايگاه خود را درياب

ا در آن صورت تنھ. ر قرار گيردومنظارت ملی بايد پيشاپيش ھمه ا
 .»از پست ھای حساس و کليدی کوتاه می شود راھزناناست که دست 
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   نامبی . کالوگا
در صفحات روزنامه بسيار نوشتن  ”فرھنگ و دنيای متعالی“از «

. مردم فراھم کنيداندکی امکانات زندگی برای به جای آن . زشت است
ی زنيد، می م در حقيقتاما  ”انسان، دوست انسان است“ :شعار می دھيد

که قوانين مدافع غارتگران را  يی راھاانسان دلش می خواھد آن... کشيد
من از کالوگايی می نويسم که در . نفرين کندلعن و  ،تصويب می کنند

 بربريتدسامبر در آن  ١٧دسامبر تا  ١٠عرض يک ھفته يعنی از 
ه بشوروی از آنجايی می نويسم که عياشی جوانان . رخ داده است آشکاری

حدی رسيده است که در کمال وقاحت عقايد پليدشان را در ھمه جا ابراز 
   .ھستند ن ھم مجبور به تربيت اين حيواناتمی کنند و ديگرا

به چه  ،به حساب می آمد فضاشھر  روزگاری کهرا ببينيد شھری 
آيا کسی پيدا . اين برای ھمه ما مايه ننگ و رسوايی است. تبديل کرده اند
به داد مردم برسد تا بتوانند بدون واھمه و اضطراب در نمی شود که 

   »؟خيابان ھا راه بروند
   

   ناملنينگراد، بی 
چه . حرفی که االن می زنم حرف اغلب مردم باشدفکر می کنم «
 ؟دارد کمدی مسخرهاين نياز به اجرای رسان خلق انتخاب فريادبرای  کسی

ی چه کسی پيدا م. رنگ استسر تا پا دروغ و ني تمام سيستم انتخاباتی ما
برای ھمين  ؟متنفر نباشدتعيين شده  پيشاز  شود که از انتخابات فرمايشی

به می نشستند و می نشينند و به ھر چه که  در جلساتاست که آنھا ھميشه 
از ھزاران ھزار انسان پاک و ديگر  .رأی می دھند ،گفته می شود آنھا

بر مسند حاکی از رضايت ھمين وفاداری که در دوره استالينی با سکوت 
   .به قتل رسيدند، خبری نيست قدرت نشستگان امروزی
ی حکومت گسال ۵٠در آستانه از کارھای ما  وضعيت ھيچکدام

می بيند و اين  ،خلق اين را می داند .قدرھا ھم درخشان نيست آنشوروی 
  .»تغيير دادرا به ھيچ روی نمی توان 

   
  فوزامک. یا. وارونژ، پ

 از مصوبه تاريخی لنين درباره نپ انشمندان ونويسندگانچرا د«
اين پس از انقالب  ؟چيزی بر زبان نمی آورند )نوين اقتصادیاست سي(

ً در بخش  موجب شکوفايی عظيمی در صنايع کشورمصوبه  خصوصا
بازارھای خصوصی در دوره نپ گاو نر يک ساله در . کشاورزی گرديد
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رخوردار بود اما اکنون در دوره ما روبل ب ١٣الی  ١٢از ارزشی معادل 
   .با اين مقدار پول حتی يک خروس ھم نمی توان خريد

استالينی تعريف  در مغزم جای نمی گيرد که چرا از سيستم کالخوزی
. اين سيستم نتوانسته از پس مشکالت موجود برآيدآخر  .و تمجيد می شود

ر می گرفت اگر تکنولوژی معاصر در دست کشاورز کھنه کار ماھر قرا
نبايد از سيستم . افتاده بوديم جلواکنون از ھمه کشورھای کاپيتاليستی 

اين سيستم نتوانسته است . کالخوزی تعريف کرد و به آن رنگ و جال داد
  .»موقعيت خود را تثبيت نمايد

   
  ووبوف. ف. ، جمھوری شوروی سوسياليستی قزاقستان، مچيمکند

دکترای علوم حقوق را  ،فونراخو. نوشته ر ”قانون و عدالت“مقاله «
 یاولين بار. مطالعه کرده ام ده است،چاپ ش »پراودا«که در روزنامه 

صورت  لنين چاپ مقاله ھايی از اين دست. یا. پس از مرگ واست که 
چرا که مقاله را سرھم بندی کرده . دارد مشکل نيزاما اين مقاله . پذيردمی 
وقتی از  .بد دادگستری نپرداخته است نويسنده مقاله به بيان عملکرد. تاس

عواملی را که موجب ايجاد بزھکاری ، بايد ماھيت ييدمی گوقانون شکنان 
فاش  گشته اند،در سطح اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  و جنايت
   .سازيد

مفھوم خود را  ”شوراھا در دست حکومتھمه “شعار  ١٩٣٠از سال 
توری استالينی تغيير وضع يافته اين شعار به ديکتا. از دست داده است

اين تنھا کشور را . انتقال يافته است ھمه حکومت به حزب کمونيست. تاس
. ارائه نمی دھدبه مردم اداره می کند اما گزارشی از عملکرد خود  حزب

  .پايمال شده است تيکھمه آزادی ھای دموکرا
و  بخشيده استقانونی  وجھهبه اين وضعيت  ١٩٣۶قانون اساسی سال 

لنين حداکثر حقوق . یا. و. سيستم انتخاباتی لنين را زير پا گذاشته است
 ٢١۵شخص لنين خود  .روبل تعيين نموده بود ٢٢۵اعضای حزب را 

   .دکرروبل حقوق دريافت می 
را لغو  پيشواحداکثر حقوق تعيين شده از سوی  ١٩٣٠ استالين در سال

 حقوق و حداقل روبل ٧٠٠ کنون حداکثر حقوقا. آن را افزايش دادنمود و 
بر انگلس، لنين چه نامی  از زبان مارکس،. است روبل تعيين گرديده ۴٠

   ؟انقالب وارونه ؟می توان نھاد يتاين وضع
 ؟افتاده است عبارات چه اتفاقی برای اين ؟رابری کجاستبرادری و ب

اعمال استثمارکنندگان و غارتگران حکومتی مبتال به تکبر و چه چيزی 
عقايد واالی  ؟ستپس وجدان ھای بيدار کجا ؟را توجيه می نمايدغرور 
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را می  آنھا. ما متخصص نداريمکه لنين می گفت  ؟کمونيستی کجاست
بر اساس ھا بايد و آن پول خوبی می دھيم آنھابه . ر نمی کنيمخريم، اجي

. مورد تنبيه قرار می گيرند ،برسانند یکار کنند و اگر آسيب برای ما وجدان
   .خدا ساختنداستالين از  آنھالين با پول مردم کمونيست ھا را خريد و استا

کشاورزان برای . کشاورزی را به رکود کامل کشاند حکومت استالينی
در اين . به صورت ارباب رعيتی کار می کردندسال  ٢٠قران پول يک 

مان می توان سخن گفت در حالی که در ھ شرايط از کدام نظم قانونی
 ١۵الی  ١٠( ۴/۶/١٩۴٧و  ٧/٨/١٩٣٢ همورخين رذيالنه قوان ،زمان

) يک خوشه گندم از مزرعه يا يک کيلو نانن دزديد ه خاطرسال زندانی ب
ميليون ھا حکم  ١٩۵٣تا  ١٩٣٠در خالل سال ھای  ؟به تصويب می رسيد

ھا حکم صادر که بخش اعظم افرادی که عليه آنصادر گرديد  در حالی
نه ميراث وقوع جنايت ھمين است  دليل واقعی. ندبی گناه بود ،گرديده بود

زاده شد اما بر اساس گذشته رفتار  ینمی توان در دنيای جديد. هگذشت
   .نمود

از مردم  صورت می گيرد اما ھمه امور کشور توسط حزب کمونيست
داشته شده  هاخلق از اداره امور کشور دور نگ. نمی شود پرسيدهنظری 
   .ولت است چيزی ندارددولی نعمت خلقی که . است

ھا که در باال نشسته اند وقتی حداقل آن. سطح زندگی خيلی پايين است
می  نادستبه چه چيزی ا رساندند،تصويب می  به را روبلی ۴٠حقوق 
  ؟آيا وجدان دارند ؟دارند يیو حيا پرسيد آيا شرم آنھابايد از  ؟کردند

ست که آن ،که موجب اشاعه جنايت می شود يکی از داليل ديگری
  .انقالب سوسياليستی به اين افراد چيزی نيفزوده است

تحاد ا حزب کمونيستکنگره بيست و سومين اکنون ھمه چشم ھا به 
انديشه  درستکار باروھای ين آنھادر ميان آيا . شوروی دوخته شده است

 صلیا و کشور را در مسير ايندد اين باتالق را پاک نمنکه بتوان ی سالميھا
   »؟وجود دارند د،نـ لنينی قرار دھ مارکسيستی

  
   نامناحيه دونتسک، بی 

در اختيار ما قرار  ١٩١٩ی سال  »پراودا«يک شماره از روزنامه «
وزنامه کمک می کند اين ر“که  بودشده در آن از قول لنين نوشته  .گرفت

ميانگين حقوق  .”چه که در کشور اتفاق می افتد، باخبر شوندتا مردم از آن
توان ھزينه ی روبل است، آيا با اين حقوق م ٧٠تا  ۶٠رگران بين اکثر کا

است که در ھمه جای کشور به ھمين دليل  ؟يک خانواده را تأمين کرد
ھا  ماھواره با ھزينه ميليون ١٠٠کشور ما  .تشا وجود داردردزدی و ا
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نگی بسر می که توده مردم در گرس در حالی ،روبل به فضا می فرستد
ست که قيمت ارزاق را کاھش دھيد اما حقوق را در ا ما اينتقاضای . برند

خواھشمنديم که شرايط زندگی عادی را برای مردم . ھمين سطح نگھداريد
کارگران و کشاورزان را به مرز . کره زمين مھيا سازيد نه در فضا در

ھمه از چپ . مردم دزد و کالھبردار شده اند درصد ٨٠. دزدی رسانده ايد
  . »می گيرندو راست رشوه 

   
   نامی روگ، بی ويورک
آری، حکومت در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تغيير شکل «

من به چه . ، باقی مانده استکه بود داده است اما استثمار به ھمان شکل
   ؟چه می کنند آنھامگر  !؟به بوروکرات ھای حزبی ؟کسی بايد رأی بدھم

از . می بندند یروبل ۵ دادی با ما قرارروبل ٧ به جای قرارداد... 
خودشان ماشين . اش تعلق می گيردما به خودشان پادمی زنند اکارگر 

حال اگر  ؟مگر اين استثمار نيست ...سوار می شوند اما به کارگر »ولگا«
 .به زندان می اندازندتو را شکايت کنی يا تو را از کار بيرون می کنند يا 

 انگاستثمارکنند ما، وشنفکرانر ندھستھا آری اين ؟پس آزادی بيان کجاست
   .وازی شورویبورژما، 
يی گوساله ای را به چنان انسان را به سوی کمونيسم می رانند که گوآن

استخوان  گوشت و پوست واما ھمين کمونيسم را از  چرا می برند
  .کارگران می سازند

حقوق خود را درصد  ۶۵ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی کارگر
درصد  ٣۴ ل آلمانرگران جمھوری فدرااھزينه می کند اما ک هتغذيجھت 

الت متحده آمريکا اکارگران اي و خود را صرف تغذيه می نمايند از حقوق
امواج به ھمين دليل است که شما بر روی . را خود حقوقدرصد  ١٨ نيز

پارازيت می اندازيد تا کارگر از ) بی بی سی و آزادی(راديوھای خارجی 
تمام کرده ای خارجی را من دانشکده زبان ھ. يق محروم گردددانستن حقا

چون که به پول  اما برای کار به معدن رفتم تا درآمد بيشتری کسب کنم،ام 
 ٢۵من تنھا . دلم می خواھد به رستوران و کاباره بروم. بيشتری نياز دارم

ھدف من فرار به اياالت متحده . سال سن دارم و دلم می خواھد زندگی کنم
   .»آمريکا به عنوان توريست است

  
   گواليف. س. یسمرقند، ازبکستان، ا

 ،ھستند ...و نجادوگرا ،ھاسران حکومت از نسل بيک  اينجادر «
به ھمين دليل ھر ساله مزارع پنبه در . ھستندفاسدان غارتگران و 
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برکت ملت را از بين می  به عمد .ازبکستان به نابودی کشيده می شود
که بيشتر غارت کند و از بين  ھر کس. آن توجھی نمی کند کسی بهبرند و 
 »والست« ايالتدر  ١٩۶٣در سال . اعطا می شودبه وی پاداش ببرد، 

تمام مزارع پنبه را . بيش از نيمی از احشام و ماکيان از بين برده شدند
. را اعالم کردند و بسآمار . شداما نشان لنينی به ايالت اھدا  ساختند نابود
   !کاغذی و پشت سر آن ھورا کشيدن ارقام

 یھا افراددر رأس آن. کومت شوروی حاکم نيستدر کشور ما ديگر ح
  . »ھا در کاخ کرملين نشسته اندپيتاليست حاکم ھستند و رھبران آنکا

  
   »کومسومولسکايا پراودا«از نامه ھای ارسالی به روزنامه 

  نامبی عنوان، بی 
خورشيد “مقاله  ١٩۶۵ژوئن سال  ٢٠به تاريخ  »ترود«در روزنامه «

برای “ درج شده بودکه در زير آن خواندم  را ”؟برای چه کسی می تابد
به استراحت می  ھم در غرب بورژوازی“ :در ادامه آمده بود. ”منتخبان
 اما برای چه انی می درخشدجا نيز آفتاب دل انگيز تابستآندر  .پردازند
   ”؟کسی

که  آنھاقايق شخصی تفريحی  به چاپ رسيده تصوير در تصاوير
ورود که ی خصوصی يدر پالژھاآفتاب گرفتن و خوشگذرانی مشغول 

برای اين ثروتمندان  .می شد ، ديدهاستممنوع به آنجا اکيداً زحمتکشان 
خود  اوقات فراغت آنھا ھمشھرياننفر از دارد که ميليون ھا ھيچ اھميتی ن

   .کجا و چگونه می گذرانند را
تفاوتی ميان غرب و اتحاد جماھير شوروی  که چهانديشيدم 

وجود که ھيچ تفاوتی رسيدم به اين نتيجه  ؟سوسياليستی وجود دارد
  .»ندارد
  

   ناملنينگراد، بی 
 رھا سال است که بی رحمانه مورد استثمار قرا ده مردم عادی کشور«

روبلی کدام گوشه از  ١۵٠ـ  ۵٠خودتان قضاوت کنيد که حقوق . گرفته اند
ھای مردم را می تواند تأمين کند، آنھم در مقابل قيمت ھای سرسام  ھزينه

از تا چه اندازه  افرادی که در کالخوز کار می کنندپس  ؟آور امروزی
 ؟ی کنندم” خوشبختی“احساس ه شدن خود بيگاری کشيد ده بهھمچون بر

کارت شناسايی حتی . انتقال پيدا کنندبه صنايع  زاز کالخو دنمی توانن آنھا
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 ھيچکس .فی نامه ای به آنھا داده نمی شودھيچ معر. داده نمی شود آنھاه ب
   .»نيستآنھا را در ھيچ جايی پذيرا 

  
   ناممسکو، بی 

ھر کس کار نکند، نمی “ :است چيز اصول مارکسيسم تنھا يک«
بسياری وجود دارند که به غارت و چپاول مشغول ھستند افراد اما  ”خورد

برای خود  ،زحمت می کشندساس وجدان خود که بر ا آنھا و بھتر از
   ...می آيد بکارذ پس اين اصول تنھا بر روی کاغ. زندگی بھم زده اند

 کهشب  ”کمونيسم“به آن حد رسيده ايم که حتی در پايتخت کشور مھد 
 بيرون رفتن مخاطره آميز است نيزب حتی به ھنگام غرو ،دارد جای خود

نتيجه می رسيم که  اينپس تنھا به  .ھيمسر تکان می د اما ما برای آمريکا
در پايين اين  وانند اين مشکالت را برطرف کنند،اگر باالدستی ھا نمی ت

ما يعنی کارگران،  .گروه ھای دفاع شخصی حل گردد ا تشکيلبمشکل 
نچه که در مسير زندگی و ساختن کمونيسم آخودمان ھر ھمان قشر مھم، 
به زودی حکومت  .ديگر کافی است. يمبرمی داراز ميان  ،مانع تراشی کند

  ...شوروی پنجاه ساله می شود
جوانان “رسيده که نظم و انضباط را برای ديگر زمان آن فرا 

به چرا که در غير اين صورت از آنھا يک طفيلی  برقرار سازيم ”طاليی
   .»بار خواھد آمد

  
  »ليتراتورنايا گازتا«از نامه ھای ارسالی به 

   بابين. و ،سيبيرسکوايالت نو 
ھای  راجع به سياستدسته جمعی نشسته ايم و  ينجااھم  ما ھمه با...«

اگر حقوق . قرار گرفتمن  بر عھدهنوشتن نامه . می کنيمباحثه حزب م
 ً بی، بوروکراسی، جاه طلرھبران ما از حقوق کارگران بيشتر باشد حتما

بنابراين . آيدمی  پديد، تن فروشی و استثمار انحطاط اخالقی، تغيير ماھيت
 وح نبايد از حقوق کارگران بيشترتمامی سط مسئوالن در يهحقوق کل

   ...شدبا
استالين بنيان نھاده شد بلکه کيش شخصيت  فقطنه در دوران استالين ...
ديکتاتوری و  وجود آورده برا سوسياليستی  ژوازیبورو جديد طبقه

 را نمی خواھد خلق ما برابری. قرار ساخترا بر بورژوازی سوسياليستی
   .نمی خواھد ھم اما بورژوازی را

نيروھای درستکاری در حزب ما ھستند که ھميشه به مبارزه ...
بيشتر خود را ويژه پس از مرگ استالين ه ب ند و اين مبارزهه امشغول بود
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معلوم شد که اين عقب نشينی اجباری نيروھای  ھانمايان ساخت اما بعد
شخصيتی  کيشمشخص است که  امالً اکنون ک. بورژوازی بوده است

. برمی گرددکل کميته مرکزی  به تقصير آنو  بود ف تصنعیخروشچ
ف نيست بلکه بر ايص بر عھده خروشچاست که مسئوليت ھمه نق مبرھن

به نفع بورژوازی بود که سياست ھای . گردن کميته مرکزی نيز قرار دارد
 ه جمعیدستو تفکرات  داعالم نماي خود را تحت نام يک شخص

اکنون اين خطر . مردم داده شودخورد به از سوی يک نفر بورژوازی 
گام بردارد و باز وجود دارد که کشور ما به سوی بورژوازی بزرگتری 

ً چرا نيروھای پاک .باز گرديم و بريا دوران سرکوب استالينھم به   واقعا
الً کام ؟پيروزی کامل و قاطع دست يابند نتوانستند بهحزب ما  و صادق

کاستن از  .شدمحکوم  ساده بسيارکه اعمال استالينی  واضح است چرا
ل بصورت پنھانی و ھمه اين مسايعملی نبود چرا که حقوق بورژوازھا 

حزب و خلق تکيه  نيروی رو فصل گرديد و بمخفی از حزب و مردم حل 
   .نشد

کميته  توصيه ھای زندگی خلق بھبود شرايط جھت در حال حاضر...
 ۶٠٠الی  ٣٠٠ماھانه : دآيمی دراجرا به صورت  نبديزب مرکزی ح

 کارگران کالخوز ماھیا به امداده می شود  سارؤحقوق به مازاد بر روبل 
اکنون ھيچ مردم ما . پرداخت می گردداضافه حقوق  روبل ۴٠ الی ٣٠

ً برای سوسياليسم دلتنگ ھستند. ندارندانگيزه کمونيستی  . مردم ما واقعا
ھنوز دموکراسی . ای نوزيده است از کنگره بيستم باد تازهآری، ھنوز پس 

 ،از دولت دريافت می کنند ماًموران حزبی که حقوق زيادی. نيامده است
آنھا . از حقوق زيادی برخوردارندھستند که طبقاتی نمايندگان تنھا 

ه مشکالت را آنھا ھم. ھستند نه نمايندگان ھمه مردم بورژوازینمايندگان 
   .صنف بورژوازی خودشان حل می کنندع تنھا به نف

شده است و  مرتکباشتباھات بسياری  بحزکنونی کميته مرکزی ...
اشتباھات . ابل اثبات استباھات صورت گرفته با داليل علمی قاشت کليه

دبختی اينجاست که خلق ب. بسيار بوده است اما بدبختی فقط اين نيست
آنھا نبايد از سياست ھای  .کميته مرکزی حزب وجدان ندارد می يابددر

 .ه خود استفاده کنندو تبرئ توجيه ،کثيف بورژوازی خودشان برای حفاظت
کميته برای  که اکنون می دانيم .را تغيير دھندھا سياست  يهآنھا بايد کل

ما گمان می کرديم که . امری مقدس يا کمونيستی وجود نداردمرکزی 
سان ھا و از مقدس ترين ان اعضای کميته مرکزی از بھترين کمونيست ھا

    ...ھستند کشورھا دريافتيم که آنھا تنھا پولدارترين اشخاص ھستند اما بعد
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و  درستکار یکمونيست بايد شخص يککه می انديشند م ما مرد
به . بدون آنکه ذره ای خودخواھی در وی وجود داشته باشد، استثنايی باشد

اند و ھا را به خوشبختی برسآن مند باشد و تالش نمايد تاه عالقتوده مردم 
 ؟پس يک رھبر کمونيست چگونه بايد باشد. خود را به خلق نزديک نمايد

زمانی دروغ و . ..دزرژينسکی باشد ھمچوبايد ، بايد ھمچو لنين باشد
سرکوب از جامعه رخت برخواھد بست که بورژوازی سوسياليستی وجود 

وجود باشد، باال و پايين وجود نداشته  سرمايه دار و فقير. نداشته باشد
  .»باشدنداشته 

   
  پريخودکو .پتروسک، وپرودن
يا در کشور بحران جديد سياسی  ؛راھی انديشه مانده ام من در دو«

می خواھد زياد ھم دور نيست و است که وجود دارد و يا سياست جديدی 
 نه اين و نه آناما  .کشور را به سوی سيستم اداری استالينی بازگرداند

ما نياز به  .، مطلوب و شايسته نيستمقبولکدام برای خلق شوروی ھيچ
واقعيات  بايد در برخی. داريم واقعيتکيفيت برای دريافتن يک ارتباط با

   .گردد نظر تجديد انهو متحجر منسوخ
گاه  ه کشوری زندگی می کنيم و ھيچکه در چ معلوم کنيماوالً بايد 

 .کنيمفراموش ن ،کومت ماستقانون اساسی کشور را که پايه و اساس ح
آزادی  گفتن بدون مسئوليت سخن .در پس اعتقادات من آزادی وجدان است

دثی است که در کشور ھمه حوا اعالم و چاپ آزادی بيان بيان نيست بلکه
درست است که نبايد ھمه مشکالت کشور را فاش ساخت و . رخ می دھد

 .يگر سکه استآن روی د کتمان مشکالتاما  مايه شادی ديگران شد
شايعاتی که در کشور پخش می شود، مراتب بی اعتمادی به اطالعات 

نامناسبی به و اين امر روزنامه ھا و حکومت و حزب را فراھم می آورد 
داده  اندکی بسيار اھميت ياتئلکن در کشور ما به اين جز دآيمی  حساب

و نابجا  بجالفظ توده،  ازاغلب ھمان توده می ماند ولی  توده. می شود
   .استفاده می کنيم

اين حزب اکنون . اتحاد شوروی بگويم چند کلمه از حزب کمونيست...
لنين به ازدياد بيش از . یا. زمانی و. ميليون عضو دارد ١٠نزديک به 

حتی پس از پيروزی اکتبر نيز . اندازه صفوف حزب ھشدار می داد
ھنگامی که . عدرھای حزب به روی ھمه گشوده نشد، مگر در برخی مواق

ارتش سرخ نتوانست در مقابل ھجوم گارد سفيد مقاومت کند و حکومت 
حزب شروع به  زمانآن  ،در معرض محاصره قرار گرفت شوروی

تأييد دريافت برگه  در آن دورهاين در حالی بود که  و عضوگيری نمود
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که در اين شرايط  آنھا. عضويت به منزله امضای حکم اعدام شخص بود
کلمه کمونيست بودند و گمان نمی  واقعیی امی پيوستند به معنبه حزب 

   .می داشت پی منفعتی در اد فرصت طلبرود که اين موضوع برای افر
 ١٠بلکه بالغ بر  ھزار نفر نيست ۶٠٠گر اعضای حزب اکنون دي...

و اين رقم آن قدر زياد است که من زمانی می توانم می باشد ميليون نفر 
لنين را . یا. ما خواسته ھای و. بردارمرا ه يک صفر آن آن را باور کنم ک

فکر نمی کنم که اين خواسته ھا در گذر زمان . به فراموشی سپرده ايم
خاطر  هعقايد کمونيستی بلکه ب از رویبرخی نه  چرا کهتلطيف شده باشد 

که روز به  شايد بھتر باشد. شخصی خويش به حزب می پيوندند منافع
ای حزب افزوده شود تا اغلب جمعيت کشور را در اعض ر تعدادروز ب
 که با به انتھا رسيدن طرح حزبیآن وقت است . خويش بگيرد چترزير 

بدون توجه به کيفيت  تاما رشد کمي. خواھد رسيدنقش آن به پايان يگر د
   .است قرار نگرفته تحسينمورد گاه  ھيچ

محاسبات  اشتباھات و ابط خارجی نيز ھمچون روابط داخلیدر رو...
 اتحاد شوروی حزب کمونيست. ه استنادرست بسياری صورت پذيرفت

. ده استاز دست دارا خود در جنبش ھای کمونيستی جھانی پيشتازانه نفوذ 
جه دو حزب برای نشان دھنده تالش ھای بی نتي بحث ھای بی پايان با چين

ھا و نقطه نظرات خود به ھمديگر است و رھبران حزب تحميل شعار
ً وجود داشت،  انسته اند بهنتو دست پيدا کنند و راه حل مشترکی که قطعا

تنھا به افشای نقاط ضعف  رفتار ھمچون دو ھمسايه بد در نھايت خرسندی
اگر . و نقصان ھمديگر پرداخته اند و اين وضع بسيار وحشتناکی است

نمايندگان يک تفکر و انديشه نمی توانند با ھمديگر به تفاھم برسند پس 
 ؟ونه دو سيستم کامالً متضاد و مخالف می توانند تعامل داشته باشندچگ

يعنی حزب ما يک تئوريسين قوی مبانی مارکسيسم و لنينيسم ندارد که 
يگانه راه صحيح لنينی را برای پيشرفت آتی کشور بيابد و اکنون بتواند 

در اين  ؟ابراز نمايد رايگانه نظر صحيح لنينی در مورد شرايط امروزی 
نيازی به اين نيست که فرمول ھای لنينی را با دوران امروزی  مسير

سازگار سازيم بلکه بايد قدرتمندانه در مراحل بعدی اصول لنينی گام 
   .برداريم
در حال حاضر از نام لنين در تمامی جنبش ھای کمونيستی کارگری ...

و آزاديبخش استفاده می شود و ھر کدام راه و روش خود را درست می 
که فرقی نمی کند عضو حزب  پس تفکر يک کارگر ساده شوروی .پندارد

، ”شعور تابع وجود است“ :کارگران می گويند ؟، چه می شودباشد يا نباشد
ملزومات ضروری زندگی را در اختيار ما بگذاريد و شرايطی را مھيا 
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سازيد که فکر ما معطوف به نياز فردای خودمان نباشد، تا مادران و 
خود را برای يافتن  ”آزاد“ بيشترين زمانما مجبور نشوند ھمسران 
که شعور ما به ست ا اين صورتدر ... در ميان دکان ھا بگذرانند خوراک

نان سفيد و کره  است که ماکار درستی  اينبينديشيم آيا  تا حدی می رسد
  .می خوريم اما در آن سوی کره زمين بچه ھا از گرسنگی تلف می شوند

و کارگر راضی نيست که ما  گر استاين سخن کار
خودمان ھستيم که ” دوستان“قدر نگران  ما آن. باشيم ”دلسوز“خيلی 

 صدھا توليدی در کشورھای ديگر ايجاد می. خودمان را فراموش کرده ايم
 اريم و ھر قرارداد تجاریذمی گ آنھاکنيم، وام ھای مناسب در اختيار 

رفتن وام ھای اعطايی بانک ھای حتی از پذي. را امضا می کنيمی پيشنھاد
ھا حرکت  تبا اين حرکت به نفع کاپيتاليس .انگليسی نيز امتناع نمی کنيم

. گر کشورھا باال نيستيسطح زندگی در کشور ما در مقايسه با د. می کنيم
   .گفتن صحيح نيستبله فقط به بمب و موشک بله 

ه است اما خلق شوروی می داند که چه مسئوليتی را بر عھده گرفت...
اگر يک شھروند عادی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بايد از 
خصوصيات واالی اخالقی برخوردار باشد پس آنھا که بر ما حکم می 

   ..؟خصوصياتی برخوردار باشنداز چه بايد  ،رانند
شته ذماند پس احتمال تکرار اشتباھات گاگر ھمه چيز مثل گذشته ب...

خودمان کمتر تعريف و تمجيد  از. ی جدی تر باشيمکمبايد . نيز وجود دارد
   .شودرھبر کاسته  شخصيت کيشو  نقايصکتمان بايد از . کنيم

شھروندی عادی ھستم . حتی کومسومول ھم نيستم من کمونيست نيستم
از  ”کيش شخصيت“. اما دلم می خواھد در کشورم حرف و عمل يکی باشد

ما ارگان ھای حکومتی بسياری . رخ ندھد ”کودتاھای درباری“ .بين برود
   .»داريم که می توانند از پس اداره کشور برآيند

  
   کيسلوا. کيف، ن

 پرسند آيا کمونيستبه ھا از من من ترسم از آن است که وقتی بچ«
در تراموای  ؟واقعاً چه جوابی به آنھا بدھم .به آنھا بدھم جوابیچه  ؟ھستی

 آنجادر شما . برويد ”کوپيلنکو“ شھر کيف بنشينيد و تا ايستگاه ٣٠شماره 
مردم “ .عادی نيست فروشگاهاين . را می بينيد ”سترونمگا“ فروشگاه
مراکز ويژه به بھايی نازل  ارزاق در. گذاشتندنام  ”ته مانده“آن را ”عادی

باری که در خوار اينجادر  .به کارمندان کميته مرکزی فروخته می شود
ن حزبی فروش نرفته است، عرضه کارمندابه فروش ارزاق  ويژهمراکز 
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ژه و حتی در کشور ما بيمارستان ھای ويژه، داروخانه ھای وي. می شود
   .»اين وحشتناک است و ھتل ھای ويژه وجود دارد

  
   مسکو، گروموف

 ...واری از امتيازات اجتماعی، حزبی ملزومات زندگی و برخورد«
 طولدر  ”رھبریرجال “با آنکه . موجب ايجاد اختالف طبقاتی شده است

به  ،زمين زندگی می کننددمی را که در زيررسال قادر نبوده اند تا م ۴٧
منزل در  شانخودبگذارند اما  آنھا کن در اختيارروی زمين بياورند و مس

 زيربنای سرانهآمار  حرکتو با اين اعيانی زندگی می کنند ھايی 
که  زمانآن . رسانده اند مربع متر ١٠به  را ھر نفر بهيافته اختصاص 

خانه ھايی پيشنھاد ثبت نام در مؤسسات تعاونی داده می شود،  ”مردم“به 
آن  ...بخشيده می شود ”رھبریرجال “رايگان در کاخ ھا و قصرھا به 

با وسايل حمل و نقل  فوو ـ مازيلوفمدودکو زمان که مردم به سختی از
 رجال“، باز می کنندشھری برای رفتن به محل کار خويش راه 

در داخل اتومبيل ھای دولتی از يک کوچه در مرکز شھر به  ”رھبری
ت مردم دوره استراحدرصد  ٩۵ ھنگامی که. وچه ای ديگر می روندک

مان و امکاناتی در نوع بدون دريافت ھيچ ساالنه خود را در بدترين شرايط
 صنفی سراسرشورای مرکزی اتحاديه ھای  چون( رسانندبه پايان می 
را تأمين درصد زحمتکشان  ٧الی  ۵ خدمات درمانی تنھا اتحاد شوروی

استراحتگاه ھا را  دررايگان گواھی استراحت  ”رجال رھبری“ )می نمود
حتی که آنجالب . ندھی دزير آفتاب لم م دريافت نموده و در پالژھای خالی

   .»رفتن به پالژ نيز آسانسور آنھا را می بردبرای 
   

زنامه معروف آن دوره در اوايل سال رو ٣اين نامه ھا توسط دفاتر 
دوران برژنف و اصالحات . ه بودبه کميته مرکزی تحويل داده شد ١٩۶۶

مردم ھنوز به تغيير و تحول امور ايمان . بود گرديده آغاز تازهکاسيگين 
ه نماييد ما در چ معلوم«آنھا تقاضا می کردند که  داشته باشيدتوجه . داشتند

   .»کشوری زندگی می کنيم
کلی را بر عھده که ديگر سمت دبير آندروپوفسال ھا بعد يوری 

ً  ،گرفته بود بايد  اوالً « :ا تکرار نموداين عبارت رکلمه به کلمه  تقريبا
فق به واما وی م »...زندگی می کنيم یکشورر چه مشخص کنيم که ما د

آن فکر  بهحتی چرننکو و گورباچف  ،شينان ویانجام اين امر نشد و جان
   .دندنبو ھم
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 حقوق ماھانه در کميته امنيت دولتی آذربايجان ھر ماه بيستمدر ...
که ھمه انتظار را  افراد شوخ طبع اين روز. پرداخت می گرديد کارکنان

ھا  کمونيستھمان روز نيز  .روز چکيست نام گذاشته بودند ،می کشيدند
سرھنگ . داخت می نمودندبه کميته حزبی پرحق عضويت خود را 

 رئيسآن روز تصميم گرفت خود به اتاق  دبير کميته حزبی ،بيستروف
   .حيدر علی اف برود یجديد کميته امنيت دولت

 :به او گفت ،ی به اتاق را دريافتعلی اف ھنگامی که دليل آمدن و
خودشان برای پرداخت حق عضويت بايد رفيق بيستروف، کمونيست ھا «

  .»ه شما سر می زنمبه اتاق خودتان برويد، من ب. نزد شما بيايند
ماه رھبری کميته امنيت دولتی جمھوری  ٢٣ژنرال علی اف به مدت 

طی دستور ويژه  آندروپوفيوروی والديميرويچ . را بر عھده داشت
اتحاد جماھير  شورای وزيرانوابسته به کميته امنيت دولتی  ١۶۶شماره 

 قرار تقديرد مور را خدمات وی ١٩۶٩نوامبر سال  ٢٧ همورخشوروی 
  :داد

سال در ارگان ھای  ٢۵علی اف عليرضا اوغلو بيش از سرتيپ «
 مأمور رده ھایدر طول اين مدت وی . امنيت دولتی کار کرده است

از . است طی نمودهجمھوری را عملياتی تا رياست کميته امنيت دولتی 
ھمه دانش و انرژی  ،بوده که رفيق علی اف در سمت ھای رھبری زمانی

در اجرای  .ه استأمين امنيت دولتی وطن ما صرف نمودخود را در راه ت
وظيفه خود نمونه بوده و خود را يک تشکيالتی خوب  باوجداندرست و 

   .نشان داده است
ی کميته مرکزی حزب دبير اولدر حال حاضر رفيق علی اف به 

به سبب خدمات  :می دھمدستور  .آذربايجان انتخاب شده است کمونيست
سرتيپ به مراتب امتنان ارگان ھای امنيت دولتی  متمادی و ممتاز در

منقوش به نام به وی  و ھديه نفيس اعالمعلی اف عليرضا اوغلو حيدر 
   .اعطا گردد

  
اتحاد جماھير شوروی  شورای وزيرانرئيس کميته امنيت دولتی 

   سوسياليستی
  »)آندروپوف(

  
قابل اين ه وزارت امنيت ملی آذربايجان در مزموان مھمانمعموالً وقتی 

   ؟چه ھديه ای: می پرسند ،ستنديسند داخل ويترين می ا
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وزارت امنيت  آمار ـ حتی برای رئيس شعبه کنترل سؤالپاسخ به اين 
زندگی  پدرھمچون راف که خود نيز خاقانی باق سرھنگ. ملی سخت است

معموالً اسلحه ای : کوتاه پاسخ می دھد ،را وقف اين خدمت نموده است
  .ھديه می دھندمنقوش به نام 
ناگفته  مطلبی مرسومعادت وی به دليل  کوتاهجواب به دنبال 

   .توجه داشتن اھميت دارد ؟ستا مھم اينمگر : ھويداست
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 بخش پنجم
 در رأس جمھوری

 
 

، باکو١٩۶٩جوالی سال  ١۴  
  

ربايجان آذ پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست ١۶پروتکل شماره 
   .١٩۶٩جوالی سال  ١۴ همورخ

دستور . »فوق العاده محرمانه«ا مھر ھفت صفحه تايپ شده ماشينی ب
کميته مرکزی حزب کمونيست  دبير اولمسئله تشکيالتی درباره « :جلسه

   .»آذربايجان
ی مھمانن حضور بدومسائل تشکيالتی حزب کامالً آشکار است که 

ايوان واسيليوويچ . تمورد بررسی قرار نمی گرف واالمقام از مسکو
. به باکو آمد اتحاد شوروی دبير کميته مرکزی حزب کمونيست ،اپيتونوفک

   .وی نھاده شده بود بر عھدهسخنرانی آغازين 
 ١٠شما می دانيد که در « :نگاھی به سالن انداخت و گفت کاپيتونوف

ذربايجان بر عھده آ حزب کمونيست سال اخير دبير اولی کميته مرکزی
اف ھر آنچه که رفيق آخوند .بوده است افآخونديوسف اوغلو رفيق ولی 

انجام داده و در جھت رشد اقتصاد و فرھنگ  است، در توان داشته
و ايدئولوژيک زحمات فراوانی  حزبی تشکيالتی مورجمھوری و بھبود ا

رو به تحليل در اين اواخر وضعيت جسمانی رفيق آخونداف . متحمل گرديد
جام مسئوليت بسيار عظيم و رفته و او خود نيز نيک دريافته است که ان

پيچيده در سمت دبير اولی کميته مرکزی حزب برايش طاقت فرسا شده 
اجعه به کميته مرکزی حزب به ھمين علت ايشان پس از مر. است

   .»علمی انتقال يابد بخشتا به  تقاضا نمود اتحاد شوروی کمونيست
حترام و آکادميسين چندی پيش در کمال ا پزشکیتقاضای دکترای علوم 

 تروز قبل از اين جلسه وی به سمت معاون يک و شدمورد پذيرش واقع 
   .آکادمی علوم جمھوری منصوب گرديد
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اکنون اين « :سکانداری ماھر بر موج می راند ھمچون کاپيتونوف
وجود می آيد که رفيق آخونداف از پست دبير اولی و عضويت ه مسئله ب

   .»ايجان کنار می رودآذرب ر بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستد
  

  :م جانشين آخونداف را اعالم کندبايست نامی  کاپيتونوفديگر  حال
 ای جايگاه دبير اولی حزب کمونيستاست که بر کامالً آشکار«

آذربايجان نامزدھای بسياری در نظر گرفته شود زيرا که کادرھای بسيار 
ً  خوبی بسيار  نه ھامی توان گفت که گزيدر جمھوری وجود دارند و يقينا

  .گسترده خواھد بود
ما پس از بررسی و تحقيق بر روی اين مسئله از ھر نظر بر گزينه 

که در حال حاضر رئيس کميته امنيت دولتی علی اف . ع. رفيق ح
   »...به اتفاق نظر رسيديم ،شماستجمھوری 

ھيچ فردی از افراد داخل گمان نمی کنيم که بيان اين اطالعات برای 
ً آخونداف ولی که  چون. تظره بوده باشدسالن غيرمن بيمار بود و حقيقتا
ھنگام حتی وی . ماه در مسکو تحت درمان قرار داشت ٣نزديک به 

مالقات با برژنف جھت ارايه تقاضای خود مبنی بر موافقت با انتقالش به 
 ه جھتبنشان داد و نيز ات پزشکی خود را مراکز علمی، نتيجه آزمايش

 »ناراحتی وجدان«از شايسته و بايسته امور جمھوری  ناتوانی در انجام
مورد نظر بدون شک آخونداف اسامی جانشينان . سخن گفته بودخويش 

  .اعالم کرده بود اما اين بار انتخاب با وی نبودنيز خويش را 
 ١٩۶٩اوايل سال  ،خاطر می آوردحيدر علی اف به ھمانگونه که 

حيدر، تو « :با وی تماس گرفت ،خبر بودچيز با دوستی قديمی که از ھمه
  .»آذربايجان ھستی ير اولی کميته مرکزی حزب کمونيستتنھا نامزد دب

  .اين خبر برای علی اف بسيار غيرمنتظره بود
. فکر نمی کنم چنين سمتی را به من واگذار کنند. ممکن استاين غيرـ 

   ؟چرا من از اين موضوع بی خبرم
حال حاضر خودت را برای کار  در. وقتش که برسد باخبر می شوی -
  .کنآماده  جديد

دبيرکل کميته  سه ماه پس از اين تماس حيدر علی اف به مالقات با
که خود از را آنچه . اتحاد شوروی دعوت گرديد مرکزی حزب کمونيست

  :در پی می آوريم ،ش می گويدا تحوالت آن دوره از زندگی
لئونيد برژنف با . رفتمدر کرملين من به طرف اتاق کار برژنف «
   :صورت گرفت یصحبتچنين بين ما . مرا به حضور پذيرفت لبخند
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 نامزدرا به عنوان  ـ رفيق علی اف، ما به اين نتيجه رسيديم که شما
   .آذربايجان معرفی کنيم کميته مرکزی حزب کمونيست یدبير اول

ی دانم اما اين پست را م ژنف، من اين را افتخاری برای خودـ رفيق بر
  .نمی خواھم

ی صميمانه و ” تو“که صحبت ما به  برژنف متعجب شد و در حالی
   :گفت ،دوستانه مبدل گرديده بود

مسئوليتی را به تو ما چنين پست حساس و پر ؟نمی خواھم يعنی چه“
کميته مرکزی حزب  یبير اولد: من ھم در پاسخ گفتم .”پيشنھاد کرده ايم

  .مين دليل نمی خواھمبه ھ ،مسئوليت ساده ای نيست کمونيست
ديگر مشخص بود که وی  .اما برژنف به مخالفت من اھميتی نداد

مرا مورد بحث و انتخاب پوليت بورو ھم . را گرفته است تصميم خود
در مناسب ترين فرد داده بود و به اين نتيجه رسيده بود که  بررسی قرار

   .»وضعيت کنونی جمھوری تنھا حيدر علی اف است
ی خويش را برتر يلدال ،می گرددبه آن سخنان بروقتی  حيدر علی اف

پاک بودن پرونده  کار در کميته امنيت ملی،« :گونه بيان می کند اين
مندی ه محبت و عالق ، ابرازجلب نموده بودمشخصی، اعتمادی که من 
   »...طور فکر می کردم به ھر حال من اين. آذربايجانی ھا نسبت به من
که اين  بودمشخص  و کامالً  ه بودنجام دادرا ا مسکو انتخاب خود

بسيار  ؟اما به چه داليلی .خواھد گرفتانتخاب مورد پذيرش باکو قرار 
ر توصيه ھای دبير اولی که اکنون جای خود را به حيد خواھد بودجالب 

  :، بخوانيماست علی اف واگذار نموده
زب بی برای کميته مرکزی حرفيق علی اف برای آنکه دبير اول خو«

ھای الزم را چه از نظر سياسی و  ھمه ويژگی ،باشد يجانآذربا کمونيست
، بسيار داناست دارد کافی تحصيالت عالی. ستچه از نظر تخصصی دارا
را دارد که در مدتی کوتاه به نحو احسن کارھايی  و از ھر نظر آمادگی آن

 طوره برای آنکه نسبت به تمام کادرھا ب. صورت دھد عظيمدر مقياسی 
با در نظر . است طرفيکسان رفتار کند، به اندازه کافی حزبی و بی 

ما . مسئله کادری در آذربايجان مسئله ای کليدی است ،گرفتن گذشته و حال
احزاب و ( »می شناسيمشايسته و  درستکاروی را به عنوان کمونيستی 

   .)آرشيو مرکزی دولتیاز  جنبشھای سياسی،
به سمت دبير اولی انتخاب  اکنونکه سخنرانی حيدر علی اف به حال 
  :، توجه نماييدشده است

و به سختی و  بوده من به مسئوليت خطير خويش در اين سمت واقف«
می خواھم  .ھستم آگاه ،ن سر و کار خواھم داشتپيچيدگی مسائلی که با آ



 130

تا بتوانم  خواھم گرفت بکارھر آنچه در توان دارم  ،به شما اطمينان بدھم
من در اين کار به پشتيبانی و  .تماد بزرگ و واالی شما باشمی اعپاسخگو

، اعضای آذربايجان ته مرکزی حزب کمونيستکمي یکمک يکايک اعضا
 يیامی کارکنان شوراو تمحزبی مسئول کادرھای  ،بوروی کميته مرکزی

گروھی مشترک و  گمان می کنم کار. اميد دارم ما جمھوریقتصادی و ا
   .»فقيت آينده ما باشدوم واند ضامنفعال ما می ت

در سراسر اتحاد شوروی و نيز در  به اين پست انتخاب حيدر علی اف
از حوادث ھنوز . خارج از کشور انعکاس عظيمی به ھمراه داشت

بھار «در تاريخ  ھای شوروی توانسته بودند که تانکمعروف پراگ 
لين ايدئولوژيست ھای کرم. نگذشته بودسال  يک ،گذار شونداثر »پراگ

انتقال رئيس کميته امنيت . در تمامی خطوط محکم می کردندپيچ ھا را 
ھشداری آشکار ھم به  باالی حزبیدولتی جمھوری به سلسله مراتب 

که اين کارھا  ھمه می دانستند .کادرھای حزب و ھم به ليبرال ھا بود
   .صورت می پذيرد چگونه و به چه علت

ين بار به شوخی گفته بود که در از آن ھنگام به بعد حيدر علی اف چند
اين  تشابه البته. را دارد ی خودروز تصرف دژ باستيليا اش تقويم شخصی

قھرمان کتاب ما به . می باشد مشروط ١٧٨٩سال ی پاريسحوادث  باامر 
آن مسئوليت جديد در  و به تبعپست جديد . ده بودربدژھای حکومت حمله ن

 ھمچنين و به حساب می آمد رد ویبه عملک ی شايستهاعتراف مقياسی عظيم
 استعداد و بالقوه توانا بابالفطره چنين انسان  به سربلند بيرون آمدناطمينان 

  .ترسنگين  آزمون ھای از
لئونيد اين مالقات فراموش نشدنی با  ضمن يادآوری حيدر علی اف

خاطرنشان می  بيان اثرات اين تحوالت در سرنوشتشو  برژنفايليچ 
را  »امکان خدمت بيشتر و بھتر به مردم عزيزم« تحوالتاين که  سازد

   .ساختفراھم 
که حيدر علی اف پس از مالقات با برژنف بود نخستين فردی  بوبکوف

ھم با تمام ژنرال ارتش آن ديدار ديرين را ھنوز . به ديدارش شتافت
  : جزئياتش به خاطر دارد

آن . ن آمدمنتظره نزد مسرزده و غير علی اف بدون تماس ھميشگی«
   :خجالت زده شده بودکه از چھره اش برمی آمد از چيزی  طور

  ؟ـ فيليپ، می توانم خواھش کنم کسی مزاحم حرف زدن ما نشود
   ـ البته
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و آمده برژنف  نزدن تازه از يفت که ھمگمی . و تلفن ھا را قطع کردم
ه جمھوری به وی پيشنھاد شد کميته مرکزی حزب کمونيست یدبير اول
  . است

ميدانی . ، مشورت کنممن آمده ام که فقط با تو حرف بزنم: ادامه دادو 
دلم نمی خواھد جای ديگری بروم اما از سوی ديگر رضايت  سوکه از يک

   .خودم را اعالم کردم
معاون رياست کميته امنيت دولتی  ،ون تسويگونيمس در ھمين لحظه

 با من تماس از خط مستقيم داخلی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی
ذربايجان را بر رياست کميته امنيت آ او پيش از انتقال به مسکو. گرفت

آنھا در سال . ستان نزديک برژنف به شمار می آمدوعھده داشت و از د
   .ھای پس از جنگ، در مولداوی با يکديگر ھمکاری نزديکی داشتند

  ؟ـ ببين فيليپ، علی اف را نديدی
   ؟ـ چطور مگر

اما من  طالع دادند که به کميته آمده استنی به من اـ ھيچ، از نگھبا
   .نمی توانم او را پيدا کنم

   .حيدر با اشاره به من فھماند که نگويم اينجاست
  .می گويم که به شما سر بزند ببينمـ اگر 

در که  آنچهعلی اف از . ما به صحبت خود در تنھايی ادامه داديم
ته من نمی توانستم با پيشنھاد الب« :ن حرف می زدبا م ،درونش می گذشت

فکر بود که اين او در  .»برژنف مخالفت کنم، اين اعتماد بزرگی است
  .ش چه بايد باشدا نخستين اولويت کاری

ری بدون از بين بردن عقب ماندگی جمھو«که  در اين انديشه بود وی
  .»ممکن است، غيرخورده استکه کل جامعه را  مبارزه بی امان با ارتشا

  
  

 »؟ستھانسان درستکاری  آيا اين شخصوييد بگ«
  

. نمودند ديدارر باکو ھمديگر دبا دوباره آنھا  پس از گذشت چند سال
د که آيا توانسته است بر پديده يدر اين ديدار از علی اف پرس بوبکوف

می توانم يک « :جواب وی گفتف در احيدر علی  .نهيا  گرددارتشا فائق 
آذربايجان رشوه  ه مرکزی حزب کمونيستدر کميت: مچيز را تضمين بدھ

   .»نمی گيرند
اتحاد شوروی وضع به چه  پس در کميته مرکزی حزب کمونيست

در کتاب خود به نام  بوبکوف. سؤال ساده لوحانه ای است ؟منوال بود
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 مافوق تصور اھداو  گران قيمتدرباره ھدايای  »اکميتحو  ب. گ. ک«
 ايليچ سماوری طاليی به لئونيد تاندر گرجسآورده است که به برژنف  شده

بير اول د ،از سوی شريف رشيداف نيز در ازبکستان. برژنف اھدا شد
تويی از جنس خز پال کميته مرکزی حزب کمونيست جمھوری ازبکستان

ھمسر و دختر آندره پائولويچ  بهمخصوص  یبا دوخت و کمياب گران قيمت
 کميته مرکزیو دبير ورو پوليت بعضو  ،کيريلنکو .اھدا گرديد کيريلنکو
  .به حساب می آمدصميمی برژنف  از دوستان

 ،اگر بخواھيم اندکی دقيق تر بگوييم البته ھمه رشوه می گرفتند و
ً ھمه يت دولتی مناکميته رئيس معاون اول  ،بوبکوفبنا بر گفتار . تقريبا

 ،که صاحب چنين اطالعاتی بوده است ھير شوروی سوسياليستیجمااتحاد 
: از جمله ؛قرار داشتند که رشوه نمی گرفتند س حکومت تنھا چند نفردر رأ

 تشکيالتی ھای نيز ھاآن اطرافدر  ...و آندروپوف. و. کاسيگين، ی. ن. آ
از . گرد آمده بودندتکار بودند، پاک و درس که از نظر اخالقی برجسته ای

ی افراد ؛الت و نواحی کم نبودنداگونه افراد در سطح جماھير، اي اين
لياشکو در پاولويچ شربيتسکی و آلکساندر واسيليويچ والديمير  ھمچون

علی اف در  ماشروف در بالروس، حيدرميرونويچ اوکراين، پيتر 
دلگيخ در  سک، والديميرولدر سورد ريژکوفايوانويچ آذربايجان، نيکالی 

 اين افراد   ...فدر سارات فگوسکوزميچ گراسنويارسک، والديمير ايالت 
ديدی از رھبران حزب و دولت بودند که خدمت به مردم را در ج شکل

ه به ارائه خدمات فرمول ھای ھميشگی و سياسی نمی ديدند بلک چارچوب
   .در جھت اعتالی زندگی ديگران می انديشيدند عالی و گسترده

رأس جمھوری قرار گرفت، با اغلب  ھنگامی که حيدر علی اف در
را بايد با  يیبخش ھا چهمی دانست که  وی. کادری آن آشنا بود نيروھای

 بخش ھا بايدکدام در و  ساختحزبی مستحکم  نيروھایاستفاده از 
ند جديدی به او معرفی مھر زمان که کار. نموداخراج را نيروھای حزبی 

ی کارانسان درست آيا اين شخص« :سؤال مورد عالقه اش اين بود، می شد
سؤاالت ديگر در حيطه ه پس از اين سئوال بود که بتنھا  »؟ستھ

   .می پرداخت ...وخدمت به مردم  ی،کار، توان یتخصص
 انسان درستی است ست که آيا فرد پيشنھاد شدهآری، از ھمه مھم تر آن

اين صورت نمی  زيرا در غير ؟يا خير است یشرافتمند انسان آيا ؟يا خير
   .ساخترا ريشه کن  توان دزدی و ارتشا

البته نه فقط برای ( قاتی که برای آذربايجانو اما نمونه ای از اتفا
  :بسيار کاراکتريک به حساب می آمد ۶٠در دھه سال ھای ) انآذربايج
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ند اما ه بودبرکنار نمودرا  ١صدر ساوخوزدريافت رشوه  جھتبه 
کمونيست . گرديدبه ھمين سمت منصوب در جای ديگری بعد  لحظه ای

ی حزب زبه کميته مرکھراف در نامه ای که طااوغلو  طاھرراميز 
استدعا دارم « :نوشتمی شوروی ارسال نموده بود،  اتحاد کمونيست

 شده برای خلق و حزب ماگزارش کوتاه مرا که از نظر مطالب درج 
   .»دييز اھميت است، مطالعه فرمائبسيار حا
نابود و تاکستان ھا بر باد دادن نسبت به نمی توانست که  شخصاين 
 :، با زجر و اندوه می نوشتنشيندب تفاوتبی  وباغ ھای زردآلساختن 

ھکتار از اراضی منطقه به زير کشت خربزه و  ٣٠تا  ٢٠ھر سال «
فريب  اين کار .شان می روددبرده می شود و پول آن به جيب خو ھندوانه

  .»دولت، حزب و خلق است
صدر کالخوز که  نامزدیدر منطقه ای ديگر اعضای کالخوز نسبت به 

دبير کميته منطقه ای . بودند معترض ،ادی انجام داده بودزيدزدی ھای 
   :مردم يک صدا فرياد می زدند. بود ميليس را به جلسه آورده حزب
ديگر االن . االن ديگر ھمه ما روزنامه و مجله دريافت می کنيم«

   .»انتخاب نمی کنند و تھديد ليسميصدر کالخوز را با 
  

توليد به  عرصهدر و متخصص  فقوناظم ابراھيم اف، دانشمندی م...
او از . زمين شناسی قرار داشت اتحساب می آمد و در صدر امور اکتشاف

يش در خود دفاع کرده بود و پايان نامه دکترا علوم نامزدیرساله علمی 
به امور اجتماعی و ورزش  بيندر اين زمانی را نيز . حال اتمام بود

کميته مرکزی حزب  بير اولاما حيدر علی اف، د. اختصاص می داد
 علی افحيدر . داشتدر سر  ویبرای جمھوری فکر ديگری  کمونيست
تخصصی و  باالیآمادگی  و دارای پرانرژیچنين افراد جوان و  حضور

می در کميته ھای حزبی ضروری  را بدون ترديد درستکار و شرافتمند
 ناظم ابراھيم اف جھت مصاحبه گزينشی به ١٩٧١در ژانويه سال . دانست

مصاحبه در کميته مرکزی  سپس. وانده شدخ فراکميته شھری حزب 
اکتبر  منطقهميته ک یسمت دبير اولسرانجام بعمل آمد و  یديگری از و

   .به وی پيشنھاد گرديد جمھوری پايتخت
دو تقريباً صحبت دبير اول کميته مرکزی با جوان کمونيست و دانشمند 

بھار زندگی  ٣۵ه در آن زمان ناظم ابراھيم اف ک. ساعت به درازا کشيد
 خويشھای عمر سال  از ھشتمين دھهپشت سر نھاده بود، ھم اکنون در  را

   .را به خاطر داردخود با علی اف صميمانه  و گفتگوی نصيحت آميز
                                                 

  مترجم. مزرعه داری دولتی  ١
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ليت يکی از سازمان ھای بزرگ پايتخت را ئوعلی اف در آن دوره مس
حاديه ھای توليدی ، مدارس عالی و اتپژوھشیکه با دانشکده ھای علمی 

د که يدر نظر داشته باش :و ھشدار داد در ارتباط بود، به او واگذار نمود
کردن صحبت  نحوهبه . ھمه اشخاص به دبير کميته منطقه ای توجه دارند

يا  می باشدقابل دسترس توجه می کنند که آيا . وی با مردم دقت می کنند
در پست ... دارند در داخل ماشين دقت وینشستن  طرزحتی به . خير

   .دبيری انسان بايد ساده باشد نه مأمور حزبی
. کميته منطقه ای تقسيم شده بود ١٠منطقه و  ١٠در آن سال ھا باکو به 

ف کنايه می زدند که وی تنھا بعدھا به حيدر علی ا: اف می گويدابراھيم 
اما در بين ما  دادرجه می د ینخجوانی ھا را ارتقا افراد خودش يعنی

در . ا آمدمخود من در باکو به دني. يران اول حتی يک نخجوانی نبوددب
روسی قرار داشت، دبير منطقه کيروف  یاغ رفيقدرأس کميته منطقه قره 

    ...وماخی بود امنطقه ش ھلرفيقی ارمنی بود، ھمکاری ديگر ا
از ما ھمه . بازی وجود نداشتھيچ باند اينجاه می کنيد که در مالحظ

چنان تالش می کرديم که حتی  صنعتی آمده بوديم و آن مراکز علمی و
   .عرق می ريختخجالت آسمان از 

ناظم ابراھيم اف را  سه بار ديگر نيز طقه اکتبر باکوکمونيست ھای من
دبير اول کميته مرکزی چندين بار . به عنوان دبير اول خود انتخاب نمودند

ر مورد وی آگاه بود برای سرکشی به آن منطقه رفته بود و از ھمه چيز د
ً او را به نزد خود  يدليکن قبل از ھر انتخاب جد و  فرا می خواندحتما

با کنجکاوی . مذاکراتی طوالنی به مانند مالقات اول با وی انجام می داد
  چه که فکر ده ھای او می پرسيد و در مورد آناز نقطه نظرات و اي
  . ی کردم سؤال، بود نموده مشغولابراھيم اف را به خود 

من انسانی کامالً آزاد بودم و « :يم اف آھی می کشد و می افزايدابراھ
نام و  نامه ھای بی نيزکه در مورد من جا نمی گرفت  تخيالتمدر حتی 
به من  پس از دريافت چنين نامه ھايی حيدر علی اف. نوشته شود امضا
ً به ياد داشته باشيدرفيق ابراھيم اف، يک چيز “ :گفت گونه آن :را حتما

 و با دست ”نيابدزندگی کنيد که اين پندارھای باطل در مورد شما مصداق 
   .»اشاره کرد، به پوشه ای که روی ميز کارش بود

ير کميته مدبه سمت يم اف ھابرا ،حيدر علی اف ه پيشنھادببنا  ھابعد
 یبه نامه ھای ب دبير اول کميته مرکزی. رگزيده شدنشريات جمھوری ب

نمی  ، اھميتوی ارسال می شدکه عليه افراد مورد وثوق  یو امضاي نام
 ویھايی که عليه شايد متقابالً نيز انتظار داشت که نسبت به نامه  .داد

در طول سال ھايی  .ملی صورت پذيردعين عکس الچن ،دوارسالی می ش
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نامه چنين  ،بود حکومتمعاون اول رئيس در مسکو  حيدر علی اف که
تنھا  مياناما در اين يه وی نيز نوشته می شد علھای بی نام و امضا 

اين را داشت تا به علی اف اعتماد کند نه به  درکاين بود که  ريژکوف
در اين باره اندکی بعد و در جای خود . تقلبی مشابه ھم کاغذ پاره ھای

   .صحبت خواھيم نمود
  
  

  کادرھای ثابت ھمه مسائل را حل می کنند
  

سياسی و يا اقتصادی از پلکان ، دولتی لا، رجانھر چقدر سياستمدار
در انتصاب نيروھای کادری بايد  نسبتاداری باالتر می روند به ھمان 

در اين بازی بزرگ گام ھای بی اشتباه وجود . بنمايند یبيشتراعمال نظر 
از ھيچکدام کل ان نه رؤسای جمھور و نه دبير ،نه امپراتورھا. ندارد

ا درباره سياست ھای کادری کتاب ھای پروفسورھ. اشتباه مصون نيستند
می  یمی نويسند و در سخنرانی ھای خود مشاوره ھای بسيار معقوالنه ای

تکيه  ،چه شخصاً می شناسدگونه است که بر آن دھند اما ساختار انسان بدين
نظير آوردن اھالی  ؛ستنمونه ھايی از اين دست بسيار ا. می کند

ل در دوران يلتسين نف، اھالی اورابه مسکو در دوران برژ دنپروپتروسک
   .ن پترزبورگ در دوران پوتينو نيز اھالی س

 کميته مرکزی حزب کمونيست یرھبربه حيدر علی اف زمانی که 
بدين رو در . به ھمکاری چکيست ھا بسيار اميدوار بود ،رسيدجمھوری 

با دبيران و اعضای دفتر کميته مرکزی حزب کمونيست صحبتی که 
پيشنھاد  ،داشتر زمينه طرح مقدماتی نيروھای کادری خود آذربايجان د

 اطالعاتمعاون رئيس شعبه ضد  ،يوسف زادهمحمد اوغلو نمود تا ضيا 
ميته ھای اداری ک ی جمھوری به رياست شعبه ارگانکميته امنيت دولت

 خصوصيات کاری و انسانی ضيا محمدعلی اف  .انتخاب شودمرکزی 
نموده مشترک در کميته به درستی ارزيابی  اوغلو را در طول سال ھا کار

ارگان ھای اداری کميته  شعبهو شک نداشت که وی می تواند در  بود
  .برآيداز عھده کار مرکزی که ھمه نيروھای انتظامی از آن تبعيت دارند، 

ھای عضويت در کميته نامزدبه اين ترتيب نام يوسف زاده در فھرست 
عيت اداری از باالنشين ھای حزبی وی از نظر موق. مرکزی قرار گرفت

نبود و به ھمين خاطر قرار گرفتن نام وی در کميته مرکزی به عنوان 
سيل تبريکات و زنگ . در حرفه وی به حساب می آمدقريب الوقوع تغيير 

  .ھا سرازير شد
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 حيدر علی: تماس گرفت دبير اولا از چند روز ب سپ يوسف زاده
زنگ ھا  ؟مرکزی انتخاب کردند چرا من را به عضويت کميته !ويچي

   .امکان کار کردن برايم نمی گذارد
  !ی باخبر می شویدبه زو :جواب کوتاه بود

يوسف زاده را به کميته مرکزی دعوت کرد و  علی اف دو روز بعد
را به رياست شعبه ارگان ھای  او که گفت که تصميم گرفته شده است

گمان می کرد که ضيا  دبير اول. اداری کميته مرکزی منصوب نمايند
اين چرا که حداقل  خواھد داده به پذيرش اين سمت رضايت يوسف زاد

اين موضوع انتصاب ترفيع بزرگی به حساب می آمد اما برای يوسف زاده 
تحوالتی که  باخبر شدن از از پس يوسف زاده ضيا. نداشت یاھميتچندان 

به التماس که کم مانده بود ، روی دھدقرار بود در موقعيت شغلی اش 
بر با خود که اشاره کرد  به دورانیدر گفتگوی خود با علی اف وی . بيفتد

 آنبه امر  درگير بود و در نھايتارگان ھای امنيتی سر رفتن يا نرفتن به 
وقتی که به کاری کامالً عادت  ،می دانيد: افزودسپس . ه بودرضايت داد

... و اجرا می کنم ،تيدا در جريان ھسکه شم را کرده ام و عمليات ھايی
   ؟پس چرا بايد کاری تماماً ناشناخته را قبول کنم

جالبی  سؤال: چندی پيش خود نگاھی افکند دستيارحيدر علی اف به 
   .است

 دبير اولبوروی کميته مرکزی پيشنھاد . عجيبی پيش آمده بود يتوضع
ه عضويت در کميت نامزدیبه  را را پذيرفته بود و کمونيست يوسف زاده

 عدم پذيرش اين پست از جانبپس در صورت . نموده بودمرکزی انتخاب 
مراتب  التزام ؟کميته مرکزی چه می شد دبير اولنفوذ  ،ضيا يوسف زاده
شنيده ھا می گفته ھا و از تنھا ھا که علی اف را آن ؟حزبی چه می شد

خواھد می کردند که وی از تصميمات خود عقب نشينی ن گمان ،شناختند
گونه  البته اين. خواھد بود اعتراض نکردن به وی بھتر دين جھتب کرد و

است که نشان  یبسياری يوسف زاده يکی از نمونه ھانبود و عدم انتصاب 
، می ه استتوأم بود صحيحاستدالل  که با را می دھد علی اف اعتراضاتی

آيا اين حرکت از  ولی .حيدر علی اف تصميم خود را تغيير داد. پذيرفت
به مديران حزبی  اکثرحزبی که مراتب  التزامآيا بر  ؟کاسته بودوی  نفوذ
وارد شده ای ، خدشه می کردنددليل موجه به آن استناد  عدم وجود ھنگام
به پاسخ پاسخ آن کامالً واضح است و نيازی است که  اين ھا مسائلی ؟بود

   .نمی باشد
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: و گفتحيدر علی اف پرونده شخصی يوسف زاده را به کناری نھاد 
تا چه اندازه به فردی  اينجادر می دانی که ما  ؟کردخب، پس حاال چه بايد 

   ؟داريم پشتکار نياز باو  درستکار
معاون  ،صابر حسين اف شايسته نامزدبه ھمين خاطر  .دانمـ می 

 نامزدیبه  نيزوی . پيشنھاد می کنمرا برای اين کار دادستان جمھوری 
   .ب شده استعضويت در کميته مرکزی انتخا

در کميته امنيت  آنکه به ويژه. يوسف زاده به خدمت خود ادامه داد
انديشه ھای فکری عظيم خود را به  اطالعات، ضدو اطالعات  در دولتی،

و نشان ھای عالی  سرلشکری رسيددرجه به . طور کامل عملی ساخت
 ،را داشت شايستگی اشبه سمتی که نيز صابر حسين اف . نموددريافت 

   .يدرس
   

که قبل از را کسی  از سفارشات و توصيه ھایديگر گوشه ای حال 
، بود زدهه تکي ير اولی کميته مرکزی حزب کمونيستعلی اف بر مسند دب
برخوردی  بايد نسبت به تمامی اعضای کادری ما« :در پی می آوريم

طرز بيان اين نصايح به گونه ای است که نمی توان بر  .»...يکسان داشت
 از يک سو می توان اين گونه برداشت نمود که منظور. ده گرفتآن خر

 ست که نسبت به افراد بی طرف باشيد و بر اساسا آن طرف مقابل
سوی ديگر اين نکته از  از ...ول شويد ئعملکرد افراد برای آنھا ارزش قا

   !!!يد که به شيوه اجرايی دبير اول سابق وفادار باشيدآآن برمی 
نسبت به ھمه اعضای «که فھماند ھا به آنه زودی بدبير اول جديد 

زبی، وزارتخانه و در رھبری سازمان ھای ح »نگاه يکسانی ندارد یکادر
چاق کن ھا  کار ،رشوه گيرانعالی تحصيلی برای  مؤسسات، ادارات و ھا
نيروی کادری ثابت  ،عارف حيدراف .نيستجايی ديگر  ھاآن امثالو 

به توسط حيدر علی اف بود،  یاربسيار درستک شخص که اطالعاتی
تصميم نداشت اين اطالعات سازمان البته  .ه شدوزارت امور داخلی گماشت

حيدر ، در اختيار بسته بودرا که خود نيز به وی چشم اميد  استعدادبا  افسر
حيدراف از . در اين کار مساعدت نمود آندروپوفبگذارد اما علی اف 

   .وانده شدخ فراترکيه 
ب صدھا پرونده ای که در آرشيو کميته مرکزی حز حظهمالپس از 
 شخاصنسبت به ھمه احيدر علی اف  هدريافتيم ک ،موجود بود کمونيست

می جدی و اصولی بعمل گيری  سخت آنھابدون توجه به درجه و سمت 
امنيت دولتی اتحاد  يس کميتهئايگور سينيتسين، مشاور ر ديدگاهاز  .آورد
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يدر علی اف در ، تنفر و انزجار حریکاخصوصيات  جماھير شوروی
   .نزديک بود آندروپوفبه رفتار  گيرانمقابل رشوه 

. ن. جمشخص گرديد که  ريافتیبا بررسی نامه ھا و اطالعات د«
يته مرکزی حزب شکيالتی کمحزبی ـ ت موريس شعبه ائمعاون ر ،باقراف

با و ناشايست گرديده و  زشتمرتکب يکسری اعمال  کمونيست آذربايجان
اين رفتار خويش جايگاه يک کمونيست و مأمور حزبی را زير سؤال برده 

   .است
و حتی برای مخفی نمودن  پا را از گليم خويش درازتر نمود رافباق

ه نام ديگران وی ب. ه استدکراعمال خويش از شيوه ھای متقلبانه استفاده 
ن اتومبيل شخصی تھيه نموده و نيز در مناطق ساحلی زميبرای خود 
بسياری از . ساخته است ...وده و در آن ويال، استخر، گاراژ خريداری کر
   .فاقد فاکتور می باشند ختمانی خريداری شدهمصالح سا

 ٠٢٨٠٠٠۴٣شماره  به کارت عضويت رافباق اوغلو جمال نصرالدين
به ، ١٩۶٣از سال  عضو کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی

استفاده از موقعيت سازمانی در  ،مونيسترفتار دور از شأن يک ک دليل
شرافتمندانه، از  و رفتار غيرراستای منافع شخصی و نيز انحطاط اخالقی 

حزب سمت معاونت رياست شعبه امور حزبی ـ تشکيالتی کميته مرکزی 
اتحاد  و از تمامی سطوح حزب کمونيست ودآذربايجان برکنار ش کمونيست

  ...دشوروی اخراج گرد
مختلف مبتنی بر گسترده شدن دريافت رشوه در سطوح  گزارشاتی...

ل از پست سازمانی خود و ئواستفاده افراد مس، سوءتربيت معلمدانشسرای 
کميته مرکزی حزب . گرديد واصل ماخیاش ناحيهدر  اختالس مبالغ کالن

ساحل اف، دبير اول کميته منطقه ای . ا. سرفيق  آذربايجان کمونيست
ليت حزبی ئوپيشنھاد می نمايد که به وضعيت مسو حزب را برکنار نموده 

 ماخیاحزبی شناحيه ای وی پس از حصول نتايج بازرسی عمومی کميته 
   .»رسيدگی گردد

 آباد و خاچماز،ف با مواردی مشابه در کميته منطقه ای حزبی کيرو
اختمانی، مصالح س یتوليدو  یدر کميته دولتی اتحاديه کارگران ساختمان

و نيز در  »علی اف. م« آذربايجان موسوم به نر دولتیدر دانشکده ھ
کس ھيچ ،آری. برخورد می شدبه ھمين صورت  ...ودادستانی جمھوری 

قد بود که تنھا با دبير اول کميته مرکزی معت. از مصونيت برخوردار نبود
علنی و آشکار است که می توان در راه رفع ضعف و چنين مبارزات 

برای چنين مبارزه آشکاری که ھنوز برای ی واما . نقصان گام برداشت
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ديگر  ھمکاران جانبمسکو و ھم از  جانبھم از  ،ديگران جا نيفتاده بود
  . گرديدجماھير متحمل زحمات و دردسرھای فراوانی 

در روزنامه ھنگامی که  ١٩٧۵در سال  دارم يادبه « :وی می گويد
اول کميته ھای چند از دبيران تنی برکناری و اخراج  ماجرایھای ما 

به ارگان ھای عدالت منتشر  آنھاه شدن منطقه ای حزب توسط ما و سپرد
 از من داشتيم يکی از دبيران اول جماھير طی ديداری که با ھم ،گرديد
چند نفر از  که ادامه داد و ؟گونه برخورد می کنيد شما چرا بدين: پرسيد

 اند که رفتار علی افرفته و گفته دبيران اول کميته منطقه ای به نزد او 
است برده  سؤالکميته ھای منطقه ای حزب را زير شخصيت دبيران اول 

   .و آنھا را بی آبرو می کند
نه، موافق : در جواب گفت ؟ھا موافق ھستيدپرسيدم آيا شما با نظر آن

بايد  برخوردچرا اين  ؟سازيدنيستم اما چرا شما اين برخورد را علنی می 
بدنام را  خود خودشانآنھا  وقتی: گفتم ؟پذيردصورت در ديد عموم جامعه 

به ھمين  ؟ست که من آنھا را رسوا کرده باشمچطور ممکن ا ،ی کنندم
 ه خاطر اشتباھی که مرتکب شده اندنه فقط ب خاطر يکی دو سه نفر را

بلکه به علت جنايتی که به آن مبادرت ورزيده اند، تنبيه می کنم و آن را 
تا ديگران را نجات دھم علنی می سازم دان آذربايجان در ديد عموم شھرون

از مصاحبه حيدر علی اف با ( .از در پيش گرفتن چنين مسيری بازدارمو 
  )، باکو٢٠٠١ماه مارس  ١١خبرنگاران روسيه و اسکانديناوی در 

  
، دبير دوم کميته پاستوخوفسابقه آشنايی حيدر علی اف با بوريس ...

اوايل سال  به سراسر شورویيستی جوانان کمونلنينی مرکزی سازمان 
پس از  پاستوخوفدر ھمان سال ھا بوريس . می گرددبر ٧٠ھای دھه 

با اشاره به  ان کمونيستی جوانان لنينی جمھوریحضور در کنگره سازم
از توجه او به امر جوانان  حزبی امراولين گام ھای حيدر علی اف در 

   .تقدير بعمل آورد
. فراخوان کمک به جوانان را از خود آغاز نمودحيدر علی اف اجرای 

در ميان جوانانی که کمک ھزينه تحصيلی دريافت کرده و برای ادامه 
مه به نام فاط یاستعدادبا نام رياضيدان ،به مسکو اعزام شدندتحصيل 

يس جمھور و نه او که ھم اکنون ئنه ر. به چشم می خوردعبدهللا زاده 
کدام آن روزھا را چ، ھياست آورده دست بهرياضی و فيزيک را دکترای 

توجه حيدر علی اف به سال گذشت اين ھمه  با ببينيد. از ياد نبرده اند
   .مانده استچگونه در ذھن ديگران جوانان 
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ھا ار که بعدفضانورد نامد ـ پاتسايفمن به اتفاق : می گويد پاستوخوف
م ھای فضانورد ديگر به نا ھنگام پرواز به فضا به ھمراه دودر 

در کنگره کومسومول آذربايجان  ـ جان سپرد ولکوفسکی و لدوبروو
نکه ھيچ برنامه از پيش ھماھنگ شده و آرغم  به .حضور يافته بوديم

قدر با عالقه با فضانورد صحبت  علی اف آنکار نبود، حيدر  رسمی در
مندی او نسبت به ه با وی به مباحثه پرداخت که من از شدت عالق و نمود
اولين باری بود که احساس کردم اين فرد تا . حيران مانده بودم و دانشعلم 

 می توان گفت که طور کلیه ب و ذوب شود کارچه اندازه می تواند در 
   .حال بی نه بی توجه بود و نه سست ووی 

به دبير اولی کميته مرکزی  ديگر پاستوخوفبوريس . سال ھا گذشت
در يکی از . رسيده بود شورویر سراسجوانان کمونيستی لنينی سازمان 

 ه بود،به خانه آمد در سازمان پس از پايان کار پاستوخوفکه  ھمان روزھا
آن سوی خط در . دا درآمدحين خوردن چای در آشپزخانه زنگ تلفن به ص

در : افزايدمی  پاستوخوف. از باکو تماس گرفته بود حيدر علی اف
ت بوروی کميته ر پوليعضويت د نامزدحيدر علی اف ـ آشپزخانه با 

دبير اول کميته مرکزی حزب  و اتحاد شوروی مرکزی حزب کمونيست
 ،او درباره واقف حسين اف. مصحبت کردـ جمھوری آذربايجان  تکمونيس
از شوروی سراسر کمونيستی جوانان لنينی کميته مرکزی سازمان  دبير
انسان  د آيا اين شخصيياگر زحمت نمی شود، بفرما« :پرسيدمن 

من بالفاصله دريافتم که وی در حال بررسی  »؟ستھدرستکاری 
   .در ذھن خود دارد برنامه ایچه که پرسيدم  .است کادری یموضوع

می خواھيم او را به دبير اولی کميته شھری باکو انتخاب : پاسخ داد
   .کنيم

را مجسم  ..!پايتخت جمھوری !سازمان عظيم حزبی !باکودر ذھنم 
اما رفيق علی اف عذر  است یفرد بالياقت البته که او :به وی گفتم .کردم

درجه برای  یفکر می کنم اين ارتقا. کرده امگناه  اما اگر نگويم می خواھم
تحصيالت  واست وی روزنامه نگار بوده . می باشدانه وی بسيار جسور

علی اف به سخنان من گوش داد و مجدداً سؤال خود . داردعلوم اجتماعی 
   :را تکرار کرد

   ؟ستھـ شما به من بگوييد آيا وی انسان درستکاری 
فعال و جدی است، با . لياقتی استمی شناسم شخص با که من آنجاـ تا 
ليت سنگين را بر عھده ئواست اما آيا وی می تواند اين مس استعداد
   ..؟بگيرد
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فقط بگوييد آيا انسان درستکاری  شما. ـ اين موضوع ديگری است
   ؟خيرست يا ھ

من فردا با دبيران  ،خب، باشد: حبت ما اين گونه به پايان رسيدص و
 اً بعدو  اتحاد شوروی مشورت می کنم ونيستکميته مرکزی حزب کم

   .تماس می گيرم
 ما پيرامون داليل شما: گفتدر تماس فردای آن روز به من علی اف 

طور جدی مذاکره کرديم اما باز ھم تصميم بر آن شد که راه را برای ه ب
   .جوانان باز کنيم

 
  

  انجام وظيفه حس
  

چھارمين کنگره حزب  بيست و ١٩٧١در سی ام ماه مارس سال 
حيدر  در جلسه صبحگاه اول آوريل. ار شداتحاد شوروی برگز کمونيست

جا پشت نآوی نخستين باری بود که در . تعلی اف به سخنرانی پرداخ
ئولوژی ھميشه پيروز با اعتماد به نفس از ايداو . تريبون قرار می گرفت

مارکسيسم ـ لنينيسم و رسيدن به فردای کمونيستی سخن گفت و در مورد 
اما بيان  ...برژنف به نطق پرداخت ايليچ فعاليت ھای خستگی ناپذير لئونيد

   .مقدمه ای داستانی بود که در تمام سخنرانی ھا عموميت داشت اين مطالب
ب ماندگی ھای موجود در عق در مورد راه ھای از ميان برداشتنسپس 

روند اجرای قرارھای صادره  و جمھوری توليد نيروھای بخش رشدمسير 
اتحاد جماھير شوروی  شورای وزيرانو  کميته مرکزی حزب کمونيست

اقتصاد ملی و کشاورزی  يشترب رشدالزم جھت  اقداماتدرباره «
اد به اير ١٩٧٠مصوب سال  »سوسياليستی آذربايجانشوروی جمھوری 

آماده سازی بيش از  در برنامه پنج ساله جاری« :خن پرداخت و افزودس
که اين ميزان است ره برداری در دست اقدام جھت بھ يکصد مؤسسه جديد

ً دو برابر ميزانی است که در برنامه پنج ساله گذشته در جمھوری  تقريبا
مدرن ماشين سازی در طول برنامه  تأسيسات. نظر گرفته شده بود در

 قرار گرفته مد نظرد نفتی ابازسازی صنايع توليد مو. واھد شدخساخته 
 جھيز ناوگان حمل و نقل و راه آھنو بنا داريم تا با نوسازی و ت است

و يکسری از بخش ھای صنايع ديگر  شيميايیزمينه رشد و توسعه بخش 
   .را فراھم آوريم

ی و از سوی رفيقان محترم، اجازه می خواھم از سوی سازمان حزب
گرم و صميمانه خود از  گزاریسپاسمراتب  آحاد زحمتکشان جمھوری
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خاطر کمک و مساعدت شايان توجھی که به ه برا  ما کميته مرکزی حزب
اعالم نموده و  ،جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان مبذول داشته اند

   .که سپاس ما با عملی شدن برنامه ھايمان عينيت خواھد يافت دھماطمينان 
کنگره حزب بيست و پنجمين در  پنج سال بعدحق داشت که امالً کوی 
خرسندی از پشت  سربلندی ودر نھايت  اتحاد جماھير شوروی کمونيست

که کليه طرح  دارماعالم می  با حس انجام وظيفه«: نمايدتريبون اعالم 
فقيت وم با ده بودھايی که در برنامه پنج ساله آذربايجان در نظر گرفته ش

موانع عقب ماندگی طوالنی مدت اقتصادی از ميان . فته استتحقق يا
در . صورت پذيرفته است یبرداشته شده و تحولی عظيم در رشد اقتصاد

نخستين باری است که برنامه پنج ساله با شاخص  اين ان متمادیيطول سال
 !از زمان موعود به بار نشسته است ھای اقتصادی ھماھنگ شده و پيش

سابقه رشد اقتصاد ملی رسيده است که تا به حال ی از نرخآذربايجان به 
  . »نداشته است

 ،به گنجه ٢٠٠٠در ماه می سال يس جمھور آذربايجان ئطی سفر ر در
صنعتی تخصصان شرکت توليدی خاک رس با کارگران و م نيز ديداری

اولين محصوالت و فرآورده ھای اين شرکت در سال  .ه بودترتيب داده شد
کامالً مشخص بود که حيدر علی اف . توليد رسيده بودبه عرصه  ١٩۶٩

که نه تنھا برای جمھوری آذربايجان بلکه برای  ويداداز يادآوری آن ر
فقيت بزرگی به حساب می آمد، بسيار وم سراسر اتحاد جماھير شوروی

   .شاد و خرسند است
اظھار کارگران کارخانه  گروھی ازخود با  ديدار يس جمھور درئر
   :داشت
اين  ،ه بودمرھبری آذربايجان انتخاب شد من بهکه  ١٩۶٩در سال  «

در آن زمان ھنوز بسياری چون  ،بدی قرار داشت در شرايط بسيارمجتمع 
و  احداثکار  طرفاز يک  .از کارگاه ھا و ساختمان ھا ساخته نشده بود

 کارمجتمع شروع به  ديگر طرفو از صورت می گرفت در اينجا  مونتاژ
ً ھ .کرده بود وضعيت کار  راجع به ر روزمی توان گفت که من تقريبا

اکنون با . پيش می رفت کندیکار به . مذاکره می کردمساختمان سازی 
و  زبدهکارگران  و يبی از مھندسان، تکنيسين ھای فنیوجود چنين ترک

متخصص وضعيت به خوبی پيش می رود اما در آن زمان ھمه اين 
اغلب نيروھای . کادر تأمين توليد نداشتيم. مرا در اختيار نداشتينيروھا 

جا دعوت مناطق اتحاد جماھير شوروی به اينکاری از روسيه يا از ديگر 
  .»می شدند
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 که حيدر علی اف پس از سه دھه ھنوز نام و بودمايه تعجب  اربسي
  .ياموف را به خاطر داشت ،مجتمع رئيسنخستين فاميلی 

   
. آغاز شدنيز و در پی آن مشکالت  خط توليد کارخانه به راه افتاد«

ھنگام طراحی پروژه به اين معضالت توجھی نشده بود و اگر ھم شده 
در آن زمان . نده بودصرفه جويی از آن صرف نظر کردرای ب ،بود

ھر  می شد و در يک کلمه داده تجھيزات تصفيه ای در پايان کار تحويل
 مقبرهبر روی  از آنحاشيه شھر و مھم تر  ،بر روی شھراز آسمان روز 

رجال . می نشستخاک گرد و .) م ١٢٠٩ـ  ١١۴١( نظامی گنجوی
   »...نسبت به اين امر ھشدار داده بودندنيز فرھنگی 

 دارمبه ياد ...«: حيدر علی اف در ديدار با کارگران در گنجه افزود
ارايف، فکرت قاراقآھنگسازانی چون  و امدار رسول رضاشاعر نکه 

ً مراجعه  ن رستم و ديگرانسليماشاعر  و اميراف به و يا کرده شخصا
که مقبره آنھا از اين. دننموده بود برازنامه مراتب نگرانی خود را ا وسيله

می و  ناراحت بودند است، نظامی در چنين وضعيت نامناسبی قرار گرفته
پس انتقال آن به  است، ساخته شده اينجاکه چنين مجتمعی در  حاالگفتند 

 را مقبره نظامی راه حل را در آن می ديدند کهمکن نيست لذا جای ديگر م
تکرار می کنم، خاطرم ... نگردد هتا غبارآلود دادبه جايی ديگر انتقال 

به جايی ديگر بايد مقبره نظامی يا . بودوجود آمده ه بھست که مشکل 
 ستکارخانه می توان. تعطيل می کرديممجتمع را بايد يا آنکه شد منتقل می 

ی است که گران قيمتاما نظامی سرمايه  گردديا ويران  شود اره ساختهدوب
بنابراين انتقال مقبره نظامی از . نمی توان آن را با ھيچ چيزی مقايسه کرد

 نمی توانستيم اين ما نقطه نظر اخالقی جنايتی بزرگ به حساب می آمد و
   .»کار را انجام دھيم

دبير اول . پذير نبود حل کردن تمامی مشکالت در آن واحد امکان
آلکسی . کميته مرکزی جھت دريافت کمک به مسکو مراجعه نمود

جماھير شوروی  اتحاد شورای وزيرانصدر  ،کاسيگيننيکاليويچ 
ً به او گفتوی را به ح سوسياليستی اگر شما : ضور پذيرفت و مستقيما

بار دارد که ھر  اچه معن. آن را به انتھا برسانيد کاری را شروع می کنيد
جا را خاک گرفته است، د آنييوبار می گ يک. د و شکايت می کنيدييمی آ
  .ه استجا خراب شدبار می گوييد اين يک

   .اشاره کرده ماجرای کارخانه کيروف آباد چتاريخ به کاسيگين
بير اول کميته مرکزی حزب د ،باقراف ۵٠ھای دھه  اوايل سال

يت نآلو نمونه ين داشتبا ژوزف استالدر ديداری که جمھوری  کمونيست
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را به ھمراه خود آورد و با کمال افتخار به  ”داشکسن“استخراج شده از 
 به دست آورد یخاک رساين ماده معدنی از می توان وی گزارش داد که 

وکسيت برای در سطح جھان از ب .دگردنتھی مفلز آلومينيم ه توليد که ب
سيت در اتحاد شوروی بسيار می کنند اما معادن بوک استفادهآلومينيم توليد 
و کمبود آن به  است اندکامروزه نيز اين معادن در روسيه . بود اندک

   .کمک واردات جايگزين می گردد
ارتباط با ساختن مجتمع  اف دراستالين از پيشنھاد باقردر نھايت 

صنعتی فرآورده ھای خاک رس که از نظر استراتژيک بسيار با توليدی 
معاونت وی در ی نمود و به کاسيگين که در آن زمان اھميت بود، پشتيبان
مسئله رسيدگی  به اين« دستور داد ،داشت بر عھدهرا  شورای وزيران

   .»شود
ه خودم را بر آن متمرکز من نيز تمام توج: کاسيگين به علی اف گفت

حاال شما می . متخصصان را نيز اعزام کرديم. پروژه را نوشتيم و کردم
  .ديگر یاين مشکل، يک بار با مشکليک بار با  ؛آييد

به اين  در سخنرانی خود زمانی کهيس جمھوری آذربايجان ئگويا ر
ھا در آيا آن که شده بودمسئله  نايبه معطوف ش ذھن ،دکراشاره می  مطلب

. نخير: و با اطمينان ادامه داد ؟خيرد يا دنشده بواشتباه آن زمان مرتکب 
 دی است که طبيعت در اختيار ما نھادهمفيکانی ھای از  در حقيقتيت نآلو

بايد از تکنولوژی  لکن گرددکه از آن استفاده ت دارد و ضرور است
تی با کيفيت پيشرفته در سطوح عالی برخوردار باشيم تا بتوانيم محصوال

   .سازيمکه محيط را مسموم يا آلوده توليد کنيم بدون آن
مرکب از دانشمندان و  يونیکميس به پيشنھاد دبير اول کميته مرکزیبنا 
موفق شدند  آنھادانان برجسته جمھوری تشکيل گرديد و در نتيجه اقتصاد

. »آشتی دھند«آن حوالی تا شاعر بزرگ ادبيات ملی را با مجتمع صنعتی 
اکنون خاک رس از گنجه به روسيه و تاجيکستان جھت فرآوری ارسال 

ست و عالوه بر آن دار امجتمع از چشم انداز پرآتيه ای برخور. می گردد
به آن  شدت زايی برای افراد جويای کار که جمھوری نيز به به اشتغال

   .نيازمند است، کمک شايان توجھی می نمايد
ی آذربايجان از يس جمھورئر ٢٠٠٠ر ھمان روزھای ماه می سال د

در اين شرکت کنتور . عمل آوردب نيز بازديد »جھاز«شرکت قطعه سازی 
 آنھاحيدر علی اف در ديدار با . دين قبيل توليد می شمحصوالتی از او آب 

قرار  ١٩٧۵در سال «: اشاره کرد ٧٠دھه اتفاقات سال ھای به  مجدداً 
اين . بسيار مھمی درباره توسعه صنايع قطعه سازی به تصويب رسانديم

 شورای وزيرانو  از سوی کميته مرکزی حزب کمونيست در حقيقتقرار 
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 کارخانه نبر اساس اين قرار چندي .ه بوداتحاد شوروی صادر گرديد
توسعه اين  صادرهدر قرار . در آذربايجان ساخته شد اتقطع ساخت

در پيش رو  روشنیکارخانه آينده . قرار داده شده بود مد نظرکارخانه نيز 
، زمانی برای تجھيز را کهمرا بسيار شادمان می سازد چ اينھاھمه . دارد

بار ديگر و امروز  کردمتالش فراوانی نه کارخاو توسعه  کردنمدرنيزه 
اين . بلکه به بار نشسته است در نرفتهکه تالش ھای من به ھمطمئن شدم 

ھميت اجان و نيز در بازارھای خارجی از کارخانه ھم اکنون برای آذرباي
  .»سزايی برخوردار استب

نشان تا تصوير سياھی از دوران شوروی  چندين بار تالش شده بود
 ١٩٩٠در مسکو را که در نوامبر سال  »يااوسادو«ميدان . داده شود

افراد خوش باوری . به ياد بياوريد ،توسط توده ای گمراه مسدود شده بود
را با خود پالکاردھايی که نمی دانستند چه کالھی بر سرشان رفته است، 

که به سال ھای  ٧٣عدد بر روی که با ضربدر سياه حمل می کردند 
ھا را آن طولی نکشيد که. ندخط کشيده بود ره داشت،حکومت شوروی اشا

بسته شدند،  پژوھشیعلمی انستيتوھای چرا که  پراندنداز خواب و خيال 
ھا و دکترھای علوم نامزدعلمی، اعضای ھيئت علمی و کارشناسان ارشد 

خود را در بازار  گاهجاي :نکشيد که به آنھا فھماندند یاخراج شدند و طول
سيگار، ماست و لباس  و ايستگاه ھای مترو صف بکشيد جلوی در .بدانيد

  .بفروشيد
او با توجه  .فرار نمی کرد لی اف ھيچ گاه از گذشته و از خودحيدر ع

در آن سال ھا : تشوروی با اطمينان می گفآذربايجان ساله  ٧٠به تاريخ 
بايجان به رشد سريع و قابل تصاد آذر، آموزش، تحصيل، فرھنگ و اقعلم

جمھوری ما  .يافتسيمای آذربايجان تغيير . ی دست يافتمالحظه ا
  .بالفعل گرديد فکری غنیپتانسيل بسيار  .نموداستقرار و استحکام پيدا 

ً بدين ٧٠ حيدر علی اف در طول . گونه بودسال دوران شوروی حقيقتا
سالی که رھبری جمھوری آذربايجان را بر عھده داشت، توانست  ١۴

به  دانشعلم و  و اقتصادھای وری را در عرصه جمھ توانمندمقتدرانه و 
سوق دھد و به احيای فرھنگ و روحيات اخالقی خلق خويش کمک  جلو

   .نمايد توجھی شايانی
سال ھای طول در : ب ما بی ارتباط نخواھد بودالبا مطزير آمار 
، سرافرھنگ ١٣١۶کتابخانه،  ١١۵۵ يجانجمھوری آذربا بروی  رھبری
  .ه گشايش يافتموز ۴۴مدرسه و  ٨۴٩

صورت  ١٩٧١تأسيس آموزشکده نظامی شبانه روزی که در سال 
در سطح و در نوع خود اولين آموزشکده از اين دست  است گرفته
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ھم اکنون اين . نام او گره خورده است اب ،جمھوری به حساب می آمد
 يکی نخجوانسکی. است شھورم »جمشيد نخجوانسکی«آموزشکده به نام 
شجاعت در جنگ جھانی  به دليلکه  روف آذربايجان بودعاز فرماندھان م

عمل از وی تقدير ب »اسلحه نقره ای«و  »صليب گئورگيف« یبا اھدااول 
 گونهھمان حيدر علی اف. وی در دوران شوروی فرمانده لشکر بود. آمد

ھمچون فرزندش به آن توجه  آموزشکدهپاگرفتن  برای که خود می گويد
آمادگی کادرھای افسران  جھتآينده نگری وی و اين انديشه از داشت 
  .می شدناشی خويش 

که ھمواره  یپاسخی بود به ھمسايگان ديگر جھتاز  اين کار
 آذربايجانی ھا را تنھا اھل تجارت می دانستند و به اين وسيله مورد مالمت

مھارت نيز تجارت  درآذربايجانی ھا  ،آری. قرار می دادند و سرزنش
چرخه بشريت نمی امروزه به آن افتخار کنند چرا که  و حق دارنددارند 

آذربايجانی ھا . تواند بدون تجارت بچرخد و گمان نداريم روزی ھم بتواند
متأسفانه افراد . دالورانی جسور و افسرانی وفادار بودند االيام از قديم

چھار ھنگ آذربايجانی با ارتش روسی  ھمکاریبسيار کمی در روسيه از 
يادين سربازان آذربايجانی در م. جزيره کريمه آگاه ھستنددر جنگ شبه 

 ١٢٠. يھنی نيز از ديگران متمايز بودندمجنگ جھانی اول و جنگ کبير 
قھرمانان اتحاد  رديفدر  به خاطر مبارزات دالورانه در جنگنفر از آنان 

   .قرار گرفتندشوروی 
مول در کميته مرکزی کومسو ٧٠گوسمان در سال ھای دھه  ائيلميخ

بعدھا به مسکو رفت و در سال ھای اخير . آذربايجان فعاليت می کرد
معاون اول مديرکل ايتارتاس يکی از بزرگ ترين خبرگزاری ھای 

خبرگزاری تاس  و قديمی سابقهباکارمندان . تلگرافی جھان بوده است
را ساختمان  »لواری بوتورسک«ختمان بزرگ خبرگزاری در خيابان سا

 شورای وزيراندر  زمانی کهحيدر علی اف چرا که د می نامن یعلی اف
دستور ساخت ساختمان جديد  ،مشغول به کار بوداتحاد جماھير شوروی 

در اتاق کار . خبرگزاری تلگرافی اتحاد شوروی را صادر نموده بود
 .است گوسمان نقشه بزرگ آذربايجان به ديوار آويخته شده ائيلميخ

من االن ھم . آخر اين وطن من است: فتگوسمان امتداد نگاه ما را دريا
انسان با گذشت  ،می دانيد. حوادث آذربايجان را با دقت دنبال می کنم

برای نمونه . زمان تماماً با نگاھی ديگر به حوادث آن سال ھا نگاه می کند
 روزی آن نظامی شبانه کدهدر آذربايجان ساخت آموزشدر آن سال ھا 

که در خيالش نمی گنجيد کسی حتی . ودبرای بچه ھا جالب نبھم قدرھا 
که می داد اما حيدر علی اف تشخيص  روزی بايد در جبھه قره باغ بجنگد
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چه نامی بر اين حرکت علی اف . جمھوری به کادر افسران ملی نياز دارد
معاصر بدون آن وجود  حکومت ھایچه که درک آن ؟نھادمی توان 

 حيدرخود اين را از ديگر ن نمی تواالبته  ؟پيش بينیيا  د داشتننخواھ
روزی ملت وی که علی اف پرسيد اما حس می کنم وی پيش بينی می کرد 

   .و جمھوری به اين افسران جوان نياز خواھند داشت
تعارف  مادوست دارد به  که خودرا خشکی  آلبالو گوسمان ائيلميخ

در پايان  وی. به زنگ تلفن ھا جواب می دھد ھم می کند و برخی اوقات
 انالبته علی اف نه تنھا به کادر افسر« :ش خاطرنشان می سازدصحبت

ناحيه ای  دبيران کميته ھای تک تکتوجه داشت بلکه فکر می کنم 
ه سازی امروزه درباره آماد. می شناخت آنھا کومسومول را با فاميلی

ه اما چنين سيستم آماد می شودسخنان زيادی گفته  مسئول و مدير کادرھای
، کومسومول قرار داشت بر عھدهدر اتحاد شوروی ھای دولتی کادر سازی
 دبير اولدليل توجه  .را از آن جدا نماييمايدئولوژيک  ترکيباگر  البته

ومولی جمھوری و رھبران آن از کميته مرکزی به امور سازمان کومس
يم اين تجربه را از گذشته به ه اافسوس که ما نتوانست. جا آشکار می شوداين

  .»نتقال دھيماامروز 
مراسم روز ادب و فرھنگ شوروی برگزار  ١٩٧۵سال در اکتبر 

ترين نويسندگان و شاعران از سرتاسر اتحاد جماھير  معروف. گرديد
طی برگزاری مراسم برای خوانندگان در  آنھا. شوروی به باکو آمده بودند

ر مراسم گشايش موزه خانگی صمد آثار خويش سخنرانی نموده و د
جوانی به آثار و نوحيدر علی اف از دوران . رکت جستندون شغروو

حيدر به ابتکار  ١٩٨٢ماه مارس سال  ٢٣در . ه داشتاشعار وی عالق
از تنديس شاعر بزرگ ديگری به نام  ر اول کميته مرکزیيدب ،علی اف

برف در شوشای نيز  تر از آن پيش چندی. جعفر جبارلی پرده برداری شد
در اين  حيدر علی اف. رونمايی گرديده بود پوش مقبره مالپناه واقف

   .ه بودمھيجی ايراد نمود انسخنمراسم 
غرش ادوات  سال بعد ١٠که  می کرد تصور موقعآن  ھيچکسآيا 

و شليک مسلسل  خواھد شدطنين افکن  عزيزجنگی بر روی شوشای 
را به  سترگدوست بشراين مال پناه واقف تنديس  )!(»ھا آزاديبخش«

   !؟بست خواھدرگبار 
ھر از در مباحثات بيھوده روزمره ... سال در رأس جمھوری ١۴
 قبلاز  رھبر جمھوری که آيامبنی بر اينشنيده می شد سخنانی چندی 

بر اساس  آنکهفکری اساسی برای توسعه آذربايجان در سر می پروراند يا 
 ؟مشکالت را گام به گام از پيش رو برمی داشت حس درونی صحيح خود
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چشم انداز رشد آذربايجان در بطن . باشدکنيم جای مباحثه ن گمان می
 توسعه اقتصادی برنامه مجموعه اقتصادی شوروی واحد، طبق طرح

جمھوری در  ۶٠در سال ھای اواخر دھه . تعيين گرديده بودريزی شده 
بايد . از شاخص ھای شوروی عقب مانده بود اغلب بخش ھای اقتصاد ملی

بايد  ر چيزاز ھ قبلاما  در حال احداث بوديد ھای جدسات و کارگاه مؤس
   .ساختند از بحران خارج میرا صنايع نفتی 

 ٣/١استخراج نفت در جمھوری به  ۶٠در اواخر سال ھای دھه 
 در سال مکعبميليون متر ۶۵٩و استحصال گاز به  در سال ميليون تن
   .کاھش يافت

زايی سنگ برای حکومت شوروی از اھميت بنفت، گاز و زغال س
اتحاد  شورای وزيران رئيس ،کاسيگين به ھمين جھت برخوردار بود و

   .ليت منابع انرژی را بر عھده گرفته بودئوجماھير شوروی خود رأساً مس
وقتی که درباره فعاليت حيدر علی اف در آن دوره سخن می گوييم، 

در نفت آذربايجان «کتاب در حقيقات ريشه ای و بنيادين تا به ت داريمتالش 
ھمکاران الھام علی اف و  ـاين اثر  مؤلفان. استناد کنيم »سياست جھانی

داليل ريشه ای عقب «که دبير اول کميته مرکزی اظھار داشته اند  ـ وی
جود آمده در اين بخش مھم از وه ماندگی طوالنی مدت و اختالل ب

   .ريشه يابی نمودبه دقت را  »صنعت
   ؟چه اتفاقی افتاده بود ،باليد در بخشی که جمھوری ھميشه به آن می

شده از ھم پاشيده  خازنم. يک به تأخير افتاده بودژاکتشافات ژئولو
با آنکه در . چاه ھای نفت از کار افتاده بود .افزايش می يافت سوانح .بود
ً «) ١٩٧٠ تا سال ١٩۶٠از سال ( لسا ١٠ طی درصد تمامی  ۴۵تقريبا

 توسعه بخش در »ايع جمھوریسرمايه گذاری ھای اختصاص يافته به صن
استخراج  ميزان به بعد ١٩۶۶اما از سال  ه بوداستخراج نفت ھزينه گرديد

چندين حيدر علی اف . از چاه ھای نفتی سال به سال کاھش می يافتنفت 
و مھندسان و متخصصان ماھر با متخصصان و دانشمندان امور توليد بار 

 به عنوان ت بخش حفاریوضعي از ديدگاه عموم .مالقات نمود و زبده
   .به شمار می آمد اساسی ترين و عمده ترين نقصان

 ظرفيت حفر چاه يک ميليون متر ١٩٧٠تا  ١٩۶۶در طول سال ھای 
درصد چاه ھای حفاری شده به عمق مشخص شده  ٣١. کاھش يافت مکعب

نيمی از زمان کاری مفيد به خاطر اتفاقات ناگوار . در پروژه نرسيده بودند
آمار و . نی نشده و بيکار ماندن بخش ھای ديگر از دست می رفتپيش بي
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که پيش تر است  کتابی ھمان ازی که در اينجا به آن اشاره نموده ايم ارقام
   .شده استبه آن اشاره 

 آذربايجان کميته مرکزی حزب کمونيست ت الزمپس از اتخاذ تمھيدا
جلسه ا در کارمندان و متخصصان صنعت نفت و دانشمندان اين بخش ر

 ضمن اشاره به مشکالت موجودحيدر علی اف . به دور ھم گرد آورد ای
توجه مسئوالن برخی شرکت ھا به بررسی معادن دريايی نفت و خواستار 
خزر دنيز “کنيسين و زمين شناسان شرکت ان تاز کارمند« :گاز شد

الن ھر دو شرکت می خواھم که با انجام سئوو ھمچنين م ”نفت آذ“و  ”نفت
استخراج نفت از منابع قديمی را تثبيت نموده و با  اقدامات ضروری

اف و حفاری در حوزه رسوبات افزودن بر فعاليت ھای امور اکتش
 ھم زمانتوانايی توليد نفت و گاز را در آينده افزايش دھند و  يکئمزوزو

توجه اساسی مبذول  و بررسی معادن دريايی نفت و گاز با آن به مطالعه
  .»دارند

درست . نشين نبودحزبی پشت ميز مأمورھيچ گاه يک  حيدر علی اف
به بنا در پست دبير اولی کميته مرکزی بايد  حضوراست که وی به لحاظ 

زمان زيادی را پشت ميز می گذراند اما  ،است داليلی که بر ھمه ما روشن
نفتی و  او به طور منظم از مؤسسات، کارگاه ھا و کارخانه ھای توليد مواد

ھواخوری  ھااين بازديد. عمل می آورديد بزدھا بايز از آزمايشگاه ھای آنن
گاه پرسيدن  او ھيچ. و يا يک بازارياب نبود عالی رتبهساده يک شخص 

برای خود  را ھمان چيزی که ديگران ھنوز به آن عادت نکرده اند ،را
 وی با دقت تمام به سخنان دانشمندان بزرگ و نامداری. عيب نمی پنداشت

گوش می سپرد و حتی از  ١سی زادهاون آزاد ميرزاجان زاده و آرتور رچ
عضو وابسته آکادمی ، آثار شيميدان برجسته مرحوم يوسف محمدعلی اف

علوم اتحاد شوروی سوسياليستی و آکادميسين آکادمی علوم جمھوری 
يوسف محمد علی اف از جمله افرادی بود که خود را  .استفاده می نمود

باال بردن  جھتطرحی  او در طول سال ھای جنگ. رده بودکوقف کار 
 ھمين خاطره ب .ارائه نمود به کمک ماده افزودنیھواپيماھا  کيفيت سوخت

يافت، به وی اعطا دولتی تغيير  جايزهاستالينی که بعدھا نام آن به جايزه 
   .گرديد

در جنگ کبير ميھنی که  »فوکوکتل مولوت« در ساختاين طرح از 
زا که تانک ھای  اين مخلوط آتش. گرديداستفاده  ،ده شده استبر بکار

                                                 
ادر حسين جاويد که در حال حاضر نخست وزير نوه بر. راسی زاده آرتور طاھر اوغلو ١

  مترجم. آذربايجان می باشد جمھوری
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 ۲۱بندی ھای قرن در سنگر اکنون نيز حتی فاشيستی را به آتش می کشيد
  .ورد استفاده قرار می گيردم

اما  استاغلب اوقات استفاده نمودن از ارقام و اعداد مالل آور 
د و ارقام اناگزيريم به اعد شود،ھنگامی که درباره توليد صحبت می 

نظر گرفته شده  طرح ھای در گرديد موفق »نفت آذ«شرکت . يمکناستناد 
سه سال و  در طولدر زمينه استخراج گاز را برنامه پنج ساله  ميندھدر 

 به اتمام چھار سال و ھشت ماه در طولاستخراج نفت  در زمينهنيم و 
  .رساندب

در سال . دبوجديدی در پيش رو  و اکنون ديگر پيروزی ھای بزرگ
اتحاد  تکميته مرکزی حزب کمونيسبنا به پيشنھاد حيدر علی اف  ١٩٧۴

 اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی قراری شورای وزيرانشوروی و 
و  خزر قيعماليه ھای  فیحفاری اکتشاافزايش حجم و سرعت  مبنی بر

 استخراج وحفاری، در  کیتکنولوژي جديداستفاده از وسايل  ساخت و نيز
   .از چاه ھای عميق دريايی صادر نموده برداری بھر

دستگاه ھای جديد . تالش فراوان صدھا نفر از توده خلق به بار نشست
پااليشگاه ھای نفت مدرنيزه . استخراج نفت و گاز وارد عرصه کار شد

تنھا کارخانه موجود در سطح که کارخانه صنعتی توليد گاز . گرديد
 با ،آغاز به کار نموده بود ١٩۶١ال س و از به حساب می آمد جمھوری

در جا که پس از بازسازی ظرفيت توليدی آن تا آن تمام ظرفيت به راه افتاد
   .ميليارد متر مکعب گاز در سال رسيد ۵/۶ به ١٩٨۶سال 
  

با توجه کارخانه جديد توليد کولر خانگی  که در آغاز تصميم بر آن بود
در آن شھر ساخته  روژيهدلبستگی ھای روحی برژنف به شھر زاپوبه 
شبانه روز در کارخانه  در نخستين سال ھای پس از جنگبرژنف . ودش
وزيران . دھداز ويرانگی نجات  آن را تامی ماند  »زاپوروژستال«

فقط : کيد داشتندأبر بودند و تمندی برژنف باخه شوروی نيز از عالق
   .زاپوروژيه
گسپالن  رئيس ،اکوفبايبپس از کسب اطمينان از پشتيبانی  علی اف

لئونيد . نزد برژنف رفت به )برنامه ريزی اتحاد شورویدولتی کميته (
ب کارخانه ای که قرار او گوش سپرد و بدين ترتي استدالالتبرژنف به 
تجھيزات و تکنولوژی . در باکو بنا گرديد ،روژيه ساخته شودوبود در زاپ

سطح اتحاد شوروی  ژاپنی برای کارخانه خريداری شد و ھزاران کولر در
  .صادر گرديدنيز توزيع و به خارج از کشور 
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کميته  دبير اول. به راه افتاد ١٩٧۵سپتامبر سال  ٢۵ در اين کارخانه
يه با افتخار به در مراسم افتتاحمرکزی حزب کمونيست آذربايجان 

فقيت ھای بی وصنعت آذربايجان سرشار از م تاريخ« :سخنرانی پرداخت
ت می توانيم بگوييم که تا کنون أامروز به جر. است مار طبقه کارگرش

گاه چنين کار شجاعانه ای در تاريخ صنعت کشور به چشم ديده نشده  ھيچ
   »...است
   

کارخانه  می توان بهھا  آن سال ساخته شده در ه ھایاناز ديگر کارخ
کارخانه ، ، کارخانه شراب شامپاين باکو»اولدوز«لوازم الکتريکی 

 تأسيسآستراخان  ابتدا قرار بود اين کارخانه در( ايی باکوتأسيسات دري
 ، کارخانه)گرديدميليون دالر ھزينه  ۵٠٠کارخانه مبلغ  تجھيز جھت. شود

. اشاره نمود کارخانه کنسرو لنکران و کفش ه ھای، کارخان»الکترو ترم«
در قره باغ کوھستانی، مؤسسات جديدی در تمام مناطق آذربايجان از جمله 

  .بود احداثنخجوان در حال  و ، باکوگنجه
. مربع بنای مسکونی ساخته شد ميليون متر ٢٢ سال ١٠در مدت 

مان از جمله ساخت در ساخت بناھا معماری معاصر سبک ھای استفاده از
، »گنجليک« و »آبشرون«، »مسکو«شورای عالی جمھوری، ھتل ھای 

را دگرگون  وباکچھره  »کيھانیتحقيقات  انستيتوی« و »گلستان«کاخ 
ی شھر شووالن، ايستگاه ھای راه آھن و اسکله ھای ”سرانگفرھ“ .ساخت

   .نيز بنا گرديد ...دريايی و
اين سال : آن دوران ياد می کنديس جمھور حيدر علی اف بعدھا از ئر
برخی اوقات حتی پس از پايان کار به خانه نمی . بھترين سال ھا بود ھا

به . می انديشيدماوضاع جمھوری  ھبودب جھتبه طرح ھای جديدی . رفتم
که چگونه می توانم با استفاده از امکاناتی که پست  اين فکر می کردم

برای ملت خود ، کارھای مفيدی است سازمانی من در اختيارم گذاشته
آنکه با موفقيت حزب يکی  ،برای اين کار به دو چيز نياز بود. انجام دھم

م و ديگر آنکه نفوذ شخصی خود را به کمونيست آذربايجان را رھبری نماي
   .فق شدموگمان می کنم که م و گيرمبکار تدريج 

می ناميد و در تيپ جديد  حيدر علی اف را رھبر حزبی مرکزینشريه 
در کميته مرکزی ھنگامی که حيدر علی اف . گونه بود ھمينواقع نيز 

 ،سخن می گفت خوددر زمينه فعاليت ھای حزب کمونيست جمھوری 
ً لمس  من بر آذربايجانرھبری  سال ١۴در طول «: بگويد داشت کهحق  ما

 کارھای سترگی که به دور من متحد شده بودند، رفيقان حزبیبا ھمراه 
  .»انجام داده ايم برای آذربايجان
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تر  ل بودند اما مھمئقابرای حيدر علی اف ای  در مسکو ارزش ويژه
   .می شدندرای وی قائل بود که ھموطنانش ب زشیار از آن

می در منطقه جلفای ما ھر سال گندم « :دارد خاطردولت محمداف به 
ً از ھر  ،اما محصول بسيار کمی از آن حاصل می گرديدکاشتند  تقريبا
نمی توانستيم به کسی  ،ھر چه اعتراض می کرديم. يصد کيلوگرمھکتار س
ادند اين تنھا پاسخی که می د. اشتباه استجا کاشت گندم در اينکه بفھمانيم 

اولی  علی اف به سمت دبيراما ھنگامی که حيدر  )برنامه( ”!پالن“:بود
در  ”پالن“رفيق  ،آذربايجان انتخاب شد کميته مرکزی حزب کمونيست

علی اف حيدر به دستور بنا از آن پس . قدرتش را از دست دادھمين لحظه 
ھمت به توسعه توليد انگور سطح منطقه  در نخجوان و ھمچنين در

از آن  .ھم برای جمھوری و ھم برای مردم مطلوب بود اين امر. ماشتندگ
ن خاطر بھمي. فرستاديممی  ر را به مناطق شمالی اتحاد شورویانگو پس
توان آن را يافتند که برای خود اتومبيل  ما روستای عزيزدر خانواده  ۶۴

د واغلب اھالی روستا خانه ھای دو طبقه ساختند و برای منازل خ. بخرند
   .مبلمان مناسبی خريداری کردند

بر . بنا گرديد ”تبريز“ عاصرتل مھ. نخجوان جلوه ای ديگر می يافت
نساجی شروع به جديد کارخانه . نيروگاه برق آبی ساخته شدروی ارس 

   »...فرھنگسرا گشايش يافت. نمودکار 
ما با استناد به اسناد آرشيوی . اين موارد تنھا نمونه ھای کوچکی است

   :مييمی افزا به آن ونه ھای ديگری را نيزنم
سر جمھوری آموزش اسردر برنامه درسی مدارس  ١٩٧٠از سال 

پس از دو سال دفتر کميته مرکزی . زبان روسی از کالس اول گنجانده شد
در مدارس  روسیزبان  جھت توسعه و گسترشرا ه اقداماتی مجموع
   .جمھوری به تصويب رساند سراسر

در زمينه اتخاذ  ١٩٧٣ در سيزدھم ماه مارس سالزی کميته مرکدفتر 
عمادالدين تولد  مين سالروزششصد برگزاری جشن الزم جھت تدابير
   .به بحث و تبادل نظر پرداخت شاعر کبير آذربايجان ،نسيمی

   .روند اجرای مرحله سوم طرح آبرسانی باکو بررسی گرديد
مھدی حسين  ديستناز در باکو  ١٩٧٣ سال ماه می ٩مقرر گرديد در 

ً به ياد داريد که  .پرده برداری شودقھرمان اتحاد شوروی  ،زاده حتما
   .بودندبازگردانده  »وائيلميخ« نپارتيزا به رانام نيک  چگونه

 لطيفهبا باکويی ھای شوخ طبع که درک درستی از مفھوم  نيزبياييد ما 
ت شرک توسط »حل دوروادر س« ی به نامفيلم. ھمراه شويم ،رنددا

. ساخته شد درباره اين پارتيزان قھرمان »آذربايجان فيلم« فيلمسازی



 153

به بازی  در نقش قھرمان اول فيلمنودار شاشيک اوغلو بازيگر برجسته 
به اجرا  وائيلبرای دستگيری ميخ یعملياتکه  ھر بارفيلم  در اين .پرداخت

می ی خود اخطار آماده باش ، فاشيست ھا به تمامی پايگاه ھامی آمددر
قھار روسی  نکه درباره خلباگونه ھمان »!و در شھر استائيلميخ« :دادند

در آسمان کريشکين اپ !توجه !توجه« :اخطار می دادندبه خلبان ھای خود 
  .»است

روزھای تعطيل (مند بود شنبه ھا و يکشنبه ھا ه قحيدر علی اف عال
ت سرزده به دکان ھا برود و ببيند که نحوه معامال) در آذربايجان

و  بزند یکه به کافه سريا اين است يان به چه صورتفروشندگان با مشتر
بازديدھای وی سر و صدای . است به چه نحویدھی  ببيند که سرويس

احل ودر س«عبارتی از فيلم به مجرد آن به پا می کرد و  شھرزيادی در 
و در ائيلميخ« کهآنيعنی  »!دير و شھردَ ائيلميخ« :می پيچيد در شھر »دور

  »!شھر است
از ته  بازگو می کردند،حيدر علی اف را برای اين ماجرا وقتی که 

  .می خنديدقلب 
دومين کانال تلويزيونی جمھوری در باکو به  ١٩٧۵از ژانويه سال 
توان فوق  اراده راسخ و اين مورد نيز از عزم و. بھره برداری رسيد

وان ساختن از ديگر اقدامات وی می ت. داشتحکايت العاده دبير اول 
ساختمان تئاتر درام دولتی در شھر شکی و احداث دانشکده مھندسی 

  .ساختمان در باکو را نام برد
سال  مينيکصدبزرگداشت  جمھوری مراسم ١٩٧۶آوريل سال  ٩ در
بيک اف را برگزار ر باکويی به نام مشھدی عزيزاکميس ٢۶يکی از تولد 

نمايندگان سازمان  وردر حض رسمی ای حيدر علی اف در جلسه. می نمود
فرزند مشھدی . خنرانی پرداختھای حزبی، شورايی و اجتماعی به س

و  ز ارمنستان، گرجستان و ترکمنستانانی امھمانو بيک اف عزيز
به حساب می  بيک افمشھدی عزيزبلشويک ھای پيری که ھمقطاران 

کمونيست و ، مشھدی عظيم بيک اوغلو راه پرافتخار در زمينه ،آمدند
 فارغ التحصيل دانشکده تکنولوژی سن و عتالتی بااستعداد صنتشکي

 »اولين مھندس آذربايجان«ا می توان وی ر راستیکه به پترزبورگ 
  .به سخنرانی پرداختند ،ناميد

نواحی باکو از تنديس  چند روز پيش از آن در يکی از زيباترين
نی جا پس از سخنرادر آن. ه بودبيک اف پرده برداری شدمشھدی عزيز

و مورخ ـ نويسنده،  )زينوچکاھمان (وا ا بيکپسته عزيز علی افحيدر 
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رانده سخنان گرمی در وصف پدربزرگ خويش بر زبان  ـ محقق انديشمند
   .بود

 ی مبنی بردفتر کميته مرکزی قرار ١٩٧۶ال ماه مارس س ٢۵ در
علوم  آکادمیدر کيھانی  منابع انرژیتحقيقات  در رشته امور آتیتوسعه «

   .اندبه تصويب رسرا  »وری شوروی سوسياليستی آذربايجانجمھ
مسائلی از قبيل اقتصاد، ھفته به ھفته  و ز به روزروبدين ترتيب  و

علم، تحصيل، مسائل روزمره و استراتژيک، مشکالت جوانان و کھنه 
سربازان جنگ کبير ميھنی، تجارت و خدمات معيشتی، ساخت مترو در 

 روزسال ،»شوروی قفقاز غمه ھای ماوراین«باکو، برگزاری جشنواره 
مورد توجه ويژه  ترتياکوفمسئله منزل رفيق  و نويسندگان کالسيکتولد 

  .قرار می گرفت
جنگ کبير ميھنی را مجروح و  مبارز ،ترتياکوفايوان پليکارپويچ 

 کمی قبل از پيروزیوی . بودند ساخته زخمی از مجارستان به باکو منتقل
سالمتی خود ، معالجه گرديد ترتياکوف. ار گرفتمورد اصابت ترکش قر

کيفيت مجله با یسردبير وی. نمودشتن يافت و شروع به نو را باز
 انتشار می نيزکه اگر اکنون  شد دار را عھده »آذربايجان ليتراتورنی«

امروزی برابری  زرق و برقپر به راستی می توانست با مجالت ،يافت
 .ل را به ھيئت تحريريه مجله اھدا نمودحيدر علی اف نشان دوستی مل. کند

ف ميخائيلويچ وياک. نويسنده به صدا درآمد منزلزنگ تلفن  کمی بعد
را  ترتياکوفوضع مسکن  رئيس شعبه عمومی کميته مرکزی ،فوکيرسان
   .جويا شد

من تقاضای منزل « :را به ياد دارد تماس تلفنیارپويچ آن ايوان پليک
تنھا گفتم . چ وقت چيزی خواھش نمی کردمنکرده بودم و به طور کلی ھي

متر مربع است و به مراتب از  ۴٩که منزل من استاندارد، سه اتاقه و 
من . از من پرسيد که کجا زندگی می کنم فونکيرسا. استبھتر پناھگاه 
راه وقت زيادی می برد و به  .پاسخ گفتم که در جايی خيلی دور ھم در

. شين شخصی رانندگی کنم و بيايمخاطر ترکش نمی توانم خودم با ما
و در ھنگام خداحافظی  کرداکتفا  ”خب، باشد“ويچ به گفتن ائيلميخ فياکو

   .»اضافه نمود که به دستور حيدر علی اف زنگ زده است
خانه  ه شد؛ سندتحويل داد ترتياکوفسند منزل جديد به  بعد يک ھفته

   .اقدمی ساحل دري ١٠٠در  ،ر مرکز شھرمتری اما د ۴٩ای 
به ھنگام  ر روسیويسنده و جنگاون ،ترتياکوفايوان پليکارپويچ 
من اين کار حيدر علی اف را ھميشه به ياد دارم و « :خداحافظی با ما گفت

  »!ھر روز وی را دعا می کنم
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  »...ق وکيل اف، آرزو دارمرفي«
  
نويسنده  ،لئو نيکاليويچ تولستویسالگی تولد  ١۵٠جامعه آذربايجان «

می  ماه روزنامه ھای باکو در. »را با اشتياق جشن گرفت سیشھير رو
اول کميته  برای دبيراين مراسم . گونه نوشته بودند ھمين ١٩٧٨سال 

تقويمی نبود که  ثابتمراسم ھمچون  مرکزی حزب کمونيست آذربايجان
 گامی«و با عبارات کليشه ای نظير  می شدبايد در رأس زمان مقرر اجرا 

به  »...و انترناسيوناليستیتربيت  ،...یارتباطات برادر استحکامجديد در 
ھمچنين  شوروی ودوران قبل از  در آذربايجان. گرديدمسکو گزارش می 

نه فقط در روزھای جشن و سالروزھای تولد  ،دوران شورویدر 
از آنھا ياد می شد بلکه آثار آنھا ھميشه در تولستوی، پوشکين، گوگول 

می گرفت، ھم به زبان روسی و ھم به زبان  جا مورد مطالعه قراراين
   .آذربايجانی

نامه ای را که اين نويسنده خانواده وکيل اف در سالروز تولد تولستوی 
ک ينويسنده کالساين به موزه يلنا وکيل اوا نوشته بود، در پاسخ به نامه 

سالروز  اين خبر در ميان اخبار .نداھدا نمود »ياسنايا پوليانا« دھکدهدر 
ابراھيم آقا ھمسر  واا نا وکيلفيلنا يفيمو .خودنمايی می کرد تولستویلد تو

در نامه ای که به  آيندهسرتيپ و  هارتش روسي سرھنگ دوم ،وکيل اف
 ، ماجرایپرداخت اشخانواده خود و ماجرای به شرح  تولستوی نوشت
 که مسلمانو آذربايجانی  یپسر باواسالو اپر و روسی یازدواج دختر

ً استثنائ  ،آنھاپسران . شده بود دادهآن اجازه از سوی تزار الکساندر سوم ا
ه ب مذھبدر روسيه آزادی . اکنون ديگر بزرگ شده بودندبوريس و گلب 
پسران وکيل اف از والدين خود خواستند تا با مسلمان شدن . وجود آمده بود

نامه جھت مصلحت انديشی  شانبه ھمين خاطر مادر. قت نمايندمواف آنھا
  .فرستاد »پوليانا ياياسنا«به ای 

   :بود پاسخ داده آن نامهولستوی در نامه ای طوالنی به تلئو نيکاليويچ 
نمی توانم خواست فرزندان شما جھت مساعدت به ، يفيمونا يلنا«

   .»ربايجان را مورد تحسين قرار ندھمملت آذ روشنگری
نيز  هامروز کهخود  مذھبی نديشه ھایتوجه به اتولستوی با در پايان 

گمان دارم که شما « :نتيجه می گيرد، رودھدايت به حساب می  مايه
می تواند در انجام انديشه ھای مرا به پسرانتان می رسانيد و اين افکار 

که ماھيت  چهکمک به تطھير دين از آن. شان آيدبه کارھا نيات زيبای آن
ليت ھايی است يکی از بھترين فعا ،حقايق عظيم دين را لکه دار می سازد

چنانچه فرزندان شما اين فعاليت را به . که انسان می تواند آن را برگزيند
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 نيکوو  پرمعنا آنھابرای زندگی ، زندگی خود انتخاب نمايند ھدفعنوان 
  .»خواھد بود

پسر بزرگ وکيل اف را فاريس  ،بوريس با دعای خير تولستوی
لو غالب ابراھيم اوغ. دناميدند و پسر کوچکش گلب به غالب تغيير نام دا

ھنگام . گرديدتبعيد بلومور ـ بالتيک  به ١٩٣١در سال . وارد نظام شد
تبعيدی ھا  به وسيلهکه  یاز کانال بلومور بازگشت وی به آذربايجان ديگر

 دريای مديترانه به سویھای بادبان برافراشته  کشتی ،ساخته شده بود
حکم «اما اين بار  ستگير شدمجدداً دوی  ١٩٣٧در سال  .روانه شده بودند

   .اعدام: صادر شد شبراي »درجه يک
 ١٩۵۶وی در سال . گرديدابراھيم اوغلو نيز به اردوگاه تبعيد  فاريس

  .به وطن بازگشت
به ھمين خاطر وقتی با . نيستمتداول در ميان مردم  زيادفاميلی آنھا 

دام نسل ھستند می پرسيديم که از ک آنھااز  ،ديگر وکيل اف ھا ديدار داشتيم
   .و آيا از نوه و نتيجه ھای ابراھيم و يلنا به حساب می آيند يا خير

   نشانه ھای يک تاريخچه به دنبال  می شود،گونه  اغلب اوقات اين
افراد جديدی را می . می رسیکامالً متفاوت  تاريخچه ایروی اما به  می

. خورده استگره  بھمدر جايی با حيدر علی اف  آنھايابی که سرنوشت 
دريايی  متخصصاناز معروف ترين که  نيز ما با تلمان وکيل اف مالقات

 گونه صورت بدين ،می باشدسراسر شوروی در  آذربايجان ودر نفت 
 ،به افتخار ارنست تلمانپدرش  ١٩٣۴به ھنگام تولد وی در سال . پذيرفت

 در سياھچال ھای ھيتلری جانکه  رھبر شجاع و شکست ناپذير آلمانی
وکيل اف ھيچ حسين اوغلو ان متل. ، او را تلمان نام نھاده بودسپرد

   ...در عوضارتباطی با آن نسل وکيل اف ھا ندارد اما 
حافظه ھر انسانی تاريخ تحوالت زندگی شخصی خود را در يک 

 سپتامبر سال ١١تاريخ  وکيل افتلمان در زندگی . نگاه می دارد »رف«
ھمان روز وی . ايی جای گرفته استدر صف چنين تاريخ ھ نيز ١٩٧٩
سال دانشجويی  ۵که تمام طول زندگی خود به جز  راشھری  ،باکو
اتحاد سمت جديدی در پايتخت  .ترک نمود ،گذرانده بود يی در آنمسکو

 .معاون وزير صنايع گاز اتحاد شوروی: انتظار وکيل اف را می کشيد
برای جلو ھيچ گاه  او. برای رفتن به مسکو نداشتعجله ای وی البته 
 که بالياقت آناز ديدگاه وی . در حرفه کاری خود عجله ای نداشترفتن 
ست اداره به ريا زيبا روزیتلمان در . خود به چشم خواھد آمد ،است

در ميان نفتگران به اختصار به موبر معروف (حفاری دريايی پسچانين 
پايان رسانده ھمان جا که زمانی دانشکده نفت و گاز مسکو را به  ،)است



 157

وی . جا آغاز نمودآناز  بيوگرافی کاری خود را وگرديد منصوب ، بود
. روز به روز بر تجارب خود می افزود و از پلکان خدمتی باال می رفت

 نامزدیرتبه علمی . دريا دفاع نمودژئولوژی از پايان نامه خود در زمينه 
عھده دار  مؤسسات توليدی رايکسری  مديريت. آورد به دسترا علوم 
در محافل کاری اتحاد دانشمند آتيه دار به عنوان يکی از ترتيب . شد

بنابراين وی  .مشھور بوددھندگان بزرگ استخراج دريايی نفت و گاز 
ديگر وکيل اف اکنون . انتصاب به سمت جديد را داشت شايستگیکامالً 

 می بايست به سازماندھی استخراج نفت و گاز در ھمه درياھای کشور
نفتگران آذربايجان ميدان ھای جديد  در آن سال ھا. پھناور می پرداخت

در فالت قاره دريای  نيز ، زمين شناسانکشف نموده بودنددر خزر نفتی 
شرکت  ...رسيده بودند منابع جديد نفت و گازبه بارنتس و جزيره ساخالين 

ھای نروژی و انگليسی و کنسرن ھای بين المللی با موفقيت کار می 
به رقبا خود را بايد  ،گونه عمل می شد ردند و ھمان طور که قبالً ھم اينک

 احبه در کميته مرکزی اتحادتلمان وکيل اف به ھنگام مص. اندندمی رس
اين غول  اکنون بتوانمطمئن نيست  که صميمانه ابراز داشتشوروی 

ما اکند  ھمان فردا انقالب از و قول نمی دھد که نمودعظيم الجثه را بلند 
   .خواھد نمود تالش یشبانه روز طوره ب که کردتأکيد 
دبير . وکيل اف با حيدر علی اف ديدار داشت ١٩٧٩سپتامبر سال  ١١

      تلمان بود بلکه کردهاحضار ناول کميته مرکزی وی را نزد خود 
قبل از رفتن به مسکو  تاو تقاضا نمود  د با وی تماس گرفتوکيل اف خو

  .اف خداحافظی کند بتواند با حيدر علی
   .بيا :علی اف تقاضای وی را پذيرفت

زمانی  ،ان وکيل اف در اين اتاق حضور يافته بودمه تلاولين باری ک
 »خزر دنيز نفت« مجتمع توليدیبود که وی را به معاونت مديرکل 

   .انتخاب کرده بودند
من يادم نيست که « :اشاره می کندولين ديدار خود ابه  وکيل افتلمان 

ً يادم ھست که مرا به دقت سؤاالعلی اف چه  تی از من پرسيد اما دقيقا
امتحان زندگی  ترين بزرگبرای من انگاری آن موقع . ورانداز می کرد
ين طبيعی است که ھيجان داشتم اما پس از اول ،بودمرفته به کميته مرکزی 

تاب آوردن در زير نگاه  ...ھرچند ،کلمات علی اف آرامش پيدا کردم
ه ب. ختمی سافاش را ت درون تمامانگار . وی آسان نبودمان سبز چش

ممکن است که درمی يافتی فريبکاری غير می نگريستگونه ای به انسان 
   .»و حقيقت را بايد گفت
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 ،آمد وی ميزبان به استقبال. اتاق کار و حال مالقات جديد در ھمان
در  او برایو  گفتتبريک را گرم و صميمانه انتصاب وی به پست جديد 

 هو شا ديگر رجال حزبی که خود را خان. نمود توفيق یامور محوله آرزو
به تبريک گفتن می رسيد اما علی اف تنھا  زورشان ،به حساب می آوردند

يد شما می دانيد که با: نمودو تأکيد کرد بسنده ن کليشه ایبه صحبت ھای 
   ...کار خواھيد کردھا دو سه سر و گردن باالتر از آنھايی باشيد که با آن

من . ـ نمی دانم که چقدر بايد باالتر باشم اما تالش می کنم بدتر نباشم
را به عنوان يک متخصص خوب می شناسند و ھيچ وقت با دسيسه بازی 

   .سر و کار نداشتم
نخواھيد  يی ھا راھمه آن باالدر وزارتخانه که شما حواستان باشد ـ 
علی اف در حالی که لبخندی بر  .اختشما را خواھند شنھمه خت اما شنا

   .پشت سر شما راه می افتند اندختر :افزود ،لب داشت
سعی می کنم  .که به دام نيفتادم تا حاال: وکيل اف ھم لبخندی زد و گفت

   .از اين به بعد ھم نيفتم
ً بايد: حيدر علی اف به توصيه ھای خود ادامه داد مورد در  مطمئنا

  ؟يده باشيدچيزھايی شنماھی  پرونده
علی اف آشکار بود اما  سؤالبدون ھيچ توضيحی پاسخ ه در آن دور

برای امروزی ھا الزم به توضيح است که در سراسر اتحاد شوروی خبر 
 وزارت صنايعی ”اکوسه ھ“ترين  افيای ماھی و دستگيری بزرگپرونده م
   .تجاری در سطح وسيعی پخش شده بود ادارات و شيالت

من منظورتان را فھميدم : به علی اف اظھار داشتوکيل اف در پاسخ 
  .که به چنين چيزھايی مشغول نيستم چوننيست  اما اين برای من تھديدی

رفيق وکيل اف، آرزو دارم  :داد خاتمهگونه کالم خود را  ينعلی اف ا
  .نماييدکه بيشتر پيشرفت 

که برای کارھای اداری به باکو  زمانتلمان وکيل اف طبق عادت ھر 
 یاما اين بار وی در وضعيت ھم سر می زد دبير اولبه  ،ی آمدم

سوی آمده بود و به ھمين خاطر مستقيماً از فرودگاه به  به باکو اضطراری
   .آتش سوزی رفت دريا به مرکز

به مبارزه  ،آمده بودندآتشی که بر آن فائق ھمان انسان ھا قرن ھا با 
ز عھده آتش سوزی صحرايی ا گونهياد گرفته بودند که چو می پرداختند 
 دريا اعماقدر دن نفت و گاز ابا آغاز به کار استخراج مع. و جنگلی برآيند

آتش سوزی دريايی ھم پديدار گشت که به طور کلی در مقام مقايسه با 
در ضرب . يدبه حساب می آ ھاديگر آتش سوزی ھا خطرناک ترين آن

ی محال امراز که  یفانبای درباره الف زنان و خيالسقديمی رو ھای المثل
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از آتش زدن دريا می ما را مرغ زنبورخوار «: سخن می گويند، آمده است
آتش گرفتن دريا امری محال به  گذشته ن ھایقرآری، در  »!ترساند

که در زير  را حساب می آمد اما انسان تن به خطر داد تا درب گنج ھايی
جلوی دھانه در  دريا جا در اعماقدر آن. بگشايد ،است پنھانآب  اليه ھای

تحت فشاری در يک لحظه آتش  گرديد کهآمده باعث  به وجودجرقه  ،چاه
   ...به روی دريا انداخته شود عظيم

برای اطالع . روزنامه ھای شوروی در اين زمينه سکوت می کردند
آن مواردی که سراسر دنيا از آن  حتی در مترقبهرسانی ھر وضعيت غير

  .می وجود داشتممنوعيت عمو ،باخبر بود
ـ تو« مسکو، ھواپيمای »وشرمتيو«در فرودگاه  ١٩۶۶ه سال فوري ١٧
اين ھواپيما در اولين پرواز آزمايشی . به ھنگام پرواز سقوط کرد »١١۴

تلويزيونی تاس در و خبرگزاری راديو . خود از مسکو به کنگو می رفت
که  در حالی ،به اطالع رسانی پرداختيک روز بعد مورد اين حادثه 

ی روزنامه ژاپن. ديگر تا آن موقع ھمه دنيا از اين فاجعه باخبر شده بودند
 درباره سقوط ھواپيمای شوروی« :در آن روزھا می نوشت »آساھی«

ی ابرخالف ھواپيماھکه  ستا آنشايد برای  ،اطالعاتی داده نمی شود
بر اساس مطالب روزنامه . ”سقوط کنند نبايد“ ھواپيماھای شوروی ،غرب
نه قتل اتفاق  .نه زمينی رددراتحاد نه سوانح ھوايی وجود دا ،ی شورویھا

که چنين اتفاقاتی  يستآن نخاطر ھا به ھمه اين. د نه آتش سوزیمی افت
ھا که به حتی آن. ی نيستخبراطالعات آزادی  از جابلکه در آن ردوجود ندا

 اين اند که چرواز اين متعجب می ش ،ھستندمند ه اتحاد شوروی عالق
کمونيستی نيز وقتی دچار  ھواپيمای. دحوادث مخفی نگاه داشته می شو

بسيار خنده آور . شود ھمچون ھواپيماھای ديگر سقوط خواھد کرد سانحه
   .»بيرون بماندو تن  کنيممثل کبک سر را زير برف که است 

ی يک ھواپيما »١١۴تو ـ «ھواپيمای دو سال و نيم قبل از سقوط 
حادثه . داشتفرودی اضطراری  »نوا« ودروی ر بر ديگر شوروی

جسارت استثنايی خلبان ھا و سازماندھی عالی امور  !حيرت انگيز جھانی
اين . سرنشين ھواپيما و خدمه نجات يافتند ۴٨تمامی . نجات و امداد

. صورت می گرفتھزاران ھزار انسان چشمان عمليات امداد در مقابل 
ايستگاه ھای  تمامی. اخبر شدباز اين ماجرا شھر ميليونی ھمان روز 

راديويی تلويزيونی جھانی برنامه خود را قطع نموده و به پخش فوری اين 
تنھا پس از گذشت دو ماه اجازه اطالع رسانی اين  ولیخبر پرداختند 

  !»پراودا«ھم فقط به روزنامه ؛ آنصادر گرديدحادثه در سطح کشور 
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تحليل اين و ه تاس ضمن تجزي خبرگزاری مديرکل ،فوگوريون. د
در دوران « :نوشتمی اتحاد  مرکزی حزب کمونيستموضوع به کميته 

ما بسيار سخت است که بتوان اميد داشت سوانح بزرگ و يا فالکت ھا 
ده ر ھم ناديدر خارج از کشو ،که در داخل کشور مخفی می ماند انگونهھم

دنبال تنھا نتيجه ای که به  صحيحموقع و ه برسانی  عدم اطالع. بماند
شايعات  م در کشور ما و ھم در سراسر جھانست که ھا آن ،خواھد داشت

ً با حقيقت ھيچ نزديکی ندارد عملکرد . گوناگونی رواج می يابد که غالبا
چرا که  به کشور ضربه می زندبه طور کلی کنونی به تبليغات شوروی و 

غات د پسند تبليعبارت مورمجدد به بازگشت  در اين مواقع ”تاس“سکوت 
جامعه ای “که اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی آنبورژوازی درباره 

د و مردم شوروی را به آغوش ايستگاه ھای ز خواھداست، دامن  ”بسته
  .»خواھد دادراديويی بيگانه سوق 

يکسری فاکت به  يجه گيری ھادر تأييد اين نتتاس خبرگزاری مديرکل 
 ۶اکتبر تا  ٢٩تی باکو از تأسيسات نف گرفتگیآتش  به ويژهھای ديگر 

زی از نظر حجم و اين آتش سو« :ه بوداشاره نمود ١٩۶١دسامبر سال 
از سوی گالوليت به خبرنگاران ما . نمونه نداشت سختی خاموش سازی

آن زمان مسابقه بين المللی  ھرچند. اجازه ارسال خبر داده نشده بود
ً افراد خاباکو شطرنج  رجی بسياری در در حال برگزاری بود و طبيعتا

اه ناخواه ھمان طور که خبر در کشور پخش وشھر حضور داشتند و خ
   .»شددر خارج از کشور ھم پخش  ،گرديده بود
د قصد نداشت تا انحالل در نامه گزارش گونه خو فونگوريو. البته د
و به زبان ) اداره کل محافظت از اسرار دولتی در مطبوعات(گالوليت 

از  دون مھر تأييد آن حتی يک سطررا که ب ساده تر اداره سانسور
روزنامه ھای پرتيراژ گرفته تا روزنامه مرکزی به زير چاپ نمی رفت، 

اعمال تغييرات ضروری در «کل تاس تنھا قصد داشت مدير. يدتوصيه نما
را  »اتحاد جماھير شوروی سوسياليستیگالوليت  فھرستيکسری مواد 
بر روی ميز رؤسای حزبی  »محرمانه«نامه وی با عالمت . پيشنھاد نمايد

 مبارز آينده گالسنوست ،لففالکساندر ياکوچرخيد و سرانجام با امضای 
بار  .به آرشيو سپرده شد »پدربزرگ دموکراسی روسی« و )شفافيت(

چرا يادآور می شويم آتش سوزی در تأسيسات نفتی دريايی باکو را  ديگر
زبانه ماه  ٣آتش اين بار . شدن ماجرا دوباره تکرار سال اي ١٠که پس از 
تنھا . »نديدند« د اين حادثه فوق العاده جدی رامطبوعات اتحا. می کشيد

موج ايستگاه ھای راديويی بيگانه از البالی پارازيت ھای ارسالی بر روی 
   .چيزھايی به گوش می رساندند ھا
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معاون وزير  ،تلمان وکيل افدر دريای خزر به  عمليات اطفای حريق
   .سپرده شد اتحاد جماھير شوروی سوسياليستیع گاز صناي

ده نساز ۴٠٠من « :ی دلھره آور را به ياد می آوردتلمان آن روزھا
   .»ھم آوردم فواره را از سراسر شوروی گرد

يی نبودند که فواره ھای شھری يا آنھاالزم به ذکر است که اين افراد 
دگان فواره ھای صنعتی ھا عده ای از سازنآنبلکه  ختندمی سا پارک ھا را

که از بر فواره ھای نفتی يا گازی  ستندکه می توان بودنددر تأسيسات 
ھا رام نمودن بزنند و حرفه آن مھارشده،  تابعيت و کنترل انسان خارج

  .طوفان آتش است
وی ھنوز نمی . اولين اخطار خطر خود را به باکو رساند باوکيل اف 

د وی و نيز صدھا متخصصی که از دانست و احتمال ھم نمی داد که خو
در نيز  ديگر ماه ٣مجبور شوند تا  ،گرد آورده بودتمامی مؤسسات اتحاد 

کار  فنیوی در يک نگاه دريافت که بخش . بپردازند اطفای حريقجا به اين
دقيق سازماندھی شده است اما معيشت افرادی که به اين مأموريت  بسيار

لذا با . تا پا مشکل دارد استراحت سراز نظر تغذيه و  ،آتشين آمده اند
حداقل موضوع : و تقاضای کمک نمودحزب تماس گرفت ناحيه ای کميته 

نفر از افراد از سرزمين عزيز خودشان دور شده و به  ۴٠٠که اين است 
و حتی برخی  »کشيک«زمان ند و به نوبت در سخت ترين آمده ا اينجا

ھا جان خود را در معرض آن. ن استراحت به فعاليت مشغولنداوقات بدو
   .را سير کنيم آنھاشکم خطر قرار می دھند ولی ما نمی توانيم حتی 

آتش سوزی که را سوراخانی  ناحيهاين تقاضا واکنش سرد مدير حزبی 
اين مشکل : به دنبال داشت ،بود به وقوع پيوستهتأسيسات در آن حوزه 

   .خودتان است
مرکزی کميته  دبير اول دفتربا وکيل اف ديگر به صحبت ادامه نداد و 

  .»حيدر علی افاوضاع از اين قرار است ...« :تماس گرفت
صحبت وکيل اف . »چند لحظه پشت خط منتظر بمانيد«: تعلی اف گف

 ؟چه شده است« :ديگر حرف می زد، می شنيد یخطاز ھای وی را که 
ھا آن برایھمين االن به پايگاه عمليات برويد و  ؟کار دلتان را زده است

. ارزاق مورد نياز آنھا را تأمين کنيد. سازيدمھيا  زندگی راشرايط مناسب 
برای کل آذربايجان کار می  ،سوراخانی شما ناحيهبرای ، ھا برای شماآن

  .»کنند
. بود شديدآری، واکنش علی اف خلق الساعه و : وکيل اف می گويد

 امورريان از من خواست تا وی را در جدر پايان صحبت حيدر علی اف 
   .به وی مراجعه نمايم ،بودنياز و ھر زمان به کمک  قرار دھم
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ً در  دبير اول تنھا به گزارشات تلفنی اکتفا نکرد و خود نيز شخصا
ماه به  ٣نزديک به گسترده اين عمليات . حضور يافتبخش سانحه ديده 

سرانجام آتش را خاموش نمودند و برای نخستين بار از  .طول انجاميد
   .چاه آتش گرفته را مھار کردند ،استخراج نفت در خزر تا کنون شروع

در مسکو  ،در ذھن می پروراندکه را چه متأسفانه وکيل اف نتوانست آن
آبادسازی سيبری غربی حال  فعاالنه در اتحاد در آن دوره. عملی سازد

  .بود
اظھار اتحاد شوروی  کزی حزب کمونيستوکيل اف در کميته مر

اختيار من می گذاريد  ميليارد روبل در ٢ای ھمه درياھا شما بر«: داشت
 یھم در جايی که يخآن ،کشور برای استخراج منابع دريای شمال ٨اما 

 ١٠٠و اکنون ديگر گذاری کرده اند  ميليارد دالر سرمايه ٣٨وجود ندارد 
   .»ن تن نفت در سال استخراج می کنندميليو
رکزی حزب کمونيست ه مدبير کميت ،لگيخد وی مصاحبر روی ميز ب

پرونده قطور پيشنھادات بھره برداری از فالت قاره قرار  اتحاد شوروی
   .داشت

ی تا سرمايه گذار. دروغ است اينھاھمه : وکيل اف مستقيماً به وی گفت
لگيخ در انويچ دبعدھا والديمير ايو ...انجام داد توانھيچ کاری نمی  ،نشود

در يک « :وی می نوشت. مودنخاطرات خود به اين موضوع اشاره 
 اتحاد شوروی برنامه ريزی دولتی کميتهو  شورای وزيران ،دوره

برداری از منابع  فرا رسيدن زمان بھره در زمينهجدی  بسيار یپيشنھادات
اصوالً پيشنھاد خوبی بود اما عملی شدن آن به . مطرح نمودند فت و گازن

خت يکسری انستيتوھای نياز داشت و پيش نياز آن ساپول مبالغ ھنگفتی 
از جمله دکل دريايی بود و تا  توليد تجھيزات ضروری و پژوھشیعلمی 

م گردآوری الزجا که من می دانم حتی تا امروز در اين امر تجربيات آن
 آغاز اوج“در راه اين مسئله درست در زمانی بود که ما تازه . نشده است

ش بوديم تا آن را نيز سيبری غربی گام می نھاديم و در تالتوسعه  ”گيری
 پول نيز به بسيج منابع و مبالغ ھنگفتامر مرحله بندی نماييم که اين 

راجع به اين مسئله مذاکره مدت زمان طوالنی  روی به ھر. نيازمند بود
که اين  کميته دولتی برنامه ريزیمورد اين مسئله در خود در . گرديد

پس از . ر وجود داشتاختالف نظ ،صادر شده بود آنشنھاد از جانب يپ
، با استناد ”وصل شديم“ما کارمندان کميته مرکزی ھم به اين مسئله  اينکه

کميته دولتی برنامه به نظرات متخصصان معروف و ھمچنين متخصصان 
اين مسئله  زمان طرح اکنونانجام به اين نتيجه رسيديم که سر ريزی
در که  نمود صريحتبسياری در خشکی داريم اما بايد  یکارھاھنوز . نيست
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نيافته دست  نتسکنگازی ايالت خودمختار يامالو ـ  به منابعھنوز ما آنجا 
ساختن ايستگاه . وارتوسک توسعه می يافتی نيژن تازه زماندر آن . بوديم

 توليد مواد نفتی تمعھای برق عظيم در ناحيه اُبی مرکزی و تأسيس مج
نيز  فنیان از نظر تکرار می کنم که ما آن زم. توبولسک ضروری بود

نياز به کارھای اين امر آمادگی کار در منطقه فالت قاره را نداشتيم و 
 به ويژهدريای بارنتس در عالوه بر آن . مقدماتی طوالنی و جدی داشت

مانند دريای شمال که انگليسی ھا و نروژی ھا استخراج  وضعيتکارسک 
  .»دريايی از آن را با زحمت روبراه ساختند، نبود

حق در انتخاب موضع خود  ھاآن روزدر وکيل اف ه طور کلی ب
   .سازد می ما را ناراحت مصاحبکنون اما چيزی اداشت 

. مانده استبه جا حس تلخی در من « :تلمان وکيل اف اعتراف می کند
وی ديگر . به علی اف سر نزدمزمانی که تصميم گرفتم به باکو برگردم 

  . »را بگويم به وی بی احترامی کردمدر مسکو کار می کرد و اگر حقيقت 
منصوب شد  در آذربايجان کميته دولتی صنايع گاز ياستر بهوکيل اف 

و  پرانرژیو فعال کار می کرد اما اين فرد  پرانرژیو مثل ھميشه 
دوستانش وی را برای . قرار گرفتسرشار از نيرو و ابتکار پشت خط 

   .تدريس دعوت کردند
از آن متأسفانه خيلی کم  کهوجود دارد تاده مفھومی از مد اف امروزه

 خوشنامشخص  آيا يعنی آنکه .انسانی استاشتھار و آن  استفاده می شود
 اوبه چه چيزی شھرت يافته و افکار عمومی درباره  و اينکه است يا خير

تخصص، عزت نفس، خالصه می شود در شھرت وکيل اف  .استچگونه 
صداقت و درستی انسانی  راه با آنو ھم وی شايستگی و مسئوليت پذيری

   .که حيدر علی اف به اين خصوصيت در افراد بسيار ارزش می نھادوی 
   

کنگره مين بيست و پنجدر  ١٩٧۶مارس سال ماه در حيدر علی اف 
 ت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستعضويت در پولي نامزد حزب

يجان بود که به اولين نماينده آذربا حيدر علی اف. اتحاد شوروی گرديد
اين پله . می پيوستبه سراسر شوروی  به تبع آنستاد مرکزی حزب و 

ترقی جديد در روند رو به رشد حيدر علی اف امکانات وسيعی را جھت 
 حمايتو  ت اقتصادی، اجتماعی و ملی جمھوریحل معضالدر موفقيت 

   .می نھاد ویاز تماميت ارضی آن در اختيار 
قانون  تبليغاتی اتحاد شورویق و کرنای بودر زير  ١٩٧٧در سال 

روزنامه ھا در ھر شماره راجع به قانون . به تصويب رسيد يدجد یاساس
صورت اساسی مذاکره می کردند اما در زمينه مباحثاتی که در کميسيون 
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 ی از تمامینمايندگان در کميسيون. سکوت اختيار می کردندمی گرفت، 
و رجال اجتماعی به رياست لئونيد دانان معروف جماھير اتحاد و حقوق

 نامه ھای آشکارا سازماندھی شده با. ايليچ برژنف گردھم جمع می آمدند
به آدرس پيشنھاد الحاق قره باغ کوھستانی آذربايجان به ارمنستان  مضمون

ارجاع مسئله «و در پی آن پيشنھاداتی مبنی بر کميسيون سرازير شده بود 
   .می شد ارائه »ادن افکار اجتماعید قرار مد نظربه کميسيون با 

ی به حيدر علی اف به ھنگام سخنرانی در برابر نمايندگان مجلس مل
طرح قانون ( در دوره آماده سازی پروژه« :شرايط آن روزھا اشاره کرد
ً ) اساسی اتحاد شوروی ـ مؤلف پيشنھادات عديده در طی يک سال تقريبا

ن به ارمنستان به آالحاق  اسازی قره باغ کوھستانی ومبنی بر جدای 
در  را حتی يکی دو بار تالش کردند تا اين مسئله. رسيده بودکميسيون 

   .سازندکميسيون مطرح 
با  در آن موقع. می گويم ،که بودرا من آنچه  .يابيددر درستمرا  سخن

اراده با من . شدم مانع از آنبود اما من  دشوار بسياراز آن  ممانعتآنکه 
اما شرايط به . و جانم از منافع ملی آذربايجان دفاع کردمخودم، با قلب 

بايد . گونه ای بود که ھميشه آتش قره باغ کوھستانی را روشن می کردند
 انتخابآذربايجان  یرھبر به که به ھمين خاطر وقتی نمود ذعانآشکارا ا

شرايط اقتصادی مساعدتری برای قره باغ کوھستانی ايجاد می  ،شدم
   .»قتصادی آن را ترجيح می داديمکرديم و رشد ا

به دنبال گان مجلس خواست تا از نمايند در اين جلسه رئيس جمھور
اراضی چه کسی مقصر است، چه کسی مقصر نيست و چرا «که اين

جمع نشده  اينجادر  به اين خاطرما «: نباشند و افزود» اشغال شده اند
نشان ساخت خاطر در درجه اول اھميت دانست و اتحاد مردم راوی  .»ايم
ما «که  پيدا نمايند را به اتفاق ھم راه حلیتمامی مردم آذربايجان  که

   .»بيابيم تا کنوننتوانسته ايم 
قره باغ  مناقشه( آذربايجانی ـ راجع به موضوع مناقشه ارمنی

 اکنون به اتاق کار .صحبت خواھيم کرد بعدبه تفصيل اندکی  )کوھستانی
آذربايجان وارد می  زی حزب کمونيستی اف در کميته مرکحيدر عل

تلفنی  یبا تماس. را نشان می دھد ١٩٧٨ژوئن  ٢٨ تقويم روميزی .شويم
پنجاه و دومين  علی افحيدر . می گرددروز کاری حيدر علی اف آغاز 

به وی  راوزير امور داخلی جمھوری ، تولد عارف حيدرافسالروز 
ر نھاده بود و زندگی مھمی را پست س ھایروزحيدراف . تبريک می گويد

ظريفه خانم با به اتفاق علی اف ھنگام شب . در پيش رو داشت پرآتيه ای
   .رفتندعارف حيدراف ويالی دسته گلی به 
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بی  ،بھتر از ديگران می شناخت بسياريوسف زاده که علی اف را 
جز عارف ... نزديک نداشتخيلی وی دوستان « :می گويداختيار 
  .»حيدراف

   
ً ـ ف و حيدرعار ـ ھاآن ھم زمان خدمت در ارگان ھای به طور تقريبا

 .يکی در نخجوان و ديگری در باکواما  لتی را آغاز نمودندامنيت دو
دريا ـ  طريقمستقيم از غير از مسيری عارف حيدراف و ده ھا نفر ديگر

پس از . شدنداعزام مسکو  کده ای درآموزشسک ـ عشق آباد به ودکراسنو
به مسکو آمد و طبيعتاً  اداری انجام مأموريت جھتپدر عارف چند ماه 
 موقعدر آن ديگر اما  ه رفتکدوزشآم هب فرزندشزدن به  برای سر
وی در جبھه بود . در فاصله ای بسيار دور از مسکو بسر می برد عارف

 یھايه ھر ھفته نام او والديناما  ی جنگی ارتش پيوسته بودبه نيروو 
مشغول . ھمه چيز خوب است« :دندمضمون دريافت می کر تحت اين

ی ينامه ھا. »و اوقات فراغت در مسکو گردش می کنمخواندن ھستم درس 
عارف . توسط دوستانش به باکو فرستاده می شد ،که وی از قبل نوشته بود

 بخشدو سال ديگر نيز در . رفتپيش حيدراف با ھنگ خود تا برلين 
   .خدمت کردخود مستقر در ساکسونيا  اطالعات نظامی گروه

خدمتی خود را در کميته امنيت دولتی و اف دوران حيدرپس از آن 
 ادر آنکاروی . مأموريت ھای طوالنی مدت خارج از کشور سپری نمود

جا پسر دوم وی و در آن. مشغول بودفعاليت به تحت پوشش نام کنسول 
دوست صميمی حيدراف که در آن  ،آزاد شريف اف. عادله خانم به دنيا آمد

وقتی « :به خاطر دارد ،در ترکيه بود »ايزوستيا«خبرنگار ويژه  وقعم
فوری در  مأموريتی دليل عادله را از زايشگاه بيرون آوردند، عارف به

 بهرا  نوزادو بر عھده گرفتم من نقش پدر خوشبخت را  .استانبول بود
معاون  ،به افتخار دوست مشترک ما مقصود علی زاده. کشيدمآغوش 

را  کودکنام ، ی که در اتاق کاريش کشته شده بودکده پزشکرئيس دانش
  .»قصود گذاشتندم

ً بين حوادث فاجعه انگيز ارتباطی وجود داشته  آيا ممکن است واقعا
   !؟باشد

يکی از تولد حيدراف  روزيک روز پس از سال ١٩٧٨در سال 
نظر عارف  ـ به روی پدر مقصود کوچکدر پوشش لباس پليس  عاناجمر

بنا . آتش گشود در اتاق کار ـ وزير امور داخلی جمھوری ،درافحياوغلو 
از جراحان مغز و اعصاب از مسکو به  تيمی به دستور حيدر علی اف

   .بالين وزير مجروح شتافتند اما ديگر دير شده بود
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 عارف حيدرافناجوانمردانه رگبار بسته شدن به بدون اغراق 
دوست و ھمقطارش را  ق،رفيحيدر علی اف . آذربايجان را متزلزل ساخت

ھا نيز آنھمکاری ھای مشترک شليکی به  اين رگبار آتش. ز دست دادا
  .بود

مفاخر،  آرامگاهتا  مشايعت غم انگيز .دزرژينسکی پوداع در کلو
  :سرانجام وداع آخر و تلخ بدرودی

 سرلشکر .جبران ناپذيری شده است خسرانار جمھوری ما دچ«
 و کميته مرکزی حزب کمونيستعض ،فحيدرانظر اوغلو عارف 

 ربايجانسوسياليستی آذشوروی آذربايجان، نماينده شورای عالی جمھوری 
 و ھمرزم يارعلی اف با . »کشته شده است وزير امور داخلی جمھوری و

ما امروز يکی از بھترين نيروھای جمھوری ما، « :وداع می کرد خود
دو انترناسيوناليسم  رفيق نظامی ما، کمونيست راسخ عزم و ميھن پرست،

امروز ... فرزند شايسته خلق آذربايجان را به خاک می سپاريم و آتشه
   »...ماتم ما حد و اندازه ندارد. سراسر آذربايجان سوگوار است

متخصص ـ  اوغلو حيدراف حيدرعارف حيدراف در کنار پدرش نظر 
ده به خاک سپر ـ ھيئت رئيسه شورای عالی آذربايجان صدرشھير نفت و 

اين خبر تلخ به ھنگام . ه بوددرگذشت ١٩۶٧در سال  عارفپدر  .شد
 يکمرھبری اداره کل . مأموريت ويژه عارف در ترکيه به وی رسيد

لتی اتحاد شوروی از مسکو به وی کميته امنيت دو) اطالعات خارجی(
بنا به عادت مرسوم . مرخصی به وی داده شديک ھفته و  تسليت گفت

، به خاکسپاریدر روز  توفیم يجان نزديکان و خانوادهمسلمانان در آذربا
آشنايان و روز سوم، ھفتم، چھلم و ھر پنجشنبه تا روز چھلم پذيرای 

عارف پس از يک ھفته دوباره به . می شوند گويی تسليت مراجعان جھت
ترکيه عزيمت نمود و به جای وی حيدر علی اف اين وظيفه سنگين و 

   .اندوھناک را بر عھده گرفت
يرين و نزديک خود ظريفه وا به دوست دادر آن روزھا عادله حيدر

  .»ماستکنار حيدر ھم در شادی و ھم در ماتم « :می گفت
حيدر علی اف در ... چھار سال از عروسی عادله و عارف گذشته بود

در . تند و تيزی می کرد بود و شوخی ھای مجلس گردان آنھاعروسی 
سالمتی گروه زمين شناسی و به  آنھاتی شريک بود و به سالم آنھاشادی 

برمی جام را با عادله خود آشنا شده بود، در آنجا يدراف که عارف ح
پس . ازدواج در دانشسرا تدريس می کرد زمانقيزی  عادله خيرهللا. داشت

 ١۴ پسر بزرگ. ماندتنھا  شوی با دو پسرھمسر، از مرگ فاجعه انگيز 
دبير  ،اکنون ديگر حيدر علی اف. ودساله ب ١٠کوچکتر پسر سال داشت و 
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ھم مراد و ھم . پر می کرد آنھاکميته مرکزی جای پدر را برای  اول
 روابطپسر بزرگ دانشکده . دندتحصيالت عالی را به پايان رسان مقصود

کوچکتر نيز در وزارت . بين الملل مسکو را به پايان رسانيد و ديپلمات شد
فعاليت اکنون در کميته دولتی گمرک  و گرديدامور داخلی به کار مشغول 

انتخاب  دانشو  تحصيلان نککار تحاديهنيز به رياست ا عادله خانم. دارد
   .گرديد

 حيدراف عالی وزارت امور داخلی آذربايجان به نام دوره ھای آموزش
 .روانه دريای خزر شد »ال حيدرافژنر«نام  انفتکشی ب. شد رینام گذا

. ری گرديدنام گذابه نام حيدراف  خيابانیی اف بان حيدر علبه موازات خيا
   .م ماندندپس از مرگ نيز در کنار ھھا آن

را نظر خود گفتگويی که با وی داشتيم، طی  پريماکوفآکادميسين 
ای  او بدون ترديد شخصيت شايسته« :درباره علی اف چنين بيان می کند

 ميان. نجام دادحيدر علی اف تالش فوق العاده ای برای آذربايجان ا. بود
گرجستان  بير اول کميته مرکزی حزب کمونيستد ،وی و شواردنادزه

علی اف در اين رقابت برنده بود و به تبع . علنی وجود داشتيررقابتی غ
وی آذربايجان نيز پيروز می شد چرا که رھبر اين جمھوری از نظر 

   .»عزمی راسخ داشت از نظر شخصی بود وسازمانی زبده 
صنعتی روسيه  بازرگانیکه ھم اکنون رياست اتاق  اکوفپريميوگنی 

من اغلب با علی اف ديدار : در ادامه می افزايد ،را بر دوش می کشد
مردکان  وی در ويالی بهاستراحت  رایبروز  ٣ بار يک داشتم، حتی

   ...ما به دريا می رفتيم و با يکديگر صحبت می کرديم. رفتم
موج درباره دريا و چگونگی حرکت ـ فکر نمی کنيم که اين صحبت ھا 

   ...بوده باشد قلعه اچخمااز باکو تا  ھا
 ،شعر و شاعری برخوردار است ذوقکه خود نيز از  پريماکوف

البته، صحبت ما درباره مردم، سرنوشت دولت ھا و : لبخندی می زند
   .درباره کل کشور و آذربايجان بود

دريا را برای  کوفپريمامی توان دريافت که چرا حيدر علی اف و 
 و می گويند ديوار موش دارد .بت صميمانه خويش انتخاب می کردندصح

ً دريای خزر کسی را نمی فروخت و به . موش ھم گوش دارد اما مطمئنا
  .کسی خبر نمی رساند

صحبت نمی  اآشکارـ البته حيدر علی اف آن موقع ھم درباره ھمه چيز 
علی اف . بازگو می کرديم را صميمانه برای ھم کرد اما افکار خود

شخصی بسيار ترقی خواه بود و ترقی خواھی وی با عزمی راسخ توأم 
اين کار بسيار درستی است و من يک ذره ھم در اين باره شبھه . بود
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ر دوره رھبری د. می ساخترا برقرار  نظم دموکراسیتوأم با  یو. ندارم
پيشرفت بسيار عی ماته از نظر اقتصادی و چه از نظر اجآذربايجان چ وی

نمود البته بر اساس اقتصادی که در آن ھنگام طبق برنامه تنظيم گرديده 
   .بازارنه بر اساس اقتصاد  ،بود

از تعجب خود به ھنگام حضور در جلسه ای که به ھمچنين  پريماکوف
يک بار قبل از « :سخن گفت ،رياست حيدر علی اف تشکيل شده بود

وريت، حيدر علی اف اعضای دفتر کميته مأمانجام پرواز از باکو جھت 
مقصود وی . آذربايجان را در فرودگاه جمع نمود حزب کمونيست مرکزی

و ناسزاگويی  توھينبدون  و بدون داد و فرياد خاصبا نظمی خود را 
 ،مسائل را به طور حيرت انگيزی بيان می کرد مطرح می ساخت و

و از اين جھت بسيار ا .وجود داشتدليل ھا برای برخورد با آن ھرچند
گونه ای ديگر رفتار ه با آنکه می توانست دستور بدھد ب بود و يشتندارخو

برمی گردم، “ :صحبت کردکلمه  چندبرای خداحافظی فقط . دنمومی 
واسته ھای وی را انجام نمی خداشتيد حال اگر جرأت . ”بررسی می کنم

  .»داديد
  
  

  پيروز باد عدالت
  

مصاحبه ای طوالنی  »ليتراتورنايا گازتا« ١٩٨١نوامبر سال  ١٨در 
ت بوروی کميته مرکزی حزب عضويت در پولي نامزد ،حيدر علی افبا 

 ته مرکزی حزب کمونيستدبير اول کمي و اتحاد شوروی کمونيست
اين شماره از . درج نمود »پيروز باد عدالت«آذربايجان تحت عنوان 

ه ھای آن سال ھا به ترين روزنام که از معروف »ليتراتورنايا گازتا«
نيز  ديگردست به دست می چرخيد و بسياری از نشريات  ،شمار می رفت

آنتونينا ت سؤاالحيدر علی اف در پاسخ به . ن را چاپ می نمودندآلب امط
گمان می کنم برای « :ابراز داشت اين روزنامه نگارخبر ،وگگري

در جمھوری  ندیقانونمبازسازی و تثبيت  »ليتراتورنايا گازتا«خوانندگان 
که در را مشت بسياری از افرادی  ما. ی وسيع کلمه جالب باشدادر معن

باز کرديم و  ،نداز مصونيت قانونی برخوردار بود سال ھای متمادی
اين مسئله برای حاشيه . يمنظر گرفت ختی برای اين اشخاص درمجازات س

ً ده. پردازان بورژوازی مطلب سرگرم کننده ای بوده است روز پس  دقيقا
که  ١٩۶٩در آگوست سال  کميته مرکزی حزب کمونيست پلنوم از تشکيل

جدی جريان نقصان  در بی پردهصريح و طور ه ب زحمتکشان آذربايجان
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پا ه صدا ب و سر ورژوازیبجرايد  ،زندگی در جمھوری قرار گرفتند
   .دادندکردند و به اخباری از اين دست جنبه جنايی 

را بر زبان  قانونمندیکه کلمه  زمانی تأکيد کنماين نکته  بر می خواھم
قوانين اخالقی  ،نيست بلکه بيشتر مد نظر جزائیتنھا قوانين  ،می آوريم

نقض قانون و تدابير  جه قرار می دھيم و از اين ديدگاهجامعه را مورد تو
ماعی و بر طبق نه فقط مسئله ای حقوقی بلکه مسئله ای اجت ،پيشگيرانه

پيش از ھر چيز سخن از مبارزه در اينجا چرا که  استموازين اخالقی 
برای انسانيت و احترام به حقوق شھروندی و صيانت از شايستگی و 

و خصوصيات مدنی  شوروی و نيز صحبت از آداب معاشرت مردمحيثيت 
   .ستآنھاو اعتقادات عالی اخالقی 

 ،زبی آذربايجان می باشدح س کار تشکيالتچنين روشی پايه و اسا
ً آنخ ر که اين امر از سوی زحمتکشان مورد تقدير و تحسين قراصوصا

يش در سرلوحه کار و تالش خو زحمتکشان آن را اغلبو  است گرفته
ولی در شرايطی که از موقعيت سازمانی سوءاستفاده  .زندگی قرار داده اند

انه به تالش صادقنسبت و  يردو ارتشا صورت می گ فساد و دومی ش
اخالقيات افول  است کهاز محاالت  ،دترامی می گردزحمتکشان بی اح

خود را بعدھا  اين تشتت و اختالط. کمفرما نگرددننمايد و تشتت اخالقی ح
می به صورت افسردگی و بی اعتنايی بسياری از طبقات جامعه نمايان 

ذربايجان نسبت به آاسی ترين داليل عقب ماندگی مزمن از اس اينھا. سازد
به خلق کمک می کرديم  ما بايد. اتحاد شوروی است ھای ميانگينشاخص 

نظارت در جامعه سوسياليستی و لنينی عدالت و برقراری معيارھای به تا 
 سازی چندبازاين عمل ھسته اصلی . داشته باشنداين معيارھا باور  بر

می  ،اين کار ھمان حلقه ای است که اگر به آن برسيم. جانبه بوده است
سيار سخت و دشوار عبور از اين مرحله ب. بکشيم توانيم کل زنجير را

به  ،که بگويم اکنون وضعيت ايده آل استنه برای آن ،”بود“می گويم . بود
 رااين سخن ماين خاطر که ما توانستيم اين پروسه را پشت سر بگذاريم و 

 توسعهو  در ابعاد اقتصادی، فرھنگیسال اخير  ١٠ زياد ھای پيشرفت
   .مايدثبات می نااجتماعی 

من در باال گفته بودم اگر ما به اين باور و اطمينان نمی رسيديم که ...
ند، نمی نک برای زندگی تالش می و درستکارانه مردم صادقانه اکثريت

به دليل  آنھاحمات زاغلب اوقات  اينکه. توانستيم ھيچ چيزی را تغيير دھيم
 ،وه می کردو احتکار صورت گرفته بی ارزش جلتساھل ، تبذيرراف و سا

کادرھای صادق و اصولگرا نمی  در اغلب حوادث. موضوع ديگری است
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 ،نچه که قابليت آن را دارندآيابند و به  ترفيعخويش سمت ھای توانستند در 
   .دست يابند

ما برای آماده سازی نيروھای کادری اھميت ويژه ای قائل بوده ايم و 
اجتماعی و  ،صادیبه ھمين دليل در کنار ساماندھی عرصه ھای اقت

به دليل واقعيت ما  .گرديدمعطوف توجه زيادی به مدارس عالی  اخالقی
 انفاميل بازی در ميان پروفسور ھای توسعه يافته ارتشا، پروتکسيونيزم و

ور مدارس در ام کميته مرکزی حزب کمونيست نهدخالت فعاال اتيدو اس
ماده سازی کادر عظيمی به آ خسارت پديدهاين  .عالی را ضروری دانستيم

ساخته به تربيت جوانان وارد  یلطمه روحی شديدکرده و ھمچنين تحصيل
   .بود

ما با پديده ای ديگر نيز روبرو بوديم و آن اين بود که برخی اساتيد 
مدارس عالی و کارمندان ارشد و مسئول در تالش بودند تا زمينه حضور 

ما . فراھم سازند ”دينیوال“ا در مدارس عالی با ھمان گرايش فرزندانشان ر
ود نماييم اما پذيرش فرزندان چنين حرکاتی را تا حدی محد مجبور شديم تا

ان ارگان ھای اداری دانشکده حقوق دانشگاه دولتی را کامالً ممنوع نککار
   .اعالم کرديم

می گويند خدا وقتی فرزندان  !طور، اما رفيق علی اف پس که اينـ 
نسل  یتراحت می کند اما ھميشه روشنفکراناس ،افراد نابغه را می سازد

ھسته نسل روشنفکران بوده اند و بايد باشند، آخر ما آھسته آ نيزاندر نسل 
در  کسیمگر ايرادی دارد که وقتی . آورده ايم گرد دور ھم شوروی را

حرفه اجداد و نياکان خود  ،پرورش می يابد هخانواد اخالقیمحيط مساعد 
   ؟را ادامه دھد
بياييد مطلب مورد . صحبت می کنيم متفاوت دو امرشما درباره  ـ ما با

مشخص کنيم چه  بتداقبل از ھر چيز ا. بحث را دقيق تر مشخص کنيم
رتبه  ؟عالی یمدرک تحصيل ؟کاراکتريزه می نمايدچيزی روشنفکر را 

مھم  .باشدن اينھااز  ھيچکدامگمان می کنم  ؟و دکترای علوم نامزدیعلمی 
در خدمت به ايثار ترين خصوصيت اشخاص روشنفکر ترين و اساسی 

غم انگيز از نمونه ھای  سرشارمثال تاريخ روسيه  به طور. جامعه است
با ديگر اقشار جامعه  آنھاسرگذشت روشنفکرانی است که فاصله طبقاتی 

به مردم می شد و نمی توانستند رھروان  آنھامانع از خدمت رسانی آزادانه 
. فظ نموده و مورد پشتيبانی و حمايت قرار دھندبااستعداد خويش را ح

برطرف می اين موانع را  ،چنين افرادی از ھر راھی که می توانستند
و زندگی خويش را در معرض خطر قرار می دادند و برای  ساختند
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ه مناطق بو به مناطق دور افتاده ، ميان مردم آموزش فرھنگ و تمدن به
در ايی ادامه کارھای خود را گر توانا. دوردست تزاری می رفتند

 !خود را بسيار خوشبخت احساس می کردند، کار ،می ديدندفرزندانشان 
که استعداد کودک توان شکوفايی می  يیدر غير اين صورت در ھر جا

يافت از آن استفاده می کردند تا از اين استعداد ھم به نفع فرزندان و ھم در 
ج می موروثی ار حيثيت بهھا نچرا که آ. جھت منافع ملت استفاده گردد

به قول امروزی ھا  و تالش می کردند تا فرزندان خود را ازنھادند 
   .محافظت نمايند یخودناباور

خدمت آزاد به موجود بر راه که تمامی موانع  زمانی اما در دوره ما
 ،جامعه با توجھات دولت کارگری و دھقانی از ميان برداشته شده است

ر دارای مدرک پيدا می شوند که از اعتماد و پول برخی افراد تنگ نظ
  .خلق در جھت مقاصد طمعکارانه خود استفاده می کنند

و بستگان  فرزندان، نوه ھابر پروفسورھا و يا آکادميسين ھايی که 
می آوردند و  خود در البراتوارھا و دانشکده ھاکرسی  بهخودشان را 

وجود دارد يا نه، شرايط و  اآنھکه آيا اين استعداد در بدون توجه به آن
ھا فراھم می ساختند و برای آن برای نوشتن پايان نامه ای زات ويژهامتيا

چه  ،می آوردند به وجودھا نآبرای  شرايط پيشرفت در درجات علمی را
   ؟می توان نھادنامی 

به در اينجا دليل اتخاذ چنين تصميمی . چه برسد به دانشکده حقوق
ما دريافتيم که اکثريت قريب به اتفاق . گرددگرايشات ناسالم برمی 

ان دانشجويانی که در اين دانشکده قبول شده بودند از فرزندان کارمند
، شعبات حقوقی و ارگان ھای حزبی ھا پليس، دادگاه ھا، دادستانی اتادار

وضعيتی که در  ،ين وضعيت ما را بسيار نگران نمودا. و شورايی بوده اند
چه که بيش از ديگر موارد اما آن. ستفاده در ارتباط بوداءاغلب اوقات با سو

در ترکيب  ”موروثی شدن“خطر پديده فاميل بازی و  ،می کردما را تھديد 
   .ارگان ھای اداری بود

به ھايی  حرف وايلدر ا ،اين حرکات اقدام کردم عليهوقتی که من 
را چ ؟گيری ھايی برای چيست از قبيل آنکه چنين سخت ؛گوشم می رسيد

 اندر نسلپزشکان، اساتيد، حقوقدانان و دانشمندانی نسل با آنکه 
شده اکنون اين ممنوع  در گذشته نيز بوده اند اما )پدربزرگ، پدر، فرزند(

 می تواننداکنون ھم ، بودند و آری: استت اين سؤاال آنپاسخ من به  ؟است
من . اخالقی اساس موازين عالیبر  آنھا توانايی گرفتن نظر باشند اما با در

و  شخصاً برای افرادی از نسل معدنچيان، نفتگران، کارگران ريخته گری



 172

. می نھمارج  بسيارکشاورزان احترام بسيار زيادی قائل ھستم و به آنھا 
 ،نسل اندر نسل بودنی که بر اساس روابط صادقانه کاری صورت پذيرد

ند اين کار حال فرقی نمی ک. روشنفکری اصيل را در نسل ھا می پروراند
   .فعاليت فيزيکی باشد يا فعاليت ذھنی

به ھر و  توانايی اشھر کس به اندازه از  :قانون سوسياليسم چنين است
ما برای درست لذا چون اين قانون تحريف شده است . شکاربه ميزان کس 

راه و رسم . می رويمپيش نمودن اوضاع به سوی اقدامات قاطع 
آنچه که  د قرار ندارد بلکه در اصلروشنفکری در معرض خطر و تھدي
فاميل بازی، پروتکسيونيسم و مافيای  در معرض تھديد قرار می گيرد

شکل  ”تو به من، من به تو“ مشترک ضمانتکه بر مبنای است خانوادگی 
و اين تنھا راه  مسازيما اين را ريشه کن می . گرفته و استوار شده است
   .صحيح حل مسائل است

اغلب والدين  .نمی شود منحصر دسته ای خاص ـ اين پديده به
تا فرزندشان را به  خودشان در تالش ھستند ”عزيزدردانه کمک به“برای 

برای او دست و پا  ”گرم و نرم“ بفرستند و جايی ”معروف“دانشکده ای 
خودشان می دانند که فرزندشان استعداد اين کار  آنھاکنند، حتی برخی از 
 آقازاده لفظ به اين جوانان. مام مطلب ھمين استت. را به حد کمال ندارد

شايد الزم باشد ما برخی مطالبات عمومی سخت و جدی . می شود اطالق
  ...ب برسانيميبه تصورا 

مگر به ... اما يک قطعنامه ويمـ من ھم درباره ھمين پديده می گ
که در کنگره بيست و ششم گفته  انگونهھم ؟قطعنامه اضافه ای نياز داريم

اجرای  اساس کار. ر خوبی تصويب کرده ايمما قوانين بسيا ،استه شد
که از  خواھد بودھر قانون تنھا زمانی زنده . ستآنھادقيق و بدون تغيير 

   .ھمه جا رعايت شوددر  ھمه و جانب
ف ما قانون اساسی داريم، قوانين اخالقی سازنده کمونيسم داريم، وظاي

زندگی شوروی داريم و بر  ھای وجدانی داريم، اصول اخالقی روش
   .می آيد به وجودتجربه ای جدی نيز  اينھااساس ھمه 

ساختن ويال، خريد اتومبيل ھای  ما مجبور شديم به عنوان مثال
برای اعضای را  ...وشخصی، دفاع از پايان نامه جھت اخذ درجه علمی 

  .اعالم کنيمممنوع رھبری حزب و اشخاص سازمانی و صاحب منصب 
صحبت می  قانونمندیدرباره رفيق علی اف، آخر ما داريم  ـ ببخشيد

   ...چه شما می گوييدما آنا !کنيم
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من به . ماستعزم جدی ، اين آری. ـ دنبال کلمات نرم و ماليم نگرديد
و ھمکارانم  کردميشنھاد پ بير اول کميته مرکزی حزب کمونيستعنوان د
  .يد نمودندأيآن را ت

در باکو گسترش يافته  ۶٠ال ھای دھه ساختمان ھای وياليی که در س
اما آخر . مسئوالن و روشنفکران در حقيقت ؟بود را چه کسانی می ساختند

قانونی از استفاده غير !قات به سوءاستفادهدر اغلب او ؟به چه انجاميد
 یھانيرو و وسايل حمل و نقل، مصالح ساختمانی، آالت سنگينماشين 
آن ساختن ويالھا موجب بازگشت  عالوه بر. ری مؤسسات ساختمانیکارگ
فراموشی  متمحوری می شود و ما را به س صی سازی و فردوخص

به ما مجبور شديم برخی از مسئوالن را . وظيفه اجتماعی سوق می دھد
کسی . يمنمايرا از حزب اخراج  آنھامجازات کنيم و حتی برخی از  یسخت

در اين عه ھای شخصی لطمه نخورد بلکه جاماز ممنوعيت ساخت ويال
   .ميان برنده شد

 کارکنانھمه برای  کارخانه ھابرای رؤسای  ويال بجای ساخت
چه که ما مالک عمل قرار و آن داستراحتگاه ساخته ش پانسيون و کارخانه
در طول سال ھای اخير چنين پانسيون ھا و . استھمين  ،مھيمی د

 .شده استنساخته کم می باشد، ن نيز مسئوالبرای  که استراحتگاه ھايی
در جمھوری مورد تقدير و تحسين  اجتماعاين تدابير ما از سوی افراد 

  .قرار گرفته است
نيز به خاطر کالھبرداری ھا و ممنوعيت خريد اتومبيل شخصی 

استفاده ھای صورت گرفته در خريد و فروش ماشين بوده است که در سوء
از مسئولين را ما مجبور شديم بسياری  .آن دوره بسيار رواج يافته بود

   .بدين خاطر مجازات کنيم
 بکاراتوماتيک  به طورمن قصد ندارم که پيشنھاد کنم تجربه ما را 

که در  سخت و تندیشرايط  ما چنين تصميمی را بر اساس .بگيريد
 سايه شک ھم نبايد بر رویحتی  .اتخاذ کرديم ،مده بودآ به وجودجمھوری 

   .کادر مسئول ايجاد شود
آخر ما ھميشه درباره ضرورت  ؟علمی چه می شودـ پس درجات 

اگر کارمند حزبی و يا وزير در کنار . اداره علمی جامعه حرف می زنيم
   ...انجام وظيفه اش دانشمند ھم باشد

ً  ـ کمی اما دقيق شاعر که رک و راست فکر می کنم اين سخن نسبتا
اما حتماً می توانی دانشمند نباشی : خاطر داريده ب است،شده  تحريف ھم
علم نمی توان بدون  در حال حاضر. داشته باشی علوم نامزدی بايد مدرک
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 مبانیبايد  ،ھر کسی که مسئوليت جايی را بر عھده دارد. دانش بودو 
ً علوم اجتماعی وعل و عالوه بر آن بايد فعاليت عملی را بداند م خصوصا

در جامعه رخ که را بايد حوادثی . خودش را در راه علم به وديعه بسپارد
  .نه مقطعیاتخاذ نمايد و تصميمات ريشه ای  کندتجزيه و تحليل  ،می دھد

ما طرفدار آن ھستيم که ھمه کارمندان مسئول چنين خصوصيتی داشته 
رئيس تبليغات  ،ميرافداشدفريدون اوغلو ند اشما افر مقابلدر . باشند

ه سالش نشد ۴٠ھنوز وی . نشسته است زب کمونيستکميته مرکزی ح
به عنوان دانشمند به  .پروفسور است ،رداست اما دکترای علوم فلسفه دا

و  ه استکار علمی توأم ساخت او کار حزبی را ب هدفتر کميته مرکزی آمد
واضح است که در ھر قانونی استثنا وجود کامالً . می رساند فايدهاين به ما 

   .قانون به تحجر مبدل می شود در غير اين صورت شته باشد،دا
 ،فا کيشیباال فنیعلوم  نامزدیعلمی  رتبهوجه نمی توان  اما به ھيچ

وی قبل از چون  دانست عادیاييت را قدبير اول کميته حزبی شھر سوم
به او حتی . ه استقيقات علمی مشغول نبودبه تح که کارمند حزبی شودآن
کار به مشغول ھيچ وقت در صنايع . نکرده استفعاليت ن مھندس واعن
 تعجب نساختمما را  نه تنھا ه ھمين دليل نتايج بازرسیو ب است بودهن

وی  .را خود ننوشته بود ف پايان نامها یکيشباال. ما را تأييد کرد ظنبلکه 
مميزی ر کميسيون عالی قرابه  بنا .استفاده می کرداز زحمت ديگران سوء

 ،١٩٨١آگوست سال  ١٢ اد جماھير شوروی سوسياليستی مورخاتح
دور از شأن و شخصيت دانشمند شوروی از  اعمالف به دليل ا باالکيشی

 کوتاھیوی پيش از آن نيز به دليل . داشتن درجه علمی محروم گرديد
گرديد و به کاری معمولی گمارده  برکنار ،که داشت سمتیاز  در کار جدی
  .شد

تالش برای  ۶٠در سال ھای دھه . تنھا اتفاق موجود نبود حادثه اما اين
ما به  .دبه درجات و مراتب علمی در ميان مسئوالن مد شده بودستيابی 

م و نه نه برای عل ،اين حرکت ھيچ منفعتی ندارد اين نتيجه رسيديم که
اما خودش و آسيب اخالقی اش بسيار زياد  ؛برای فعاليت حزبی و دولتی

دانشمندان  صفوفو  نمودهاستفاده کارمندان مسئول از مقام خود سوء .است
   .ھمين استممنوعيت  دليل اين. ه می ساختندرا آلود

به ی اخالقی می تواند غيرقابل انتظار باشد اما ھانمونه ھای چنين تابو
در ميان زحمتکشان چندان اخالقی  تابویاين نيست که  گونهآنخودی خود 

اين مطلب از مفاھيم سوسياليستی درباره شرافت . عادی به حساب آيدغير
شکل مشخصی به خود می  و در برخی شرايطتی سرچشمه گرفته و درس
که در تربيت مردم  نمونه ای اخالقی است تمثال اخالقی رھبر. گيرد
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از پشت اگر مسئولی  به عنوان مثال .به شمار می رودعاملی ضروری 
بورژوازی را محکوم می کند اما در اجتماعی ی ختروانشنا ،تريبون

به تجارت و خريد  رده وزندگی شخصی خود از مقام خويش سوءاستفاده ک
اين فرد صد برابر افرادی که برايشان جز ماديات و  است،طال مشغول 

  .خطرناک است ،پول چيز ديگری ارزش ندارد
ايات نارتشا بيش از ديگر جکه  ه استآمد به وجوددر من  ذھنيتاين  ـ

: جا حتی چنين می گويدعر فکرت گشا. تنفر ايجاد می نمايددر شما 
مخصوصاً چرا  حال »...ی است که از پشت خنجر می زندرشوه چاقوي«

   ؟رشوه
ھمه ضعف ھای ديگر  و استفراگير رشوه جنايتی  اينکهـ به خاطر 

لباس  اين در حقيقت ،کسی که رشوه می گيرد. پيرامون آن دور می زند
 کالم .ت را می فروشدليرميزی می فروشد بلکه منافع دوز که نيست خز

 زشتاعمال  تداوم در ھر يک از ما. يز نيستقصار شاعر مبالغه آم
حتی آن  ،يک از ما حتی آنکه خودش پاک است ھر. گذشته گناھکاريم

گناھکار  ،بيزار استدھندگان رشوه  رشوه گيرندگان وکسی که خودش از 
 شھروندیحتی پرھيزکاری و اشمئزاز شخصی نيز نيک انديشی . است
  . مبارزه با فساد شھروندی يعنی تحرک، توان و خواست .نيست

انسانی که از راه « :وقدانان بزرگ ما چنين گفته استـ يکی از حق
ان نش ”کاری“ برایھميشه می تواند  ،کاری زندگی می کنددرآمدھای غير

   .»بخرد تأييديه دادن درآمد
که  انگونهبايد آنھا را ھم .آسان است ـ می دانيد، بررسی اين مسئله

اقدامات  کلی به طور .نيستاين اساس کار  اام. مجازات نمود ،الزم است
ی نيست بلکه مشخص جھت جلوگيری از فساد به خودی خود مقصود اصل

سيستماتيک با تحمل ناپذيری عمومی نسبت به  به طوراين اقدامات بايد 
يکی از نمونه ھای نمايش  روزنامه لباطم. نقض قوانين آميخته گردد

ھيچ  واقعیع پويا بدون عمل مواضع پويای زندگی است و ھمان مواض
امور تمام  جوھره شھروندی پويای مواضع آوردن به وجود. معنا ندارد
   .دوران ماست کیايدئولوژي

 آذربايجان که بر کميته فيلمسازیمحصول  ”جويیباز“ـ در فيلم 
به ھر کاری  ”سيفی“بازجو  ؛ه استدبسيار تأثيرگذار بونيز يی ھا مسکو

 عالی رتبهتکاران اصلی را که ھمان مقامات دست می زند تا مشت جناي
اف و بيک راھيم رستم اب فيلمنامه نويس :سازندگان فيلم. باز نمايد ،بودند

را  »قانون برای ھمه کس قانون است« لاص فا کارگردان راسيم اجاق
پيروز  اصلاين  آنکهاما برای . قرار دادند توجهمورد سياسی  ديدگاهاز 
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حتی مجبور بلکه گرفت فشار و تھديد قرار زير نھا قھرمان فيلم نه ت ،شود
می . نمايد توجھینسبت به برخی از معيارھای دادرسی و بازجويی بی شد 

بايد تاوان کارھايش را بپردازد چرا که قانون  بازپرس توان حدس زد که
نيکی بايد با مشت ھمراه “ شاعر می گويد .ھمه کس قانون استبرای 
  .ت دارداما عدالت ھم مش ”باشد

که را نمونه ای از فيلمی قديمی  ،حال که صحبت از ھنر به ميان آمد
اتومبيل واظب م“فيلم . زنم مثال می است، به فراموشی سپرده نشدهھنوز 
ی ھيئت منصفه حاکمان و اعضادر اين فيلم . فوالدار ريازانساخته  ”باش

ه کی برای فرد ،حکم صادر می کنندتوچکين ديوری  بدون دلسوزی برای
ندازه بود که حتی ھمسرش وی را بی طمع بودنش به آن ا و یبی غرض

حتی  ”قانون شکنانی“در قبال چنين  یرفتار عکس العمل .می خواندابله 
يکی از . استکه خود حافظ قانون می باشند، متفاوت  آنھااز جانب 
قھرمانی جذاب  ”آنارشيست“يک  سکی ازفکتونواسماز اينکه حقوقدانان 

  .راز تأسف کرده بوداست، ابته ساخ
در اينکه تنھا البته وی . توچکين خوشم می آيددـ اما من از يوری 

. ای ديگر نمی توانست گونهه ب اما شايد اشتباه می کرد ،مبارزه می کرد
ھر انسان زنده ای می تواند . گونه ای ديگر نمی توانسته سيفی ھم ب

کدام شعور تحت رھبری که برمی گردد اشتباه کند و ھمه چيز به اين 
   .قرار دارد اخالقی

معطوف  سدانمفرا به ضرورت مبارزه با  جامعهتوجه  سازندگان فيلم
  .آوردندو نمونه جديدی از ھمرنگی دزدان با محيط را به نمايش در ساختند

مبارزه با پديده ھای منفی با  سيفیتوچکين و ددر سايه افرادی نظير 
افرادی بايد بيشتر باشند حتی اگر در  چنين. فقيت ھمراه می گرددوم

 و خونسردیی از بی تفاوت آنھامبارزه . کنند انتخاب روش مبارزه اشتباه
   .بھتر است ديگران

تضاد ميان زندگی در  شرايطسينماگران در اين  و نويسندگان، شعرا
با علم حقوق  تنھااين امر نه . نشان می دھندرا حال تغيير با قوانين موجود 

ست ارتباط است بلکه برداشتی عادی از رسوم عقب مانده ای ا در شناسی
از اين راه مواضع شھروندی خود  آنھا .که بر شرايط مادی استوار است

        به مبارزه خود  ھنری را نشان می دھند و با ساختن اثر درخشان
   .می پردازند

افسوس می توان  فقط به حال ادبيات شناسانی که از زندگی باز ماندند
نظر می  نويسندگان آذربايجان را در قبل از ھر چيزیالبته من  .خورد
آثاری که مبارزات کمونيست ھای بسيار کم داريم ما ھنوز . گيرم
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به تصوير بکشند و  راکمونيستی اخالق و معنويات با مخالفان  آذربايجان
ر آخ اما .در آن مبارزان معاصر بدون ترس و مالمت به مبارزه بپردازند

   !استگونه افراد بسيار  اينتعداد در واقع 
نمی گوييم که پيروزی خير بر شر ھميشه به . نيستيم ايده آليستما 
اما می توان کاری کرد که کفه ترازوی عدالت،  خواھد آمددست 

   .آن برسيم هب ھمبايد و ايدئولوژی سنگين تر شود و  قانونمندی
   »...ارمد آرزوی موفقيت برايتان ـ رفيق علی اف،

  
  

  ، باکو١٩٨٢ سال دسامبر ٢
  

شما می  ،رفيقان. اکنون بايد يک مسئله تشکيالتی را بررسی کنيم«
اتحاد جماھير شوروی  شورای وزيراناولی رئيس  تدانيد که من به معاون

حزب کمونيست اتحاد و در پلنوم کميته مرکزی منصوب سوسياليستی 
کميته مرکزی  ورویبه عضويت پوليت ب عضويت نامزدیاز شوروی 

   .»انتخاب شدماتحاد شوروی  کمونيست حزب
ته مرکزی حزب حيدر علی اف با اين جمالت جلسه بوروی کمي

در سمت دبير  که را آخرين جلسه ای در حقيقتو  آذربايجان کمونيست
اکنون ديگر می بايست جانشين وی  .آغاز نمود ،اداره می کرد اولی

 ير اولی کميته مرکزی حزب کمونيستدبو بايد مسئله « :می شد انتخاب
   »...آذربايجان را حل کنيم

، د قرار گرفته بودندکه در مسکو مورد تأييرا اسنادی حيدر علی اف 
ضروری است اساس اين  من فکر می کنم بر« :در ادامه افزودخواند و 

ی دبير اولحيدر علی اف از سمت “ مبنی بر اينکهراجع به قرار صادره 
ت بوروی کميته آذربايجان و عضوي ی حزب کمونيستکميته مرکز

اما قبل از . تصميم بگيريم ،”گردد آزاد آذربايجان مرکزی حزب کمونيست
گاھی به رفيقان انداخت و نسپس . »رأی گيری می خواھم چند کلمه بگويم

قبل از ھر چيز می خواھم بگويم که تصميم اتخاذ شده از سوی « :دامه دادا
ھفتمين دوره  واتحاد شوروی  مرکزی حزب کمونيست يت بوری کميتهپول

     اجالس شورای عالی اتحاد جماھير شوروی مبنی بر انتخاب رفيق 
به عنوان تصاب و ان ی کميته مرکزیپوليت بورو يتعلی اف به عضو
 اعتماد عظيمی اتحاد جماھير شوروی شورای وزيرانمعاون اول رئيس 

. ملت ماست بهوری ما و ھمچنين مھجبه سازمان حزبی آذربايجان، به 
اين مسئله به عنوان بايد  ھر چيزیھمه متفق القول ھستند بر اينکه قبل از 
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فقيت زحمتکشان وعنوان م زمان حزبی آذربايجان، بهفعاليت برجسته سا
 به عنوان جمھوری ما و سرتاسر جمھوری در ساختار کمونيسم و ھمچنين

آذربايجان و بوروی کميته  تيت عظيم کميته مرکزی حزب کمونيسفعال
است و من  ابراز شدهنسبت به من اعتماد عظيمی . لحاظ گرددمرکزی 

 است راکه بر دوش من نھاده شده  اھميت اين اعتماد و مسئوليت عظيمی
درک می کنم و اطمينان می دھم که ھمه تالش خود را برای اثبات اين 

می  بکاريت بورو اعتماد و دستور جديد حزب ما، کميته مرکزی و پول
   .گيرم

ھمان روزی که  ندازد،می ا ١٩۶٩جوالی سال  ١۴به ياد مرا امروز 
اکنون . آذربايجان انتخاب شدم ير اولی کميته مرکزی حزب کمونيستبه دب
به  نيزمی کنيم و من  يکديگر کار اگر سيزده سال و اندی است که ما بدي

چنين کار بزرگی  مدت امروز پس از گذشت اين. ردازمانجام وظيفه می پ
مرا موظف می سازد و مسائل عظيم دولت و حزب  صاب از کاناليعنی انت

من کاری بزرگ، سخت و  .ر می دھدو پرمسئوليتی در پيش روی من قرا
 انگونهھم نيزدشوار در مقابل خود می بينم و اميدوار ھستم در اين کار 

اعتمادی  برابر را درسعی می کنم شايستگی خود . باشم که تا کنون بوده ام
کميته مرکزی حزب  به به سازمان حزبی آذربايجان و ھمچنين، که به من
  .به اثبات برسانم ،است جمھوری ما ابراز شده کمونيست

ر پلنوم کميته مرکزی حزب دارم تا عقايد خودم را د من ھنوز فرصت
 بورویاما اکنون می خواھم بگويم که  نمايمآذربايجان ابراز  کمونيست

آذربايجان دقيق،  بيرخانه کميته مرکزی حزب کمونيستد و کميته مرکزی
کارھای  ھا در طول اين سال. کار می کندو پربار ثمربخش ، ھماھنگ

. ياری دست يافتسفقيت ھای بوجمھوری ما به م. سياری صورت گرفتب
مدت را جبران نموديم و جمھوری عقب ماندگی دراز ما در مدت کوتاھی

دوازده سال متمادی از . شوروی پيشرفت نمود تمامزه ھای در حد و اندا
اعطا  ”پرچم سرخ وطن“به جمھوری ما بين قھرمانان رقابت سوسياليستی 

 :مدال ھای اتحاد شوروی اعطا گرديدسه بار در طول اين مدت . شده است
ز مدال لنينی که به سبب انجام ينقالب اکتبر، مدال دوستی ملل و نمدال ا
چندی پيش از سوی لئونيد ايليچ برژنف د برنامه پنجساله دھم از موع پيش
. عالی در جمھوری ما وجود دارد محيطی. مھوری ما اعطا گرديدجبه 

 آمده به وجودو روحيه کاری  ، اخالقی روانیاخالقیسياسی محيط سالم 
 خالصه آنکهرفيقان، . نترناسيوناليستی و برادریروحيه دوستی، ا ؛است

   .گرفت بسيار زياد اوجد نمود و جمھوری ما صعو
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از نتايج فعاليت کميته مرکزی، بوروی کميته  يزاز ھر چ قبل اينھا
آذربايجان است و ھمه  بيرخانه کميته مرکزی حزب کمونيستمرکزی و د

 است، تا به امروز صورت پذيرفته ١٩۶٩جوالی سال  ١۴اموری که از 
 زی حزب کمونيستدر جلسات بوروی کميته مرک در اينجا ھمه اينھا

ھر گام ما . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استآذربايجان آماده، تبيين و 
ً مچه کوچک و چه بزرگ، ھر جلسه و ھر کار بزر فقيت وگی که عموما

 ھای تالشا، مگروھی ماحصل کار  ،جمھوری را فراھم آورده است
و بوروی کميته مرکزی است گروھی و فعاليت گروھی  ، ادراکگروھی

حزب  به ھمين دليل امروز حق دارم بگويم که بوروی کميته مرکزی
، ھمه اين سال ھا در راستای خواسته ھای حزبکمونيست آذربايجان 

کميته تمامی خواسته ھای ھای حزب و  ھا و پلنوم تصميمات کنگره
  .ه استاتحاد شوروی عمل نمود مرکزی حزب کمونيست

از شما  که زمانی ته مرکزیبوروی کمي يهاختتامجلسه و امروز در 
ی خود را سپاسگزارضروری می دانم مراتب رضايت و  ،جدا می شوم
   .اعالم نمايم
 ی بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستمی خواھم از ھمه اعضا ابتدا

اين  ھمه و اصولی در طول فعالمشترک پربار، آذربايجان به خاطر کار 
 حمايتعزيز به خاطر  می خواھم از شما رفيقان. سال ھا تشکر کنم

زيرا که ما با حرکات  ی کنمسپاسگزار ، مساعدت و ادراکتاندائمی
 بسيار دشوار گاھی اوقاتحتی نيز و اتخاذ تصميمات دشوار  با و اصولی
اصول حزب، دولت و منافع جمھوری و کشورمان  بر اساس ھمواره

   .حرکت نموده ايم
ان ديدگاه ھای آن زم در. سختی را حل کرديماصولی  مسائل ما

و  نمودهمتفاوتی وجود داشت اما ما ھميشه صحيح ترين راه حل را پيدا 
بود  آنمھم ترين پيشرفت ما . ھميشه ھماھنگ و دوستانه حرکت می کرديم

آذربايجان و  بوروی کميته مرکزی حزب کمونيست که توانستيم در کار
جمھوری . مبياوري به وجوددبيرخانه کميته مرکزی محيطی سالم و کاری 

کاری سالم متقابل عدم مناسبات نبود محيط کاری و بيشتر از در گذشته ما 
کميته مرکزی حزب فعاليت بورو، در فعاليت دبيرخانه و در فعاليت در 

. آذربايجان رنج می برد و منافع شخصی در اولويت قرار داشت کمونيست
ه ھای يدو باندبازی و ديگر پد بازی مناسبات موضوعی، نزاع، دسيسه

ھا را خشکانديم و نه تنھا خشکانديم بلکه ماه به ما ريشه آن. منفی حاکم بود
ماه و سال به سال ھمان روحيه کاری سالم که می بايست در فعاليت ھای 

مستحکم تر از گذشته تقويت  ،می آمد به وجودبوروی کميته مرکزی 



 180

ميته ک معی در بورویما به کمک مصوباتی که بر اساس خردج. گرديد
   .مه ايرسيد جابه اين ،مرکزی اتخاذ گرديد

، تکرار می کنم بوروی کميته مرکزی بسيار دقيق مجدداً و اکنون 
حزب عمل بر اساس مبانی و  صداقت ،ھماھنگ و ثابت قدم بر پايه اصول

ارھای ک آنکهو من فکر می کنم که اين حرکت تضمينی است برای نمود 
به ھمين رفيقان، . آميز و ثمربخش باشد فقيتوبعدی ما نيز مانند گذشته م

و  داشتهرا از شما اعالم  ی خودسپاسگزارمن دوباره و دوباره خاطر 
عضويت در بوروی  نامزد، ھر فعاليت ھر عضو بوروی کميته مرکزی

آذربايجان را  ھر دبير کميته مرکزی حزب کمونيستکميته مرکزی و 
ميته مرکزی و در ھر يک از جلسات بوروی ک. ش می دانمباارز

ن دبيرخانه، ھمواره رؤسای بخش ھای مختلف کميته مرکزی و مسئوال
می خواھم . نديکی شرکت می کردژبرخی از مؤسسات حزبی و ايدئولو

از نيز جداگانه  به طور کميته مرکزی که دبيرخانهاز  نيزو  آنھاامروز از 
خواھم  یسپاسگزارکميته مرکزی  دبيرخانهھنگام مالقات با اعضای  آنھا
مديران شعبات کميته مرکزی و رفيقان . کنم ، تشکر خود را اعالمنمود

به  .ه انددر طول اين سال ھا در کنار ما متحمل زحمت شد نيزديگری 
ی سپاسگزارفقيت آميز بوروی کميته مرکزی وخاطر فعاليت ثمربخش و م

 ندارم که فعاليت شک ھيچ ايتدر نھ. نمايماعالم می  از آنھا خودم را
 رکزی که بر اساس تجربه سنگينی ازکميته مرکزی و دبيرخانه کميته م

شکل گرفته است به ھمين صورت  ستواریخرد جمعی، رسوم کاری و ا
ھر يک از مسئوالن  .پيش خواھد رفت و از اين پس نيز ادامه خواھد يافت

تالش  ،شورايی و اقتصادی برای توسعه آنچه که به آن رسيده ايم ،حزبی
توسعه  ،ساخته شده کهرا آنچه  آمده به دستو بر اساس تجربيات  نندمی ک

به حدی آن  و اساس بنيانمن مطمئن ھستم که  .می نمايند لداده و تکمي
چنين پديده ھای ديگر قدر استوار است که  و آن است محکم چيده شده

در  گاه ھيچ ،وجود داشت ١٩۶٩ناگواری که در مدتی طوالنی تا سال 
   .تکرار نخواھد شد مان حزبی آذربايجان مانده در سازآي

جديدی  فقيت ھای بزرگودوستان عزيز، رفيقان و ھمکاران مبرای 
اتحاد  ای کنگره بيست و ششم حزب کمونيستدر عملی ساختن قرارھ

مسائل مطروحه در ساختن عملی  در کسب توفيقو  دارمشوروی آرزو 
ست و قرارھای توسط کميته مرکزی حزب کموني ١٩٨٢پلنوم نوامبر 

نوم ھای آذربايجان و پل زب کمونيستمين کنگره حسی اشده در  اتخاذ
بود چه اين ھمه آن. آذربايجان را خواستارم حزب کمونيست کميته مرکزی
  . »نمايم بيان که می خواستم
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 پس از که يستجايی ن چه بزرگو  وچکبوروی حزبی چه ک
ھماھنگی ن بار بدون ما ايابه دنبال داشته باشد  حضار را تشويق سخنرانی

اکنون . تشويق نمودندشروع به  ،ھا که در سالن حضور داشتندھمه آن قبلی
ً دست ھا را باال می  اما . و رأی گيری صورت می گرفت رفتبايد رسما

دبير دوم کميته  ،فپوگاچ. بايد چند کلمه حرف می زد باالخره کسی
اما صميمانه حرف  وی کمی نامنظم. گرفت بر عھدهمرکزی اين کار را 

اعتماد عظيمی که نسبت به  به خود یھا در ميان صحبت پوگاچف. می زد
که جای خالی و با تصريح آن اشاره کرد ،بود حيدر علی اف ابراز شده

کالم خود ادامه به  ،خواھد شد اسحسامطمئناً  سمتدر اين  حيدر علی اف
مطابق آخرين « :جديد را نيز خود وی اعالم نمودنام دبير اول . داد
ھا، اعضای کميته  وسيع بعمل آمده از افکار عمومی، کمونيست سنجینظر

تيجه به کميته مرکزی ماحصل ن کميته مرکزی مرکزی و اعضای بوروی
يوری پوليت بورو و شخص ، اتحاد شوروی، دبيرخانه حزب کمونيست

ح دانسته شد رفيق کامران گزارش گرديد و صال آندروپوف ويچوالديمير
 راف که در حال حاضر دبير کميته مرکزی حزبباقد اوغلو محم

   .»به اين سمت معرفی گردد ،آذربايجان می باشد کمونيست
ھمه مصاحبه ھا در مسکو را پشت  کامران باقراف ديگر تا آن موقع

 جھتپوليت بورو وی را . سر گذاشته بود و نزد دبيرکل نيز رفته بود
 انجامھمه امور در مسکو  واقعدر . ی معرفی نموددبير اولپست  احراز

ی گيری أيد از اعضای بورو در پلنوم نيز رمی گرفت اما طبق معمول با
   .بعمل می آمد

من کامالً درک می کنم که : در جلسه اظھار داشتراف کامران باق
پيشينه  بانين سازمان حزبی در سطح جھموری گرفتن در رأس چ قرار

 ر کميته مرکزی حزب کمونيستت و اگبه چه معناس معروف انقالبی
مام نيرو و توان خود ت قول می دھم ،افتخار را به من بدھدآذربايجان اين 

صميمانه در کنار تمامی اعضای کميته مرکزی  یو با تالش مگير بکاررا 
با  ،دشواعتالی کشور بر عھده دبير اول نھاده می  جھتکه را ھر کاری 

   .به انجام برسانمشرافت 
و دادگاه ھا که دزرژينسکی  پدر کلو ١٩٨٢ سال امبردر سوم دس 

. پلنوم کميته مرکزی برگزار گرديدديده بود، به خود جلسات مھمی را 
ی کميته مرکزی حزب دبير اولاز خدمت در پست  پلنوم حيدر علی اف را

. برگزيدبه جای وی راف را و کامران باق نمود آزادجمھوری  کمونيست
وقوف خود بر سنگينی اين  با اشاره بهف حيدر علی ادر اين جلسه 

حساس و دشوار و  کسب توفيق در اين پست مھم«ضمن آرزوی  مسئوليت
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نشستن  به بار«با بھترين آرزوھا  »سالمتی برای رفيق کامران باقراف و
   .را خواستار شد »کامل اميدھای ما

 سال ھای رکودبه  ٧٠سال ھای دھه . چندين سال از آن سال ھا گذشت
چه کسی به خود  ؟اما بايد پرسيد چه چيزی رکود داشت. سوم گشتمو

به تالش ميليون ھا انسان توھين آميز رکود را  انگاجازه می دھد که 
آمور، در صنايع ـ بايکال  راه آھن وطدر خط ؟بچسباندزحمتکش اين قرن 

 ...وادن دونباس، کوزباس، کاراگاندا نفتی سيبری غربی و خزر، در مع
در طول . مدآآذربايجان حتی بوی نم رکود نمی  در. نداشت رکود وجود

 ً . ملی دو برابر افزايش يافت سال رھبری حيدر علی اف درآمد ١۵ تقريبا
افزايش درآمد ملی با کل درآمد سال . برابر شد ٢/۵حجم توليد عمومی 

ً توليدات صنعتی . برابری می کرد ١٩۶٩ . بود رسيدهسه برابر به تقريبا
توليد کاالھای مورد مصرف خلق تا . بود شدهدو برابر  کار ھیبازدميزان 

حجم محصوالت صنعتی که در طول اين سال ھا . سه برابر افزايش يافت
مجتمع عظيم،  ٢۵٠. توليد شده بود با پنجاه سال گذشته برابری می کرد

بيش از دو ميليون نفر از  یوضعيت معيشت. کارخانه و کارگاه ساخته شد
ندازه پيشرفت و ادر اين دوره جمھوری آن  در حقيقت. يافتمردم بھبود 
   .بنا گرديده است دومی که گويی باکوی بود تحول يافته

وله ھای آذربايجان در توليد فرآورده ھای نفتی، تجھيزات نفتی، ل
، موتورآالت برقی، مصالح سنتزیئوچوی ا، کرنگينفوالدی و فلزات 

، مصنوعیتومبيل، کودھای ساختمانی، کولرھای خانگی، الستيک ا
يکی از باالترين جايگاه ھای  فرش و اتجوسنم ،چينیبدلی  حصوالتم

نوع محصول توليدی  ٣۵٠. به خود اختصاص داده بود شوروی را اتحاد
 ماشين سازی جديد بخش ھای. ا صادر می شدکشور دني ۶۵آذربايجان به 

ميل بازسازی و تک. ساخته شددر جمھوری کی ونيصنايع الکتر و
متروی باکو تکميل . سات نفتی در مقياسی وسيع صورت می پذيرفتمؤس

  .می شد
ری ر رھبافقيت بی نظير اين جمھوری در کنوتجربه آذربايجان و م

ً کشورھای شرق نزديک،  فوق العاده آن توجه سرتاسر دنيا مخصوصا
 ،دزاسوخوفالکساندر . به خود جلب کرده بودآفريقا و آمريکای التين را 

شوروی پيش اتحاد  یکشورھای آسيا و آفريقاملل ھمبستگی  سازمانس رئي
پيشنھاد ) ١٩٨٢(سالگی تشکيل اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  ۶٠از 
کنفرانس عظيم بين المللی درباره نقش اتحاد شوروی در حمايت  نمود

 جديدو عملی از جنبش ھای آزاديبخش ملی کشورھای  تيکسياسی، ديپلما
نمايندگانی . ز فروپاشی نظام مستعمراتی در باکو برگزار شودپس امستقل 
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کشور و رھبران جنبش ھای آزاديبخش ملی در اين کنفرانس  ۵٠از 
 ،نشان می سازدخاطر دزاسوخوفکه الکساندر  انگونهھم. حضور يافتند

نايی با باکو، شآاز مالقات خود با حيدر علی اف و  عالی رتبهان مھمان
صنايع ، تاريخ با زندگی معاصر یموي یدر آن سپيد شھری چند مليتی که

به وجد می آمدند و روحيه می  ،آميخته بود درھممدرن و علوم جديد 
   .گرفتند

اتحاد سطح  درتا آذربايجان به جايگاھی مناسب  داشتعلی اف تالش 
در سطح نمايندگان جمھوری به پست ھای مختلف  و دست يابد شوروی

به  .البته بر اساس لياقت و استعداد مديريتی دانتخاب گردنکشور شوروی 
شاعر شايسته تاجيک و رجل پس از مرگ حيدر علی اف  عنوان نمونه

 بر رياست در تعيين فردی برایتورسون زاده  اميرز، عظيم اجتماعی
بر ھمين اتحاد شوروی  یو آفريقا ملل کشورھای آسياھمبستگی  سازمان

ً . اساس عمل کرد ھمشھری  ام به ابتکار حيدر علی افان ھنگدر ھم دقيقا
المعارف  ابراھيم اف که از دانشمندان بزرگ و دائرةژدر اوغلو ااو ميرزا 

معرفی گرديد که رياست اين کميته  به ،زنده عصر خود به شمار می رفت
بعدھا در اين  ابراھيم اف. حه نھادندمگی متفق الرأی بر اين پيشنھاد صھ

 گاشتهی نيز نيزيبابسيار رمان ھای وی . خدمات فراوانی گشت أمنش بخش
  .است

در ھا که خودشان و چاپلوسان دور و بر آن »سرکارگران پرسترويکا«
تالش بسياری کردند تا شرايط  ،دندحتی يک ميخ نکوبيده بوطول زندگی 

حيدر . ن روزھا را گل آلود نشان دھند و افراد بسياری را بدنام نمايندآ
بردن و ناموجه  سؤالزير با «ھا که به آنارقام با ارائه آمار و علی اف 

بستن به فعاليت ھای سازمان حزبی  افتراجلوه دادن گذشته سعی در 
، »و تالش ھای عملی خلق داشته اند ٧٠جمھوری در سال ھای دھه 

   .اعتراض می نمود
خبرنگار و مجری تلويزيونی از حيدر علی اف می  ،کارائولوف آندری

اعداد و ارقامی که شما بيان می  دران ثابت کرد که چگونه می تو: پرسيد
   ؟دست برده نشده است ،کنيد

رفته مار و ارقامی که من اينجا ذکر می کنم از منابع رسمی گآتمام ـ 
بايد آمار  ،ببريد سؤالمار رسمی را زير آکه بتوانيد شده و برای اين
د وجود داشته اما آمار ديگری وجود ندارد و نمی توان. ديگری ارائه کنيد

   .جا می گويم درست استکه آنچه من اين چونباشد 
ـ باشد، آيا شما در فعاليت وزارتخانه ھا، مؤسسات و مراکز منطقه ای 

   ؟يدکرد ارتشا برخورد به اختالس و
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اختالس و  ھم در دوره کاری من در آذربايجانـ ھم پيش از من و 
که در کل  انگونهمھ ،ارتشا در بخش ھای مختلف اقتصادی وجود داشت

 افعاالنه بات بارزمما فعاليت خودمان را از ھمين  ...کشور وجود داشت
ھا از نآاما مگر . آغاز نموديم فسادھمه پديده ھای منفی از جمله احتکار و 

دوباره و اين بار در سطح کل منطقه، در  آنھانخير،  ؟رفتندمی  نبي
ھمه . پديدار می شدند کالخوزھا و ساوخوزھادر تأسيسات، در مؤسسات، 

در بورو مورد مذاکره قرار  ،وقايعی که به گوش کميته مرکزی می رسيد
مسئوالن ھر رده  ما تصور داشتيم که به اين ترتيب می توان. می گرفت

ما تمرکز خود را بر نابودی کامل . حذر داشت قانونی بررا از اعمال غير
بدون تعارف بگويم که در  من می خواھم. پديده ھای منفی قرار داده بوديم

  .کار نبود اين مسئله به ھيچ وجه مصالحه ای در
   

 نيز داده بوديمھنگام تأليف کتاب مورد بررسی قرار ما در اسنادی که 
 .مودسخنان حيدر علی اف را تصديق می ن
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  بخش ششم
  »سراسر اتحاد شوروی به تو نياز دارد، حيدر«

  
  

  آخرين سفر دبيرکل
  

 ١٩٨٢ز اواخر ماه جوالی تا آخرين روزھای آگوست سال برژنف ا
 از کشورھای اتحاد سوسياليستی از پايه خارجی و رھبرانیبلند ان مھمان

راتيک جمھوری دموک( ، اريش ھونکر)چکسلواکی(ساک جمله گوستاو گو
 ...و )مغولستان(، يومژاگين سدنبال )لھستان(اروزلسکی ييتسخ و، و)آلمان

   .حضور پذيرفته بودرا در کرملين به 
 صدرتحاد شوروی و ا مرکزی حزب کمونيست کل کميتهدبير ،برژنف

 ٢۴شوروی سوسياليستی در جماھير  ھيئت رئيسه شورای عالی اتحاد
که روزنامه ھا نوشته  انگونهھم .سپتامبر ھمان سال به باکو سفر نمود

جھت اھدای نشان لنين به جمھوری شوروی  وی می بايست ،بودند
بت دستيابی زحمتکشان در جشنی که به مناس«اليستی آذربايجان سوسي

 توليد محصوالت صنعتی و کشاورزیھای کالن در  فقيتوجمھوری به م
نشان  یاھدا .حضور می يافت ،»ساله دھم برگزار می شدپنج طی برنامه 

مدتی به تصويب رسيده بود و آنھا می توانستند سال قبل  دوبه آذربايجان 
اين  که عالی را اھدا نمايند اما علی اف تأکيد داشت نشان اينپيش نيز 

ً توسط لئونيد برژنف اھدا گردد و توانست نظر موافق آنھا  ه بودمدال حتما
   .را جلب نمايد

جوان نيز نسبتاً روز برنامه کاری بسيار فشرده حتی برای شخصی  ۴
که در کل پير و بيماری تا چه رسد به دبير سا به حساب می آمدطاقت فر

اين  لبتها. با ابھام روبرو بود ،فھم ھر آنچه که در پيرامونش اتفاق می افتاد
در  ھا سال قبل سرحال و قبراق که وی ده ساختخاطرنشان بايد را نيز 
را از ميان ھمھمه تشويق و خود  می پريد،سکو به  از روی واگن حالی که
به دو دسته گلی . دايستگاه راه آھن رسانجلوی گويی خلق به ميدان خوشامد
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شھروندان  از گرمی ابراز احساسات .ھديه کرددختر زيبای چشم سياه 
بر روی چنين تصاويری از برژنف ديگر  .به نظر می رسيدبسيار خرسند 

اکنون تنھا تصوير . نمی آيدروسيه به نمايش در یھای تلويزيون کانال
   .می گردد پيرمردی سنگين وزن و ناتوان در ذھن چند نسل گذشته مجسم

برژنف . یا. اقامت رفيق ل«روزنامه ھای آن زمان را که از د ييبيا
 برای تصوير کردن چگونگی آن .ورقی بزنيم، می نوشتند »در آذربايجان

پرده ای را در جلوی چشمان خود مجسم چھار صفحه نمايش بزرگ 
   .نماييد

 ،علی اف .ع .برژنف با صميميتی خالصانه توسط ح. یا. رفيق ل
اتحاد  ت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستعضويت در پولي امزدن

خليل  .ک ؛آذربايجان بير اول کميته مرکزی حزب کمونيستد و شوروی
ھوری شوروی سوسياليستی ھيئت رئيسه شورای عالی جم صدر ،اف

جمھوری به ھمراه  شورای وزيرانرئيس  ،سيداف. ن. ح ؛آذربايجان
بر روی پلکان  آذربايجان کمونيستته مرکزی حزب اعضای بوروی کمي

سالم با رئيس گارد تشريفات . گرفتمورد استقبال رسمی قرار ھواپيما 
سرود اتحاد جماھير شوروی . ادای احترام نمود برژنف به رفيقنظامی 

بنا بر  .جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان نواخته شد سوسياليستی و
. تقديم گرديد مھمانبه ايجان آذرب صنايع دستی ھديه ای از رسوم ملی

 مسير حرکت از فرودگاه به سوی شھرسراسر  .پيونرھا گل اھدا نمودند
ين شده بود ئادين توسط شعارھا و پالکاردھا تزدر خيابان ھا، جاده ھا و مي

و از صميم قلب به برژنف خيرمقدم و صدھا ھزار نفر از شھروندان باک
   .فتندگمی 

روزنامه ھا  ١٩٨٢سپتامبر سال  ٢۵نبه در فردای ھمان روز يعنی ش
در اجرای مراسم استقبال . بودحقيقت  عيناين می نوشتند و  گونه ھمين

. نداشتمراسم ديگر جماھير برگزاری ھيچ تفاوتی با پايتخت آذربايجان 
در کيف، تفليس و تاشکند نيز برای تجمالتی چنين مراسم و نمايش پر

. اينچنين بود »سوسياليسم مترقی« عھد سوماتر. می گرفت انجامدبيرکل 
که به سوی ميدان  اسکورتیماشين ھای با شما به دنبال ھمراه  ما نيز

   .به راه می افتيم ،بزرگ و زيبای لنين در ساحل در حرکت ھستند
احساسات  ،درباره اين نمايش رسمی می نوشتندکه ی روزنامه نگاران 

  .کنترل می کردندباالجبار  خود را
برژنف . ای. لاستقبال از رفيق  برایافرادی که . شد واختهنشيپورھا 

 و کميته کمونيست به افتخار حزب ،مده بودندو رھبران جمھوری گرد آ
   .مقدم گويی پرداختندبه تشويق و خير مرکزی لنينی آن
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سيداف . ن. خليل اف، ح. علی اف، ک. ع. ح برژنف،. یا. رفيقان ل
سوی تريبون دولتی که اشخاص  به ھمراه ديگر مسئوالن جمھوری به

   .حرکت کردند ،آمده بودند گردپشت آن معروف جمھوری 
 به نمايندگی از« :شورای شھر باکو خوانده شدمصوبه نمايندگان 

تمامی زحمتکشان پايتخت آذربايجان شوروی به نشانه ارادتمندی  طرف
صادی، ی بيکران از توجه به رشد و توسعه اقتسپاسگزارفراوان و 

ئونيد به ل خلقسوی شورای نمايندگان  زنگی، علمی و ھنری شھر افرھ
صدای . »گردد می عطابرژنف عنوان شھروند افتخاری شھر باکو اايليچ 

   .به گوش می رسدحاضر در ميدان  يی افرادخوشامدگو تشويق و
 ملی اتحاد جماھير شوروی مندھنر ،توسط رشيد بھبوداف«

که ھر دو از سات حفاری سمؤيس ئر ،نقی اف. و س سوسياليستی
نشان شھروند افتخاری نيز به حساب می آمدند، کار سوسياليستی  قھرمانان

نيز لنينيست ھای جوان . گرديد عطاابه برژنف شھر باکو و ديپلم افتخار 
   .حلقه ھای گل اھدا نمودند

تبريکات صميمانه خود را به  گان کارگران، کشاورزان و جواناننمايند
ھنرپيشگان و . ه جھت دريافت اين عنوان ابراز می کردندرفيق برژنف ب

را که در آن از  ای ھای ملی رقص ھا و آھنگ انجمن ھای ھنری آماتور
يان می سخن به م ما کثيرالمله سرزميندوستی و برادری ميان ملل در 

   .»به اجرا درآوردند ،آمد
درباره اولين روز بازديد  »تاس« خبرگزاری گزارش خبرنگاران

گونه به پايان  اين از باکو ھوای آفتابی سپتامبر ایگرمدر زير بيرکل د
اين  .دببخش مطلب جھت اطالها را به اميدواريم خواننده محترم م .رسيد

مطالب به ما کمک می کند تا بتوانيم فضای آن روزھا را بھتر به تصوير 
اين  .را به تماشا بنشينيم خود روايتقھرمان از زوايای مختلف و  کشيده

به حساب خاصی روزھا برای ميزبان و صاحبخانه ساعات و روزھای 
  .می آمد

مقدم ھر يک به طريقی  گوناگوندر کشورھای مختلف با فرھنگ ھای 
و  در ضرب المثل ھابه نوعی اين احترام  و رندرا گرامی می شما مھمان

  : يا اشعار آنھا نمود می يابد
  

  غيب رزق ما با پای مھمان می رسد از خوان
  ميزبان ماست ھر کس می شود مھمان ما

  
شاد  مھمانبه آمدن  مھماناگر « در آذربايجان نيز گفته می شود که

 خويش اتھا طبق رسوم آذربايجانی. »صاحبخانه مشکلی نيست بر ،است
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 عليرضا و عزت علی اف. می دھند اختصاص مھمانرا به  لوازمبھترين 
اگر  در آذربايجان حتی .ه بودندمودگونه تربيت ن ايننيز فرزندانشان را 

 ، باز ھمباشد داشته دو اتاق فقط خانهحتی  و جمعيت باشدپر ای خانواده
 و پتو ،بالشتبھترين  .يک اتاق را برای پذيرايی مھمانان نگه می داشتند

حيدر علی اف به خاطر می آورد . داشتاختصاص  مھمانبه  رختخواب
برای ديدار با اقوام و  برادرشروزی به ھمراه  کودکیکه در دوران 

 .دادند به ما غذادر دھليز  « :از نخجوان به روستا رفته بودخويشان 
ان مھماناتاق به  .اجازه نمی دادند به اتاق ديگر برويم .نجا ھم نشستيمھما

يک دست رختخواب، پتوی ابريشمی نفيس و چند بالشت . اختصاص داشت
برای من . ودشان حتی فرش نداشتندخکه  در حالی ،قرار داشت اتاق آندر 

 آدم ھا اما اين ديمی آسه بار  سالی يکی دومھمان  .جای تعجب بود
اتاق خالی می  .ندناينجا زندگی می ک در ساعت بيست و چھارخودشان 

ھر حال آنھا ه ب. نددسر می برب تیحالسال در چنين تمام  اينھا اماماند 
رفتار به خصوصيات ملت ما  گمان می کنم اين. ی داشتنداتچنين رسوم

اختصاص می  مھمانبه بستگی دارد که بھترين و زيباترين لوازم را 
   .»دندھ

يکی از مصاحبه ھای  حيدر علی اف در. گذشتاز آن روزھا سال ھا 
آمدن ھای بسيار برژنف به باکو و «خود در پاسخ به اشاره خبرنگار به 

ين چه ا :می گويد »یو حضور ی بسيار باشکوه به احتراماستقبال ھا
آمدن شخص اول مملکت چه ايرادی  !ديياست که شما می گو خزعبالتی

ی ھا چه بايجاناخالقی و عاطفی ما آذر ینواز مھمان و یمھربان ؟داشت
ھای ماھواره ای راديويی و  توجه تمام دنيا و ايستگاهجلب  ؟اشکالی دارد

بودجه  افتدري توفيق درکسب  ؟شتتلويزيونی به باکو چه عيبی دا
   ؟اشتد ايرادیچه آمدن دبيرکل  واسطهه ب نوسازی

خرين آ درآنھا . کنيمدر مورد اين ميزبانان ادا  را بايد حق مطلب
اھدای  نظير مرسومبرنامه ھای از حد و اندازه  از باکو نيز بازديد برژنف
دلجويی از مبارزان  ھمچنيناويدان و جآتش  ،لنين تنديسبر  حلقه ھای گل

 »٢شلف ـ« از سکویبرژنف بازديد  جھت .خارج شدندار جنگ کھنه ک
وی  ،نظر گرفته شده بود ھای نفتی در اعماق دريا در حفاری چاه برایکه 
کارخانه ساخت کولرھای به برژنف  نيز پس از آن. به آنجا بردند را

شاخه گلی به برژنف دختر زيباروی باکويی در آنجا . برده شدخانگی 
از  »تاس«ی گزاردوباره به گزارش روز يکشنبه خبر حال .تقديم نمود
 ،گشتبه جمھوری اعطا می برژنف توسط نشان لنين  که بايست جلسه ای
  : گرديم بازمی
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سالم و  ضمنعلی اف . ع. رفيق ح افتتاحيه جلسه رسمیمراسم در 
ظھار داشت لئونيد برژنف ارفيق گرم و صميمانه خود به گويی  خيرمقدم

سالگرد تشکيل  مينشصتف به جمھوری در آستانه رفيق برژن سفرکه 
 مردمنترناسيوناليسم و برادری جشن بزرگ ابرگزاری و شوروی  اتحاد

 مردمبرای تمامی  عظيمیبزرگ و موجب شادمانی  یافتخارمايه شوروی 
ابراز احساسات صميمانه و اشاره به  ضمن رفيق علی اف. جمھوری است

 لئونيد گفتگوھای صورت گرفته با ھا و در مالقات يیباکوقلبی شھروندان 
 جشن که در سالن حکمفرما پرشکوهھمين مراسم در و نيز  برژنف ايليچ
حصر  ی بی حد وسپاسگزارارادت قلبی و ناشی از  آن را؛ بود

 حمايت از ھمگرايی لئونيد ايليچ برژنف و زحمتکشان آذربايجان نسبت به
ت شوروی موحک نيست وسياست ھماھنگ داخلی و خارجی حزب کمو

  . دانست
پوليت بوروی کميته مرکزی حزب ھيئت رئيسه محترم جلسه که 

به رياست  متفق القول ،داشت قرار ترکيب آن درکمونيست اتحاد شوروی 
می ناين سوال ساده را آيا کسی در سالن از خود . لئونيد برژنف رای داد

نرانی سخ روی به ھر ؟پرسيد که اين نمايش گنگ و مبھم برای چيست
و خاستند بر یھمه از جا .شدبه رفيق لئونيد برژنف سپرده آغازين جلسه 

   .دادندبا کف زدن ھای متوالی خود برژنف را مورد تشويق قرار 
   

با ھيکل  آويزان بود،بر روی سينه اش  يیکه پنج ستاره طالبرژنف 
در پشت آن قرار گرفت و متن  .سنگين خود به سوی تريبون گام برداشت

   :نمود بر روی آن پخشرانی را سخن
  !رفيق عزيز، علی اف«

  !رفيقان عزيز
ديروز ما باالترين نشان وطن را به جمھوری اعطا نموديم و اکنون 

   »...حزبی راحتبايد با ص
برای  »آذربايجان«کلمه کردن تلفظ . برژنف بسيار آرام حرف می زد

  ر لکنت دچا به ھمين جھت. بود سختبسيار  ویمصنوعی  ھای دندان
 چرا کهوی در حرف زدن عادت کرده بودند  لکنتالبته مردم به . می شد

ادای  ساخته بودند و لطيفهمدتی بود مردم کشور از نحوه سخن گفتن او 
در تاالر ھمھمه ای ولی اکنون درمی آوردند برژنف را بسيار خوب 

بيرکل اکنون د آری،. رخ داده بود ای منتظرهغير اتفاق .بزرگ پيچيده بود
  .کميته مرکزی خوانده می شددر  فردادر حال خواندن متنی بود که بايد 
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به سوی دوم  رديفاز دبيرکل با عجله  دستيار ،فوـ آگنت فوالکساندر
توجھی اما سخنران سازد متوجه تا دبيرکل را  تالش کردتريبون رفت و 

در حالی که سعی می کرد  دست از پا درازتر دستيارو به وی نکرد 
در ھمين  .به جای خود در سالن بازگشتنيفتد، شمش به چشم کسی چ

گفت و متن چيزی آرام در گوش او  ،علی اف به برژنف نزديک شد لحظه
   .سخنرانی فردا را از روی تريبون برداشت

با آن  ھم زمانو  »ندارد، پيش می آيد یعيب« :گفت انديشمندانهدبيرکل 
تشويق دبيرکل شروع به  ،فته بودسالنی که از اين اتفاق در بھت فرو ر

در تنھا يک بار  .وقفه به سخنرانی خود ادامه دادسپس برژنف بدون . نمود
بيان  »نفت افغانستان« را »نفت آذربايجان«اشتباه به ادامه سخنرانی خود 

   .کرد
با کمال رضايت می خواھم « :اظھار داشتدر سخنان خود  کلدبير

تحويل غله به  از پس وظيفه سوسياليستی از ھمه پيشبگويم که آذربايجان 
ی صميمانه کميته مرکزی سپاسگزار ،رفيقان عزيز. برآمده استدولت 

از  در کاروزی بزرگ يابی به اين پيرزب و حکومت را به مناسبت دستح
   .»من پذيرا باشيد
 یاز پشت ابروو  »؟ھا در چيست فقيتوکليد اين م« :سپس پرسيد

کلمات بسيار باالتر از حد دوباره به  و انداخت به سالن ینگاھپرپشت خود 
ست که کميته قبل از ھمه در آن« :برگشتخود  متن سخنرانیاستاندارد 

 بوروی آن به رياست رفيق محترم ماآذربايجان و  مرکزی حزب کمونيست
به اجرا درمی خط مشی حزب را اصولی، فعاالنه و پيگير حيدر علی اف 

  .»آورد
پايان شرف  ی حيدر علی اف در آذربايجان دربرسال رھچھاردھمين 

به اتمام می بود و مرحله ای بزرگ ھم در زندگی وی و ھم در جمھوری 
وظيفه شناس و مسئوليت پذير اين دو مقوله را از ھم رسيد و اين شخص 

ً . جدا نمی دانست بتواند به آن افتخار  کهداشت در دست  دليلیوی واقعا
 به اقتصادی و اجتماعی دولتی را ھای ال طرحآذربايجان سال به س. نمايد

پی در  .و بيش از ميزان مقرر آن را به تحقق می رساند آوردمی دراجرا 
استخراج نفت . راه اندازی می شددر جمھوری  یجديد ه ھایکارخان پی

 دو سوم اين. رسيده بودميليون تن در سال  ١۴و به  بود هافزايش يافت
و برنامه ھای  فتگريای خزر صورت می اعماق در استخراج در ميزان

   .افتياجتماعی عينيت می توسعه 
يته مرکزی حزب پس از مالقات با اعضای بوروی کمدبيرکل 
البته ھمان متنی که بايد خوانده  ن سخنرانیئت متاآذربايجان و قر کمونيست
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آخرين روزھای عمر  ديگر زمان. به مسکو بازگشتروز دوشنبه  می شد،
   .ی زدوی را ورق م

 )جايگاه ھيئت رئيسه( پرزيديومھمان سال در  وی در پنجم نوامبر
سالروز انقالب مين شصت و پنجکه به افتخار رسمی  ای جلسه

حضور يافت و چرت  ،کتبر در کاخ کرملين برگزار می شدسوسياليستی ا
 حزب ميته مرکزیعضو ک ،زنان به گزارش طوالنی ويکتور گريشين

. گوش سپرد دبير اول کميته حزبی شھر مسکو و شوروی کمونيست اتحاد
ً ويکتور واسيليويچ گريشين در تعريف و تمجيد از برژنف ھيچ کم  انصافا

در گزارشات، سخنرانی ھا و آثار درخشان خود با وی  « :ه بودنگذاشت
. سيست را پربارتر نمودتئوری مارک آنھااستنباط ھای قوی خويش و تعميم 

تصاد کشور به سوی مسائل گوناگوِن رفاھی گردش عظيم اق خلق شوروی
خلق و کار عظيم ساماندھی حزبی جھت انجام اين مسائل را با نام وی 

  » ...وفاداری ناگسستنی وی به توصيه ھای لنين. درآميخته اند
چه از دبيرکل ھر تمجيد و تعريف که رفيق گريشين در ، در اينآری

بحثی  ،دنادزه نمی رسيدادوارد شوار تالش می کرد به پای ھمکار خود
جغرافيا را نيز دستخوش تغيير سياسی حتی  ادوارد شواردنادزه. تنيس
آفتاب گرجستان «او مفتخرانه در گفتار خويش اذعان می داشت که  !!!کرد

 و با اين کالم مفتخرانه خويش ھمه داستان »از شمال از روسيه برمی تابد
  .نھادسرايان و مداحان را پشت سر 

سان و مراسم  با حضور درھفتم نوامبر در ميدان سرخ  برژنف در
وی در ضيافت کاخ . پرداخت ابراز احساساتبه رژه با تکان دست 

به افتخار حزب لنينی ما، «انی کوتاھی انجام داد و جام را کرملين سخنر
به افتخار برادری سترگ ملت ھای اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، 

به افتخار صلحی  !دت ھر خانواده شورویبه افتخار خوشبختی و سعا
به سالمتی ھمه حضار در اين  !پايدار بر روی زمين و دوستی ملل

   .بلند نمود »!سالن
 نوامبر ١٢روز جمعه . در زندگی بود وی برداشتنجام اين آخرين 

به  سياهکادر روزنامه ھای شوروی که با  تمامی تيتر اول ١٩٨٢ سال
  :ت او را پوشش می دادخبر درگذش ،چاپ رسيده بود

عظيم لنين،  رھبر و ادامه دھنده وفادار کار ،لئونيد ايليچ برژنف...
ميھن پرست درخشان، انقالبی برجسته و مبارز راه صلح و کمونيسم و 

   .چشم از جھان فرو بست قرن معاصر سياستمدار و دولتمرد نتري بزرگ
   ...فوت دليلبيماری و  درباره نتيجه پزشکی
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ی بدين مضمون به کميته ساماندھی مراسم تدفين نيز اعالميه ااز سوی 
نوامبر  ١۵تدفين لئونيد ايليچ برژنف در روز دوشنبه  ممراس« :چاپ رسيد

   .»ظھر در ميدان سرخ برگزار می گردد ١٢ساعت 
اتحاد شوروی  ر پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيستنوامب ١٢در 

به دبيرکلی  آندروپوفرويچ در اين پلنوم يوری والديمي. برگزار شد
ھمان روز شرکت کنندگان پلنوم برای وداع با برژنف به . برگزيده شد

 تيخونوفو  آندروپوف در وسط عکس بزرگ. آمدندمجلل  ستونیسالن 
که آن  کوزنتسوفعلی اف و  ،در سمت چپ شواردنادزه .قرار دارند

شوروی  ھيئت رئيسه شورای عالی اتحاد جماھير صدرزمان معاون اول 
  .سوسياليستی بود، ايستاده اند

اتحاد شوروی به تغييراتی در  مديد مدتی بود که حزب کمونيست
 دولت اتحادتغييراتی در سطح  بهح رھبری و به طور اتوماتيک وسط

اداره  ،گر قوه درکی نداشتنديافراد سالخورده ای که د. شوروی نيازمند بود
 نه آنھا ،اھيم دقيق تر بگوييمودولت عظيمی را در دست داشتند و اگر بخ

کشور را  ،ايستاده بودند »تخت سلطنت«ف فوبلکه افراد ديگری که در ص
   .اداره می کردند

به ھنگام عزيمت به خاور دور به سختی بيمار  ١٩٧۴برژنف در سال 
در دقايق . وضعيت وی رو به وخامت می نھادگاھی اوقات . شده بود

ھنگام ترک مسئوليت فرا رسيده است می دانست که نيز ھوشياری خود 
که بيشتر نگران جايگاه خودشان بودند مؤکداً وی را از اين  یلکن اطرافيان

عوض شما را نمی تواند  ھيچکسلئونيد ايليچ : داشتندتصميم منصرف می 
  .کند

ضعف جسمی و روحی  ،نيز به بی حالی کيريلنکوآندری پائولويچ 
به پوليت بورو يته مرکزی و عضو او ھنوز دبير کم. کامل مبتال بود
وزرا و رؤسای . داشت بر عھدهوی مسئوليت صنايع را . حساب می آمد

. شعبات کميته مرکزی برای ديدار با وی در نوبت قرار می گرفتند
متقاضيانی را که در نوبت ديدار با وی يکی از ھمين زمانی  کيريلنکو

ده بود و اين رفيق کميته مرکزی دعوت کر درکار  بهخود  ،قرار داشت
اين  معلوماتبرای دبير کميته مرکزی . می پيمودمراتب اداری را پله پله 

صنعت ماشين سازی  در صنايع اتومبيل سازی و به طور کلی در رفيق
ی وی را با مھربان کيريلنکودر يکی از ديدارھا  .قائل بود بسياریارزش 

به پرسش درباره ناگھان شروع پرتی با حواس  به نشستن تعارف کرد و
مخاطب محترم . نموداين رفيق شير توليدی در واليت محصوالت و  ميزان

به سرعت يادداشت ھای خود در زمينه  .ماندمات و مبھوت لحظه ای 
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مشکالت ماشين سازی را در پوشه جای داد و ترجيح داد ھر چه زودتر 
   .خارج شوداتاق  از ،بردپی  اشتباه خود بهميزبان  آنکهقبل از 

که کارشان را از دوران و گروميکو  اوستينوف. بيمار بود نيزچرننکو 
  .می نھادند یبه دھه ھفتاد عمر خويش پا ،استالين آغاز نموده بودند

 ،ژنف صحنه زندگی را ترک کندلئونيد ايليچ بر آنکه چند سال قبل از
 یشخص شماره دو ـ سوسلوفآندريويچ  ائيلک ھای کھنه کار ميخبلشوي

 »کاردينال خاکستری«معروف به اتحاد شوروی و مراتب حزبی سلسله 
به  ـ را بود سپری کرده )ميدان کھن( استارايا پلوشاد قرن در حدود نيمکه 

 .می دادفرا حتی استالين نيز به سخنان او گوش . بودند نمودهآن دنيا بدرقه 
پس از  قدرتبه خروشچف رسيدن  که دراز جمله افرادی بود  سوسلوف

ف، کاگانويچ و وف، مالنکوزدن افرادی چون مولوت و کنار استالينمرگ 
در ھمان کسی بود که  سوسلوف. نمودوی  بهبسياری  کمکف وشپيل

به  ھر کسیز ا بيش سالگی خروشچف ٧٠جشندر  ١٩۶۴آوريل سال 
جام به سالمتی او  و يويچ خروشچف درود فرستادسرگئ افتخار نيکيتا

ً داما  برداشت عد با ھمين شدت به افشاگری اقدامات خروشچف ده سال ب قيقا
   .نمودپرداخت و اجاق مدح و ستايش برژنف را گرم 

يوری . ودباکسيژن  به مثابه نياز بهبه نوسازی کشور نياز حال  به ھر
به نياز کشور يی رسا با صراحت کامل و با صدا آندروپوفوالديميرويچ 

ً  .به نوسازی اشاره کرد سال مسئوليت کميته امنيت  ٢٠ به مدت وی تقريبا
داشت و در دو سال  بر عھدهد جماھير شوروی سوسياليستی را دولتی اتحا

اتحاد شوروی  ت دبيری کميته مرکزی حزب کمونيستبه سم که اخير
به ھمين دليل  می پرداخت وجلسات پوليت بورو اداره به انتخاب شده بود، 

   .توضعيت واقعی امور آگاھی داش به انبھتر از ديگر
از  برنامه ایبرای تجديد حيات کشور  آندروپوفآيا دريافتن اينکه 

    .، بسيار دشوار استخيرپيش تعيين شده در ھر بخش داشته است يا 
ياری داشت که طرح ھای بس آندروپوف« :در اين باره می گفتعلی اف 

   .»نامعلوم باقی ماندند انگونهھمبيان نمی کرد و اين طرح ھا  ھا راآن
جامعه ای که «داده شود  که تشخيصت داشت چيز ضرور راز ھ پيش

   ؟جامعه ای استه چ »در آن زندگی می کنيم
کرده سعی داشتند فرمول ھای جديدی ارائه دھند و بر افراد تحصيل

يسم مثل سوسيال ؛ نام ھايینام جديدی اضافه می کردند نيز روی سيستم
که  انگونهھمھا نيز ناما اي... و سوسياليسمحقيقی، سوسياليسم مترقی، ابر

و عادی  روزمرهجدی  مشکالت .داشتنياز به تکميل  ،بعدھا مشخص شد
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تأمين خوراک و  از قبيلمشکالتی  ،در پيش روی کشور قرار داشت
راه حلی جھت پيدا نمودن و  مسائل آموزشی ،پوشاک مردم، تأمين سرپناه
   .خروج از جنگ افغانستان

   
  

  کو، مس١٩٨٢ سال نوامبر ٢٢
  

نيکالی  رشگزا ه مرکزی حزب کمونيست اتحاد شورویکميت پلنوم در
اتحاد جماھير  شورای وزيرانمعاون رئيس ، بايباکوفکنستانتينويچ 

ی اتحاد شوروی در زمينه شوروی سوسياليستی و رئيس کميته برنامه دولت
اتحاد جماھير شوروی در سال  اجتماعی دولتتوسعه  و برنامه اقتصادی«

وزير دارايی اتحاد  ،گاربوزوفو گزارش واسيلی رائت شد ق »١٩٨٣
اتحاد جماھير دولتی بودجه «جماھير شوروی سوسياليستی در مورد 

   .مورد بحث و بررسی قرار گرفت »١٩٨٣شوروی در سال 
بود که مسائل تشکيالتی نيز مورد آمده ن در اخبار رسمی آوه بر عال

  : است گرفتهقرار پلنوم بررسی 
علی اف را به عضويت در . ع. رفيق ح نامزدی ميته مرکزیپلنوم ک«

   .ل نموديبدتاتحاد شوروی  کميته مرکزی حزب کمونيستپوليت بوروی 
سبب وضعيت ه ب کيريلنکو. پ. رفيق آخواھش شخصی به پلنوم بنا 

کميته مرکزی  پوليت بورویوی را از انجام وظايف عضويت در جسمانی 
   .دومنو دبيری کميته مرکزی معاف 
ه دبيری کميته مرکزی را ب ريژکوف. ای. پلنوم کميته مرکزی رفيق ن

   .»برگزيد حزب کمونيست
 آندروپوفبه پيشنھاد  ريژکوفکه علی اف و الزم به يادآوری است 

مدت ( يک روز قبل يعنی در روز يکشنبه آندروپوف. انتخاب شده بودند
ر کميته مرکزی تمام زيادی بود که وی چه در کميته امنيت دولتی و چه د

. داشت ديداربا آنھا در کرملين  )ھای تعطيل را به کار سرگرم می شدروز
بق معمول تصوير عضو جديد پوليت بورو را به ھمراه اطمروزنامه ھا 

   .به چاپ رسانيدند ویشرح حال کوتاھی از 
در خانواده ای کارگری به دنيا  ١٩٢٣علی اف در سال . ع.رفيق ح«
 اتحاد شوروی درآمد عضويت حزب کمونيستبه  ١٩۴۵ال وی از س. آمد
 دانشگاه دولتی کيروف. م. س ريختحصيالت خويش را در دانشکده تا و

   .آذربايجان به اتمام رسانيد
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رھای خلق جمھوری خودمختار شوروی ارئيس دبيرخانه شورای کميس
 مأمورسپس مراتب ترقی خود را از يک . سوسياليستی نخجوان بود

ساده در ارگان ھای امنيت دولتی تا رياست کميته امنيت دولتی  عملياتی
جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان طی  شورای وزيرانوابسته به 

 مونيستی کميته مرکزی حزب کدبير اولبه  ١٩۶٩نمود و در جوالی سال 
   .آذربايجان انتخاب گرديد

به  اتحاد شوروی حزب کمونيست ٢۶و  ٢۵، ٢۴ھای  وی در کنگره
اتحاد شوروی برگزيده شد و از  مرکزی حزب کمونيست عضويت کميته
بوروی کميته  عضويت در پوليت نامزدتا کنون  ١٩٧۶مارس سال 

   .اتحاد شوروی بوده است مرکزی حزب کمونيست
وی قھرمان کار سوسياليستی است و در برخی از دوره ھا نماينده 

   .»بوده است شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی
معروف درباره ليسيست بتاريخ شناس و پو ،روی مدوديفسخن بجای 

ستاره ای درخشان در « :که می گفتيادآور می شويم  حيدر علی اف را
  .»آسمان کرملين ظھور نمود

از بانفوذترين و آندری گروميکو، وزير امور خارجه اتحاد شوروی 
ھا اظھار  ز گذشت سالروزی خود را پس ا آن افکار دولتمردان شوروی

ی به چنين در آن زمان می انديشيدم که برای اداره اتحاد شورو« :می دارد
که آندری  ادريغ. »نياز داريم) ی افحيدر عل( پرانرژیرھبر جوان و 

ترين لحظه برای انتخاب رھبر جديد که پس از  آندريويچ گروميکو در مھم
ه خود را بر زبان نياورد افکاراين  ،و چرننکو فرا رسيده بود آندروپوف

ھنوز برای . ظاھر در تنھاھمه چيز مثل گذشته به نظر می رسيد اما . بود
ھيئت  ، مصوباتمصوبات کميته مرکزی. برژنف ارزش قائل می شدند

 شورای وزيرانسوسياليستی و  رئيسه شورای عالی اتحاد جماھير شوروی
با تغييرات نام  »ياد و خاطره لئونيد ايليچ برژنف پاسداشت«مبنی بر 

برژنف بر کارخانه ھا، . ای. مد و نام لدرمی آشھرھا و مناطق به اجرا 
لشکر  ھمچنين بر و دان ھامي و ھا کالخوزھا، مدارس عالی، دبيرستان

ت در آنجا به خدم ٣٠زرھی که لئونيد برژنف در سال ھای دھه آموزشی 
  .قرار داده شد ،سربازی مشغول بود

برای در اين دوره . در کشور شروع شده بودخط مشی  آزمايشاما 
که بعدھا  ھرچند ه بود،ر زبان رانده شدب »تسريع«طالح اولين بار اص

   .گورباچف تالش می کرد تا اين را به نام خود مصادره کند
از تسريع رشد اقتصادی و  آندروپوفدبيرکل جديد يوری والديميرويچ 

نعتی و کشاورزی و حجم رشد درآمد ملی، محصوالت ص ميزانباالبردن 
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دومين ھفته پس از مرگ . گردش کاالھای خرده فروشی سخن می گفت
در  .نبودصحبتی ديگر از کارھای انجام شده برژنف به پايان می رسيد و 

ما تنھا به برخی . سخن گفته می شد داشتند،پيش رو در ی يکارھامورد 
   .نکات اساسی آن صحبت ھا اشاره می کنيم

واقعياتی از يکسری آمارھای «توجه رفيقان را به  فآندروپوی يور
 »زمينه عقب ماندگی امور در دو ساله اول طرح پنج ساله ارائه شده در
دبيرکل می گفت که شايد برخی از افراد نمی دانند کارشان را . جلب نمود

به رفقا ضروری است انديشيده شود که چه کمکی . از کجا بايد شروع کنند
تسريع امور . به زبان آورده می شد »تسريع«لمه کليدی ک. کردمی توان 

   .مکانيسم اقتصادی و يت اقتصاد، ادارات، تنظيم برنامهجھت تکميل مدير
تالش  بهساختن شرايط مناسب اقتصادی و تشکيالتی که «دبيرکل 

ضروری  را »بينجامدابتکار و نوآوری به و د گرد منجرکيفيت و توليد با
لذا اذعان  شتوجود ندادستورالعملی حل مسائل  و چون برای ستمی دان
تعميم تجربه ميھنی و جھانی و « از مسائل موجود راکه بايد پاسخ نمود 

 به دست »حزبی و دانشمندان مأمورانعلم و دانش بھترين گردآوری 
  .آورد

اساسی  و موانع دبيرکل به طور کامل به تجزيه و تحليل مشکالت
ه بخش ھای اساسی صنعت از قبيل بر سر راه گسترش توسعموجود 
 یحمل و نقل راه آھن و ت سوخت و تأمين انرژی، ذوب فلزاتمؤسسا
 شورای وزيراندر وضعيت امور در راه آھن بحرانی بود و . پرداخت

اين بخش را از  به ويژهحيدر علی اف می بايست بسياری از بخش ھا و 
  .بحران خارج می ساخت

   
 ميندھاز  دوره ھفتمين مرکزی حزب صله پس از پلنوم کميتهبالفا

شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی برگزار اجالسيه دوره 
   .شد

اولين  با ھم زمان ١۶نوامبر در ساعت  ٢٣ درست در ھمان روز
اولين جلسه شورای  در کاخ کرملين جلسه شورای عالی اتحاد شوروی

 انگونهھم. کيل گرديدتشاتاق ھای شورای عالی جلسات  سالنمليت ھا در 
. س. علی اف، م. ع. رفيقان ح ؛ھای آن دوره می نوشتند که روزنامه

. و. کونايف، گ. آ. گروميکو، د. آ. گريشين، آ. و. گورباچف، و
ُ  .، کاوستينوف. ف. ، دتيخونوف. آ. ، نفورومان . و. چرننکو، و. ا

. س. ، مکيسيلف. ی. لگيخ، تد. ی. ف، ودميچ. د. شربيتسکی، پ
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در ميان تشويق پياپی نمايندگان مجلس و  کاپيتونوف. و. سولومنتسف، ای
   .ان حاضر وارد سالن کاخ بزرگ کرملين شدندمھمان

 به مطبوعات دستور داده شده بود که اسامی را» استارايا پلوشاد«در 
 سپس نام تدا نام اعضای پوليت بورو وبا :دنبه ترتيب حروف الفبا چاپ کن

در پوليت بورو و پس از آن دبيران کميته مرکزی در ھای عضويت نامزد
اما اين ترتيب نظم بسيار معقوالنه ای بود . دشولشکر اسامی ذکر می 

اين فھرست با نام حيدر علی اف آغاز می  البته. نبودھمه کس خوشايند 
به غرورتان توھين . بودد اما گورباچف در مکان دوم جای گرفته يگرد

    ؟مگر نه !!!يويچسرگئ ائيلشده بود ميخ
   

 اتحاد شوروی و حزب کمونيست نبه تاريخ پيوستکه دھه دوم با آن
اکنون  حتی اما تاريخچه کامل پوليت بوروبه پايان می رسد اتحاد شوروی 
کميته مرکزی را  نمايندگان در کنگره ھای حزب. يستنيز موجود ن

پوليت کميته مرکزی اعضای در پلنوم انتخاب می کردند و پس از آن 
ھمه مسائل را حل می حاکمان باالدستی  اين. بورو را انتخاب می نمود

ھسته اصلی  در ترکيب پوليت بورو. ندو به ھمه چيز خط می داد ندنمود
اگر واضح تر بگوييم مشتی از افراد  و تشکيل می گرديدمتمايل به دبيرکل 

در سال . بسيار نزديک و مورد اعتماد دبيرکل در اين ترکيب قرار داشتند
ف، بريا وف، مولوتود اعتماد مالنکھای آخر دوران استالين اين افراد مور

، اوستينوفبرژنف ھيچ چيزی را بدون مشاوره با . و خروشچف بودند
گورباچف . انجام نمی داد سوسلوفو کمی قبل تر  آندروپوفگروميکو، 

   .شتاعتماد دا... و فيلف، شواردنادزه، مدودفنيز بيش از ھمه به ياکو
ه از خود به جا گذاشتخاطراتی  اما اندک ھرچنداعضای پوليت بورو 

که در را اين آشپزخانه  حريمدر دوران شوروی کسی اجازه ورود به . اند
پس از دوران شوروی  .نداشت ،خته می شدپ )!( آن غذاھای بسيار تندی

وليت عمالً آرشيو پاکنون نيز . دمانقدرھا باز ن آن ب اين آشپزخانهدرنيز 
ھا يد آنصاحبان جد. خارج استدسترس محققان و پژوھشگران  ازبورو 
 انند و در اختيار عموم می گذارندچه که خود می خواھند، می چکتنھا آن

  .خواھد افتاداما به تدريج پرده فرو 
کميته مرکزی نفر از اعضای  ۵ از ١٩١٩پوليت بورو در مارس سال 

را بر عھده  »فوری حل مسائلتصميم گيری در « ھاآن. گرديد تشکيل
رئيس شورای  ،لنين :از ندپوليت بوروی اول عبارت بود اعضای. داشتند
؛ ر خلق در امور نظامی و دريايیاکميس ،تروتسکی ؛خلق ھایراکميس
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رئيس شورای شھر  ،کامنف ؛ر خلق در امور مليت ھااکميس ،سکینکريستي
   ...و مسکو

مجموعه افراد تشکيل  ھورمشتاريخ شناس  ،فويوری ژوک ديدگاهاز 
آن بود که حاکميت کشور بيشتر محدود به ارگان  مبيندھنده پوليت بورو 

که در خط مشی را ادامه داد تا آن استالين اين. ھای دولتی است نه حزبی
ميان شاخه دولتی و شاخه حزبی که تا چندی پيش  ٣٠ھای دھه  الميانه س
برقرار گرديد و اين اختالط تا اختالط کامل  ،مستقل بودند از ھم ظاھراً 

مناظره  پی که پوليت بوروی حاکم را به کلوقبل از پرسترويکای گورباچف
   .به ھمين صورت تداوم داشت ،تبديل نموده بود
و علی اف در يک پلنوم به پست ھای جديدی برگزيده شده  ريژکوف

گرمی ھا دستان ھمديگر را به نآ. ھا تبريک می گفتنده آنرفيقان ب .ندبود
حرکت رو  اين گام قانونیعلی اف فقيت آميز وحزبی مسابقه در . فشردند

 بعدھا اعتراف نمود که ھيچ ريژکوف .به جلوی ديگری به حساب می آمد
چرا که من « ،ار نمی آوردحزبی به شم مأمورگاه خود را به عنوان 

   .»متخصص امور توليدی ھستم
در جلسات مختلف، در پلنوم با ھم داشتند و  جزئیالبته آن دو آشنايی 

وروی که اتحاد ش برنامه ريزی دولتی الس و در کميتهھا، در روزھای اج
سال اخير در  ۴نيز در  معروف »اورالماش«رئيس چندی پيش  ،ريژکوف

منابع و امور مالی تحت نظر . ھمديگر را می ديدند ،جا فعاليت داشتآن
 اد شوروی قرار داشت واتح برنامه ريزیدولتی ول رياست کميته معاون ا

   .جا سر می زدندرھبران جماھير زود به زود به آن
اتحاد شوروی را نيکالی  برنامه ريزیدولتی رياست کميته 

بر  ،دوران استالين بود رھای خلقاکه خود از کميس بايباکوفکنستانتينويچ 
نشده بود که رياست تراست در وی ھنوز سی سالش تمام . داشت عھده

در ژوئن . بعد از آن مديرکل صنايع نفتی شد .بر عھده گرفت راپوولژيه 
در  ر خلقارا که ديگر معاون اول کميس بايباکوف استالين ١٩۴٢سال 
به نزد خود احضار  ،بودصنايع نفتی جماھير شوروی سوسياليستی  امور
  :کرد

 را شما بايد بدون تأخير به قفقاز پرواز کنيد و ھر کسی بايباکوفرفيق 
را در راه نفت  شما سر خود. با خودتان ببريد باشدمی کنيد الزم که فکر 

االن بايد ھمه را  ،می دانستيد چگونه بايد ساخت که انگونهھم .می گذاريد
می تيرباران شما را  ،مانديک تن نفت برای ھيتلر باگر حتی . خراب کنيد

و شما آن دستيابی آلمانی ھا به اين تأسيسات ممکن نبوده باشد چنانچه  .کنيم
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بازھم شما را  ،نابود سازيد و خودمان بدون نفت بمانيمموعد را قبل از 
  .می کنيم تيرباران

  ؟ديگری وجود ندارد گزينه: پرسيد بايباکوف
بر روی سر پسر جوان، شما برای اين کار : استالين در پاسخ گفت

 ه اتفاقبه جنوب برويد و ب اتالف وقتبدون . دفکر کني .شانه تان داريد
   .ھمه مسائل را حل کنيد ”نیبود“رفيق 

   .دستور شخصی استالين را به انجام رساند بايباکوف
در باکو بدنيا آمده بود و در رشته مھندسی گرايش تخصصی  بايباکوف

 یدر محافل کاری از وی به عنوان متخصص .داختنفت به تحصيل پر
رياست  به تمردوی در دوران خروشچف به دليل . دندکرارشد ياد می 

اما بعدھا دوباره وی را به . کراسنودار تنزل مقام يافتشورای کشاورزی 
از وی  پس از استعفای خروشچفبرژنف و کاسيگين . مسکو بازگرداندند

برنامه ريزی اتحاد جماھير شوروی را بر دولتی خواستند تا رياست کميته 
وطن ، دمی شدر ھر جا که به کار مشغول  بايباکوفنيکالی . عھده گيرد

   .دکرمی فراموش نگاه  ھيچکوچک خويش را 
به آذربايجان بسيار  بايباکوف :می گويد زمينهدر اين  ريژکوفالی نيک
مند بود و در طول ساليان متمادی نماينده جمھوری در شورای عالی ه عالق

که به  یزماننيز حيدر علی اف . اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بود
ً  ،مسکو می آمد   .می زد سر بايباکوفبه  حتما

اتحاد  برنامه ريزیدولتی رئيس کميته  طبق عادت مرسوم اين ديدارھا
به  را بود ريژکوف که ھمان معاون خود ۴ زجماھير شوروی يکی ا

   .ھمراه داشت
روزی  آنھااکنون پس از پلنوم کميته مرکزی که برای ھر دوی 

 يسمانه يک رب ريژکوفعلی اف و ، نی به حساب می آمدفراموش نشد
مسئوليت اقتصادی را به در کميته مرکزی  ريژکوف. متصل شده بودند

 .بود حکومتعلی اف معاون اول رئيس  وعھده داشت 
ه بھيچ مدرکی از خود شنيده ايم که حيدر علی اف ندين بار تا کنون چ

حتی . نوشته شده است از نوجا نمی گذاشت و شرح حال زندگی وی تماماً 
ھيچکدام از ما با . والدين وی دوباره نوشته شده استاصليت و  زادگاه وی

نيروھای کادری را بھتر از  یآندروپوفسازمان . اين روايات موافق نيستيم
دبيرکل درباره فردی که با خود به که مطمئن ھستيم . می ديد ايکساشعه 

 ١٠ھمه چيز را به طور کامل می دانست و حتی از  ،پوليت بورو می برد
مزاجی وی،  عادات و حاالتاز وی، از آشنايان و نزديکان وی،  لنسل قب

حال که تا . ھم باخبر بود ...از وق وی يخصوصيات اخالقی و سالاز 
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از  آندروپوفتا ارزيابی و برآورد فوق العاده بجاست  ،اينجا رسيده ايم
در زندگی شخصی  :اخالقی حيدر علی اف را بياوريمقابليت ھای فکری و 

نيکالی الکساندرويچ رئيس شورای وزيران  .قانع است .يستپرادعا ن
 آندروپوفيوری  .بود هماند آندروپوفبرای  از دوران برژنف تيخونوف

 شايد. گمارد تيخونوفعلی اف را به معاون اولی  وی را برکنار نکرد اما
در اين زمينه . را می ديد دولتشايستگی جانشينی پست دوم  در علی اف

نيز  یاکثر مصاحبان ما و متخصصان آشپزخانه کرملين م وگزاف نگفته اي
  .تأييد می کردند نظر ما را

ترين  که ھم اکنون رئيس يکی از بزرگ کونارفنويچ ونيکالی سمي
می  »اينتر ترانس«ل و نقل و صادرات روسيه به نام شرکت ھای حم

ت به سم ١٩٨٢ سال در نوامبر آندروپوفباشد، پيش از آن بنا به پيشنھاد 
سال مسئوليت آن  ٩ به مدت و اتحاد شوروی انتخاب گرديدراه آھن وزير 

مطمئن « :داشتبا ما اظھار  گفتگوی خوددر  وی. را بر عھده داشت
شخصی ديگر را برای رياست  آندروپوفھستم که يوری والديميرويچ 

. را تيخونوفنه  داشت مد نظراتحاد جماھير شوروی  شورای وزيران
و مديری بزرگ و سياستمدار  تواناخصی ھمه کاره، ضروری بود تا ش
 کامالً واضح است که ھمراه با آن اما. را ھدايت کند شورای وزيران

به ھمين سبب تالش می شد تا در  .نظر گرفته می شد مسائل ملی نيز در
يوری . رأس دولتی که چند مليتی است تنھا روس ھا قرار نداشته باشند

. تر از ديگران اعضای کادری را می شناختبھ آندروپوفوالديميرويچ 
را تجزيه و  آندروپوفری دمن چه آن زمان و چه بعدھا که سياست کا

به  نگاھیبه اين نتيجه رسيده بودم که انتخاب علی اف با  ،تحليل می کردم
افسوس که سرنوشت سال ھای کمی را برای . آينده صورت پذيرفته بود

   »...ه بودرقم زد آندروپوف
. نمی ساخت مانرا شاد تيخونوفاب حيدر علی اف به ھيچ وجه انتخ
زمانی معاون اول کاسيگين بود و با تنگ کردن جای رئيس  وی خود

. کرده بودحرکت  پله پله به سوی مقصد نھايی خود شورای وزيران
می ديد که مورد اعتماد کامل  توانارقيبی را سالخورده علی اف  تيخونوف

از  تيخونوف. جای وی را بگيردمی توانست  دبيرکل بود و ھر لحظه
سن و ف ھموو آرخيپ بايباکوف. ديگر معاونان اول خود ھراسی نداشت

دو  تنھا. به چشم نمی آمدند در مراتب حزبی عالوه بر آن سال وی بودند و
 که ھمان به شمار می آمدندپوليت بورو  عضو شورای وزيران نفر از

 مھمين دليل علی اف از ديگر معاونان به ھمبودند و و علی اف  تيخونوف
به مرخصی يا مأموريت می وقتی  تيخونوفاما  تر به حساب می آمد
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البته اين . قرار نمی دادخود  گاه علی اف را به عنوان جانشين ھيچ ،رفت
توان آن را داشت  ولی ویرا ناراحت می ساخت حيدر علی اف  حرکت

  .که به روی خود نياورد
 در حقيقت شورای وزيراندر  و در کرمليناف  حضور علیپنج سال 

گرفته تا گورباچف و  آندروپوفاز  ؛يک عصر را در خود جمع کرده بود
  .خاصيتچرننکوی بی  اين مياندر 

ً به : ھا را به خاطر می آورد آن سال ريژکوفنيکالی  مسير ما دائما
علی اف به مسائل حمل و نقل، صنايع سبک و . خورد ھمديگر برمی

اما من به عنوان دبير کميته مرکزی  مشغول بودی بخش ھای ديگر يکسر
برنامه ريزی اتحاد جماھير شوروی و کميته دولتی دولتی مسئوليت کميته 

از نخستين روز ما . داشتم بر عھدهقيمت گذاری و ارگان ھای ذيربط را 
چه در  .بوديمبا ھمديگر تنگاتنگ  یدر تماس بر دوش گرفتن سمت جديد

با ھم ديدار داشتيم و گاھی پيش  شورای وزيرانرکزی و چه در کميته م
 بررسی می کرديم و راجع به مشکالتطرح ھا را با يکديگر  که می آمد
   .آينده به رايزنی می پرداختيم جاری و

از وقاری که داشت . من آن موقع ھم از حيدر علی اف خوشم می آمد
 انسان وجه به ھيچ. تیمعاشربسيار شرتی بود، افردی مع. خوشم می آمد

اھی اوقات شوخ طبعی آرام بود و گ. متکبر و مخفی کار نبود. گريز نبود
   .کردن با او از لحاظ انسانی بسيار راحت بود کار. می نمود

  
  

  روزھای کاری ،شورای وزيران
  

حيدر علی اف در شورای وزيران روزھای کاری  بهنگاھی بد نيست 
   .بيندازيمعضو پوليت بورو  ت وحکوممعاون اول رئيس به عنوان 
   :را ورقی می زنيم ١٩٨٣اه ھای سال اولين م شمار گاه

ھيئت نمايندگان شوروی برای شرکت  .١٩٨٣وم ژانويه سال سدوشنبه 
 کشورھای عضو پيمان ورشو بهدر گردھمايی کميته مشاوران سياسی 

. آ. ندر اين سفر را  آندروپوفيوری والديميرويچ  .پراگ پرواز کردند
. د ؛وزير امور خارجه ،گروميکو. آ. آ ؛رئيس شورای وزيران ،تيخونوف

 کميته مرکزی حزب روساکف دبير. و. کدفاع و  وزير ،اوستينوف. ف
  .دندکرھمراھی می  اتحاد شوروی کمونيست

روزنامه ھا اسامی مشايعت . مراسم بدرقه با تشريفات کامل انجام شد
در . درج نمودند ريژکوفاز علی اف تا  کنندگان را به ترتيب حروف الفبا
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دو سال بعد در  وی .قرار دارد ريژکوفمنتھی اليه سمت راست عکس 
. ايستاده است تيخونوفعلی اف پشت سر . وسط عکس قرار گرفت

گورباچف . در عکس خودی نشان می دھد تيخونوفنيکالی الکساندرويچ 
در ھمان شماره  .شايد به مرخصی رفته باشد ،در اين عکس حضور ندارد

راه  حالدر  تأسيسات مھم نقشه »سترياوسوسياليستيچسکايا ايند«روزنامه 
نيروگاه ، سه در نيروگاه ھسته ایپنج بلوک : است رسيدهچاپ به اندازی 

 ٢٠، بخش ھای جديدی در ياکوتيا و کراسنويارسک که منطقه ایبرق 
رنگوی ـ اوگازی خط لوله . خواھد کردميليون تن زغال سنگ توليد 

ف به وپسکواورنگوی ـ نو خط لوله کيلومتر و ۴۵٠٠د به طول واوژگور
کيلومتر و تصاوير راه اندازی خطوط توليد جديد در توليد  ١۵٠٠طول 

ترين کوره ذوب فلزات جھان در  فوالد، ورقه ھای فلزی و بزرگ
شرکت سھامی خاص ژی چرپوتسک که اکنون رخانه متالوکار

بر آن  ست و اضافهبوده اھا فقط صنايع سنگين اين .نام دارد »سوراستال«
 نساجی، ساختمان و شيرينی پزی کارخانه ھای قند، فرآورده ھای گوشتی،

که نياز روزمره  یملزومات ديگر به ھمراه استراحتگاه ھا ،کلينيک ھا ،ھا
   .از جمله توليد ويدئو ،زندگی در مسير خود اقتضا می کرد

کميته مرکزی حزب : داردبه ياد  بوبکوف نيسويچکه فيليپ د انگونهھم
کميسيون ويژه ای تشکيل داد و  ١٩٨٠اتحاد شوروی در سال  کمونيست

با اين مسئله  به طور قاطع ھمه. آمدند ھم گرد رفيقان چندين بار به دور
اداره گمرک و  .نيازی نداريمبه اين ما «که  مخالف بودند و می گفتند

. »د و ويدئوھا را در مرزھا توقيف کنندادامه دھن کار خود به مرزبانی
 ؛زير ارتباطات اتحاد جماھير شورویو ،شامشين. آ. ونظر عموم از جمله 

. معاون اول وزير فرھنگ اتحاد جماھير شوروی و س ،پوفوپ. ای. و
حول و  اتحاد جماھير شوروی تلويزيون دولتیو  راديو رئيس ،الپين. ک

معاون اول وزير  ،ورنينکوک. م .تنھا گ. محور می چرخيداين  حوش
فيلمسازی رئيس  ،ماشري. ت. ف وامورخارجه اتحاد جماھير شوروی 

کميته امنيت دولتی مبنی بر توليد  پيشنھادبا يکسری ترديدات  دولتی
نظر با اين درخواست تکنولوژی ساخت ويدئو را درک می کردند و 

   .موافق داشتند
دبيرکلی به  آندروپوف .و. که ی ھمان روزفردای . دو سال گذشت

کميسيون اين  ،اتحاد شوروی انتخاب شد کميته مرکزی حزب کمونيست
مقرر شد مسئله تکنولوژی ساخت و توليد ويدئو به  .تشکيل گرديد مجدداً 

رياست جلسه اين بار . شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی واگذار گردد
 اين ترتيب و به گرفت قرار حيدر علی اف بر عھدهشورای وزيران 
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 ١٩٨٣آوريل سال  ٩در . نمود به توليد ويدئو شروعصنايع شوروی 
 برنامهاتحاد شوروی پروژه  ت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستپولي

انرژی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را برای آينده ای طوالنی تا 
ه ھنگام علی اف ھمچون ھميشه ب. مورد بررسی قرار داد ٢٠٠٠سال 
   .نمودپيشنھاداتی سنجيده و حساب شده ارائه  ه درباره مسائل مھممباحث

 شوروی در شورای مرکزی اتحاديه ھای کارگری شورای وزيران و
آوريل اليحه قوانين مربوط به مشارکت زحمتکشان و افزايش نقش  ١۶
وی ادارات و سازمان ھای اتحاد جماھير شور ،در اداره مؤسسات آنھا

زندگی اليحه که برای در اين . نمودشورای عالی ديم قتسسياليستی را 
  افکار و انديشه ھای  طرحی جديد به حساب می آمد، اجتماعی کشور

   .علی اف و پيشنھادھای دقيق وی به نحو محسوسی لحاظ گرديده بود
آوريل در جلسه سراسری اتحاد که به بررسی پيشرفت  ١٨علی اف 

حضور  ،ار اختصاص يافته بودبمه خواردر امور کشاورزی و اجرای برنا
   .يافت

آوريل ھمان سال پوليت بورو مسئله اقدامات الزم جھت توسعه  ٢٢در 
و خاور دور  ماورای بايکالر زمينه سوخت و انرژی در مناطق بيشتر د

 سال تا(دوره پنج ساله ديگر يک رای و ب ١٩٨۵ـ  ١٩٨٣در سال ھای 
  .داد مورد بررسی و تجزيه و تحليل قراررا  )١٩٩٠

لنين . یا. سالروز تولد ومين يکصد و سيزدھشب ھنگام به مناسبت 
کل قشون . جلسه ای رسمی در سالن جلسات کاخ کرملين برگزار گرديد

دبير کميته  ،گورباچفدر اين جلسه . حضور داشتند پرزيديومکرملين در 
کميته ناحيه چندی پيش  اول دبيرو  حزب کمونيست اتحاد شورویمرکزی 
   .به سخنرانی پرداختل تاوروپای اس

که به اين مطلب اشاره داشت خود با ما  گفتگویدر  بايباکوف
ل در سال ای استاوروپه کميته ناحي پرانرژیدبير جوان و  ،گورباچف
ديدار  بهفند جھت ارائه پيشنھاداتی در زمينه توسعه پرورش گوس ١٩٧۶

   .بودآمده کميته دولتی برنامه ريزی  دروی 
که اکنون نود و اندی سال از عمر خود را پشت سر با آن بايباکوف
در آن : ھمه اعداد و ارقام را از حفظ بر زبان می آورد ،گذاشته است

 ٢/۶ م چينی يک گوسفند در اتحاد شورویزمان ميزان پشم حاصل از پش
 .بودکيلوگرم  ١٠ اين ميزان بالغ بر در استراليا آنکهکيلوگرم بود حال 

   .رساندم بکيلوگر ۶به  در اين منطقه د تا اين ميزان راداگورباچف قول 
من دستور دادم که از برنامه وی : خاطرنشان می سازد بايباکوف

نفر را  ۴. نياز داشتمبه معاون من در مسائل کشاورزی . حمايت بعمل آيد
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به وی گفتم که . معرفی کردندبه من  ،در ميان آنھا گورباچف نيز بودکه 
در جواب و نپذيرفت اما وی . می رسیدلخواه خودت  ه کاربيا، ب ائيلميخ

و زود  ؟يمآچنين کار پرمسئوليتی بر گفت که مگر من می توانم از پس
 :سيدر ،اما دو سال بعد به آن چيزی که انتظارش را می کشيد. غيبش زد

 که آيا بدون ھراس از اين .کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی
   .دبير کميته مرکزی شد ،ش برآيد يا نهمی تواند از عھده ا
گيری مبالغات شاعرانه در وصف لنين، لنينيسم، بکارگورباچف در 
سال  ٨ھنوز . شوروی خست به خرج نمی داد حکومتحزب کمونيست و 

 آنھاعليه حزب و آرمان ھايی که اکنون خود به درستی وی تا افشاگری 
انست حتی فکرش را بکند چه کسی می تو. بودمانده  ،سوگند ياد می کرد
اکنون وقتی متن سخنرانی را بخوانيد  ؟واھد رسيدخ فراکه چنين روزی 

تنھا يک بار در البالی سخنانش . در ھمه جای آن به ابتذال برمی خوريد
او با تکيه . زند صحبت از عوامل انسانی در امور اقتصادی چشمک می

و با  »يک از ماست روظيفه ھ استحکام بخشيدن به نظم« کالم ھايی چون
وی بيان  زبانزيرکانه سخنان خويش را از  ق دبيرکل جديدياشاره به سال

   .می کرد
ن ھستيم که در ما مطمئ« :چھچھه می زد در اين جلسه گورباچف

ست و به پيروزی از آن حقيقت و بشردوستی ا مبارزه ايدئولوژيک
سرمايه  ترين انگر. ختم خواھد شد مـ لنينيس سمپيروزی ايدئولوژی مارکسي

ونی چون بشريت که ھمانا ميراث ايدئولوژی متفکرانی نابغه و انقالبي
  .»به ما کمونيست ھا ارزانی داشته شده است مارکس، انگلس و لنين است
شصت سالگی حيدر علی اف به پايان  ١٩٨٣در دھم ماه می سال 

 به وی ـ »داس و چکش«ـ  دومين مدال قھرمان کار سوسياليستی. رسيد
 صميمانه کميته مرکزی حزب کمونيستدرودھای  روزنامه ھا. اھدا شد

ھيئت رئيسه شورای عالی و شورای وزيران تبريکات اتحاد شوروی و 
 نيز بوبکوففيليپ . را منتشر نمودنداتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 

حيدر علی اف با . تھنيت گويندگان به حيدر علی اف سر زد البالیدر 
 نامهاين . را به وی نشان داد آندروپوفيوری  آميز تھنيته نامافتخار 

   .ترين درجه ارج نھادن به حساب می آمد برای وی عالی
در پس اين احساس افتخار خصوصيات اخالقی دوران قديمی وی نھفته 

رئيس جمھور آذربايجان سال ھا بعد در يکی از ديدارھای بزرگ . است
به زحمات وی ارج نھاده دارد  خويش اذعان داشت که ھر شخصی آرزو

   .»را داشتم من ھميشه اين آرزو«شود و 
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در  ،ھا که وی را بسيار خوب می شناختندحيدر علی اف از ديد آن
به پست، برتری، شھرت، «١مره شھرت طلبانی نبود که به قول دالز

برای رسيدن به چنين تنھا  تعريف و تمجيد تعصب دارند و تالششان
وی زندگی خود را صرف  .»اخالقی خاطر عقايده چيزھايی است نه ب

اما کيست که از شنيدن تعريف و  نکرد تعريف و تمجيد گوش سپردن به
   ؟تمجيد در تأييد کارھای خويش ناخشنود گردد

زمان  یامور حمل و نقل راه آھن در تقويم کاری حيدر علی اف
ن امر به و ايبه خود اختصاص داده بود  ديگر کارھا ی را نسبت بهبيشتر
رکل وقتی که به نقشه دبي. صورت می گرفت آندروپوفشخصی  دستور

  : تکرار کند دوست داشت ،می نگريستاتحاد شوروی 
 دارد استراتژيک و کامالً ملی ،اساسی یھم نقش ھندر کشور ما راه آ

ھای مختلف کشور ما را پيرامون يک وحدت  تملھمه  وسيلهبه اين ھم و 
   .متصل می سازد بھم
وزير  ،پاولوفسکی. می رفتنپيش خوب ما در سال ھای اخير کارھا ا
از . حرف خاصی برای گفتن نداشت. به پوليت بورو احضار شدآھن  راه

پس از  .کسی از کنار مقصر استکه گويی می آمد بر سخنان وی چنان
آب ما با اين وزير به يک جوی «گفت که  آندروپوف شنيدن سخنان وی

   .»نمی رود
 ٢٩در  کونارفنويچ ويپلنوم نيکالی سم برگزاری پس از يک ھفته

او از دسته افرادی بود که . به سمت وزير جديد راه انتخاب شد نوامبر
تالش می کرد و درس می . استدر راه آھن بزرگ شده گفته می شد 

مھارت در کار و صداقت . درس می خواند و زحمت می کشيد ،خواند
 آھن، در سمت ھای رئيس بخش راه. دتر بوبرای او از ھمه چيز مھم 

، معاون وزير، )خارکوف(اول رئيس و رئيس راه آھن جنوبی معاون 
به عنوان که  وی زمانی .انجام وظيفه کرده بود ...وير معاون اول وز

   .ه شدواندخ فرا آندروپوفنزد  ،مشغول انجام وظيفه بودمعاون اول وزير 
ً ھمه اعضای پوليت بورو غير از رفيقان ديگر جماھير  در اتاق تقريبا

 تيخونوفرفيق  :در اين جلسه اظھار داشت آندروپوف. حضور يافته بودند
ما  .اداره وزارت راه با من صحبت نموددرباره اعالم رضايت شما جھت 

رفيق علی اف . تصميم داريم که رسماً شما را به اين سمت منصوب نماييم

                                                 
نويسنده، شاعر، نثر نويس، درام نويس و ). ١٨٧٢ـ  ١٨٠١(دال والديمير ايوانويچ  ١

به دليل . سال به طول انجاميد ۴٧نوشتن فرھنگ لغت توسط وی . لغت شناس روسی
  مترجم. ھدا گرديدنوشتن اين فرھنگ نشان لومونوسوف به وی ا
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شما آيا . دارد بر عھدهقل را از سوی پوليت بورو مسئوليت بخش حمل و ن
   ؟ی داريدسؤالاز ما 
ھمچون  یحمل و نقل راه آھن به اگر توجه می خواھم بگويم، یـ بل

 ً  ١٩٩٠تا سال اين بخش  توجھی باشد که اکنون به آن می شود، مطمئنا
  .ماندگی کل چرخه اقتصاد خواھد شد موجب عقب
. د خط نمودھزار واگن جديد وار ٨٠شبکه راه آھن  ١٩٧٠در سال 

. ھزار واگن ديگر به آن افزوده شد ٧٠تعداد  ١٩٨٠پس از آن در سال 
درصد  ١۵درصد افزايش يافت اما پارکينگ واگن تنھا  ٢۵حجم کار 
وضعيت ريل ھا و  ؟چگونه بايد حمل و نقل را تأمين کنيم. بيشتر گرديد

 ۵٠در اوايل سال ھای دھه . آن نداردلوکوموتيوھا ھم دست کمی از 
درصد بودجه را به خود  ١١رمايه گذاری در امور حمل و نقل س

. درصد بودجه است ۴/٢ برابر ١٩٨٢در سال اختصاص می داد اما 
بايد انرژی اتمی و بخش ھای ديگر را توسعه داد اما اگر  که درست است

  ؟گاه چه اتفاقی خواھد افتادآن ،راه آھن نتواند حمل و نقل را تأمين نمايد
نيز در اين جلسه حضور  ولتی برنامه ريزی اتحادکميته درئيس 

ارزيابی  مورد سخنان مطرح شده را آندروپوفدر پايان جلسه . داشت
اين «تأکيد نمود که به وی  طرح پنجساله ميندوازدھو درباره  قرار داد

بايد پنج ساله حمل و  ،رشد صنعت حمل و نقل باشد هپنج ساله بايد پنج سال
  »!نقلی باشد

را به نزد خود خواست اما نه  کونارفروز ی اف پس از چند حيدر عل
ً با وی تماس گرفت خود معاونان کانالاز  وزير گمان می . بلکه مستقيما

خواھد ساعت گفتگو به پايان  دو الی و نيم يکپس از  آنھاکرد که ديدار 
ساعت ديگر  دو الی و نيم يک بدين رو به معاونانش گفته بود که. رسيد
مالقات ما چھار ساعت و  اما« :خود می گويد کونارف. د گشتخواھ باز

   .»به طول انجاميدربع 
ھمه مشکالت کل سيستم  فحهساعت و اندی صفحه به ص ۴ھا آری، آن
حيدر  کهاين گذشت  بهدقيقه اول  ۴ـ  ٣ فقط .»دور زدند« را راه آھنی
تادکار پدرش اس ،از خانواده کارمند راه آھن است نيز خودبگويد علی اف 

احساس ھر لوکوموتيو  نسبت بهو بوده مخازن آب ايستگاه در نخجوان 
   .ه استتداشنگرانی 

 ،بيريوکوفويچ يفيمويکتور ديدار مفصل و کاری حيدر علی اف با 
که از بھترين متخصصان امور ه ريزی برنامدولتی معاون رياست کميته 
به شمار می  حمل و نقلدر صنعت و به طور کلی  یحمل و نقل راه آھن

  .گونه بود به ھمين ،رفت



 207

 به وقوع چندی پيش در روسيه که را بخشی از رويدادی بد نيست
ف يکی از نخست وزير کاسيان. در اينجا يادآور شويم ،پيوسته است

ت سؤاال ين شخصا. مسئوالن اداره مرکزی را به حضور پذيرا شد
در تمام  وزير نخست زمان کاریجا که می دانست بسياری داشت اما از آن

مشکالت خود را کوتاه کوتاه می  ،دقيقه به دقيقه تقسيم شده است روز
از امروزی ھای  اليگارشيکی از ديد که  صحبتناگھان در حين . پرسيد

ميشا، « :می گويدف به کاسيانبيرون آمده و  نخست وزير اتاق استراحت
   »!يممن خيلی عجله دارم، بيا بر

از . دنبال درآمد شخصی خود بودندبه حريصانه  چه ھابآری، 
منافع ، ا درآمدتنھ ؟مشکالت اقتصاد و مناطق چه چيزی عايدشان می شد

. پول شده است زمانه ،زمانه. اھميت داشتبرايشان  و پول شخصی
 يا زغال سنگ روسيه را بايد اداره کنندنفت روسيه برايشان مھم نيست که 

ھر که با آنھا . را درياھای روسيهيا را بايد اداره کنند ، آسمان روسيه را
و يا مثل خواھد شد يا بازنشسته خواھد بود ھمدست نباشد مجبور به استعفا 

   !گرددو فسيل می از رده خارج می شود لوکوموتيوھای اسقاطی 
، کونارفنيکالی از ھمان روزھايی که در يکی از روزھای يکشنبه 

   .گ تلفن به صدا درآمددر محل کار خود حاضر شده بود، زنمعاون وزير 
   ؟کارھا در چه حال است .، سالممـ کاسيگين ھست

   .ـ ھمه چيز خوب است، نرمال است آلکسی نيکاليويچ
ـ چطور خوب ھست که ھنوز نتوانستيد گندم ھا را از بندر ريگا تخليه 

   ؟کنيد
گندم ( حامل بار خشک یھای بار کشتی تا نمی رسيدندبندرھا 

در کنار اسکله می به ھمين خاطر کشتی ھا د و تخليه کننرا  )خارجی
  .در ريگا، لنينگراد و نورمانسک واگن به اندازه کافی نبود .جنبيدند

 ٢و  کنيدموضوع را حل « :خود گفت گفتگوی تلفنی در پايان کاسيگين
   .»روز بعد به من خبر بدھيد

گرفت روز بعد طبق دستور نخست وزير با دفتر وی تماس  ٢ کونارف
در مرخصی است و از  که کاسيگينشد به او گفته . دھدگزارش ه وی تا ب

مرخصی ھم به ھنگام  کاسيگينآری، . تماس گرفته بود کونارفلتونی با 
  .رھا نمی کردکار را 

استخراج نفت در  .استبجا مانده  کونارفاتفاقی ديگر نيز در ذھن 
نفتی عظيم به موازات آن لوله ھای . سيبری غربی افزايش می يافت

موتيوھای ديزلی و لوکويل گذاری صورت می گرفت ر ،ساخته می شد
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 »کولومنسک« ه ھایدر کارخانلوکوموتيوھا  موتور .وارد خط می شدند
ديزل کولومنسک را  کميسيون ھای دولتی. ساخته می شد »خارکوف«و 

سرانجام کار تا . نيامداما خوب از آب دربرای لوکوموتيو برگزيدند 
به را  کونارف شخص پاولوفسکی ،آھن وزير راه. ه شدکاسيگين کشيد

از ابتدا با متخصصان خود صحبت  کونارفنيکالی . جای خود فرستاد
ديزل کولومنسک ھنوز  که کرده بود و به جمع بندی نھايی رسيده بود

   .اين امر اتفاق نظر دارند برمناسب نيست و کارکنان راه آھن ھم 
سب منا: عاون جوان را قطع نمودمعاون نخست وزير سخن م کريلين

از جمله نفر  ٨امضای . جلسه حاضر استجا صورتدر اين ؟نيست يعنی چه
  .در پای آن است نيز آھن امضای وزير راه

  
ھنگامی که معاون خود را به جلسه نزد کاسيگين می  پاولوفسکی

دستور داده  کونارفو به بود  وی را از امضای اسناد آگاه نساخته ،فرستاد
   .»با ديزل کولومنسک موافقت نکن«که  دبو

اين چه معنا ، نيکاليويچرفيق آلکسی  :ادامه دادکريلين با اعتراض 
اما معاونش رضايت  است وزير امضا کرده ؟اين چه کاری است ؟دارد

   .نمی دھد
   .سالن بزرگ جلسات حکمفرما گرديد بر سکوت

 خت، لبخندنگاه کرد و نظری به کريلين اندا کونارفکاسيگين به 
برای  ؟يستدانيد موضوع چ می ،رفيق کريلين: بر لب داشت ینامحسوس

برايم واقعيت . چه چيزی را امضا کرده است من مھم نيست که چه کسی
   .گوش بدھيم »مسکوت« رئيس انباربه حرفھای بگذاريد اکنون . استمھم 

 اين مسائل را ...و بيريوکوف، کونارفعلی اف،  کاسيگين،آری، 
   .بررسی می کردند تا به حقيقت برسند گونه

را جزء  راه آھنی حمل و نقل وضعيت ھا تمامآن ساعت ۴در مدت آن 
   .به جزء مورد بررسی قرار دادند

را  اوبه ھنگام صحبت با علی اف نه تنھا من : می گويد کونارف
دی بلکه وی را دولتمر ديدم که کالم من برايش جالب بودمی مصاحبی 
بسيار دقيق بود وی فردی  .کردممی احساس  با افق ديد وسيع بسيار دانا و

را می توانست حلقه مفقوده ای  او. جدا می کرد و اصل و فرع را از ھم
می کردم که وی  من احساس. که بتوان کل زنجير را با آن کشيدپيدا کند 

 فنیاو نه تنھا به مشکالت . برخوردار استافق فکری باز و روشنی  از
   ...می کردبلکه در عقبه اين مشکالت به اشخاص نيز توجه  داشتتوجه 
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ان جنگ کارگران راه آھن را به عنوان شرکت کنندگ ٨٠تا اواخر دھه 
از اين اکنون نيز افراد بسيار کمی  و وردندکبير ميھنی به حساب نمی آ

به سوی قطارھا را بمب و خمپاره  غرش ھا در زيرآن. آگاه ھستند مطلب
تجھيزات را جھت تخليه  عبور از ميادين آتش کردند و با ھه ھدايت میجب

  .ساختندمنتقل می 
من تصميم گرفتم کتابی را که يادآور تالش  :تصريح می کند کونارف

به تحرير درآورم و چنين کتابی را  ،کارگران راه آھن در جنگ باشد
نام  »کارگران راه آھن در جنگ کبير ميھنی«کتاب عنوان . ساختممنتشر 

افرادی  و ھا نواگ مأموران کنترل، در اين کتاب درباره سوزنبانان. دردا
که ايستاده در پشت فرمان يا در سمت راست لکوموتيوھا مشغول جنگ 

به  ه بودندھا مجبور شدآنتصور کنيد که . استبه ميان آمده صحبت  ،بودند
 نآھبه مراکز و ايستگاه ھای راه نيروھای دشمن ھزار بار حمله  ٢٠ دليل
من در نھايت . را دوباره بازسازی کنند از ريل ھا ھزار کيلومتر ١١۵

  .ھديه دادمخرسندی کتاب را به حيدر علی اف 
کار  به ھای ويژه مشغولگروه که نام کارکنان راه آھن که در برای آن

به چند سال  ،در زمره مبارزان جنگ کبير ميھنی به حساب آيد نيز بودند
  .ديگر زمان نياز بود

  
کميسيون در  ،بر عھده داشت یگرکه وظايفی ديلی اف ضمن آنع

در جلسات اين . می يافتنيز حضور  شورای وزيران در مسائل عملياتی
ير امور تأسيسات صنايع معاون اول وز ،کميسيون يوری پترويچ باتالين

کار اتحاد جماھير شوروی و دولتی که بعدھا به مسئوليت کميته  نفت و گاز
ً حضور  ،وزير اتحاد جماھير شوروی گمارده شدمعاونت نخست  دائما

   .داشت
ون مورد يمسائل گوناگونی در اين کميس :باتالين به ياد می آورد

 بهکه از نام آن برمی آيد  انگونهاين مسائل ھم .بررسی قرار می گرفت
. داشتنياز مداخله ضروری جھت انجام اقدامات و تصميمات تأخيرناپذير 

خط لوله عظيم گازی در مسير سيبری  ۵و لوله گذاری رشد صنايع گازی 
ی ـ اوژگورود تحت رغربی تا مرکز و لوله گذاری مسير اورنگوی ـ پوما

   .کميسيون قرار داشتکنترل ويژه 
 وظايف مرکزيتساز در اسناد حزبی به عنوان  درباره اين ساخت و

اول وزير  باتالين به عنوان معاون. طرح پنج ساله سخن به ميان آمده است
   .تأسيسات صنايع نفت و گاز بالواسطه به رفع اين مشکالت می پرداخت
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کميسيون شورای وزير مرا به جلسات  :باتالين در ادامه می افزايد
وقتی . می فرستاد ،که ھر ھفته برگزار می شد وزيران در مسائل عملياتی

يت من از مدير ،گرفت بر عھدهکه حيدر علی اف رياست اين جلسات را 
مرتب و منظم در کنار دانش علمی و کاری وی  به طور عالی جلساتی که

نقطه نظرات مختلف گوش می وی به . برگزار می شد، بسيار متعجب شدم
د و تنھا پس از اين کار تصميم می کرھا را با يکديگر مقايسه می داد، آن
تجربه فراوان و نبوغ خارق العاده وی در ھمه امور احساس می . گرفت

  .دش
مسائل و مشکالت بسيار زيادی از بخش  عملياتی مسائلدر کميسيون 

ھا در يک لحظه ررسی قرار می گرفت که ارزيابی آنھای مختلف مورد ب
در اين صورت گروھی برای يافتن راه حل تشکيل می شد . غيرممکن بود

. اما گاھی اوقات پيش می آمد که فرصتی برای تشکيل کارگروه نبود
ه به خطوط اتصال انجام چرا حمل و نقل و انتقال لولاينکه  مسائلی مانند
گلوگاه  ؟کارخانه سنگ اندازی می کند يا خطوط انتقال راه آھن ؟نشده است

   ؟چيستواقعيت  ؟اين وقفه کجاست
 ،به آن پرداخته بودعملياتی  مسائليکی از مسائلی که کميسيون 

گاز  ھای خطوط لولهدر مسير قرار گرفته بررسی ايستگاه ھای راه آھنی 
و  تيومنسک تا وھن در مسير سوردلآبخش ھايی از راه . بودو تأسيسات 

به ھمين  .ميشه ترافيک باری بيش از حد داشتتوبولسک ھتا  تيومناز 
وسعت می ايستگاه ھا  و به می ساختندخط ريل دوم در اين مسير جھت 
 بايد: آمد بکارمی تا آنکه تجربه قدي اما بازھم مشکل فراوان بود .بخشيدند
تأسيسات نفتی و گازی ھمچون ديگر تجھيزات لوله و  حامل یقطارھا

حيدر . قرار گيرندو دستور مرکز کنترل قطارھای نظامی تحت نظارت 
وزارت  خاطرو بدين داشت  نظارتاين کار نيز  برپيگيرانه علی اف 

 احيدر علی اف ب. مشکلی روبرو نمی شدھيچ با تأسيسات نفت و گاز 
درک و ارزيابی صحيح از آنکه  واسطهه شکيبايی زياد خود و بصبر و 

فق می شد تا وچه کسی خودنمايی می کند، م چه کسی کار می کند و
استعداد روانشناسی و بايد به اين مقوله . تصميمات صحيحی اتخاذ نمايد

  .ذھن خوانی وی از کالم ديگران را نيز اضافه نمود
معموالً تصميمات دقيق و روشنی اتخاذ  تیعمليا مسائلرئيس کميسيون 

او می توانست . مايز بودديگران مت از خود سعه صدر بامی نمود و 
بود که وی چقدر عميق و  کامالً محسوس. احساسات را در خود خفه نمايد

اين مسئله  .آماده می گشت مسائل عملياتیجلسات کميسيون  رایمجدانه ب
   .داز ويژگی ھای بارز شخصيتی وی بو
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من در بسياری از جلساتی که حيدر  :سازد يوری باتالين تصريح می
 حکومت علی اف بنا بر وظايف خود در شورای وزيران به دستور

ا مشکالت مالی ب تمامتقريباً  داشت، حضور داشتم و بر عھدهرياست آن را 
مند بودجه نيازحل اين مشکالت ما برای  .ما در جريان گذاشته می شد

برای برقراری ضريب مناطق و تکان دادن نرخ  عنوان مثال به .بوديم
رشد برخی توليدات و مناطق و ھمچنين حقوق اساتيد به بودجه نياز 

   .داشتيم
کار پيشنھاد دولتی کميته  ؟می آورديم به دستاز کجا بايد پول را اما 
وزارت دارايی اعتراض می کرد و اصوالً چنين مذاکراتی بيشتر  ،می داد
کار با استناد دولتی کميته . بردن حقوق اساتيد صورت می گرفت االبرای ب

ارس و با استناد به مد بارهرکزی و شورای وزيران دربه مصوبات کميته م
ا وزارت دارايی با اعتراض ام. پيشنھادات خود را ارئه نمود نظر اساتيد
در جلسات مختلفی که در من . »دنمی خواھبيش از اندازه « که می گفت

وزير  ،گاربوزوفکنار  در ،برنامه ريزی تشکيل می شددولتی يته کم
که چنين  چراداشتم من بر ديدگاه خودمان تأکيد . حضور داشتمدارايی 

با  .پيشنھاداتی بر اساس استدالالت و تحقيقات عميقی صورت گرفته بود
تربيتی اتحاد فرھنگستان علوم اساتيد جماھير مذاکره شده بود و در 

ر ارگان ھای حزبی شورايی مورد بحث و بررسی قرار و دشوروی 
راه حل ما  پنداشتمکه من می  انگونهھممطالبات زياد بود اما  .گرفته بود

   .می دانستھم زياد را وزارت دارايی اين . پيدا کرده بوديم یمناسب
در يکی از جلساتی که حيدر علی اف رياست آن را بر عھده داشت 

گزارش پيشنھادات کميته  خواندندر حال من . وضاع کمی وخيم شدا
بدون اجازه حيدر علی اف شروع  گاربوزوفناگھان کار بودم که دولتی 

گونه  اين. وی استدالل خاصی نداشت. کردبه انتقاد بسيار شديد از من 
می  سؤالتنھا شخصيت طرف مقابل را زير  ھميشه در اين مواقع افراد
از اين مطلب چيزی نمی ما ش«: خطاب به من گفت گاربوزوف. برند

  »!گونه پيشنھادات تنھا از افراد تازه کار برمی آيد فھميد، اين
. ره به سخنرانی ادامه داداندکی مکث نمود و دوبا. باتالين سکوت کرد

باتالين . آرام نمی گرفت و باز ھم سخن باتالين را قطع نمود گاربوزوف
گفتار خود مبنی بر اينکه با خود را کنترل نمود اما وقتی ديد وزير دارايی 

بايد از اشخاص  مسئوليتیپرقبل از قرار گرفتن در پشت چنين تريبون «
برای بار سوم کالم وی را طعنه آميزانه  »بزرگتر و باتجربه تر ياد بگيريد

از شما  !؟بگيرم ياد« :کنترل خود را از دست داد و گفت ،قطع نمود
   »!؟بگيرمياد
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  .»می شود من ھم، از خب« :وزير جواب داد
گستاخی و بی فرھنگی شما  ؟خشونت شما را ؟ـ چه چيزی ياد بگيرم

   ؟را
ھر انتظار شنيدن چنين سخنانی را نداشت اما باتالين ديگر  گاربوزوف

بدھيد، بفرماييد ياد اگر می خواھيد ياد « :خالی کرد ،چه در دلش داشت
   .»تنيس اين اولين بار. خرج دھيده خشونت ب کهبدھيد نه آن

حاکميتی  واسطه قرار داشتن در مرکز مالیه ب گاربوزوف در حقيقت
بزرگ در خود حس می کرد و می توانست با کارمندان سرباال صحبت 

  .کند
به عنوان عضو کميته بايد يعنی شما نمی فھميد که « :باتالين افزود

   »؟مرکزی حزب برای ما الگو باشيد
به ھمديگر حيرت زده  .ه بوددمانباز در سالن ھمه از تعجب دھانشان 

رفيق « :علی اف آرام گفت. نيم خيز شد گاربوزوف. نگاه می کردند
     .باالتر بردا راما وزير تن صدايش . »نشينيدب ، بفرماييدگاربوزوف

اگر . ، شما بنشينيد و گوش بدھيدگاربوزوفرفيق « :علی اف دوباره گفت
   .»بجا نيستاعتراضتان د دليلی داريد بفرماييد اما اگر دليلی نداري

از خط مستقيم با . کار خود برگشت باتالين به سر. جلسه به پايان رسيد
تالين، شما جواب درستی به رفيق با« :علی اف بود ،ته شدوی تماس گرف
رفتار وی از سر تندخويی بود اما به شما پيشنھاد می . داديد گاربوزوف

  .»ی نشويدعصب ،يدفاع می کنيد و پاسخ می دھکنم ھنگامی که د
در  حيدر علی افاينکه  .در حافظه باتالين باقی ماند تماس تلفنیاين 

، درس ديگری برای وی شدبه وی متذکر ناين مطلب را حضور جمع 
  .بود

برقراری توازن دقيق  ،نکته ديگری که باتالين آن را حس می کرد
   .بودميان امکانات بودجه و نياز بخش ھای مختلف، ادارات و اشخاص 

که باتالين خود به معاونت رياست شورای وزيران اتحاد  زمانی
آشنا علی اف از نزديک با منصوب گرديد سوسياليستی  شورویجماھير 

. اخت و ساز و يکسری قسمت ھای ديگر بودسمسئول امور  باتالين. شد
. داشت بر عھدهرا  حکومترياست  ريژکوفنيکالی  ديگردر آن زمان 

به ياد مانده ت نيز حکوماز جلسات ھيئت رئيسه خاطره ای  باتالين ذھندر 
وی نمی توانست . علی اف سخنان خود را مستدل بيان می کرد« :است
مقامات  ديگر و مانند ”شودانجام گونه نبايد  من فکر می کنم اين“ که بگويد

نظر  واسطه قدرت سازمانی خود اين گونه ابرازه حزبی که ب عالی رتبه
نظر خشک و خالی بر انتھای کالمش نقطه  ھمين اظھار با می کردند
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سيستماتيک  به طورو  ”...که چون“ :ادامه می دادنخير، علی اف . بگذارد
   .»دقيق می چيدداليل را 

متخصص و ماھر ، جوانی به اشخاص خبرهدوران حيدر علی اف از 
اين  .دنباشبرخوردار چه تخصصی  از که فرقی نمی کرد و ارج می نھاد

اگر در جلسات  .ار ھم وی برای تجربه باتالين معمار ارزش قائل شده بودب
       زمينه مسائل ساختمانی پيش مشکالتی در عملياتیمسائل ون يکميس

 :که وی نيز در جلسه شرکت نمايد حتماً از باتالين تقاضا می کرد ،می آمد
ً حضور داشته باشيدپترويچخواھش می کنم يوری « تفاق ما به ا. ، شخصا

   »...پيدا می نماييم یراه حل مستدل
ابير الزم مسائل مربوط به تدپوليت بورو  ١٩٨٣در پايان ماه می سال 

جھت بھبود اوضاع آموزش زبان روسی در مدارس  و اقدامات بيشتر
. تحصيلی را مورد بررسی قرار داد مؤسساتتحصيلی عمومی و ديگر 

ونی، گرجستان، قرقيزستان و جوانانی که از است. مسئله بسيار مھمی بود
خود را به  منظورليتوانی به سربازی می رفتند به سختی می توانستند 

اما وضعيت در آذربايجان و البته در . زبان روسی بر زبان بياورند
ود به زبان روسی تسلط حيدر علی اف خ. بھتر بوداوکراين و بالروس 

 و که با وی سررا ادی اين امر چندين بار معاونان وی و افر .کامل داشت
   .داشته بودبه حيرت وا ،کار داشتند

که وی تا اين اندازه به زبان من از اين« :می گويد بيريوکوفويکتور 
بر روی اسناد  ديگرھماما ب. متعجب می شدم بسيار ،روسی مسلط است

 و ھر کلمه را تجزيه و تحليل می نمود دقت فراوان وی با .کار می کرديم
 ،اگر اينجا قيد فعلی می گذاشتند“ :کردسبک و سنگين می  را آنھا گويا
او کار خود را با تالشی سخت پيگيری می نمود و من می . ”بود بھتر

   .»گونه بود ذاتاً اينگويم 
زبان روسی به  زبان روسی پرداخته بود چرا کهمسئله به  پوليت بورو

گی به عنوان زبان ارتباطی بين ملت ھا و ضرورتی اساسی برای زند
   .حساب می آمد

اتفاقی  خروشچفی ه طوفانیده سالدوران در ھمان دوران يعنی در 
   .صدا به پا کرد و سر در اوکراين بلکه در سراسر اتحاد نه تنھاخاص 
 به يکی از نمايندگان اوکراين لنوم کميته مرکزی حزب کمونيستدر پ

رگئيويچ سھمين لحظه نيکيتا  در. سخنرانی نمود شروع به زبان روسی
مگر شما زبان « :انه کالم وی را قطع نمود و گفتخروشچف متکبر
   .»شما که در اوکراين کار می کنيد ؟اوکراينی بلد نيستيد
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جنبش ( »ينيکستوامس« دبيرکل برای کسب وجھه نزد محافل اگرچه
نينديشيده بود که نيمی از به آن انداخته بود اما را متلک  اين) ملی اوکراين

وری را روس ھا تشکيل می دھند و زبان روسی برای ارتباط جمھجمعيت 
در شعبه . در باکو نيز رخ داده بود مشابهحادثه ای . ميان ھمه ملت ھاست

ته مرکزی حزب آذربايجانی دانشکده مارکسيسم ـ لنينيسم وابسته به کمي
تاريخ «در زمينه کتاب  انديشمندان و پژوھشگران ورویش اتحاد کمونيست

در . تبادل نظر می پرداختندبحث و به  »ست آذربايجانحزب کموني
رکمنستان، از باکو و مسکو و نيز از ت دانشمند ٢٠٠مجموع نزديک به 

مليت ه دامنه کبه خاطر آن .آمده بودند گرد ...وتاجيکستان، قزاقستان 
  .مباحثات به زبان روسی صورت می گرفت ،گسترده بود شنوندگان

جدی به مطالب درج شده در کتاب وارد  یاتشرکت کنندگان جلسه انتقاد
از جمله اسناد  را اسناد تاريخی کتاب مؤلفان از ديدگاه آنان. ساختندمی 

فعاليت و  نموده اندشرح  حقايقلنينی را بسيار آزادانه و بدون توجه به 
 در سطح رشد اجتماعی اقتصادی و بومیھای سازمان ھای حزبی 

 ً آذربايجان در اواخر قرن نوزدھم و روستاھای  در آذربايجان خصوصا
از ديد . راستندآبه نوعی ديگر تحريف نموده و آزادانه اوائل قرن بيستم را 

احزاب و گروه ھای بورژوازی ـ ناسيوناليستی  عليهچه که در کتاب آنھا آن
در کتاب فعاليت « .ی توضيح داده نشده بودبه اندازه کاف ،درج گرديده

ان به جای بيمؤلفان  و بجا توضيح داده شده استنابه عمد ن حزبی کارمندا
ً  فقط کار حزبی و انقالبی بلشويک ھا ھرست کامل نام و نام ف دائما

را درج نموده اند و در عوض به فعاليت افرادی مانند  افرادخانوادگی 
شائوميان که در تشکيل و رھبری  و ، استالينجاپاريدزه، اورجونيکيدزه

بسيار کم  ،ان نقش بسزايی بر عھده داشته اندسازمان ھای حزبی آذربايج
  .»رنگ و گذرا پرداخته شده است

به زبان ف ا يکی از دانشمندان بومی به نام قرباندر اين جلسه 
می شروع به سخنرانی نمود ولی سخنرانی وی را ترجمه نآذربايجانی 

طوری چيده شده است که گويی  کتابمطالب « :می گفت قربان اف. کردند
مگر آذربايجان نمی . يجان يا بايد به روسيه ملحق می شد يا به ايرانآذربا

بيان اين جمالت  »؟مسير مستقلی برای ترقی داشته باشدتوانست خود 
در گزارش  !برای آن زمان به مثابه قيام عليه دولت به حساب می آمد

اتحاد شوروی آمده است که  سالی به کميته مرکزی حزب کمونيستار
ه کردومبات زاده بخشی از اين سخنرانی مسئله دار را ترجمه آکادميسين س

برخی  بار و اشتباهگوشه ھايی از اين سخنرانی زيانکنار ترجمه  درو 
. ن. اين جلسه با جنجال بزرگی به پايان رسيد. نمودالپوشانی  قسمت ھا را
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 معاون رياست دانشکده مارکسيسم ـ لنينيسم وابسته به کميته ،شاتاگين
اتحاد شوروی به اتفاق دو ھمکارش نامه فوری  حزب کمونيستمرکزی 

مصطفی و مالقات خود با  ه ای به کميته مرکزی ارسال نمودپانزده صفح
خود  و درخواست جمھوری کميته مرکزی حزب کمونيست دبير اول ،اف

ن دادن به واکنش نشاجھت آذربايجان  از کميته مرکزی حزب کمونيست
قول داده  آنھای اف به مصطف. نددادگزارش  را اين سخنرانی وقاحت بار

روزنامه  ازير انتقادی جلسه که که از گزارش غ انگونهھم« بود اما
به  ،آيد میبر ١٩۵٨دسامبر سال  ٣٠ همورخ »باکينسکی رابوچی«

ه داده نشد ی نشانف در گردھمايی واکنشا سخنرانی اشتباه رفيق قربان
   .»است

تبليغات مدير شعبه  ،فا رفيق قربان. بودغيرمنتظره ن البته اين اتفاق
تندخو بود و نسبت به  فردیآذربايجان  کميته مرکزی حزب کمونيست

طعنه می اين نظريه پرداز به ھمکاران خود  .رفتار خود کنترلی نداشت
مگر وی از خود کم  ؟نريمان افد کيش شخصيت ييچرا می گو« :زد

   »؟را آزاد کرد قرقيزھا شما چه کسی شماھا را، ؟گذاشته است
 نريمان افکرباليی نجف اوغلو  نريماندر خارج از آذربايجان 

را بيشتر به عنوان يک سياستمدار می شناختند اما ) .م١٩٢۵ـ  ١٨٧٠(
. وی عالوه بر آن روشنفکر، تشکيالتی با استعداد، پزشک و اديب نيز بود

موز خودآ«کتابی تحت عنوان از جمله کارھای وی می توان به نوشتن 
 ، تأسيس»زبان ترکی برای روس ھا و زبان روسی برای ترک ھا

به  »رسباز«به نام  اثر معروف گوگول برگردانو  کتابخانه ای در باکو
 ھای نمايشنامهرمان ھا، حکايات و  وی .اشاره نمودزبان آذربايجانی 

چندين بار به زبان که يکی از رمان ھای وی . ه استنوشت نيز زيادی
آخرين چاپ آن به و  نام دارد »ر و سونادبھا«ه است، ر يافتروسی انتشا

   .گردد بازمیدر مسکو  ١٩٧١سال 
دختری ارمنی  اين رمان در« :می نوشت ١٩٠٩سال  در نريمان اف
تحصيلکرده، باسواد، نيک انديش و دوستدار ملت خود و نيز  به نام سونا

ی نيز به ملت خود مسلمان به نام بھادر که و و دانشجو آذربايجانی، یپسر
که را عاشق يکديگر می شوند و تالش می کنند تا دره ای  ،مند بوده عالق

ميان از  ،از ھم جدا می نمود آنھا وجود داشت و آنھابين ملت ھای 
موجب مرگ خرافات قرنی  .ھم سونا و ھم بھادر می ميرند »...بردارند

 ر جامعه جديد ديگردر آينده دمی پنداشتيم خرافاتی که  ھمان ،آنھا گرديد
و آشتی  مذھبیدشمنی  گمان می کرديمنخواھد بود چرا که  خبری از آن

  .ناپذيری طبقاتی در جامعه جديد جای نخواھد داشت
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وی که خود . می کردچنين جامعه آزادی را آرزو  نريمان اف ،آری
مھوری ج يت ھایامور مل در ر خلقاباکو، معاون کميس در ر خلقاکميس

رئيس شورای  و )ستالينا(سوسياليستی روسيه وی فدراتيو شور
ونه ای از ھمبستگی ميان نمبرای چنين  ،آذربايجان بود ی خلقھاراکميس

ھمراه  ١٩٢٢در اواخر دسامبر سال  نريمان اف. ملت ھا مبارزه می کرد
با ديگر نمايندگان اولين دوره اجالسيه اتحاد شوروی قرارداد تاريخی 

در اين کنگره . سوسياليستی را امضا نمودوی شورتشکيل اتحاد جماھير 
جماھير  به تعداد ـ اتحاد اجرايیالسيه چھار رئيس کميته مرکزی جدوره ا

 جمھوری فدراتيو سوسياليستی يعنی شوروی جماھير تشکيل دھنده اتحاد
قفقاز  یماورا ن، فدراسيوسوسياليستی اوکراينشوروی روسيه، جمھوری 

   .نمودرا انتخاب ـ بالروس  سوسياليستیشوروی و جمھوری 
در  در قلب مسکو وی را ...مانده بود نريمان افسال تا مرگ  ٢

نجف  يیفردی که نريمان کربال ،والديمير ايليچ لنين کرملين در کنار
   .به خاک سپردند وی را می ستود،اوغلو 

از  پس »مقاالت و سخنرانی ھا«وی به نام  بمان سال آخرين کتادر ھ
. سپرده شده است که متأسفانه اکنون به باد فراموشیيافت انتشار مرگ 

حيدر علی اف برای ما حکايت کرده بودند که اين کتاب  یدستياران کرملين
را بر روی ميز کار معاون اول رئيس شورای وزيران اتحاد شوروی ديده 

که وی چگونه صفحات اين کتاب قطور را  نمودمی توان تجسم . بودند
در تيد مسلمان ارا که کنگره اس ١٩٠۶آن باکوی سال  ورق می زد و در

 يکی از دو نريمان اف. ، نزد خود تصوير می نمودبرگزار شده بودآن 
نموده به اصرار وی نمايندگان تصميمی اتخاذ بنا . رئيس کنگره بود نائب
 .ه بودکه به مذاق ميليونر حاجی زين العابدين تقی اف خوش نيامد بودند

تصميم ديروزی شما بر آن داللت دارد که « :گفت آنھاتقی اف به 
    شما. کنگره را اداره می کنند نريمان افاشخاصی کوته بين ھمچون 

وی حتی يک گپيک در جيبش ندارد و به  ؟کيست نريمان افمی دانيد 
 اينجاحساب من درس می خواند ولی به خود جرأت می دھد که در 

من می خواھم که تصميم . نمايد سخنرانی انقالبی کند و شما را گمراه
حکومت نسبت به ملت  گاهديد رد چرا که اين تصميم بييا لغو نماديروز ر

   .»می افکند سايه
در ميان و  با قاطعيت به پشت تريبون آمد نريمان افدر ھمان لحظه 

 ،شکسته شد حاضران تشويقحاکم بر سالن که کمی بعد با  سنگينسکوت 
تقی اف . در ميان دانشجويانی که از ح !فقار« :شروع به سخنرانی کرد

اما نمی دانستم . قرار دارممن ھم  ،کمک ھزينه تحصيلی دريافت می کند



 217

از  آنھاکه تقی اف تنھا به اين دليل به دانشجويان مستمند کمک می کند که 
ر به تا امروز تقی اف به اين خاطاگر . نداشته باشند انديشه ایخود 

بر اساس افکار تقی اف زندگی ھا فقط که آن دانشجويان کمک می کرد
 يیل خود را با اين رسوادر ھر صورت من نمی توانم گذشته و حا ،کنند

اجازه  ھيچکسمن به . من سکوت کنم ،جا که بايد فرياد زدآن و سياه کنم
ھم در زمانی که آن ،را با پول مجبور به سکوت کنندنداده ام و نخواھم داد م
ارا سخن می گويند بلکه حتی خون خود را در راه ديگران نه تنھا آشک

در مقابل تمامی افراد حاضر . فدا می کنندتزاری رھايی از دست غاصبان 
 ک ھزينه تقی اف امتناع می کنم تادر کنگره من با شادمانی از دريافت کم
که نسل ھای آينده خود اينھم يابم و ھم از دست ظالمان دوران ما رھايی 

   .»ر برانگيز نفروشندرا به طالی تنف
سال ھا بعد حيدر علی اف نيز ھمين گونه آشکارا و مردانه به دفاع از 

 نريمان افعظيم نريمان  تنديسنصب . شرافت و حيثيت نام خود برخاست
در دامنه کوھستانی باکو به ابتکار و دستور  نريمان افدر خيابان فراخ 

   .علی اف صورت گرفته است
رأس ھيئت نمايندگان حزب  در ١٩٨٣ر سال علی اف در اول نوامب

ھم در  ريژکوفنيکالی . اتحاد شوروی در ويتنام بسر می برد کمونيست
کار حيدر علی اف به عنوان رئيس  رایوی ب. آن مأموريت حضور داشت

   .ھيئت نمايندگان ارزش فوق العاده ای قائل بود
 نولوژيکیاری اقتصادی و علمی ـ تکمدت ھمکبلند در ويتنام برنامه 

  .ميان دو کشور به امضا رسيده بود
مديريت  که به منظورعلی اف در کميسيون پوليت بورو  .بيستم نوامبر

و توليد لوازم  ھای توسعه مجموعه برنامه«آماده سازی و بازرسی مراحل 
شرکت تشکيل گرديده بود،  »مصرفی و سيستم ھای وسايل رفاھی جامعه

  .جست
ھوايی  ناوبریسيستم واحد اداره  ايجادبه  دسامبر پوليت بورو ٣در 

ھوانوردی  ن نامهآييارائه شده از جانب حکومت که برای عملی ساختن 
ً در حيدر علی اف مستقيم .دتھيه گرديده بود، رضايت دااتحاد شوروی  ا

  .تھيه اين اليحه دخالت داشت
 ٢۶ اتحاد شوروی برای خ پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيستتاري
روز از  تا آن آندروپوفيوری می پنداشتند آنھا . قرر گرديده بوددسامبر م

به شرکت  گونه نشد و که اين !اما افسوس .خواھد شدبيمارستان مرخص 
   .داده شدمتن سخنرانی دبيرکل تنھا کنندگان در پلنوم 
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دبيرکل  متن سخنرانی« تحت عنوانفردای آن روز اين سخنرانی 
در  »آندروپوف. و. د شوروی رفيق یاتحا کميته مرکزی حزب کمونيست

   :منتشر گرديد روزنامه ھا
توانم در جلسه پلنوم شرکت  نمی موقتیسفم که بنا به داليل بسيار متأ«

برنامه سال آينده  مبنایتمامی موضوعاتی که  باکامل دقت  انمايم اما من ب
را برای شما ارسال  متن سخنرانی خود... آشنا شدم ،را تشکيل می دھد

  .»نمايم می
ه قرائت نموداين سخنرانی وداع انگيز را  نگرانیبا سوز و  علی اف

گويا  .می پنداشتند آندروپوف وصيت مثابهنی را به ھمه اين سخنرا .بود
  :ابراز می نمايددرود تحسين آميز خود را به علی اف  آندروپوفيوری 
ی و اقتصادی و حزبھای  امور حمل و نقل نيازمند توجه مداوم ارگان«

البته اخيراً تمايل مثبتی در اين زمينه به چشم می خورد  شورايی می باشد
اما منابع و امکانات استفاده نشده در امور حمل و نقل بسيار بيشتر از 

اندک زمانی به حرکت  بخش ھای ديگر وجود دارد که می توان آنھا را در
   .»آورددر

کنستانتين اوستينويچ ھنوز دو ماه نگذشته بود که پلنوم کميته مرکزی 
در جلسه گفته چرننکو . د انتخاب نمودچرننکو را به عنوان دبيرکل جدي

يوری والديميرويچ در اختيار اندک، بسيار اندک  یفرصت ،رفقا« :بود
   .»تا در رأس حزب ما و حکومت فعاليت نمايدقرار گرفته بود  آندروپوف

تری  کوتاه فرصتچه کسی می دانست که سرنوشت برای جانشين او 
   !؟در نظر گرفته بود

به  ھايی که شليک گلوله در زير صدای آندروپوف ری والديميرويچيو
سوت  .، به خاک سپرده شدصورت می گرفتوی  نشانه ادای احترام به

. به صدا درآمددقيقه ممتد  سه ايیدري ناوگانکارخانه ھا و کشتی ھای 
 ن بار مالقات ھایچندي و سوزناک حيدر علی اف در آن روزھای تلخ

ديگر  تا ١٩۶٧از مالقات اول در سال  آندروپوفبا  خود صورت گرفته
ھای زيادی از آن چه سال . در ذھن خويش مرور می کرد را مالقات ھا

اندکی از . ھنوز جوان بود آندروپوفکه  يیروزھا روزھا گذشته است،
ھر دو  .سال داشت ۴۴ تنھا علی افو  بود سالگی را پشت سر گذاشته ۵٠
   …و استوار قامت، محکمبلند 

پس از به خاک سپردن « :علی اف از آن روزھا ياد می کند حيدر
من به “ :به من گفت وی. خصوصی داشتيممالقات  آندروپوفما با  برژنف

. ”می خواھم که در مسکو فعاليت خود را شروع کنی. تو نياز دارم
ھم جواب  آندروپوفی به يور ،که قبالً به برژنف گفته بودم انگونهھم
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  .چون من نمی توانستم خودم را بدون آذربايجان تصور کنم. منفی دادم
اعتراض  آندروپوفاما . نمی توانستم از وطن عزيزم آذربايجان جدا شوم

. تبسمی کردو  ”آذربايجان ديگر برايت کوچک شده است“ :کرد و گفت
سراسر “ :أکيد کردکمی جدی تر ت ،وقتی که دوباره به او پاسخ منفی دادم
 ،ايجان ديگر برايت کوچک استاتحاد شوروی به تو نياز دارد، آذرب

      تو برای انتخاب من به سمت دبيرکلی رأی داده ای اما حاال .حيدر
  ”»؟نمی خواھی به من کمک کنی

    .البته آذربايجانی ھا به نماينده خود در کرملين افتخار می کردند
ارتباطات اتحاد شوروی با  يتمسئول خود ايفدر کنار ديگر وظعلی اف 

نسبت به  نيز در اين کشورھا. داشت بر عھدهرا کشورھای جھان اسالم 
در  یمھم تيکديپلماھای  وی مأموريت. بودندل ئاحترام ويژه ای قا وی

  .داشت بر عھده، ليبی، پاکستان، اردن و عراق مصر
. عزام نمودنددمشق افوراً مرا به  ١٩٨۴در سال « :می گويد خود

در سوريه ميان رئيس  ،ميته امنيت دولتی گزارش داده بودککه  انگونهھم
 نيز جمھور حافظ اسد و برادرش رأفت که رئيس سرويس مخفی اطالعات

   .اختالف پيش آمده بود ،بود
. باشدرھبری سوريه تغيير رژيم يا شاھد تغيير  کرملين نمی توانست
اھتش رو به پايان قاسد که ديگر دوره ن با حافظ. فتممن فوراً به دمشق ر

با آنکه بيمار بود اما مالقات ما ھشت ساعت به . مالقات کردم ،می رفت
بدين . برادرش رأفت را به اسپانيا فرستاد مدت کوتاھی بعد. اميدطول انج

   .»وسيله مشکل حل گرديد و پوليت بورو نفس راحتی کشيد
 اتحاد نی سفيرطوال که ساليان دزاسوخوفالکساندر سرگئيويچ 

اوستيای جمھوری در رأس اخير ھای  در سال بوده وشوروی در سوريه 
سخنان گرم و مورد حيدر علی اف  در من« :می گويد، شمالی قرار داشت

  .»شنيده امسوريه  یرئيس جمھور ،از حافظ اسدصميمانه ای 
  
  

  کودکان غريب
  

 ٢٠يش از اتحاد شوروی ب حکومتحيدر علی اف، معاون اول رئيس 
 عالوه بر امور حمل و نقل. د داشتنظر خو را زير ادارهوزارتخانه و 

و ھمچنين بھداشت را بر عھده وی امور انتشارات کتاب، سينماتوگرافی 
با توجه به نامه نويسنده معروف به دستور مستقيم چرننکو  و داشت

اين  مسئوليت خانه ھای ايتام نيز به وی سپرده شده بود و ليخانوف
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 ً که دستور رسمی و عالقه شخصی و  استبه مثابه آن  مسئوليت دقيقا
   .اشدانطباق يافته بھم  روحی کامالً بر

با ايتام و کودکان بی ی چکيستی ھا حيدر علی اف از ھمان سال
. در ارتباط بود ،سرپرست که جنگ آنھا را آواره کوچه و خيابان کرده بود

 قرار صادرهوی در جريان . ی زدسر مخانه ايتام در نخجوان و باکو به 
 ٢٠که در » تحت پوشش مؤسسات صنعتیخانه ھای ايتام  درباره«

معاون رئيس شورای  ،وزنسنسکیو .آ. نتوسط  ١٩۴۵سپتامبر سال 
به امضا رسيده بود، اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  خلق ھایراکميس

وزھا و پيش از آن نيز خانه ھای ايتام تحت پوشش کالخ. قرار داشت
وضعيت . ان اداره می گرديددھقانساوخوزھا قرار داشت و معموالً با پول 

 ھمه جا شعبات حمايت از بود و در گونه در آذربايجان اينخانه ھای ايتام 
ت شھری و منطقه تحت پوشش ادارا »افراد بی خانمان و بی سرپرست«
به  لکومسومو. داخلی تشکيل گرديده بود امور در خلق ایيرای کميسا

 ٩٢ بايجانآذر جوانان ١٩۴۶در سال . دکرکمک می خانه ھای ايتام 
جھت کمک دفتر  ٣٠۵کتاب،  ١٧٢۵ قاشق، ٢٧۵بشقاب،  ٣۴٨، صندلی

نبود از آن رو اين لوازم  اھدای. جمع آوری نموده بودندبه خانه ھای ايتام 
برخی از آنھا آخرين چيزی  بلکه خود در رفاه کامل زندگی می کردندکه 
در ميان دفترھای نيز دفتر حيدر علی اف  .اھدا می کردند ،که داشتند را

   .قرار داشتاھدايی 
در اما  د بی خانمان برآيدعھده افرا از موفق شدکشور  گذشت زمانبا 
بسيار کم پيش می آمد که کسی از . ايتام به فراموشی سپرده شدند حقيقت

 .دبختی سرکشی نمايدمأموران حزبی، کومسومولی و شورايی به اين دره ب
 .دموجب رنجش مخلوقات خوش قلب شون شايد از آن می ترسيدند که

در آنجا  را سرکشی به خانه ھای ايتام و سرای سالمندان که باقی عمرشان
يک عادت  يدند، برای دبير اول حزب کمونيست آذربايجانمی گذران

و از ا. مرسوم کاری ھمچون سرکشی به صنايع نفتی و پنبه زارھا بود
معمارانی را به کميته  بدين جھت .اين مؤسسات بسيار متأثر بود ظاھر

 طراحی کنند تا مکان را فضايیمرکزی دعوت نمود تا از آنھا بخواھد 
   .باشدبرای کودکان  ینرم و راحت و گرم
   

نويسنده و  ،ليخانوفآلبرت آناتوليويچ که  داشتبايد اذعان بدون مبالغه 
سراسر زندگی خود را وقف  د کودکان روسيهس ھيئت مديره بنيارئي

يکی  پريبيتکوفويکتور . ه استحمايت از کودکان، ايتام و محرومان نمود
آشنايی  ليخانوفدبيرکل چرننکو که از دوران کومسومولی با  دستياران از
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تا نامه  پيشنھاد کرد ليخانوف به ،بود آگاهدل نگرانی ھای وی  ازداشت و 
   .رکل بنويسدای به دبي

سرنوشت  در اين نامه به او. نامه را آورد چند روز بعد يخانوفل
ش دچار فالکت ا که در اوائل زندگیاشاره کرده بود انسانی کوچک 

وی در اين نامه ھشدار می داد که محافل اجتماعی بايد به . بود گرديده
ارائه کمک اساسی به ايتام  تامسائل تربيتی توجه کنند و تقاضا می کرد 

 یتمام به وی که در آنماده ای  ۴۵برنامه عملی  تا او تقاضا نمود. گردد
 اده بهوی در اولين م. ، مورد بررسی قرار گيردبود شدهنکات توجه 

   :بود کردهاستناد تجربه آذربايجان 
با آنکه ساخت و ساز مدارس در کشور پيشرفت زيادی داشته است «

خانه  .گرفته استورت نصايتام خانه ھای برای  و سازی اما ھيچ ساخت
ه ک است يافته استقرار يیھا ھای قديمی و ساختمان ھای ايتام در ساختمان

امروزی بر  خانه ايتاممی گردد و ھيچ قدمت آنھا به قبل از انقالب بر
اين الگو را بنا  ابتدا بايد از نظر من. لمی بنا نشده استاساس اسلوب ع

در شھر باکو . جديد نمودام خانه ھای ايتنھاد و سپس شروع به ساختن 
چند وجود دارد، ھمان مکانی که  ای ق العادهفوبی نظير و  ايتام خانهچنين 

   .زير نظر مستقيم رفيق علی اف ساخته شده استسال قبل 
در مراکز عظيم صنعتی و در خانه ھای ايتام  گرفتن قرار از نظر من

 دستدور در روستاھای. يستمناطق روستايی برای کودکان مناسب ن
در شھرھای . کافی وجود نداردکادرھای آموزشی دوره ديده به اندازه 

بزرگ  در شھرھای. يی مناسبی وجود نداردھوا بزرگ شرايط آب و
مان والدينی که حق سرپرستی از ھ که وجود دارد یسالمنا محيطیشرايط 

   .آوردن چنين محيطی نقش دارند به وجود، فعاالنه در آنھا سلب گرديده
و  نوعی ويژهبه  ايتام شبانه روزیآموزشگاه يد ايده آل آن باشد که شا
در صورت وجود کيلومتری مراکز بزرگ شھری  ١٠٠تا  ۵٠در  نوين
در اين صورت ھم از فرھنگ . ساخته شودھای ارتباطی مناسب  راه

شھری فاصله نگرفته ايم و ھم آنکه کودکان را در محيط آرام مناطق نيمه 
   .»داده ايمروستايی پرورش 

در طول سال ھای « :رساند گونه به پايان ينارا  دنامه خو ليخانوف
خانه زدن به  سر روز خود را با ببرخی دبيران کميته مرکزی حز جنگ

آنجا فرزندان . اين موضوع قابل درک است. دندکرآغاز می ھای ايتام 
ی و بدبخت اکنون دوران ديگری است. مصيبت ديده خلق زندگی می کردند

برای امثال ما . گونه ای ديگر به گوش می رسده يتيمان کوچک امروزی ب
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ديگر به نظر برسد اما  گونه ایه قدرت درک شرايط را داريم، شايد بکه 
   .چه می خواھد باشد ختی ھميشه تلخ است، حال دليلش ھربدب برای کودک

اميد دارم که . فتمی شتا کودکانبه کمک  ھمهپيش از ھميشه حزب 
   .»ه را نيز حل می نمايدژمشکل وي اين

تماس گرفت  ليخانوفدبيرکل با  دستيار، پريبيتکوفپس از يک ھفته 
کنستانتين چرننکو اين  .نامه دريافت شده است دستور که به وی خبر دادو 
اشاره شده در  خانه ايتامنمونه شايد  .ه بودليت را به علی اف سپردئومس
 اتتأکيددبيرکل  شايد ھم .نموده باشد کل را به خود جلبنظر دبير نامه

فارغ  برای سھميهبر دريافت مبنی در کميته مرکزی حيدر علی اف 
مدارس شبانه روزی  و پيگيری وی در تأسيس ھا التحصيالن دبيرستان

   ...را به خاطر داشتآموزش نظامی 
چند روز « :پی می گيريم ليخانوفحال ادامه اتفاقات را از زبان 

سيه زنگ زد بالياسنايا، معاون وزير فرھنگ و آموزش رو وبفيل .گذشت
 ،مرکزی ارسال نموديدبه خاطر نامه ای که به کميته “ :و تقريباً چنين گفت

   ”...می کند یبسيار اين نامه به ما کمک .تشکر می کنيم
اما  خوشحال شدم اين زنگ خيلی بابت از .نمی خواھم دروغ بگويم

نمی توانست  خانهوزارت خود، مگر بالياسناياوبف يخانم ل“ :بازھم پرسيدم
  ”؟دھد ھمان کار را انجام
ھمچون مدرک عادی يک مأمور  به نامه ما .البته که نه“:وی پاسخ داد

د و از جانب جامعه سخن می نگاه می شود اما شما يک نويسنده ھستي
  ”!گوييد

وضعيت را به  تا بود که تالش کرد سپاسگزاراز اين خانم بايد باز 
چون به چنين توجيھی باور  .توجيه کند ،صورت ظاھری ھم که شده

   .حق با من بود و ھم نبودھم  یاعتماد بیدر اين  .زدم یلبخند ،نداشتم
جھت مذاکره با حيدر علی اف به جلسه ای در  پس از چند روز
معاون اول رئيس شورای وزيران  آن زماندر وی . کرملين دعوت شدم

 پشت ميز طويل اتاق وی یافراد. ليستی بودوسيااتحاد جماھير شوروی س
جنب و يکديگر را می شناختند و بسيار پر گويا ھمه آنھا. نشسته بودند

 علی اف پشت ميز خود. صحبت بودند جوش و سرزنده با ھمديگر مشغول
مرا به نزد او  دستيارش. بودپايان  حالدر  نشسته بود و صحبت تلفنی وی

سپس رو  .لبخند ماليمی زد و با من دست دادف علی ا. برد و معرفی نمود
فالن نويسنده  اين شخص“ :نمود و مرا به آنھا معرفی کرد به ديگران

خواھش می کنم احترامش را حفظ نماييد و ارتباطی دوستانه با وی  .است
   .”داشته باشيد
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به چپ و راست سالم  با تکان دادن سر. من پشت ميز عمومی نشستم
ه من کنجکاوی ب اا می ديدم ببرای اولين بار بود آنھا ر اشخاصی که. کردم

کرملين شرکت نکرده در جلسات  پيش از اينگاه  ھيچمن . می نگريستند
خوب می شناختم اما خيلی ھا را در مسکو ، دبير مجله بودمچون سر .بودم
ديگر جلوی  دنيايی. وجود نداشت ،حتی يک نفر که او را بشناسم اينجا

نمی  ،يقت را بخواھيدحق. دنيای شورای وزيران :شده بودچشمان من باز 
   .داشته باشم خوردیچه بر که بايددانستم 

. که حيدر علی اف کمکی بسيار اساسی به من نمود کردبايد اعتراف 
سخن کوتاه و بسيار تند وی با پيشگويی خانم بالياسنايا کامالً مطابقت 

باالخص بر اين نکته که من  و وی چند بار به نامه من استناد نمود. داشت
تأکيد  ،مستقل به حساب می آيم ینويسنده ھستم و به ھمين دليل شخص

صحبت من با خانم  ديگر او در ادامه سخنش گويا بخش. بيشتری داشت
بر را  ايتامليت سئوای که م افسوس اداره“ :بالياسنايا را تکذيب می نمود

بررسی نمی کنند  ،عيان استکه کامالً را خودشان مشکالتی  ،دارند عھده
  . ”و به حل آن نمی پردازند

 جھت را طرحیتا دستور داده  حکومتکل به دبيرکه  وی می گفت
اسامی چند نفر را نام برد و برخی از . به تصويب برسانند ايتامکمک به 

با نويسنده “ :وی سه بار تکرار نمود. کر کرد جزئيات تشکيالتی را ھم ذ
و در پايان به من  ”جزئيات را با وی ھماھنگ کنيد .نامه مشورت نماييد
توانيد در جلسه بعدی شرکت شما چه زمانی می “ :رو کرد و گفت

 به عنوان نقش من در اينجاچرا که  انتظار چنين پرسشی را نداشتم ”؟نماييد
فکر . می پرسيدنداز من يک متقاضی بود اما اکنون آنھا چنين چيزی را 

در اينجا : علی اف با تبسم ادامه داد. طول کشيد اندکیپاسخ من می کنم 
مأموران نشسته اند و ھر زمانی که شما تعيين نماييد آنھا می آيند، چون 

  ؟شما چه زمانی فرصت داريد. شما به فعاليت ھای ديگر مشغول ھستيد
  .تشکر. ھر روز شما بگوييد :زير لب من من کنان گفتم

من تمام . دشومی انجام دير کار زود گفته می شود اما  قصهمی گويند 
زنگ چه منتظر را لغو کردم و منتظر تماس ماندم اما  ھای خود مأموريت

به  جورتماس گرفتن با علی اف کمی نا. سکوت غريبی حاکم بود ؟کسی
نمی دانستم چه . ماه طول کشيد ٢ به ريبقاين سکوت . نظر می رسيد

  اين کار را اگر “ :کرد مرا آرام می پريبيتکوف. ھمکاری بايد انجام د
   .”، ديگر تو نگران نباشه استبر عھده گرفتعلی اف 
ساعت جلسه فالن امروز “ :نجام از کرملين به من زنگ زدنداسر

به من طرح پروژه را . من کمی زودتر آمدم. ”ھست، تشريف بياوريد
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تنھا از طرح من . شوکه شده بودم. چند برگی را ورق زدم. تحويل دادند
به “ :به منشی گفتم .حالم بد شد ،عرقم زد .م و يک پا مانده بوديک چش

   .”می خواھم قبل از جلسه با او صحبت کنمکه حيدر علی اف بگوييد 
آخر “ :گفتم ،ھمين که از در داخل شدم. مرا به داخل اتاق دعوت نمود

کرده اند و در نھايت  پاره پارهھمه چيز را  !وحشتناک استخيلی که  اين
   ”!ستا یآخر اين چه کار. ده اندنموو قمع  قلع آن رای بی شرم

. نگران نباشيد“ :تحت اين مضمون گفتچيزی علی اف لبخندی زد و 
ھمه . کنيد فرصت می دھم تا صحبتبه شما  االن جلسه برگزار می شود و

   .”که بايد باشد، انجام می دھم آن طور را چيز
ی ين اول وزير داراعاوابتدا معاونان سه وزير و م. جلسه شروع شد

 ،به رئيس بزرگ خود لبخند می زدند که و در حالی سخنرانی کردند
يکصدا بر آماده شدن چنين پروژه حيرت انگيزی که اليحه کامالً بی 

خانه  اين اليحه به طور کلی سيستم“ :داشتندنظيری به شمار می آمد، تأکيد 
می در یورت انسانو به ص هديبھبود بخش، ساختهرا دگرگون ھای ايتام 

   .”...آورد
سپس  ،تا سخنان ھمه آنھا به اتمام برسد ماندعلی اف منتظر 

به کميته ارسالی نان نويسنده نامه حال بياييد به سخ ،خب، باشد“ :گفت
  .و با تبسم به من نگاه کرد ”ببينيم چه می گويد. دھيمگوش  مرکزی

عصبانی سخنان کاذب آرامش بخش سخنرانان قبلی مرا بی نھايت 
گپيک به  ٢٠روزانه  افزايشکافی بودن “ مھمالتی از قبيل. کرده بود

   .بافته بودند بھم ”بر اساس تصميم اتخاذ شده ھزينه تغذيه ھر کودک
ً اين بود  استدالل ار زياد کودکان يک مؤسسه بسيتعداد “ کهآنھا تقريبا

 گپيک به ديگ اضافه ٢٠برای ھر يک نفر  به ھمين خاطر وقتی .است
برای چه کسی صرفه جويی  اينکه ”!زياد خواھد شدغذای آنھا بسيار  ،شود

نيز برايم  ھنوز ،کم می کردند به چه مقصودی ومی کردند و از چه کسی 
جه تالشی در جھت منافع بود نمايی مأمورانشايد اين خود. استنامفھوم 

 من گواھی عالوه بر آن. به نظر می رسيد بھمبود اما اين تالش کمی م
مستدل متخصصان مستقل رژيم غذايی و تغذيه کودکان را در دست داشتم 

ميزان استاندارد . و سنگدلی آنھا بودقساوت  عليهو اين برگ برنده ای 
به  ميوه و آب ميوه ،مصرف ويتامين مورد نياز عالوه بر خوردن حريره

قابل  داليل ديگری که برای چنين اليحه ای نيز جدی واضافه يکسری 
 ای صحبت از نياز تغذيه اينجادر . بود آمده در اين اوراق ،ت بوداھمي

غير از چه کسی . بودآواره بيش از صد ھزار کودک بی سرپرست و 
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که در مقابل چنين حکومتی  ؟بعمل می آورداز آنھا حمايت بايد  حکومت
خست به  ؟چه رفتاری بايد داشته باشد ،ليت داردئواشخاص کوچکی مس

تعلق  ه بی جانی که مشخص نيست به چه کسمنافع بودجيا از  ؟خرج دھد
در  فقطبودجه ای که اکنون نيز  اگر بخواھيم برای آخر ؟دفاع کند ،دارد

به  بکشيم، تنھا يک چيزی شبيه ساس تنهمورد آن سخن می گويند سر و 
ھر اين بودجه بيش از  در حقيقت .مکد می آيد که خون مردم را می وجود
خورد و ابتدا به ايتام و معلوالن . شتنی تعلق دابه چنين کودکاکسی 

پيران را نيز فراموش نکنيد، پس از اين ھر چه که مانده  و بدھيدخوراک 
کشوری که در  .با آن حل نماييدرا تقسيم کنيد و نيازھای مختلف ديگر را 

اما  د بدينگونه بينديشد و حرکت نمايدمسئول است باي خود شھروندانمقابل 
بودجه از سخن نيز وقتی دوران  آنبلکه در  ط در حال حاضرنه فق !نه

 ؛به ميان می آمد آشنا نبود،مردم به گوش قدرھا ھم  نآکه ظالمانه 
در پای اين ساس ناشناخته زندگی می کردند و خدمت خودشان  ١سربرھا
   .و حفاظت از آن می دانستندپارس کردن را در 

گپيک به ھزينه تغذيه  ٢٠موفق شدم به جای افزايش  صورت به ھر
روبل  ١نظر موافق آنھا را با افزايشی به ميزان  خانه ھای ايتامھر کودک 

 پوششبرای  روبل ١٠ پرداخت گپيک جلب کنم و به جای ٢٠و 
 نظر مساعد آنھا را يا مدارس شبانه روزیخانه ھای ايتام کارآموزان در 

انه ھای ايتام خچرا که بيشتر  آورم به دستروبل  ٢٠٠با اختصاص مبلغ 
بچه ھا در  و اينگونه نبود که وجود داشت در محيط ھای روستايی

بلکه در کنار  باشندمشغول آموزی کاربه گرم و روشن  یکارگاھ
 و به باالپوش، شلوار، کاله، دستکش، چکمهو  حضور داشتندتراکتورھا 
  .ه بودمپيراھن را نگفت ز داشتند، تازهگالش نيا

گونه که  اده و به ھمينبه م ادهحيدر علی اف ممن توانستم با نظارت 
بودند،  نمودهقطع  پشت ميزنشينکه مأموران  را ھمه آنچه ،شرح دادم
   .گردانمردوباره ب

من در . علی اف در ھمه موارد از من حمايت نمود جز يک مورد
برای لنين . ای. بنياد خيريه به نام ويک بودم که کرده پيشنھاد ھمان سال 

   .خته شودساکودکان 
برای  یپولحاضر نبود حتی معاون وزير دارايی که تا ھمين لحظه 

در “ :گفتای  نظر بگيرد، به طور غيرمنتظره در گرم بچه ھا جليقه

                                                 
  مترجم. در اساطير يونان، سگی است که نگھبان در جھنم می باشد ١
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 مگر ما نمی توانيم خودمان ؟خواھند گفتخارج از کشور درباره ما چه 
  ”؟خود را تأمين کنيم ايتام ھزينه

الی سخنانم به آن اشاره کرده که در الب ”خيريه“ گمان می کنم لفظ
   .بودم، آنھا را ناراحت می ساخت

کامالً حس می  کالمشاز که پوزش خواھی  حيدر علی اف در حالی
   .نداريم را اين کارفکر می کنم ما ھنوز آمادگی  :، گفتشد

بسيار خوشحال  ،از آنچه که به آن رسيده بودم. شادمان بودم ديگراما 
از تبديل شدن مسئله بنياد خيريه به يک بحث  نمی کنم که کتمان. بودم

ايدئولوژيک ھراس داشتم و کامالً مشخص بود که شورای وزيران و 
کامالً واضح بود که مسئله . اين بخش حاکم نبودند شخص علی اف بر

باشد، حتی اگر تحت  برای کودکاناين بنياد بنياد خيريه حتی اگر ساختن 
حتی اگر  ،غيرتشکيالتی ھم باشد انیتحت عنو حتی اگر ،نام لنين باشد

داشت و بعدھا  زمانی در دوران حاکميت وجود(برای احيای آن باشد 
، می افتاد سوسلوفبه دست رئيس حزبی مثل  چنانچه ،)تعطيل گرديد

می کامالً به بن بست خانه ھای ايتام باره درارائه شده تصويب اليحه 
قدر شاد بودم که  آن ،بياورم به دستمن از آنچه که توانسته بودم  .رسيد

   .ستمديگر از اين مسئله عقب نش
فکر می کنم برای آنکه ديگر در سالن ھای ستاد آواره نشوم و آنھا 

کاری کرد که متن جديد  حيدر علی افبه دور زدن من نشوند، موفق 
 به تصويب رسيداليحه  ١٩٨۵در سال : اليحه به تأييد من برسد و معجزه

   .من شاد بودم. انتشار يافت و در روزنامه ھا
اين از  ايتاموضع اقتصادی  گفته باشيمبه زبان امروزی بخواھيم اگر 

کودکان يتيمی که  .افزايش يافت آنھاخوراک و پوشاک  .به آن رو شد رو
نموده پيدا تغيير شکل ديگر  ،لباس ھای بی رنگ و رو به تن می کردند

ھمچون کودکان  آنھا ه ھمه چيزکت، دامن، بارانی، پيراھن و خالص. بودند
حقوق متصديان خانه ھای ايتام افزايش . نو و زيبا شد ”خانگی“ مرفه
کانون  ناگھان در ،به زبان آوردن نام ايتام که قبالً اسباب خجالت بود. يافت

چنان تغيير يافت که کارخانه ھا، کالخوزھا، شرايط آن. توجه قرار گرفت
گرفتن سرپرستی  بر عھده جھتمه و ھمه ھا و خانه ھای تئاتر ھ دانشکده
ھا را ترميم ھمه می خواستند سقف خانه  .شدندمی پيشقدم ای ايتام خانه ھ

مساعدت  خير بار و ارزاق مورد نياز در اين امرکنند و با دادن خوار
ای تئاتر و موزه بچه ھا را به تماش ،با پرداخت پول کمک نمايند. مايندن

   .رای اين دسته از کودکان رايگان بودجا بورودی آن ديگر .ببرند
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اغلب  ازمرا پذيرفت و ات پيشنھادديگر از  یکميته مرکزی يک
 ھای حتی آشپزھا و سرپرست آنھاپرستاران تيد و امربيان، پزشکان، اس

 بهطبيعی است که . نشان و مدال تقدير بعمل آورداھدای خانه ھای ايتام با 
  .»شدوده افز ،نده بودع نجات دادافرادی که کودکان را از آن وض وجھه

به گورباچف اتاق دبيرکل را به خود اختصاص داد و . ماه ھا گذشت
 گرديد و تيخونوفتوفيق اجباری استراحت نصيب نحوی محترمانه 

نيز در ميان مشکالت فراوان  ريژکوف. شدجايگزين وی  ريژکوف
وی . نظر گرفت معضالت کودکان درحل برای  زمانی را شورای وزيران

چند سطر . نزد خود دعوت نمود به را ليخانوفدر يکی از روزھای شنبه 
من با « :می آوريم اينجارا در  ليخانوفاز نوشته ھای آلبرت آناتوليويچ 

مشکالت  در اين کاغذھا. خود را مسلح کردم ھاکاغذ از بزرگپوشه ای 
من  غير از آن. بود ھاپيوست آن نيز یتصاوير و مختلف تشريح شده بود

   .نوشته بودمنيز در زمينه معضالت کودکان  کلیمفصل و  ای نامه
او تنھا . در کرملين از من پذيرايی نمود در اقامتگاه خود ريژکوف

گفت که به من وی . ا نيز در کنارش بودننبود، ھمسرش لودميال سرگئيو
که در گذشته  انگونهعروف استالين است و ھمه چيز ھماتاق مھمان جا اين

 ،برای آنکه گفتگو خودمانی تر شود. ، حفظ و نگھداری شده استبوده
 يک سوی ميز نشستند و از من خواستند کهدر  ميزبان به ھمراه ھمسرش

  .بنشينم در روبرو
چنين تا کنون که  ه باشم چراطبيعی است که من ابتدا ھيجان داشت

مالً کاو دليل آن  و ديگر ھم نخواھم داشتم شتندام ا در زندگیمالقاتی 
خاطر شخصيت واالی نيکالی ايوانويچ ه از يک سو ب ؛مشخص است

 شکيبايیو  عميق کاریسترو از سوی ديگر به خاطر صداقت، د ريژکوف
  .وی

درباره  نکه مقاالت منشستن من اظھار داشت  به محض ريژکوف
معاون اول  ،حيدر علی افمطالعه نموده است و عالوه بر آن  را کودکان

از نامه ای که  ريژکوفپس . صحبت نموده است اومن با درباره  نيز وی
و در جريان مصوبه قبلی دولت نيز  بودباخبر  ،نوشته بودم ١٩٨۴سال  در

   .قرار گرفته بود
به چھل دقيقه  سه ساعت وعجيبی  نحوآن ديدار فرموش نشدنی به 

ً به به تدريج . انجاميده بودطول  سخنرانی من در مقابل دو شنونده تقريبا
از چگونگی شروع به کار  ريژکوفنيکالی . يک گفتگو مبدل گشته بود

کردن خود در دوران جنگ و از مشکالت به وجود آمده برای خود در 
 .دوران جوانی و نيز از چگونگی پذيرش خود در دانشگاه سخن گفت
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ھا بسيار آن. دوران کودکی خود صحبت کرداز لودميال سرگئيونا نيز 
کردم که می  در آن لحظات حس. سخن می گفتند نينهطمأ امتواضعانه و ب

   .بوده ايمما افرادی از يک دوره 
و  شده بودو گورباچف شکرآب ن ريژکوفيان گويا ھنوز رابطه م

باره من با فردای آن روز در ريژکوفکه بعدھا شنيدم نيکالی  انگونهھم
ی ارائه اليحه جديد خانه ھاحضور من در ھا به آن .دبيرکل صحبت کرد
 ،کار به درازا نکشد آنکهتصميم گرفتند برای  و ايتام رضايت دادند

نقش . شورای وزيران تشکيل شود مربوطهکوچک از متخصصان  گروھی
در معاون حيدر علی اف  ،فوالسوويکتور ايوانويچ  من و به اصلی به

   .»سپرده شد در بوروی شورای وزيرانامور مسائل اجتماعی 
 بنيان نھاده شده ١٩٨٧که در سال ) بالً شورویق(بنياد کودکان روسيه 

ھای بسيار تالش  .ادامه می دھدنيز به فعاليت خود  در حال حاضر است
و نجات زندگی ھزاران  دلسوزانه، اقدامات و تدابير مفيدو خوب بسيار 

چشم می  جمله اقداماتی است که در خدمات اين بنياد بهکودکان از از نفر 
 می شود و فزودها ايتامبر تعداد  به روز است که روزجاما فاجعه آن .خورد

 که فالکت کودکان ...و ريژکوفف، مسئوالنی ھمچون چرننکو، علی ا
  .وجود ندارنددر روسيه  ديگر، بيازاردرا  آنھاقلب 

نماينده مجلس  ،اوادر آذربايجان بانوی اول کشور خانم مھربان علی 
بر عھده حيدر علی اف را بنياد رياست ملی و سفير حسن نيت يونسکو 

برنامه بنياد ه کار پرجا به طور جداگانه درباردر ايندوست داشتيم تا . دارد
لذا  د آن در اين مقال کوتاه نمی گنجدليکن صحبت در مورو صحبت کنيم

کمياب که به  یدر اين بنياد اسناد. به نگاھی گذرا بر آن بسنده می کنيم
گردآوری شده و بر  ،است بوده زندگی و فعاليت حيدر علی اف مربوط
در زمينه  سايت ھای جالبی نيز .روی آن تحقيقات علمی صورت می گيرد

به مراقبت يکی از ديگر فعاليت ھای بنياد . است گرديدهفعال ھای مختلف 
 اين نسلدل نازک ترين و بی پناه ترين ، نسل در حال رشد، از کودکان
  .يافته است معلوالن و بيماران اختصاص ،يعنی يتيمان

به طراحی  صد حيدر علی اف ضمن حل مشکالت مشخکارکنان بنيا
آن يکی از  کهپرداخته اند چشم اندازی به آينده با پروژه ھای استراتژيک 

بخش تحصيل و  در ملی ای می توان پروژهبه راستی را پروژه ھا 
اين پروژه از بازسازی کالس ھای مدارس . به شمار آورد آموزش

که در بر اين تأييدی است کشور نظر عامهو  گرديدشور آغاز روستايی ک
به به ابتکار بنياد حيدر علی اف مدارس روستايی سطح سال ھای اخير 

روزی فرا خواھد رسيد که فارغ  .است سطح شايسته ای رسانده شده
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پايه ھای . التحصيالن اين مدارس در دانشگاه حيدر علی اف پذيرفته گردند
در حال طرح و  ٢١سال قرن  مينششدانشگاه در اساسی ساخت اين 

 آيندهھا سال ده ھا و صددر طول اطمينان داريم که . ستبرنامه ريزی ا
فرھنگ دانشگاه ھای کمبريج و سوربن در ھمچون نقشی که اين دانشگاه 

  .ايفا خواھد نمود فرھنگ شرقمھم در  نقشیايفا نموده اند، غرب 
  
  

  یماندگاری و فراموش
  

سات مؤسوزير ساخت ، چيرسکوفوالديمير  ١٩٨۴سال  در ژوئن 
 ه شورای شھر مسکو ارسالب نامه ایصنايع نفت و گاز اتحاد شوروی 

در خانه ای که اولين وزير صنايع بر سرو در آن درخواست نمود تا کرد 
  .گردد لوح يادبود نصب، در آن زندگی می کرد کورتونوف ،گازی اتحاد

 رئيس کميته اجرايی شورای ف،ويسلمپرويک ماه بعد از جانب وی 
ی تند و پاسخ ،مسکو که خود را صاحب پايتخت به حساب می آورد شھر
  :دريافت داشت خشن
صنايع نفت و  مؤسساتوزير ساخت  ،چيرسکوف. گ. رفيق وبه «

   .د جماھير شورویگاز اتحا
   !يچ محترميووالديمير گريگور

عنايت به درخواست با کميته اجرايی نمايندگان شورای شھر مسکو 
ه استحضار می ب کورتونوف. ک. وح يادبود به ياد آشما مبنی بر نصب ل

 کميته مرکزی حزب کمونيست ٣١٨اره شم مصوبه با عنايت بهرساند 
سوسياليستی شوروی اتحاد شوروی و شورای وزيران اتحاد جماھير 

 ممنوعيت اسراف در ھزينه“ مبنی بر ١٩٨٣آوريل سال  ١٢ همورخ
دبود در طول وسايل دولتی و اجتماعی جھت ساخت بناھای يااز  نمودن

لوح ھای يادبود بدون کسب  ھا و تنديسساخت  ”١٩٨۵ـ  ١٩٨٣سال ھای 
  .اجازه از ارگان ھای ذيربط ممنوع می باشد

ً خاطرنشان می سازد  گذاری  با نام کورتونوف. ک. آرفيق ياد ضمنا
رای صنعت گاز بخارا و دانشس ،وچرکاسکدانشکده مھندسی کشاورزی نو

   .»کشتی دريايی به نام وی ديگر جاودانی شده است
يک گپيک ھم بيھوده خرج نمی کند و از حتی  !مدافع بودجه ای چه

دانشکده  از دانشسرای بخارا،از  از کشتی، ؛خبر استھمه چيز با
ديگر کافی است،  ،يعنی به وزير قھرمان احترام گذاشتيم. نووچرکاسک
   ...ه دردسر نيندازيدپايتخت را ب
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و به ويژه  پايتخت که حضور داشتدر حکومت  کسیخوشبختانه 
   :سندی ديگر را در اينجا می آوريم. سازدرا اصالح  فورفيق پروميسل

معاون اول رئيس شورای وزيران اتحاد ، علی اف. ع. رفيق ح به«
   .سوسياليستیشوروی جماھير 
١٨/٢/١٩٨۵  

   !ويچ محترميحيدر علی 
 ،کورتونوف. ک. ھت گراميداشت ياد قھرمان اتحاد شوروی آبه ج

شوروی نفت و گاز اتحاد جماھير  صنايع ساتسمؤوزير اسبق ساخت 
و  کميته مرکزی حزب کمونيست ٨١٣اره سوسياليستی مطابق قطعنامه شم

وزارت ساخت  ١٩٨۴جوالی  ٢۶ هاتحاد شوروی مورخ شورای وزيران
ارد به کميته اجرايی شورای شھر سات صنايع نفت و گاز تقاضا دمؤس

 ٨نصب لوح يادبود بر خانه شماره  تا نسبت به داده شود مسکو دستور
 ١٩٧٣تا سال  ١٩۵۶که وی از سال  واقع در خيابان گئورگی شھر مسکو

  .اقدام نمايد ،است سکونت داشتهآنجا 
در جبھه ھای جنگ کبير  ١٩۴١از آگوست سال  کورتونوف. ک. آ

که  شجاعت ھايیو ھا وی به خاطر دالوری . ته استميھنی حضور داش
مفتخر به  ،در ميدان نبرد با اشغالگران آلمانی فاشيست صورت داده است

نشان پرچم  ٢ين، نشان لن ۴. دريافت عنوان قھرمان اتحاد شوروی گرديد
و  ”الکساندر نوسکی“و مدال  ”٣ف درجه وروسو“سرخ، مدال ھای 

   .شداھدا  ھای ديگر به وی بسياری مدال
در سال از صفوف ارتش شوروی  کورتونوف. ک. آ پس از ترخيص

در . در سمت ھای رھبری اقتصاد ملی فعاليت نموده استوی  ١٩۴٨
 اداره کل ساخت تويمازينسک اراضی ساختمانی دائرهرئيس سمت ھای 
صنايع نفت و گاز وابسته به شورای وزيران اتحاد جماھير مؤسسات 

، ینفت و گاز شرق مؤسسات صنايع ساخت کل ادارهشوروی، رئيس 
و معاون وزير ساخت  سات صنايع نفتیمؤسساخت  اداره کلرئيس 

  .انجام وظيفه نموده است مؤسسات صنايع نفتی
سات صنايع نفتی اتحاد سمؤبه عنوان وزير ساخت  ١٩۵۵وی در سال 

وزير اتحاد (گاز صنايع کل  ادارهشوروی منصوب و بعدھا به رياست 
و  )وزير اتحاد شوروی(گاز توليد دولتی صنايع رئيس کميته  ،)یشورو

به بعد تا  ١٩٧٢و از سال شده ارده می اتحاد شوروی گوزير صنايع گاز
سات صنايع نفت و گاز اتحاد مؤسپايان عمر خود در سمت وزير ساخت 

 ،بيست و دوميندر  کورتونوف. ک. آ. شوروی انجام وظيفه نموده است
مين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی ست و چھاريب و بيست و سومين
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 ه مرکزی حزب کمونيست اتحاد شورویعضويت در کميت نامزدبه عنوان 
نماينده م و ھشت ھفتم، ششماجالسيه  ھای در دوره نيز انتخاب گرديده و

  .شورای عالی اتحاد شوروی بوده است
اد اتح مونيستشعبه صنايع سنگين و انرژی کميته مرکزی حزب ک

در  کورتونوف. ک. شوروی از پيشنھاد نصب لوح يادبود در خانه ای که آ
   .حمايت می نمايد، ت داشته استسکون در آن شھر مسکو

  »چيرسکوف. گ. و
پس معاون اول رئيس شورای وزيران اتحاد  تا بگوييمدر پی آن نيستيم 

 که از سخن انگونهھممی انديشيد اما  از خواندن اين نامه به چه چيز
 پرسيد که از آنھاپس از دريافت اين نامه وی  ،دستياران علی اف برمی آيد

   ؟اين مسئله را حل نمايد چرا شورای مسکو نمی تواند خود
   .را به وی نشان دادند فوپروميسل نامه
آوريل ھمان سال علی اف دستور شورای وزيران اتحاد  ٢٣در 

   :جماھير شوروی را امضا نمود
خيابان  ٨بر خانه شماره  یلوح يادبود رتونوفکو. ک. به ياد آ«

  .»نصب گردد در شھر مسکو) خيابان تورسکايای کنونی ـ مؤلف(گورکی 
ھا که به مسکو سفر کرده اند برای يکی دو دقيقه ھم که شده آن اغلب

می بنيانگذار پايتخت روسيه  ،کیورولگايوری دکنياز تنديس  مقابلدر 
شاھزاده سواره نظام رستوران معروف در سمت چپ تنديس اين . ايستند

در سمت راست آن . و بانک بين المللی آذربايجان واقع است »آراگوی«
در شب باز است و  يککه تا ساعت  قرار گرفته »مسکو«فروشگاه کتاب 

کمی پايين تر  .ان پايتخت بسيار معروف استمھمانميان مسکويی ھا و 
 ،ه بودلی اف حل گرديدکه سرنوشت آن به دست حيدر ع یلوح يادبود

   :بر روی لوح حک شده است. نصب شده است
 ساخت دھندهمان زسا ١٩٧٣تا سال  ١٩۵۶از سال  بنادر اين «
آلکسی کريلويچ  ،قھرمان اتحاد شوروی ،یو گاز یسات صنايع نفتمؤس

   .»است نمودهزندگی  کورتونوف
ای  حتی يک بار قطعه .زيبای چشم آبی را به ياد داشتعلی اف اين 

چشمانی  باتنومند  انسانی« :ه بودناظم حکمت را برايش خوانداثر از 
تنھا در پلنوم ھا، دوره . برنمی خوردنديکديگر به آن دو زياد  »...آبی

را  کورتونوفھای اجالسيه و نيز در مأموريت ھايی که کارھای اداری 
ت علی اف به تفکرا. ح .، با ھم ديدار داشتندبه آذربايجان می کشاند

. می نھاداستراتژيک، از خودگذشتگی کاری و فروتنی اخالقی وی ارزش 
   !؟چنين انسان ھايی را فراموش نمود مگر می توان
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  آمور ـ بايکالراه آھن 
  

      نوسازی صورت  یدر سيستم حمل و نقل راه آھنروز به روز 
زه ترين سا آمور که از بزرگ ـ بايکالراه آھن ساخته شدن . می گرفت

کيلومتری  ٣١۵٠مسير . ادامه می يافت، قرن بيستم به شمار می آمدھای 
راه دوم منتھی به اقيانوس آرام از ميان شھرھا می گذشت و روستاھای 

ھمچنين صنايع  ھا و کارخانهمعادن و ايستگاه ھای مختلف و  ،جديد
   .کشور ساخته می شد سراسر مردم به وسيلهتوليدی جنگلی 

. حروی کميته مرکزی به گزارشات رفيق پوليت بو ١٩٨۴جوالی  ۵
 راه آھنعلی اف در زمينه يکسری مسائل مربوط به ساخت خط  .ع

ه خود تصريح نمود گزارشوی در . آمور گوش سپرد ـ بايکال سراسری
 در شرايط اقليمی سرد. رت می گيردبا سرعتی باال صو ريل گذاری: بود

ھا و بناھای بسيار  پل ھا، تونل. حجم بزرگی از کار انجام شده است
 ینقاط مسکونی جديد مسکونیغيرناطق در م .ديگری ساخته شده است

حصل تالش و کوشش کارگران، اھمه اين اقدامات م و ه استدياحداث گرد
 ،کارگری اتحاديهشورايی،  ،بیحزبومی تکنيسين ھا، سازمان ھای 

اغلب جماھير، مناطق و  انزحمتکش ظارتینکومسومولی و ھمکاری 
   .الت استااي

تصميم گرفته بودند ريل گذاری ی ساختمان اتحاديه ھایسال  ايندر 
سالروز انقالب کبير مين شصت و ھفتجشن  برایاصلی راه آھن را  مسير
حرکت قطارھا در سراسر خطوط اين مسير يک سال  تاسازند  آمادهاکتبر 

   .آغاز گردد وعدزودتر از زمان م
می مصادف  وعدتر از زمان متوجه داشته باشيد که يک سال زود

عالوه بر فرا رسيده بود و  ديگرجوالی اما  ١٩٨۴نوامبر سال  با گرديد
 در، يافته بوددر از گزارش حيدر علی اف پوليت بورو که انگونهآن ھم

لوکوموتيو و واگن ھا، تأسيسات  ھایواحددر ساخت  مسير خط سرتاسری
در مؤسسات مربوط به در امور تدارکات مھندسی، در امور ساختمانی، 

 به وجودکودکان، بيمارستان ھا، موسسات تجاری و تأمين اجتماعی وقفه 
اتحاد شوروی  ت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستپولي. بودآمده 

دستور داد تا مسئوالن ادارات و وزارتخانه ھا برای بھره برداری از 
   .آمور راه حلی بيابند ـ بايکال راه آھنخطوط 
راه آھن خطوط  نرسيد بھماز  ھا روزنامه ١٩٨۴تامبر سال سپ ٣٠در 

کشيده شده يل از بايکال تا آمور ر« :آمور می نوشتند ـ سراسری بايکال
تالش « :می نوشت »سترياوسوسياليستيچسکايا ايند«روزنامه . »است
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کومسومولی سراسر شوروی به بار  قدمپيش ساختمانی ھای گروهعظيم 
 ٣١۵٠ راه آھن سراسری وطخطاز موعد  دترزوديروز يک سال . ستنش

که از غرب و شرق به سوی ھم حرکت کرده  آمور ـ کيلومتری بايکال
کساندر بوندار و ايوان ال ،توسط گروه ھای کارگران متصدی راه ،بودند
   .»ندپيوست بھمدر دوراھی بالبوخت  سکیورشو

ايگا در دره تنگ تريل ھا  در حقيقت می گفت،روزنامه نگار دروغ ن
قه طاليی لاری حذان تلويزيونی چگونگی ريل گفيلمبردار. نده بودرسيد بھم

از آماده نبودن تونل سورومويسک و  کسیاما  را به تصوير می کشيدند
در آن قسمت  . به زبان نياورد در حال احداث بودن راھی فرعی سخن

شکستگی  بودند و مسير به سوی مرتکب اشتباه شدهطراحان و محققان 
 اسریسر آھن راهخط در مسير زيرزمينی  سفره آب. بودشده ق داده سو

   .بود واقع شده
به  عالی رتبهتونلی در دنيا به آن اندازه مقامات ھيچ  رودگمان نمی 

 مأمورانوزيران، . استبه خود ديده  که سورومويسک باشد ديده خود
 خبر شدنبا پس از. می آمدندبه آنجا شمندانی از نقاط مختلف نحزبی و دا

نيکالی پيش از ھمه حيدر علی اف به اتفاق  ،یعضلچنين م ايجاد از
دولتی معاون رئيس کميته ، بيريوکوفويکتور و  آھن وزير راه ،کونارف

 ٧٢ بيريوکوف کهآنبا . آنجا حضور يافتند دربرنامه ريزی اتحاد شوروی 
 وی به تر از بھار زندگی را پشت سر گذاشته بود اما ھمسفران جوان

   .قامت طی می کردندبلند را پشت سر اين فرد کشيده و  تونل سختی مسير
 بيريوکوف. از آن مأموريت فراموش نشدنی گذشته استسال  ٢٠

 نيزدی از عمرش را پشت سر گذاشته اما ھنوز اکنون نود سال و ان
ابی يات را دقيق به ياد دارد و در ارزيئجز ،تيزبين است گذشتهن ھمچو

   .نمايدعمل می يده سنجخود بسيار 
به حيدر يک واگن . تا تونل سورومويسک آمدند سکتاز ايرکوبا قطار 

علی اف به عنوان عضو پوليت بورو اختصاص يافته بود و يک واگن 
از  با لباس ورزشی بيريوکوفصبح زود . ديگر به بقيه ھيئت اعزامی

ا نمی دانم ديروز گياھان سبز بودند ام« :وی فرياد کشيد. واگن بيرون پريد
علی  »!برف آمده، آنھم در آگوست !من خدای. چرا امروز نقره ای شده اند

  .بيرون پريدکناری از واگن  ،کرده بوداف ھم که لباس ورزشی به تن 
که پژواک صدايش به گوش می رسيد با صدای  در حالی بيريوکوف
   »!به من برسيد !ويچي حيدر علی« :بلند می گفت
   !ـ می رسم
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شده در زير تابش فته که از ديدن گياھان شکمرد سالم و تنومند دو اين 
به آنھا اولين اشعه ھای خورشيد و سکوت محض تايگايی شور و شعف 

   .کردندمسير جاده  دردست داده بود شروع به دويدن 
سيالب به  ،دیمی شکه وارد تونل از راست  يااز چپ سه کيلومتر 

به اينجا دو بار ھم  ريژکوفالی بعدھا نيک. زور رام شده غرش می کرد
مثل اينکه « :نموده بودرا درباره مسير ابراز  و نظر خود بودزده  سر

  »!زير آبشار راه می رويد
فرعی برای  ینخستين بار پيشنھاد شده بود که راھ در واگن علی اف

امکان وصل شدن به مسير تونل ساخته شود زيرا در غير اين صورت 
به آن روزھا بازمی  وقتیھنوز نيز  کونارفالی نيک. اصلی وجود نداشت

   :، تشويش وی احساس می شودگردد
چند نفر از . نين اتفاقی رخ داده بودافسوس که چ. حس بسيار بدی بود

زحمت ھزاران نفر بر باد رفته بود و اما . کارگران حفاری تونل مردند
دوازده « اصطالحدانيد  می. بايد به زودی راه حلی پيدا کرد: ديگر یحس

اين اصطالح  کونارف ؟ن کارگران راه آھن به چه معناستزبا به »ھزاری
اين . اين عدد يعنی ماکزيمم ارتفاع استاندارد: توضيح می دھد برايمان را

در . جازه می دادبود که حد استاندارد در آن زمان ا ارتفاعیعدد ماکزيمم 
ً اجازه داده استث متر بود و ١٨ورومويسک ارتفاع سراه فرعی تونل  نائا

  .شده بود
مبنی بر  کونارفجا پی برد که بايد از پيشنھاد  علی اف در ھمان

ساختن راه فرعی حمايت کند اما تصميم نھايی بايد توسط دولت اتخاذ می 
کار تصميم گستردگی نظر گرفتن  با در ريژکوفايوانويچ  نيکالی. گرديد

ساخت راه فرعی  يشنھادپ وی نيز از. بزند یسر آنجانيز به  گرفت خود
   .ديگر به طول انجاميدسال  ٢٠ساخت تونل  ه بود اماکردحمايت 

با سازندگان تونل به سوی خداحافظی  مسافران قطار ويژه پس از
ايستگاه ھای جديد، دره ھای عبور در طول مسير . شرق رھسپار شدند

ه با ھمرای ھا بدرقه ھا واستقبال ، تنگ و عميق، کوه ھای ارغوانی رنگ
تکرار روی آنھا در پيش يکی پس از ديگری شاخه ھای رزماری وحشی 

  .شد می
 ،استعکس ھايی که در آن مأموريت گرفته شده  يکی ازدر زير 

، آشنايی )آمور ـ بايکالراه آھن (بام « :به چشم می خوردنوشته کوچکی 
معاون اول رئيس شورای وزيران  ،با ايستگاه اورگال، حيدر علی اف

   .»١٩٨۴سال  .جماھير شوروی اتحاد
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نشان و  ستاده استيبا کتی روشن ايدر علی اف حعکس  وسطدر 
ژنرال در اين عکس  .نمايان استآن  روی نمايندگی شورای عالی بر

  آلبوم عکس بزرگی به  ی در حال تقديمراه آھنقشون رئيس  ،کوگاتکو
جای آن شايد تصاوير اورگال و چگونگی روند پروژه در . استعلی اف 

ديده می  دست زدنراه آھن در حال  فرمبا لباس  کونارف. است شده داده
ھستند و در نمای پشت اين دست زدن در حال  نيزافراد ديگر  برخی. شود

   ...تصاوير واگن مسافربری قرار دارد
 آمد، اينجابه  از شھر دونباس »دونباس«موسوم به قطاری ده سال قبل 

سر پشت  ھمقطار ديگر  ۵. زمان اسمی نداشتی که آن ايستگاھبه ھمان 
آالت، جرثقيل، ساختمان ھای پيش  نبا خود ماشي قطارھا .آمدند ھاآن

کزی و ترانسفورماتور، حمام و مر شوفاژ ساخته، مصالح ساختمانی،
 اين به وسيلهھزار تن بار  ١٣ بنا بر اسناد موجود. آورده بودند پکلو

لوله . ر داشتروی واگن ھا قرا شھر آينده بر. حمل می شد واگن ھا
خانه ھا کوچه را . شدکانال کشی خانه ھا شروع . گرديدگذاری ھا آغاز 

ھمچون شھر دونتسک به نام  اولين کوچه شھر جديد. می آوردند به وجود
   .ری شدنام گذا ميوآرت

 ً را تنھا سرپرستی و نظارت بر کار کارگران ملت ھای مختلف  رسما
 عملاما در  بودزحمتکشان اوکراينی  بر عھدهرگال در ساختن ايستگاه او

 ی ساختند و به ھمين خاطر تراستمخود ايستگاه ھای مرکزی شھر را 
ر دوش پايه و اساس کار در اين مسير ب. نده بودتشکيل داد »اوکرستروی«

   .بود »دونباس« گروه
ا ر ورگالااولين بار نام برای  ھاھمه دونباسی تقريباً  که می توان گفت

 مراجعهشوروی  بزرگالمعارف  به دائرة ھاه آنزمانی ک. می شنيدند
شته شده نو اورگنچا و اورگا نام فقط دائرة المعارفاين  ۴۴در جلد  ،کردند
       قرار دو اسماين  بينھم در  اورگالنام  بايدطبق حروف الفبا . بود

ان ھنوز زمشوروی  بزرگ المعارف دائرة نشرھنگام  بهمی گرفت اما 
   .فرا نرسيده بود اورگال

زندگی می کنيم و ھيچ نمی دانيم « :می گفت ١کنستانتين پائوستوفسکی
خصلت چه  يا و حتی در باور ما جای نمی گيرد که چه فجايع بزرگ و

 ،زندگی می کنيمما که از مناطقی انسانی در ھر يک  یزيبا و نيکو ھای
آشنايی با ھر يک از چنين  .قوع می پيونددوه نون بکو يا اوقوع پيوسته ه ب

                                                 
سلسله کتاب ھايی درباره ). ١٩۶٨ـ  ١٨٩٢(پائوستوفسکی کنستانتين گئورگيويچ  ١

حکايت «و » رز طاليی«، »تاراس شوچنکو«. ھنرمندان و آثار آنھا نوشته است
  مترجم. از آثار اوست» زندگی
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رھنمون ما را به دنيايی از مردم و حوادثی  کره زمين ی بر رویمناطق
 تاريخ صفحاتيا  تاريخ بشريت و که ارزش جای گرفتن درمی سازد 

  .دارد را ادبيات جاودان و عظيم
آن زمان روزنامه  يکی از ما دو نفر که در. اورگال نيز چنين است

با قطار اول  ھم زمان ،بود »راودامولسکايا پکومسو«ار روزنامه گن
ترانس «به ايستگاه تايگايی اورگال واقع در شاخه ای از مسير  »دونباس«

در اين ايستگاه در واقع اما . رسيد )آمور ـ بايکال راه آھن(بام به  »سيب
روز در  آن. اولين قطار راه آھن را به خود ديده بود ١٩۴١نوامبر سال  ٧

سربازان از ميدان سرخ . ان و رژه نظامی برگزار می شدسمراسم مسکو 
 اينجا. اعزام می شدند ،ک شده بودبه جبھه ای که ديگر به پايتخت نزدي

صدای تانک  :ه حساب می آمدخط مقدم جبھه ب نيزراه آھن  دور از مسکو
کوموتيو بخار بر روی قصبه ای ھا در ميدان اصلی کشور اولين صدای لو

  ...و گای حيرت زدهبر روی تاي ،دور
، به ندمی شد هاورگال به شرق کشيد از زنده یريسمان ريل ھا ھمچو

ر را قديمی می سيدر خاور دور اين م... آمور در ساحلکومسومولسک 
د البته به نام شمنتشر می ھم روزنامه ھای خودشان  اينجا در .دانستند

باره در رامطالبی  »تسوبامو«١٩٣٢نوامبر سال  ٧در . »تسوبامو«
 عمومی مجمع در جلسه« :درج نموده بودھای ساخت و ساز  روند فعاليت

رسيدن قبل از فرا : شدمتفق الرأی تصميم گرفته راه و ارتباطات کارکنان 
صنف . ساخت کارگاه ھا را به پايان رسدسالروز انقالب اکتبر  مينپانزدھ

 را برتا اول نوام درودگری مربوط به اموراتمام  طرحنيز  درودگران
گرفته  بر عھدهکه را وظايفی امروز می توانيم بگوييم . ارائه نموده بودند

   .»به اجرا درآورده ايمکامالً ، بوديم
مبارزه با  در يکی از شماره ھای خود »تسوبامو« چندی پيش

 یه ھاکه قبالً گرو مسيرھايیاز « :اللگران را نيز يادآور شده بوداخ
. آمور می گذرد ـ سراسری بايکالاه آھن راکنون خط  ،چريکی می گذشتند
که  و راه ھايیگاه چريک ھا در قشالق ھا مخفيبه جای تا چند سال ديگر 

ريل ھای راه آھن کشيده  ،را می شناختند آنجاجاسوسان اخاللگر تنھا 
و کارگاه ھای کشور کبير  کارخانه ھا ،قطارھا کشدوداز  وخواھد شد 

  .»می روداليستی دود به ھوا يسوس
در پشت جنگل ھا که در اولين طرح ھای پنج ساله آينده نزديکی  اما

ار ک ھمه ريل ھای. به سبب جنگ کبير ميھنی به تعويق افتاد ،ديده می شد
. از جای درآورده شد »ترانس سيب«ير تا خود ابتدای مس ازگذاشته شده 
   .داشتنياز ريل ھا  به آن استالينگراد
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ت و اکنون تنھا از بين رف ی قديمیخاکريز ريل ھا گذشت زمانبا 
را به قديمی  آمورـ  بايکال يعنی »چھار راه تاريخی« جاساکنان قديمی اين

   .ياد دارند
مھندس برق و دانشمند معروف  ،سکیفژانوکرژيگلب ماکسيميليانويچ 

ه قبل از ھر چيز مبارزه برای ب بود که مبارزه با شمال خاطرنشان ساخته
. پيروزی ممکن نيست ،بدون راه در اين مبارزهو دست آوردن مکان است 

در . سازی نام نھاد يخ راهسراسر تاريخ آبادانی شرق دور را می توان تار
 یمھندس فرماندار سيبری شرقی ،ف آمورسکیموراوي گراف ١٨۵٧سال 

 راه فرعی از دماغه يک پروژهطراحی  جھترا  فوروماننظامی به نام 
 »استریکدِ «به خليج ل راست آمور فيسک در ساحوشھر سدر  »جوی«

ساخته می  آنگونه بايد فاين مسير بنا بر نظر موراوي .به مأموريت فرستاد
مھندس  .حتی بعدھا بدون زحمت چندانی به راه آھن تبديل شود کهشد 
راه «تحت عنوان کتابچه ای  بسيار پس از تحقيقات و مطالعات فورومان

   .اختسمنتشر  »الکساندريسک ـ آھن سوفيسک
ھنوز به چنين  شورک. تر از زمان خود آماده شده بوددزو کتابچهاما 

خطوط اولين مترھای  تازه پس از گذشت ده ھا سال. اشتسازه ای نياز ند
 ساخت فرانسوی روزنامهيک  .سيبری ريل گذاری شد عظيم راه آھن

در يک درجه کانال سوئز  با کشف آمريکا و ساخترا  »ترانس سيب«
ريل گذاری خط دوم به سوی اقيانوس نيز در ھمين . سته بوداھميت دان

   .قرار می گرفتسطح 
. به بوريا می رفتيم »اوآز«يادمان ھست که از اورگال با ماشين ھای 

فقط  جنگل. ھر دو سوی جاده از جنگل ھای انبوه تايگا پوشيده شده بود
می دادند  م اندکی کوتاھی به خرجو اگر مرد باز کرده بودرا راه از  کمی
 هھا می بست و تنھا راه باريکراه را بر آن زودی چتر درختان انبوهه ب

   .محو می شد ،ه اثری از آن باقی مانده باشدکنيز بدون آن فرادعبور ا
در امتداد . رنگ زالل رودخانه به چشم آمد. باره گريختنددرختان به يک

گر ساحل يوی ديخ سطح رودخانه در سديوار سياه جنگل ھای انبوه تايگا 
   .به سوی خود می کشيدباز ھم دور چشم ھا را 

آلونک . بسازندپلی  »بوريا« سرکشصدد بودند تا بر روی رود در
ھا  کمی پايين تر از خانه بورديناين آلونک . چوبی ھنوز در ساحل بود

ل حمتنھا  و ايجاد شده بودحمل و نقل پيشرو سازندگان گروه برای 
ويچ به ياتوم ائيلميخ. محسوب می شدکيلومتر مسکونی در طول ده ھا 

به  ش می گذشتسن از سال ٧٨ آنکهپاشا با شکار می پرداخت و ھمسرش 
  . مشغول بود داری خانه
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. وصل کرده اند بھمھا را رودھا ھمچون نخی روستا اينجادور از ...
کمی پايين تر در مسير و  دوی می شچرکاس جار تارود دنپر از کيف 

   .ھدبه راه خود ادامه می د ...و روژيهوپروپتروسک، زاپدنکرمنچوک، 
 چی ايوانييکالمرود از « :می گويد ،که فکر کندنخانه بدون آخانم 

از انسانی به انسان  بلکه ديگر به شھر یاز شھر نهجاری می شود، 
. با کالم دقيق پيرزن جان می گيرد و زنده می شودنقشه  گويی. »ديگر
جاھا را که به تنھايی در آنيی اھتا وضعيت آن ودنمم او به ما کمک کال

   .درک کنيم ،روزگار می گذراندند
 مسير بايکال ازدر گذر علی اف  سال از آن روزگار پس از گذشت ده

اين روستاھا توسط ساکنان جماھير . می بيند را ی جديديآمور روستاھا ـ
را می  »اين«گرجستان روستای . می شدند ايجاددر اغلب نواحی و مناطق 

ولگاگراد  ايالت ،را »اترکان«را، مولداوی  »مالگاو«ساخت، تاجيکستان 
   ...و را »دوبدا«ايستگاه 

 »اولکان«ايستگاه :آمورخودش را داشتـ  الھم ايستگاه بايک آذربايجان
جا آن در .راه آھن کيلومتری بخش غربی مسير خطوط سراسری ٢١٠در 

، ه بودساخته شدقصبه ای  رنگايک در ساحل رود زالل ،يگايیدر منطقه تا
مرکز خدمات درمانی، خانه ھای زيبا، مدرسه، کودکستان، شيرخوارگاه، 

ی که در کميته مرکزی حزب علی اف ھنگام ...ومراکز تجاری اجتماعی 
ه به ساخت اين ايستگاه ھمت گماشت ،جمھوری فعاليت می کرد کمونيست

ً دستور دادآن به ويژه .بود در ساخت ايستگاه  د تاه بوکه وی شخصا
 یسبک معماری آذربايجان ،مرکزی راه آھن و ساختمان ھای مربوطه

اکنون حيدر علی اف در اين مأموريت سخت و طوالنی با . برده شود بکار
ً احساس آرامش می  موارد آری، . دکرتماشای اين ايستگاه ھا روحا

 ام شده بود درچه که انجاما آن گرفتانجام می  بايدمانده بود که  بسياری
ً شرکت داشته بود  حس ،ھر کسی که در سازندگی اين امورعظيم شخصا

   .برمی انگيختو افتخار  غرور
در  .پرواز کرد مسکوبه  وستوکوالدی ھيئت اعزامی نمايندگان از 

نظر  عضو پوليت بورو در برایاختصاصی  یسالن »۶٢ايل ـ «ھواپيمای 
خاطر  افرادی نبود که به دسته نليکن حيدر علی اف از آ گرفته شده بود
. فاصله بگيرد از ديگران مقام خود را تافته جدا بافته بداند وداشتن پست و 

   .ت نمود و دستور داد ميز چيده شودوی ھمسفران را نزد خود دعو
   .می شوم مجلس گردانمن امروز  !دوستان منـ 

نيک تی می گويد برای ھر نفر کلما بيريوکوفکه ويکتور  انگونهو ھم
  .ه بودپيدا کردو صميمی 
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کشور در کنفرانس بين المللی راه  ٢۴. سال پرھياھو سپری شد ١۵
رئيس . دحضور يافتن ،آھن که در باکو پايتخت آذربايجان برگزار می شد

نيکالی آکسننکو را به حضور پذيرفت و روسيه  آھن جمھور، وزير راه
وزير نيز درباره . اختبه مذاکره پردبا وی راجع به پروژه ھای مشترک 

حدس . اشاره کرد نيزآمور  ـ بايکال بهوضعيت راه آھن روسيه گفت و 
چه  از ؟چه گفت ،آمور شنيدـ  درباره بايکال حيدر علی اف می زنيد وقتی

   ؟پرسيد
 ً آمور به پايان ـ  احداث تونل در بايکال :درباره ھمان تونل پرسيديقينا
   ؟رسيد

 بھمماه مارس خطوط راه آھن  ٣٠در  :جواب گفتآکسننکو در 
 خواھد شداندازی راه خط اين آخر سال  تاکرديم و  آزمايشآن را . رسيدند

   .)صورت گرفته بود ـ مؤلف ٢٠٠١سال اين مالقات در ژوئن (
سال  ٢۵ اين نيز رويداد مھمی است،: حيدر علی اف به وی گفت

 ی تونلغرب ورودیز و ھم ا یشرق ورودیھم از . جا بودممن آن. گذشت
سه از ھر طرف  در آن زمان از پانزده کيلومتر تونل . ازرسی کردمب را

. حفر شده بوديعنی کمتر از نصف تونل  ،حفر شده بودچھار کيلومتر 
ورودی شرقی و ھم از  ازسه کيلومتر ھم تا من  ،نبودآنجا چون اتومبيل 

ا بازرسی تونل ر ،آب بود اخلورودی غربی در حالی که پای من تا زانو د
ه کيلومتر مگر پانزد. اما اينجا يکی از سخت ترين قسمت ھا بود کردم
  .چيزی نبود ؟اين کار چه بود برای

آمور آغاز گرديد، برای  ـ ساختن بايکال ١٩٧۴در سال  ببينيد وقتی
سال يعنی سال  ١٠ن پس از م. نظر گرفته شده بود سال در ١٠اتمام آن 
ق راه ابتدا از طري. بام آمدمرکشی به ده روز تمام برای س خودم ١٩٨۴

به  و سپس وستوک والدیبه  آنجابراتسک رفتم، بعد از  بهآھن از مسکو 
ساخت پانزده . ھمه ايستگاه ھا بازديد بعمل آوردم از. ناخودکا رفتم

وضعيت  آنجااما  قدرھا ھم مسافت زيادی نيست تونل آنکيلومتر 
ون تشکيل دادم که يسيبار کمن يچند. بسيار سخت و دشوار بود کژئولوژي
خصصان زلزله نيز حضور تبسياری از جمله م ین آکادميسين ھادر آ
     مرا از ادامه انجام کار منصرف می کردند و  آنھابعضی از . داشتند

، بياييد می باشد رخودارمی گفتند چون منطقه از ضريب ارتعاش بااليی ب
 لیازيد وسا تونل را می رشان اين بود که شممنظو. کنيم کار را رھا

  .روزی فرو خواھد ريخت
به  آموزشین سازه برای کل دنيا يک مکتب اي :نيکالی آکسننکو گفت

تکنيک . سر زدند آنجاھمه به  ...از آمريکا، ژاپن و. حساب می آيد
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بر اين يم ما توانست. استاختراع شده  تونل حفربرای  فردیه منحصر ب
  .مشکل فائق شويم
   .از زحمات من ھم وجود دارد گوشه ایآنجا . ويمـ تبريک می گ

پروژه ھا بگويد که از سازه ھا و  سطحیتواند درباره چنين بکسی که 
 و خواھد بودبسيار سعادتمند  ،جا وجود داردآن وی نيز بخشی از زحمات

تأکيد  ،ز ھميشه دوست داشتحيدر علی اف ني. ستاين حق سازندگان آنھا
  .»می يابد تکاملو  جان می گيرد ازندگیسجھان بر اساس « :نمايد

درباره مسئوليت ھای ديگری که حيدر علی اف در کنار وظايف خود 
آنھم به سينماتوگرافی بھداشت و يا توسعه  ،در امور حمل و نقل، تحصيل

   .است سخن بسيار داشت، بر عھده آندروپوفدستور 
نجکاوی آدم بسيار کمن ھم « :در اين مورد می گويدحيدر علی اف 

که چنين کاری را انجام دھم بايد با دقت به اين کار توجه برای آن. ھستم
بايست از  ، میمی آوردمدر از فيلمسازی سر کهعالوه بر آن. می کردم
من با بسياری از . ، امکانات و ساير چيزھا آگاھی می يافتمکار چگونگی

 برای طرحی را با ھم رجال بزرگ صنعت فيلمسازی ديدار داشتم و ھمه
 کميته دولتی فيلمسازیرئيس  ،يرماش من به. کرده بودندتصويب ارائه 

گفتم که برجسته ترين شخصيت ھای صنعت فيلمسازی را نزد خود  اتحاد
ما . اتفاق افتاد ١٩٨۴اين ماجرا در سال . خواھم آمدمن ھم  ،دعوت کند

به نام  نسرانجام يک سند راھبردی بنيادي. چند ساعت صحبت کرديم
 رای آن دورهب زی اتحاد شوروینامه توسعه و پيشرفت صنعت فيلمسابر

  .»طرح ريزی نموديم
رفتاری چنين  در ھمه امور ھمانطور که علی اف خود می گويد

که به  دقيق رفتاری يعنیانه کنجکاو رفتار از ديدگاه دال .کنجکاوانه داشت
در  چنين استادکارانی .اختصاص دارد و باتجربه، ماھر خبرهافراد 

فردی که خود  ،دزاسوخوف رالکساند .ندکرملين به ندرت يافت می شد
را ، حيدر علی اف است  شاھد بودهاز نزديک ھمه نيک و بد کرملين را 

 علی اف و پتانسيل جديد قابليتما « :گونه مورد ارزيابی قرار می دھد اين
   .»يمه اباالی وی را ديد بسيار
   
  

  نور ستاره ای خاموش
  

روزھای  و تلخ ترين خواھيم درباره يکی از سياه ترين اکنون می
يل و وی به اتفاق الھام، سو روزی که ،علی اف سخن بگوييمزندگی حيدر 
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آوريل سال  ١٧: را به خاک سپردند اوای ظريفه عل اقوام و خويشان
١٩٨۵.   

ت بوروی به عضويت در پولي انتخاب شدنپس از حيدر علی اف 
 اولیونت ااتحاد شوروی و انتصاب به مع تکميته مرکزی حزب کمونيس

در باکو  اواظريفه علی . آمد مسکوتنھايی به  به شورای وزيرانرياست 
   .دمی رسان پايانمانده بود و تحقيقات خويش را به 

 در آن دوره. ديده بودپيش از جنگ  را در سال ھای دور مسکوظريفه 
ی محال به شمار می امربرای حيدر اين نوجوان نخجوانی پايتخت اتحاد 

دخترشان را  آنھا. والدين ظريفه از امکانات بيشتری برخوردار بودند. مدآ
با تأثيرپذيری از محيط جديد به  ظريفه. ندشان فرستادننزد دوستا مسکوبه 

ظريفه آن . کاله ازبکی به سختی بر گيسوان وی می نشست. باکو بازگشت
پيش رو  ی از زندگی را درو ھنوز ساليان ديگره بود موقع شانزده سال

   .داشت
را افتتاح  مسکومن موقع آن : گفتمی  ظريفه به شوخی به ھمسرش

   ...وکردم حاال ت
ُ ريفه در نامه ھايی که به دوستش ظ می  ،روميسلوا می فرستاددوب. پ. ا
حيف . بر زمين بماند حيف است کارم. در باکو می مانممن فعالً « :نوشت

ل بچه من به حساب می آيد و خيلی از کارھای که مثرا است البراتوار 
ھنوز . که در آن انجام می گيرد به حال خود رھا کنم را مفيد و جالبی

   .»بايد خودم آن را به پايان برسانمکه است خيلی چيزھا مانده 
   :و نامه ای ديگر

و بعد ديگر تصميم دارم امسال را بگذرانم . من ھنوز در باکو ھستم«
و نوه ھايم بی نھايت دلم برای فرزندان . جا ھستندھمه آن خانواده. بروم

  . »تنگ شده است
   مسکو، ١٩٨۵ژانويه سال  ٣٠
پيشنھادات . به گرمی از من استقبال کردند. ھستم مسکومن االن در «

ھنوز برای فکر کردن  .اما من ھنوز تصميم نگرفتم. جالبی به من داده اند
  .بود ماندهپايان زندگی او  بهتنھا دو ماه و نيم . »فرصت دارم

و ظريفه خانم  پزشکیدکترای علوم  ،وکنيچنسکريپا. م. پروفسور ز
پروفسور درباره ديدار بعدی  .با ھم به تحقيقات بپردازند تا شتندتصميم دا

وقتی وی را در « :می گويد ١٩٨۵مستان سال در ز ويالدر خود با وی 
وی زنده سررفتار که از  ھرچند ه گشت،حالت بيماری ديدم، قلبم فشرد

وی با عالقه فراوان درباره تحقيقات تازه ای که در . برنمی آمدنگرانی 
. سخن می گفت ،بود انجام دادهباکو در کارخانه توليد کولر خانگی 
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من با خانواده اش که ديگر  کردنآشنا  خاطربه  صحبت گيرا و جذاب وی
در ھر کالمش . ی شدزود به زود قطع م ،به تعدادشان افزوده شده بود

دختر . از چھره اش عشق می باريد .می شد اسحساگرمايی فوق العاده 
ھمسر . بودبه دنيا آورده  چولوظريفه کو رایبرادری ب يلسو مھربانش
سويل با . بود ساختهبا به دنيا آوردن دختری شاد دل ظريفه را الھام ھم 
آغوش گرفته  که کودک خويش را در انگيزش در حالیتأثيربرمھربانی 

که از چشمانش را بود به مادر می نگريست و تالش می کرد تا اضطرابی 
نمی  تکانظريفه کوچولو از کنار مادربزرگ . سازدپنھان  ،خوانده می شد

الھام تازه آمده بود و با مھربانی و صميميت با مادرش احوالپرسی . خورد
آن  به نهآری، تشويش و اضطراب در خانه حس می شد اما . می کرد

   .»انديشيده شودبن بست به شرايط اندازه که 
اما  شته باشنددا رديدا دوباره ھا قرار گذاشتند تا فردا با يکديگرآن

 آن ديدار. ودندروز ظريفه خانم را به بيمارستان منتقل نم نفردای ھما
   .ھا بودآخرين مالقات آن

   :می گويد پروفسور اسکريپنيچنکو
از  زندگی ،راز بد روزگا. اندوه می انديشيدمبر سر مزار با غم و «

دوستان را بسيار زود به من غم فقدان  ھمان روزھای جنگ کبير ميھنی
گاه به اين امر عادت نمی  ما ھيچ. ترين غم من بود اين بزرگ. آموخت

   .کنيم و سال به سال درد ھر ضايعه را بيشتر احساس می کنيم
 دوستیاگر ود داشت که وجدر من از دوران جبھه اين آمادگی 

 .ه را بردارم و به سرانجام برسانمآنچه که از وی بر زمين ماند ،درگذشت
ی عزيز و گرامی را در زمينه به پايان اوامن آخرين خواھش ظريفه علی 

 رساندن کتابی که با ھم آغاز نموده بوديم به عنوان قانونی خلل ناپذير بر
می چه که از دست من برتا ھر آن تمخود نشاندم و بر خود وظيفه دانس سينه
در دسترس وی  یااين کتاب به چاپ برسد و انديشه ھانجام دھم تا  را آيد

  . »عموم متخصصان قرار گيرد
پروفسور اسکريپنيچنکو کالم خود را به کرسی نشاند و به عھد خويش 

   .وفا نمود
  : در ادامه می افزايدسکريپنيچنکو ا

ان يک پزشک می دانست بيماريش تا چه به عنو اواظريفه علی  البته
 راز ديگران می دانند که بيماری ھپزشکان بھتر . اندازه خطرناک است

 ،دنخود می ريزدرون در دسته ای  .را در انسان دگرگون می سازد یچيز
د نھم جز در مورد بيماری خود در مورد چيز ديگری نمی تواندسته ای 
ر شده و حتی نسبت به دور و ب بھانه گيردسته ای ديگر ند و نحرف بز
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به ھمان  ،که بود انگونهھم اوا ظريفه علی. خود بی رحم می شوند
 ،بيش از ھر چيزی نگران می ساختوی را چه که آن. ماندباقی  صورت

   .»اين بود که نمی توانست مانع تشويش و اضطراب عزيزان خويش شود
آکادميک  ،ه مرکز آنکولوژی بردندوقتی وی را بکه د گفته می ش

آورده وی را دو ھفته زودتر  کاش ای« :لوخين پس از معاينه وی گفتب
  »!بوديد

   .چشم از جھان فروبستاما ظريفه خيلی زود  نه گونه بود يا حال اين
سالگی چھره  ۶٢در سن  ١٩٨۵ سال در ھفدھم آوريل اواظريفه علی 

به ته دسدسته گل  حلقه ھای .می گريستھم  آسمان .در نقاب خاک کشيد
   .برده می شد »سکیينکروپوتک«در کوچه  »خانه دانشمندان«

اعضای دبيرخانه کميته مرکزی  پاستوخوفبوريس ھنگام صبح 
وی را به دور ھم جمع کرد شورسراسر جوانان تی يسلنينی کمونسازمان 

بچه ھا، ھر کس می خواھد می رود و ھر کس نمی « :و به آنھا گفت
  .رفتند ی سازمان ھمهاعضا لترکيب کام .»خواھد نمی رود

  : آن روز غم انگيز را به ياد دارد پاستوخوفبوريس 
ه کاين ،وقتی چنين اتفاقی می افتد. ما از اولين افرادی بوديم که آمديم«
ً به يکباره . پيدا می کنداھميت  ،يا نمی آيد سی می آيدچه ک تمامی تقريبا

گاه  در علی اف ھيچحي. اعضای دبيرخانه کميته مرکزی کومسومول آمدند
را  اين جوانانمطمئن ھستم که وی آمدن  در اين باره صحبت نکرد اما

گاه  ھيچ ،گيری بر وی آغاز شده بود که ديگر سختانی آنھم در دور
  . »فراموش نکرد

رار داده شده قب عکسی که در خانه دانشمندان قا اخلد ظريفه خانم از
يفه خانم را ديده بودند ا که ظرھآناغلب . به ھمه می نگريست ،بود
   .خاطر دارندوی را به  »چشمان سياه کشيده«

  :دوبروميسلوا می گفتپروفسور لنينگرادی 
. وی با نگاه پرمعنای چشمان سياه شرقی اش از بقيه متمايز بود«

چشمان وی می پرسيدند، تأييد می کردند، خيره می شدند و می خنديدند و 
. آشتی ناپذيری خود را نشان می دادندبرخی اوقات نيز حيرت، اختالف و 

بی تفاوتی  ،وقت از چشمان او که گويی با انسان سخن می گفتند اما ھيچ
   .»بر نمی آمد
ی که بر قلب انسان نفوذ درشت چشمان...« :فسور شولپينا می گويدپرو
   .»نی کشيده و سياه و پرمعناچشما ،می کرد

 ،گرفته شدهدکی وی کودوران  در ١٩٢۴در اولين عکسی که به سال 
کودکی با . به خود معطوف می سازدبيشتر چشمان وی توجه انسان را 
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 .اردعروسکی را به سينه اش می فش ،سليقه کوتاه شدهبای چتری يموھا
در حتی که  بسيار دور از جايی چشمان درشت وی مستقيماً از جايی دور،

نور ستاره ذھن انسان ھم جای نمی گيرد به شما خيره شده است، ھمچو 
   .ای خاموش

   
در  می بايست حيدر علی افخاکسپاری،  به يک ھفته پس از مراسم

سالروز تولد لنين در مين يکصد و پانزدھجلسه ای رسمی به مناسبت 
 ،دبيرکل سال ھای اخير محسوب می شدحضور دبيرکل جديد که سومين 

از می تواند حيدر علی اف که  ه بودگورباچف گفت. سخنرانی می کرد
سال آينده نيز برای سخنرانی فرصت  سخنرانی صرف نظر کند چرا که

   .از عھده اش برمی آيم، هن: گفت اما علی اف در جواب وی خواھد داشت
دبيرکل جديد توسط پوليت بوروی کميته  ١٩٨۵مارس سال  ١١در 

شربيتسکی به جز  .ه شدشوروی برگزيد اتحاد نيستمرکزی حزب کمو
از در حال بازگشت که  )نيست اوکراينکزی حزب کمودبير اول کميته مر(

گروميکو  .ھمه حضور داشتند بود،اياالت متحده آمريکا خود در مأموريت 
 گورباچف و يکسری استعدادھای ديگر وی »تابعانرژی خالق غير« از

دبيرکلی کميته مرکزی حزب تا گورباچف را به  نمودگفت و پيشنھاد سخن 
 تيخونوف. کس اعتراضی نکردھيچ. زيننداتحاد شوروی برگ کمونيست

دل گاه  ھيچرئيس شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی که 
اکنون تعريف و تمجيدھای خود را ارزانی  ،خوشی از گورباچف نداشت

 از اقتصاد سر اين شخص اولين دبير کميته مرکزی است که«: می داشت
 خودشيرينی نزد برای تيخونوفچ کساندرويلنيکالی ا .»درمی آورد

. چاپلوسی می کرد و کلمات دروغين بر زبان می راند »تزار جديد«
الت متحده آمريکا پس از مذاکرات خود با ارئيس جمھور اي ،جورج بوش

نوعی به اقتصادی مصاحب کرملينی خود را دانش  ،گورباچف در مالتا
خود گفته  وی در گفتگو با مشاوران. ديگر مورد ارزيابی قرار داده بود

در  .»درنمی آورد خدای من، آخر وی ھيچ چيزی از اقتصاد سر« :بود
 :گفت مسکو حزبی شھرگريشين دبير اول کميته ، تيخونوفادامه صحبت 

دبير اول کميته  ،کونايف. »اين شخص از دانش بااليی برخوردار است«
به ھر  اينجامذاکرات ...« :نيز افزودمرکزی حزب کمونيست قزاقستان 

پست  جھتکمونيست ھای قزاقستان . فرقی نمی کند ،يزی ختم گرددچ
 ائيلميخبه انتخاب اتحاد شوروی  دبيرکلی کميته مرکزی حزب کمونيست

   .»رأی خواھند دادگورباچف 
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    گفته ھای حيدر صورت جلسات مذاکرات پوليت بورو هتنھا برگ
 ته مرکزیانتخاب دبيرکل کمي« :ف را نيز در خود ثبت نموده استعلی ا

از  .ای بسيار جدی و تاريخی است حزب کمونيست اتحاد شوروی مسئله
حيدر علی اف . »صحيح است گورباچف کامالً  ائيلميخ نامزدینظر من 

ات قابل مالحظه برشمرد دسترس بودن وی را از نک درتجربه، جديت و 
 به طوروی که اين به ما امکان می دھد تا با اطمينان بگوييم « :و افزود

از پيشنھاد  کامل از عھده وظايف دبيرکلی برمی آيد و به ھمين دليل من
   .»تيبانی می نمايمشداده شده پ

علی اف در پشت پرده تقسيم پست ھا که گورباچف به طرز ماھرانه 
بر  بناخود حيدر علی اف  ھرچند. کردشرکت ن ،ای آن را انجام داده بود

استعداد تشکيالتی  با تکيه بر تجربه عظيم وتوجه به با  خصوصيات کاری
  .آمد برمیکامالً از عھده انجام وظايف دبيرکلی  يشخو

 ٩٠و  ٨٠سال ھای دھه  معروفليسيست بيک نويسنده پوم بورويوآرت
        غيرممکن سخنان افرادی که امکان دبيرکلی وی را وی« :تأکيد دارد
به سخن  ژهبه وياين کالم آرتيوم . »ا گرديدپذير بی جھت ،می شمردند
 معتقد بود که علی اف برای کسب مھم تيخونوف. اشاره دارد تيخونوف

خود را  ديدگاهرويک بو. »مليت و دين مناسب ندارد« ادترين پست اتح
بھتر  می توانست اما من فکر می کنم علی اف« :می کند تکميلگونه  اين
حاد چه ببينيد گورباچف با ات. کنداز منافع ملی روسيه دفاع  ديگراناز 
سنجيده را اصالحات راه علی اف  !ببينيد يلتسين با روسيه چه کرد !کرد

ً به گونه صورت  در آنسرنوشت ما و سرنوشت کشور  می پيمود و حتما
   .»ای ديگر رقم می خورد
گروميکو نيز توان رھبری کل اتحاد شوروی را  که يادآور می شويم

ت رئيسه شورای عالی در حيدر علی اف می ديد اما با پذيرش پست ھيئ
   .اتحاد تسليم گورباچف گرديد

   
  

  مسکو، ١٩٨۵آوريل سال  ٢٢
  

ه شمار می آمد روز خاصی بھمواره در تاريخ شوروی آوريل  ٢٢
 ، اھدای شاخهمراسم رسمیبرگزاری . چرا که روز تولد لنين بوده است

 از جمله برنامه ھايی بود که در اينکنسرت برپايی گل بر مزار لنين و 
. مين سالروز تولد ويکصد و پانزدھبه افتخار . روز به اجرا درمی آمد

عضو پوليت  ،علی اف. ع. نين جلسه ای رسمی با سخنرانی حل. یا
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اتحاد شوروی و معاون اول رئيس  ته مرکزی حزب کمونيستيبوروی کم
حقيقت تاريخی «اتحاد جماھير شوروی تحت عنوان  شورای وزيران

  .آغاز گرديد »نايدئولوژی و کار لني
اولين سخنرانی حيدر علی اف در چنين  در حقيقتاين سخنرانی 

کميته  سندبديھی است که سخنرانی او به عنوان . به حساب می آمد یسطح
برای  که در آن دستورالعملی شدمحسوب می  مرکزی و پوليت بورو

شنوندگان داخل کشور و نيز ھشداری برای ھمکاران و متفقين خارج از 
ً بايد سوژه ای ... وجود داشتر کشو مختص به اما در اين سخنرانی حتما

خود درخواست  دستيارانحيدر علی اف از  !اضافه می شد يزن علی اف
ار دقيق بپردازند و برخی نکات ھضم يسوکاو بکرد در آثار لنين به کند

 رنگ را از باالی طاقچه برداشت و بآبی ر کتابیوی نيز . نشده را بيابند
را به اين  مشاورانو توجه  گشتخيره  ،بر وی اثرگذار شده بودی که مطلب

  :مطلب معطوف نمود
ھميشه قوی بوده اند که لنين می گويد بلشويک ھا به آن دليل  !ببينيد

ه زندگی چرا ت به شرايط تاريخی می نگريستند و می انديشيدند کقبا د«
   »...چنين شد نه چنان

گونه ای ديگر ه برخی اوقات بزندگی می توان انديشيد که چرا  ،آری
از پشت تريبون ھای سال  مطالب گونه ھنوز زمان بيان اين ولیمی شود 
ھمه افکار لنين کامالً صحيح به  موقعدر آن . نرسيده بود فرا ١٩٨۵

ھمه  بايد. پرداخته می شدبه اثبات آن  ذکر نمونهحساب می آمد و با 
ه ھای لئونيد ايليچ لنين نسبت داده فقيت ھا به ميراث سياست ھا و ديدگاوم

   .می شد
می کنيم تا  یگزارش علی اف را مرورمجدداً سال ھا گذشت پس از 

نشينی عقايد خويش عقب  رژيم از بسياری دريابيم که وی پس از شکست
احترام بسيار  با گرمی و هب در اين سخنرانیحيدر علی اف . نکرده است

زبان ديگر ملل و اقوام اتحاد از خلق کبير روس و زبان روسی که 
 ت ھایبرای ملزبان روسی « :روی را متحول ساخته است، سخن گفتشو

نفر از ده ھا مليت به  ھا ميليون .گشودرا جھانی  گستردهکشور ما افق 
خود نيز از و  گرديدندکمک اين زبان با فرھنگ عامه بشری مأنوس 

   .»ندداوديعه ای بی نظير به يادگار نھ
به به روسيه،  نيزبه رياست جمھوری  پس از رسيدن اف حيدر علی

   .روس و زبان روسی پشت نکرد ملت
بارش را سنگين  ،از قديم گفته اند ھر که توان بردن بار بيشتری دارد

   .تر می کنند
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عالوه بر وظايفی که از . گونه رفتار کردند با حيدر علی اف نيز ھمين
زود به زود از  ،محول می شد سوی شورای وزيران و پوليت بورو به وی

 کميته مرکزیدومين شخص مان ز آن در که ليگاچوفجانب گورباچف و 
 يکی از اين دستورات. اده می شددبه وی  اتیدستور ،به حساب می آمد

بود که در آن دوره قيل و قال غم  »ممنوعيت مشروبات الکلی« برنامه
، علی اف و فريژکوتنظيم اين اليحه به . پا کرده بودربانگيزی 

تيو شوروی رئيس شورای وزيران جمھوری فدرا، سولومنتسف
  .روسيه سپرده شده بود سوسياليستی

جدی بر روی اين  به طورما « :می گويد ريژکوفنيکالی ايوانويچ 
رھبری آن را اليحه از دبيرخانه کميته مرکزی که . اليحه کار می کرديم

  .»ر نمودگذ، داشت بر عھدهگورباچف 
گورباچف عامل تشويق  خاطرنشان می سازد ريژکوفکه  نهانگوھم

اين  .بودند ليگاچوف سولومنتسف و ،خوارگی جھت مبارزه با می
خوارگی صدمه عظيمی به  می .به خودی خود کامالً آشکار استموضوع 

به معنای واقعی کلمه زن و مرد ھزاران ھزار  .ختجامعه وارد می سا
به از ھم پاشيدگی  اين امر و دادندسيمای انسانی خود را از دست می 

ً قابل درکاين تشويش خاطر . منجر می شد هکانون خانواد و  بود عموما
به  واداروقتی نادان را «اما از قديم گفته اند ظر می رسيد صحيح به ن

مبارزه برای آگاه سازی . »می درد، وی پيشانی خود را سازیخدا  ستايش
 ريژکوفکه  انگونهھم. مبدل شد نيز به اين حکايت ی خوارهافراد م
به  شايد برای گورباچف و اطرافيان وی آگاه سازی افراد نمايدمی  تصريح

در پس بھره  نھفتهانگيزه ھای سياسی بلکه  ه باشدمھم نبود خودی خود
بارزات در نگاه اول بدون ماين . حائز اھميت بودبرداری از اين مبارزات 

يب به يقين آن بود که از سوی مردم احتمال قرو  به نظر می رسيد شکست
   .مورد حمايت قرار گيرد

حد و مرزی برای  مثل ھمه متعصبانمبارزان ھوشياری  !اما افسوس
ھا که صفوف طويل مقابل دکان ھای مشروب آن. نبودند قائل خود کار

را  نمی توانند آن ،م خود نديده باشندبا چش رادر زمان پرسترويکا  فروشی
در شھرھا و روستاھا به . کيلومترھا کشيده می شد »ُدم ھا« اين. باور کنند

 ،خترعمردم م. عرق کشی افزايش می يافت. دکان ھا حمله می کردند
 ھم زمان .می خريدند ،که بود تعدادیھر را به دکلن ھا و لوسيون ھا ا

   .تاکستان ھا زير چنگال بلدوزرھا از بين می رفتند
 به اين امر نکته خاصی را گاوريلوفگواه الکساندر تيموفيويچ اما و 

 رئيس شورای وزيران مولداوی ،رفيق اوستيانيکبار  .اضافه می نمايد



 248

و  رفتحيدر علی اف وقت معاون  ،گاوريلوفخود  ديرين دوست نزد
ھا آخر صد. تاکستان ھا را خراب می کننددارند  .ساشا، کاری بکن« :گفت
   .»رو و به او بگوپيش رئيست ب. يمه ارا پرورش داد آنھا سال

بود  جسارتنمی دانم از روی « :درباره آن دوره می گويد گاوريلوف
که کالم مرا آن بیوی . حال نزد حيدر علی اف رفتم ھره اما ب شھامتيا 

در پاسخ من تنھا دستانش را به حالت و  به حرف من گوش داد ،قطع کند
ری نمی شود که راھی نيست و کاھم نھاد و به من فھماند  یرو ضربدر

   .»کرد
ممنوعيت مشروبات «برنامه ن ديگر کامالً مشخص شده است که اکنو
در کميته مرکزی  ،افسار گسيختهچند سال پيش از اين ھجوم  »الکلی

عضو  ،بر عھده رفيق پلشابتدا  اين دستور اجرای .برنامه ريزی شده بود
ه فتقرار گراتحاد شوروی  ت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستپولي
 بر عھدهرا  ی وابسته به کميته مرکزیحزبکنترل رياست کميته  وی .بود

آرويد يانويچ پلش به عنوان فردی بسيار خشن و در عين حال  از. داشت
از وی می دانست که نبايد به يکباره  .محافظه کار و حسابگر ياد می شود

چندين سال  پس از مرگ پلش« :دمی گوي ريژکوف. ای. ن. ريشه بريد
احيا آن را دوباره  حاال. شدمشروبات الکلی تشکيل ن کميسيون ممنوعيت

   .»که يک جای کار ايراد دارداحساس می کرديم ما . نده بودنمود
بر که رياست شورای وزيران را  ريژکوف در يکی از ھمان روزھا

حيدر علی اف از . از علی اف خواست تا به وی سر بزند ،داشت عھده
می  پايانبه آن را  به زودی ،فت که در جلسه استست و گاپوزش خو وی

   .خواھد بود ريژکوفنزد و تا نيم ساعت ديگر  رساند
از وی پرسيد که به چه  ريژکوف ،پس از وارد شدن علی اف به اتاق

که راجع به اين«که  علی اف در جواب وی گفت. کاری مشغول بوده است
می  ريژکوف. دکرمی  مذاکره »ست يا خيرافرآورده ای الکلی  دوغآيا 

 دومينو اين  است صادر شده ليگاچوفدانست که اين دستور از جانب 
   .دستور شخص شماره دوی حزب بود

. داشتشوخی نجای  دوره اما آنسخن مايه خنده باشد شايد امروز اين 
من نسبت به « :می کنددر صحبت با ما اعتراف  ريژکوفنيکالی 
اما به عنوان عضو پوليت  قادی داشتمانت یمشروبات الکلی ديد ممنوعيت
قراری صادر نموده بود و  پوليت بورو. بور بودم رضايت بدھمبورو مج

من کار با حيدر  :ادامه می دھد ريژکوف .»آن بوديمما موظف به انجام 
علی اف را دوست داشتم، چه آن زمان که در کميته مرکزی بودم و چه آن 

کشور  از مأموريت ھای خارج در. دوره که به شورای وزيران آمدم
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ماھيت  ناباورانهبه گونه ای  ،معموالً اشخاصی که با شما در تماس ھستند
بر من ثابت گرديد که حيدر علی اف شخصی . خود را فاش می سازند

کردن  بين است و کار استمداری باريکيبسيار نيک انديش، معاشرتی و س
  .راحت استبا وی بسيار 

به رياست شورای وزيران اتحاد جماھير  مرا ١٩٨۵در سپتامبر سال 
نسبت  تيخونوفمن می دانستم که . منصوب نمودندشوروی سوسياليستی 

شورای وزيران ھمچون ھر  ...می کردغيرمنصفانه رفتار به علی اف 
 تيخونوفوقتی  .را داشت يگری گروه بندی ھای مخصوص به خودنھاد د
در علی اف را به عنوان گاه حي ھيچ ،موريت يا مرخصی می رفتبه مأ

ف وآرخيپد و ھمواره معاون اول ديگر خود کرقائم مقام خود تعيين نمی 
من . به عنوان جانشين خود می گمارد ،که عضو پوليت بورو نبودبا آنرا 

حيدر علی اف برمی  شخصيت بهخيلی احساس می کردم که اين رفتار 
 :گفتم ،کردم که شرح وظايف را مشخص می ای در نخستين جلسه. خورد

وظايف رياست توسط حيدر  ،زمانی که من حضور ندارم به بعد از امروز
   .علی اف انجام خواھد پذيرفت

   ؟با وی در اين باره ھماھنگ کرده بوديد قبلـ آيا شما از 
   ـ خير

ازخود نشان چه عکس العملی ـ پس حيدر علی اف در قبال اين مسئله 
  ؟داد

ام گرفت و به نوعی يخ بی اعتمادی که کردم که قلبش آر اسحساـ من 
   .آب شد ،آمده بود به وجودنسبت به وی در شورای وزيران 

وزيران چه می توانم بگويم جز من در مورد کار وی در شورای 
. بود نظام مندعلی اف فردی . که وی خوب، بسيار خوب کار می کرداين

يت رھبران در شخصمشھود بی مسئوليتی بی نظمی و آن در وی ھيچ گاه 
وظيفه شناسی کامل از خصوصيات بارز اخالقی وی . ديده نمی شدديگر 

با . می توانم بگويم که وی فردی بسيار تشکيالتی بود .به شمار می رفت
حتماً  ،شداگر مسئله ای به وی ارجاع می  اما که سرش بسيار شلوغ بودآن

   .انجام می داد آن را به زودی
يد آگاھی اوقات پيش می . تی پيش نيامدگاه بحث و کدور ھيچ بين ما

در پشت يک ميز می نشينيد و ظاھراً ھمه کس را می  خود که با ھمکاران
بين . به گوش می رسدسخنانی شناسيد اما خدا می داند که در پشت سر چه 

روابط  .با ھم ودکا نمی خورديم. نداشت ما مناسباتی خودمانی وجود
من . ی وزيران چنين رسمی وجود نداشتدر شوراکالً . خانوادگی نداشتيم

بين . منخورد خودم سال حتی يک گيالس ودکا در اتاق کاری ۵در طول 
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من از کار علی اف خيلی  .کاری وجود داشت و ما مناسبات بسيار خوب
   .راضی بودم

در کميته مرکزی داللت بر اين داشت که دبيران کل پس برخی شواھد 
پشت فرمان  افرادتخاذ شده توسط تصميمات ااز بازگشت از مرخصی 

وجود اما در شورای وزيران چنين چيزی  را تغيير می دادندنشسته 
 ،بود یمذاکره نيازبه اگر موردی مسئله دار پيش می آمد يا آنکه . نداشت

ً تماس می گرفتح ، در مورد فالن ريژکوفنيکالی « :يدر علی اف حتما
   »؟نظر شما چيست. مرا اعالم کني کار و فالن کار بايد نظرمان

نمونه ای را . ايسه عملکرد علی اف و گورباچف بسيار جالب استقم
در مقابل را ھا کنيم تا نحوه برخورد ھر يک از آنذکر می  اينجادر 

رئيس سابق  ،سلمان اففرمان . مشکالت عظيم اقتصادی روشن سازيم
 قھرمان کار ،جايزه لنينیدارنده  ـ تيومناداره کل زمين شناسی 

پس از به « :می گويد ـ و عضو وابسته آکادمی علوم روسيه سوسياليستی
داشتند اما متأسفانه  بسياری از او انتظارمردم  رسيدن گورباچف حاکميت
   .»برآورده نشد نتظاراتاين ا

ا به پست ھای ، گزينش و روند انتقال کادرھانيسم آماده سازیمک
نند گذشته در اولويت دوم تخصص کاری ما. بودنشده اداری برنامه ريزی 

اساسی ترين  خويشاوندی و آشنايی ارتباطات ،ھمشھری بازی. اشتقرار د
يع از اھالی ترف »برجسته« بسياری از کادرھای. شمار می رفتمعيار به 

روپتروسک و پندکه در گذشته از  انگونهيافته استاوروپل بودند ھم
   !سوردلوسکو بعدھا از ايالت مولداوی 
 در سفرکه  ای می افتم آن حرکت مسخره وقات به يادا اغلبمن 

قبل . ه بودصورت گرفت ١٩٨۵در سپتامبر سال به ايالت تيومن گورباچف 
اما فروش اين شکالت  جا آورده بودندچند واگن شکالت به آن ز آمدن ویا

ميشکا نا «از قرار معلوم نام شکالت  ؟اآخر چر. ھا ناگھان ممنوع گرديد
بود و محافظه کاران بومی گمان می کردند ) شمالخرسک در ( »هورس

از ديد  تيومنفروش اين شکالت ھا به ھنگام حضور دبيرکل در شايد که 
به  ائيلنام ميخ .بود ائيلنام گورباچف ميخ. تلقی گردد وھينوی نوعی ت

ر نزديک بودن يد و به خاطآ درمیسی با تحبيب به صورت ميشا زبان رو
می توانست نوعی توھين به اين حرکت ) کخرس( ه ميشکابلفظ ميشا 
. رفتار رشک می بردند به اين »١ورؤسای شھر گلوپو«حتی  !حساب آيد

اثر بسيار نامطبوعی  تيومنگورباچف از . س. به طور کلی اين بازديد م

                                                 
  مترجم. ، اثری از سالتيکوف شدرين»حکايت يک شھر«قھرمانان  ١
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 نيز يادداشت روزانه خود نھاد و حتی در اين باره در دفترچهدر من 
  : نوشته ام

   .وارتوسکی نيژنودگاھی در فر ١٩٨۵سپتامبر سال  ۵«
. يلتسين، ن. ن. لگيخ، بد. یا. به ھمراه وبسياری ستقبال کنندگان ا
. ھواپيمای حامل م. شربينا و ديگران حضور داشتند. ی. ، ببايباکوف. ک
لف فياکو. ن.آ. گورباچفا به زمين نشست. م. گورباچف و ھمسرش ر. س
به وسيله روز گذشته . بودندھا آمده رازوموفسکی ھم به ھمراه آن. پ. گو 

اتوبوسی ژاپنی برای استقبال از دبيرکل کميته مرکزی حزب  ھواپيما
گويا نمی شد دبيرکل را . آورده شده بود از مسکو اتحاد شوروی ستکموني

   !اتوبوس ھای بومی جابجا کرد ھمان با
. سک جلسه ای برگزار گرديدارتووی نيژنشب در محل کميته شھری 

ناحيه ای و دبير کميته  دنيسوف. ای . س دبير کميته شھری در آن جلسه
پس از آن گورباچف نوبت . ف به ايراد سخن پرداختندوچوريل. آ. و

 تيومنزمان مديرکل اداره زمين شناسی  سخنرانی را به من که در آن
آينده امور اکتشافات ژئولوژيکی  من درباره وضعيت حال و. سپرد ،بودم

 جھت رقام دقيقی در فراھم سازی منابع مواد خامآمار و ا. صحبت کردم
گورباچف چندين بار به ميان . دادمتوسعه آينده صنايع نفت و گاز ارائه 

گيخ را به خاطر کوتاھی در لو د بايباکوفپريد و سعی کرد تا سخنان من 
   .مساعدت به زمين شناسان مورد توبيخ قرار دھد
مرا از  انمين شناسز :در پايان گورباچف به سخنرانی پرداخت

. اکتشافات ژئولوژيکی مطمئن ساختند وسيع اين ايالت در بخش دورنمای
نيز راضی  انزمين شناس از کار. می کردم اسحسارا آينده ای چنين من 
   .صورت گيرد الزم مساعدتبه اين بخش اما بايد  از آنھا متشکرم ،ھستم

ورنگوی پرواز اشب به . به ما پر و بال داددبيرکل  ارزشيابی اين
 با شور و شعف ازمردم اورنگوی صبح آن روز در خيابان ھای . کرديم

اتحاد شوروی استقبال شايانی بعمل  دبيرکل کميته مرکزی حزب کمونيست
در مرکز اسکورت ماشين ھای . آسمان بسيار زيبا و آفتابی بود .آوردند
. ايستادند د،نآمده بود ده ھا ھزار نفر از شھروندان گرد ھمان جا که ،شھر
. گورباچف از ماشين پياده شد و با مردم شروع به صحبت نمود. س .م

وضع واگذاری خانه به شمالی ھا اکنون «وی پرسيد که پيرزنی کھنسال از
 :ورباچف با جديت تمام پاسخ دادگ »؟در سرزمين کبير در چه حال است

ب و ھوای ببينيد چه آ ؟چه نيازی به خانه داريدشما در سرزمين کبير «
  »...بسازيد یبيشتر ھای خانه ھمين جا. عالی داريد
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مگر وی نمی دانست که اورنگوی  .از پاسخ وی شوکه شده بودم من
 بخشافرادی که برای کار از  ؟در نزديکی مدار قطبی قرار گرفته است

 نيمهھای اروپايی روسيه، اوکراين، بالروس، آذربايجان و از مناطق 
 اينجانمی توانستند به طور دائم  ،پا می نھادند به شمال دور یسردسير

 .يدمی آ حساببه  »توندرا«اين ناحيه از نواحی . بمانند و زندگی کنند
و جنگل ھا و گياھان طبيعی قادر به رشد  استبسيار کم  اينجا در اکسيژن
   .نيستند

 تيومنصبح روز بعد گورباچف به ھمراه اعيان و اشراف خويش به 
ھواپيما  به وسيله »زيل« ماشين چھار ؟ودگاه چه خبر بودر فرد. بازگشت

را جاده ھا . آورده شده بود تا در اختيار دبيرکل و ھمسرش باشد مسکواز 
را يک طرفه و برعکس  »رسپوبليکا«مسير حرکت در خيابان . بستند
کج شده  خودنمايان تالش بسياری متحمل شدند تا دبيرکل خانه ھای. کردند

اين رفتارھا . شھر بردند حومهوی را از  به ھمين خاطر .چوبی را نبيند
شخص دوم  ،پيش از اين چند بار کاسيگين. کردخيلی عصبی می  مرا

 مسکوھيچ اتوبوس ژاپنی يا ماشين زيل از برای وی مملکت آمده بود اما 
  .پذيرفته بودھمه چيز بسيار ساده و کاری صورت  و آورده نشده بود

ه از دبيرکلی گورباچف ما ۴تنھا . ب شده بوديماما اکنون بسيار متعج
به اتفاق  یتوليد مأموريت ھای سفر به :ارباب منشینين چمی گذشت و 

  .تمايل به خودنمايی و وجھه شخصی ،ھمسر
گورباچف به  تيومنشب در جلسه فعالين حزبی ـ اقتصادی در 

به گوش ھای  ،وقتی به سخنان وی گوش می دادم. سخنرانی پرداخت
ی نيژن آنچه که دو روز پيش در برخالف اکنون کامالً  او. شک کردم خودم

پس از . بسيار مأيوس شدم. توسک بر زبان رانده بود، سخن می گفتارو
مدتی طوالنی فکر کردن به اين نتيجه رسيدم که گورباچف فقط گزارشی 

. ه استخواند ،نوشته شده مسکوکه از سوی مرکز بوروکراسی در را 
گوشش  کناروارتوسک گزارش داده بودم از ی نيژن رمن دچه که ھمه آن

برای لحظه ای . ھمان را خواند ،ھر چه به وی داده بودند. رد شده بود
سخنرانی  کاغذھای متن برژنف. بازديد برژنف از باکو در ذھنم نقش بست

نمی فھميد که چه  .از روی آن سخنرانی می کردو  بود آوردهاشتباه به را 
تا آنکه علی اف مجبور شد  می خوانداز روی نوشته ھا می گويد فقط 

   .متن سخنرانی وی را عوض کند کاغذھای
دبيرکل آدم حرافی  :اين نتيجه رسيدمانديشيدن بسيار به  شب ھا پس از

دانش ضعيف  با فردی است. می گويد متناقض کهفردی است . است
 بسياریبا آن و عالوه بر  بزرگ بينی زياد و بيجا خودبا اما  یاقتصاد
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نمی وی با چنين خصوصيات فردی دريافتم که . ديگر خصوصيات منفی
به ت وی يمکادر دوران حنمی توانيم تواند کشور را اداره نمايد و ما 

   .فقيتی نائل شويموم
 با سرعت توليد. اقتصاد ھر سال رکود می يافت. گونه ھم شد ھمين
به بھای تالش و کوشش  استخراج نفت در صنايع نفتی که. واجه شدافت م

کاھش خود زنگ خطر روند رو به با  ،عظيم کل کشور به دست آمده بود
   .به صدا درآوردقبل از ھمه را 

و ھمراه با آسايش  مناسبتنھا می توانم اين را بگويم که برای زندگی 
که متبحرانه کشور را اداره  باتدبيریخلق الزم است کشور از رھبران 

   .»ار باشدبرخورد ،می نمايند
که در ھر سيستم خيلی جالب است . درست می گويد »دانا«فرمان 

ھميشه  سوسياليستی و يا کاپيتاليستیخواه دموکراتيک، خواه خواه توتاليتر، 
در  ،اجازه نزديک شدن به حاکميت را دادحتی ھا اشخاصی که نبايد به آن

چه در  ،ستنمونه ھايی از اين قبيل زياد ا. رأس حکومت قرار می گيرند
روسيه و چه در آذربايجان پس از شوروی و چه در  چندی پيش تاريخ

  . ت ھاتاريخ ديگر مل
  
  

  روسيسکو، نو١٩٨۶آگوست سال  ٣١
  

ی مسافرکشتی  ١٩٨۶آگوست سال  ٣٠روز  ۱۰:٢٢در ساعت 
نزديکی  در »واسف ترپ«و کشتی باری  »آدميرال ناخيموف«
ندين نفر جان خود را از دست چ :ديگر برخورد نمودنديکبه روسيسک ونو
   ...است شدهو نجات دريايی آغاز  امدادعمليات ند، ه اداد

ً اوايل بامداد   مقامات به اطالع مشابه گزارشاتیآگوست  ٣١تقريبا
شوروی، شورای وزيران اتحاد  اتحاد کميته مرکزی حزب کمونيست

 ...ودريايی ناوگان  مقامات ،کميته امنيت دولتی و مسئوالن شوروی
در راديو و  آنکهپيش از  سانحهوضعيت اضطراری اين . انده شدرس

مثل . در سراسر کشور پخش گرديد ،تلويزيون شوروی گزارش داده شود
  .می رسيدراديوھای بيگانه از اخبار چنين حوادثی ھميشه اولين 
ويچ، ي حيدر علی« :نيمه ھای شب به علی اف زنگ زد در ريژکوف

افراد مورد نظر خود را . تعيين می شويددولتی شما به رياست کميسيون 
  »... آماده کنيد
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بی پياپی شب  ١۵اگر می دانست که  .تمام شب بيدار بودعلی اف 
 نيزخود اما وی . می خوابيد کمیشايد  ،خوابی در پيش رو خواھد داشت

. به ياد مأموريت سه سال پيش خود در ولگا افتاد. بخوابد که نمی خواست
الکساندر «ی ی شھر اوليانوسک کشتی مسافرنزديکجا در در آن
 نمايش. کردبه پايه ھای پل برخورد  ،که مملو از توريست بود »فوسوور

 باتماشاگران  رخیب .در حال اجرا بود در سالن سينمای کشتیکمدی 
تماشاگران ناگھان صدای خنده . نمايش آمده بودندسالن  بهکودکان خود 

آب کشتی را با . آميخت درھمھا شيون آن و فريادجيغ و دای با ص نمايش
  ...خود می برد اما بدون عرشه بااليی کشتی و سالن سينما

علی اف با چشمان خود مچ پای  !مستی: مشخص گرديد علت حادثه
جريان آب خون  و بود به پا کردهکتانی  یکفشکه را ديد  قطع شده کودکی

به ھمراه پدر و  را اين پا خردسالامواج صاحب . روی آن را شسته بود
   .مادرش با خود برده بودند

به شورای وزيران می صبح  ٩حيدر علی اف معموالً حوالی ساعت 
 مشاور ،اوخوفوالديمير سرگئيويچ  به و ن روز خيلی زودتر آمدآاما  آمد

 ر داد که طبق مصوبه شورای وزيراندستو خود در امور حمل و نقل
در  .ع دھدھا اطالو به ھمه آن زدساسيون را آماده ترکيب اعضای کمي

   .»شما ھم با ما پرواز می کنيد« :وی نيز گفتادامه به 
بھمين خاطر تلفنی . دبزنسر نداشت تا به خانه  فرصتديگر  اوخوف
 و با عجله به فروشگاه چند »!ده روز بعد برمی گردم« :تماس گرفت

يت را برای ورد نياز در مأمورملزومات مديگر منظوره رفت تا پيراھن و 
با  »٢ـ  وونوکو«بامداد اول سپتامبر از فرودگاه در آنھا . بخرد خود

   .يسک پرواز نمودندسوھواپيمای دولتی به نوور
کامالً  خود در طول سه سال ھمکاری با علی اف به رئيس اوخوف

نی می قبالً ھم پيش بي: سازدتصريح می  اوخوفوالديمير . داشت دقت
در کنار کشتی صدمه ديده  ولگا ده باشد اما دراراکردم که وی شخصی با

با در دست گرفتن در اين شرايط بحرانی که بايد  و »فوروالکساندر سو«
خصوصيات  ،قاطعانه و عاقالنه حرکت نمود ،اتھمه افکار و احساس

می کنم علی اف در محيط آرام  گمان حتی .گشت عيانکامالً  ویاخالقی 
انرژی عظيم نھفته در وی بايد يک . روزمره احساس دلتنگی می کرد

به خود را  شب ده ھر نهبه ھمين خاطر وی تا ساعت . می يافتخروجی 
   .ساختکار مشغول می 

فکر می  )کارمندان دبيرخانه وی(بعضی اوقات پيش می آمد که ما 
اما امان از لحظه ای که  کرديم بعضی کارھا به اداره ما ارتباطی ندارد
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از نظر . »اف، اين مسئله به ما مربوط نمی شودرفيق علی « :يممی گفت
ھر دستوری را صادر نمايند می توانستند و دبيرکل  حکومتوی رئيس 

 تنھا ویکه به چه کسی می توان اعتماد نمود و کار  نستندمی داآنھا زيرا 
   !ستکردن ا ااجر

 ٣۴۶مسافر و  ٨٨٨ »آدميرال ناخيموف«طبق آمار اوليه در کشتی 
دقيقه  ٨الی  ٧ .نفر سوار کشتی شده بودند ١٢٣۴مجموع  يعنی در خدمه

نفر نجات  ٨٣۶تنھا . به اعماق دريا فرو رفت کشتیپس از برخورد 
  ؟پس ديگران چه شدند. يافتند

به دنبال دريايی از غم و اندوه  نووروسيسک در ای دو ھفته مأموريت
داده  آنھا که عزيزان خود را از دستبا  روز مهحيدر علی اف ھ .داشت
نفر از محبوس شدگان در  ٧٩روز  ٣ در طول. مالقات داشت بودند،

نفر  ١١۶کشتی باال آورده شدند و تا روز چھارم سپتامبر اين آمار به 
   .گره خورده بود بھممشکالت  .رسيد

. امور بپردازدرھبری به از مرکز اطالع داده شد تا  به حيدر علی اف
وزير ناوگان فوذ از جمله بان افرادبود که به اندازه کافی  آن شمعناي

مدير امور حمل و نقل و  ،دريايی، معاون رياست کميته امنيت دولتی
ھا جزئيات را بررسی آن. ھستندارتباطات کميته مرکزی در کميسيون 

   .نموده و ديدارھا را انجام می دھند
ديدار  مردمنخير، من خودم ھر روز با : اما علی اف در پاسخ گفت

در مسائلی که بايد  اعضای کميسيون دولتیو ھمچنين  شتخواھم دا
   .مالقات خواھند داشت، باشند پاسخگو

و ديگری در  ١٠:٠٠ ھر روز دو بار، يکی در ساعتدولتی کميسيون 
در گزارشی از  »ترود«روزنامه . تشکيل جلسه می داد ١٧:٣٠ساعت 

علی اف ھر شب رأس  .ع. صدر کميسيون ح« :روسيسک می نوشتونو
 اقداماتپيرامون با آنھا  .داشت ديدارديدگان سانحه بستگان با  ١٩ساعت 

 به وجودو در ھمانجا مسائل  دکرصحبت می  در طول روز انجام گرفته
   .»عمالً رفع می نمودآمده را 

که کشتی  »چرنومورسک«از قرار معلوم در خطوط کشتيرانی 
چند نفر ر دقيق به طوحتی نمی دانستند  ،به آن تعلق داشت »ناخيموف«

اين امر را بسيار عادی و طبيعی به حساب می  سوار اين کشتی شده اند و
چون ارابه رانان با خود ھم دريانوردی وانينناخدايان برخالف ق. آوردند

 راکشتی دو چگونه  ه بودند کهگرفتو تصميم  ه بودندکرد صحبتيکديگر 
آب دريا غوطه ور در  روز ۴،  ٣، ٢اجسادی که . اننداز کنار ھم بگذر
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به  ،ندمی ھوا به سرعت فاسد می شدبه علت گراجساد . باال آمدند ،بودند
ھای  تابوت .منتقل ساختندجا به اين ای را سردخانهھای ھمين دليل واگن 

   .ساخته شد زيادی
وی . سخت می گرفت خيلی علی اف نسبت به ھمه :ياد دارد اوخوف

از پستش سرپيچی از دستور  به خاطردريايی را وزير ناوگان معاون 
  .برکنار نمود و اين درس عبرتی برای ھمگان شد

يی بود که عزيزانشان را در آنھاتلخ تر از ھمه گوش سپردن به کالم 
ھمسر، برادر،  در قبالميان اجساد نيافته بودند و چشم انتظار آن بودند تا 

آخرين دين  عزيزانی که تازه به ماه عسل رفته بودند،فرزندان و  ،خواھر
ق دريا فيلمبرداری اعمافيلمبرداران با ريسک بسيار از . خود را ادا نمايند

دوربين به کناره کشتی نزديک می  در يکی از اين صحنه ھا .می کردند
متوقف می  است، ديواره کشتی گير کرده بهکه  خانمیشود و بر روی سر 

تکان خوردن وزش نسيمی ماليم در حال  با گويی اوبلند  گيسوان .شود
ناتاشای  مرد جوان .را به حرکت درآورده است شجريان آب گيسوان. است

بسيار . چشمش را از روی صفحه تصوير برنمی دارد .خود را می شناسد
سعی می  :در جواب می شنود ؟را باال می آوريد اوشما : پرسدآرام می 

کار را اين  ،نباشد تھديدی برای جان غواصان او آوردناگر باال . کنيم
   .يکی از غواصان مرده است آخر .انجام می دھيم
   :ی اف در يکی از آن جلسات می گفتحيدر عل

   ، پذيرینامسئوليت اين سانحه در اثر  بر اساس نتايج قطعی ما«
و کشتی  ”واسف پتر“ بی اعتنايی ناخدايان کشتی باری و سھل انگاری
به وقوع پيوسته  نسبت به وظايف خود ”آدميرال ناخيموف“مسافربری 

  .»است
علی اف به طور منظم نتايج بررسی ھا و تحقيقات صورت گرفته و 

، اوخوفبنا به گفته ھای . گزارش می داد ريژکوفروند امور را به 
   وانمود می کرد که اين گونه گورباچف دو سه بار تماس گرفته بود و 

   .بيايد ھدمی خوا
آری، مگر . شتتوان دامی  یکم بسياراعتماد اما به تصميم وی 
در ماه می ھم حتی وی  !؟مام می گذاشترا نيمه ت دبيرکل استراحت خود

ھم نتوانسته بود به  در سپتامبر. نای آمدن به چرنوبيل را نداشت
توصيه تنھا يک سال و اندی بعد آنھم بنا به  گورباچف. نووروسيسک بيايد

خاک يکسان شده  به اسپيتاک که بر اثر زلزله با ريژکوف مصرانهھای 
اين . است یآسان کارزندگی کردن  ديگران اندوهاز  فارغ. سر زد ،بود
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 و رنجور خودشان مطمئن ھستند که غمدل آزرده شاعران ھستند که با 
) ١فومونکنستانتين سياز گفته ھای (.غريب و آشنا نمی شناسد

در ف گورباچ. نه ورزانگونه می انديشند اما سياست  سياستمداران نيز اين
قبل  او .سپتامبر به استراحت مشغول بود ٢٠آگوست تا  ٢٠آن تابستان از 

با رويی شاد و  و سر زداستاوروپل به کوبان و  مسکواز بازگشت به 
 ريژکوفايوانويچ نيکالی  در حالی که به صحبت پرداختبا مردم خندان 

 »چرنوبيل« فاجعهمسائل به اوکراين و بالروس رھبران با گروھی از 
ً در مکان وقوع حادثه در منطقه چرنوبيل حضور  مشغول بود و شخصا

بر دوش خود می روسيسک را ونونيز فاجعه  ويچي و حيدر علیداشت 
   ...کشيد

آلکسی . داشتلنينگراد در محاصره قرار  ١٩۴٢در ژانويه سال 
آن بود که شاھد  داشت،لنينگراد  مأموريتی که به کاسيگين درنيکاليويچ 
 يکی از بر روی آن برادر ياکه سورتمه ای را  در ھوايی سرد دو نوجوان

 در آن روزھا. به دنبال خود می کشيدند دراز کشيده بود، گانشانھمساي
بسيار  وضعيتاين  کردند وجابجا می در سراسر شھر  گونه ايناجساد را 

ساخت تا در می چيزی کاسيگين را وادار  .عادی و رايج به حساب می آمد
ن آسيب ديدگان اندوھگين بايستد و بپرسد که چه کسی را برای مقابل اي

بچه ھا ھنوز پاسخ نداده بودند که آلکسی . می برندخود تدفين به ھمراه 
تکان  ،است کاسيگين متوجه شد پسری که بر روی سورتمه دراز کشيده

در ميان خاموشی ش ا در آخرين لحظات زندگی پسرک شايد. می خورد
   .پدرش را شنيده بودصدايی شبيه صدای 

آرام آرام به  پسرک. را بر دستانش گرفت پسرک لکسی نيکاليويچآ
ھا غذا بدھند و به آن ،ندين دستور داد بچه ھا را گرم کنگکاسي. خود می آمد

   .از لنينگراد خارج کنند شبرادرانھمراه  هب او راسپس 
، آالتن ماشي به ھمراهبايد به دستور کميته دفاع دولتی بنا کاسيگين 
و يا  ه بودندجنگ آسيب نديداز که  ه ھايیموتورآالت کارخان و جرثقيل ھا

ی را لنينگراد پانصدھزار داشتند، ھابه آن یاحتياج بيشتردر سرزمين کبير 
و دشوار حکومتی و ديداری  دستور مھم. ساختاز شھر خارج می 

 .تنيده بود درھم را سرنوشت شھر محاصره شده و يک انسان تصادفی
  .کاسيگين اين مفاھيم را از ھم جدا نمی دانست

وی که ھر روز  شاوراناز جمله م ديگراناف نيز به گواه  علی
دستوراتش را به  ،را به وی گزارش می دادند رسيده از پست مرسوالت

                                                 
. شاعر و نويسدرام نويس، سناريو). ١٩٧٩ـ  ١٩١۵(سيمونوف کنستانتين ميخائيلويچ  ١
  مترجم. هل اجتماعی روسيارج از
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از . گونه بود اينتحرير درمی آوردند و با وی به مأموريت می رفتند، 
بر علی اف  روسيسکونودر  کهآنچه به نظر شما « :پرسيديم اوخوف

   »؟ه استبود ، چهنھاد را بيشترين تأثير
نبايد  رخ بدھد و می توانستن سانحهچرا که اين . سانحهھمين  ـ اول
دريا . وجود نداشت وقوع سانحهاز شروط الزم برای  ھيچيک. رخ می داد

چراغ ھای . آسمان پرستاره و کشتی مسافربری غرق در نور بود، آرام
 نيز موتور ناوبری. بودندروی دکل ھمه روشن  چراغ ھای شتی وکنار ک

 کنترلمرکز  ،از بندر فاصله گرفت مسافربری کشتی زمانی که. مدرن بود
مرکز ھمان . ساختی در مسير مقابل باخبر وی را از آمدن کشتی بار

آدميرال «حرکت  در جرياننيز را  »واسف پتر«ناخدای کشتی  کنترل
کشتی باربری بايد امکان عبور بدون  بنابراين ه بودقرار داد »ناخيموف

اما کشتی باربری  .آدميرال ناخيموف فراھم می ساخت کشتی مانع را برای
ند که خالف قوانين با ھم توافق کردبر ناخدايان دو کشتی. اين کار را نکرد

 »واسف پتر«دستيار سوم ناخدای کشتی . گذرندچگونه از کنار ھم ب
اما ناخدا که به صفحه رادار  »!برخورد می کنيم بھمن اال« :ھشدار داد

. از کنار ھم رد می شويم. من ھمه چيز را می بينم« :گفت ،نگاه می کرد
و عدم وظيفه شناسی دو ناخدا  يیپرادعا »...پيش می رود نرمالھمه چيز 

   .به فاجعه ای جبران ناپذير انجاميد
ه آن غرق شدن و در نتيج و بی نظمی حيرت انگيز سھل انگاری

می  انسان را به تعجب وا آمدن اين فاجعه عظيم به وجودموف و ناخي
مسافران  فھرست کامل در ساحل: مسئوليت ناپذيریھم  بازو اما  ...دارد

کمک تأييد و  هبنابراين مجبور می شوند ب. نداردو خدمه کشتی وجود 
   .را فراھم کنند اسامیتصديق ديگران 

ً می توان گفت   طور و ھمين که علی اف آنجا اصالً نمی خوابيدتقريبا
نيمه  ٣الی  ٢ ساعت تا اوخوف سرگئيويچ والديمير. اوخوفھم معاونش 

چه زمانی انجام در چه کسی چه چيزی را را ـ شب شرح وظايف ھر کس 
علی اف از . آماده می ساخت و صبح ھمه چيز از نو آغاز می شد ـ دھد

   .قر در کشتيرانی می رفتصبح از ھتل به ستاد مست ٩ساعت 
مسئوليت علی اف روز دستور داد که  مينپانزدھگورباچف در 

مدير شعبه حمل و نقل و ارتباطات کميته  ،پاسترناک را بهدولتی کميسيون 
   :بازگردد مسکومرکزی تحويل دھد و خود به 

  .»مسئله ناخيموف را بررسی کنيمدر پوليت بورو خواھيم  می«
 مسکوکارھای ديگری در  امر در حقيقتآيا  ؟بود دليل اين دستور چه

بدون وی کارھا را می توانستند  ديگرجا در ايندر انتظار علی اف بود و 
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باچف عزيمت به گور .به اين دليل بوده باشد نداريمگمان  ؟نمايندکنترل 
علی اف . را در پيش رو داشت ی ديگرمالقات ھا و ديدارھا و راسنودارک

 وف مانع ازکلی حادثه آدميرال ناخيم به طورسک و روسيوو کارھای نو
راسنودار رسيد و از فرودگاه کآگوست به  ١٧دبيرکل در . ن می شدآانجام 

گزارش  »تاس«گزارشگران . کوچک آن به يکی از مناطق ايالت رفت
توقف نمود و با  ”روفسکاياتيتاونو“در ايستگاه  در طول مسيروی « :دادند

   .»داختساکنان آن به صحبت پر
امروز  ما« چه کهپرسيد که آيا از آن اجدبيرکل برنزه شده از ساکنان آن

روزنامه نگاران پاسخ  .يا نه راضی ھستند »دھيمدر کشور انجام می 
  .درج نمودنددر روزنامه ھا  »راضی ھستيم«تحت عنوان مردم را 

  
اکتبر حيدر علی اف در جلسه پوليت بورو به تشريح نتايج  ٣٠ در
کشتی آدميرال ناخيموف سانحه  دولتی تحقيق و بررسی عللون کميسي

نمايشی بر روی ديوار را به طور ھا نقشه از صبح روز گذشته . پرداخت
   .نصب کرده بودندسالن جلسات پوليت بورو 

بودجه سال آينده به بحث و تبادل نظر  و ابتدا راجع به برنامهرفقا 
ی وابسته به کميته مرکزی زبح کنترلو سپس به گزارش کميته ند پرداخت

 بررسی استيناف ھای ارسالی به حزب کمونيست اتحاد شوروی درباره
 ...گوش سپردند مين کنگره حزب کمونيست اتحاد شورویبيست و ھفت

  حيدر . واگذار نمودعلی اف باالخره گورباچف نوبت سخنرانی را به 
کامالً  ی خودودخ به ھمه چيز. معنا گزارش دادعلی اف بسيار کوتاه و پر

جنايتکارانه ناخدايان کشتی ھا و نقض مفتضحانه  سھل انگاری: آشکار بود
   .یدنورقوانين امنيتی دريا

به بالعوض  ضروری کمککه گفته می شد  پوليت بورومصوبه در 
مقصران مستقيم اين فاجعه . ه استاختصاص يافتخانواده ھای سانحه ديده 

 ،بودند »آدميرال ناخيموف«و  »فواس پتر«که ھمان ناخدايان کشتی 
رئيس سازمان . داده شدتشکيل  آنھابرای پرونده جنايی و  ندشد دستگير

کار لوکياننکو از حزب اخراج و از . آ. س ،»چرنومورسک«کشتيرانی 
 دريايی اتحاد شورویوزير ناوگان معاون  ،کوبنگولدو. و. آ. برکنار گرديد

» موراپالنيه« اتحاديه ئيسو رعضو ھيئت رئيسه  ،مايناگاشف. س. ب و
نظر  در آنھااز کار برکنار و مجازات سنگين حزبی برای  )دريانوردی(

ی اتحاد جماھير يدرياوزير ناوگان تسين معاون يوني. آ. ب. گرفته شد
ھمچنين  .خاطر مسئوليت حزبی جلب گرديده بشوروی سوسياليستی 

امنيت خطوط يشه ای ردريايی جھت افزايش وزارت ناوگان پيشنھاد گرديد 
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 راتدابير الزم  کشتيرانی و نظم و سازماندھی امور حمل و نقل دريايی
  .اتخاذ نمايد

حتی که رؤسا  دارندتوجه افرادی بادقت ھستند و به مسائلی  مشاوران
به چه نکته ای  اوخوفھم  و گاوريلوفھم ببينيد . نندنمی ک ھم فکرش را

ی به اتاق وقت :تعريف می کند فاوخو. ه می کننددر مورد علی اف اشار
د ه از چھره علی اف خوانده می شی ھمين لحظدعلی اف وارد می ش کار

   .و به مسئله ای می انديشد است که در افکار خود غرق شده
والديمير : گرداندری بازاحضور دستيارش وی را به مشکالت ج

بايد ، من امروز با نخست وزير يوگسالوی مالقات دارم، شما سرگئيويچ
   ؟چرا نمی نويسيد ...دوم... اول: آماده کنيد
در  قبل از احضار شدننبود که بگويد  آسانقدرھا ھم  آن اوخوفبرای 

را با خود ھمراه  »ناخدايی«حضور داشت و دفترچه  علی افدفتر 
 ردند،می ک عبور کيل ھمه ناخدايانی که اولين بار از کانالبه . ياورده بودن

ناخدای  ،اوخوفاين دفترچه برای والديمير . دش داده میاين دفترچه 
  .به حساب می آمدچندی پيش کشتی تجاری بسيار عزيز 

   !يويچـ من به خاطر می سپارم حيدر علی 
ً ـ     !؟حتما

 از حافظه ای قوی و فوق العاده برخوردار بودخود که با آنعلی اف 
ً مسائل مورد بحث را برای خود  اما د و اگر رکقيد می در دفترچه حتما

   .سخت می گرفت ،پذيرفتدقت انجام نمی  دستوری با
 زمان ھم اوخوفبه جز والديمير کارکنان دفتر علی اف ھمه معموالً 
غبطه می به حال وی  ھمکاران. خود به مرخصی می رفتند با رئيس

خوب استراحت می  حاال ديگربه حالت،  خوش« :خوردند و می گفتند
   .»کنی

علی اف که خودتان می دانيد  !هآر« :ی گفتھم در پاسخ م اوخوف
   »...رودمی  مرخصی چگونه

حيدر علی اف در . عادت کرده بودند آنھا می دانستند و به اين امر
   .از کار غافل نبوديک روز ھم  اما طول مرخصی به آذربايجان می رفت

سالم  :صبح بود ١٠ساعت  اوخوفبه  مسکوبه  وی اولين زنگ
  ؟کرده ايد ھاچه کار .علی اف ھستم ،سرگئيويچوالديمير 

   .دگزارشی کوتاه داده می ش
   .يويچحيدر علی فالن مسئله ھنوز حل نشده است اما ـ 

   .زنگ بزنيدمن  هب ٣ـ ساعت 
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گاھی اوقات . دوباره تماس می گرفت اوخوفغروب  ٧يا  ۶ساعت 
امنيت مخابراتی از  ناحيهاين «ھشدار می داد که  اوخوفبه تلفنچی 

 مکانی دربه منزله آن بود که علی اف  ھشداراين . »وردار نيستبرخ
در  چيز ھمهدرباره  گفتن سخنين بنابرا بسر می برد،کشور  دردوردست 

  . به مصلحت نمی باشدتماس تلفنی عادی 
  
   

  »نھدارج ب را نيکی وی می توانست«
  

ھا تا مدت  زهسا. وجود دارد فناوریدر به نام خستگی فلز اصطالحی 
پل بايد  پس از مدتیبنابراين ، مشخصی بار وارده را تحمل می کنندان زم
به می توان خستگی فلز را به کمک دستگاه . از نو ساختسدھا را  و ھا

خستگی انسان را مشخص چگونه می توان اما  ساختدقيق تعيين  طور
   .ساخته نشده استھنوز چنين دستگاھی  ؟نمود

داشت به  ريژکوف باز جلساتی که يوری باتالين پس از پايان يکی ا
 »ايوانوفسکايا«جا نگاھی به ميدان از آن. اتاق خود در طبقه سوم رفت

بررسی لوايح  هسپس ب. از ماشين بود پرچون ھميشه ھمميدان . انداخت
متعجب شد چرا که باتالين . وارد اتاق شدھمين لحظه علی اف . پرداخت

وی را به  و پوليت بورواول نخست وزير و عض معاون، حيدر علی اف
ممکن است چه اتفاقی . نزد خود نخوانده بود بلکه خود به نزد وی آمده بود

   ؟افتاده باشد
آمور و مجموعه  ـ حيدر علی اف درمورد اجرای پروژه بايکال

 با وی ،شدت در مسير خطوط سراسری حل می مشکالتی که می بايس
ً درباره نادرستی يا  یرستتشخيص د دشوار بودن« سخن گفت و ضمنا

وی از باتالين خواست . صحبت کردنيز  »مسائل برای افراد غيرمتخصص
  .گيرد بر عھدهآمور را ـ تا بررسی مسائل بايکال 

برای وی ھمه اين کارھا  ک کردندر اتالين اعتراض کرد و افزود کهب
   .نيز دشوار است

ی به تجربه تخصصبا توجه . ر استت برای شما آساندر عين حال ـ 
   .می کننداعتماد زياد به شخص شما متخصصان با احترام  شما

 ،جريان آن بودند که تنھا حيدر علی اف و باتالين در آنجااز اين گفتگو 
در طول تاريخ چه در گذشته و . برای ما بسيار حائز اھميت بوده است

در رأس به مجرد آنکه  نندحتی در حال حاضر رھبران گمان می ک
 زبانو  م کشاورزیوعلوم از علگرايشات در ھمه  ندفتقرار گرحاکميت 
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سرآمد  نقاشی و مجسمه سازی و فضانوردی گرفته تا باله و شناسی
برنامه انتقال  و کيبرنتيکسرنوشت ژنتيک و . ديگران خواھند بود

شوروی به دست افراد تازه کار امور ديگر رودھای شمال به جنوب و 
  .سپرده شده بود

اف نزد فردی که در سلسله مراتب حزبی و اعتراف حيدر علی 
بدون شک گامی مردانه ، پايين تری قرار داشت ردهوی در  اقتصادی از

تالين اين گونه به پايان خود با باگفتگوی علی اف . به حساب می آمد
 ديگران ھيچ. »می کنم به اين کار بپردازيد خواھشمن از شما « :رساند

   .گاه با اين لحن صحبت نمی کردند
نيز ھماھنگ  ريژکوفو افزود که بايد اين مسئله را با  پذيرفتباتالين 

و بدين ترتيب باتالين در  نيز علی اف را درک نمود ايوانويچنيکالی . نمايد
سورومويسک قرار آمور و تونل  ـ دولتی امور بايکالرأس کميسيون 

   .گرفت
ی اف با ازمان ھايی که حيدر علادارات و س ،خانه ھادر ميان وزارت

بوريس کميته نشر دولتی نيز قرار گرفته بود و  ،کار داشت و ھا سرآن
من : وی می گويد. داشت بر عھدهمسئوليت آن را  پاستوخوفنيکاليويچ 

چند بار به حيدر علی اف مراجعه کرده بودم و بايد بگويم علی اف بسيار 
    که توجھی به آن صورت را مشکالت اين بخشھمه  انهو خالق دقيق

و اگر دقيق تر  می يافتبايد صنعت چاپ توسعه . ، درمی يافتنمی گرفت
 ...مدرن توليد کاغذ، رنگ و فناوریبگويم بايد صنعت چاپ بر اساس 

ه اتخاذ و تصميماتی سنجيد کردمده را حل می عوی مسائل . ساخته می شد
   .نمود می

   ؟ـ مثالً 
وی از . کردـ علی اف در توسعه صنعت چاپ از ما پشتيبانی می 

ما  .از ما حمايت نمودکامالً غيرمنتظره جمله افرادی بود که در اين ايده 
اعالميه پيش فروش کتب پوشکين و لرمانتف را منتشر تعداد نامحدودی 

متقاضی جھت خريد اين اعالميه با استقبال بيش از ده ميليون . ساخته بوديم
        تھيه جا بايد ک را ازکاغذ . ين روبرو گرديدشککتاب سه جلدی پو

حداکثر با استقبال پنج ميليون متقاضی  پيش بينی می کرديم که ؟می کرديم
طرف  از ده ميليون ھم آنمواجه خواھيم شد اما وقتی که تعداد متقاضيان 

می کرديم  اضيان عذرخواھیقيا بايد از مت. فکر چاره افتاديمبه  ،تر رفت
يم و يا آنکه بايد ھالک می شديم و ھا برمی گرداندو پول ھايشان را به آن

   .سرانجام پيدا کرديم. منابع آن را پيدا می کرديم
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پنجاه : رويداد جالب ديگری را ھم برايمان بازگو می کند پاستوخوف
معموالً رؤسای کميته به وزيران ھديه ای . سالگی را پشت سر می گذاشتم

د و اين امر اصوالً با می دادند اما چندی قبل نشان لنين به من داده شده بو
 مدالمن برای دريافت  .تناقض بود فاصل الزم برای اھدای مدال در حد

لبخندی  پاستوخوف. سال زمان کم داشتم تا يک سال بعدی چيزی بين نيم
 ؛فيس از جانب حکومت به من داده شدسرانجام ھديه ای بسيار ن: می زند

  . تصويری پوچ و بی معنی در قابی چوبی
اتفاق  هعلی اف به عنوان معاون اول ب. دعوت کردندرملين مرا به ک
 شورای وزيران اين تابلو را به من اھدا رئيس دبيرخانه ،اسميرتيوکوف

اکتبر بود و . باز می شد مسکود وبه ر وپنجره اتاق حيدر علی اف ر. نمود
   ...ھوا سرد

ته ، البپاستوخوفرفيق « :گفته بودند شوخیبه ھنگام اھدای تابلو به 
از اين پس مدال ھای . شما لياقت مدال را داريد اما قانون قانون است

وقت به شما  اما چنين تابلويی شايد ديگر ھيچ زيادی دريافت خواھيد داشت
  .»داده نشود

م ا ی کردم و يکی از بھترين سخنرانی ھای طول زندگیسپاسگزارمن 
  شما تقدير بعملچه فرقی می کند که با چه وسيله ای از : نجام دادمرا ا

ببخشيد حيدر علی اف، . که به کار شما توجه می شود تسمھم آن ،می آيد
من در پشت اين رود در زاموسکورچيه بزرگ : می خواھم چيزی بگويم

من اکنون در . فوت کرد ١٩۴٢پدرم در سال . مادرم کارگر بود. شدم
 .ام ايستاده ،کشور استحکومت رودرروی فردی که نماينده  مقابل شما

    اين برای پسری که با دوستانش در زاموسکورچيه به دنبال سگ ھا 
می دويد و از مدرسه فرار می کرد و با بچه ھای به سينمای اودارنيک 

امروز مفتخرم که در کرملين در . ترين پاداش است بزرگ ،می رفت
   .مسپاسگزار. مقابل دو نفر از شخصيت ھای شايسته ايستاده ام

   .به ھمراه تابلوی اھدايی اتاق را ترک نمود خوفپاستوبوريس 
به عنوان معاون اول وزير امور  پاستوخوف. ھای بسياری گذشت سال

  ...و ديدارھا، مذاکرات. باکو آمدخارجه روسيه به 
اف به مدد حافظه استثنايی خودش با يادآوری کنگره  حيدر علی

را به حيرت  انمھم ،کومسومولی که در آن با يکديگر آشنا شده بودند
  .وی ھمه چيز را به خاطر داشت .واداشت

ھمه چيز . گونه بود ھمين نيز شا تا آخرين روزھای زندگی علی اف
اتفاق افتاده بود و ھر آنچه  گذشتهشب در آنچه که  رھ. داشت خاطررا به 
   .من متحير ماندم. رخ داده بود گذشتهبيست سال در  که
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به خاطر  پنجاه سالگی خودتان را :پرسيد پاستوخوفحيدر علی اف از 
   ؟تابلو را به شما تقديم کرديم اسميرتيوکوفاتفاق  هيادتان ھست که ب ؟داريد
  ...، يادم ھستآریـ 

مدال از اين  ؟را تکرار کنم ه بودمگفتموقع  آنچه که ـ می خواھيد آن
چنين تابلويی شايد ديگر به شما ، نيکاليويچپس زياد خواھد بود اما بوريس 

    ...داده نشود
اين تابلو در : گفت ،که تحت تأثير قرار گرفته بود در حالی پاستوخوف
تصوير بھار تازه فرا . خيلی به آن نما می دھد وزان است ويالی من آوي

   ...مسکو مهحورسيده درخت ھای توس 
 .می افتم افاکنون ھم وقتی به اين تابلو نگاه می کنم به ياد حيدر علی 

   .ارج بنھد را نيکی توانست وی می
  
  

  ؟سرگرمی شما چيستمشغوليات و 
  

به  پاستوخوف و کونارف، بيريوکوف، باتالين، ريژکوفبه طور کلی 
  حال ببينيم حيدر. به شمار می آيند ردهی در يک ھمراه علی اف افراد

 يادی کنيمبد نيست  ؟خود چگونه مانده است مرئوساندر اذھان علی اف 
که انديشمندی ، ناشر، روزنامه نگار و گاوريلوفيچ تيموفيو راز الکساند

ای علی اف در زمان معاون اولی وی در شور دستيارسال به عنوان  ٣
   .کنارش حضور داشت در وزيران اتحاد

مصاحبه ھايی با ده ھا  گاوريلوفبا گزينش پيش از انجام مصاحبه 
ی به برخ. ورت گرفته بودمعرفی شده از سوی کارمندان دفتر ص نامزد

اکنون . حضوری از طريق پرسشنامه و برخی نيز حضوریصورت غير
   .رسيده بود گاوريلوفنوبت به 

يکی از  وی پس از آگاھی از زمان مصاحبه تصميم گرفت تا با
 ،که علی اف را بسيار خوب می شناخت روزنامه نگاران کھنه کار

 خود با آن شدهاز صحبت ھای رد و بدل  گاوريلوف. مشورت نمايد
در  آنکه اول« :می گويد ،انجام شد ١٩٨۴اه می روزنامه نگار که در م

معلوم است با که  انگونهھمشرق نظر داشته باش وی فردی شرقی است و 
که وی فردی است که در کميته امنيت دولتی دوم آن .ظرافت ھمراه است

انگشتت بچرخانی و حيله گری کنی، دور بوده و اگر بخواھی وی را 
وی از  مضاف بر آن. يستھيچ نيازی ھم به اين حرکت ن .تبيھوده اس
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دانش روانشناسی و تجربه عظيم عملی در امور ويژه و در کميته مرکزی 
ه ای که می توانم به تو بکنم سومين توصي. جمھوری برخوردار است

مبادا تو ھم از آن  ،می کندست که اگر ديدی وی از اين شخص تعريف آن
   .شخص تعريف کنی

   ؟کدام شخص ازـ 
   .»ادوارد شواردنادزهـ آموروسيويچ 

با چنين توصيه ھايی برای مصاحبه به طبقه دوم ساختمان  گاوريلوف
شورای وزيران در کرملين نزد علی اف رفت، به ھمان اتاقی که زمانی 

 :با تبسم گفتدفتر منشی . ف کار می کردوويچ مولوتائيلوياچسالو ميخ
شما را به  جلسهپس از پايان . ده استحيدر علی اف عذرخواھی نمو«

 به اتاق فرا گاوريلوفده دقيقه نگذشته بود که . »حضور خواھد پذيرفت
   .خوانده شد

بار به اين اطمينان رسيدم که  بعدھا چندين :خود می گويد گاوريلوف
می توان گفت کامالً  و از خصوصيات شخصيتی وی می باشد يق بودندق

   .تقاضا داشتھمين را وی از ديگران نيز . دقيق
بفرماييد بنشينيد الکساندر : از پشت ميز دراز نموددستش را علی اف 
  ؟سرگرمی شما چيستمشغوليات و . تيموفيويچ

   .ندارم مشغولياتیـ می دانيد رفيق علی اف، من ھيچ 
   ؟ـ مثالً به ماھيگيری نمی رويد

   .ـ نخير
  ؟مند ھستيده به چه چيزی عالق ـ پس آخر
   .مندمه به نوشتن عالق. ه کردن را دوست دارمـ مطالع

شما بايد سخنرانی ھای مرا . ـ من ھم خواندن و نوشتن را دوست دارم
   .خوانده باشيد
: علی اف در ادامه پرسيد. سرش را به نشانه تأييد تکان داد گاوريلوف

   ؟مرا خيلی کوتاه جمع بندی کنيد ه ھاینوشت زمينهچگونه می توانيد 
   .اجتماعی سياسی :فرمول آن را پيدا کرد گاوريلوف

   .ـ درست است
 :حيدر علی اف در ادامه افزود. ھا به ھمين جا ختم نشداما صحبت آن

ا انتخاب شما به عنوان گفت که من اصالً شما را نمی شناسم و ب توانمی 
  .ريسک می کنم معاون خود

 نتوانم آخر من ھم ريسک می کنم و اگر اما: نيز پاسخ داد گاوريلوف
   .مسئوليت آن متوجه من خواھد بود ،يمآاز عھده اين کار بر
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متذکر شد که  گاوريلوفعلی اف به . علی اف از اين پاسخ خوشش آمد
و حتی افرادی که با آنھا کار می کند را خالی نگذاشته است گاه پشت  ھيچ
کاری می کرد که شخص چيزی را  ،بايست از کسی جدا می شدمی اگر 

   .می توانم اين را به شما قول بدھم: ضمناً افزود. دھداز دست ن
ـ رفيق علی اف، اين برای من خوب است اما به طور کلی زندگی با 

   .ريسک ھمراه است
، مدارک را تحويل دھيد و شروع به باشد: علی اف لبخندی زد و گفت

   .کار کنيد
 ھنوز کرد و ھمکاری میسه سال با حيدر علی اف  گاوريلوف

اطمينان وی  .کرده استحفظ را خود نسبت به رئيسش صميمانه ات احساس
  .»علی اف می توانست خدمات مفيدتری برای کشور انجام دھد« که دارد

ھمه « که ه بودگفت گاوريلوفعلی اف در پايان اولين مالقات خود با 
اگر شما الزم دانستيد . چه که من به شما دستور می دھم بايد بين ما بماندآن

  .»تشريف بياوريد ،ی را شخصاً به من گزارش دھيدمطلب
ت وزير کسی از اين حرکت طبيعی است که در دفتر معاون اول نخس

برای محسوس  یرقابتدر ميان مرئوسان ھميشه . ه باشددمخوشش نيا
     افرادی تنگ نظر پيدا  وارهدسترسی به اتاق رئيس وجود دارد و ھم

ھمچون نفاق و دورويی، حيله  تحساد ؟کرد توانچه می اما  می شوند
نه اخالق مسيحی و نه آداب . است فناناپذير ...و گری، کينه و نفرت

کاری از پيش  ھاگونه رفتار ھيچکدام نتوانستند در مقابل اين کمونيستی
می کنيم  گمان ؟دارد مذھبیمگر موازين اخالقی کمونيستی يا . ببرند

   .ارداخالق محض يا وجود دارد يا اصالً وجود ند
کارمندان خويش بی جھت  مشغولياتپرسش حيدر علی اف در مورد 

وی اطمينان داشت . کليدی وی به حساب می آمد سؤالاين پرسش . نبود
اگر فردی به ماھيگيری سرگرم باشد پس از دوشنبه تنھا به قالب 

انجام  از فکر می کند و اين حرکت مانع ماھی طعمهکرم و  ،ماھيگيری
البته می توان در اين مورد با علی اف به مباحثه . می شود شخص کار

ذکر نمود که اين مشغوليات ھميشه مانع پرداخت و نمونه ھای بسياری 
       پافشاریخود  عقيدهبر  در اين زمينه اما وینخواھد بود انجام کار 
  .می ورزيد

به استثنای روزھايی که طبق حيدر علی اف « :می گويد گاوريلوف
 ،می کردبدرقه از کسی استقبال می نمود يا شخصی را  پروتکل بايد

می آمدم و به  ٨من ساعت . بر سر کار حاضر بودديگر  ٨:۴۵ساعت 
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ر مدارک نگاه می انداختم گو دي ”تاس“، اخبار خبرگزاری رسيدهنامه ھای 
  .و زير نکات قابل توجه خط می کشيدم

ً از ساعت ، ھاصدای زنگ  ؛شروع می شد ١۵:٩ روز کاری رسما
کامالً دقيق برنامه ريزی علی اف زمان کاری خود را . ديدارھا و جلسات

به اما  نموداتی را بر روال کاری اعمال می البته زندگی تغيير می نمود
پيش بينی شده بود و اين حرکت به وی امکان از قبل ھمه چيز کلی  طور

آن قيق دبه اداره و  ودهچنين سيستم عظيمی را سازماندھی نم تامی داد 
      برای رئيس خود قائل بوديم و کمی ھم احترام بسياری ما  .بپردازد

وقت بر سر  ھيچ. دکرن تنبيهوقت کسی را سخت  ھيچ او. می ترسيديم
تند سرپيچی از دستور وی ھمه می دانسدر عين حال کسی فرياد نکشيد اما 

  .»محال است
د اييبي« :ه بودندرا دعوت کرد گاوريلوفبار چند  ھمکاران آذربايجانی

مخالفت نمی کرد  گاوريلوف »...، استراحت می کنيدتيموفيويچالکساندر 
تقاضاھا سری برخی مسافرت ھا معموالً يکوی می دانست . اما نمی رفت

و طبيعی است که چنين شخص محافظه کاری  را به دنبال خواھد داشت
   .نمی خواست وامدار کسی باشد

ش از سفر به دستيارريافت که علی اف از سوی برخی افراد د
 فرارا نزد خود  گاوريلوفبه ھمين جھت . آذربايجان احتراز می کند

به من گفته اند که دوست نداری برای  !ببين الکساندر«: تخواند و گف
ً ايناس اين صحبت از نادر  »؟است گونه تراحت به باکو بروی، حقيقتا

اعتماد آميز مورد  مواردی بود که رئيس طرف مقابلش را با لفظ توی
مبنی بر مناسب بودن استراحت  دکتر توصيه گاوريلوف. خطاب می داد

علی اف وی را . کرددر مناطق معتدل روسيه برای ھمسرش را بھانه 
زده مان می کنيم که علی اف داليل واقعی آن را حدس گ. برانداز کرد

   :در اين مورد سخنی به زبان نياورد اما گفت علی اف .باشد
جا دريای فوق العاده آن. ویو خيلی اشتباه می کنی که به باکو نمی رت«

   »...ای دارد
من در بسياری « :و افزود کردوصف خزر نيز بسيار صحبت در  و

دريايی از کشورھا بوده ام، در درياھای بسياری شنا کرده ام اما باور کن 
 برو ،برو الکساندر !اين دريا شفابخش است. وجود نداردبھتر از خزر 

   »...جا استراحت کنآن
من قول : اد می آوردآن گفتگوی فراموش نشدنی را به ي گاوريلوف
حيدر علی اف را  اکنون معنای رنجش. نتوانستم برومھم  دادم اما باز
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 صميمانه دعوت می کنند اما وی صاحبخانه را کسی را  درک می کنم؛
   !می رنجاند و نمی رود

علی اف در سراسر کشور از جمله مأموريت ھای مشترک با حيدر 
به  ،مانده است گاوريلوفدر ذھن ھنوز  ...اشيا، ولگاگراد ووآلتای، چو

 عالوه برعلی اف  و ی کاری بودنديمأموريت ھا که اين سفرھاآن ويژه
از قبيل سخنرانی در جمع فعالين  مرسومبرنامه ھای از پيش تعيين شده 

التی و سرکشی به کارخانه ھا صحبت در کميته ھای اي ،قتصادیحزبی و ا
مثال  به طور. برنامه ھای اضافه مخصوص به خود داشت ھا و مجتمع

ھا را بپرسد، چيزی از روی  بزند، قيمت دوست داشت به بازار سروی 
خاطرنشان می سازد در  گاوريلوف. پيشخوان بردارد و مزه آن را بچشد

، می شدرگزار به مناسبت آمدن يا رفتن کسی بکه ناھار  ھای ضيافت
در پشت  .بسنده می کرد کنياکتنھا به يک گيالس کوچک حيدر علی اف 

نمی کشيد و با قيافه ای عبوس پشت ميز نمی نشست بلکه  درھمميز ابرو 
د و اما کرشوخی ھم می . بسيار بانشاط و سرزنده به صحبت می پرداخت

خاطر وی از کسی ھديه نمی پذيرفت و به ھمين : شايان توجهنکته ای 
اين خصوصيت وی را می دانستند ھمه . ھيچ وقت به وی ھديه نمی دادند

  .ودنين چيزھايی به سرعت پخش می شه چرا کچ
استقبال گرمی از ما بعمل آوردند و . روستا رفتيمبه مدرسه  در آلتای

 عالی رتبه یرھبراولين بار  برای. حلقه ھای بزرگ گل به ما تقديم کردند
در اتاق آموزگاران با . بود آمده آنھاه شھر دورافتاده بدر چنين سطح آنھم 
ھا صحبت کرديم و راجع به نحوه زندگی، ميزان حقوق و فشار کاری آن

   .آنھا پرسيديم
   ؟آيا دانش آموزان برايتان گل ھديه می آورند :پرسيد مھمان
   .در اول سپتامبر، ھشتم مارس و پايان سال تحصيلی. ـ البته

   ؟ين حرکت به منزله رشوه باشدـ فکر نمی کنيد ا
حرف ھای زيادی درباره در ھمان ماه ھا  .تصادفی نبود سؤالاين 

بر کاری و ضرورت مبارزه قاطع با ارتشا و دريافت ھدايا درآمدھای غير
   .ھا افتاده بودسر زبان

شايد : يکی از آموزگاران زن پس از وقفه ای طوالنی به سردی گفت
گل گران  جاآن شايد در. به حساب می آوريد شوهاين را ر مسکوشما در 

عذر می خواھم . ھستجا ھمه حيات ھا پر از گل است اما نگاه کنيد، اين
اين تازه يک بعد کار . اما اين گل ھا از نظر مادی ھيچ ارزشی ندارند

 گل اگر در چنين روزی برای من . است بعد ديگر بعد معنوی آن است
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نه  که من ستآناين حرکت  یامعنچون  نمی آوردند من استعفا می دادم
ما برای  .ھاوالدين آن دارم و نه نزد ارزش و احترامیدانش آموزان  نزد

   .شما نيز به عنوان احترام گل آورده ايم
   .حيدر علی اف با دقت گوش داد اما ديگر به صحبت ادامه نداد

در محافل ادبی زمانی که علی اف در باکو انجام وظيفه می کرد، 
پايتخت بار حيدر علی اف در کانون نويسندگان  پيچيده بود که يک کومس

اگر بگوييم حتی . خوانده است از بررا پوشکين » يوگنی اونگين«اثر 
حيرت نويسندگان حاضر در کانون که به ميزبان خود گوش سپرده بودند 

علی اف با دانش خود درباره پوشکين به آنھا  .کم گفته ايم ،زده شده بودند
سال ھا بعد به ابتکار رئيس جمھور آذربايجان از  .وک وارد نموده بودش

   .تنديس شاعر کبير روسی در باکو پرده برداری شد
   از توانايی  مسکوپس از گذشت يکی دو روز تمامی محافل ادبی 

 .شکين و لرمانتف خبردار شده بودندعلی اف در از بر خواندن آثار پو
آثار فضولی، نظامی و حسين جاويد ديگر  ادبيات کالسيک آذربايجان و

   .جای خود داشت
حيدر مترقی  یختشناحس زيبا ويدادضمن يادآوری اين ر گاوريلوف

معماری با مھارت بسيار وی  :سازد علی اف را می ستايد و تصريح می
را مورد ارزيابی قرار می داد و از نقاشی، مجسمه سازی و تئاتر بسيار 

ارايف، قاراقھمين دليل ھنرمندان معروفی چون  به. درمی آورد خوب سر
صالح . مند بودنده امايف و طاھر صالح اف به وی عالققنيازی، مسلم ما

پرتره زيبايی از رئيس جمھور را  آکادمی نقاشی روسيهرئيس معاون  ،اف
   .به تصوير کشيده است

اتفاق جالب ديگری را که با اين موضوع نيز بی ارتباط  گاوريلوف
بدون دعوتنامه به عنوان يک  گاوريلوف. به ياد می آورد ،شدنمی با

دو نفر روی «و به تماشای نمايش  تماشاگر عادی از گيشه بليط خريد
   .رفت »االکلنگ

، تيموفيويچسالم الکساندر : مدصبح روز بعد زنگ تلفن به صدا درآ
   .ھستم فوتاباکمن 

   ـ سالم اولگ پائولويچ
اما زنگ زدم تا بپرسم آيا از نمايش  داريمن یاز نزديک آشناي ھمـ ما با 

   ؟خوشتان آمده است
دليل اين تماس را دريافت و پاسخ داد که به عنوان يک  گاوريلوف

ارزيابی رسمی  تماشاگر از نمايش بسيار خوشش آمده است ولی نسبت به
. کندنمی تواند اعالم نظر  ،مشتاق شنيدنش بود بسيار که شايد طرف مقابل
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آيا شما نظر خودتان را به : مستقيم پرسيدمحبوب تماشاگران غيربازيگر 
   ؟حيدر علی اف ابراز نموده ايد

باره نپرسيدند اما اگر شما اصرار  ـ نخير، ايشان از من چيزی در اين
   .داريد با ايشان صحبت می کنم

   .، برايم جالب خواھد بود نظر حيدر علی اف را بدانمیبل یـ بل
ی گفتگوھای خود با حيدر علی اف اين موضوع را در البال گاوريلوف

   .با وی درميان نھادنيز 
و  ؟چه می گوييد ،اگر دوباره به شما زنگ زد: علی اف خنديد و گفت

 بگوييد من اين نمايش را نديده ام و: منتظر جواب بماند ادامه داد آنکه یب
  .آن ندارم بهھيچ انتقادی 

و  ندگفتمی  سخن انهادی و ايرادجويانتق یمعموالً رجال فرھنگی با ديد
وقت در  ت اين مطلب را جا بيندازد که ھيچعلی اف می خواس در حقيقت

  .تقادی نسبت به تئاتر دخالتی نداردنبرخوردھای تند و ا
به امور فرھنگی علی اف  با آنکهد و ھنرمندان اين را درک می کردن
اداره . کردند مراجعه میاو به  کمکمشغول نبود اغلب برای درخواست 

. ری و فعاليت ھای تئاتری بودآگر مسئول اتخاذ برنامه ھای رپرتوای دي
   .داشت بر عھدهشورای وزيران تنھا بعد مادی مسئوليت فرھنگی را 

می پرداختند و  »بلشوی تئاتر« وربه ام ريژکوفعلی اف به ھمراه 
  .مشغول بودند ...و، صنعت فيلمسازی انتشارات امور هب تفصيالً 
 ،امه آرمن جگرخانيانن ارسالی به علی افدر ميان نامه ھای  یروز

تھيه  درتقاضا نموده بود که جگرخانيان . بودنيز  سينمابازيگر معروف 
علی اف اين نامه را به رئيس شورای شھر . خانه به وی مساعدت گردد

که آن را از سر خويش رفع کرده نه آن ،ف ارجاع دادوپروميسل مسکو
   .نامه دستور اعطای کمک را نيز تحرير نمود ھامشدر  باشد بلکه

خواھش کرد  گاوريلوفسی با اآرمن جگرخانيان طی تم پس از دو ماه
  .حيدر علی اف برسانداطالع فراوان وی را به  گزاریتا مراتب سپاس

  
  

  اتحاد شوروی ت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيستپولي
  
پوليت بورو  »آشپزخانه«به  یسراکنون بياييد به کمک بوريس يلتسين 

. که درب آن با قاطعيت بسيار بر روی ھمه غريبه ھا بسته مانده بودبزنيم 
   ؟صورت می پذيرفتدر آنجا چه اتفاقاتی 
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اعضای پوليت بورو که : جلسات معموالً بدين نحو آغاز می شد«
ھای نامزد. در يک اتاق جمع می شدند ،درجه اول به حساب می آمدند

پوليت بورو که درجه دو محسوب می شدند و دبيران کميته  عضويت در
مرکزی به عنوان اعضای درجه سه در سالن صف می کشيدند و منتظر 

پشت سر دبيرکل بقيه اعضای پوليت بورو . آن بودند تا دبيرکل ظاھر شود
   .طبق درجه بندی می آمدند

ی سلسله مراتب حزب حزب فرنشيندر  جامی توان گفت که در اين...
   .بسيار دقيق رعايت می شد

از کسی معموالً گورباچف  .لسه پوليت بورو آغاز می گرديدسپس ج
وقتی که . نسبت به دستور روز نظری دارد يا خيرآيا  که اصالً نمی پرسيد

که در ايناز  اطرات خود مثالً می توانست از خ ،می کرد آغازجلسه را 
در اولين . سخن بگويد ،استديده  را چيز فالن مسکواز جمله در  فالن جا

نين رفتاری چمعموالً  سال کاری من به عنوان دبير کميته شھری حزب
وی جلسه را با چنين صحبت  لی الخصوص از سال دومديده نمی شد اما ع
فالن . مناسب نيست مسکوفالن چيز و فالن چيز در : ھايی آغاز می نمود

   .به وجود می آورد اين رفتار وی در من حالت عصبی بدی. چيز بد است
 موضوع بالفرض ،بحث و مذاکره پيرامون يک موضوع ،پس از آن

ھا گورباچف گاھی اوقات از قبل با آن. آغاز می شدوزرا تعيين کادرھا يا 
بدون ھماھنگی وزير آينده را به پوليت بورو  ھم می کرد و گاھی ھماھنگ

   .می خواند فرا
نايی اوليه با مواد دستور پس از آش موضوعدر زمينه ھر  همذاکر...

 اما به نظر من اين مسائل دير در. روز جلسه پوليت بورو آغاز می شد
 درست است که برخی اوقات يک ھفته قبل در. قرار می گرفتما اختيار 

طبق معمول يکی دو روز قبل از  جريان اين مطالب قرار می گرفتيم اما
مسائلی که پايه و اساس  ھا آگاه می شديم و به ھمين دليل بررسی عميقآن

در چنين زمان کوتاھی عمالً  ،داصول زندگی در کشور را تشکيل می دا
ی کرديم و در ما بايد با متخصصان مربوطه مشورت م. ممکن بودغير

ديدگاه ھای صاحب نظران را که از نزديک با  رابطه با اين مسائل
د يا به عم ليکن به. جويا می شديم ،مشکالت دست و پنجه نرم می کردند

فرصت بسيار کوتاھی در اختيار ما قرار داده  خاطر عدم سازماندھی امور
  .می شد
      معموالً پيش درآمد سخنرانی توسط گورباچف بر زبان رانده...
قات و گاھی او به اجرا درمی آوردوی اين کار را به طور کامل  .می شد

توسط دبيرخانه ه از نامه ھايی کيکسری  جھت تأييد و تصديق افکار خود
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  ھا رايکی دو تا از آن کرد ومی استفاده  ،می شد آمادهبرای وی از قبل 
   .می خواند

ً  کلی اين مقدمه سازی ھا به طور  را نتايج مباحث طرح قطعنامه غالبا
ھمه  در حقيقت. از پيش تبيين می نمود ،آماده شده بود دستگاه از سویکه 

امی اعضای پوليت بورو به صورت تم. اداره می کرد دستگاهکارھا را 
   .داده می شدنددر اين مباحث شرکت  نمايشی
ھا ھم بارز و آشکار قدر آن توان گفت که بی معنا بودن جلسات می...
کم اثر بودن  ،چه که با گذشت زمان بيشتر عيان می گشتاما آن نبود

. خود و سخنرانی خود می شد محوگورباچف بيشتر . فعاليت ھای ما بود
از حرف زدن و چرخيدن به دور يک موضوع را دوست داشت و  وی

کامالً آشکار بود که قدرت حاکميت وی . توان اين کار ھم برخوردار بود
. استداده  کفاسارت خود گرفته و وی حس واقع بينی را از  دررا 

در اين توھم پوشالی بسر می برد که پرسترويکا در گستره ای  گورباچف
و به زودی توده ھا و خاک ھا می شود گرفته  بکار بسيار وسيع و عميق

   .می نورددرا در
دی نبار ھم که شده سعی کند با ت يکحتی من به خاطر ندارم کسی 

   »...به گورباچف اعتراض کند اما من می کردم بسيار
   

اين ارزيابی پس از ھمه . گونه بود عملکرد جلسات پوليت بورو اين
ت يمکاکه يلتسين در رأس حگرفته است صورت و در دوره ای  اتفاقات

از حکومت کامالً  ساختن وی و جدا نبود و رنجش يلتسين از دور زدن
خود وی ھيچ دست کمی از گورباچف و ديگر اعضای . مشھود است

به حساب می آورند و به  دواما وی را فردی درجه  ردپوليت بورو ندا
توصيف  ...درندا و در سالن عمومی نگه می دھناتاق ويژه راه نمی د

از اين ارزيابی وی . پوليت بورو بسيار جالب استعضای يلتسين از ا
آيا . اثر گوگول می اندازد »نفوس مرده«اشخاص ما را به ياد کتاب 

   ؟را به خاطر داريدـ وشکين يسوباکويچ، نوزدرف، پلاين اثر ـ قھرمانان 
ه شورای ھيئت رئيسوقت رئيس  ،آندری گروميکو«يلتسين از ديدگاه 

صورت می داد، با  يک چيزھايی. وجود خارجی داشت »گويا«عالی 
کسی به  اينکهديدار داشت، سخنرانی می کرد اما در اصل کار مثل  کسانی

 از گذشته ای دور البته نه آنانگار که گروميکو  ...وی نيازی نداشت
در  قدر ھم درنمی يافت که البته آن. به حال آورده شده بود قدرھا ھم دور

در چه ھا صحبت عموماً دور و بر چه اتفاقاتی می افتد و نمی دانست که 
   .»زمينه ای است
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رئيس شورای وزيران اتحاد جماھير  ريژکوفيلتسين منتقد برای 
 فو، چبريککنترل حزبیسولومنتسف رئيس کميته  ،سوسياليستی شوروی

ای پيدا  عبارات شايسته لوکيانوفرئيس کميته امنيت دولتی و نيز برای 
  :نکرد
مجموعه ای . اداره کندعادی را شرايط غير دو نمی توانا: لوکيانوف«

انعطاف ناپذيری، عدم استقالل  :حزبیـ  بوروکراسی از خصوصيات
   .دوو ديده می شادر درونی و نداشتن افق فکری وسيع 

گريشين نام او را در فھرست طرفداران  از بدبختی وی :دلگيخ. ای. و
يش نوشته بود و می خواست وی را به درون ترکيب پوليت خوبه نزديک 

بورو بياورد و پيشنھاد داده بود که او را به جای رئيس شورای وزيران 
   .انتخاب کنند

ً حرفه ای و فعال گمان می کنم که وی يکی از دبيران ... کميته نسبتا
   .اشدمرکزی ب

با ، صميمی و مبارزشخصی کامالً  :وزير دفاع ،يازوف. ت. د
اما  استاحيه يا ستاد اعتماد به وی ممکن برای فرماندھی ن. پشتکار

و به ھيچ روی  استتنگ نظر . اردآمادگی پست وزارت دفاع را ند
   ...نيستانتقادپذير 

  :دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست اوکراين ،شربيتسکی. و. و
ی نمزمانی که  انگونهھم ردھراس دااو گورباچف از دست زدن به 

  .خواست مسئله علی اف را حل کند
ترين و  مھم :دبير کميته مرکزی و عضو پوليت بورو ،فيمدود. آ. و

افکار و ايده ھای جديد نداشتن اطاعت پذيری و  او اساسی ترين ويژگی
   .»می باشد

 ً . گونه توصيف می کردھمکاران خود را بدينھمه آری، يلتسين تقريبا
ه اوج تنھا افرادی بی ذوق و بی استعداد ب ،اگر گفته ھای وی را بپذيريم
کافی برای يلتسين  به اندازه بودند کهھا  نھمامراتب حزبی می رسيدند و 

دستگاه  خاصاز ديدگاه يلتسين ھمان ھا که نمايندگان . شدندارزش قائل ن
   .به محو گورباچف مبادرت ورزيدند ،حکومتی شوروی بودند

رئيس جمھور روسيه می توان در مورد بسياری از توصيفات اولين 
اف، علی  ازدر مورد ارزيابی ھای منفی وی  به ويژهمباحثه نمود 

چه که يلتسين از اعتراضات باالخص درباره آن ...و ، شربيتسکیريژکوف
جای بحث  ،و سکوت ديگران در جلسات پوليت بورو نام می برد خود

وی ه شخص آنکخصوصاً است رد زيرا که معموالً برعکس بوده وجود دا
   .سکوت اختيار می کرد



 274

 ،نظر دقيق والری ايوانويچ بولدين بنا به اظھار. مھم اين نيستاما 
رای مبارزه ب«شوروی  اتحاد ن دبير کميته مرکزی حزب کمونيستمعاو

ورباچف مبدل گرديده ديگر به مبارزه برای بقا و شھرت گ نجات کشور
نھاد رياست  ه رياسترئيس جمھور بود و بعدھا ب مشاوروی که . »بود

ً می دانست که درباره چه چيزی جمھوری اتحاد شوروی رسيد،  دقيقا
صحبت می کند چرا که خود از جمله معدود افرادی بود که در جلسات 

  .خوشگذرانی رئيس جمھور حضور داشت
گورباچف بنا به تصديق اغلب افراد می توانست آن زمان که می 

اما من و ديگران روی ديگر « :می نوشتبولدين . و. رگذار باشدخواھد اث
حتی بعضی اوقات بسيار خشن بود و . وی را می دانستيم و عادات اخالق

. »می توانست موجب رنجش طرف مقابل شود و ھم وی را تحقير نمايد
ترين رفقا و ھمکارانش نيز صورت می  اين برخورد حتی در قبال نزديک

 اين افراد«مطرح بود که  سؤالحتی برای والری بولدين اين . گرفت
انتخاب شده متھم ھا را به نادرستی مسير چگونه اجازه می دادند دبيرکل آن

آزاد است  ھر کس ؟د تحقير و توھين قرار دھدھا را مورسازد و حيثيت آن
موجب نبايد وھينی صدا يا ت و تا ديدگاه خود را داشته باشد و ھيچ سر

   .»شود آنھاقطه نظرات تغيير ن
  ،ريژکوفافرادی چون . ه به گورباچف بله بله نمی گفتندھم آری،

ف مردانه از عقايد خودشان دفاع می وسليوک، مافوسليونکعلی اف، 
الين ديپلمات ويج فائيلوالنتين ميخ برای نمونه يکی از شھادت ھای. کردند

در  و دبير کميته مرکزی حزب کمونيست ليسيستبمعروف، دانشمند، پو
فالين می گويد که . را در پی می آوريم ١٩٩١ـ  ١٩٩٠سال ھای 

رباچف در پوليت بورو در حضور من زود به زود به گو ريژکوف«
. دن خود بگيريماضافه به گر یما نمی توانيم وظايف :اعتراض می کرد
و طال  نمودچاپ  اسکناس، ردککه به پشت سر نگاه نمی توان بدون آن

  .»فروخت
ل حيدر علی اف در جلسات پوليت باتالين رفتار مستقپترويچ يوروی 

   :خاطرنشان می سازدرا بورو 
به طور تصنعی  ،شدوقتی مسئله ای در پوليت بورو مطرح می «

من دقت کردم و دريافتم . به وجود می آمدجوی انتقادی در مورد آن مسئله 
برخی اعضای پوليت بورو علی اف پشت پرده چنين جلسات و رفتار که 

حکم و استوار و حتی برخی اوقات به تندی ھميشه م .درا می فھم
   .ع می کردادف حکومتنرانی می نمود و از موضع سخ

  : يادم ھست يک بار کسی ـ فکر می کنم گورباچف بود ـ اعتراض کرد
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مشی خط شما از . جا حزبی نيست، رفتار شما در اينيويچحيدر علی “
 ھيچ ی افعل. ”دفاع می کنيد اما شما عضو پوليت بورو ھستيد حکومت

نمی گشت بلکه ھميشه حاضر جواب بود و اين بار ھم در  پاسخگاه دنبال 
سخ داد که از پيشنھاداتی که با کمال نزاکت و در نھايت شايستگی پا

مورد مذاکره  حکومتتخصصان اليق به صورت ريشه ای در ور مضح
ً مشخص شده است و  قرار گرفته دفاع می کند و افزود که جايگاه ما دقيقا

پاسخگوی منافع حزب نيز خواھد  ،اگر اين امر مورد پذيرش قرار گيرد
  .بود

دفاع  دولتو قاطع از جايگاه  ستواربه طور کلی وی بسيار محکم، ا
   .و اين در حافظه من حک شده است کرد می

 ختالف نظر پيش می آمد و شايد ايناوی و گورباچف  ميانگاھی 
رباچف وی را مجبور به استعفا يکی از داليلی بوده باشد که گو موضوع

   .»نمود
   ؟يک رقيب به حساب می آمد اوگورباچف  گاهاز ديدـ پس 

. آریيک مخالف قوی نه اما رقيب  .فکر نمی کنم :باتالين می گويد
 ،و از جايگاه خود دفاع می کردنبود  متملقکه علی اف گورباچف از اين
   .خوشش نمی آمد

توان به رفتار او در فاجعه چرنوبيل می اين مطلب از نمونه ھای بارز 
   .اشاره نمود

که آن روز با آن :دارداشاره ای کوتاه به اين موضوع حيدر علی اف 
 در محل کارمن تمام روزھای شنبه . کار بودممحل شنبه بود اما من در 

اما از  رخ داده است ینيروگاه اتمی انفجارشنيدم که در . حاضر می شدم
شورای  بيرخانهرئيس د، اسميرتيوکوفمن از  .جزئيات باخبر نبودم

عضو پوليت بورو و معاون که من  ؟چه اتفاقی افتاده است :وزيران پرسيدم
باره نمی  چيزی در اين ،ھستم شوروی اتحاد شورای وزيران رئيس اول
رخ وی در جواب گفت که در نيروگاه برق اتمی چرنوبيل سانحه ای . دانم

   .استداده 
 به دستکه نمی توانستم خبری  ود و طبيعی استيکشنبه تعطيل ب

و  يت بورو را جمع نموددوشنبه صبح گورباچف اعضای پول. مبياور
 ١١ـ  ١٠بين ساعات . برگزار نمود جلسه را در اتاق خود مضاف بر آن

اطالعات بسيار خالصه ای . دعوت کردندھم مرا با من تماس گرفتند و 
   .ه شدگذاشت ما در اختيار

اخبار  يیتان، آلمان و ديگر کشورھای اروپاسوئد، لھس کشورھای
فاجعه  در حقيقت. تشعشعات راديو اکتيو را بر روی آنتن فرستاده بودند
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جلسه تشکيل می خواست تازه چرنوبيل در کل دنيا پيچيده بود و گورباچف 
بايد تدابيری  بنابراين. استکرديم فاجعه ای رخ داده می ما احساس . دھد

قرار گرفته بود  مد نظراقداماتی که برای اين حادثه . می گرديد جدی اتخاذ
من نمی خواھم اکنون خود . شما بايد مرا درک کنيد .از ديد من ناکافی بود

من در سخنرانی خود گفتم که بايد . نوان يک قھرمان نشان بدھمعرا به 
ده دا یدرباره اين مسئله اطالع رسانی شود و حتماً اطالعات درست و دقيق

جريان حادثه قرار گيرند چرا که اصل ماجرا در سراسر  شود تا ھمه در
سخن مرا با تندی قطع  ليگاچوفدر ھمان لحظه . اروپا پخش شده بود

مگر  :من گفتم »؟ه اطالعاتی می خواھيدچ ؟شما چه می خواھيد« :کرد
اطالع  شفافمن فقط می خواھم درست و  ؟داد توانچه اطالعاتی می 
نيم چنين حادثه ای را کتمان گيرد زيرا که ما نمی توا رسانی صورت

  .سازيم
لف ھم مثل فاليويچ ياکوالکساندر نيک« :ادامه می دھدحيدر علی اف 

ھا بعد پس از آن ماجرا  در ديداری که مدت. خنرانی پرداختمن به س
ابراز نمود و  ليگاچوفوی نارضايتی خود را از رفتار  ،صورت گرفت
يد فقط من و شما آن موقع پيشنھاد کرديم که اطالع ببين“ :به من گفت

. ”نفوذتر بودباآن زمان از ما  ليگاچوفاما  رديگصورت شفاف رسانی 
   .»گونه انجام می شد ينبدمی بينيد، ھمه امور 

 :پرآوازه اوکراين می انديشد نماينده پارلمان و شاعر ،کيبوريس اولين
. کيف ھراس داشتمدن به گورباچف از آ. مھمی است اين نکته بسيار«

را لغو  ١ می حتی وقتی که شربيتسکی تصميم داشت مراسم رژه اول ماه
و تالش خود را بر انتقال کودکان در مناطق فاجعه زده متمرکز  ايدنم

افراد جامعه ترس  نتو در ميا“ :کرد و گفتگورباچف وی را تھديد  ،سازد
ورباچف را مجبور گ حيدر علی اف در حقيقت. ”اد می کنیو وحشت ايج

ما اين . نموده بودفاجعه ای در مقياسی عظيم در اوکراين به پذيرفتن وقوع 
   .»علی اف احترام می نھيم علی يويچ حيدر موضعرا به ياد داريم و به 

دبيرکل  در يکی از جلسات پوليت بورو والری بولدين شھادتبنا به 
که وی پس از اين جا برد تا آن سؤال رگستاخانه حيدر علی اف را زي«

 تا جلسه به واسطه سکته ای سنگين در بيمارستان بستری شد و نتوانست
جا بود ولی چرا در البته انتقاد از حيدر علی اف ب .مدتی خود را بازيابد

وده و انتقادات با احترام گفته ب حاکم بر آن جوی دوستانهبايد جلسه ای که 
نمودند  واداروی را  ؟مودندبه نحوی بی ادبانه وی را مفتضح می ن شود،

                                                 
  مترجم. روز ھمبستگی کارگران جھان ١
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 اتحاد شوروی مرکزی حزب کمونيست در پلنوم کميته. تا بازنشسته شود
سخن گفت اما  وی خدماتو  ویدرباره گورباچف صميمانه . س. م

از متن  اين سخنان ،جلسه پلنوم انتشار می يافتھنگامی که صورت
   .»حذف گرديده بودجلسه صورت

 ؟چه قيمتی می توان نھاد ،م بودعظي یبر حرکت دبيرکلی که ناصح
توجه خود در ميان معاصران و نسل ھای آينده  اشتھارچگونگی  بهوی 

   .زيادی به خرج می داد
آگوست سال  ٢٣ر د: توجه نماييدنمونه ای کوچک اما بسيار ويژه  به
در کميته  گورباچف ائيلتحت رياست دبيرکل ميخ جلسه عظيمی ١٩٨۵

در آن جلسه برنامه ھای . برگزار گرديداتحاد  مرکزی حزب کمونيست
و  ١٩٨۶توسعه اقتصادی و اجتماعی اتحاد جماھير شوروی در سال 

 .آ. آ. برنامه پنج ساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت ميندوازدھ
کميته تکنولوژی کشاورزی که مسئوليت وزارت  ئيسر ،سکیفيژ

ضرورت  درباره ،داشت بر عھدهکشاورزی اتحاد جماھير شوروی را 
ً دبيرکل را کاھش وزن ابزارآالت کشاورزی مست خطاب قرار مورد قيما

ميزان يک آالت به ماشين سرگئيويچ گورباچف، کاھش وزن  ائيلميخ :داد
کيلوگرم در مصرف سوخت ديزلی  ٩٠٠باعث می شود تا ساالنه تن 

آالت از ماشين سبک تر شدن مضاف بر آن  .صرفه جويی صورت گيرد
بدين . اک می کاھد و به حاصلخيزی آن آسيب نمی رساندسفتی خميزان 

     نمود مضاعف پيداماشين آالت تغيير شکل داده شده، ترتيب کاربرد 
  .می نمايد

ف در سخنرانی وی که کولپاکه اصبر کن، آيا تو شنيد :گورباچف گفت
ه گفتچيزی خود برای ماشين سازان و ديگر مصرف کنندگان فلز چه 

   ؟است
ژی فلزات سياه اتحاد روزير متالو ،فوسيليويچ کولپاکسرافيم وا

راجع به اين موضوع  ترين متخصصان فن جماھير شوروی از بزرگ
داريم و  سخنیدر اين مورد در اين کتاب ما نه گفته بود اما مطالب دقيقی 

   .نه در زمينه توليد قطعات و ماشين آالت سبک
تاسر اتحاد شوروی که در سر رھبر حزب .استما آداب کاری منظور 

 در حضور ديگران ،به حساب می آمد نيز به عنوان رھبر کل کشور
با  را است بوده مسن تر، فردی که از وی بسيار را وزير دولت آشکارا
. اما اين نکته نبايد در تاريخ درج شود خطاب قرار می دھدمورد لفظ تو 

. گيرد تغييراتی صورت می ی شدهتندنويس صورتجلسهبه ھمين جھت در 
و  »صبر کنيد« عبارات ،»یه اتو شنيد«و  »صبر کن«عبارات به جای 
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نکته ای کوچک باشد اين مطلب شايد . قرار داده می شود »يدده اشما شني«
  .اما بسيار حائز اھميت است

معروف به ( شيلين. گونه است ويچ شيلين ھم اينائيلنيکالی ميخ شھادت
ھوشی  و فبرای لنين، ديميتره کمی باشد استادکاری اصيل  )پنجه طال

 برژنف و گورباچف برای خروشچف، .استتراشيده سنگی  مزارمينه 
 اواز . استبا سقف متحرک ساخته ميدان تنيس برای يلتسين  و استخر شنا

متعجب  ديگرانحاکمان وی را بيش از اين کداميک از رفتار پرسيديم که 
   ؟ساخته است
ف مرا به حيرت اچويالی گورب ر چيزبيش از ھ« :می گويد شيلين
من استخر  .بودندکار مشغول به نفر  ٧٠٠در ساخت اين ويال . انداخت

ز متر باالتر ا ۵٠. مکان آن در جای خوبی قرار داشت. درست می کردم
 ؟چه می توان گفت. ويالی قديمی استالين قرار داشت ،جا به سمت کوهاين

وقتی از ويالی . اشتندديگر چنين وياليی ند ھيچکسنه استالين و نه 
در سمت راست صخره ای است که از آن  ،گورباچف بيرون می آيی

 ٨٠٠فاصله  دريا که دراز آب . کانالی به سوی دريا کشيده شده است
 سپس آب را تميز. به آنجا رسانده می شد واقع شده بود، استخرمتری 
رد استخر تنھا در اين صورت آب را وا. و بعد از آن گرم می کردند نموده

ديوارھای استخر شيشه ای بود و طوری طراحی شده بود که . می کردند
چکيست ھا اين کار را از ما . شونداين ديوارھا باز  استوقتی ھوا خوب 

   .»ندتحويل می گرفتند و مدتی طوالنی آن را بررسی و آزمايش می کرد
م کنار ھ را که با گورباچف آشنايی داشته اند اگر خاطرات افرادی

. شده استان فکر می کند که درباره اشخاص مختلفی صحبت سان ،بگذاريد
 ،شاه نظراف .گبولدين چھره فردی تندخو از وی ترسيم می نمايد اما 

مجسم می سازد  گورباچفوی تصوير انسانی خوش قلب از  مشاورديگر 
   :و می گويد

 چھي. بودو بسيار خيرخواه  شتگورباچف با مردم رفتاری يکسان دا«
گاھی اوقات عصبی می شد و . بر سر کسی فرياد بکشدکه گاه نشنيده ام 

    لبخندی ، صدايش را بلند می کرد اما فوراً متوجه رفتار خود می شد
اين  نسبت به شدن طرف مقابلمی زد و دستش را به عالمت بی خيال 

بدون دلسوزی از کارمندانی که وی را . حرکت می داد رفتار ناخوشايند
 ھيچ. ھا کينه ای نداشتجدا می شد اما نسبت به آن ،ساختندس می مأيو

کدام از رقبايش را به زندان نينداخت، تبعيد نکرد ھيچ .گرفتوقت انتقام ن
   .»روزگار کسی را سياه نکرد .و از پست برکنار نساخت
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. تصاوير فرشته گونه ای از گورباچف ترسيم می نمود شاه نظراف
خواھد يافت ت را درخواھد يافت و نيز درکلما خواننده خود حقيقت

چه  ،دبيرکلی که از بخت بد خلق در رأس کشور پھناور قرار گرفته بود
خارجه و  وزير امور ،آندری گروميکو. حيله گر بااستعدادی بوده است

که بدون شک در پوليت اتحاد شوروی معاون اول رئيس شورای وزيران 
ھمه به  زودتر از ،اب می آمدبه حسآن زمان پرنفوذترين فرد  یبورو

مين مراسم به خاکسپاری بود که پس از سو او .اشتباه خود اعتراف نمود
ه پلنوم کميته مرکزی حزب ب )چرننکو ،آندروپوفبرژنف، ( دبيران کل
دبيرکل گورباچف را به عنوان  تا نموداتحاد شوروی پيشنھاد  کمونيست

گورباچف  نامزدیميکو از پشتيبانی گرو برایواسطه ھا . انتخاب نمايند
 نده بودقول داد کھنه کار پوليت بوروعضو  به دبيرکلی جھت احراز سمت

پست رياست ھيئت رئيسه در  ی برای ویپيری آرام و بی دردسر تا
  .مھيا سازندشورای عالی اتحاد شوروی 

که گورباچف فردی کامل بود اما چون القيد معتقد است شاه نظراف 
 يتدچار چنين وضع ،ال خود متعصبانه اطمينان داشتبود و به ستاره اقب
ھمکاران دبيرکل نيز بسيار زود به روی  چشم ديگر. ناگواری گرديد
نبود و نمی توانست ھم  پاسخگوپرسترويکای اعالم شده . حقايق باز گرديد

پاسخگو باشد چرا که بر اساس مجموعه حرکات ناموزون و نامربوط بنا 
شدن کشور در اين الفاظ و غرق  ھاآن سال رات از جمله اث. گرديده بود

  عبارات بود و در واقع می توان گفت ھر روزه اھداف و مقاصد تغيير
تسريع در توسعه علمی و تکنولوژيکی، برنامه : می يافت، اھدافی از قبيل
 و احتکار، اميد بستن به تعاونی ھا مبارزه با ،ممنوعيت مشروبات الکلی

د، آتش زدن بوروکراسی و بازگرداندن حکومت به برگزاری انتخابات آزا
   ...و صلح آميز بی شمارشوراھا، ابتکارات 

 :است بسيار درست گفته خودشاه نظراف در يکی از نتيجه گيری ھای 
توان گفت که ھر گام بعدی حکومت برای آن است که گام گذشته را  می«

مچون کوری عوارض آن گام را تضعيف نمايد و ھ آنکهلغو نموده و يا 
است که به ديوار انگشت می زند و می خواھد با تالش راه خروجی 

   .»مناسبی بيابد
عضو سابق  ،لوکيانوفايوانويچ آناتولی . گونه بود در واقع نيز ھمين

زيابی ار رئيس سابق شورای عالی شوروی ضمن پوليت بورو و
 تالش زيانبار جھت حل ھمه چيز حتی« :خصوصيات گورباچف می گويد

داشتن خود  هامسائل اصولی از طريق مسالمت آميز و فی البداھه، دور نگ
ھمچون نفرينی بود که بر  از مسائل تحت تأثير شرايط و مشاوران شخصی
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به  بی حد و اندازه طميناناعتقاد و ا .بود شده ختهباالی سر اين شخص آوي
ھميشگی از  بودن عقب ،”درست خواھد شدبه نوعی “ ھمه چيز کهاين
 ،به خودی ھر کلمه رئيس جمھور شدن خود ی، اعتقاد به عملتفاقاتا

   ...و ديگرانحرف شنوی از ی در ناتوان
ھمه چيز به نوعی درست می . مناسب باز ھم پيدا نمی شدحل اما راه 

 ده جا صف بود و نمی توانستيھم. اوقات تلخی مردم افزايش می يافت. شد
برای مبل، کفش، البسه  :ن کلمه بودمتداول تري ”يدا کرديمپ“. دبخريچيزی 
در صنايع نفتی و معادن مسئوالن اتحاديه ھای . کوپن پيدا کرديم ،و ارزاق
رنده خوشبخت کوپن تقسيم يک مرغ الغرمردنی را ميان دو دا کارگری
   .»می کردند

 روابط ملی در يکسری از جماھير یبه دليل انتصابات عجوالنه کادر
رئيس  ،نورسلطان نظربايفشھادت . يب می شداز جمله در قزاقستان تخر

دارد که تأکيد  بر اين نکته جمھور قزاقستان طی نامه ای به مؤلفان کتاب
حيدر علی اف تنھا عضوی از اعضای پوليت بوروی کميته مرکزی «

قبل از حوادث آلماآتا می کرد اتحاد شوروی بود که تالش  ونيستحزب کم
سازد تا تصميم عجوالنه ای اتخاذ گورباچف را متقاعد  ١٩٨۶در سال 

 ،کونايف که بازنشسته می شد. دبه جای  اف تأکيد داشتحيدر علی . نمايدن
بلکه بايد فردی از ھمان جمھوری  گرددانتخاب  ”بومی غير“رھبری نبايد 
توده مردم . رخ داد حادثهما به توصيه وی گوش نکردند و آن ا. باشد

به زد و خوردی خونين  آننتيجه  در کهبه خيابان ھا ريختند  معترض
  .انجاميد

حيدر علی اف فعاالنه از رھبری کرملين . اين اتفاق بعدھا ھم تکرارشد
ً در قفقاز منطقه ماورای  در راستای اتخاذ سياست ھای مليتی خصوصا

         پختگیانتقاد نمود و درباره بحران قره باغ که آرام آرام به مرز 
دانم اين اعتراض قطره ای شد که  می منآنجا که تا . می رسيد، ھشدار داد

را مجبور به استعفا  حيدر علی افکوزه صبر را لبريز نمود و بدين رو 
   .»نمودند

مسئله رفيق وقتی يت بورو لجلسه پو آندر . گونه بود آری، ھمين
علی اف . کوت کرده بودندھمه س ،می گرفتلبين مورد بررسی قرار ک

حيدر علی اف صحبت خود با . رباچف رفتپس از جلسه به اتاق گو
گورباچف، من نخواستم  ائيلمی دانيد ميخ« :می کند رگورباچف را تکرا

اما می خواھم بگويم  .جا مناسب نبوددر آنجا چيزی بگويم چون شرايط آن
 شما اشتباه . مشناسا می ر مردمملی روحيه الاقل  ،اگر ھيچ چيزی ندانم

انتخاب  ی حزبدبير اولوی می تواند به  .ستلبين انسان بدی نيک .می کنيد
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بود و فکر می کنم بد کار نمی کرد  وی دبير اول ايالت اوليانوسک. شود
می خواھم . اين بر ھمه روشن است. که به ارتشا می پرداخت ھرچند

ترين سازمان حزبی  بگويم که شما می توانيد وی را به رياست بزرگ
لبين مناسب کاما برای قزاقستان  ندوی در آنجا کار ک و روسيه بگماريد

گورباچف نگاھی از سر تأسف . يادتان باشد که شما اشتباه می کنيد. نيست
پس من می توانم بگويم . ”باشد، می بينيم“ :به من انداخت و با غضب گفت
   .»که وظيفه خودم را انجام دادم

ياد  مسکودوران کاری خود در  از ھا بعد ھنگامی که علی اف سال
به عنوان که وی نمی توانست  داشتته اشاره به اين نک ،نمود می

و يا آزمايش ھای غيرعلمی و  ناسنجيدهسياستمداری آگاه با اصالحات 
عليه برنامه ھای سخنرانی تندی من چند بار « :موافقت نمايد نشده اسبهمح

من می معموالً انجام دادم و بايد اذعان نمود که  صورت گرفته پشت پرده
را بگيرم اما  ناسنجيدهتصميمات برخی تم جلوی گورباچف در اتخاذ توانس

من به حساب  ”الفمخ“ھم ترين را که م ليگاچوفيگور لوی نتوانستم ج
به جماھيری . بگيرمممنوعيت مشروبات الکلی برنامه  در اجرای ،می آمد
لطمه شديدی وارد شده بود از جمله به  ،می پرداختند انگور توليدکه به 
امل تخريب می شدند و کار ک به طورتاکستان ھای بزرگ . يجانآذربا

   .»ھا متوقف می شد کارخانه
و با روحيه بی  عمل می کرد نهرفتارش بسيار مستقالدر اف  لیع

نظر خود درستی به علی اف  چنانچه. نداشت سازگاری کلثبات دبير
ھمين خاطر گورباچف و ه ب .از آن دفاع می کرد اطمينان داشت

  .يانش از علی اف خوششان نمی آمداطراف
دانشجويان دانشسرای تکنولوژی  نوآوری ھایبرگزاری مسابقه 

در حاشيه به پيشنھاد علی اف  بود که يکی از برنامه ھايیتخصصی 
دستاوردھای «نمايشگاه . جشنواره بين المللی جوانان برگزار می شد

دستور به بنا . در حال برگزاری بود اتحاد شوروی »اقتصاد ملی
اعالم گرديد که برنامه تحت حمايت نمايشگاه  يیبه ھنگام برپا ليگاچوف

   .کميته مرکزی برگزار می شود
ده شنمايشگاه افتتاح « :به ياد می آورد گاوريلوفالکساندر تيموفيويچ 

علی اف خواست مطلبی اضافه . يوری باتالين در حال سخنرانی بود. بود
از دخالت علی اف  وی عدم رضايت از حاکیکه با نگاھی  ليگاچوف. دکن

باتالين گزارش می دھد “ :رو کرد و گفت، به علی اف بوددر اين موضوع 
پوليت بورو  ی ازعضو. ”نداريمگزارش دھندگان بقيه پس ديگر نيازی به 

از شنيدن  من... آدمھمه  اين انجلوی چشم ...وبه عضو ديگر پوليت بور
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ه جزئيات را کامل به خاطر ندارم اما البت. خجالت کشيدم ليگاچوفکنايه 
اجازه  می توانست به خودطور وی چ. رسانده اممضمونش را درست 

عضو  توحال علی اف مثل  به ھر ؟صحبت کند یلحن چنينبدھد که با 
و معاون اول رئيس  است شورویپوليت بوروی کميته مرکزی اتحاد 

باز  ،نداشتھم  حتی اگر چنين سمتی را .يداتحاد به حساب می آ حکومت
مگر کامل کردن حرف باتالين آنھم با چند کلمه  .اين رفتار مناسب نبود

   »؟اضافه تر چه اتفاق وحشتناکی بود
 ديگرعلی اف را اعضای پوليت بورو شايد  :می پرسيم گاوريلوفاز 

   ؟کرده بودند »محکوم«
گورباچف به . ، محکوم کرده بودندیبل :وی با اطمينان پاسخ می دھد

   ...لف اين کار را کرده بودندفو ياکو ليگاچوفتفاق ا
واقعه شايان توجھی که با زندگی خودش نيز به  گاوريلوفالکساندر 

اف از استقالل  رئيس دفتر علی. اشاره می کند ،در ارتباط می باشد
رئيس دفتر نزد  اجازه ازکه وی می توانست بدون و از اين گاوريلوف

در ھر صورت با ھمه . وشش نمی آمدچندان خ ،حيدر علی اف برود
     برخورد ايجادھا بين آن باز ھم به خرج می داد گاوريلوفنزاکتی که 
از دوستانش خواھش کرد کاری ديگر  گاوريلوفجا که حتی می شد تا آن

به ھمين . لف ھم رسيدفاين صحبت به گوش ياکو. برايش دست و پا کنند
برخورد با تو  ؟ور استجا چطخب، آن« :پرسيد گاوريلوفخاطر از 

نام حيدر  وی از آوردن مصاحبکه دريافت  گاوريلوف »؟است گونهچ
عادی است، مشکلم با با او ھمه چيز « :گفت ،علی اف می گريزد

لف از فياکومی کنم احساس « :ادامه می دھد گاوريلوف. »استش اطرافيان
 گمان می کنم او انتظار داشت که من حرف. اين پاسخ خوشش نيامد

بين  یاما روابط کاری خوب مورد علی اف به زبان بياورم دی درناخوشاين
   .»زنمبدی ب حرفبرقرار بود و نمی خواستم در مورد وی ما 

 :خاتمه داد گاوريلوفھای خود با  گونه به صحبت لف اينفياکو
  .»ئولوژيک برايت جايی پيدا می شودايد محدودهدر  .نگران نباش«

که پس از مدتی رياست ر گذاشته شد تا آنگونه پشت س ينبدحوادث 
 ...ی حزب به وی پيشنھاد داده شد ولیبخش در شعبه تبليغات کميته مرکز

 :زنگ بزند )علی اف(وی به نمی خواھد گفت که  گاوريلوفلف به فياکو
خواھيم تو را جذب  اً بعد استعفا بده، بنويس و از کاررا ت تتو درخواس«

   .موافق نيست ترک خدمتگونه  اين اکه ب در پاسخ گفت گاوريلوف .»کرد
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مين طبقه روزنامه در پنج گاوريلوف سادهما اکنون در اتاق کاری 
بر روی ميزی که پر . ھستيم با او حال صحبت در »روسيسکايا گازتا«

به زحمت جايی برای دو  ،از کتاب و صفحه بندی ھای نشريه جديد است
من « :خنان خود ادامه می دھدبه س گاوريلوف. ليوان قھوه پيدا می شود

علی اف در زمان برژنف آمد اما به پيشنھاد . گونه فکر می کنم اين
اما مھم آن  شواردنادزه برای برژنف عزيز بود وی ھمچون. آندروپوف

 غاز به کاربه محض آ. به شمار می رفت آندروپوفبود که اين انتخاب 
ه زمانی به ک انگونهھم ،نقل به وی واگذار گرديدامور حمل و 

علی اف توجه . ماندھی نمايدجا را سابود تا آن شدهرژينسکی واگذار دز
 آھن وزير راه ،کونارفداشت و خيلی خوب با زيادی به امور حمل و نقل 

ھا رابطه بسيار خوب رفاقت و حتی دوستی برقرار بين آن. کنار می آمد
اين  .اشتندلف به چنين افرادی نياز ندفو ياکو ليگاچوفگورباچف، . بود

   »...امر وحشتناکی است
وينستون چرچيل زمانی مبارزات سياسی در اتحاد شوروی را به 

گورباچف و . ه کرده بوديمبارزه سگ ھای بولداگ در زير فرش تشب
به تيم خود سر و شکل  ،دستشان برمی آمداز لف از ھر راھی که فياکو

نشان  ليگاچوفبه  پرونده ای عليه علی افبايد کنم  گمان می .می دادند
   .ودوی ھم به آنھا ملحق ش تا باعث شدند که ه باشداد

وی ھمه . فکر می کنم علی اف نقش مثبت عظيمی داشت...«
چوب  تا گاه سعی نمی کرد ھيچ. دکرمعيارھای اخالقی را رعايت می 

   .»وشادوش وی تالش و ھمکاری می نمودد .بگذارد ريژکوفالی چرخ 
 که در انگونهھمريج در حال شکل گيری بود و به علی اف به تد حمله

اين حمله  .اتفاق می افتد به کمک دست ھای ديگربزرگ عرصه سياست 
  .به او صورت می گرفت نسبت پاکتحت مقاصدی ظاھراً بسيار 

کتاب در روزنامه اين يکی از مولفان  ١٩٨٧در اوايل سال 
که  ت و زمانی رابه کار مشغول بوده اس »سترياوسوسياليستيچسکايا ايند«

به کامالً  ،برگشته بود حزب کمونيست جلسه کميته مرکزیسردبير از 
به : سردبير ھيئت تحريريه را به دور خود جمع کرد و گفت. خاطر دارد

در آذربايجان در شرف  و ما دستور داده شده که از اتفاقاتی که در باکو
ود اما طرح ب علی اف ھنوز عضو پوليت بورو. وريمآسر در ،استوقوع 

به تقادی در مطبوعات حزبی نيکسری موضوعات ا. حمله آماده می شد
در البالی اين مقاالت يکسری مطالب روزنامه . بود رسيدهچاپ 

ً ضربه ای به  »سترياوايندسوسياليستيچسکايا « ھم قرار داشت که تلويحا
مشکالت اجتماعی  که روزنامه ھرچند ،ه شمار می رفتحيدر علی اف ب
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شھر را به طور سنجيده می نوشت و مصوبه شورای وزيران اتحاد کالن 
باکو در طرح پنج  جماھير شوروی درباره تسريع توسعه اقتصادی شھر

به  ،که به ابتکار حيدر علی اف تصويب شده بودرا  ١٩٩٠تا  ١٩٨۵ساله 
   .مورد نقد و ارزيابی قرار می دادنحوی شايسته 

کارمندان . بودگشته  مصادفه روز يکشنببا  ١٩٨٧ماه می سال  ١٠
تولد حيدر علی اف را به وی تبريک گفتند  روزدفتر در روز دوشنبه سال
چه از جانب گورباچف و چه از  تلگرام يااز نامه . اما کمی دستپاچه بودند

. نگرفت تماس یکساستارايا پلوشاد از  .جانب پوليت بورو خبری نبود
که  کامالً مشخص است. ردممن با خودم فکر ک« :می گويد گاوريلوف

 !شوند اما آخر روز تولد وی بودتصميم گرفته اند از دست وی خالص 
ھمرزم  که خود می گفتيد گونهآنرفيق شماست و . ر وی انسان استخآ

 .وی عضو پوليت بورو است. اط بوديدارتب چندين سال با وی در. شماست
رستاد و گورباچف پيام تبريکی نف. است رئيس حکومت معاون اول

به  ايیاستثنکه شخصيتی  کونارف. نده بوداطرافيان وی ھم سکوت کرد
زمانی که  کمی ديرتر .حساب می آمد قبل از ھمه به وی تبريک گفت

 به اين مطلب البالی سخنانشدر حيدر علی اف  ،اسناد را تحويل می داديم
. به وی زنگ زد و تبريک گفتدر ماشين که ديروز گورباچف  کرداشاره 
   .»را نخواھيم فھميد حقيقت آن ديگرتماسی گرفته نشده بود و ما  ھم شايد

 بهپزشک . حيدر علی اف حالش بد شده بود دوشنبهروز در ھمان 
معاينه وی آمد و گفت که حتماً بايد در بيمارستان بستری شود اما علی اف 

شما را بستری نکنم  من نمی توانم: گفتبه وی پزشک . ممانعت می کرد
من نيز در قبال  ،که شما در قبال کارھای خودتان مسئوليد انگونهھم

ً  ف خودوظاي    .دارمتأکيد  مسئولم و بر بستری شدن شما
در حيدر علی اف تالش کرد تا خود را به ماشين اورژانس برساند اما 

وی را بر روی برانکارد قرار دادند و به . شد منقلبحال وی راھرو 
به وی سر باقراف و سيداف  تنھا ران آذربايجاناز رھب .بيمارستان بردند

پس . نيز به مالقات وی می آمد کونارف آھن وزير راه. می زدند
آيا حتی احساسات ساده انسانی  ؟کجا بودند ی ویپوليت بورو رزمانھم

شايد ھم  ؟ا تسويه حساب بر دنيای آنھا حاکم بودآيا تنھ ؟برايشان آشنا نبود
وی . آمده بودنزد وی به بيمارستان  ريژکوفی فقط نيکال. گونه بود اين

در آن که اعتراف کرد من نزد سال ھا بعد حيدر علی اف : به ياد می آورد
ً  موقع اين داروی تلخ را تا آمده  نيکالی ايوانويچ که بودپنداشته اشتباھا

   .شيرين به خورد من بدھد
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يادم  .من آن روز را مثل امروز به خاطر دارم: می افزايد ريژکوف
پس از آن  .ه بودمھست که يکی از نخست وزيران خارجی را بدرقه کرد

پزشکی است يا  معايناتآيا اکنون زمان ببينم با بيمارستان تماس گرفتم تا 
بود و بعدھا  سپاسگزاروی بسيار . نه و اگر نيست به وی سر بزنم

   .اعتراف کرد که در افکار خود نسبت به من اشتباه کرده است
سازی نمايد و يم داشت مديران اطراف خود را پاکچف تصمگوربا
ھا گام به گام آن. فعاالنه به وی کمک می کرد در اين حرکت ليگاچوف

نھايت پستی . اين کارھا اصالً درست نيست. ميدان را پاکسازی می کردند
   .است

پسر يا دختر : داردبه ياد در ذھن را اتفاقی  ريژکوف ايوانويچ نيکالی
آشنايی بسيار کمی خانواده علی اف با من . نياز داشتند منزلیه علی اف ب

اما لودميالی من وی را بھتر . ھمسرش را يکی دو بار ديده بودم. داشتم
روی برای پسر يا دخترش خانه ای نياز بود و ما  به ھر. می شناخت

پرزيدنت «ساختمان جديد جنب منزلی در ھا را در تا آن داشتيمتصميم 
. سکنی دھيم ،نام داشت »اکتبرسکايا«مھمانخانه  ی که قبالً امروز »ھتل

دبيرخانه کميته مرکزی و شورای . به کميته مرکزی تعلق داشت ساختمان
خالصه منزلی را . وزيران ھميشه منازل را با يکديگر معاوضه می کردند

 ناگھان ديدم علی اف آمد و گفت که به ما جواب منفی . نظر گرفتيم در
 :و گفتم بيرخانه کميته مرکزی تماس گرفتمدر د با رفيق کروچينا. نده اداد

. من و من کرد ؟تو می کنیاين چه کاری است که . نيکالی ايوانويچ ھستم
علی اف تا ديروز عضو پوليت . گوش بده، اين کار درست نيست :گفتم

خانواده اش  .معاون اول رئيس شورای وزيران استالن ھم ا ،بورو بود
 آمديم و مسکو ا ھم بهب تو آخر ما با. جديد بودند منزلبه  ب کشیسباآماده ا

درست است :کروچينا گفت. کرديم با ھم در کميته مرکزی حزب کار
 !پس چه غلطی می کردی :گفتم ؟، مگر من نمی دانمريژکوفنيکالی 

گرفتم و خالصه مسئله را حل تماس  اسميرتيوکوفھمين لحظه با رفيق 
   .کرديم
ً ک ـ نبودند که جلوی انجام اين کار را  اسميرتيوکوفروچينا و مطمئنا

  ؟درست است .می گرفتند
وقتی علی اف را برکنار کردند . رخ داده بوداتفاق ديگری ھم  .البتهـ 

من به وی . گفتگو کرديم با ھم ساعت با ھم نشستيم و بسيار صميمی ٣
. ق زدمھا ورمن آن... گاوصندوق من برخی کاغذھا ھست که گفتم که در
. ھا را نوشته استمن می دانم چه کسی اين ريژکوفی نيکال: حيدر گفت
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ھا نامه اين ...لف داردفريد، گورباچف دارد، ياکوشما از اين کاغذھا دا
   .قصد انتقام دارندافرادی پليد است که 
حيدر خواھانه خود با  ضمن صحبت طوالنی و نيک نيکالی ايوانويچ

معروف  راه بود از وی درباره انگشترعلی اف که با خوردن چای ھم
ھا که گزارش تصويری ارسالی از باکو درباره آخرين ھمه آن. پرسيد

به خاطر دارند که دبيرکل چگونه  ،بازديد ديبرکل لئونيد برژنف را ديده اند
  .محو تماشای انگشتر خويش شده بود

وی در . می گويند شما انگشتری الماس به برژنف ھديه کرديد ـ
پروژکتورھا ھمه به . انگشترش را می چرخاند و نشسته بود ديومپرزي

   .برق الماس را با چشمانمان می ديديم. سوی وی بود
       من بدرداين کار چه . ھا ھمه شايعه است، اينايوانويچنيکالی ـ 

   ؟می خورد
تصوير  جلد مجلهروی . به من نشان دادرا يک مجله يدر علی اف ح

از پلکان  ، برژنف و اشخاص ديگرعلی اف. ر داشتھواپيمای برژنف قرا
رئيس  آنھا سر در پشت. ھواپيما پايين آمده بودند و از آن دور می شدند

  .قرار داشتژنرال  ،محافظان
. من وارد ھواپيما شدم و برژنف را دعوت کردم: علی اف ادامه داد

، ليچايدھد و گفتم لئونيد بجام ندرست ھمان کاری که يک ميزبان بايد ا
شما فکر می کنيد که يعنی . گونه انجام می شد ھميشه اين. د برويماييبفرم

ھمان . با دقت نگاه کنيد ؟من در ھواپيما اين انگشتر را به وی داده ام
. آذربايجان آمده بود وی با ھمان انگشتر به .استبرژنف  دستانگشتر در 
 هتا ب کنم را دعوت می یمھمانقدر نادان ھستم که وقتی  يعنی من آن

   ؟کنمپيشکش شروع سرزمين آذربايجان قدم بگذارد از 
خالصه صحبت بين ما بسيار صميمانه بود و « :می افزايد ريژکوف

به نزد  ھاکاغذ پس از چند روز با بسته. من سخنان وی را باور کردم
با ھم مالقات داشتيم و گاھی  روزدر  يک بار حداقلما . گورباچف رفتم
به اين بسته انداخت و در ھمين نگاھی دبيرکل . ر در روزاوقات دو سه با

، من سرگئيويچ ائيلميخ :گفتم. من ھم از اين دارم :لحظه با خوشحالی گفت
من در جواب  ؟پس چه شد: گورباچف پرسيد. با علی اف صحبت کردم

م و ذھا را به کناری بيندازيغاين کا باشدفکر می کنم بھتر « :وی گفتم
ً آن ھا را به جريان و آن گونه کردم ھمينمن . »فراموش کنيمھا را تماما
  .»ديگر نمی دانم گورباچف با کاغذھای خودش چه کرد. نينداختم

سر و صدايی  نده پروپر. دبيرکل آن کاغذھا را به کنار نگذاشت
سخنان گورباچف را به  گورباچف مشاور، چرنيايف. تدارک ديده می شد
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افشاگرانه تر از دادرسی رشيداف خواھد  اين دادرسی به مراتب« :ياد دارد
داليل « چرا که شد و نبايد ھم انجام می شدانجام ن اين دادرسیاما  .»شد

   .»واھی بود
کيل کميسيون ھای متعدد شلف نيز پس از بازرسی ھای بسيار و تفياکو

حزبی کنترل رئيس کميته  ،وی به پوگو. ه بودبه چنين نتيجه ای رسيد
   .»وجود ندارداساسی  اقامه دعوی جھت« :نوشت گزارشی بدين مضمون

د تا ربلشويک ھا را دعوت می ک زيرکانهلف فياکواليويچ الکساندر نيک
چرا مشخص نيست که د اما نبه گناه ناخواسته و واقعی خويش اعتراف نماي

اعمال فشار و تضييع حقوق علی اف  الاقل به خاطرش به گناھان وی خود
که ھيچ دستی در اين کار نداشته  گويی. ردکو خانواده وی اعتراف ن

   .است
ظريفه تحقيراتی که  اينکهمی دانيد آرتيوم، من بسيار خرسندم از «

شاھد ، روا داشته شدپس از اخراج از ترکيب پوليت بورو نسبت به من 
خبرنگار برجسته  اب در گفتگو حيدر علی اف اين مطلب را. »نبوده است

واقف . اظھار داشته بودھوايی درگذشت،  که در سانحه آرتيوم بورويک
فيلم  آنيک در بورو. مصطفی اف شھادت آرتيوم را ضبط کرده است

دانشکده  .حيدر علی اف با شواردنادزه تماس گرفت« :مستند می گويد
که الھام علی اف در آنجا تدريس می کرد،  مسکودولتی روابط بين الملل 

. امور خارجه تبعيت می نموداز دستورات شواردنادزه به عنوان وزير 
   چرا بر سرش چماق . پسرم را راحت بگذاريد“: علی اف به وی گفت

تأمين ھزينه  موقعآن  الھام. ھم الھام را برکنار کردند اما باز” ؟می کوبيد
  .»اين خانواده بسيار سختی کشيده اند. داشت بر عھدهپدر و خانواده را 

کالس اول رفت و ھنوز شانزده  الھام شش سالش تمام نشده بود که به
 کده دولتیدر دانش با استعدادکه اين نوجوان به پايان نرسيده بود سالش 
دانشگاه جھت  رساندن پايانبه پس از . پذيرفته شد مسکوبين الملل  روابط

فعاليت در يکی از سفارتخانه ھای شوروی در کشورھای اروپای غربی 
ھايی بسيار معتبر و  نامه معرفیين چن. پيشنھاد شدبه وی معرفی نامه ای 

 پايه و عالیبلند فرزندان بسياری از افراد . به حساب می آمد انهآبرومند
    لندن، رم و بروکسل آغاز  ،خود را در پاريسفعاليت ديپلماتيک  مقام

را  با پرستيژ می کردند اما الھام علی اف اين مأموريت آبرومندانه و
و  به توصيه ھای پدری بود که ھمواره به پسر شايد اين امر بنا. نپذيرفت
الھام در دوره . می کرد با جديت به علم بپردازند نصيحت دخترش

و از پايان نامه خود تحت عنوان آسپيرانتوری دانشکده عزيزش قبول شد 
عالی با درجه  »تاريخ انگليس در سال ھای اخير جنگجنبش خلقی ضد «
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انديشمند . و به تدريس مشغول گرديد علوم تاريخی شد نامزد. دفاع نمود
 برخوردار بود اما پس ازخود جوان از احترام وااليی نزد ھمکاران 

   .کردند برکنارپسر را نيز از کار  ،فشارھا و تضييقات فراوان بر پدر
 از الھام  »گونای« باکويی روزنامه چندين سال بعد روزنامه نگار

   ؟سخت بود: پرسيد در اين باره علی اف
نظر بودم و  تحتمن . سخت بود: الھام علی اف حقيقت را کتمان نکرد

شروع به تجارت . که يک روزی به باکو برمی گردماصالً فکر نمی کردم 
   ...کارھايم خوب پيش می رفت. کردم

 ؟برود اما به کجا مسکور شد از ھم مجبو بازالھام با اين حال 
. حس می شد تھديد و خطر باکو از. برگشتن به آذربايجان غيرممکن بود«

را اداره  مسکوجا شرکت ھای خود در نمن آن موقع به ترکيه رفتم و از آ
   »...می کردم

  
خبرنگاران در تالش بودند تا از زير  پس از استعفای حيدر علی اف

شما با : به ھمين خاطر از وی می پرسيدند ،حرف بکشند ريژکوفزبان 
   ؟ه استبدی بود انسان اوکه واقعيت دارد  آيا .می کرديدکار  وی

، شما ستچقدر خوب ابگويم که وی من اگر : وی در جواب می گفت
   نيز موقع آنمن  ؟جالب نيستاين برای شما  ؟ديگر چيزی نمی نويسيد

     به ھمه گفتم و اکنون نيز تکرار می کنم که من به اين شخص سنگ
انجام بسيار خوب  رااو کارش آری ما با ھم کار می کرديم و . مانداز نمی

   .می داد
: آوردمی به ياد نيز را  »ونوکوو«صحنه ای از فرودگاه  ريژکوف

انی ناشناس به يک آذربايج. قبل از پرواز نشسته بودم و چای می خوردم
با ھم د يک گيالس شامپاين اييبي !ايوانويچنيکالی : من نزديک شد و گفت

شما تنھا . ردارمجام را با با شم ما می خواھم به سالمتی حيدر. بخوريم
   .يدنبود شما آلت دست ديگران. کسی بوديد که به وی سنگ نينداختيد

 در حال گورباچف ھنوز. اين مالقات کمی ديرتر صورت گرفته بود
برای دومين بار يا سومين بار است که . ستکاغذھاکردن زير و رو 

   .اطرافيان خود را عوض می کند
ت عضو پوليوی . ھم رسيد پريماکوف ماکسيمويچنوبت به يوگنی 

بعدھا عضو  بود کهشوروی اتحاد  بوروی کميته مرکزی حزب کمونيست
ھمان اتاق  اين آکادميسين معروف در. گرديدشورای رياست جمھوری 
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ضمن بيان  پريماکوف. پرداختبه کار در کرملين کاری حيدر علی اف 
  :می نويسد ١٩٩١حوادث سال 

تالش خود را  کنگره حزب کمونيستين مبيست و ھشتمن پس از «
به فعاليت  فقطنه  من. ساختمبر شورای رياست جمھوری متمرکز بيشتر 

         نيز محدودهخارج از اين مسائلی  هبلکه ب خارجیھای اقتصادی 
من می توانستم مسائل  .روابط من و گورباچف خوب بود .می پرداختم
نزد وی  ،يار ضروری بودمن حل آنھا بس که از نظر را بسيار حادی

اعتراف . اما طرح اين مسائل در روابط ما تشنج ايجاد می نمود مکنمطرح 
و حتی اعتراض مرا  ساختمی کنم مھم ترين چيزی که مرا ناراحت می 

جھت تثبيت حاکميت قانون  ویدر  جدی یعزموجود  عدمانگيخت،  برمی
   .نونی بودم که گورباچف خواھان ھمين بی قايبايد ذکر کن .»بود

می خواھد «می گفت که  پريماکوفبه اعتراضات پاسخ گورباچف در 
ديگر اجتناب رژيم به  از رژيمیدر برھه سخت انتقال از نزاع داخلی 

      قانون در سراسر کشور اقدامات قاطع جھت برقراری نظم و. نمايد
  .»را فراھم آوردنزاع داخلی د موجبات برانگيختگی می توان

 در سخنان گورباچف تنھا اثر کوچکی ازمعتقد است که  پريماکوف
در کالم وی  تنھاعدالت به چشم می خورد و حتی می توان گفت عدالت 

سرانجام وقوع کودتايی که توسط کميسيون وضعيت فوق العاده . بود
بی توجھی وی  سازماندھی گرديد، خود مھر تاييدی بود بر نتايج حاصل از

   .به برقراری نظم و قانون
با اين جمله گورباچف به  پريماکوفصحبت تند تلفنی بين گورباچف و 

   .نمی آيیر دروج مکانيسماين  بامن احساس می کنم که تو : پايان رسيد
در مورد ھمرزمان ديروزی ھا پيش از گورباچف، استالين نيز  سال

آنھا در پيچی تند از . برده بود بکارالفاظ و عباراتی شبيه به اين را خود 
و می افتادند يا با سيستم جور آری، از آن فر. ارابه قدرت فرو می افتادند

با وی  شتگورباچف دوست ندا ائيلاما تنھا کسی که ميخ... ی آمدندنمدر
تضاد وجود با . ھمان ژوزف استالين است ،داده شودقرار  رديفدر يک 

ھر دو در تالش بودند تا در عين حال  ميان آنھا اخالقی و رفتاری
با اين تفاوت که مخالفان استالين در  .خالفانشان را از سر راه بردارندم

         شان را در تبعيدگاه ھا به پايان  خوشبينانه ترين وضعيت زندگی
     نظير  ،سکته می کردند »فقط«می رساندند اما مخالفان گورباچف 

   .ريژکوفعلی اف و 
گورباچف ديدار نمود خصوصی با  به طورچندين بار  ايوانويچنيکالی 

    گيری اقتصادی وی کشور را به به او بقبوالند که جھت و تالش کرد تا
   .بن بست می کشاند
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در آخرين جلسات پوليت بورو گفتگوھا : به خاطر می آورد ريژکوف
  ھم صف رویرودراعضا . به سر و صدا و حتی ناسزاگويی می کشيد

. تحقير ھمديگر می پرداختندو آشکارا به می کشيدند، موضع می گرفتند 
پس از پايان يکی از اين جلسات به گورباچف زنگ زدم و گفتم که چنين 

در جلسات  نيز مدعوينکه  چرا پيدا کندنبايد ادامه به ھيچوجه وضعی 
خواھد پخش  مسکودر سراسر  به ھمين دليل .دارندپوليت بورو حضور 

      طور که اين. ندبا ھم گالويز می شوونه گچکه در اينجا اعضا شد 
حتی پوليت بورو  تجلسا برگزاری پس از. يمما انسانباالخره  نمی شود،

   .نمی توان خوابيد ديگر
گورباچف پيشنھاد نمود که فردای آن روز يعنی شنبه با ھم ديداری 

 اومن ھميشه روزھای شنبه بر سر کار حاضر می شدم اما . داشته باشيم
   .نه

 متوجه شدم ،رسيدوقتی صحبت ما به پايان ... مبا يکديگر مالقات کردي
   .حضور داشته استکناری در اتاق  نيزنا فيسا ماکسيموئکه ھمسرش را

با يکديگر  پايهديگر کامالً اطمينان حاصل کردم که مواضع ما از 
 ...ھم انديشه اوست لففف ھمفکر اوست، ياکويمدود... ستاسازگار نا

در زندگی خود ھيچ کاری صورت نداده اينھا از جمله افرادی بودند که 
حتی يک . بودندنخوانده  ،بود که به نام آنھا چاپ شده را کتابی حتی. بودند

  .بودندميخ به ديوار نکوبيده 
  
که خوانندگان ما می انديشند، بدون شک حيدر علی اف با  انگونهھم

توجه به حجم عظيم کاری که در شورای وزيران و کميته مرکزی بر 
دو دريافت . بسيار عالی انجام وظيفه می نمود ،نھاده شده بود دوش وی

که  »داس و چکش«موسوم به قھرمان کار سوسياليستی مدال طاليی 
کاری  شايستگینشان از  ،بودبه وی اھدا شده  آندروپوفدر دوران دومی 

 ينتر کار مھم: وی معموالً کلمات چخوف را بر زبان می راند. وی داشت
احساس کرد حالش کمی به مجرد آنکه . ش درست می شودبقيه خود ،است

وزرا و . نمود شروع به کاربيمارستان ھمان در  ،می رود رو به بھبود
از  مشاوران و دستياران .واندخ فرارا خود تحت امر  مسئوالن ادارات

به شورای وزيران مشاوران وقتی که . می داشتنددستوراتش يادداشت بر
  بر روی خويش حس را  ھمکارانين دلسوزی نگاه سنگ، گشتندمی باز

   .می کردند
   .نگاه می کردنديق غربه ما ھمچو : می گويد گاوريلوفالکساندر 
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ً طوالنی خويش در  بوبکوفدنيسويچ فيليپ  در طول زندگی نسبتا
ادارات آگاھی و در ميادين بزرگ سياست ھمه چيز را به چشم خود ديده 

آنتی پاتی و روابط چه االی حزبی داند که در مراتب ب وی می. است
طرح ريزی می شد ھای دشواری  عملياتچه  ،برقرار می گشتسمپاتی 

دوستی يا دشمنی با کسی يا عليه کسی و يا برای بر اساس  ارتباطاتیو چه 
   .برقرار می گرديدکسی  يچاره ساختنب

تصريح با اطمينان گورباچف نسبت به علی اف  رفتاروی در زمينه 
   :دمی نماي

ً برعکس !کامالً . رفتار وی نسبت به علی اف کامالً منفی بود«  دقيقا
نسان از ا آندروپوف. با علی اف داشت آندروپوفبسيار خوبی که  رفتار

 وی .ھراسی نداشت از کسانی که مستقالنه می انديشيدند، ھای قدرتمند و
رباچف اما گو. به جلو سوق می داد و آنھا را ارزش قائل می شدآنھا  رایب

افرادی مانند . از چنين افرادی می ترسيد و آنان را از سر راه برمی داشت
، باتالين، شربيتسکی در کيف، ريژکوف يلتسين، ،فورومانعلی اف، 

   »...و کونايف در آلماآتا
گورباچف پست معاون اولی  از استعفای يلتسين از پوليت بوروپس 

به وی  ،محسوب می شدرياست يک سازمان دولتی را که پستی وزارتی 
وزير اتحاد جماھير  :ين انتظار چنين ھديه ای را نداشتيلتس. واگذار نمود

به وی گورباچف در عين حال . رضايت داد فوراً و  !سوسياليستی شوروی
وی . »وارد سياست شوی اجازه نمی دھمديگر اما به تو «ه شد کمتذکر 

 را انسان ھاو  !ماجازه نمی دھ: خود را بر ھمه چيز حاکم می دانست
وی اما اکنون  شطرنج بر روی صفحه جابجا می کرد ھمچون مھره ھای

   .می داشتدر راه باخت کشور گام برديگر 
ی از آھنگ معروف را وی گاھی اوقات عالقه داشت عبارات اگرچه
می  اما آيا وی اصالً به کشور »...دعزيزم زنده با کشور« :تکرار کند

  ؟انديشيد
اتالين يکی از آخرين ديدارھای خود با علی اف را در بپترويچ يوری 

  :مسکو به خاطر دارد
پس از استعفای وی اين مالقات در بيمارستانی در خيابان ميچورين 

کرديم،  احوالپرسیمثل ھميشه با ھم بسيار گرم سالم و . صورت گرفت
الغر شده  محسوسیبه ميزان . حال و احوال خوبی نداشت. حرف زديم

چند جمله ای  .در گوشه ای نشستيم. نظر می رسيد حال به الً بیکام .بود
اما  را کلمه به کلمه به خاطر ندارم آن. فت که در حافظه من مانده استگ
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 نتوانستند مرا از ميان بردارند، من زنده« :مضمون آن به اين صورت بود
وی طوری صحبت می کرد که کامالً . »اکنون ديگر خالص شدم. ماندم

شايعه بود . ش نيستا در زمينه سالمتی جسمانیفقط ود صحبتش واضح ب
   .ندتند وی را بکشند اما نتوانستکه می خواس
برای چه کسی ديگر وجود وی  ،استعفا داده بود علی افبا آنکه 

 ؟با سرنوشت افراد بازی می کردند که برای آنان ؟مزاحمت ايجاد می نمود
در رأس حاکميت قرار  ربايجاندر آذ يا برای نيروھايی که می خواستند

لف را حس می کرد و فعلی اف باطن حقيقی گورباچف و ياکو ؟بگيرند
کار به کنترل نامحسوس وی نظير در اينجا  .عليه آنھا افشاگری می نمود

اف چند بار به دوستان  علی. شنود و اموری از اين قبيل محدود می شد
سات نفت و مؤسساز  ت ومعاون وزير ساخ ،آراکلياناز جمله  ارمنی خود
 يجان بودم ماجرای قره باغاگر من آن زمان در آذربا« :گفته بود گاز اتحاد
   .»اييت رخ نمی دادقيا سوم

ً  :باتالين می افزايد علی اف  .گونه است، من اطمينان دارم ھمين دقيقا
مذاکرات آغاز شد و من می دانم که . توانست جنگ قره باغ را قطع کند

ھر چقدر ھم طوالنی  .تا چه اندازه سخت و طاقت فرساستاين مذاکرات 
  . باشد ولی از جنگ بھتر است

 اف در بيمارستان خيابان ميچورين با بستری شدن علی ھم زمان
ز آن روزھا وی ا. نيز در آنجا بستری شده بود ليخانوفآلبرت  نويسنده

علی اف  .با ح مراودهسياسی ارتباطات کارکشتگان «:گونه ياد می کند اين
اما من تصميم گرفته  از نظر سياسی خطرناک می دانستند را برای خود

در آن لحظه الھام نزد حيدر علی اف بود و من . بودم به وی سر بزنم
الھام با نزاکت . تلخ شده است شاوقاتاحساس کردم که الھام از چيزی 

ما به صحبت با يکديگر . بسيار از جا برخاست و از اتاق بيرون رفت
. پاسی از شب گذشته بود. اصالً حس نکرديمگذشت زمان را . رداختيمپ

. اتاقی که به حيدر علی اف اختصاص داده شده بود مرا متعجب ساخت
اتاق يکی ديگر از مأموران دولتی که به . اتاقی محقر، تنگ و کوچک

و بسيار لوکس به نظر می  داشتديدار او نيز رفته بودم، آشپزخانه و بوفه 
اين رفتار با علی اف حتی به من  .حتی اتاق من از وی بھتر بود. رسيد

   .برخورد
وی . صميمانه بودگرم و بسيار  صحبت ما در آن شب طوالنی زمستان

از . ساختن زندگی خودشه ش، از چگونداز نخجوان گفت، از خانواده خو
غرق شده  خودگذشته خاطرات  درکه کامالً برمی آمد  شصحبت ھاي

   ...رسيد نيز حاضر مرور خاطرات دورهبت به نو بعد. است
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ند و مستقيماً نام گورباچف را بر ه اعلی اف گفت که به وی ضربه زد
ولی اين . زبان آورد و گفت که چگونه وی را قربانی منافع خويش نمودند

 ،بدون آنکه از چيزی ھراس داشته باشد او. ماستھای تاريخ  از ويژگی
ً  ھرچند ،گاه نمی کردآن طرف نبه اين طرف و . سخن می گفت در يقينا

   .بودنددستگاه شنود کار گذاشته آنجا 
در ذھن . ديگر ھر شب به بيرون از اتاق می رفتيم پس از اين مالقات

 ھنوز که است جای مانده من از وی تصوير انسانی مغلوب بی عدالتی بر
حيدر علی اف شخصی بسيار قوی و دارای عملکردی ... نشکسته بود

   .درخشان در ساماندھی امور بودسيار ب
خويش  حزبوی در سراسر زندگی خويش به کار وفادار بود، به 

تکاپوی وی از روی واھمه . ساختند آزردهوی را بی دليل . وفادار بود
   .»وی به خاطر وجدانش کار می کرد .دنبو

آيا راھی آسان برای : در اسکندريه از اقليدس پرسيد ھايکی از تزار
  ؟يری ھندسه وجود داردفراگ

  .در ھندسه راه تزاری وجود ندارد: اقليدس در پاسخ گفت
مند بود که اين عبارت را نيز به پاسخ اقليدس بيفزايد ه علی اف عالق

آنکه ادعايش از  و بايد آموخت. اه تزاری وجود نداردکه در رھبری نيز ر
  .دانش و استعدادش فراتر باشد، ھمواره مغلوب خواھد شد
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  بخش ھفتم
  »م، انساننيستم ، آھنسنگ نيستممن «

  
  

  مسکو، ١٩٨٧اکتبر سال  ١٩
  

 جلسه شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی با حضور
ھيئت رئيسه، رؤسای اتاق ھای شورای عالی، رھبران دولت و  اعضای

  .اعضای پوليت بورو در کرملين افتتاح شد
برخی اوقات يکی « :خاطر می آوردف آن روزھا را به حيدر علی ا

. داخل می آمد و يکی بيرون می رفت، گورباچف روبروی من نشسته بود
ھم بلند شد و  ليگاچوفکمی بعد . نيز بلند شد و به بيرون رفت اوديدم که 

ما ھميشه تا قبل از . اشاره کرد که به اتاق ھيئت رئيسه برود فولوژکبه 
جا چای ديم و به ھنگام وقت تنفس آنمی ش شروع جلسات در آن اتاق جمع

   .بعد از گذشت زمان کوتاھی مرا ھم صدا کردند. می خورديم
گورباچف سر صحبت را با من باز کرد و گفت که از نظر وی من 

من گفتم نمی دانم به چه دليلی . بايد از پوليت بورو و شورای وزيران بروم
چنين فکری  ویاما اگر  ودم ھم فکر نمی کنم که بايد برومبايد بروم و خ

ما  تاپس شما بايد بگوييد  :گورباچف گفت .من اعتراضی ندارم ،ددار
  ؟بيماری می رويد دليليا به می رويد خواست شخصی  به: بدانيم

وضعيت . در خانه بودندو دخترم  رپس. من در وقت تنفس به خانه رفتم
اراحت نباش، نگفتند پدر تو  !ھاآفرين بر آن. را برای آنھا توضيح دادم

   ...است چيزی نشده
من می روم و  آری،. نزد گورباچف آمدم و گفتم که من می روم شب

د وی بلن. شما می توانيد اعالم کنيد که به خاطر وضعيت مزاجی می روم
بی نھايت متشکرم حيدر علی “ :بوسيد و گفت ،مرا در آغوش گرفت .شد
   ”»!يويچ

در پلنوم ھای . ھا می گذشتی آناز آشنايبيست سالی ديگر تا آن موقع 
. ديگر برمی خوردندجلسات شورای عالی به ھمکميته مرکزی حزب و در 
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حيدر علی اف به ھمراه خانواده اش برای استراحت به  ١٩٧٢در سال 
فت و گفت گورباچف تماس گر در يک روز زيبا. يگورسک رفته بودپيات

آنھا را به  گورباچف .ھا را ببيندبيايد و آن شانکه می خواھد به ديدن
استاوروپل حزبی ايالت دبير اول کميته . دعوت کردکاراچای ـ چرکس 

    از دبيران و وزرايی که در منطقه وی برای استراحت ھيچيکبرای 
   .چنين توجھی به خرج نمی داد ،می آمدند

درجه  توجه ويژه ای به اشخاص گورباچف بته کامالً واضح است کهال
 گورباچف در. داشته باشد ...و ، کاسيگينندروپوفآاولی چون برژنف، 

پيش آماده که از مدتی  را عبارتی آندروپوفبا  ھای خودديدار يکی از
نبايد پوليت بوروی کميته مرکزی تنھا از « :انداخت وسط ،کرده بود

جنگل خوب ھميشه بايد درختان کوچک ھم داشته . بزرگان تشکيل شود
وقتی . لوسانه گورباچف خوشش آمداز کنايه چاپ آندروپوف. »باشد

 ،ت بورو انتخاب کردندگورباچف را به کمک وی به عضويت پولي
درخت “خب، « :ھمان صحبت گورباچف اشاره کوتاھی کردبه  آندروپوف
  »!بفرماييد حرکت کنيد ”کوچک
 ينچند مشاور ،جا بخشی از خاطرات والری ايوانويچ بولديندر اينما 

ه عمومی کميته مرکزی حزب ادار ياستر بها بعدھ کهرا ساله گورباچف 
ری اتحاد شوروی ونھاد رياست جمھ ياستاتحاد شوروی و ر کمونيست

تو که « :ه بودگفت بولدينبه يک بار  گورباچف: آور می شويمياد ،رسيد
 هچ آندروپوفاگه راستش رو بگيم  ،می کنی آندروپوف آندروپوفھمش 
 »؟کرد یکار هش مريض بود چجز اينکه ھم ،خب بگو به من ؟کرد یکار

حسد و ھم  و بخل ،خشم و غضب نيزجا در اين. است ويژه ایجزئيات 
در ( در آن زمانحال  اما به ھر دبيرکل نمايان استتنگ نظری  ،ببخشيد

چگونه خود را می دانست و نيز بعدھا وی ) ٧٠اواخر سال ھای دھه 
  .شيرين کند

درباره  نظرم« :بود هکرد حمايت آندروپوفعلی اف ھم از اين انتخاب 
کل کميته دبيربعد از اينکه وی را به سمت . گورباچف خيلی مثبت بود
. به کلی عوض شد ،شوروی انتخاب کردند اتحاد مرکزی حزب کمونيست

اما تا . »بودديگر اعضای پوليت بورو ھم  نظرنظر من بلکه  تنھااين نه 
  .کلی راه زيادی در پيش استانتخابات دبير
با از نزديک آنھا کاراچای ـ چرکس صورت گرفت اری که در در ديد

     ی آشنايی اوليه خودشان گورباچف ضمن يادآور. يکديگر آشنا شدند
آدم بسيار توانايی بود،  .حيدر علی اف خيلی خوشم آمده بود از« :می گويد

چه در باالترين سطح و چه در  ،از توان بااليی در گفتگو برخوردار بود
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اين خصوصيت وی از سويی به من نزديک بود و به . آن سطح نساده تري
  .»به ھمديگر نزديک شديمما نوعی 

   .»اين شروع دوستی و يا ارتباط خوب ما بود« :می افزايدعلی اف 
 اکتبر ٢٢. شد تشکيلپلنوم کميته مرکزی  پس از جلسه شورای عالی

با  پلنوم« :بری به اين مضمون منتشر ساختندخھا  روزنامه ١٩٨٧سال 
علی اف مبنی بر کناره گيری وی از انجام ع . حاستعفای رفيق  درخواست

  .»ی موافقت نمودانوظيفه در پوليت بورو به خاطر کسالت جسم
به منتظره غيراين حرکت  ،ھا که به اسرار کرملين واقف بودندبرای آن

کرده د سال قبل با کاسيگين که چن انگونهھمپزشکان . حساب نمی آمد
حيدر  :»ھموار می کردند«مسير کاسيگين را ھم برای علی اف د، بودن

ديگر سالمتی شما  .است وقت بازنشستگی شما فرا رسيده ،علی اف محترم
   .را تحمل کنيد فشار کاری اجازه نمی دھد که چنين

ً بانزاکتبيمار  کار شما معالجه : چنين فشاری را تحمل نمی کرد ذاتا
کار می کنم يا نه به شما ربطی  ،می کنمکه من بعداً چه اين. است من

   !ندارد
به خود را پس از اينکه از بيمارستان مرخص شد، حيدر علی اف 

دقت مواد کنگره اساتيد را که خود در  اب. به کار سرگرم کردتدريج 
 شو نقطه نظراتقرار داد بررسی مورد برگزاری آن نقش داشته بود، 
به جلسه کميته مرکزی را قتصاد ا اداره درباره پرسترويکای ريشه ای

اتحاد  ن پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيستدر اواخر ژوئ. ارسال نمود
ريشه ای  رھبران آن به کمتر ازـ  »پرسترويکای ريشه ای«شوروی 
را از پوليت بورو کونايف . مورد بررسی قرار داد را بودند ـراضی ن

 الکساندر. ار شدين از پست دبيری کميته برکنتزيميا. اخراج کردند
در مورد علی اف . اب شدلف به عضويت پوليت بورو انتخفياکو نيکاليويچ

عضويت در  نامزدژانويه  !می داردبلندی بر ھای چه گام« :گفت فقطاو 
انتخاب  پوليت بورون عضو ابه عنوھم پوليت بورو شد و نيم سال بعد 

   .»شد
روع ران نقاھت شدو گذراندنحيدر علی اف در اوايل سپتامبر پس از 

شرکت در جلسات کميته مرکزی  از جمله به کار کرد و به امور روزمره
ت بوروی سپتامبر اعضای پولي ١٨در . و شورای وزيران مشغول گرديد
. علی اف، ل. ع.اتحاد شوروی به اتفاق ح کميته مرکزی حزب کمونيست

 یسر فوسليونک. ن. ، نريژکوف. ای .، نفوننيکو .پ .ف، ووزايک. ن
به ی که حيدر علی اف در فيلم مستند. زدند »٨٧شيمی ـ «به نمايشگاه 

 تھيه گرديده »تاريخچه يک حسادت«واقف مصطفی اف به نام  وسيله
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به بررسی چگونگی تغيير روابط گورباچف با از زوايای مختلف ، است
اما تا آن زمان  ن اين را به تدريج احساس می کردمم« :خود پرداخت
   .»برقرار بودين ما بروابط گرمی 

  
  

  تاريخچه يک حسادت
  

گورباچف در اين فيلم مستند با نگاھی که تالش داشت آن را وجدانی 
وی  ”وضعيت مزاجی“ هرفتن علی اف ب«تأکيد دارد که  ،دھدجلوه ب

 جمھوریاز جانب  یمن به شما بگويم که فشار عظيم. مربوط می شد
جا يگاه و موقعيت خود در اينی با جاو يعنی ...عظيم یفشار وارد می شد،

ه من ھم به چنين نتيجه ای رسيد .ديبرای جمھوری به حساب می آمانعی 
   .مبود

سنگدلی بوده باشد و  بر ه ای دالجا ھيچ نشانمن فکر نمی کنم در اين
در ھمه موارد با وی خيلی . تسويه حساب دال بريا بدتر از آن نشانه ای 
 ھيچکس. گذاشتزير پا نرا  اوصيت شخ ھيچکس. انسانی رفتار شده بود
برای من اھميت ، آنچه که از دور و بر می شنويد. وی را تحقير نکرد

راحت  آسوده و من خودم می دانم و وجدانم. ندارد و به من ربطی ندارد
  .»است

اف به استعفا حال ديگر خواننده با خواندن چگونگی مجبور شدن علی 
که وجدان چه کسی پاک است و افت خود درخواھد ي و تسويه حساب با وی

اولين چيزی که گورباچف از مصطفی اف . قدر پاک چه کسی نه آن
. لی اف بسازداين بود که واقف می خواھد چند سری فيلم درباره ع ،پرسيد

ب جتع سابقرئيس جمھور  يا ھماندبيرکل  .سری وی پاسخ داد دوازده
 يکفقط  )آلمانسابق جه وزير امور خار( نشرگما با  ؟دوازده :زده پرسيد

ديگر اين : پاسخ داد خستگی کارگردان با. يمه اساختدرباره من  فيلمسری 
   .مشکل شماست
گورباچف برای فيلمبرداری از سه سال در تالش بود تا  مصطفی اف

 :سرانجام از مسکو تماس گرفته شدبگيرد تا اينکه  وقتو مصاحبه 
برای ده دقيقه  .ظر شماستمنت. ه استگورباچف موافقت کرد ائيلميخ«

   .»فيلمبرداری و مصاحبه اجازه داريد
به . پرواز کرد مسکوبه ھمراه فيلمبردار به ھمين لحظه مصطفی اف 

 :زنگ موبايل به صدا درآمد ،آمدندکه از پلکان ھواپيما پايين مجرد آن
    .»نمی تواند با شما مالقات داشته باشد سرگئيويچ ائيلميخ«
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که  در حالی !ارگردان را در آن لحظه تجسم کنيدحال ک می توانيد
درست  ،ه بودشدنزديک  مسکودر  سفارت آذربايجانديگر به کارگردان 

 ائيلميخ« :نگ موبايل دوباره به صدا درآمدنظامی ز تنديسمقابل 
  »!رضايت داد سرگئيويچ
در نزديکی اين ساختمان  .شدند »بنياد گورباچف«ساختمان  واردآنھا 

به محض ورود به . قرار داشتدر خيابان لنينگرادسکی ھر فرودگاه ش
  .گشتنمايان  آنآکواريم داخل  ،اتاق

   .جا فيلمبرداری می کنيم ھمين: واقف گفت
ً خونسرد درباره موضوعات  کادرھای اول به صحبتی آرام و گاھا

ً اندکی بعد اما  عمومی گذشت پرسيد که از دبيرکل مصطفی اف مستقيما
   .ه بودف را از ميدان بدر کردچرا حيدر علی ا

ھيجان به فيلمبردار  .گورباچف عصبانی شد« :واقف به ياد می آورد
ھنوز اما ... وی می لرزيدان منتقل گرديد تا آن حد که دوربين در دست

  .»ت بسياری مانده بودسؤاال
ت راجع به الھام فرزند حيدر علی اف بود که استاد سؤااليکی از اين 

را نيز مجبور به ترک الھام  .بود مسکو بين الملل روابطدولتی  کدهدانش
  گورباچف گفت که اولين بار است چنين چيزی را. دانشکده کرده بودند

   .می شنود
جشنواره سينمايی در يکاترينبورگ در  »تاريخچه يک حسادت«مستند 

به . ساختفيلم جايزه گراند پری جشنواره را از آن خود . به نمايش درآمد
گورباچف می گفت درست ھمان جايی که  از فيلم ای پخش صحنه ھنگام

صدای زنانه ای در سالن  ناگھان چنين چيزی را می شنود،اولين بار است 
   »!اين گورباچف ھمه چيز را دروغ می گويد« :پيچيد

   .م خود را تکان می دادندد گورباچفپشت سر يان در تصوير ماھ
ن شخصی گورباچف جالب رئيس محافظا ،ارزيابی ژنرال مدوديف

وی ھمواره . دبی ثباتی و ضعف اراده او به چشم می آم« :توجه است
  ھم چپ ھا و ھم راست ھا را دور. جابجا می کرداطرافيان سياسی را 

سنگ آسياب  بهعلی اف ھم به اين ترتيب حيدر علی يويچ . می انداخت
  . »افتاد

دولتی اتحاد جماھير  ژنرال کميته امنيت ،مدوديف والديمير تيموفيويچ
برژنف و . یا. سال رئيس گارد محافظان شخصی ل ١۴شوروی به مدت 

وی پس از  .گورباچف بود. س. مسال رئيس گارد محافظان شخصی  ۶
دوران برژنف تا قبل از دوره گورباچف به مدت دو سال و نيم در شعبه 
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 ان عالیاحتياطی اداره نھم کميته امنيت دولتی که امنيت رؤسای نمايندگ
بار در اين سمت  وی دو. پرداختخدمت به  ،مقام را تأمين می کردند

يک بار در سفر علی اف  :را بر عھده داشتحيدر علی اف  محافظت از
  .ويتنام سفر وی به بار دوم در و ولوگدا و چرپوتس به

 والديمير تيموفيويچ را از ديدارھای قبلی از جملهالبته حيدر علی اف، 
. به خاطر داشت ،برژنف به باکو آمده بوده وی به اتفاق ديداری ک از

 ،گرديد تھيهسفر به حيدر علی اف پس از آنکه گزارش پروتکلی اعزام 
راضی در پست جديد کار از  ؟چطوريد« :ھمين لحظه دوستانه پرسيد

   »؟ھستيد
نزد برژنف از  من می دانستم که علی اف« :می گويدژنرال مدوديف 
 و اين را ھم می دانستم که وی با معرفیخوردار بود احترام بااليی بر

به عضويت پوليت بوروی کميته مرکزی  آندروپوف يوری والديميرويچ
   .»درآمده بود

     ژی بازديد بعملراز کارخانه متالومی بايست ويتنام علی اف  در
ابتدا والديمير مدوديف مسير در نظر گرفته شده برای عبور . می آورد

آھن قراضه  در دپوی. مورد بازبينی قرار داد را نمايندگانرئيس ھيئت 
قراضه صاحبان اين آھن . ديد ھايی را گلوله »مارتن«جلوی کوره ھای 
ھا خطرناک متناع می کردند و می گفتند که آنھا ااز جمع آوری آنھا 

   .نيستند
به ھا گلوله من درباره اين  ،وقتی حيدر علی اف آمد: مدوديف می گويد

 ارش دادم و پرسيدم که آيا می شود از رفتن به کارخانه امتناع کردوی گز
 :در جوابم گفت. سازگاری نداشتاخالق حيدر علی اف  نرفتن بااما  .يا نه

 .بود گونه وی ھميشه اين. »ستند، بايد برويمھا منتظر ما ھآن .نمی شود«
منيت ا گونه ھم نبود که نت شخصی خود بی اعتنا نبود اما اياو به امني
   .ه باشدداشتقرار در درجه اول اھميت  وی برای شخصی

در اينجا در تأييد کالم مدوديف  آخونداواآوردن خاطره روزنامه نگار 
سفرھای يکی از در  آخونداواروزنامه نگار الميرا . جالب توجه خواھد بود

      ھمراھیرئيس جمھور را  ديگر روزنامه نگارانبه ھمراه خارجی 
باعث شده خوش شانسی تنھا  ١٩٩۵در جوالی سال پيش  دیچن. می کرد

ھواپيمای حامل علی اف در بازگشت از سفر به بلغارستان و  تابود 
با اشاره به آن اتفاق  آخونداواالميرا اکنون . يابد نجات از انفجار رومانی

 »؟آيا نگران حمله جديد تروريست ھا نيستيد« :از رئيس جمھور می پرسد
برای من ھيچ  ،نگران نباشيد شما« :پاسخ داد ی درنگبحيدر علی اف 
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به من ملتم ن می داند که ھنوز چو ،خدا مرا نگه می دارد. اتفاقی نمی افتد
  . »نياز دارد

مينه بايف در زقيق و ژرف انديشانه نورسلطان نظرما ارزيابی د
ان نقل خواھيم برايتجايی ديگر  دررا  فعاليت و شخصيت حيدر علی اف

آن برايتان  سرريز شدنديگ قره باغ و جوش آمدن حتی از  نمود و
 حزب کمونيست اتحاد شوروی  ٢٧گره نخواھيم گفت اما اکنون به ک

 را بازنشسته ويژه اتحاد ،جايی که در آنجا حيدر علی اف ، بهگرديم بازمی
 حيدر علی اف سابقه کاریدر . کردندبه عضويت کميته مرکزی انتخاب 

از «: استآمده  اتحاد شوروی ولتی و حزبی وی درآخرين پست د عنوان
شورای وزيران اتحاد در مشاور دولتی  ١٩٨٨تا نوامبر  ١٩٨٧اکتبر 

  .»سوسياليستی جماھير شوروی
مثل ھميشه رأس ساعت . به وی بازگشت نيرو. پست محترمانه ای بود

  بيشتر احساس . دبر سر کار حاضر می شدر اتاق کوچک خود  ٣٠:٨
   .نياز نداردمشاوره ھای وی به  ھيچکسجا در اين می کرد که

حيدر علی اف مدتی نه چندان طوالنی در سمت مشاور دولت در 
 اتحاد د و عضو کميته مرکزی حزب کمونيستشورای وزيران اتحا

از . ھم آزاد نمودند »بار«وی را از تحمل اين . ر کار ماندشوروی بر س
با « دزاسوخوفسرگئيويچ اندر الکسد سياستمدار متنفذ و بصيری چون دي

   .»منصفانه رفتار کردندعلی اف غير حيدر
 »خود«حيدر علی اف يک بار پس از استعفا از رئيس دبيرخانه 

تقاضا نمود تا برخی اطالعات و اسناد مورد نياز را برای وی تھيه کند اما 
   .»کار نمی کنيد اينجاشما ديگر « :پاسخ کنايه ای تحقيرآميز شنيد در

به خواست خود به تھيه اطالعات و اسناد  گاوريلوف را الکساندام
را برای چه  اينھاشما « :رسيدر ھمين لحظه رئيس زيرک سرد. پرداخت

  »؟کسی جمع می کنيد
   .ـ برای علی اف

  !جا کار نمی کندـ يادتان باشد، وی ديگر اين
که  دوی می انديش. کار خود را انجام داد گاوريلوفاما باز ھم الکساند 

  .»به گونه ای ديگر عمل کردن غير انسانی بود«
  .رگه ای کوچه از خصلت انسانی در ميان دريای پستی و چاپلوسی

 :می گويد ليخانوف. يگر کوچ کنندھا مجبور شدند به خانه ای دآن
درست است که حيدر علی اف برای خود ويالی . قبول، يک کلبه دادند«

اشکالی . د که در اين کلبه ساکن شدشخصی نساخته بود و اشکالی ھم ندار
خانه  که رای اما ديگر چرا کارگر ارد که محافظانش را از وی گرفتندند
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آخر وی . پس گرفتند ،غذا می پختبرايشان می کرد و  نظافترا  شان
در . پس از مرگ ھمسرش بود. تازه سکته قلبی را پشت سر گذاشته بود

   .»زشتی و پليدی به وی توھين کردند نھايت
   :کرملينھای صحنه ای قابل توجه در کاخ کنگره 

 دبيران حزبی، وزرا و عالی دی سالن پر ازوروبه ھنگام وقت تنفس 
دا با دسته دسته به دور ھم جمع می شدند و با سر و ص. رتبگان حزبی بود

يکديگر را  ،ھا که مدتی ھمديگر را نديده بودندآن. ھم احوالپرسی می کردند
خود را از يک نفر  حاضران اما در اين ميان ھمهتند در آغوش می گرف

 شخصاين . تالش داشتند چشمشان به چشم وی نيفتدکشيدند و  پس می
ديگر نه عضو پوليت بورو بود  که علی افعلی يويچ کسی نبود جز حيدر 

ھمين ديروز بود که اين افراد دور و . و نه معاون اول در شورای وزيران
در مقابل وی  اتفاقی به طورمثالً وانمود کنند  هکبر وی پرسه می زدند 

تا به نوعی ظاھر شده اند و مراتب احترام خود را به وی اظھار می کردند 
   .ھا را ھم در نظر داشته باشدکه آن بفھمانند

ويکتور پوليانيچکو نتوانست اين صحنه ھای تحقيرآميز را تحمل کند و 
ويتيا، بيا برويم با حيدر علی « :اشاره کرد کتاب ھمين به يکی از مؤلفان

   .»صحبت کنيم يويچ
برق انه سپاسگزارو می ديديم که چشمانش چه  ما به او نزديک شديم

  .می زد
 اتروع چالش و مقدمتازه ش ،اين صحنه که در کاخ اتفاق افتاده بود

وی ھنوز . که حيدر علی اف در پيش داشت ھايی استبودن  تحت نظر
که زمانی توسط خود وی اشخاصی ھمان  و نمی دانست که شاگردانش

زديک ترين يارانش به حساب ه يافته بودند و رفيقانی که از ندرج یارتقا
فکر می کنم « :خود وی بعدھا می گويد. خواھند فروختوی را  ،می آمدند

می دانيد خيلی  ...اشتباه در شناخت انسان ھاست ،ين اشتباهوحشتناک تر
نيستم، آھن من ھم انسانم، سنگ  د، آخرنسبت به من بی انصافی کردن

   »!نيستم، انسانم
را باز خود مجروح و پردرد اين تنھا باری بود که حيدر علی اف قلب 

 حيدر  .گفته بود سال ھای بی مھری، بی عدالتی و ستم از و کرده بود
ی قدرتمند انسان ھا. چيزی نگفت ھيچکسبه در اين باره علی اف ديگر 

يز را در درون خود خفه می کنند و تنھا نوارھای قلبی ھمه چبه طور کلی 
به  امواج بر اساس کدام مگاوات اراده ماکزيمم و مينيممھستند که می دانند 

   .آمده اند وجود
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گورباچف بر تفکر جديد تأکيد داشت اما حرکت ھای وی در  ھرچند
ال رفتاری مرسوم بود، خروشچف ھم استالين را زير سؤ رفتار با پيشينيان

   ...می برد، برژنف نيز خروشچف را و گورباچف ھم برژنف را
شخص محوری، : قرن گذشته لکه ای سياه دريافت می داشت ھر

   ...و ، رکود)اراده گرايی( ولونتاريسم
و نمود  آری درست است که بايد از برخی موارد در گذشته پرھيز

د اما نه گرفت تا اشتباھات جديدی مرتکب نشبرای خود از گذشته درس 
   .ساختو لکه دار  کرد که ھمه چيز را پشت سر ھم خرابآن

  
  

  »سرکوبی«
  

کادرھا  :وجود داشتدر دوران شوروی استالينی  معروفيک فرمول 
روع به شاما گورباچف پس از بر سر کار آمدن . را حل می کنندھمه چيز 

 ، شربيتسکی و حتی بعدترکونايف، علی اف .راندن و اخراج کادرھا کرد
دی رفيق را از کميته به يکباره بيش از صد و ان ١٩٨٩در آوريل سال 

   .بيرون راندمرکزی 
در ارزيابی آن سال ھا می نويسد که  لوکيانوفآناتولی ايوانويچ 

که کار خود را انجام داده  آنھابه زودی از دست «تالش بود تا  دبيرکل در
در اين کار از نسخه خالصی يابد و  ،به آنھا نداشت نيازی بودند و ديگر

  .ھای قديمی مقامات عالی حزبی ما استفاده می کرد
بيرخانه گردھمايی د ،را الزم ديد ليگاچوفحذف  زمانی که دبيرکل

را يگور کوزميچ رياست به کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی 
رسيد به جای شورای  ريژکوفآن زمان که نوبت به حذف . قطع نمود

آورد و با  به وجودوروی کابينه وزيران فاقد حاکميت وزيران اتحاد ش
از زير پای  رئيس جمھوری اتحاد شوروی دولت و ھمين ترفندھا صندلی

   .»کشيده شدنيز وی خود 
کمی بيش از دو سال و نيم زمان نه ياگراتا اين مقدمه چينی رسواالبته 

   .بود در حال انجامعظيمی پاکسازی ھای اد اتح سراسرباقی بود اما در 
که فقط و فقط به خاطر آنوی  .برکنار گرديد باقراف کامران در باکو

از سمت خود کنار  ،گرديده بودزمانی از جانب حيدر علی اف معرفی 
که علی اف تنھا بر اساس خصوصيات کاری و  در حالی ،گذاشته شد

سابقه مکتب توليدی و کامران باقراف . معرفی نموده بودوی را انسانی 
چلنگر، : در کارنامه خود داشتکار حزبی را  رباتج ی کبير واقتصاد
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 سازی شعبه ساختمان رئيس دير دانشکده، معاون رئيس تراست،ممھندس، 
سوسياليستی شوروی جمھوری  شورای وزيران عام المنفعهو اقتصاد 

 ...اييت و دبير کميته مرکزیقشھر سوم یر اول کميته حزبآذربايجان، دبي
وی  .به شمار می آمدشخصی درست، پاک و اصولگرا  وی از ديد عموم

   ديگر شروع به پرونده سازی عليه  اماعلی اف معرفی کرده بود را 
   .کرده بودند علی اف

نشريات باکويی مقاله ھای تحريک آميز نشريات  در ھمين زمان
با . مرکزی را به زبان ھای روسی و آذربايجانی به چاپ می رساندند

و پلوراليسم افکار و عقايد اعالم گرديده بود اما اجازه  اينکه گالسنوست
در باکو برادران حيدر . و بھتان ھا داده نمی شد ئاتدرج پاسخ به افترا

عاقل علی اف . تحت نظر قرار گرفتند ـ حسن، عاقل و جاللـ علی اف 
 ١٠ مدير شعبه اقتصاد سياسی دانشگاه طب و دکترای علوم اقتصاد در

تولدش از دانشگاه اخراج درست در ھمان سالروز  ١٩٨٨ سال دسامبر
به  باشکوھی مراسم بزرگداشتچند سال پيش در ھمين دانشگاه . گرديد

 را ویخنرانی ھای خوب و محترمانه سبا  .افتخار وی برپا گرديده بود
نامه ھای فراموش  احترام تھنيت با کمالو  مورد تشويق قرار داده بودند

نگھداری  از آنھا کردند که ھنوز ھم در دفتر وینشدنی به وی تقديم می 
اين دانشمند نامدار . و بی شرافتی است تفامی شود و يادآور جالبی از شر

در کارنامه و مونوگرافی  عميقعلمی، تحقيقات ت که تعداد زيادی رساال
   .کار مانده بوددو سال بي ،خود داشت
که در د جالل علی اف، زيست شناس بزرگ در کتاب خو آکادميک

 :شتمی نو ،به چاپ رسيده است »است واقعی علم«تحت نام  ١٩٩٩سال 
سال آخر که ماشين شخم زنی سنگينی از کشتزار زندگی ما  ١٠در «

ساخت واقعاً به اين  ديده بودم، وادارسال و دنيامرا که شخصی ميان ،گذشت
ی برداشت ھای ما درباره ثبات جامعه که خود نيز بخش که اطمينان برسم

می تواند  تا چه اندازه نيز درباره پيروزی حقيقت بر دروغاز آن ھستيم و 
موقتی و زودگذر باشد و مرا مجبور نمود تا بپذيرم که رفاه خلق و ملت 

که از روی سبک مغزی و ساده دلی و ساده اگر چقدر شکننده خواھد بود 
ه به کبسپارند و ماجراجويانی رياکاران سرنوشت خود را به دست  نگری

   .تن می دھند اطر آزمندی و شھرت خود به ھر چيزخ
ھمچون ولی وقت ميل نداشتم که وارد سياست شوم  چه ھيچاگر ھممن 

را درک  عباراتاکنون درستی اين . ر به سياست کشيده شدمبسياری ديگ
  » .”می پردازدسياست به تو  ،نپردازیاگر تو به سياست “ :می کنم
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در مزرعه  حتی .را رھا نکردادميسين آک ھمسياست در البراتوار 
که با ھمکاران خود کاشت نوع جديدی از گندم را آزمايش می ای نمونه 
وی مردانه از شرافت برادر و  .، وی را به حال خود آرام نگذاشتنمود

ده ھا نامه به ھمه مقامات از دادستانی کل و . حيثيت خانواده دفاع نمود
فاتر روزنامه ھای مرکزی و ا دھيئت رئيسه شورای عالی گرفته ت

 و کميته مرکزی جمھوری، کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان
در ه بود اما ارسال نمود ...پوليت بورو و، اتحاد شوروی حزب کمونيست

تنھا مجله . داشته بوددريافت ی خشک و خالی ينامه ھا تنھا جواب
از  مقاله ننمود چاپ ه خاطرب خود ١٩٨٨سال  ١٩شماره در  »اسمنا«

  :علی اف عذرخواھی نمود حيدر
آمده ) ١٨ در صفحه ١۵شماره ، »سمنا«( ”و يک شب...“مقاله در «

انگشتری  ،بعمل آورده بود از باکودر ديداری که برژنف  .یا .ل است که
داليلی  مجلهکه دفتر از آنجا  .يافت داشته بوداز حيدر علی اف در زيبا

. از ح عذرخواھی خود رابدينوسيله  ،رددر دست ندا زمينهمستند در اين 
   .»اعالم می نمايد مجله علی اف و خوانندگان. ع

  
  

  قره باغ
  

 سياسی دانشمند و کارشناس ١٩٨٨ سال فوريه ١٨گورباچف در 
جديد خود منصوب  مشاورشاه نظراف را به سمت خسرويچ ی گگئور
ت و پوبليسيس ،زوری بااليانبه اين سمت  به محض انتصاب وی. نمود

 شاه نظراف در. مالقات با او را نمود تقاضای ارمنی نويسنده معروف
من وی را از « :در اين زمينه می نويسد »آزادی بھای«کتاب خود به نام 

   ،به چاپ رسانده بود »گازتا ليتراتورنايا«البی که در جطريق مقاالت 
و م و به ھمين خاطر با کمال ميل درخواست وی را پذيرفتم ختمی شنا

اما تنھا چيزی که  ردم که صحبت درباره قره باغ باشدفکر نمی ک اصالً 
وقتی به چھره الغر و . بودمسئله ھمين  ،وی را مضطرب می ساخت

حتی برای ـ سياھی آن سبزه وی نگاه می کردی از چشمان سياه وی 
الحاق قره که توانستی بفھمی می  ـ به نظر می رسيدزياد جنوبی ھا ھم 
فقط يک آرزو  ی وی ھمچون خيلی از ھم ميھنان ویبراستان باغ به ارمن

   .نيست بلکه مسئله مرگ و زندگی است
مسالمت آميز  یرا به جستجوی راه حل آنھاھيچ چيزی نتوانست ...

بااليان، ترپطروسيان و ھمقطاران ( ابراز کنندگان اين مسئله. راضی سازد
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ونه فرموليزه کرده گ برای خودشان اينمسئله خودباوری ملی را  )آنھا
  »!يا االن يا ھيچ وقت ،ه استزمانش رسيد :بودند

 دبيرکل کميته مرکزی حزب کمونيست مشاوراما آيا اين مسئله به 
 اجدادش ازکه  ای ارمنی روسی شده«به وی  داتحاد شوروی و به قول خو

وی قبل از ھر کسی آيا  ؟شتربطی ندا »قره باغ و خودش اھل باکوست
مت آميز راغب ميھنان خود را به پيدا کردن راه حلی مسال ھم نمی بايست
 شاعر ،سيلوا کاپوتيکيانبااليان و  نخير، وی بايد تقاضای ؟می ساخت
جھت شرفياب شدن به نزد گورباچف به اطالع دبيرکل می  را معروف
   !رساند

فوريه صورت  ٢۶اين ديدار که در « :شاه نظراف تأکيد می کند
بعدھا والنتين . »ايفا نموديار زيادی در حوادث آتی بس نقش ،ه بودپذيرفت

ضمن  دانان دوران شورویبانفوذترين سياستمداران و تاريخ فالين يکی از
جوھره ايدئولوژی وی اين «: ارزيابی فعاليت شاه نظراف می نويسد

   ».”فروپاشی اتحاد شوروی است آزادی بھای“: بود
 ،ره اين مالقات باخبر شدندکه مردم از اخبار تلويزيون درباپس از آن

به نيز روشنفکران آذربايجان را  ی ازانتظار داشتند که دبيرکل نمايندگان
   .اما وی اين کار را نکرد گرددحضور پذيرا 

       ،آن روزھا در قره باغ حضور داشتخود که  بوبکوفرال نژ
   :می گويد

ً شاھد بودم که حيدر علی « اف جھت پيشرفت واليت من شخصا
و نگذاشت  پايدار ماندن مناسبات ملی چه کارھا که نکرددمختار و خو

دو نمونه ساده در اين مورد  .جرقه ھای آغازين اينجا به مناقشه کشيده شود
  : می آورم
 به )کندی خان( استپاناکرت ی که ازدر حال ١٩٨٨فوريه سال  ٢٢در 

ر حرکت عده ای از مردم را ديدم که ھراسان و آشفته د می رفتم،دام قآ
ذربايجانی خود را ھا ايستاد و روسری آدر مقابل آنپيرزنی مسن . بودند

اين حرکت  یاآيا معن. و بازگشتند آنھا متوقف شدند. انداخت آنھازير پای 
   ؟می فھميدرا 

دو آذربايجانی  همناار ،ان منطقهدر ھم در ھمان روز :و نمونه ديگر
 ،گشتندز موضوع باخبر می کنيد اگر مردم اين منطقه ا تجسم. را کشتند

رين بانفوذت .ما به آذربايجانی ھا رجوع کرديم. چه انفجاری اتفاق می افتاد
 ايعهاز اين ض ،غم ايناز  بياييدکه ھا گفتيم افراد را جمع نموديم و به آن

آتش از اين حادثه که قبل از آناجساد را با ما موافقت کردند و  ھاآن. بگذريم
  .سپرديمبه خاک  ،برخيزدکينه 
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توطئه عناصر  يکی از ميتينگ ھابرگزاری به ھنگام  در استپاناکرت
در کنار من ايالتی يک بازيگر تئاتر . تابوت ھا را بيرون کشيدند گر

. متأسفانه فاميلی وی از يادم رفته است مليت او ارمنی بود و .ايستاده بود
عناصر  له بابه مقابتر  با جسارتی متھورانه و با دالوری ھر چه تمام او

   .»ھا به مقصود خود نرسيدندآن .برخاستتوطئه گر 
روزنامه ھا در . اين شخص کناريک پوگوسيان بود فراوانبه احتمال 

در ھمان زمان . ره وی می نوشتندگزارشات خود از قره باغ دربا
کارگران نوشته بود که چگونه  نيز »سترياوسوسياليستيچسکايا ايند«

از دست قاتالن و خود را رفقای ارامنه  اييتقکارخانه آلومينيم سوم
کارخانه  نگھبانانرئيس  ،اسماعيل علی اف. نجات می دادندغارتگران 

آنھا . ه بودخانواده ھای کارگران و متخصصان ارمنی را به مؤسسه آورد
خانواده اش و ستيا ودر ميان نجات يافتگان عمو ک. جا امنيت داشتندايندر 
ريخته گری کارخانه  استاد، روسيانيمارتآيکازويچ  کنستانتين. ندبودنيز 
را وی  علی افاسماعيل . معروف بودعمو کوستيا به ميان کارکنان در 

  .به حساب می آوردبرادر خود 
قره باغ به تيتر اول روزنامه ھای مرکزی و پخش تلويزيونی در 

 رھبران واليت خودمختار قره باغ کوھستانی. تبديل شد ١٩٨٨فوريه سال 
تصميم گرفتند تا از ترکيب جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان 

زنجير بھم پيوسته مناقشات نژادی را شعله ور سئله م ھمينخارج شوند و 
  .ساخت

در سال اول  ١٩٨۵کو به سال وگرافی که در مسمد المعارف دائرةدر 
به آخرين سال آرام در اتحاد شوروی  در حقيقتو  یگورباچف حکومت
تعريف گونه  اينواليت خودمختار قره باغ کوھستانی  ،يده بودچاپ رس
   :شده است

ھوری شوروی در بخش جنوب شرقی قفقاز کوچک و در ترکيب جم«
ھزار کيلومتر  ۴/۴مساحت آن . قرار گرفته است سوسياليستی آذربايجان

مرکز آن شھر . ھزار نفر ١٧٠بالغ بر  ١٩٨٣جمعيت آن در سال . مربع
استپان شائوميان يکی از به ياد  ١٩٢٣در سال اين شھر  .(»استپاناکرت

رئيس شائوميان  .ری گرديدنام گذااستپاناکرت  باکويی معروفر اکميس ٢۶
عضو حزب انقالبی ١٩٠٠وی از سال . رھای خلق باکو بوداشورای کميس

   )بوده است سوسيال دموکرات روسيه
ترکيب دول که در  سرزميناين : آمده است المعارف دائرةدر اين 

قره باغ در  ی، در اواسط قرن ھجدھم در بخش خانمختلف ترکی بود
   .ده بودشقسمت مرکزی آذربايجان واقع 
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در  .خانی قره باغ تحت حکومت روسيه قرار گرفت ١٨٠۵در سال 
ھمراه با  مليت ھا ارامنه، روس ھا و ديگروھستانی بدو مناقشه قره باغ ک

   .انی زندگی می کردنددر قره باغ کوھست آذربايجانی ھا
در کنار  واليت خودمختاراين اجتماعی و فرھنگ  ساختار و اقتصاد

جا نه ھا و کارگاه ھای مختلفی در آنکارخا. آذربايجان ترقی می يافت
زبان ارمنی تربيت معلم  یدانشسرا. مخازن آب ساخته شد. ساخته می شد

ظر نستانی از قره باغ کوھکلی واليت خودمختار  به طورشايش يافت و گ
 تر بودباالشاخص ھای اقتصادی و اجتماعی از ارمنستان و آذربايجان 

می آمد ولی با نيک  به وجود ھم مثل ھميشه مشکالتی اينجاالبته در 
ل در اينجا خط ھوايی مثا به طور. مرتفع می شدساکنان آن  انديشی

و به  بوده راه اندازی شد »استپاناکرت ـ ايروان«و  »ـ باکو استپاناکرت«
علی اف و  ـ يته مرکزی آذربايجان و ارمنستانبيران اول کمابتکار د
آذربايجانی و ان خدمات اين خط ھوايی به تناوب توسط خلبانـ  دميرچيان

   .ارامنه صورت می پذيرفت
  
  

  ، مسکو١٩٨٨ژوئن سال  ٢٨
  

کنفرانس سراسری اتحاد برگزار می  ميننوزدھ ايتخت گرمازدهدر پ
در وقت تنفس به دنبال  ،نی که از سخنرانی ھا خسته شده بودندنمايندگا. شد

سايه بانی در زير درختان طوس سفيد کرملين می چرخيدند، در زير آن 
ديگر وضعيت در . ناسزا می گفتنددبيرکل  بهسيگاری می کشيدند و 

را نمی جز خود صدای کسی  خواهخود فردکشور بحرانی بود اما اين 
بايد چگونه «می زد و توضيح می داد که  ط حرفو فق فقط. شنيد

پرسترويکای انقالبی را عميق تر به پيش برد و آن را بازگشت ناپذير 
  »...ساخت

سال اخير تحوالتی اصولی صورت گرفته  ٣وی معتقد بود که در 
فق شديم تا مانع از وبا تالش خوب زحمتکشان م« ؟ام سواست اما به کد

 ر بخش ھای اقتصادی، اجتماعی وسوق يافتن کشور به سوی بحران د
، حال و آينده خود را بھتر می فھمد و اکنون جامعه گذشته. اخالقی شويم
گونه ای ديگر به ھا که دبيرکل ترجيح می داد که صدای آن .»درک می کند

   .می انديشيدند را نشنود
ھمان تريبون پشت از نويسنده معروف  ،ندارفويوری ب روز بعد

آيا باند  که بدون دانستن آنکه واپيمايی تشبيه نمودپرسترويکا را به ھ
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برده شده  آسمانصعود کرده و به  ،وجود دارد يا نهدر مقصد فرودی 
   .بودمحض اين حقيقت . است
می تواند باند فرود را در مقصد  نظر اتفاقتنھا « :ندارف می گفتوب
که چه من مبنی بر اين سؤالدر پاسخ به چندی پيش مکانيکی جوان . بسازد

ه می پرسيد چ“ :، گفتاست التی در زندگی اش رخ دادهتغيير و تحو
 به وجوددر ساوخوز ما اين انديشه پرسترويکايی  ؟است تغييراتی رخ داده

آن کسی  .دائم شعار می دھده و عاقل شد ،بود نادانکسی که  که است آمده
از  و هصدايش خفه شد ،است شده نادان نادان کهکه عاقل بود مثل اين
وجود  شباھتیچه  پشهن انسان و می دانيد اکنون بي. روزنامه ھا می ترسد

ھا نآمن اين را به . ن با روزنامه کشتسان را می توانو ھم ا پشهھم  ؟دارد
خ بی سمن در اين پا. ”زدندبه من  پرسترويکامخالف  انگ آنھاگفتم و 

أسف و ، تاست خلق گرفته مزاحدار که چاشنی نمکش را از  ايت نيشنھ
در کارش  از ظاھر اصالحاتحتی خشم انسانی را حس کردم که 

يکسری از نشريات ما با که و ھمچنين احساس کردم  است ورده شدهسرخ
 گشتهناثباتی در اعتقادات و معنويات عامل نام پرسترويکا خود  استفاده از

  .»اند
جديد کميته مرکزی حزب  دبير اول ،ھمان روز عبدالرحمان وزيراف

پرسترويکا در « :ه بودآذربايجان در سخنرانی خود اظھار داشت نيستکمو
بار گذشته بسيار عظيم است و . ستا ذربايجان با مشکالت بزرگی روبروآ

ھمشھری بازی، پارتی که سياست کادری مغالطه در قبل از ھر چيز 
استفاده از مقام اداری و افزايش تقلب سوء حساب سازی،، چاپلوسیبازی، 

موجب فروپاشی شرايط اجتماعی، سياسی و اخالقی آن است، از خواص 
   .»گرديد

. گورباچف علناً حس می شد ائيلميخ خط مشی دبير اولدر سخنرانی 
حيدر علی اف می خواست تا به مخالفانش پاسخ بدھد اما چه کسی تريبون 

د تا از پس زچه کسی وی را صدا می  ؟را در اختيار وی می گذاشت
توانند بخود  که وار بودنداميدآنھا  .را فرانمی خواند کسی او ؟اوضاع برآيد

   .با محکم تر بستن پيچ ھا نظم را برقرار سازند
 ،ندکامالً محرمانه به شمار می آمدجزو اسناد  سه سندی را که زمانی

   .مطلب کمک بيشتری نمايد نمودن آشکاردر زير می آوريم تا به 
امات فوری برای برقراری نظم درباره اقد«تحت عنوان اولين نامه 

 جمھوری آذربايجان و شوروی سوسياليستیاجتماعی در جمھوری 
اتحاد  به کميته مرکزی حزب کمونيست »ستانارمن شوروی سوسياليستی

  : بودارسال گرديده  یشورو
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بسط و توسعه حوادث در جماھير اتحادی آذربايجان و ارمنستان «
. اتی مخاطره آميز ھمراه می شودپيرامون قره باغ کوھستانی با خصوصي
ميتينگ ھا و تظاھرات تعداد . جنبش ھای اعتصابی فراگير می شود

سخنرانی ھا و اعمال شرکت کنندگان در اين . افزايش می يابد مجازغير
و به عدم اطاعت توده گرديده  متجاوزانه تر و غيرقابل کنترل ميتينگ ھا،

   .منجر می شود
ماعی اجت شگيری از اين گونه حرکات ضدپي آمده به وجوددر شرايط 

   .ممکن به نظر می رسدبا ملزومات حقوقی موجود غير
ھيئت رئيسه شورای عالی  ضرورت دارد ،به ھمين دليل فکر می کنيم

دستوری صادر نمايد تا نوان اقدامی موقتی عبه اتحاد جماھير شوروی 
ريک کنندگان مطابق اين دستور امکان ايزوله نمودن سازمان دھندگان، تح

نيروھای  رایب را قانونیکنندگان فعال در چنين اعمال غير و شرکت
   .فراھم سازدانتظامی 

  
در زمينه  اتحاد شوروی ه مرکزی حزب کمونيستطرح مصوبه کميت

   .پيوست است اين مسئله
  

   ١٩٨٨نوامبر سال  ٢٣
  لففياکو. آ

  چبريکوف. و 
  رازوموفسکی. گ 

  »لوکيانوف. آ 
موافقت می « :نوشته استبر روی نامه طی درشت گورباچف با خ

   .»شود
اقدامات « نوامبر مبنی بر ٢٣ان روز يعنی به تاريخ ھم سنددومين 

سوسياليستی شوروی برقراری نظم اجتماعی در جمھوری  جھتفوری 
به تصويب کميته  »سوسياليستی ارمنستانشوروی آذربايجان و جمھوری 
   :رسيده استست اتحاد شوروی مرکزی حزب کموني

طرح دستور ھيئت رئيسه شورای عالی اتحاد جماھير شوروی «
  »)پيوست است(. درباره مسئله مذکور تصويب گردد

اقدامات بالدرنگی که  در زمينه طرح دستور سند سوم به و در نھايت
  :، اختصاص داردنفر بر آن تأکيد داشتند ۴ اين

ون داخلی، ـ به مقامات مسئول ارگان ھای امور داخلی و قش١
وزارت امور داخلی اتحاد جماھير شوروی اجازه داده می مختار نمايندگان 
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شود تا در مکان ھا و نقاط مسکونی که ممنوعيت عبور و مرور برقرار 
قه ملی را شعله ور ساخته و يا گشته است، با افرادی که با اعمال خود تفر

به اعمال  و شکستن نظم اجتماعی تحريک نموده ھمدرکه مردم را به آن
ضد اجتماعی مجبور ساخته و مانع انجام حقوق و وظايف قانونی مردم و 

   .روز حبس نمايند ٣٠ا مدت را ت آنھامی گردند، برخورد و مسئوالن 
دستور حاضر ـ مقرر می گردد اشخاصی که بر طبق دستور بند اول ٢

 از سوی قانونگذار تصريح گرديدهمطابق قانونی که  ،محبوس گشته اند
ويژه وزارت امور داخلی اتحاد جماھير شوروی و يا  بازداشتگاهدر  است

ر داخلی اتحاد جماھير در مکان ھای ديگری که از سوی وزير امو
  .نگھداری شوند ،هشد شوروی مشخص

  .الزم االجراست ١٩٨٨نوامبر سال  ٢۴از  ـ دستور حاضر٣
   .طرح به دستور مبدل گرديد

در کوران ھمه اين حوادث  ،اکوستيکی از مؤلفين کتاب که اھل ب
ديگری نيز که برای مدتی در طول اين حوادث از . قرار داشته است

از  صفحاتی. حوادث باکو نوشته است يادداشت ھايی بر آمده بود، مسکو
  :را در زير می آوريميادداشت دفترچه اين 

  
  

  يیدفترچه يادداشت باکو
  

   ١٩٨٨ نوامبر ٢٨ 
چنين حس دردناکی به مأموريت نرفته  بادر کشورعزيزم گاه  ھيچ
گونه در دفتر روزنامه بدرقه نکرده  وقت کسی را اين ھيچتا کنون . بودم
زندگی روزنامه در چرا که  رفت و آمد افراد خيلی عادی است. بودند

پرواز : می پرسندگذری . می رودمأموريت  هبھر روز کسی نگاری 
   نند به دنبال کار خودشان او بدون اينکه منتظر پاسخی بم ؟کجا ؟یدار

 مناقشهمورد  ھا که در منطقهآن. اما االن وضعيت فرق می کند می روند
يادآوری کنند و برخی  ،که ديده اند آنچه راوظيفه خود می دانند تا  ،بودند

   .اظھار فضل کنندکمی  ھم می خواھند درباره مناقشه قره باغ
در آنجا  تا بدانممی گيرم ا باکو تماسی پرواز ب بهمانده  اصلهفدر 

نگاران آشنا و مسئوالن حزبی که روزنامه . است اوضاع در چه حال
چنين  .ندديدستپاچه و سراسيمه به نظر می رس ،ھا شدمفق به تماس با آنوم

صبح و شب در از مردم صدھا ھزار نفر . چيزی را تا به حال نديده بودند
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 جوانشير . رفته استدر کارخانه ھا اعتصاب صورت گ. ميدان ھستند
به  که روز قبل »سترياوسوسياليستيچسکايا ايند«خبرنگار ويژه  ،ملک اف

 توليد موادمجتمع : تشريح می کند ماجرا را دقيق تر ،باکو پرواز کرده بود
  .شھر شده استوارد قشون . فعال است نفتی

جوانشير که به استقبال . در نگاه اول ھمه چيز در فرودگاه آرام است
به سالن پرواز  می خواھی يک نگاه« :آمده از من می پرسد من

   »؟بيندازی
داخل جمعيت به حدی است که اصالً نمی توان سالن بزرگ داخل در 

زنان، کودکان، سالمندان، بقچه . استسالن بزرگ مملو از جمعيت . شد
تعدادی از که برای چنين بود سکوتی عجيب تر از آن ھا، چمدان ھا و 

چه . سکوتی عبوس و آماده انفجار ادی به نظر می رسيد،عجمعيت غير
د نمی دانم و ھنوز به خو ؟جا وادار می ساختاينترک چيزی مردم را به 

بر سر اين شھری که در چند که ورم آبايد سر در. حق پرسيدن نمی دھم
دوره چرا  و چه آمده است ،بود عزيز شده حد سال اخير برايم تا به اين

تا اين اندازه  ،که فعاالنه شروع به کار کرده بود قرافکامران بارھبری 
کرده  ھا سر باز کدامين زخم ؟چرکين شده انددمل ھا  کدامين ؟کوتاه گرديد

   ؟اند
ً را  گره ھا ياطاحت دقت و با بابايد   کهرا  ملیگره ھای  مخصوصا

قديم در مناطقی که مشکالت  به ويژه نمودباز  ،است سخت بسته شدهخيلی 
ه خاکستر اين مسائل ب. اعی می سازدد آنھا آتش زير خاکستر را تدو جدي

مجدداً آتش را شعله ور  ،گونه ای است که اگر اندکی بر آن دميده شود
  .خواھد ساخت
ھزار نفر از مردم  ۵٠٠ھزار نفر شايد ھم  ۴٠٠ به نزديکمی گويند 

کامالً مشخص است که جمعيت . اندتجمع کرده در ميدان بزرگ شھر 
 ،به کلماتی که از تريبون گفته می شودچه ھيجانی  باضر در ميدان حا

 شعارھايی در جھت. اجتماع است افکار ويژهميدان ھواسنج . دقت می کنند
که ارمنستان درصدد بود در آن  »توپخانه«شده  حفاظتدفاع از جنگل 

از دست  سر داده می شد و مردم به مقابله با ،استراحتگاه و خانه بسازد
که مطالبی را من . نده می شدخواند فرا و اعتصاب ھمگانی قره باغ نرفت

 :شنيدم با گوش خود ،در آن شب خطاب به کميته حزبی خوانده می شد
که اجازه اعتصاب به  نريمان افننگ باد بر کميته حزبی منطقه «

 !ننگ باد !ننگ باد« :می گشتپژواک صدا بر و »کارگران را نمی دھد
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ايد با کميته منطقه ای حزبی که توجه افراد حاضر در خب، ب »!ننگ باد
   .آشنا شوم ،کرده است ا به خود جلبميدان ر

   
   .نوامبر ٣٠

 :به من گفت نريمان افدبير اول کميته حزبی منطقه  ،واقف قاسم اف
  .»می کنم استنباط کارمان ی برتحسين منزلهرا به شعارھا من اين «

جلوی  ورودیاز صبح در . بودر در حال کا پياپیساعت  دوازدهوی 
که در گذشته کارگر و  واقف. کارخانه لوازم الکتريکی ايستاده بود

ً  تصميم گرفت ،کارپردازی باتجربه بود با اين . صحبت کندبا مردم  مستقيما
 بازمی یبه ديگرکار نظر يکی را عوض می کرد و اعتماد به نفس را 

واقعيت تشخيص دھند و از  شايعه را ازبرخی گرداند و کمک می کرد تا 
   .ورندآدر بھمن شايعات سر

مورد آزمايش مردم را به سرعت شرايط سخت « :قاسم اف می گفت
را  ھر کس ارزش روزھای انگشت شمار ھمينو در قرار می دھد 

   .»ھيد يافتدرخوا
بيش  ،ترين مناطق جمھوری است که از بزرگ نريمان افدر منطقه 

ساخت  گسترشو  توسعه به نموده و بسيجرا مؤسسه نيروھای خود  ۵٠از 
شده اند  ھا مجبوراما اکنون ھمه آنپرداخته بودند و ساز منازل مسکونی 

   .ينداموکول نم زمانی ديگرکار را به 
با که  »الکتروماش آذ«مجتمع توليدی . مشخص استکامالً يلش دال
ھزاران مصرف کننده در اتحاد جماھير خود نياز محصوالت توليد 

درآمد اکنون  ،را تأمين می نمودوروی و بيش از چھل کشور خارجی ش
نيز به ميليون روبلی خود را از دست داده و يک ميليون روبل ديگر را 

اين ضررھا در منطقه و در شھر تا ده ھا . جريمه از دست می دھد خاطر
بنياد توسعه اجتماعی مؤسسات منطقه . و صدھا برابر افزايش می يابد

 اين ضررھا باعث گرديد تا .ھزار روبل از دست داد ۴٠٠ فنريمان ا
منزل  ٢٠ ،منازل مسکونی قرار داشتند دريافت ھا که در نوبتبرای آن

   .دوساخته شکمتر 
اعضای دفتر کميته منطقه ای حزب، دبيران ظھر بعداز ٨در ساعت 

. آمدند دور ھم گرد دبير اولکميته حزبی و رؤسای مؤسسات در اتاق کار 
جا تجزيه و تحليل در آن بلکه گزارش و يا انتقاد نبود جھت ارائهجلسه  اين

د و شآمده ابراز می  به وجودھای آزاد و برخی اوقات تند از وضعيت 
اعتصاب کنندگانی که . افراد بيان می گرديد مالحظاتھمچنين مشاھدات و 
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ه ھممنطقه مؤسسات . د شدندوطرم ،می خواستند کارخانه را بلوکه نمايند
   .البته نه با تمام ظرفيت ،شروع به کار کردند

  
   .دسامبر ١

بير دوم پوليانيچکو، دپترويچ با ويکتور  یمالقاتامروز قرار گذاشتيم تا 
ً يک ماه . آذربايجان داشته باشيم کميته مرکزی حزب کمونيست وی تقريبا

تا پيش از آن به مدت چھار سال و نيم در . ستکه در باکو می شود
ً  مامی شود گفت که . تان حضور داشتافغانس سی سال است با تقريبا

 در ھمان جايی از دوران دانشجويی در استرومينکا ،يکديگر آشنا ھستيم
زندگی می  مسکوکه دانشجويان دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه دولتی 

که ھنوز  پرانرژیو ، تنومند تصوير پسری چاالکاز آن روزھا . کردند
د افرا. در ذھنم مانده است ،ود را در نياورده بودلباس سربازی خ

ند و سعی می نرا به خود جلب می کانسان معمولی ھميشه توجھات غير
از ھمين دسته افراد  نيزپوليانيچکو . را از نظر دور نگه نداری آنھاکنی تا 

غنی  معادنبورگ، از کارخانه نروھر از چندی خبرھايی از وی از ا. بود
که وی رئيس ستاد کومسومولی آن ختمانی پيشقدم گروه ساسازی و نيز از 

 يا چليابينسک مسکو بايد خبرش را ازبه گوش می رسيد و گاھی ھم  ،بود
ايالتی کميته  دبير اولحادثه ای در اورال وی را که ديگر . می گرفتی ...يا

 ،بودم »کومسومولسکايا پراودا«بود و مرا که خبرنگار ويژه  یکومسومول
افسوس که کارمندان کومسومولی و حزبی . گر روبرو ساختبا يکدي

   .به چشم نمی آمدندھمچون وی زياد 
ديرھنگام از اتاق در اين جلسه بود که شرکت کنندگان  ٣٠:٢٢ساعت 

 ويکتور به در نزديک شد و با. کزی بيرون آمدندکار دبير دوم کميته مر
 را يز بزرگ خودشم. »بياييد بچه ھا« :سر به من و جوانشير اشاره کرد

چای و . رھا کرد و کنار ما نشست ،بود روزنامه و پرونده ،که پر از کاغذ
به  .گفتن خاطرات نبود وقتآن شب . ظرف شکالت را طرف ما گذاشت

   .صحبت درباره اوضاع جاری پرداختيم
. شرايط خيلی دشوار است اما ما آن را کنترل می کنيم :وی می گفت

ين ميدان ھم می گذرد اما ما کمونيست ھا بعداً ھم ا. قره باغ ھم می گذرد
   .کاش می شد اين را به ديگران فھماند چشممان به چشم مردم می افتد، ای

که حاکی از برقراری تماس بين شھری بود، زنگ ممتد تلفن ناگھان 
   .صحبت ما را قطع کرد

تشکر، در طول روز اين  .يويچلی می شنوم رائوف و ؟ـ داشکسن
   .خبر بودبھترين 
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بعد رو به ما . سکوت کرد. رگشتويکتور پوليانيچکو به طرف ميز ب
   ؟يک چای ديگه: کرد و پرسيد

حرفھای قبلی  و بدون آنکه ھيچ ارتباطی بهدر ذھنش جرقه زد چيزی 
ترک . چھار سال و نيم است که مرخصی نگرفته ام :گفت ،ما داشته باشد
ی يک وقت .ستراحت می کنندچگونه امردم نمی دانم االن . عادت کردم

 .يک گوشه می نشينم و کتاب می خوانم، دقيقه وقت آزاد پيدا می کنم
شده بيزار  ديگرجنگ  از .فقط درباره جنگ نباشد باشد یچيز ردرباره ھ

   ...ام
که برای اعتراف  را می ترسيديم فرصتی. ما سکوت کرديم

انستيم که در می د. ماز دست بدھي ،آمده بود به وجودغيرمنتظره وی 
   ...دونمی ش به زبان آوردهاين حرف ھا  شرايطی ديگر

مدير بخش  ،افراند داشدميراف .بر روی پاشنه صدايی کرد اتاق در
، بچه ھا: ی انداخت و وارد اتاق شدبه داخل نگاھ تبليغات کميته مرکزی

   !بسوزه ترويچيک کمی ھم دلتون برای ويکتور پ
. می آمدندبالدرنگ به تالطم دروری خيلی ف و فوریمشکالت، ج اموا

ويکتور تازه سر صحبت را باز کرده بود و می گفت که چگونه يک رفيق 
ژنرال نجيب هللا در زير . ه بودندسپرد را به خاک )مأمور حزبی(افغان 

خمپاره ھا ھر لحظه نزديک تر . انفجارھا بر روی مزار سخنرانی می کرد
را به رفتن به پناھگاه  ژنرالد تا ويکتور در تالش بو. فرود می آمدند

که پس از پايان مراسم سوگواری کند اما وی رضايت نمی داد تا اينراضی 
ً بر روی  صد خاک  تلدويست متری بيشتر نرفته بودند که خمپاره دقيقا

خاطرات اين سال ھا برای ھميشه با وی . مزار ھمان رفيق افغان فرود آمد
   .مانده است

ند اآوردی افر یخب، چ :دميراف برخاستقبال داشبه است پوليانيچکو
  ؟نويچويدرف

امروز در صدر اھميت  مسئلهين ا. ـ تعداد مھاجران افزايش می يابد
   .قرار دارد

بار ماشين را  ۵در فاصله کميته مرکزی تا ھتل گشتی ھای نظامی 
در آخرين پاسگاه ستوانی جوان به کارت روزنامه نگاری . متوقف کردند

   .حقيقت را بنويسيد بچه ھا: افکند و از ما خواھش کرد ما نگاھی
   
   .دسامبر ٢

 دلھره انگيز ديريناز ميان خبرھای  »مھاجران«مثل اينکه کلمه تلخ 
ارمنستان را ترک می  ھا آذربايجانی. استنيز وارد شده روزھای ما به 
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باجه  جلویاز صبح در مردم  در باکو. نيز آذربايجان راامنه کنند و ار
راه آھن  و ايستگاه فرودگاه .صف کشيده اند »فلوتاير« بليط فروشیھای 

مملو از مردمانی است که به ھمراه خانواده و  مملو از جمعيت است،
 اسباب و اثاثيه شان به راه افتاده اند و برخی حتی فرصت جمع کردن بار

ز شايعات از مزخرف ترين چيزھايی بود که ا. و بنه خود را نيافته بودند
   .می خورد پيچ و تابھا ردم پيشی می گرفت و در البالی آنم

در مقابل ورودی . فلوت آمده بودمقبل من به بليط فروشی ايريک روز 
مأمور محوطه ای مربعی شکل درست کرده بودند و در داخل آن دو 

آنھا بازرسان ھمراه  و انتظامیديگری  ،ظامینيکی  :بودندگشتی استاده 
 .ی چند رقمی به چشم می خورديشماره ھاتنھا ت ھا در فھرس .داوطلب

در  ،با کسی شروع به حرف زدن می کنیتا مثل ھمه جای باکو اينجا نيز 
سعی می کنند ھيجان دارند اما مردم . احاطه می شویدايره ای فشرده 

   .آرام سازند ،ھايی را که عصبانی می شوندآرام حرف بزنند و آن
چه کسی  ؟ازدسشان دور می  انون مادریک زچه کسی اين افراد را ا 

   ؟چه کسی تھديد می کند ؟پراکنی می کندشايعه 
می باليی که رشته دوستی را  .طبيعی فرار نمی کردند مردم از بالی

   .از ھر بالی طبيعی وحشتناک تر استد گسل
که خاک آذربايجان  فوبوگاتواسکوراستپانويچ الکساندر روسی  چلنگر

. ترئيس اداره در دفتر اداره در کنار  ،ر می آيدوطن دوم وی به شما
. نشسته بود کيسيلف. پجوشکار و ف وسسوکيا. آمھندس  ،فا امين

با ھمه  در جنگ روسی، ارمنی، ازبک و تاتار: ف می گفتوبوگاتواسکور
   .با دشمن می جنگيديمپشت يک سنگر ھم در 
ارد اتفاقی د ن چهپس اال. فاشيسمآنھم يک دشمن مشترک داشتيم تنھا ما 
به ھمديگر به چشم يک  سازد تا وادارکسی می خواھد ما را  ؟می افتد

 ؟برای شما ؟من برای ؟اين برای چه کسی منفعت دارد. دشمن نگاه کنيم
ما کار می . ما از اعتصاب پرھيز کرد گرانکار اتحاديهمی دانيد که 

ه حتی نمی درد آمده است که قدر ب اما قلب ما آن. ديم و کار می کنيمکر
 چقدر روحيه آنھا. به چھره کارگران نگاه کنيد. خواھيم به خانه برويم

ھمان اندازه که به عزيزانم فکر می کنم به . و افسرده است گرفته
اين مھاجرتی است که  .می انديشمچه ارامنه و چه آذربايجانی  ،مھاجران

. سازدجا مردم را مضطرب می آن اينجا و ھمھم  .کسی خواھان آن نيست
رفقا : با قاطعيت بگويدبايد حکومت  ارد،وجود داز نظر من يک راه حل 

به  !ميان شما ھيچ مشکلی وجود ندارد !به دور و برتان نگاه کنيد. بايستيد
   .بينديشيد ،زندگی کنندمرز و بوم کنار ھم بچه ھای خودتان که بايد در اين 
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مصالح ساختمانی رئيس کارگاه  ،مانوچاروف. در قره باغ کوھستانی م
نفر  ١٠بود به ھمراه  »کرونک«پاناکرت که يکی از رھبران جنبش است
  .گرديدزندانی  ھمدستانشاز 
ه ناخاين افراد کار: معاون دادستان کل اتحاد می گفت ،کاتوسف. ف. آ

مصالح ساختمانی و مراکز خدماتی را به محيطی جھت درآمدھای 
يک از سوی دادگاه تعيين  ھر جرم ميزان .ساخته اندغيرکاری مبدل 

. داريمادله کافی امروز جھت اقامه دعوی در باب سرقت  ما. خواھد گرديد
می درآمد نش از غم مردم کسب دستامی توانم تأکيد کنم مانوچاروف و ھم

را می دزديدند و برای نصب سنگ  گران قيمتمصالح ساختمانی . کردند
اگر می خواھی « :است پليدینھايت  ھاار آنشع. قبر رشوه می گرفتند

   .»پولدار شوی از غم خلق استفاده کن
و  دام روبل ھا می توان اندازه گرفتاشک و غم مھاجران را با کپس 

  ؟نمودا را محاسبه چگونه می توان غرامت آنھ
شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی زحمتکشان 

 آنھامی خواند و از  اداری فر و خويشتن تدبيرآذربايجان و ارمنستان را به 
   .تا از رنجش ھا و اتھامات متقابل درگذرند ھدمی خوا

منطقه ( آيا کوبينکا ؟گوش کسی به اين حرف ھا بدھکار استاما آيا 
   ؟می شنود) ای در بخش مرکزی باکو

چسبيده به زمين و و ی کوچک يخانه ھا .کوچه ای تنگ و کثيف
حتی برخی . گرفته اند یجا ھااتاقک ھايی که بر روی آنکورسوی پنجره 

از روی تيرک بر باالی پياده رو  »سار آشيانه« ھمچوھمين اتاقک ھا از 
راه می سار  آشيانهتند از کوچه به با شيبی پلکانی . ھا آويزان شده اند

   .گيرد
ً در مقابل ھر دری  کی  :می زنندزنان فرياد پرسه بچه ھا تقريبا

   ؟ادکی می خو چورک ؟می خواد )نان( چورک
در جعبه ای  در زير دستان آنھاآمده نور درنان ھای گرم تازه از ت

او پسر به دنبال  .کشيده شده است ای که بر روی آن پارچه است کارتنی
 نرسيدهبه سن مدرسه  ھنوزبچه کوچکتری که از قيافه اش معلوم است 

و وقتی که  ؟یمی خوا »وودکا« ؟می خوای »مالبرو« :می گويد، است
رھگذری آمدن گردد تا  بازمینفی می شنود به نزد دوستانش جواب م
   :بعدی
   ..؟یمی خوا »مالبرو« ؟می خوای »آب جو«

که بزرگترھا به را کار می کنند و با دقت درسی در کنار بازی بچه ھا 
آيا شھر نتايج اين درس علنی را که . انجام می دھند ،آموزش داده اند آنھا
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توده جوان در گوشه ای  ؟می يابددر ،ھدھر روز کوبينکا آموزش می د
سر افراد ولگرد در  .ندشوخزيده، دسته دسته بلند شده و از ھم جدا می 

ھا چه می آن ؟سته اندنش یشترمدر انتظار کدام . راه ھا می پلکندچھار
   ؟فروشند

شنيده بوديم که . صورت می گيرد اتیشنيده بوديم که در خارج اعتصاب
 فرانسوی مردانه بندر کارگران و چيان انگليسمعدندر خارج از کشور 

ومت اچطور حکومت مقشنيده بوديم که  حتیتحمل می کردند و  فشار را
می دانستيم ... ه بودشکست ھمدررا  تمراقب برج اعتصابگران آمريکايی

در کتاب درسی  به عنوان مثال ،که ما ھم در گذشته اعتصاباتی داشته ايم
 اعتصاب خوانده بوديم، درباره١»موروزوف اعتصاب« خود درباره تاريخ

نده بوديم که در نتيجه آن در اوايل قرن گذشته خوا باکو ديگری در
که از حقوق کارگران نفت دفاع می  »قانون اساسی مازوتی« اعتصاب

  .به تصويب رسيده بود ،کرد
  
   .دسامبر ٣

 دولتپس از انقالب اکتبر که « :آمده استالمعارفی  رةئدادر 
عنوان نوعی به  را آورد، اعتصاب مفھوم اصلی خود به وجوداری پرولت

المعارف  رةئدا. »بقات کارگری از دست دادطمبارزه در جھت منافع 
اعتصاب يکی از اشکال مبارزه « :را تکميل می سازد اين مطلبديگری 

طبقاتی پرولتاريا در کشورھای کاپيتاليستی است که عبارتست از امتناع 
   .»ادامه کار در شرايط موجوددسته جمعی از 

و  ؟کرد یاز منافع چه کسی دفاع م ١٩٨٨پس اعتصاب باکويی سال 
يا سياسی  ؟در چه رديفی قرار می گرفت از نظر طبقه بندی علمی

 حيرت انگيزی را نمايانھای  نقش زندگی ؟انفرادی يا ھمگانی ؟تصادیاق
  .ساخت می

در  در ھر گوشه .دنختينوبت به ميدان لنين می ر بهتوده مردم گويا 
پالکاردھايی با اسامی کارخانه، کارگاه و دانشگاه  ازدحام جمعيتميان 
گرماگرم روزھای  .ندبودھواداران به دور آن حلقه زده  و بود نمايان
است اما اينجا به ھيچوجه نمی توان از البالی  کارگاه ھا خالی. است کاری

   .راه باز کرد دوجمعيت برای خ

                                                 
ام در اين اعتصاب کارگران کارخانه نساجی به تخريب و آسيب رساندن کارخانه اقد ١

. اين غائله خوابانده شد ١٨٨۵ژانويه سال  ١٧نفر در  ۶٠٠با زندانی شدن . نموده بودند
  مترجم
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   »؟جا کشانده استچه چيزی شما را به اين« :ميدسپر از آنھا
برخی نمی خواستند پاسخ بدھند اما بيشتر افراد با حوصله به صحبت 

اعتراض به مصوبه از جمله  قانونی خود خواست ھایمی پرداختند و 
ً عليه جمھوری کوھستانی کرھبری واليت خودمختار قره باغ  ه علنا

حفاظت منطقه قانونی در از غيراعتراض به ساخت و س حرکت می کرد و
می دانستند کارخانه مربوطه . ساختندرا مطرح می  »توپخانه«جنگل  شده
يخچال، کولر، محصوالتی از قبيل توليد  در یکسر ميزانھا با چه آن

راحت از آن سخن  با اين حال خيلی است مواجه ...و المپ، لوله، چکمه
رباره ميليون ھا روبل از و حساب و کتاب ھای ما د به ميان می آوردند

ھا با گذراندن شب ھای آن. ه می ساختآزردآنھا را تنھا اندکی دست رفته 
 منطقه حفاظت شدهدرباره قره باغ و  دادن خود در مقابل آتش و شعار

داده می  به دنبال آن سرکه آرام آرام شعارھای ديگری  »توپخانه«جنگل 
از فھرست درخواست  در يکی ؟برسندمی خواھند  چيزی به چه ،شود
بيش از  ،آذربايجان رسيده بود ی که به کميته مرکزی حزب کمونيستھاي

د به ، ورومنزلواگذاری در زمينه ی ھاي درخواستاز جمله ماده  ٢٠٠
ديگر  مورديک  توانمی . شده بودنوشته در آن  ...ودانشگاه، اکولوژی 

بودند که چرا اعتراض کرده  »الکتروماش آذ«در مجتمع  :اضافه کردھم 
که چندی  در حالی .استسرمھندس يک  کارگران اتحاديهرئيس شورای 

به چنين ھا را وادار شايد ھم آن ،پيش خودشان وی را انتخاب کرده بودند
يک کارگر در رأس شورا قرار ھر حال اکنون ه ب. رده بودندک یانتخاب

بوفه اعتصاب کنندگان اداره پست درخواست می کردند تا . گرفته است
اما چه چيزی ساده . به فعاليت خود ادامه دھددوم ھم  شيفتکارگران در 

چنين چيزی کيف  خاطربه بايد پستچی يک  آيا ؟وجود داشتاز اين تر 
سئوالن، اتحاديه ھای صنفی يعنی م ؟دکند و اعتصاب کنار بينداز خود را
ھای کميته ھای حزبی خود نمی توانستند به نياز و خلقی کنترل، کارگری

از  ی کامالً ماھرانهکسی به صورت آيا ممکن است که ؟مھم مردم بينديشند
ه عرق ملی و ميھن پرستی توده خلق سوءاستفاده کرد، مشکالت حقيقی

  ؟باشد
 سختاز دو کارگری که به  »تدليتنانت اشمي«ای به نام  در کارخانه

ھا خانواده ای ھر دوی آن .حکايت می کردند ،کوشی معروف بودند
اين کارگران حتی پس از پايان ساعات کاری می ماندند . شتندجمعيت داپر

زمان اعتصاب . درآمد داشتند دو سه برابر ميانگين دريافتی و با اين کار
 ٢٠٠ھر يک  در نتيجه .شن کنندھا می ترسيدند دستگاه را روھر دوی آن
تنھا در دريافت حقوق  کارخانهکارگران  .گرفتند تر دستمزدروبل کم
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ً مج ضرر ناشی از کسری  اگر. ھزار روبل از دست دادند ٢١٣موعا
واريزی به بنيادھای توسعه اجتماعی، کسری پاداش ھای مالی و ديرکرد 

نتيجه اعتصاب يک ھم در نظر بگيريم در  را کاالموقع ه بعدم تحويل 
 به دستمنزل  ٩١روبل و  ھزار ١٣٧٠ضرری معادل کارگری  اتحاديه
قرار  دريافت منزل در نوبتنفر  ٧۵٠ ر حالی است کهو اين د. دمآ خواھد
  .دارند

 معموالً  ،به حساب می آيد تعطيل يکشنبه که در باکو روز در روزھای
متوقف ساختن پروسه تکنولوژی به کار بدون  مؤسسه که بايد ۴٩

مؤسسه به فعاليت  ١٠٠بيش از  يکشنبه اما در اين فعال ھستند ،بپردازند
 اتحاديه کارگران .انند کسری خود را جبران کنندمشغول ھستند تا بتو

ھمه جا به جمع . بخشی از درآمد خود را به بنياد مھاجران اختصاص داد
جمع جھت ايگاه پھا  ده. ايحتاج عمومی پرداخته اندآوری لباس، کفش و م

   .ه استتشکيل گرديد به مھاجران آوری کمک ھای اعطايی
   .استقرار يافتان ی ساختمان سازايگاه ھا در فرھنگسراپيکی از اين 

ميزھا سيب، نارنگی و ساندويچ چيده شده بر روی در طول سالن 
لباس ھا را برای سنين متفاوت جدا  در طبقه دوم مددکاران داوطلب. ستا

که حس کرد  توانکامالً می . کودک، بزرگسال، مردانه، زنانه: می سازند
   .استنوعی دلسوزی  ،ھمدلی انسانی استنوعی اين ابراز احساسات 

او و . است بقچه ای را به سينه چسبانده مجوان و الغراندا عزيزه
بور به جماسيس ارمنستان م ناحيهاز  شانفاضل به ھمراه فرزندان ھمسرش

ساله  ۵ی کپسر :آويخته اند ویخود را از دامان دو فرزندش . مھاجرت شد
   .ساله ٣و دخترکی 

   ؟می گرديدشما باز ،دووضعيت بھتر ش اگرـ 
  )نه، نه، نه. ( خخ، يُ خ، يُ يُ : وا لرزيدا صدای عزيزه اسماعيل

  
   .دسامبر ۵
واريز می پول به حساب  جھت کمک به مھاجران افرادیکارگاه ھا  در
فاميلی ھای آذربايجانی، روسی، . ديده بودم من فھرست آنھا را. کردند

   .در اين فھرست ھا قرار داشتارمنی و اوکراينی 
شروع به کار کرده بودند اما در وسط از صبح ھمه مؤسسات  ديروز

معبر می  مردم در کوچه ھا سد. ره متشنج شدروز شرايط شھر دوبا
   .ه بودآمد به وجوددر جاھای مختلف نزاع و درگيری . کردند
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به چه مردم  ؟چه چيزی اين توده مھيج را به کوچه و خيابان کشيده بود
   ؟ندردبا خود حمل می ک را ی سياهدليلی اين پرچم ھا

حکومت دستور داد تا شرکت کنندگان ميتينگ  در اوايل بامداد دوشنبه
به اين دستور توجھی مردم ھای غيرقانونی از ميدان متفرق شوند اما 

دستور پاکسازی ميدان از  مأموران پس از خواھش ھای فراوان. نکردند
در اين . در شدصا ،چادرھايی که دستجات جوان در آن تجمع می کردند

   .ھيچ کشته و زخمی در ميان نبود. ردندبندست سالح مأموران به کار 
سراسر شھر رواج در  یشايعاتاما باز ھم درباره قربانيان حادثه 

روبروی کميته مقابل وزارتخانه ھا و در راه ھا، در سر چھار. داشت
سياه تحصن  ھای آذربايجان دستجاتی با پرچم مرکزی حزب کمونيست

   .ردندک
کمک کرد تا به اين مردم در اين روزھای سخت  و چگونهچه کسی 

شايعه پراکنی که  را کسیھر  کارگریھای  اتحاديه ؟واقعيت ھا را دريابند
تا از صحت و سقم موضوع مکان مورد ادعا می بردند فوراً به  ،می کرد

نه بغل دستی خودت وکارختوی  گفتی :و به وی می گفتند باخبر شوند
 پر لنين ناميدگفتی . ن بدهوپس بيا بريم به ما ھم نش ؟جسد ديدی تا رچھا
  ...بريم ببينيم بيا با ھم ؟نازه ھستج از

که از ھا ھر کاری آن. ه بودمسئوليت سنگينی بر دوش نظاميان افتاد
آمدن  به وجودو  جلوی درگيری انجام دادند تا بتوانند ،دستشان برمی آمد
   .فاجعه را بگيرند

می خواستند  کهافرادی پليس در مقابل در کنار نيروھای ن کارگرا
 ،و جلوی عبور و مرور وسايل نقليه را بگيرند شدهکارخانه  محوطهوارد 

، روزی که سپتامبر به پايان می رسيد ۵دوشنبه روز . مقاومت می کردند
کوچه ھا و ميادين باکو مملو از جمعيت بود، تلويزيون باکو تمام روز 

کارخانه ھا در حال  ،پخش می کردسيک و فيلم ھای قديمی موسيقی کال
   ...فعاليت بودند

  
   دسامبر ٧

ً رأس ساعت  ک اف مل. د بعدازظھر طبق قرار قبلی به ھمراه ٣دقيقا
در در ھمان ھنگام ھمکاران ما . آمديم »الکتروسوت آذ«توليدی  جتمعبه م

تصميم  ما. حاضر می شدند »لويس«ايروان می بايست در کارخانه 
  .تھيه کنيمدرباره ارتباطات آنھا گزارشی مشترک  داشتيم
از بياييد «که  پيشنھاد کرد »الکتروسوت آذ«مديرکل جليل اف . و

بنيامين آکوپويچ ما با دوست قديمی  و ابتدا زنگ به ايروان شروع کنيم
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قھرمان کار سوسياليستی . شايسته است فردی. کنيم مصاحبهتوماسيان 
  .»جا پيش ما آمده استر اينبا ينچند. است

پس از . تماس برقرار سازد »لويس«با به اپراتور مخابرات گفتند تا 
گفت که نمی توان با ايروان تماس تلفنی برقرار مديرکل چند دقيقه منشی 

  ...است آمدهجا زلزله آن ، می گويندکرد
اول فکر کرديم که اين يک شوخی است اما مگر با چنين چيزھايی ھم 

  .اين حقيقت تلخ تصديق شدد که اييديری نپ ؟کردشوخی ان می تو
اما ما در آن زمان ھنوز از جزئيات امر باخبر نبوديم و به ھمين 

در اين روزھا چه می  »الکتروسوت آذ« کنانخاطر راجع به اينکه کار
از کاری را نظم  چگونه می پرسيديم که .به صحبت نشسته بوديم ،نددکر
فريبان به مقابله پرداخته  وحشت آفرينان و عوام برقرار ساخته و بانو 
   .بودند

از آن دسته کارگرانی بودند که ف ومعلی عزيزاف و ايوان پاخو
جوشکارانی عالی  آنھا. و نرفته بودند رھا نکردهکارخانه را به حال خود 

ً ماھر بودندو  که در انجام ساخته بودند يک سيستم روبوتی دو آن . ذاتا
آن به شوخی  وکامالً جايگزين انسان می شد  زيان آور و دشوارکارھای 

اين سيستم توجه ھمکاران ارامنه را به  .نام گذاشته بودند »زن آھنين«را 
اعزام ھا متخصصان خود را به باکو به ھمين خاطر آن. نمودخود جلب 

   .ھا پرداختندف دو ھفته به آموزش آنوف و پاخومعزيزا. کردند
دبير  ،الدار شيری اف علی عزيزاف وزود  ، صبحروز فردای ھمان
دفتر از سوی کارکنان با به نمايندگی  »آذ الکتوسوت«کميته حزبی 
ھا تماس گرفتند و از آن »سترياوايند سوسياليستيچسکايا«خبرگزاری 
و ھمه  آنھامراتب تأسف و تألم از طريق روزنامه تا  کردنددرخواست 

. گردداعالم بر خلق برادر  کارگران کارخانه به خاطر مصيبت وارده
برادران ارامنه ما  رایبی کارخانه تلگرام تسليت :می گويدشيری اف 

 .نموده ايمشروع به جمع آوری مايحتاج ضروری جھت کمک ما . فرستاد
  !در اين مصيبت تنھا نمی گذاريمرا ھا آن

ھيئت رئيسه  ،آذربايجان تلگرام کميته مرکزی حزب کمونيستدر 
سوسياليستی آذربايجان شوروی شورای وزيران جمھوری شورای عالی و 

ھيئت رئيسه شورای  ،ارمنستان خطاب به کميته مرکزی حزب کمونيست
آمده  سوسياليستی ارمنستانشوروی عالی و شورای وزيران جمھوری 

ھر گونه در اين روزھای سخت  خلق آذربايجان آماده است تا :است
  .نگر اين حادثه انجام دھدايج ويرامساعدتی جھت برطرف ساختن نت
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در ھمان ساعات اما  اندنددر صبح به چاپ رسرا تلگرام روزنامه ھا 
از باکو به حامل سوخت قطاری  ،آغازين شب که ھنوز صبح نشده بود

تجھيزات آذربايجانی متخصصان ساختمانی . سوی ارمنستان به راه افتاد
صيبت ديدگان حادثه کمک م و در تالش بودند تا بهمھيا نموده امدادی را 

   .گونه بود پاسخ کارگران اين ..؟چرا. برگردند شدند که اما مجبور بشتابند
جرثقيل ھا و ماشين ھای « :می گويد »تاترا« ارشف راننده ائيلميخ

صف کشيده  مرز ميان دو جمھوری به رديف باری سنگين آذربايجان در
زرھی، از ين ھای ماشصف بوديم و از جلو به کمک انتھای ما در . بودند
 .توسط نيروی انتظامی و از پشت توسط پليس راه اسکورت می شديم کنار
خاک ارمنستان وارد که به زودی پس از آن ؟چنين اسکورتی چه بود دليل

ھايی که از ماشين ھای در حال  آشکار و فحش اتتھديد با شنيدنشديم 
گره مشت دادن  نشانحتی با . دليل آن را دريافتيم ،سبقت نثار ما می شد

در . لنيناکان گذشت مسير درھمه شب . تھديد می کردندکرده خود ما را 
ماشين ھای ما صف . اسپيتاک به لنيناکان راه فرو ريخته بود مسيرميانه 

قمه به  ناگھان جوانان با. شودراه باز روبرو ی برای ماشين ھاايستاد تا 
 ینيازتون ما به کمکآذربايجان،  ينگمش ينبر“ :سوی ما حمله ور شدند

   .اتومبيل ھا دوباره به حرکت درآمدو چه خوب شد که صف  ”نداريم
: جوشکار برش ادامه ماجرا را تعريف می کند ،والديمير لوزوان

در ھمين لحظه جرثقيل . صبح صف اتومبيل ھای امداد به لنيناکان رسيد«
از  نظاميان هبه محض آنکاما  مما گرفتند و گفتند که منتظر باشيھا را از 

از پالک ماشين ھا . جوانان ماشين ھا را احاطه کردند ،گرفتند فاصلهما 
می  ن،کنيباگر کار “ :گفتند. بودند که از آذربايجان آمده ايمفھميده 
اگه کار  دی که روس ھستیورآشانس “ :يکی به خود من گفت ”!کشيمتون

  .”بھت دست نمی زنيم ،نکنی
خواستيم تا مسير اداره دژبانی را به  ویبه پليس مراجعه کرديم و از 

به محض اما  اديمنشست و به راه افت ما در کابين ماشين او. ما نشان دھند
را متوقف کنيم و ماشين  تااز ما خواست  که فھميد ما از باکو آمده ايمآن

   ...دجا پياده شوگفت که بايد اين
. را احاطه کردماشين  جمعيتدر ھمين لحظه . ايستاديمما 
در قسمت . يمه امردم مھربان، ما با نيتی پاک نزد شما آمد ،عزيزان“ :گفتيم
 ،ھستند، در کابين ھم جوشکاران قرار دارد برشو جوش دستگاه ھای  بار

   .”ببينيد در اطراف چه مصيبتی است. دارندھا نياز قدر به آن االن آن
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چوب و  .ده بودگويی عقلشان زائل ش ،نمی خواستند چيزی بشنوندآنھا 
ق کوزاحمداف راف جوشکار. »و ما برگشتيم... سنگ در دست گرفتند

ً عقلم قد نمی دھد« :اضافه می کند صيبتی مگر می شود از چنين م. واقعا
 جاننجات به شان که ھمه نفرتدرک نمی کنند ھا يعنی آن !؟استفاده کردسوء

   .»نمی ارزديک بچه ارمنی 
ه خلق ارامنه در مصيبت مک بتالش ديگر آذربايجانی ھا برای ک

 ١٩٨٨سال  دسامبر ١١در  :سرانجامی بسيار فاجعه انگيز يافت وارده
نرسيده به فرودگاھی در شھر  »٧۶ايل ـ«ھواپيمای ترابری ـ نظامی 

از  نفر ٧٨کادر پروازی به اتفاق  ٩. سقوط کرد )ارمنستان(لنيناکان 
در دم  ،ه بودندشدامدادگرانی که جھت کمک به آسيب ديدگان زلزله عازم 

   .بودندآذربايجانی ھا نآھمه . جان سپردند
ً من در اين روزھا . متأسفانه ناسيوناليسم کور است عالمانه  سخنغالبا

 وقت ما را به ناليستی افراطی ھيچحس ناسيو« :ھرسن را به ياد می آورم
معروف  گاننويسنديکی از اکرم ايليسلی . »نمی رساند خوش سرانجامی
نيز وقتی به يکسری از  یو .ھم به اين موضوع اشاره دارد آذربايجان
خود را در ميادين باکو  پرشور »ميھن پرستی«که می انديشيد اشخاصی 
  . نمايش می گذاشتند، به ھمين نتيجه رسيده بود و ايروان به

با ميھن پرستی که  می باشدبر بسياری از ما روشن « :وی می گفت
اين . نمايش درآوردن آن باز ھم بد استبه  ،استامری بسيار خوب  آنکه

می اما چه . وحشيگری است، اين بی اخالقی است و خيلی خطرناک است
اينجا  ل معروف علم و فرھنگکرد اگر خيلی از انسان ھا حتی رجا توان
عشق جھت ريختن به اشک تلخ تنھا کارشان  از آغاز گالسنوست جاو آن

در کنفرانس، در نشريات و  در تاالرھای ؟عظيم به خلق خود شده است
با يکديگر رقابت می کنند و در تالشند تا در  یتلويزيون ھای سخنرانی

بداقباالن  ميان آنھا ھم .ستايش ملت خود از ھمديگر گوی سبقت بربايند
   .دنوجود دارکامالً مترقی  رجالھم اوقات تلخ و 

ی برا خود من ھم در قلب ارمنستان آميز دردر اين لحظات دلھره 
برای من بسيار . گريه می کنمکشته شده اند، جا اشخاصی که در آن

گله  قلب خونين خود باھا نيز يک نفر از آنحتی وحشتناک خواھد بود اگر 
از آن کسی که برده باشد ه آنجايی باز يکی از افراد مليت من  ای

که با تالشی ھمگانی ما پس از آن. غم ما را متحد ساخت. بازنگشته است
در کنار خواھيم را به شھرھای ويران شده بازگردانديم، ھمه  زندگی
   .»ماند

  .دسامبر ٣١
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از  یباد. حکمفرما شدسکوتی محض دوباره  در حيات صدايی کرد و
آورد و برگ ھای خشک حيات را به حرکت در نزديک ستاندامنه کوھ

ھمين تازه يا گيره لباس را به دور طناب حيات به چرخش واداشت، گو
از روی طناب ، خشک شدهباد  ی را که از وزشنه رخت و لباسصاحبخا

پر از آب  ،گالن آب روی ايوان. گردددوباره باز رفته است تا جمع کرده و
 ،صابون طاقچهبر روی . بود مثل اينکه ھمين تازه آن را پر کرده بودند

فنر در را به حالت قبلی خود برمی . ديده می شدو خميردندان مسواک 
درباره  »ويشکا«در روزنامه باکويی من  ؟س صاحبخانه کجاستپ. گرداند

   .خوانده بودم او و سرگذشت خانه اش
برادرم گايک « :در روزنامه نوشته بودنينا آندريونا موسسيان 

به جبھه . آندريويچ موسسيان مثل من کھنه سرباز جنگ کبير ميھنی است
اماخی زندگی می در ناحيه شواقع رفته است و در روستای شيروان زاده 

دو طبقه ای وی به  منزل. نازل شدش بر سر يیدر اوايل سال بال. کند
. در آتش سوختبه خاطر اتصالی برق اسباب و اثاثيه منزل  کليهھمراه 
ً . مصيبت اما برادرم در اين  لغت ديگری نمی توان برای آن پيدا نمود واقعا

خود معلول جنگی ھمسايه اش آرشاک گريگوريان که . مصيبت تنھا نماند
ھمسايه ديگرش  .نگاه داشتسه ماه تمام خانواده وی را نزد خود  ،است

حتی سه ماه . انجام داد ،مدھر آنچه که از دستش برمی آغريب رشيداف 
 ،که برادرم در خانه جديدی که مردم برايش ساخته بودند طول نکشيدھم 

   .»سکونت يافت
دبير اول کميته حزبی  ،اسکندراف. اینامه از کمک ھای  اين در

 ،گريگوريان. سو  فديميتر رئيس ساوخوز ،آيراپتيان. و ؛ناحيه شاماخی
   .رئيس شورای روستا سخن رفته است

سپاس از ھمه اين « :رساندبه پايان نامه را گونه  موسسيان اين. ن
در که فکر می کنم خانه جديدی . ھابه خاطر دوستی واقعی آن شخاصا

گونه برای ھميشه به عنوان  ھمينبه  ،است شده روستای برادرم ساخته
   .»خواھد ماندباقی سمبل يگانگی و جدايی ناپذيری ما 

که ھمه انسان دلش می خواست باور کند  .بود ١٩٩٨ سال تابستان
مشترک و می ماند و باز ھم زندگی باقی در گذشته  او درگيری ھ اتمناقش

ايک موسسيان و گ خانه برای نساخت کمک به ھمنوع ھمچون کمک در
  .بدمی يا تداوماطراف ھای  تاکستان
 کهای زيبا خانه . سياھی می زندناودانی آفتاب خورده زير ديوار در 

 پنجره با استوار و پردوام خانه ای ساخته شده است، ی محکماز سنگ ھا
 پنجره ھااين  پس در د امانکه رو به حيات منزل باز می شو ھايی وسيع
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سکونت  آنجاھمه محله ھايی که ارامنه در  .می کندديگر کسی زندگی ن
   .تخليه شده اند ،داشتند

غريب ميان ھمسايگان و  ؟چه نيرويی ھمسايگان را از ھم جدا ساخت
 ؟دليلی برای درگيری وجود داشتچه  عبدالرحمان رشيداف و برادرش

از بدو تولد يکی بود و خاکشان  .نداشتنددليلی برای درگيری  آنھا آخر
اسامی رزمندگان آذربايجانی و ارمنی که از . ھمدر کنار  آنھار اجداد مزا

ھمه چيز يکی  .حک شده است يادبود سنگبر روی  ،جنگ بازنگشته اند
کار می  به جای رفيقشانھم ھم به جای خود و  کار آنھا حتی در سر .است
زير فشار در  ھا آن ھای انگشتو  دست ھا. تالش می کردندچقدر . کردند

ھيچ کف و صابونی نمی تواند خاک  .ه استسياه شد .ستشده ا خميدهر کا
بودند ھمين دست ھا . بشويد، چسبيده استشان دست ھايی را که به پوست

ھمچون  اناييروست. را می ساختند پشت بام و ديوارھا را می چيدندکه 
برای ھم  ی که دچار حريق شده بود، می آمدند تامنزلبه شيفت کاری 

دوباره  آن خانه چه ھنگام چراغ. بسازندخانه ای جديد خود  رزمبامحلی 
مھاجران آذربايجانی و ارمنی چه زمانی به روستاھا،  ؟روشن خواھد شد

   ؟خواھند گشت شھرھا و قصبه ھای عزيزشان باز
. فکر می کنم اھالی روستای شيروان زاده جواب خود را يافته باشند

ان ھمسايه از خانه ھای خالی به کدورت به دل نگرفتند و به عنوآنھا 
آنھا آينده ای . نگھداری می کردند آنھامراقبت پرداختند و از دام و احشام 
   .مشترک را در سر می پروراندند

يادبود در قبرستان می  سوی سنگبه ھمراه برادران رشيداف به 
نقش  ر روی سنگ يادبودب دقتبا  آنھا آلبوم خانوادگیی عکس ھا. رويم

 باپوشيده  لباس سربازی، نظامیبا کاله  گشادهچھره ھايی . تبسته اس
صمد رشيداف و  تصاوير. مدال ھايی که بر روی آن چسبانده شده بود

از اين ھفت نفری که در  دو نفر .قرار دارددر اينجا عبدل رشيداف نيز 
در . در جنگ کبير ميھنی کشته شدند ،يک خانواده بزرگ می شدند

ھمه در . ديده می شود بر روی آن ربايجانی و ارمنیآذفاميلی  ٣٧مجموع 
   .راه دفاع از وطن جان باختند

ھا می خواھد ھمه آنخيلی دلم « :رشيداف آه غم انگيزی می کشد غريب
 اھا را ھم پيدنيد، شماره تلفن آنببي .بازگردندما  به نزددوباره  ،رفته اندکه 

. ره رئيس ما ويولتامااين ھم ش، ايک آندريويچ استگاين شماره . کرديم
می از آنھا ھا زنگ بزنيد و بگوييد که ھمه اھالی روستا شما ھم به آن

   .»برگردندھر چه زودتر خواھند که 
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غريب  .آذربايجانی عبارتی به نام غريب اخشام وجود دارد زبان در
من در اين عبارت غم صدساله افرادی که خانه . بتشب غر اخشام يعنی

ً به زبان ارمنی ھم  ،اند پدری را ترک نموده حس می کنم و مطمئنا
 شودھر چقدر خانه مھاجران آذين بندی . عباراتی از اين دست وجود دارد

   .غربت به حساب می آيدبرايشان  جديد اما باز ھم خانه
شما سال نو ميالدی را در کجا جشن می  !ايک آندريويچ موسسيانگ
ا شايد شما اين سطرھا را من نتوانستم با شما تماس بگيرم ام ؟گيريد
يان و سرگئی ويولتا آيراپت. شش خانواده به روستای شما بازگشتند. بخوانيد

ناحيه دبير اول کميته حزبی  ،ندرافکاس. ای. گريگوريان بازگشتند
اين افراد برايم تعريف کرد که چه استقبال صميمانه ای از  تلفنی شاماخی

يگر ھم محلی ھای شما به ارمنستان اتوبوس ھا به دنبال د. بعمل آورده اند
آماده  ،که به شاماخی آمده اندآرام آرام مھاجران آذربايجانی . رفتند

 جان گرفتهمدارس از صدای کودکان . بازگشت به خانه ھايشان می شوند
ً تنور آن نيز گرم شده  .است برق ھمسايگی شما روشن شده و مطمئنا
انتظار  آن کنارشده چيده  م ھایھيزمن تنور را سرد ديده بودم اما . است
اجاق . ندابرايتان چيده سليقه باھا را برادران رشيداف آن. دمی کشرا شما 

خواھيد  و شما خودتان نان نرم و تازه را از آنجا بر خواھد شدروشن 
با ھم  راشما نان و  خواھد ساختو بوی نان قلبتان را گرم و شاد  داشت
    .خواھيد کردتقسيم 

اميدوارانه به آخر می رسيد، بدينگونه  ١٩٨٨ سال دداشتدفترچه يا
  .که اين اميد تحقق نيافت افسوس

   ...کشور در حال فروپاشی بود
  
  

  »داشته باشم مالقاتی با گورباچف تامی کردم  تالشمن «
  

ً رسم یعنوانچنين ( اتحاد ويژهحيدر علی اف بازنشسته  ) وجود داشت ا
به حساب  یاتحاد شورو نيستعضو کميته مرکزی حزب کموکه ھنوز 
بود اما وی باز ھم در تالش بود تا  گشتهعمالً از کار معزول  ،می آمد

ا ھتوصيه ھای الزم را به آن ،رساندرا به اطالع رھبران بموارد يکسری 
  .ھا در ميان بگذاردبکند و پيشنھادات خود را با آن

ا وی مرا داشته باشم ام مالقاتی با گورباچفتا می کردم  تالشمن « 
به من دستيارانش . آن موقع من ديگر بازنشسته بودم. نپذيرفتبه حضور 

جواب آنجا . يمه اما به وی گزارش دادمشغول است، می گفتند که وی 
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منتظر باشيد  .ريان استما گزارش داديم، ايشان در ج“ :ھميشه ساده است
روز،  من يک روز، دو. ”به حضور می پذيردتا ببينيم چه وقتی شما را 

البته بار ديگر ھم زنگ زدم ولی مرا . يک ماه منتظر ماندم اما خبری نشد
 نيز او اما مالقات داشته باشم ليگاچوفبا  تا من تالش کردم. قبول نکرد

يک روز صبح خيلی زود به کميته . حاضر نشد مرا به حضور بپذيرد
نقطه و من وی آمد . نشستم ليگاچوف به انتظار دفترمرکزی آمدم و در 

وی گوش . توضيح دادمرايش قره باغ کوھستانی بنظرات خودم را درباره 
به من نگفت اما من فکر می کردم که می  مشخصیچيز . داد و گوش داد

   .توانم تا حدی مفيد باشم
  ؟داديدمی پيشنھاد  ليگاچوفشما طرح عملی مشخصی را به آيا ـ 

 یو بايد اقدامات گونه است طور کلی به وی گفتم که شرايط اينـ به 
. ھمين !اقدامات الزم را انجام می دھيم اوی گفت که م .گردداتخاذ  قاطع

مشاوره به دخالت من ھيچ نيازی نيست و  معنای حرف وی آن بود که
وی در  .رفتم در آن موقع به نزد رازوموفسکی. الزم نيست من ھمھای 
م و وی دبير که من عضو پوليت بورو بود ھرچند ،نپذيرفتمرا لحظه  آن

وی نشسته بود و مثل . گفتممی گفتم و می ھم  آنجامن . کميته مرکزی بود
 راباز ھم نفھميدم آيا توصيه ھای م گوش می داد اما منبه حرف من  اينکه

  گفتگوی حيدر زبرگرفته ا( »کرد يا آنکه ھمه چيز بی فايده بوددرک 
   ).کارائولوف علی اف با مجری تلويزيونی آندری

   
   امالً محرمانهک«

   شوروی اتحاد کميته مرکزی حزب کمونيست
ه باغ کوھستانی و قردر وخامت شرايط  دليلبه الزم درباره اقدامات 

   ننواحی اطراف آ
گسترش حوادث در قره باغ کوھستانی و نواحی اطراف آن می تواند 

ھالی آذربايجانی و ارمنی در به زد و خوردھای مسلحانه فراگير ميان ا
 شوروی خودمختار قره باغ کوھستانی و جمھوری خودمختار توالي
گمان می . آذربايجان بينجامد اراضیياليستی نخجوان و در تمامی سوس

رود اقدامات انجام شده از سوی نيروھای ارتش داخلی و واحدھای پليس 
   .در تأمين نظم و امنيت اجتماعی کافی نمی باشد

فاده از واحدھای ارتش شوروی امکان استاز ھم اکنون بدين رو بايد 
مال بسط و برای مقابله با احت. قرار داده شود مد نظربرای دفاع از اھالی 

بايد پيشنھاداتی درباره برقراری  گسترش اينگونه حوادث فالکت بار
  .ه گرددمناطق آذربايجان و ارمنستان تھي وضعيت فوق العاده در برخی
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جماھير شوروی  می توان به وزارت دفاع اتحاد جھتبدين 
، وزارت امور داخلی اتحاد جماھير )يازوف. ت. رفيق د( سوسياليستی

و ھمچنين به رئيس شورای  )باکاتين. د. رفيق و(شوروی سوسياليستی 
دستور  )لوکيانوف. ای. رفيق آ(عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 

ين قانونی پيشنھاداتی را جھت انجام اين امر مطابق مواز قبلداد تا از 
جھت بررسی در جلسه شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 

  .آماده سازند
   

  ١٩٨٩آگوست  ٢٩
     فوسليونک. ن                                                                
  »چبريکوف. و 

  
د، دبير کميته در نامه ای ديگر که خطاب به گورباچف نوشته شده بو

نيت داخلی اتحاد شوروی و رئيس کميته ام ی حزب کمونيستمرکز
شھری  و ادارات پليس منطقه ای واز شعبات «پيشنھاد می کردند تا 

توپخانه تک تيرانداز گرفته شود و اسلحه و  مسلسلذربايجان و ارمنستان آ
که در محدوده اراضی آذربايجان و  پرتاب موشکسيستم ھای و دوربرد 

ماورای قفقاز نظامی  ناحيهبخش ھای در اختيار  ،ندارمنستان قرار دار
و خلع شناسايی «از جمله ديگر معقوالنه  اقداماتيکسری . »قرار گيرد

 گرانهراطی که برای اعمال تجاوزفا و سالح نيروھای مسلح ناسيوناليستی
   .در اين نامه توصيه گرديده بود »اندتشکيل شده 

. ر مھاجرت نموده بودندھزار نف ٣٠٠بيش از ديگر تا آن ھنگام 
کل تنھا به دبير .را از دست داده بوداتحاد  حوادثکنترل کرملين ديگر 

   .ارتش چشم دوخته بود
  
  

  ، مسکو١٩٩٠ سال ژانويه ٢١
  

از اول صبح در خيابان لئونتيف در مقابل ساختمان نمايندگی دائمی 
اشخاصی نگران  سوسياليستی آذربايجان در مسکوشوروی جمھوری 

 قشون :ه بودکشاند اينجاھا را به ز باکو آنخبری ا. کرده بودند تجمع
چه . قربانيان حادثه ساکنان غيرنظامی ھستند. استباکو شده وارد  شوروی

  ؟اتفاقی افتاده است
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وضيحات معقوالنه اخبار رسمی را باور نمی کردند و منتظر تديگر 
د را ھمين روزھا حيدر علی اف مواضع خو که دربودند، بخصوص آن

وی در . آمده بود اينجابه  »ابارويخ«وی از . ای ھمه اعالم ساخته بودبر
وی ديگر . تحت درمان قرار داشت اما ديگر االن وقت درمان نبود آنجا

   .سکوت نمی کرد
بيانات و سخنرانی وی توسط ده ھا دوربين و ميکروفون ضبط می 

   .شد
   !، خانم ھا و آقايان محترميقانرف«

سازمان حزبی  شما می دانيد من ساليان طوالنی رئيس ھمان طور که
اتحاد شوروی  ه عضويت کميته مرکزی حزب کمونيستب .ذربايجان بودمآ

شورای وزيران اتحاد جماھير  يسول رئانتخاب شدم و به عنوان معاون ا
اکنون بيش از دو سال است که بازنشسته . شوروی سوسياليستی کار کردم

از . م بازنشسته شدما دم و به خاطر بيماریسکته شديدی کر. شده ام
که از آذربايجان رفتم اين اولين باری است که پايم را  ١٩٨٢دسامبر سال 

سوسياليستی آذربايجان گذاشته شوروی به داخل نمايندگی دائمی جمھوری 
من ديروز . کشانده است اينجادر آذربايجان مرا به رخ داده  فاجعه. ام

دم و البته نتوانستم نسبت به اين حوادث بی اعتنا صبح از جريان باخبر ش
جا که جزيره ای مده ام تا در اينآچيز برای آن به اينجا  ربل از ھق. باشم

به ھمه تسليت خودم را  ،می باشد مسکوکوچک از خاک آذربايجان در 
 گشتهمنجر فاجعه ای که به قربانيان زيادی وقوع  خاطره خلق آذربايجان ب

له ئاين مس در قبالرا  دوم آنکه می خواھم موضع خود. ايمنماز راب ،است
 مسکوذربايجان در آسھراب ابراھيم اف نماينده دائمی من از . کنم عالما

مراتب تسليت مرا به خلق  و اندوه عميق مرا ومی خواھم که سخنان 
   .ندارم در اختيار متأسفانه من اکنون امکانات ديگری. آذربايجان برساند
ھا را که در آذربايجان رخ داده و من آنيم به حوادثی حال می رس

حقوق بشری و  قوانيندموکراسی و کامالً بر ضد  برخالف، غيرقانونی
داليل مشخصی در . می دانم دولت قانونی کشورماناصول ساختاری 

نمی خواھم به . آمده در آذربايجان وجود دارد به وجودايجاد شرايط 
دو سال است . خيلی وقت می بردموضوع ين ا. تفصيل به جزئيات بپردازم

بين ملت ھای به خاطر قره باغ کوھستانی و نواحی اطراف آن که 
دو سال . استتداوم يافته و آمده  به وجودمناقشه آذربايجان و ارمنستان 

رھبران آذربايجان و ارمنستان و رھبری عالی حزبی کافی بود تا  فرصتی
جنگ تفرقه انگيز و مناقشه  ايند و بهرا حل نماين مسئله ـ سياسی کشور 

 بخشند و بدون توجه به وابستگی مليت افراد برایخاتمه بين ملت ھا 
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ھر فرد شرايط مناسبی را در سراسر اتحاد جماھير زندگی آزاد و آرام 
   .آورند به وجودشوروی سوسياليستی 

کافی در اين زمينه  اتاما فکر می کنم در طول اين دو سال اقدام
ره باغ آمدن مشکالت در ق به وجوداگر در بدو . نگرفته است صورت

اول از ھمه از جانب رھبری عالی حزبی ـ سياسی کشور  کوھستانی
 ديگر وخامت اوضاع وامروز  ،درمی آمداجرا به  اقدامات ضروری

ل گشته و يتحمآن سو  براين سو و ھم  براين دو سال ھم  طی تلفاتی که در
منجر که را  ١٩٩٠ژانويه  ٢٠در بامداد ت گرفته صوراقدامات نظامی  آن

   .»شاھد نبوديم، به کشته شدن غيرنظاميان گرديد
از در آذربايجان امکان برقراری نظم  تأکيد برحيدر علی اف ضمن 

ژانويه  ٢٠اما از اين امکانات استفاده نشد و در بامداد « :راه سياسی افزود
زارت امور داخلی اتحاد ارتش شوروی و و نيروھای کثيری از تعداد

يج ااين اقدام منجر به نت .ندشدگسيل  باکوجماھير شوروی سوسياليستی به 
که را عملکرد افرادی  من .شده که بر ھمه ما آشکار است باریفاجعه 

در  ھاآن. اشتباه فاحش سياسی می دانم ،دچنين تصميمی اتخاذ نموده ان
خلق از روحيه  دانستند و مفرما بر جامعه را نمیشرايط اساسی حک حقيقت

مختلف مردم ارتباط کافی نداشتند و  اقشاربا  .آذربايجان مطلع نبودند
  .کار به چنين فاجعه ای خواھد انجاميدتصور نمی کردند 

اقدامات ضروری را انجام داد و ، اين را پيش بينی نمود بتدابايد از ا
ی رسد که حتی خبر م. انديشيد که چه چيزی مھم تر و ضروری تر است

که بنا به  یپس گناه جوان روس. بسياری از نظاميان نيز کشته شده اند
اشتباه رھبر عالی حزبی کشور برای سرکوبی به اصطالح اغتشاش به 

از کنار نيروھای ارتش از تعداد زيادی  ؟آذربايجان اعزام شده، چيست
چه  در حال حاضراست که کامالً معلوم بر من . شده استآذربايجان وارد 
 تعدادھم به نيروھا جا بدون اين در آن. ردنيرو در آذربايجان وجود دا تعداد

 دريايی خزر،نظامی ـ  اوگانن ھارم،چارتش  :کافی نيرو وجود داشت
داخلی وزارت امور  قشونو قشون پدافند ضد ھوايی ، بردی ھواھانيرو
 به ھنگام ضرورت ؟بود قشون اضافی ساختنبه وارد چه نيازی . داخلی
رھبران . استفاده کرد ھستند، مستقرجا از نيروھايی که در آن توانمی 

بايد برای اين کار مورد مؤاخذه  آذربايجان که چنين تصميمی گرفته اند
حتی  .استقبل از ھمه وزيراف که از آذربايجان فرار کرده  و قرار گيرند

ورد مبايد  ،ھا که رھبری عالی سياسی کشور را گمراه نموده اندھمه آن
کشور به  فکر می کنم که رھبری عالی سياسی. بازخواست قرار گيرند
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رھبری کشور را . مغرضانه آگاھی نداشتموقع از اطالعات کافی و غير
  .دچار گمراھی کردند و در نتيجه چنين تصميمی اتخاذ گرديد

   .»بايد مجازات شوند ،اين فاجعه دست داشته اند ھا که درتمامی آن
 روز به کميته مرکزی حزب کمونيست ھمانحيدر علی اف در 

ن جمھوری تلگرام تسليتی شورای عالی و شورای وزيرا ،آذربايجان
  :فرستاد
   !به خلق آذربايجان«

دی که به سبب ورود از فاجعه کشته شدن اشخاص زيا ،با تأسف عميق
تسليت . باخبر گشتم ،شوروی به باکو رخ داده است قشونکثيری از  تعداد

نزديکان کشته ، به خانواده ھادر اين روزھای غم انگيز ا عميق خود ر
   .شدگان و تمامی خلق آذربايجان ابراز می دارم

آن را اقدامی ضد بشری،  ،نمودهمن اقدام صورت گرفته را محکوم 
قانونی می دانم و در اين لحظات سخت و برخالف دموکراسی و غير

   .خوانم می ، يگانگی و اتحاد فراتدبيردشوار شما را به 
. خواھش می کنم تلگرام تسليت مرا در نشريات جمھوری منتشر سازيد

ع عموم به اطال سوگواریاز راديو و تلويزيون اعالم کنيد و در مراسم 
  .دبرساني

  حيدر علی اف
  »مسکو، ١٩٩٠ه سال ژانوي ٢١

  
ی ھيچکدام اين تلگرام نزيوتلوي و نه مطبوعات جمھوری و نه راديو

مطبوعات مرکزی يک نمونه . ندپخش نکرد بود، برآمده از سوز دل را که
ايق حق. سانسور مسکويی ارائه کرد بر اساسرا از اين نامه رتوش شده 

. تنھا در نامه ھای فوری برای استفاده اداری در دسترس قرار می گرفت
خبرنگار ويژه  ،جوانشير ملک افاز سوی دو نامه ای که آن روزھا 

آرشيو به تنھا  ،در باکو نوشته شده بود »وناتريب ايارابوچ«روزنامه 
به ما کمک نامه ھا اين . پی می آوريم را درنامه ھا . سپرده شدندروزنامه 

   .حس کنيم یخوببه می کند تا منظره واقعی حوادث ژانويه را 
   

   نامه اداری. فوری«
   »تريبونا ايارابوچ«سردبير روزنامه  ،فويورک. پ .به آ
   شب شما بخيرناتولی پترويچ، آ

تانک ھا . واقعی بوديم یامشب ما به اتفاق اعضای خانواده شاھد نبرد
ً از بلوار ساحلو تيربار کشتی ھای مؤسسه کشتيرانی باکو به  یھا مستقيما
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می توان گفت . آتش گشودندپھلو گرفته بودند، ندرگاه باکو ب در خزر که
ده، تانک و سالح لشکر پياکه در آن ھستيم  واقعیاکنون ما شاھد جنگی 

  .منظره مدھشی است. گرفته می شود بکار اتوماتيک
ارتش به عمد به تحريک روحيه ضد : مورد ما را ھشيار می سازددو 

روسی می پردازد و انبوھی از روس ھا را به رفتن از باکو ترغيب می 
ايجانی روابط آذرب نتظره برای آذربايجان با توجه بهاين رويداد غيرم. نمايد
ما ھميشه در صلح و دوستی . قابل باور استنسبت به روس ھا غيرھا 

 وضعيتاين . وجود نداشتدشمنی بين ما عاملی برای . زندگی می کرديم
و فکر نمی کنم تصادفی بوده  است شدهداده رنگ و لعاب جديد به عمد 

جا سرکوبی ھای جديدی شواھد امر برمی آيد در ايناز که  ھمچنان .باشد
نياز  یخشونت اعمال چنيناصيل تدارک ديده می شود و برای  عليه ساکنان

از اين نمی تواند بھتر بھانه ای . ”روسی“برنامه  ،به بھانه مھمی دارند
تالش می  .اين بی عدالتی ھمه ما را آزرده می سازد. وجود داشته باشد

شوونيست و بدترين  ،نترناسيوناليست ھستيمترين ا یاصل را کهما کنند 
خصمانه  ما را و برای درس عبرتدرجه يک جلوه دھند ليست ناسيونا

   .نمايندسرکوب 
ديروز . به خودی حزب را به دنبال داشت واکنش اھالی تکفير خود

د تا و قرار ش گرديدھنری آذربايجان برگزار سراسری انجمن ھای پلنوم 
بازگرداندن کارت ھای . بيرون روند از حزب کمونيست آنھايکايک 
 گونهآن .ی در ھمه مؤسسات و مناطق روستايی ديده می شودحزب عضويت

که بر من مشخص گرديده است امروز در دو مرکز عظيم صنعتی 
لی حتی يک کمونيست و علی بايرامچوير ه آذربايجان در شھرھای مينگ

کميته شھری کارت  دبير اولھا و در رأس آنھمه . ھم وجود ندارد
   .عضويت حزبی خود را پس دادند

از  به وجود آمده،حوادث از تدابير جدی و ارزيابی دقيق  رايطش اين
من فکر می کنم . می طلبدتا دخالت ارتش را  گرفته محرکان حادثه

ندارد و تنھا به  مخصوص به خودروزنامه اشتباه می کند که اطالعات 
ً در کتمان نگاه داشتن حقايق ذينفع می باشد  ،اطالعات ارتش که طبيعتا

حقيقت پيروز خواھد شد و ما بايد کاری کنيم  به ھر حال. ايدمی نم بسنده
   .تا به خاطر مواضع امروز خود شرمنده نباشيم

جالب توجه است که خبرنگاران روزنامه ھای مرکزی و نيز اين نکته 
تحت حمايت خود را  ھاارتش آن ،که به باکو می آيندبه مجرد آنادارات 

تنھا ھا را کنترل می نمايد و البته کار آن کرده،ھا را جابجا آن. قرار می دھد
داده می شود و از اين کار  به آنھا ،اطالعاتی که به نفع خود ارتش ھست
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بھره ی صورت گرفته در اينجا در جھت جلوگيری از درز خشونت ھا
   .برداری می کنند
 عملچرا بايد برخالف وجدان . می نويسم اگونه آشکار ببخشيد که اين

  ؟کنم
   ملک اف. ج                                                              

  »باکو
   :و نامه دوم وی به سردبير روزنامه

   نامه اداری. فوری«
   »تريبونا اياچرابو«سردبير  ،فويورک. پ. به آ

رغم اقداماتی که حکومت انجام  به. است ماندهشرايط در باکو وخيم 
   .قربانيان جديد انسانی ديده می شود. بدسرکوب ھا ادامه می يا ،می دھد
 نيز نازهج ۴و گزارش شده آتش افروزی مورد  ۶٠ ديروز آمار بنا بر

  .پيدا شده است
با لنج ودسک ز باکو به کراسنودر حال حاضر فرستادن ارامنه ا

   .ی پذيردمصورت 
فکر می کنم . نيست از واليت خودمختار قره باغ کوھستانی خبری

، در ناحيه خانالروضعيت . جا در حال برقراری نظم ھستندنظاميان در آن
   .تر شده است در مرز مناطق روستايی شاميان کمی آرام

ا از پشت پنجره ھوا آفتابی و روز روشن است ام ،حيرت انگيز است
جھت امروز صبح . آميزی وجود دارددر خود شھر شرايط واقعی انفجار

ير اول کميته حزبی شھر باکو دب، با محمدافگفتن گاليه ھای عده ای 
  .صحبت می کردم

االن . خواھش می کنم کمی ديرتر. کريمويچجوانشير آقا: گفتوی 
توليدی را گاليه ھای در کميته حزبی شھر فرصت پرداختن به  ھيچکس
   .ندارد

طور  اين“: مان حزبی شھری شادمان کننده نيستگويی رھبر سازپيش
. گونه فکر می کنم ينمن ھم ا .”استدر پيش ھنوز که من می بينم فاجعه 

ارمنستان اين نام اطالق طرد شده از  در باکو به آذربايجانی ھای(يرازھا 
 ،مسئله مھاجران حل نشود زمانی که تا. ارامنه متنفر ھستنداز  )می شود
. اما کل مسئله نيز ھمين است ن از بی نظمی و فالکت رھايی يافتنمی توا
مھاجر بی پناه  ھزار٢٠٠. ھاجران نمی پردازدبا جديت به امور م ھيچکس
   .غيرقابل کنترلی است وحشتناکنيروی 

    ملک اف. ج
  »کوبا
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  »پراودا«ضربه 
  

ه مرکزی ش پلنوم کميتيک روز مانده به گشاي ١٩٩٠فوريه سال  ۴در 
با چاپ مقاله ای تحت  »داپراو«روزنامه  حزب کمونيست اتحاد شوروی

به وی ضربه زد، ”» خوش“ ايامبرای  هغصيا  پرستیعلی اف «عنوان 
   .باز ھم دروغ و بھتان

اتحاد  ی اف به کميته مرکزی حزب کمونيستدر ھمان روز حيدر عل
 از چاپ مقاله :دين مضمون فرستادشوروی و به دفتر روزنامه تلگرامی ب

ی يکه محتوا »پراودا«در ”» خوش“ ايامبرای  غصهيا  پرستیعلی اف «
خواھش می کنم به . شدم منزجردارد، بسيار نه ياگرا توطئه وبھتان آميز 

   .دفتر روزنامه دستور دھيد تا امکان درج تکذيبيه را فراھم سازند
با اين . گالسنوست تنھا در يک راستا حرکت می کرد !؟چه تکذيبيه ای

که مقاله به نام وی امضا شده  پزشکیدکترای علوم  افندی اف. وجود و
ام ھايی تلگر مورد در اينو  براز بی اطالعی کردنوشتن مقاله ااز  ،بود
ھم و  »پراودا«به  ھم اتحاد شوروی، به کميته مرکزی حزب کمونيستھم 
  :نمودحيدر علی اف ارسال  به

   !حيدر علی اف محترم«
 به نام من ١٩٩٠فوريه سال  ۴به تاريخ  »پراودا«در  درج شده مقاله

کامالً  ای جنبهکه ) ت ـ مؤلفگونه نوشته شده اس در نسخه اصلی ھم اين(
 در آن انعکاس يافته ١٩٩٠خر ژانويه سال اواو حوادث  شتهسياسی دا

و توسط من امضا  از سوی من نوشته نشده ،ستروشن نيبرای من ، است
در آن ). لفـ مؤ گونه نوشته شده است ايننسخه اصلی در (.نگرديده است

کادرھای پزشکی،  ، آمادگیبھداشتر واز برخی مشکالت در ام مقاله
اقتصادی کشور در دوره رکود که زمانی از  و اجتماعی ،وضعيت سياسی

   .است شدهاستفاده  ،من بيان گرديدهسوی 
   با احترام

  پزشکیدکترای علوم 
   افندی اف. م. و

٠۵/٠٢/٩٠ «  
  

 افندی افبا امضای نوشته شده مقاله  ،ھمان طور که استحضار داريد
فوريه پلنوم کميته  ۵در . به چاپ رسيده بود »پراودا«در فوريه  ۴در 

روز انتشار البته . اتحاد شوروی گشايش يافت حزب کمونيست مرکزی
در  را بخوانند و انتخاب کرده بودند تا رفقا بتوانند آننامه را حساب شده 
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ساوتسکايا «مدير مسئول روزنامه  ،رت بليايفآلب. اظھار نظر کنندپلنوم 
بيست سالی  که اتحاد شوروی حزب کمونيست کزیاز کميته مر »کولتورا

وی در پلنوم . آمده بود سردبيری روزنامهبه پشت ميز  ،آنجا کار کرده بود
ھمين . از نظر من اين مقاله ھمه را شوک کرد« :به اظھار نظر پرداخت

ليايف پيشنھاد کرد ب. »اد به حزب لطمه وارد می کنندھستند که در اعتقھا 
خشونت  ،چنين رفتار از سوی کادر رھبری حزبپلنوم نوشته شود که تا 

آزمندانه سوءاستفاده از مقام در راستای منافع  و و گستاخی نسبت به رفقا
می اتحاد شوروی ناسازگار  با عضويت در حزب کمونيسترا شخصی 

  .داند
به نوعی ر آنچه که وی می گفت ھ ؟ديگر داشت ینظرمگر کسی 

ليايف و ھم ب ،ھم علی اف. وشته شده استديگر در مرامنامه حزبی نيز ن
عضويت  ھنگام ،ندھم کسانی که سفارش چاپ و انتشار مقاله را داده بود

حقيقت آن بود که . گرديدندملتزم ھمه بندھای مرامنامه  اجرایبه  در حزب
علی اف سياست ھای اقتصادی، اجتماعی و ملی گورباچف را قبول 

   .وی را از درون خرد کنندنداشت و به ھمين خاطر می خواستند 
   

را  مسکونوبت شراب در وف صف تصاوير« :حيدر علی اف می گفت
 عنوان معاون رئيس شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی رای من بهب

را در و گورباچف  ليگاچوفوقتی که ما  !حيرت انگيز بود. می آوردند
ری کشور عليه رھبصفوف که در اين  یو صحبت ھايفراد روحيه ا جريان

فقط می خنديدند و می می گذاشتيم آنھا  ،بر زبان آورده می شد
به اين اھميت . ”بعد قطع می شود ،طور است االن اين .عيبی ندارد“ :گفتند

   .به ھيچوجه اھميت نمی دادند. نمی دادند
کشور به سوی فروپاشی پيش می  ١٩٨۵پس از سال  ھای سالدر 

وضع زندگی مردم . ی و اجتماعیرفت، فروپاشی در عرصه ھای اقتصاد
فضای اخالقی ـ روانی . وجود داشت حالبه که تا خيلی بدتر از آنبد بود، 
مناقشات بين ملت ھا پديده ای  .ور بی نھايت تيره و تار گشته بوددر کش

جريانات غيرقابل . می پاشيد اتحاد جماھير شوروی فرو. ه بودعادی شد
نام تحت را  اينھامی خواست ھمه  گورباچف .وقوع می پيوسته ب یکنترل

 یپيچ“گاھی می گفت اين پرسترويکا در  .پرسترويکا توجيه کند
و  ”تحول ويژه“است، گاھی در  ”تحول“در می گفت است، گاھی  ”تند

   ...وقدم نھاده  ”زمايش جدیآ“ گاھی نيز پرسترويکا به مرحله
ر در کشو پس از جنگ تنھا يک باريادم ھست  !؟ديگر چه بگويم
اما االن به مردم نان نمی  در دوران خروشچف آنھم ،قحطی نان شده بود
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پس از يک بار به خاطر ندارم که من حتی . در پايتخت ؟ھم کجاآن ،رسد
آن دارند سعی  ،که مالحظه می کنيد باشد اما االن چناننبوده تنباکو جنگ 

آخر . دجيھی می توانند بکننچه توخواھش می کنم بگوييد . جيه کنندتورا 
کار  بحرانی در ،تنباکو توليد می کرديمامروز  با آنکه کمتر از اوايلآن ما 
   .نبود

گورباچف . وخيم شده است بسيارروابط بين ملت ھا  االن در کشور...
و دوران  و ديگران سعی می کنند ھمه چيز را به گردن گذشته، استالين

ل آخر مرتکب چه کس نمی گويد که در دو سه سااما ھيچ رکود بيندازند
ھمه مناقشات بين ارتباط دادن است که  آشکار ھرچند .اشتباھاتی شده اند

البته در دوران استالين و . غيرواقعی و نادرست است به گذشته ملت ھا
آن را در نظر بگيريم  تعداداما اگر زمان و  وجود داشت یبعدھا اشتباھات

   .استدر سال ھای آخر اين اشتباھات خيلی بيشتر بوده 
در گزارشی وی . می گويدتناقض مھمواره خود به خود نيز گورباچف 
 ،قرائت نموددر پلنوم کميته مرکزی ) ـ مؤلف ١٩٩٠سال ( که پنجم فوريه

درباره حوادث ) که خود گزارش کوتاه بود ھرچند(باز ھم خيلی طوالنی 
مشخصی  سخن گفت و باز ھم چيزواليت خودمختار قره باغ کوھستانی 

شده است که مسئله  مشخصکه اکنون بر وی کامالً نآنکرد جز  مطرح
واليت خودمختار قره باغ کوھستانی بايد در محدوده تماميت ارضی 

پس چرا دو  می آيد که به وجود سؤالاين  .آذربايجان حل و فصل گردد
بی : وی آن موقع موضع ديگری داشت پس ؟سال پيش اين را نگفتند

را ديگری  برويد با ھمديگر بجنگيد، ھر کسی .انه با شم ،نه با ما ؛طرف
اگر اين فدراسيون است، اگر . گونه می شود اما مگر اين .شکست داد

دولت اتحادی است، در ھمين لحظه دولت متحده بايد موضع خود را ابراز 
نبايد فراموش اما . اين ھم اشتباھی ديگر در سياست ملی است. می کرد

ماورای قفقاز يان ارامنه و آذربايجانی ھا در که قبل از پرسترويکا مکرد 
دبير سالی که در پست  ١۴من خودم در طول  .ھيچ مشکلی وجود نداشت

آذربايجان بودم، ھر سال و گاھاً سالی  ی کميته مرکزی حزب کمونيستاول
چندبار به قره باغ کوھستانی می رفتم و حتی يک نفر ھم در مقابل من اين 

خودمختار قره باغ کوھستانی از  واليت بايد هکابراز نکرد مسئله را 
      کس،ھيچ .گرددو به ارمنستان ملحق  شودخارج ترکيب آذربايجان 

 .يکسری روحيات ناسيوناليستی در ارمنستان وجود داشت !؟می فھميد
ماده می ساخت اما اين طرح ھا از سوی اھالی آرا  يیطرح ھاکسی چنين 

ورد حمايت و پشتيبانی قرار ی مخومختار قره باغ کوھستان واليت



 337

 با مجری تلويزيون آندری ی حيدر علی افبرگرفته از گفتگو(. »نگرفت
   )کارائولوف

تا قبل از پرسترويکا  اشاره خود به اين مطلب کهدر  حيدر علی افآيا 
 کمیبه آن ممکن است  ،ميان ارامنه و آذربايجانی ھا مشکلی وجود نداشت

   ؟داده باشدآب و رنگ 
آن سال ھا در آذربايجان «: تأکيد می کند بوبکوفال ارتش فيليپ ژنر

آن زمان معاون اول که  وی .»اصالً مناقشه ای بين ملت ھا وجود نداشت
روزنامه ھا می که  راآنچه نه فقط  ،رئيس کميته امنيت دولتی اتحاد بود

نيز  می نوشتآن چيزھا که ھيچ روزنامه ای ناز  ست بلکهمی دان ،نوشتند
  . خبر بودبا

گو رافکار دبيرکل پکه در آن  مورد اشاره علی افما گزارش قديمی 
کردن اين گره باز«ه باغ کوھستانی و تالش ھا برای درباره مناقشه قر

دبيرکل در اين  حقيقتدر . نمايان می ساخت، مطالعه کرديمرا  »تفس
به صورتی و بيشتر پرداخته بود ماھيت اصلی مناقشه  به ترکمگزارش 

در ھر دو جمھوری و در خود  نيروھای مشخص«درباره بھام آميز ا
 ،سايهنمايندگان اقتصاد درباره  ،»خودمختار قره باغ کوھستانی واليت
ه توانسته بودند ضد پرسترويکا و اختالس کنندگانی ک نيروھای درباره

به سوی اعمال انسان ھای گمراه شده را و  دهورآ به دسترھبری را 
پس حکومت برای . سخن رانده بود ،ھنددولتی سوق دتخريب ساختار 

   ؟خواباندن آتش و نجات کشور چه حرکتی انجام داد
روز را با روزنامه ھا آغاز می  بق عادت ديرينحيدر علی اف ط

در پلنوم ھا را می خواند و زير مواردی ايراد شده سخنرانی ھای . نمود
   .خط می کشيد ،که به وی نزديک بود

دبير اول کميته حزبی شھر کيف قسمتی از نامه  ،نينکوکورآناتولی 
ما « :خواند ،شده بودکه خطاب به گورباچف نوشته را کارگری کمونيست 

آيا ھنوزوقتش نرسيده که شما و  !سرگئيويچ ائيلميخ ،کجا می رويمبه 
ً رھبری کشور تا دير نشده فکری به حال سرنوشت کشور  عموما

بکنيد و فوری ترين تدابير را اتخاذ سوسياليستی و زحمتکشان صادق 
   »؟نماييد

لنينگراد بر  در »سکايژو«مجتمع دبير کميته حزبی  ،فويوری آرخيپ
بی اعتمادی به ارگان ھای دولتی و رھبری حزب  :طبل ھيجان می کوبيد

   .دور نيستيمديگر الکت ف مرزاما از  است به اوج نرسيده
غرور «من اشاره به ضسفير اتحاد شوروی در لھستان  ،فوبرويک

اعالم « :می گويد »بيش از حد و اشتباھات رھبران حزب و دولت ما
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دموکراسی عمومی در جامعه بدون برقراری نظم و امنيت در کشور يکی 
می ماند اما دموکراسی نظم بدون دموکراسی زنده . ات استاز اين اشتباھ

زير به دموکراسی ناگ در اين صورتچون  .است ذھنبدون نظم دور از 
قلب  يل می گردد و اگر دقيق تر بگوييمھرج ومرج اجتماعی سياسی تبد

   .»ماھيت می دھد
صداھای  چنينافراد کر ممکن است تنھا علی اف با خود می انديشيد 

 ،لففياکو و گورباچف ،ھاآنھم شايد را نشنوند اما  یتشويش و اضطراب
   .اين صداھا را بشنونداصالً نمی خواستند 

  
  

  مسکويی محاصره
  

کمونيست ھای نخجوان، حيدر علی اف را به  ١٩٩٠سال  می ١٧در 
آذربايجان انتخاب  کنگره حزب کمونيستمين سی و دوعنوان نماينده 

حيدر علی اف درصدد . نمايدژوئن آغاز به کار  ٨کنگره قرار بود . کردند
وان از کنگره به نخج بليط ھواپيما را برای اول ژوئن رزرو کند تا قبل بود

   ...ھم سری بزند
باکو را رزرو نکرده  به مسکوھنوز بليط پرواز « :خود وی می گويد

ف، معاونان وابتدا سلزکو و گراسيم. صدا درآمدگ تلفن ھا به بودم که زن
کميته مرکزی حزب وابسته به حزبی  کنترلپوگو در مسائل کميته 

نصرف متوصيه کردند از سفر  .اتحاد شوروی تماس گرفتند کمونيست
چرا که در آذربايجان شرايط وخيم است و رفتن من اوضاع را متشنج شوم 

گفتند که در کميته کنترل حزبی . خواستند با من معامله کنندبعد  .می سازد
اين اسناد را به آرشيو  مدر دست دارند و اگر به باکو نرو عليه من پرونده
   ...دآن را به جريان می اندازن مند و اگر بروتحويل می دھ

ً زنگ زد و از قرار معلوم ٣٠ به ھمين  وی نيز می پوگو شخصا
که  ھرچند .کار عجيبی است“ :من به وی گفتم. ه بودنظور تماس گرفتم

در بيمارستان  و بودم بيمارمدتی  ،ی خيلی سختی را گذرانده اممن روزھا
به  حاال که توانستم بلند شوم و .شما به ياد من نيفتاده بوديد ،بستری بودم

نداريد اين سفر برای حق شما . يده امن افتادياد وطنم بروم شما ناگھان به 
  » .”زيدممنوع سامن 

جالل،  کشحيدر علی اف تصميم داشت در باکو نزد برادر کوچ
   .پشتيبان مبارز خودش بماند
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   :از خاطرات جالل علی اف
و  به من زنگ زدجمھوری  در بسيار مشھور شخصی می ٢٩«

در وقت مقرر در باغ روبروی  .با من داشته باشد یالقاتمتا خواست 
صورت وی درباره خطراتی که در  .با ھم ديدار کرديمآکادمی علوم 

نکاتی را گوشزد  ،بازگشت حيدر علی اف به باکو وی را تھديد خواھد کرد
فوراً به برادرتان زنگ بزنيد و بگوييد “ :و بی ھيچ مقدمه ای گفتنمود 

در غير اين صورت وی را در پای پلکان ھواپيما می  .دکه به باکو نياي
ای ديگر عکس  اگر چنين کلماتی را از کسی ديگر می شنيدم گونه. ”کشند

نموده بود  گوشزدبه من  را اين تھديداتکسی خرج می دادم اما ه العمل ب
که در آن زمان از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار بود و به ھمين خاطر 

ر شرايط بسيار من د. انگاشتمال چنين حرکتی را ناديده نمی توان احت
 م چون تصميم گيری در موافقت يا مخالفت با اين سفری قرار گرفتدشوار

به مخاطره  ،بسيار عزيز بودکه برايم  را زندگی شخصی می توانست
بر آن شدم تا به اژدر  .کردماما بايد بالدرنگ تصميم گيری می . بيفکند
با وی قرار مالقات  و بزنمزنگ  نشر آذر انتشاراترئيس  ،بابايفخان

   .بگذارم
در وی صبح راجع به اين مسئله با  ١٠ساعت  می ٣٠فردای آن روز 

تماس  مسکواز اپراتور خواستيم تا با بعد  .صحبت کردم شاتاق کار
. االن دليل آن را می فھمم. برای مدتی طوالنی تماس برقرار نشد. بگيرد

و  اژدر از خط مستقيمھای بسيار زنگ زدن بعد از  ساعت ۴در طول اين 
سرانجام توانستيم  مأموران مسئول وزارت ارتباطاتتماس با يکسری 

نمی  ،چون من خيلی نگران زندگی حيدر علی اف بودم .تماس بگيريم
که و قاطعيت اژدر خانبابايف  شھامتاز  .توانستم به تنھايی تصميم بگيرم
برادرم  اژدر به .متحير شدم ،راه نداده بوديک لحظه ھم ترديد به خود 

اشاره کرده و  و صدا و تھديد توجه کرد نبايد به اين ھمه سرکه  ه بودگفت
ند تا در فرودگاه از علی اف استقبال ه اروشنفکران تصميم گرفت کهبود 

يادم ھست که برادرم خواھش کرد سر و صدای اضافه بلند . بعمل آورند
 من: خانبابايف اعتراض کرد. استقبال وی نرودشود و کسی جز من به ن
   ...حتماً به استقبال شما می آيم که

به خانه اش . دوباره با اژدر صحبت می کردمبايد من  مان روزشب ھ
، برادر :خانمی گوشی را برداشت و با صدايی گريان گفت. زنگ زدم

ه ھوش ب بی آنکهپس از چند ساعت اژدر  . ...زخمی کردند اً را شديد اژدر
   .»درگذشت ،بيايد
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البته من داليل را کنار ھم : حيدر علی اف خود در اين باره می گويد
 ٩ظھر با من تلفنی صحبت کرد و ساعت  ١٢ساعت می  ٣٠او . گذاشتم

جا که من می دانستم وی شخصی آرام بود و در تا آن. شب کشته شد
طوالنی  ی نداشت و سال ھایبه سياست توجھ. کارھای سياه دست نداشت

در ، کار می کرد و ترين نشريه آذربايجان بود بزرگکه  »نشر آذر«در 
ھا در البته ھمه اين. برخوردار بودزيادی از احترام  روشنفکر ميان طيف

ً ھمان : می آورد به وجودتی را در من سؤاالمجموع  چرا وی مخصوصا
   ؟روز و به چه دليلی کشته شد

رھبری کشور يا رھبری آذربايجان شما فکر می کنيد که  ،ـ جالب است
البته اگر وجود داشته اين قدر از شما می ترسند که عوارض اين ترس 

   ؟بروز پيدا کندبه ھر نوعی  می تواند ،باشد
ھا از من می ترسند بگويم آنکه برای من خيلی سخت است  ،ـ می دانيد
امالً ک برخوردھايی من سه سال و نيم است که آشکارا اما. يا نمی ترسند
. احساس می کنم وی برخی رھبران کشور نسبت به خودمنفی از س

قرار گرفته  متأسفانه من از سوی رھبران سابق آذربايجان ھم مورد حمله
من  آمدنچرا مسئله  در حال حاضر نمی دانم. اين کامالً مغرضانه بودام و 

برگرفته از ( .»به سرزمين عزيزم را به معضلی بزرگ تبديل کرده اند
   )کارائولوف گفتگوی حيدر علی اف با مجری تلويزيونی آندری

کنگره . تحت محاصره قرار دادند مسکوعلی اف را در  در حقيقت
احتمال می . آذربايجان بدون حضور وی برگزار گرديد حزب کمونيست

اينده وی را به حاکميت بازگرداند و به عنوان نم بتواندرفت اين کنگره 
اتحاد جماھير شوروی انتخاب  حزب کمونيستمين کنگره بيست و ھشت

   .نمايد
اميدوار بود که دانش و وی . حيدر علی اف به باکو آمدجوالی  ٢٠در 

نظر داشت به  در. تجربه اش در وطن مورد خواست قرار خواھد گرفت
 ،گردد و در منزل ديگری که دريافت خواھد داشتمنزل قديمی خود باز

برای ثبت محل اقامت به نحوی ماھرانه  یاما در کميته مرکز اسکان يابد
کلی به وی فھماندند که به  به طورو جواب منفی دادند و وی در باک

تنھا نخجوان عزيز مانده اکنون  .ھای وی نيز نيازی ندارند »مشاوره«
دو سه روز قبل از پرواز به عزيزان، برادران و خواھران و وی بايد . بود

ً سر می زد و  ،وفايی نکرده بودند دوستانی که در رفاقت به وی بی  حتما
   ...آن شب سياه ژانويه حضور می يافت شھيدانبر مزار 

روی سنگ مزار به  ساله از ٢٨ و ٢٠، ١٨، ١۴ چھره ھايی جوان
، ورا بسانتينا، اوا الھام هللا ورديف، فريضه هللا وردی :وی می نگريستند
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ھا که اکنون بايد  انھم ...و لیبيک اھيم اف، آقابيک نوروزايلگار ابر
راه به کودکان خويش را بزرگ می کردند و نوه ھا را ، زندگی می کردند

دنيا خواھد آمد و نه ديگر نوه ه ھا باما ديگر نه فرزندی از آن می انداختند
که در غم مادری  .چھره در نقاب خاک کشيده اندآنھا . ای خواھند داشت

به ھمراه ش نشسته است، از دست دادن فرزندش گرد سپيدی بر موھاي
گويا  ،می کشد یھمسرش بر مزار می نشيند و بر سنگ مزار دست

   .را می نوازد فرزندش
به . حيدر علی اف آرام آرم از مزاری به مزار ديگر گذر می کرد

وقتی که وی از  !شايد کسی برايش آشناست اما نه ،چھره ھا نگاه می کرد
در کوچه پس کوچه ھا  .ا خيلی کوچک بودندھآن ،ی می رفتجمھور

دريای . فوتبال بازی می کردند و برای شنا به سوی خزر می دويدند
تر می درخشد اما نمی توان به طرف  آن پايين کمی آن آنھادوست داشتنی 

  ...آن رسيد
  



 342

  
  
 
 
  

  بخش ھشتم
  حق در کنار ملت خود بودن

  
  

  نخجوان، ١٩٩٠جوالی سال  ٢٢
  

ی حمل ونقل مراسالت پستی از باکو با ھواپيما حيدر و جالل علی اف
با برادران  !بسيار رمانتيک بود. عزيزشان نخجوان پرواز نمودند به شھر

بسته ھای پستی و کيسه ھای حاوی  ،مجالت ،تبسم به انبوه روزنامه ھا
   .، می نگريستندندنامه که ھواپيما را پر کرده بود

يز و نوار ارس شايد حيدر علی اف در آن پرواز وقتی به کوه ھای عز
پسران  به نصيحت دربه ياد حکايتی افتاده بود که پدر  ،نگاه می انداخت

   :را تکرار می کرد آن ھميشه خويش
: در جواب شنيدند ؟برادرت چگونه آدمی است: پرسيدند يکیاز «

  .»نکرده ام رفاقتھنوز با وی 
ن روزگار تا کنون چندين بار دوام ارتباطات ميان برادران و خواھرا

سخت و  آزمايشچنين علی اف را آزمايش نموده بود اما فکر می کنيم 
برای اولين بار بوده باشد و چه زيباست که زمان حاضر  نھمچو یدشوار

  ...ماندمی وفادار  رفيقبرادر چون 
   :از خاطرات جالل علی اف

ً ھيچکس در نخجوان از آمدن حيدر علی اف باخبر نبود« از . تقريبا
مردی کھنسال که  .يک آشنا رفتيم ”ژيگولی“ر را با ماشين فرودگاه تا شھ

، چنين کار دنيا را ببين“ :برادرم را در اين ماشين نظاره می کرد، گفت
  ”!ماشينی می برند چه باشخصی را 

را  خواھر بزرگمان ،خانم اسور چندی پيش. خانه قديمی پدری آمديمبه 
بر بازگشت حيدر علی اف خ. ش بدرقه کرده بوديما از آنجا به مزار ابدی

. مردم به سوی حيات خانه ما سرازير شده بودند. به سرعت در شھر پيچيد
   .در کوچه باريک خانه ما ديده می شد جمعيتازدحام 
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ی نخجوان با اھال. در نزديکی غروب به مزار حسين جاويد رفتيم
وقتی که حيدر علی اف به . خيرمقدم می گفتند شادمانی حيرت انگيزی

به  ،اين وضع قرار داشت درر شاعر بزرگ رسيد، از اينکه مزار مزا
 ٧تا ساعت . پس از آن به ميدان مرکزی شھر رفتيم. شد متأثرشدت 
   .ھزار نفر از مردم شھر جمع شده بودند ٨٠نزديک به  غروب

. خيل عظيم جمعيت عکس ھای حيدر علی اف را باالی سر گرفته بود
ه حيدر يک ستاره و در برخی ديگر بر روی شاندر بعضی از عکس ھا 
مشخص بود که اين عکس ھا را از انبار کتاب ھای . دو ستاره ديده می شد

   .قديمی خود درآورده بودند
واقعی  تنھايیبعد از “ :ھيجان خود را پنھان نمی ساختعلی اف حيدر 

چنين مالقات گرم و صميمانه در خاک عزيز بسيار  و تعقيب سه ساله
  ».”ستحيرت انگيز ا

دولت محمداف از ھمکالسی ھای وی در دانشسرا توانست از ميان 
علی اف  .ح. بيايدازدحام جمعيت برای خود راه باز کرده و به نزد حيدر 

از درگير شدن دولت محمداف با دفاتر روزنامه  از طريق يکی از آشنايان
ھايی که به سياه نمايی درباره حيدر پس از سرنگون شدن از دولت 

   .خته بودند، آگاه بودپردا
کاری « :معلم پير پاسخ داد. سپاسگزارم دولت: حيدر به آرامی گفت

با يک ژستی به من جواب دادند که انگار باالترين . وظيفه ام بود. نکردم
من ھم به ” ؟پدرجان، اينجا چه چيز غلطی است“:گفتند. مقام جھان را دارند
مقاالت شما پيدا می مگر چيز درستی ھم در “ :آنھا اعتراض کردم

   .»باز زدند اما آنھا از انتشار تکذيبيه سر ”؟شود
ناراحت نباش، به زودی خود روزگار اين . عيبی ندارد« :حيدر گفت

  .»را درست می کند غلط ھا
بر  جمعيت حتی. اين حد مملو از جمعيت نشده بود تاگاه ميدان  ھيچ

  .بام ھا ايستاده بودندبرخی نيز در پشت  .روی بالکن ھا نيز رفته بودند
در  ،که خود را به علی اف چسبانده بود یخبرنگار روزنامه نخجوان

توصيف شادی آنھا که به استقبال اين شخصيت «: دفترچه اش می نوشت
سخنرانی کوتاه حيدر علی اف . دشوار است بسيار سخت و ،برجسته آمدند
در خود  بود که عشقی بی نھايت نسبت به مردم را بزرگیصدای قلب 

افسوس سيستم سانسوری که ھنوز جايگاه خود را از دست نداده . »داشت
   .اين سطرھای آتشين را در خود بلعيد ،بود

گرفت و به ھموطنان خود عرض در دست را مگافون حيدر علی اف 
بيشتر به آنھا که در . وی نمی خواست زياد صحبت کند. ارادت نمود
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د اما آنچنان سکوتی حکمفرما شده رو می کر ،نزديکی وی نشسته بودند
 .نيز می رسيد بزرگميدان  گوشهبود که حتی صدای وی به دورترين 

. بر زبان آورد اما نطق کالمش از شمشير ھم برنده تر بود وتاھیسخنان ک
واقعاً « :شادمانی در چھره اش موج می زد در مسير بازگشت به خانه
   .»مردم مرا فراموش نکردند

ھمسايگان به خانه ھای خود  عت کنندگان، آشنايان ومشايبه تدريج 
. و دختران او ماندند )خواھرزاده اش( صنيفه ،تنھا حيدر، جالل .رفتند

جالل بيھوده در تالش بود تا کانالی را بر روی موج تلويزيون قديمی پيدا 
رفتن با اين تلويزيون از کارھای ور «: حيدر با لبخند به او گفت. کند

خيلی دلم می : علی اف می گويدبعدھا حيدر . »سخت تر ھست تحقيقاتی تو
اما در خانه ما حتی  را بشنوم مختلفی »صداھا«خواست که در اينجا 

باز جای شکرش باقی است که . يک راديوی نرمال ھم وجود نداشت
   .ريگا در خانه داشتند حداقل ھمسايه ھا يک راديوی ساخت

می توان خانه پدری  اتای کمياب و خاطرھ اکنون از روی عکس
و صنيفه  ايستاده استدر آستانه در حيدر علی اف : علی اف را تجسم نمود

   ...ش آب می ريزدا بر روی دست دايی مثل مادربزرگش عزت خانم
دوست داشت با آبی که از ھميشه او از قديم االيام  :صنيفه می گويد

ز تنگ سفالينی من ا. کشيده می شد، صورتش را بشويدباال چاه حيات ما 
بر روی دستانش  ،که خنکی آب را در ھر گرمايی در خود نگه می داشت

   .آب می ريختم و حيدر علی اف با لذت آب را به صورت خود می پاشيد
. می گفتند از کودکی به اين کار عادت داشت بستگانکه  انگونهھم

 ،انداخت م به ھر آنچه که وی را به ياد خانه قديمی پدرش میا عموماً دايی
غذاھايی که زمانی مادرش يعنی مادربزرگم درست می . مند بوده عالق

ميوه ھای حيات خانه . را دوست داشت... و ره، قطاب، دلمهبکرد مثل دوش
اين ميوه ھا را به باکو و  ھای طوالنی ما در طول سال. را دوست داشت

 ميوه برای وی خوشمزه تريننخجوانی سيب و گالبی . می فرستاديم مسکو
   .به حساب می آمد ھا

يس اداره ثبت ئوا، خواھرزاده حيدر علی اف اکنون را صنيفه سلطان
نيز به خوبی  هوی را به عنوان شاعر ریدر جمھو. احوال نخجوان است

باکينسکی «روزنامه  ويژهخبرنگار  ،يواوسوتالنا ميرز. می شناسند
نامه نگار بيش اين روز. درباره وی به تفصيل نقل نموده است »رابوچی

با دقت وی . ه استاز ديگر ھمکاران خود با حيدر علی اف ديدار داشت
نيز خاطرات آنھا خاطرات کسانی که حيدر علی اف با آنھا دوست بوده و 

در به ويژه رجال ھنر و ادبيات را  ه،به آنھا کمک نمود علی اف حيدرکه 



 345

ھمچون تاب در اين کو  گردآوری نمود صميمیبسيار جالب و يک کتاب 
بر  .ه استنوشت تنھا در پايان آننام خود را در کمال فروتنی  روزنامه

 ھنر« :از حيدر علی اف و سخنان وی را قرار داد تصويریروی کتاب 
   »...استمن گذشته سر زندگی اسراز 

   
نموده باشند که حيدر  توجهاميد داريم خوانندگان عزيز به اين نکته 

دش به نخجوان بر مزار حسين جاويد حضور علی اف در اولين روز ورو
می نگريست، در چه انديشه ای مزار  هکه ب یفکر می کنيد ھنگام. يافت

   :اشايد اينھا ر ؟چه سطوری را در ذھن خود تکرار می کرد ؟بسر می برد
  

  يک تکيه گاه ی بھر پيدا کردندر تالش
  تھی ميان بی نھايتِ  اندر

  *...کشيد پر آسمانشبر کنون بود و غمين روح سرگردان 
   

. علی اف به موزه حسين جاويد سر زد يدرپس از يکی دو روز ح
آخرين بار ھمان  شايد ؟آخرين باری که به اينجا آمده بود چه زمانی بود

جشن صد آماده برگزاری  خود را جمھوری بوده باشد که ١٩٨٢سال 
 يجان،آذربا سالگی تولد شاعر، درام نويس، فيلسوف نامدار و پرآوازه

   .می ساختحسين راسی زاده مشھور به حسين جاويد 
 ۵در نخجوان به دنيا آمد و در  ١٨٨٢اکتبر سال  ٢۴حسين جاويد در 

ی آزادی و مناد. جان سپرددر تبعيدگاه سيبری  ١٩۴١دسامبر سال 
دسامبر  ۵در  ،شکسپير شرق نام گرفته بود شاعری که در طول زندگی
 .اساسی استالينی جان به جان آفرين تسليم کرددقيقاً مصادف با روز قانون 

در مقابل ھوای  ه بودشايد نتوانست. ی می زدلبخند تلخچه  آری، سرنوشت
قلبش در برابر فشارھای  شايد ھم بياورد و يا تابسيبری  انسرد و سوز

  ...وی بر آسمان پر کشيد غمگين نياورد و روح سرگردان طاقتروحی 
اسناد و  نگاه اولدر . يد به موزه تبديل شدحسين جاوخانه قديمی پدری 
چراغ نفتی، : از قبيل لوازم معيشتی اوايل قرن بيستم ،مدارک، عکس ھا

بشقاب  ،روی طاقچهو  )گالبی شکل( استکان ھای آرمودو، روسی سماور
در . ھا و کوزه ھای مخصوص با نام ھای مختص به خود به چشم می آيد

 ٢١ همورخ مردم در منطقه تايشت نمايندگانپشت شيشه مجوز شورای 
  .ديده می شود ١٩٨٢نوامبر سال 

   :را در پی می آوريم مجوزمتن کامل 
دفتر کميته ايالتی  ١٩٨٢اکتبر سال  ١٢ هبر اساس مصوبه مورخ«

 ،حزب کمونيست نخجوان آذربايجان به رفيق حميد گورا اوغلو جعفراف
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ن اجازه داده می شود دبير کميته ايالتی حزب کمونيست نخجوان آذربايجا
شاعر و درام  ،حسين جاويد راسی زادهتا نسبت به انتقال بقايای جسد 

روستای شوچنکو در منطقه  ۵٩نويس شھير آذربايجان از مزار شماره 
  .اقدام نمايد سک به موطن وی در نخجوانتکوايرتايشت ايالت 

  

  »فونسميرا. ا. يس کميته اجرايی تايشت، وئر 
  

گشت، آن ھنگام که ی نصيب ھمسرش مشکناز خانم سعادت تلخو چه 
 وی خود نيز ھيچ. جاويد در ھيچ موردی گناھکار نبوده است گرديدباخبر 

غرل و توران طارش به فرزندانھمواره  .نداشت مورد ترديدیگاه در اين 
به آنھا می آموخت که به . توصيه می کرد که منتظر بازگشت پدر باشند

می کشيد و  یشانق. رطغرل خود را در ھنر پيدا کردا. نام پدر افتخار کنند
ف نابغه وی ک ااوزئير حاجی بي. آھنگ می ساخت و می نوشتفيلمنامه 

ارطغرل . را يکی از با استعدادترين شاگردان خود به حساب می آورد
وی را به  بيماریبه خاطر . خوانده شد به ارتش فرا ١٩۴١جاويد در سال 
 اهيکی از بخش ھای پشت جبھه در گرجستان نگو در  گرديدجبھه اعزام ن

وی ديگر . به خانه بازگرداندندنزار اندکی بعد وی را با حالی . ه شدداشت
مشکناز خانم مجبور شد برای خريد دارو انگشتری را . خون باال می آورد

اکتبر سال  ١۴ارطغرل در . بفروشد به او ھديه داده بود،جاويد  که حسين
   .سالگی در نخجوان درگذشت ٢۴ ازقبل  چند روز ١٩۴٣

 ٢۴ در جاويدحسين : در زندگی اين خانواده نکته ای غريب نھفته است
 ٢ در توراندخترش  اکتبر و ٢٢ در ارطغرلپسرش اکتبر به دنيا آمد، 

   .اکتبر
 در سالروز صد سالگی حسين جاويد بقايای جسد ١٩٨٢در اکتبر سال 

به کنار  ،باکو گذشته بود در ١٩٧۶که در سال  را مشکناز خانمھمسرش 
توران خانم نيز  شانجسد دختر. منتقل ساختندوی و پسرشان ارطغرل 

 .در کنار آنھا به خاک سپرده شد ٢٠٠۴طبق وصيت خودش در سال 
   ...اکنون آنھا دوباره با ھم ھستند و در کنار يکديگر آرميده اند

ه بر مزار کزمانی حيدر علی اف در اولين روز بازگشت به نخجوان 
در ذھن خويش مقبره ای سفيد چون قله  ،حسين جاويد حضور يافته بود

ھنوز  ١٩٩٠در تابستان  برای وی مجسم می ساخت ولی ھای برفی را
زمان آن نيک می دانست که با اين حال وی  .اجرای آن نرسيده بود زمان

  .خواھد رسيد فرا نيز روزی
قات با اجتماع مردم در مال ١٩٩۶سال  اکتبر ٣٠حيدر علی اف در 

 ،ديروز ما به ياد حسين جاويد« :نخجوان گفتخودمختار جمھوری 
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ملت آذربايجان با  نويسنده، شاعر، درام نويس، دانشمند و فيلسوف کبير
نيز مقبره وی  پرده برداری از مراسمسکوت ادای احترام نموديم و در 

جشن نه  بزرگ علم و فرھنگ است و اين اين جشن، جشن. شرکت کرديم
بلکه جشن تمامی  اينجا جمع شده انددر  فقط جشن ما و آنھايی است که

جمعيت جمھوری خودمختار  تمامیديروز اين جشن . ملت آذربايجان است
در خيابان ھا و ميادينی که در اطراف مقبره حسين . فراز نمودارا سر

روحيه  ھزار نفر جمع شده بودند و ھمه باو صدھا ھا  ده ،جاويد قرار دارد
   .ای خوب، با افتخار به ھمديگر تبريک می گفتند

سال  ١۴را که موفق شدم تصميم اين برای من ھم جشن بزرگی بود چ
   .»پيش خود را به انجام برسانم

يوسف بن  ھای مقبره کبيرمعمار  ،مطمئن ھستيم که عجمی ابن ابوبکر
آثاری که . منه خاتون نيز به اين بنای يادبود افتخار می کردؤقصير و م

در پايان ھزاره اول و آغاز ھزاره دوم به يادگار به ما ، خلق نموده عجمی
ھزاره دوم  آخرين سال ھایمقبره زيبای حسين جاويد نيز در . استرسيده 
   .گشت فزودهبه آنھا ا

   
  ،دگرگون شد جھان اکنون

  .خون پرشده پيمانه ھا 
  ھمان قصرھای ديروزی
  .بگشت ويرانه ای اکنون

  ای تل خاک امروزبه ج
  .برآمد کاخ از آن بيرون
  ،شکسته عھد و پيمان ھا

  *.اکنون يارشده دشمن چو 
  

قحطی و کمبود  ھمچون سراسر اتحاد در نخجوان نيز ١٩٩٠در سال 
: ھمسايه به ھمسايه و ھمکار به ھمکار خبر می داد. ارزاق وجود داشت

ی دو کيلو گوشت شايد بتوانيد يک ،شما ھم بياييده است، کشتفالنی گاو 
، آن موقع گاھی اوقات دامادھای صنيفه به صف فروش می رسيدند. بخريد
   .آماده می شدبزباش دوست داشتنی در خانه  بود که

 خود را حيدر علی اف بسيار افسوس می خورد از آنکه نتوانسته بود
 مسکوآن موقع اجازه خروج از  .دبرسان ابه مراسم تدفين خواھرش سور

به قبرستان رفت  ،فردای آن روز که به نخجوان آمد. ه نمی شدبه وی داد
نھاد و در مقابل مزار  رزھای دوست داشتنی وی راو بر مزار خواھرش 

   ...پدر ايستاد
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نخستين روزھای بازگشت به نخجوان نبود روزنامه در حيدر علی اف 
 مشترک شده بودصنيفه روزنامه ھای محلی را  .درا شديداً احساس می کر

تنھا در دکه روزنامه فروشی ھا آنھم در  مسکواما روزنامه ھای باکو و 
راديويی که . نيمه دوم روز و گاھی اوقات در فردای آن روز پيدا می شد

  .بکار آمد ،از جانب ھمسايگان ھديه شده بود
   
  

  است شده مشخص ھدف ديگر
  

 توسط وی بااولين مصاحبه به نخجوان  حيدر علی افپس از بازگشت 
و ريتاس  »حيات«نخجوانی  محسن محسن اف خبرنگار ويژه روزنامه

ی ليتوانی که معلوم نبود چگونه »رسپوبليکا«سياتاليس خبرنگار روزنامه 
حيدر علی اف که بلوزی . گرفت، صورت است خود را به اينجا رسانده

مصاحبه را « :قبل از مصاحبه نيمه شوخی گفت ،رسمی پوشيده بود غير
ايوان در . »جام می دھم که بدون تحريف منتشرش کنيدبه يک شرط ان

چای و مربا انتظار  ،که شاخه ھای انگور آن را احاطه کرده بود یراحت
روزنامه نگاران . صنيفه زحمت آن را کشيده بود. مھمانان را می کشيد
که پاسخ ھای حيدر علی اف به قرار گذاشتند ابتدا از  ايینخجوانی و ليتواني
که از جواب ھای  انگونهھم. نمايند معاوضه ھمشده را با  سؤاالت مطرح

 سخنانبر زبان آوردن اين  ،آمد برمیآشکار و مستقيم مصاحب آنھا 
با  ھم زمانو  می دانستندھموطنان بايد حقيقت را . حائز اھميت بود برايش

گر به عنوان مثال حتی در ليتوانی از يکسانی ديگر در جايی دبايد آن 
در نام وی می توانست نظر مطبوعات اروپايی را . می شدند حقايق باخبر

  . شد نيز ھمين گونهاتفاقاً  و به خود جلب کندآنجا 
زندگی وی پس از ترک پوليت بورو  از چگونگیخبرنگاران  

ی که منجر به ترک ضمن يادآوری شرايط سخت حيدر علی اف. پرسيدند
چاپ شده در نشريات  ھتان ھایبه تعقيب، تھديد و ب گرديدپوليت بورو 

من سعی کردم تحمل کنم البته «: و جمھوری اشاره کرد و افزود مرکز
بود چرا که چنين رفتارھايی  بسيار دردآوربرای من ھم  ر انسانیمثل ھ

حيرت  اتفاق ١٩٨٩در آوريل سال . نسبت به من خيلی ناعادالنه بود
به اراده کميته مرکزی عضويت در  نامزدو عضو  ١١٠ ی رخ داد،انگيز

. کناره گيری کردندخود از کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی 
در پلنوم کميته مرکزی و  خود دانستمآخرين شانس  فرصت را من اين

 به وجوديک شبکه تبليغاتی اغواکننده عليه من “گفتم که . سخنرانی کردم
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کر می کنم انتھا بی عدالتی است و من ف به اين کار از ابتدا تا. آورده اند
البته من نيز اشتباھات و . مه اکه به نحو شايسته ای انجام وظيفه کرد

که به من  بھتان ھامحال است اما اين بدون اشتباه . مه انقصان ھايی داشت
   .”ردھيچکدام حقيقت ندا ،شد نسبت داده

حرف ھای من بر پوليت بورويی که مدتی طوالنی عضو آن بودم و 
آنھا به . ھيچ اثری نداشت، آنھا کار می کردم بر رفقايی که دوشادوش

   »...حرف ھای من توجھی نکردند
رام آحيدر علی اف با صدايی . ليوان ظريف چای ديگر سرد شده بود

  . من فھميدم که بايد مبارزه کنم: انتخاب خود را توضيح می دھد
خودم و برای ملت  تفابرای نام خودم، برای شربايد  کهاما نمی گويد 

سپس با عباراتی . ستھويدا ناگفته نيز از کالم او اينھا .مبارزه کنم مخود
 !اراده ،داشته باشد اراده بايدرھبر « :به يادماندنی به سخن خود ادامه داد

ً احساس کند ،ھر کسی که رھبری می کند  اش وظيفهکه  بايد عميقا
ر يعنی آنکه تو نبايد کنا ...پاسداری از ملت خود و سرزمين خود است

بايد منافع شخصی خود را کنار بگذاری و خود را فقط وقف اين . بروی
به  ،سالی که در کميته مرکزی کار می کردم ١۴من در طول . کار کنی

... دست خالی مانده امجمھوری و به مردم خودم خدمت می کردم اما االن 
از اول فعاليت سياسی را دوباره  بتواناگر . اما من افسوس نمی خورم

  .»...را در پی می گرفتمباز ھم ھمين راه  ،کرد زآغا
که از سوی  ای به کلمه ،قبل از اينکه دوباره به مصاحبه بازگرديم

و به تقاضای خود وی از ديگر کلمات متمايز  شده رعلی اف دوبار تکرا
. مضمون پرمعنايی دارد اين کلمه. اراده: دقت کنيم نشان داده شده است،

توان انتخاب ھدف فعاليت و تالش درونی  را »هاراد«در فرھنگ فلسفی 
والديمير ايوانويچ . کرده اندتعريف  ،در جھت اجرای آنچه ضرورت دارد

ضعيف، بی ثبات،  ؛است عاطلبی اراده ھمچون « :دال نوشته است
حتی  نااستواربی ثبات و  ،چنين انسان ضعيف. »و سست عنصر نااستوار

پس اگر چنين فردی در . خواھد آوردر به با بدبختیدر محيط خانواده نيز 
سرانجامی به چه  ،باشد قرار داشته رأس شھر، منطقه، جمھوری يا کشور

 :می گفت حيدر علی اف چرااست که  واضحکامالً  ؟داشتخواھد دنبال 
داشته باشد و در غير اين صورت رھبری که دارای اراده بايد  ھر رھبر«

آن اندازه که . »خواھد بود نديگرا آلت دستتنھا  ،قدرتی عظيم است
پی اختيارات جديد بود و آن را  گورباچف قدرت داشت و آن اندازه که در

   ؟چه شد ، آخرآورد به دستھم 
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خبرنگاران از حيدر علی اف خواھش کردند تا فعاليت ھای قبلی ...
خود به ھنگام دبير اولی کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان و 

وی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی عضويت در پوليت بور
  . را مورد ارزيابی قرار دھد

در باکو  ،اتحاددر سطح من سال ھای متمادی در سطح جمھوری و «
وجدان با اين را ھم می توانم بگويم که با شرافت و . کار کرده ام و مسکو

 ھستم،به ملت خودم، به اتحاد شوروی و به حزب کمونيست که عضو آن 
در  در زندگی سراسر کشور در حال حاضرفکر می کنم . می کردم خدمت
ھر ملتی . جديد آغاز شده است ای جمھوری مرحلهھر ھر ملت و  زندگی

   .سازدمشخص  ،الزم می داندخود که  آن طوربايد سرنوشت خود را 
 بايد بگويم که گذشته ،وقتی به روزھای گذشته زندگی من بازمی گرديم

کارھای  را که ھمه کار به طور کلی من اين. تگذشته مانده اسدر 
 ،می گذارند و گذشته را زير و رو می کنند امروزی را به حال خود وا

گونه ای ه شما ببينيد االن ششمين سالی است که ما ب. دوست ندارم
شش سال است که  .مورد نکوھش قرار می دھيمگذشته را  غيرعادالنه

در حال فروپاشی است و در ھمه اقتصادی و سياسی  لحاظ ا ازمکشور 
اين مرحله ای جديد است، اين “ ھمچوناين مراحل ما را با وعده ھايی 

و ساير وعده ھا  ”تحولی است، اين مرحله دگرگونی شديد است ای مرحله
به ھمين  !آخر چند مرحله می تواند وجود داشته باشد. ندادفريب می د

انی به ھر سازمان سياسی و خاطر فکر می کنم که اکنون بايد به ھر انس
فکر  .امکان تعيين سرنوشت خود داده شود مستقالنه نيروی سياسیبه ھر 

   .امروزی من چنين است
   ؟ـ آيا نظر شما درباره حزب کمونيست عوض شده است

اما . نظر ديالکتيک بينديشيمنقطه بايد از . ـ سؤال خيلی جالبی است
. ط بسيار سختی قرار دارديک چيز واضح است که امروز حزب در شراي

طبيعی  ور داری، فرو می پاشد؛حضاگر حزبی که در صفوف آن تو ھم 
تأمل در زمينه به  وا می دارد،به تأمل ھم که اين شرايط تو را  است

   .زندگی یاولويت ھا
ـ در سپتامبر امسال شھروندان جمھوری برای انتخاب نمايندگان مجلس 

ميدوار بود که اين بار نمايندگان مجلس آيا می توان ا .رأی خواھند داد
 ً شما به عنوان يک سياستمدار  ؟نمايندگان حقيقی مردم باشندھمان واقعا

   ؟وظيفه شورای عالی آذربايجان را در چه می بينيد
ً نمايندگان حقيقی ملت انتخاب شونداگر ـ  در آن موقع می توان  ،واقعا

. روزگار نشان خواھد داد رااين  ،بياييد جلوتر نرويم .چيز مشخصی گفت
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استقالل ، من طرفدار استقالل کامل آذربايجانکه اما االن کوتاه بگويم 
  .ھستم سياسی و اقتصادی

در . چای ريختبرای آنھا صنيفه آرام و بی صدا وارد اتاق شد و 
به نظر می  حالسرخود از اين شادمان بود که امروز دايی حيدر درون 
صحبت به دامه در ا. ھوای وطن شفابخش است واقعاً آب و شايد ھم .رسد

  .کشيده شد خصوصیزندگی 
، اکنون ـ می شود گفت که در گذشته تمام روز کار می کرديد

   ؟روزھايتان را چگونه می گذرانيد
قدر نسبت به من بی عدالتی روا داشتند  ـ می دانيد در دو سال اخير آن

چنين حالتی باشد  خيلی سخت است شخصی در. که زندگی مرا تلخ کردند
بعضی اوقات . و بخواھد خودش را جمع و جور کند و کار منظم انجام دھد

   .زياد مطالعه می کنم و زياد می نويسم
  ؟ـ خاطرات

. چيز مشخصی گفت اما بعضی چيزھا را قيد می کنم توانھنوز نمی 
ھمه اينھا بايد نوشته شود و به سمع و نظر مردم رسانده . دلم پر پر است

اين دنيا را  است وظيفه ای که بر دوشم نھاده شدهاگر من بدون انجام . شود
گفت  توانآن چيزھايی که من می دانم، می . خيلی بد می شود ،ترک کنم

  .ھيچکس در آذربايجان نمی داند
   ؟برخوردار ھستيد تسھيالتی چهـ شما از 

    .ھيچـ 
  ؟ـ پس چه محدوديت ھايی داريد

بازنشستگی حقوق  ،ر خانه خود می نشينیآن است که د ـ محدوديت در
  .می گيری و زندگی می کنی

   ؟معلوم خودتان به دکان و بازار می رويد از قرار ـ پس
   .آری، آریـ 

   ؟ـ ماشين شخصی ھم نداريد
آمدن به آذربايجان را  فرصتنه من  اما ـ نه، ما آذربايجانی ھستيم

وقتی . نه منزل و نه ويالمن در باکو نه باغ دارم، . فرزندانمنه  ،داشتم
چند باری . کوچکی دارد منزلنزد برادرم جالل ماندم اما وی ھم  ،آمدم

   .ه استآورد شروی مبل خوابيدم اما االن خواھرزاده ام مرا پيش خود
  ؟ـ آيا شما انتظار چنين استقبالی را در نخجوان داشتيد

   .باشد ھم بايد ھمينطور. فکر می کردم ؟ـ منظورتان به ميدان است
آيا می خواھيد  ؟چقدر می مانيد. ـ سومين روزی است که اينجا ھستيد

  ؟برای ھميشه اينجا بمانيد
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اگر در جای ديگر به من . ببينم چطور می شود ..؟ـ چقدر می مانم
   .اينجا می مانم ،منزل ندھند

 خود جھت نامزدبه عنوان م شما را ھرَ ـ ديروز ساکنان روستای نِ 
در  انتخاباتی شما چه برنامه .عالی در نظر گرفته اندنمايندگی شورای 

   ؟ذھن داريد تا به آنھا پيشنھاد کنيد
 استقالل آذربايجان، مبارزه برای :فته بودمقبالً گ ـ درباره برنامه ام

  . سياسی و اقتصادیاستقالل 
چه  کلیخودتان به طور  ،ـ رفيق علی اف، اگر شما خبرنگار بوديد

   ؟اف می پرسيديدسؤالی از حيدر علی 
 ،ھمکار ليتوانيايی وی. اين محسن بود که سؤاالت خود را می پرسيد
   .حيدر علی اف را با لفظ جناب مخاطب قرار می داد

 ت زيادیسؤاال ؟مپرسيدچه سؤالی می : حيدر علی اف از ته دل خنديد
   ...ھست

   ؟آن ـ اما عمده ترين
آدم ھا را خوب  عضیتو چرا ب ،ی رفيق علی افامی پرسيدم  ؟ـ عمده
   ؟نشناختی

  ؟ھستند، آنھا به چه کاری مشغولند مسکوـ دختر و پسر شما در 
پس از وی . سال قبل درگذشت ۵ـ ھمسفر زندگی من، ظريفه خانم 

دانشکده دولتی  مسکوالھام در  مپسر... تکيه گاه من خانواده من است
فرانسوی را بلد  و زبان انگليسی. را به پايان رساند مسکوبين الملل  روابط
پايان ی را در ھمان دانشکده به پايان رساند و از وردوره آسپيرانت. است
در  ،دفاع کرد اما وقتی من برکنار شدم نامزدی علوم با موفقيت نامه

اجازه نمی دھند وی در تخصص . آمد به وجودمشکالتی  نيز زندگی وی
دوره دخترم سويل . وی را ناراحت می کندمسئله خود فعاليت کند و اين 

. علوم است نامزد ه است،ی دانشکده خاورشناسی را تمام کردورآسپيرانت
اين اواخر ديگر کار . در ھمان دانشکده کار می کرد. عرب شناس است

   .پنج نوه دارم. نمی کند
   ؟ـ پس شايعه ازدواج شما دروغ است

فه من به ھمسرم ظري. اين دروغی بی ادبانه است. ـ اين شايعه نيست
ھر انسانی اخالق . ياد وی برايم مقدس است. خانم خيلی وفادار بودم

   .ھستم واپس گرادر روابط خانوادگی من . مخصوص به خود را دارد
   ؟چيست ـ سرگرمی دوست داشتنی شما
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ھنر را خيلی . خيلی کتاب دارم. ـ بيشتر از ھمه کتاب را دوست دارم
. طرفدار نقاشی ھستم. می فھمم ار خوبيموسيقی را بس. دوست دارم

ترم در دانشکده معماری درس  ۴حتی . زمانی می خواستم آرشيتکت شوم
. ديگری نداشتم سرگرمی. ھميشه با رجال فرھنگی نزديک بودم .خواندم

   .به ماھيگيری و صيادی مشغول نبودم
   ؟ـ کتاب چه کسی را بيشتر از ھمه می خوانيد

کالسيک . ک و ھم معاصرھم کالسي ،ـ آثار نويسندگان آذربايجان
 ۵ـ  ۴ که ات روزمن عالقه ای به خواندن ادبي. اروپای غربی و روسی

  . »ندارم چاپ شده سال اخير
 ٢١در  ،اين مصاحبه طوالنی که ما تنھا بخشی از آن را آورده ايم

چھارمين روز بازگشت علی اف به . انتشار يافت ١٩٩٠جوالی سال 
درمی  ،سال می خوانيد ١۶ا پس از وقتی پاسخ ھای وی ر. نخجوان بود

وی مقدر  ایبر وندتا عمری را که خدا ه بودرنگشتيابيد که وی برای اين ب
: است شده ھدف مشخصديگر . به پايان برساند به تدريج، فرمود

دست يافت، گفتن آنکه چطور بايد استقالل  وقتھنوز . آذربايجان مستقل
دولتی، سياستمدار و  یده رجلارا وجود دارد؛ه اش راداما ا نرسيده است

   .رھبر خلق و ملت
اف سکوت پيشه کردند اما  نشريات باکو درباره بازگشت حيدر علی

 و »ايزوستيا«، »کومسومولسکايا پراودا« يیھای مسکو روزنامه
نامه ھا چون سيل به . نوشتندمی بازگشت وی از  »آرگومنتی ايفاکتی«

س وی را نمی دانستند، می مردم با آنکه آدر. نخجوان روانه می شد
ه برخی از آنھا از صميم قلب ب. شھر نخجوان، حيدر علی اف: نوشتند

تبريک می گفتند و برخی نيز تأکيد داشتند که وجود  وی خاطر بازگشت
دسته ای ديگر که شنيده  .چنين رھبری برای آذربايجان ضروری است

در « :می کردند بودند علی اف خانه ندارد، خانه خود را به او پيشنھاد
در مرکز شھر است،  .است روشنمنزل ما زندگی کنيد، خانه ما بزرگ و 

   .»می مانيم بستگانمانخودمان نزد 
   صنيفه . مردم نيکی را به ياد داشتند و با نيکی پاسخ می گفتند

 وا به ياد دارد که يکی از اھالی باکو با کليد خانه خود به آنجا آمدا سلطان
دھقانی از . اف خواھش کرد که در منزل آنھا زندگی کند حيدر علیو از 

نوساز با تمامی تجھيزات داخلی آن را ای خانه می خواست نھرم  روستای
  .کندھديه حيدر علی اف به 

ستاره  ،زادهی اوايل قرن جليل محمدقلاين روستای بزرگ که در 
جا در آنو خالق آثار زيبا درخشان فرھنگ و ادب، خبره ادبيات روسی 
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حيدر علی اف را جھت نمايندگی  ،نثرھای پرجسارت خود را می نوشت
از . معرفی نمود شورای عالی جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان

ديگر مناطق نيز تقاضا شده بود اما حيدر علی اف انتخاب خودش را نموده 
جايی که ساکنان آن بدون سبک و سنگين کردن . شدن از نھرم نامزد :بود
حيدر . در نظر گرفتن منافع، خود را تکيه گاه وی قرار داده بودند يا و

برای نمايندگی شورای عالی جمھوری  ١٩٩٠آگوست سال  ١در علی اف 
آخونداف ثبت نام . ف. م ٢خودمختار نخجوان از دائره انتخاباتی شماره 

نھرم جھت  ٣۴٠آگوست ھمان سال از دائره انتخاباتی  ٢۵نمود و در 
 ٣٠در در نھايت . گرديد نامزدجلس جمھوری آذربايجان نمايندگی م

به عنوان نماينده مجلس آذربايجان و حيدر علی اف  ١٩٩٠سپتامبر سال 
   .نماينده شورای عالی جمھوری خودمختار نخجوان برگزيده شد

   
  

  أبازگشت به مبد
  

سالن راحت طبقه اول ساختمانی کوچک که بيشتر به مدرسه شباھت ...
علی اف در ميان آنھا جايی برای . از نمايندگان مجلس بود مملو ،داشت

ريش  .آنجا بنشيند که خود پيدا نمود و نشست اما به وی اجازه ندادند
 تاو از وی خواستند  نددعوت کرد پرزيديومحيدر علی اف را به  فيدانس

تشويق نمايندگان به روی سن ميان در حيدر علی اف . جلسه را اداره کند
 ايناقبال وی باور دارند و  ستاره ھم ميھنان به. می رود کوچک مجلس

. ستتدبير بسته اھمه اميد خود را به اين فرد باملت بی حد رنج کشيده 
نخجوانی که در تاريخ دو ھزار و پانصد ساله  ؟نخجوان در انتظار چيست

سال ھايی  در طول تاريخ نخجوانی که .به خود ديده استبسيار چيزھا  اش
پدربزرگ  .بسيار کم داشته است دسر و در صلح گذرانده باشد رابی در که

ـ  ١٩١٩ھا و ريش سفيدان ھنوز ھم جنگ با ارمنستان در سال ھای 
در آن زمان کميسيون انقالبی جمھوری . را خوب به خاطر دارند ١٩٢٠

 ،اعالم شده بود ١٩٢٠سوسياليستی نخجوان که در جوالی سال شوروی 
فردای . نمودپيشنھاد ومت بورژوازی ارمنستان به حکمذاکرات صلح را 

قيد و شرط نخجوان از حکومت  یاطاعت ب« :رسيدآن روز پاسخ 
. را قبول نمی کردولتيماتوم گاه ا اما نخجوان ھيچ .»ارمنستان تأمين شود

ادامه يافت تا آنکه در ارمنستان حکومت  نيزچھار ماه ديگر نبردھا 
نمايندگانی از توسط  ١٩٢١ال در اوائل س. شوروی برقرار گرديد
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سوسياليستی شوروی جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان، جمھوری 
شوروی سوسياليستی روسيه در شھرھا و  فدراتيو مھوریجارمنستان و 

رگزار برفراندم  سرزمين آنھاارضی  تعلق پيرامونروستاھای نخجوان 
دن در ترکيب به مانرفراندم درصد اھالی در اين  ٩٠بيش از . گرديد

والديمير ايليچ . رأی دادند یحق خودمختار برخورداری از آذربايجان با
پوليت  ١٩٢١مارس سال  ١۶در . لنين نيز از اين تصميم حمايت نمود
قرار  روسيهسراسری  )بلشويک( بوروی کميته مرکزی حزب کمونيست

ی سوسياليستی نخجوان در ترکيب جمھوری وتشکيل جمھوری شور
 ١٩٢٣از سال (. ذربايجان را به تصويب رساندآياليستی سوسشوروی 
جمھوری خودمختار  ١٩٢۴خودمختار نخجوان و از فوريه سال  واليت

   )شوروی سوسياليستی نخجوان
ی نخجوان اکنون راه را به ھمراه چه کس ؟چه می شود کنونپس ا
در محاصره ای که در سرزمين  و در اين جنگ غيرمنتظره ؟بپيمايد
   ؟به کدام نيروھا تکيه کند ،مری محال به نظر می رسيدا یاتحاد

نخجوان، تاريخ تاريخ ملت،  ھمان اين نيرو حيدر علی افگاه از ديد
وی . سرتاسر آذربايجان و بازگشت به سرچشمه ھای اخالقی استتاريخ 

اين  می داشت که روسيه با به اين امر معطوفھمواره توجه ديگران را 
و جماھير اتحاد استقالل خود را اعالم نموده است پيش از ديگر  خود کار

   ...را آغاز نمود پروسه فروپاشی اتحاد شورویبا اين حرکت خود 
از نام  »شوروی سوسياليستی«به پيشنھاد حيدر علی اف کلمات بنا 
از اين پس شورای عالی، مجلس عالی . برداشته شد خودمختار جمھوری

پرچم سه رنگ آبی ـ قرمز ـ  اننخجو ناميده شد و جمھوری خودمختار
بعد  ھا سال. سبز جمھوری دموکراتيک آذربايجان را برای خود برگزيد

را بدينگونه تصوير نخجوان  سکوم يکی از روزنامه ھای روزنامه نگار
 :بود آوردهو در ادامه . و مردمی ژوليدهيی محزون ساختمان ھا: نمود

شوروی را اعالم کرد و  مھوری اولين بار خروج از ترکيب اتحادجاين «
شايد سياح . »شد آغازاز اينجا شوروی کار فروپاشی اتحاد  در حقيقت
   .بودقره باغ اشتباه گرفته  با ارنخجوان  مسکويی

باکويی به عنوان  روزنامه نگار ،الميرا آخونداوا ١٩٩٠در پاييز سال 
اولين  يکی از. در باکو تعيين گرديد »ليتراتورنايا گازتا«خبرنگار ويژه 

با حيدر علی اف در  نمودنمصاحبه  ،دستوراتی که به وی داده شده بود
چند سال پيش از آن اين روزنامه الزم به يادآوری است که . نخجوان بود

  گويا . درباره حيدر علی اف به چاپ رسانده بودگر مقاله ای ويران
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ی اف عل. آمده بود کارب ،به آن اھميتی نمی داد ريژکوفپرونده ای که 
 ،ده بودکرنکه چندی پيش سکته قلبی آتکذيبيه مستدل خود را نوشت و با 

  .شخصاً نامه را به دفتر روزنامه آورد اما تکذيبيه وی را منتشر نکردند
روزھا  کثرشدم که حيدر علی اف اباخبر «: می گويد آخونداواالميرا 
زدم و  دبير اول ايالت زنگ دفتربه . حضور داردحزب  ايالتیدر کميته 

که از حيدر معلم بپرسد آيا فرصت و تمايل  کردماز دستيار وی تقاضا 
 ؟مصاحبه کند »ليتراتورنايا گازتا«دارد که با خبرنگار خصوصی 

خواھد فاميلی من ھيچ چيزی برای وی تداعی نبا شنيدن اطمينان داشتم که 
، چون من در روزنامه نگاری تازه کار بودم و چندی پيش تازه در شد
گفتند  من برخالف انتظار. شريات بزرگ با نام من آشنا شده بودندن

حيدر علی اف تقاضا نموده به اطالع برسانيم که ايشان نسبت به الميرا “که 
و شاد خواھد شد از آنکه در ھر  رداحترام و ارادت صميمانه دا آخونداوا

. ”مناسب می باشد، با وی آشنا گردد آخونداوازمانی که برای خانم 
شايد وی فکر کردم حتی  .اعتراف می کنم که اين پاسخ مرا متعجب نمود

   .مرا با يکی از روزنامه نگاران معروف آذربايجان اشتباه گرفته است
اين اتفاق مھر تأييد ديگری بر خصوصيات شايان توجه اين سياستمدار 

، به اين دليل است که من به تفصيل و حافظه حيرت انگيز وی می باشد
در نھايت پس از چند روز ھنگامی  .ت اين ديدار را توضيح می دھمجزئيا

حيدر . رفتکه به نخجوان آمدم، آشنايی ما رنگ و بوی واقعيت به خود گ
چاپ  »باکينسکی رابوچی«که چندی پيش در  نمقاله ای از مبه علی اف 
اين مقاله مفتخر به  کمکمشخص شد که من تنھا به . کرد اشارهشده بود، 

بر  ،که حيدر علی اف در اين باره گفته استرا آنچه . شده بودمدار اين دي
   :روی نوار ضبط نموده ام و آن را جزء به جزء می آورم

ھنگام ورق  ،بودم مسکوزمانی که ھنوز در  ١٩٩٠در تابستان سال “
جلب نظر مرا به خود  »باکينسکی رابوچی«مقاله ای در  زدن روزنامه ھا

اين . بوده باشد ”ھمه ما از گذشته آمده ايم“ن مقاله فکر می کنم عنوا. کرد
ھنری  خالقيتبا و بدون شک بودن  و غيرمغرضانه منطقی ه جھتمقاله ب

 می خواستم نام نويسنده مقاله. کشاندخود به سوی مرا  ،که در خود داشت
تالش کردم به . برخوردم آخونداواالميرا  یدر زير مقاله به امضا. را بدانم
قبالً با وی  نه و آيا رم که آيا چنين روزنامه نگاری را می شناسم ياياد بياو

   .يا نه ديدار داشته ام
ھايی که در  سال. گذشته را به ياد آوردم ،وقتی مقاله را خواندم

حتی  فاق جالبی در زمينه ادبيات و ھنرآذربايجان کار می کردم و ھر ات
          مورد تقدير قراراز جانب من  ،قدرھا ھم مھم نبوده باشد اگر آن
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من ھميشه با دقت روزنامه نگاری را دنبال می کردم و از . می گرفت
ديدن مقاله ای فوق العاده که بيانگر توان فکری و علمی ھنری نويسنده 

، »باکينسکی رابوچی«من اغلب به دفاتر روزنامه . بود، شاد می شدم
نھا صحبت آئول با مديران مس .زنگ می زدم »کمونيست« و »ويشکا«

. دمکرمی  مندرج در آنھا بيانمورد مقاالت  خودم را در نظرمی کردم و 
می پرسيدم و حتی برخی از آنھا را دعوت می  قاالتم نويسندگاندرباره 

ً با آنھا آشنا شوم به ھمين خاطر ھمه روزنامه نگاران . کردم تا شخصا
  . را به خاطر بياورم را خيلی خوب می شناختم اما نتوانستم شما یذربايجانآ

ً بدين خاطر که اين مقاله در  خيلی از مقاله خوشم آمد، مخصوصا
که نشريات آذربايجان و ديگر جماھير به نيھيليسم چاپ شده بود شرايطی 

يک طرفه راه انکار بی اساس گذشته ما را در پيش و سرگرم شده بودند 
دادم تا  نيز ديکان خودقاله را خواندم و به نزمن با اشتياق م. گرفته بودند

به ھمين دليل وقتی شما تماس . حتی قلبم آرام گرفته بود ،می دانيد. بخوانند
ھستيد و از  »ليتراتورنايا گازتا«گرفتيد و گفتيد که خبرنگار روزنامه 

 من در ،انجام مصاحبه دستور دريافت داشته ايد رایسوی دفتر روزنامه ب
بی اعتمادی به مديران روزنامه  از يک سو .آمد به وجودحسی دوگانه 

اين روزنامه در . که برای اين بی اعتمادی دليل دارم »ليتراتورنايا گازتا«
را که از اصل حقيقت نيز به  ای اين اواخر بسياری از مقاالت مغرضانه

از  .ندادر راستای منافع برخی گروھک ھا به چاپ می رس ،دور بودند
يد، من در حال حاضر با روزنامه دان می !بود فاميلی شما سوی ديگر

بعضی از . ”سوختم“چون چند بار  ،محافظه کارانه دارم ارتباطینگاران 
به خود  و پاسخ گرفتن درباره برخی مسائل آنھا پس از مصاحبه با من

باکينسکی «اما مقاله شما در . افکار و نظرات مرا می دادند تحريفاجازه 
چنين بی نمی تواند دم که اين شخص را به خاطر آوردم و انديشي »رابوچی
  .”دھد راه به خودرا  ای وجدانی

تا چه اندازه اين ابراز نظر برای من خوشايند بود نيست بگويم الزم 
من به . می ساخت تعھداما از سويی ديگر مرا نسبت به خيلی از موارد م

استفاده نخواھم کرد و ھر اف قول دادم که از اعتماد وی سوءحيدر علی 
 بکاره که در توان دارم برای چاپ بدون تلخيص و تحريف مصاحبه آنچ

به  »ليتراتورنايا گازتا«باعث شد تا مصاحبه ما در تعھد اين . بستخواھم 
تيز به اشتباھاتی  در آن مصاحبه علی اف با انتقاداتی تند و. چاپ نرسد

گورباچف  به ويژه عالی رتبهکه از سوی رھبران سياسی اشاره کرده بود 
 یصورت گرفته و به تبع آن کشور در برقراری اصالحات اقتصادی

 مصاحبه اين. را در ورطه يک فاجعه ملی سراسری قرار داده بود بزرگ
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در  دورهآن  در لکن ،امروز نيز اھميت روز خود را از دست نداده است
گورباچف  ائيلچرا که ميخ انتشار آن گويی بمبی منفجر می شد صورت

   حيدر. و ھنوز يک سال تا استعفای وی مانده بود در رأس قدرت بود
ھا و ماليم نمودن لحن مصاحبه  برخی قسمتکردن علی اف با خالصه 

  .»مخالفت کرد، من نيز با نظر وی موافق بودم
  
  

  شريک سرنوشت خلق
 

حيدر علی اف به صحنه  بازگشت. به حقايق تاريخی وفادار باشيم
در کميته مرکزی حزب . بوديک راھپيمايی باشکوه ن بزرگ سياست

وی بايد از انبوه بھتان و . زی شده بودکمونيست برای وی پرونده سا
افتراھای نسبت داده شده، برائت می جست و اعتماد مجدد افرادی را که 

می آورد و ھواداران خود را  به دست، دوباره ترديد داشتندنسبت به وی 
  . نی در پيش داشتراھی طوال اينھاتا رسيدن به . منسجم می ساخت

حيدر علی اف در يکی از روزھای مسئوليت خود به عنوان دبير اول 
خانم محبت  .کميته مرکزی حزب کمونيست به تماشای موزه نظامی رفت

برای نی ھای موزه به تفصيل به شرح ديدکارمند موزه نظامی  ،اوامھدی 
و  محو آثار شاعر نيز و در حالی که خود ھمراھانش پرداختو وی 

حرارت درباره توصيه ھای اخالقی نظامی سخن با ،متفکر عظيم شده بود
به ساعت يواشکی نيم نگاھی ھرچند برخی از مأموران وزارتی . می گفت

اما حيدر علی اف با دقت به صحبت ھای وی گوش می می انداختند خود 
 حيدر علی اف به دليلی که ھنوز ،وقتی که بازديد موزه به پايان رسيد. داد

زمانی خواھد رسيد که شما به من « :ھم بر ما مشخص نيست، به وی گفت
کرده سياه را در آينده خود پيش بينی  ھايیگويا روز. »کمک خواھيد کرد

  .بود
 روزھا فرا آن ١٩٩١سال و اوائل  ١٩٩٠سال روزھای پايانی در 
سوسياليستی شوروی نماينده شورای عالی جمھوری  ،حيدر علی اف. رسيد
در منزل برادرش جالل  ،يجان وقتی که از نخجوان به باکو می آمدآذربا

خانواده خود البته ماندن در اين منزل دو اتاقه برای اعضای . می ماند
. ھم راحت نبود ھاقدر يعنی جالل، ھمسرش و دختر دانش آموزش آن

به  خود را مجبور می شد دفتر و کتاب درسی با آمدن عمو دخترک
مشغول نوشتن روز طول  صوص آنکه عمو در تمام، بخدبرآشپزخانه ب

  . بود
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تالش پرحيدر علی اف ھمچون ھميشه مطالب مقاله اش را دقيق و 
اما چه . آماده می ساخت و بر روی مقاله ھای خود خيلی زياد کار می کرد

در اين تنگی وقت چه کسی بايد مقاالت را  ؟کسی آنھا را منتشر می ساخت
روسی ترجمه می کرد تا متن را نه فقط به نشريات از زبان آذربايجانی به 

وی تالش کرد تا از گوشه و  ؟آذربايجانی بلکه به نشريات روسی ھم بدھد
به ضيق وقت  ،کنار پرس و جو کند اما برخی که به وی پيشنھاد می شدند

. آن شانه خالی می کردند بار و از زيرنموده و پرکاری خود اشاره 
حسن . می ترسيدندمغضوب ارتباط با سياستمدار ديگران نيز آشکارا از 

ف که در آن روزھا نماينده جمھوری خودمختار نخجوان در باکو ا زينال
او انسان وظيفه شناس و باوجدانی بود که در . به کمک وی شتافت ،بود

ف به وی گفت که ا زينال. ھمه حال به ستاره اقبال علی اف ايمان داشت
می تواند به راحتی آن را  و ی خوبی استمترجم خيل يکی از بستگانش

 ،نيست پرکار ھمقدر  نيز موزه نظامی آن حاضر و در حال تايپ نمايد
 .مسائل ابدی ھستی فکر ھستند تا به شانمردم بيشتر به فکر آب و نان خود

   .خانم ھمان محبتخص کسی نبود جز اين ش
محبت : حيدر علی اف به موزه زنگ زد و وضعيت را کوتاه شرح داد

   ؟بياييد ٨خانم، شما می توانيد فردا صبح ساعت 
  .ـ می توانم

ديدار جلسه شورای عالی جمھوری به طور اين يک روز قبل از 
ھمان روز مصادف با تندباد تھمت . به نمايش درآمدمستقيم از تلويزيون 

تنھا يک صدا به . ستی بود که بر حيدر علی اف فرود می آمدرھای ناد
  .بختيار وھاب زاده معروفصدای شاعر  آنھم خاست،دفاع از وی بر

که وی گمان می کرد . به نزد علی اف آمدمقرر  زمانمحبت خانم در 
اما  حيدر علی اف را پريشان و متأثر خواھد ديدی پس از اتفاق ديروز

به ، کشيده و راست قامت مثل ھميشه با لبخندی نيک حيدر علی اف
در خانه ھمه . گويا شما از چيزی ناراحتيد !محبت خانم: استقبال مھمان آمد
  ؟چيزی شده ؟چيز خوب است

   .ـ من بعد از تماشای جلسه ديروزی تمام شب بيدار بودم
آخر آنھا غير از اين ديگر چه دارند . ـ به آنھا توجه نکنيد محبت خانم

   !که بگويند
محبت خانم  ،پس از مشخص شدن موادی که بايد ترجمه و تايپ شوند

  . انجام دھدمی تواند اين کار را در موزه  گفت که
   .اين اوراق نبايد از اينجا بيرون برود !نخير: علی اف اعتراض نمود
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پس از يکی دو روز دستگاه ماشين نويسی از موزه نظامی به منزل 
  .الل علی اف کوچ داده شدج

از اتاقی که کاغذ ھا را حيدر علی اف : می گويد اواخانم محبت مھدی 
  .می آورد و ترجمه ھای تايپ شده را می برد هبرگ ه بهبرگ ،ی کردکار م
حيدر علی اف در  ١٩٩٧در سال . سال از آن روزگار گذشت ٧

وی . مراسم افتتاح رسمی موزه وزارت امنيت ملی آذربايجان حضور يافت
را ديد و  اواھمين لحظه در ميان مدعوين دستيار ديرين خود محبت مھدی 

   »؟اينجا کار می کنيد... شما« :با تعجب پرسيد
حيدر علی اف فکر می کرد که . شده بودموی  متوجه منظورالبته من 

  ...در کميته امنيت دولتی کار می کردم ١٩٩٠سال  یدر آن روزھامن 
 خانهيکی از کارمندان وزارت ،اما قبل از آنکه جوابی بدھم ه بودخشکم زد
کارمند باتجربه موزه جھت  را به عنوان اواما خانم مھدی « :پاسخ داد

 .من نفس راحتی کشيدم. »به اينجا دعوت کرديم نمايشگاه کمک به طراحی
  .آرام گرفتفکر می کنم علی اف ھم 

 است حک شده اواآن جلسه شورای عالی نه فقط در ياد محبت مھدی 
به ياد دارند که چگونه . دارندبه ياد را  آنبلکه ھمه مردم حتی امروز ھم 

ی را که چندی پيش در کس «ن شورای عالی تالش می کردند تا نمايندگا
 چه دردناکتر اکنون ھرکشيده و دست به سينه می ايستادند، مقابلش اتو

نفر آنھم ده ملت تنھا يک ننماي ٣۴٠از ميان . »مورد تحقير قرار دھند
به ھمکاران خود  وی. به دفاع از حيدر پرداختبختيار وھاب زاده 

ھايی را که  دست زدن صدای کف ھنوزاين ديوارھا يادآوری کرد که 
: گفتمی وی . به ياد دارند ،برای تشويق علی اف به رقص درمی آمدند

بھتر است به توصيه  .افتاده ھنر بزرگی نيست لگدپرانی به سرو فرو«
   .»دھيد گوش فرا پرتجربهھای سياستمدار 

را ش ی قلبچه چيز ؟می گفتحيدر علی اف از چه  موقعآن در ببينيم 
   ؟دارائه می کر را پيشنھاداتیچه  ؟به آتش می کشيد

خصوص بازگشت من به آذربايجان و انتخاب من به عنوان  در«
در پاسخ به اين شايعات بايد . نماينده ملت شايعات مختلفی پخش شده است

نه برای آنکه دوباره حاکميت را  ،بگويم که من به خاک عزيزم برگشته ام
نه برای آنکه با اشخاصی تسويه حساب کنم بلکه فقط و  در دست بگيرم،

سخت و دشوار با درد و غم ملت  فقط برای آنکه در اين دوره بسيار
وظيفه وجدانی خودم را انجام دھم و در مبارزات آنھا  .عزيزم شريک باشم

از اين حقوق به عنوان يک آذربايجانی ھيچکس نمی تواند مرا  .شرکت کنم
   .محروم سازد
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درباره را خواھم برخی از نقطه نظرات و پيشنھادات خودم  می
به اطالع  است، دهآم ه وجودشرايطی که در اتحاد شوروی و آذربايجان ب

  .عالی برسانم شورای
ديگر چند سالی است که کشور، جامعه شوروی و سيستم اداره . اول

مناسبات . دولتی در شرايط بحرانی سياسی و اقتصادی قرار گرفته است
  .اتحاد شوروی فرو می پاشد. ميان مليت ھا بی نھايت وخيم گشته است

 رابدون شک نمی توان تأثير اشتباھات و محاسبات غلطی : داليل آن
در ايجاد شرايط امروزی کتمان  ،که در مراحل مختلف گذشته ما رخ داده

اما داليل اساسی آن اشتباھات جدی، خشونت بار و غيرقابل گذشتی . نمود
ه در مرحله ای به نام پرسترويکا در ھمه بخش ھای زندگی ما رخ است ک

  .استداده 
سکوت می کنند و محافل رسمی و رسانه ھمه متأسفانه در اين باره 

   .ھای ارتباط جمعی تنھا گذشته را زير آتش انتقاد قرار می دھند
 ١٩٨۵می توان با قاطعيت کامل اذعان نمود که تغييراتی که در سال 

و مدلل علمی، سياسی  مدت بلندھيچ استراتژی  ،ما آغاز گرديددر کشور 
حتی  واقدامات شتاب زده  که مشخص استکامالً . برنداشتو اقتصادی در

   ...بار نياورده استھيچکدام نتايج مثبتی به  متضاددر برخی مواقع 
به ملت داد اما نتوانست قول ھای زيادی گورباچف  ريخاسال  ۵در 

 به وجوددر نتيجه بين حرف و عمل خالء  .سازدرا عملی  ھيچکدام از آنھا
بی اعتمادی مردم به . دره ايجاد گشترھبری سياسی و ملت  ميانو آمد 

حزب کمونيست  .رھبری و عدم اطمينان به آينده در افراد افزايش يافت
  .نفوذ خود را از دست داده است

. برمی گيرددربايجان را نيز آمده در کشور، آذر به وجودشرايط . دوم
رھبری جمھوری مثل ھميشه کورکورانه خط مشی مرکز را در آذربايجان 
. به اجرا درمی آورد و کوشش می کند ھمه دستورات باال را انجام دھد

در آذربايجان شرايط غيرقابل تحمل و سخت تر : نتايج کار واضح است
   .می شود

از سوی  اين وضعيت مربوط به مناقشه قره باغ کوھستانی است که
سال است که  ٣بيش از . ناسيوناليست ھای ارمنی ساخته شده است

ارمنستان بسر می  تھاجم مستمر ملت آذربايجان در زير و جمھوری ما
تماميت ارضی آذربايجان مورد تجاوز قرار گرفته آن برد و در نتيجه 

   .است
ضرورت دارد که مشخص شود کجا، چه کسی، کدام اشتباه را مرتکب 

و خاک  هکه ملت ما چنين ضعفی از خود نشان داد طور شدهست و چشده ا
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الزم است ھمه اين موارد را مشخص . ه استرا از دست دادش ھاي
پوليانيچکو گفته است که گورباچف باعث از دست . در اينجا و. ساخت

فکر  اينگونهاعتراف می کنم که من ھم . رفتن قره باغ کوھستانی گرديد
گيری خيانتکارانه  له موضعئکه در اين مسضروری است . می کنم

بايد در . ساخت فاش ذربايجان کامالً آنسبت به را رھبر کشور  ،گورباچف
از افزايش مخاطره آميز حوادث توانستند می  ...تاريخ ما منعکس گردد

و ارمنستان ھمان ارمنستان و آذربايجان ھمان آذربايجان  ايندپيشگيری نم
 ستمی توان ،که در رھبری اتحاد باشد تدبيربا یاين را تنھا شخص. بماند

و  وجود نداشتدر گورباچف به اندازه کافی اين تدبير انجام دھد اما 
و وجدان نداشتند تا از منافع و  شھامترھبران جمھوری به اندازه کافی 

   »...شرف ملت خود دفاع نمايند
 تملسربلندی اما برای حيدر علی اف مفھوم وطن، سرزمين، شرف و 

   .خلل ناپذير بود مفھومی ناگسستنی و
شورای عالی آذربايجان  ١٩٩١مارس سال  ٧پس از يک ماه در 

مسئله شرکت جمھوری در رفراندمی که به سبب قرارداد جديد اتحادی به 
نقطه . دادمورد بحث و مذاکره قرار  را وسيله گورباچف تھيه شده بود

نمايندگان معتقد به شرکت  تربيش. نظرات و پيشنھادات مختلفی بيان گرديد
علی اف نيز . در برگزاری رفراندوم و دفاع از اتحاد شوروی بودند

   :تقاضای وقت سخنرانی نمود
به ھمين دليل می . قرار است که سرنوشت آينده آذربايجان حل گردد«

   .خواھم افکار و نقطه نظرات خود را اعالم نمايم
در . شوروی قرار دارد آذربايجان در ترکيب اتحاد ١٩٢٢از سال 

ملت ما راه تاريخی بسيار سختی را پشت سر نھاده و به  اين مدت طول
، فقيت ھای زيادی دست يافته است و در اين راه متحمل محروميت ھاوم

را انکار  که نمی توان آن است گشتهھای فراوانی  مرارتو ت ھا مشق
   .نمود

، ايم ، پرورش يافتهايم دهھمه ما در دوره موجوديت اين اتحاد به دنيا آم
ما بيش از اندازه به  اکثرھمه ما يا . و شکل گرفته ايم ايم تحصيل نموده

اين اتحاد باور داشته ايم و صادقانه به آن خدمت می نموديم و خوشبختی و 
من و ھمکارانی که . آينده درخشان ملت خود را فقط در اين اتحاد می ديديم

با  ،ی جمھوری را بر دوش داشته اندمدتی طوالنی در کنار من رھبر
در تالشی خستگی ناپذير در راستای استواری اتحاد به فعاليت پرداختيم تا 

 به وجوداتحاد  اين حس صداقت و محبت را نسبت بهملت آذربايجان 
آوريم اما جريانات سياسی، اجتماعی که در سال ھای اخير در جھان و در 



 363

ذشته و جھان بينی ما را دستخوش کشور رخ داده است، روابط ما با گ
   »...تغيير نمود

تجزيه و تحليل سياست ھای گورباچف و ضمن سپس علی اف 
   :به اين نتيجه می رسد کهارتباطات اقتصادی سياسی بين مرکز و جماھير 

 ناسبنام ،و پروژه قرارداد جديد اتحادیدر حال فروپاشی است اتحاد 
   .است

با و به تبع آن  بودهبه اتحاد جديد در يک جمله، من مخالف ورود «
من و تمامی موکالن . ھستممخالف ه ھر صورت برگزاری رفراندم ب

نماينده آنھا من جمھوری خودمختار نخجوان که عالی نمايندگان مجلس 
من طرفدار استقالل کامل، استقالل . بر اين نظر متفق القول ھستند ،ھستم

م آذربايجان ديگر در اين راه قدم سياسی و اقتصادی آذربايجان ھستم و مرد
  ...نھاده اند

که جمھوری ما امکانات  کنندتا القا  ھستند بعضی اشخاص در تالش
 تفکری مبتنی بر اينکهرا ندارد و  مستقل به طورزندگی بدون اتحاد و 

جماھير قرار گرفته در ترکيب اتحاد شوروی به دليل وابستگی 
از اتحاد به حيات  یی توانند جدانم تکنولوژيکی و اقتصادی به ھمديگر

   .گسترده ای در کشور پخش گرديده است به طور ،خود ادامه دھند
آذربايجان برای آنکه کشور مستقلی  ،اوالً . اين ادعاھا بی اساس ھستند

 دوماً، ھمه کشورھای جھان. ار استبرخورد از ھمه نوع امکانات ،شود
وژيکی با کشورھای ديگر تکنول و جانبه اقتصادی، تجاری ارتباطات دو

اقتصاد جھان  ھمگرايی، در سازنددر راستای مورد نياز برقرار می 
به ھمين . شرکت می کنند و اين امور آنھا را از استقالل محروم نمی سازد

خاطر ارتباطات اقتصادی جماھير اتحاد نمی تواند مانعی بر سر راه 
اگر آذربايجان کشوری  از نظر من. دستيابی آنھا به استقالل به حساب آيد

بر اساس  مستقل شود، می تواند ارتباطات دوجانبه، متساوی الحقوق و
داشته  ،منافع متقابل اقتصادی با ھر جمھوری که در ترکيب اتحاد است

   ...حتی اگر اتحاد بماند با خود اتحاد و باشد
از  خود مردم آذربايجان بايد متحد شوند و ھمچون مردمک چشم

آذربايجان بايد در  جمھوری .و مقدس خويش پاسداری کنند سرزمين عزيز
راه استقالل سياسی و اقتصادی گام بردارد و به مبارزه خود تا دستيابی به 

   .استقالل کامل ادامه دھد
نمايندگان ملت و تمامی مردم آذربايجان را به اين راه فرا می من 

    .»نمی گردمخوانم و اطمينان می دھم که از اين راه بر
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مسئله ضرورت حفظ دولت اتحادی در  ١٩٩١مارس سال  ١٧در 
اغلب شھروندان از جمله در . گذاشته شده بودرفراندم سراسر اتحاد به 

آذربايجان به حفظ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی رأی دادند اما پس 
صورت گرفته به رفراندم ساکنان جمھوری در  مسکو یاز حوادث آگوست
آيا اين امر بدان معنا بود که مردم نمی دانستند چه می . دنداستقالل رأی دا

به جای آنھا تصميم می گرفتند و مردم  »نخبگان« تنھاخواھند يا آنکه 
را القا می برتری استقالل ی قرار گرفته بودند که تحت تأثير اوھام خام

آکادميسين آکادمی علوم ملی آذربايجان  ،ند داشدميرافاافر نظراز  ؟نمود
   .آشکارا می باشدساده انگاری  نوعی ن برداشتاي

آزادی  :چه می خواھندکه مردم به خوبی می دانستند « :وی می گويد
در  آمده به وجودفرھنگی و ملی توأم با حفظ فضای عمومی اقتصادی 

 اکثراين است که رفراندم به ھر حال برداشت من از نتايج . طول تاريخ
ً (مردم  اتحاد شوروی در قالب  ر آن بودند کهخواستا )درصد ٧۴تقريبا

ً فدرا ً دموکراتيک و حقيقتا با ھمه ترجيحات تيو و متحده کشوری واقعا
ھت به نفع جبه ھمين  .حفظ شودفضای عمومی اقتصادی سياسی و خبری 

 خواھان آن بودند ھم زماناتحاد جماھير شوروی رأی می دادند اما 
مين منافع و نيازھای ملی را به استقالل ملی و استقالل حقيقی که توان تأ

مردم . را توأمان می خواستندر دو آنھا ھ. تضمين گردد ،ھمراه داشته باشد
نوظھور  ”اشرافيان“اين رھبران سياسی و  ،متناقض نداشتند یرفتار

سياسی بودند که در خالف جھت خواست ھای مردم خود گام برمی داشتند 
بدھند تا منافع گروھی را با گروھی و نتوانستند يا نخواستند به خود زحمت 

مجموعه آرمان ھای ملی را در قالب مسالمت آميزانه  آميزند و درھم ديگر
و  ساختهسازگار و عملی  یحقوقسياسی و  ،دموکراتيک ھای مکانيسم

ما اين ا. تحقق بخشند را اجتماعی سياسی وتتابع معروف رشد اقتصادی 
خواھد پيش  پس چه راھی را درن از ايو اينکه تاريخ امر محقق نگرديد 

  .»به دست کشورھا و ملت ھای ما خواھد بود گرفت،
  

پاريس، در  ، در تھران ومسکواکنون ديگر سياستمداران در باکو و 
برای  »؟ازنخجوان چه خبر تازه« :آنکارا و نيويورک از ھم می پرسيدند

ان و مالقات با حيدر علی اف ديپلمات ھا، روزنامه نگاران، خبرنگار
   .به نخجوان می آمدند ...ورجال اجتماعی و دولتی 

از سال اخير ديپلمات ھای آمريکايی  ٧٠برای اولين بار در طول 
خانم انی بريگر و جناب اُبری  :مسکوسفارت اياالت متحده آمريکا در 
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روند اصالحات دموکراتيک و « ازآنھا  !کارلسون تشريف آوردند
   .پرسيدندمی  »آذربايجانبا رھبری  مناسبات و اقتصادی

آنھا رئيس . ديپلمات ھای ايرانی آمدند ،بعد از ديپلمات ھای آمريکايی
ايران آماده کمک به برادران ھم زبان « مجلس عالی را مطمئن ساختند که

برادرانی  پس از زلزله زنجان. ارس می باشد سوی آندر  خود و ھم دين
در اين روزھای سخت شما را نيز ما  .ساحل به کمک ما آمدند یآن سواز 

دبير اول سفارت جمھوری  ،مھدی عباس پايدار. »تنھا نخواھيم گذاشت
اسالمی ايران پيشنھاد رسمی دولت متبوع خود را در زمينه گشايش 

 ١٩٩٢ژانويه سال  ٢١. در نخجوان را به اطالع رساند ايرانری گکنسول
ر علی اف اين حيد« :اعالم نمود سرويس مطبوعاتی مجلس عالی نخجوان

کنسولگری جمھوری از ضرورت گشايش  ھم زمانپيشنھاد را پذيرفته و 
  .»ه استسخن گفت خودمختار نخجوان در شھر تبريز
معاون ستاد فرماندھی  ،کنستانتين توتسکی عالوه بر آن حيدر علی اف

آن روزھا مجلس عالی . را به حضور پذيرفتماورای قفقاز مناطق مرزی 
ری روزی به نام روز اتحاد و ھمبستگی ملی ترک م گذانا حال بررسی در

ھای که سيم  ١٩٨٩دسامبر سال  ٣١به ياد حوادث « :بود ھای آذربايجان
خاردار ميان جمھوری خودمختار نخجوان و آذربايجان ايرانی در مرز 

داشت اين روز گراميبرداشته شده، مراسمی جھت ايرانی  ـ دولتی شوروی
   .»ودبرگزار شدر سطح دولتی 

 پرشورحيدر علی اف به اھميت بزرگ اين جنبش مرزی و حرکات 
که حرکت می ديدم  ،بودم مسکووقتی من در « :جوانان اشاره کرد و گفت

کميته مرکزی حزب کمونيست . می کردندعملی جنايی تلقی  اين جنبش را
ارزيابی بھتان اتحاد شوروی و کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان 

ياد قربانيان که من فکر می کنم ضروری است . آن بعمل آوردندآميزی از 
   .»داشته شودگرامی  اين حادثه

ماورای کامالً بديھی است که معاون ستاد فرماندھی مناطق مرزی 
گونه ای ديگر مورد ارزيابی قرار داده ه اين حرکات خودجوش را ب قفقاز
   .باشد

سازمان  ، رئيسسال از آن روزھا ژنرال توتسکی ٩پس از گذشت 
يس جمھور ئر ،با حيدر علی افخود در مالقات  فدرال مرزی روسيه

که من  ١٩٩١در سال «: اشاره می کندآن گفتگو در نخجوان به آذربايجان 
باارزشی بسيار مفتخر به ديدار شما در نخجوان گرديدم، توصيه ھای 

ه اين شما بسيار ھوشيارانه ب. شرايط در آن زمان ساده نبود. فرموديد
 در آن روزھا. مسئله توجه داشتيد و دستورات مشخصی صادر نموديد
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شت و ما ھمه دريافتيم که ھمه اکنون زمان گذ. بودسخت  درک آن مسائل
محدوده ای مشخص وجود دارد، ملتی . گونه بايد انجام می شد ھمين چيز

دستور  مسکوفقط  پس چرا بايد دولت نيز وجود دارد و وجود دارد
اين مسئله را به درستی  آن موقع شما ؟را صادر می کردمرزی  مناسبات

ی وجود دارد اما در کنار اتکشور رسومکل  سطحدر . يده بودتشخيص داد
مشکالتی بومی نيز وجود دارد که بايد آنھا نيز در نظر  اين رسومات

   .»دنه شوگرفت
کميته مرکزی  ارتباطات بين الملل شعبهمشاور  ،رافائل حسين اف

وی نخستين . به نخجوان آمد مسکو کمونيست اتحاد شوروی از حزب
به دستگاه کميته مرکزی راه يافته  ١٩٧۵که از اوايل سال بود  آذربايجانی

نزديک روزنامه نگار روزنامه  ای در گذشته حسين اف رافائل .بود
علی اف وی را از باکو می حيدر  .بوده است »کومسومولسکايا پراودا«

) صدا می کردند اينگونهرا  او شدوستان( که رافيکانی دورشناخت، از 
     . را بر عھده داشت »امولوديوژ آذربايجان«روزنامه  یمدير مسئول

ھنگامی که . علی اف مھمان مسکويی را با احتياط به حضور پذيرفت
از  ولی باز ھممتعجب گرديد  ،آمده است ليگاچوفدريافت وی به دستور 

گفت که  علی اف به رافائل حيدر. سگزاری نمودسپا ليگاچوفبذل توجه 
. به وی بازگرداننددر باکو اگر می شود منزلش را  وبه چيزی نياز ندارد 
نامطلوب و خطرناک به شمار می  شخصی برای باکواما حيدر علی اف 

   .آمد
   
  

  ، مسکو١٩٩١جوالی سال  ١٩
  

مان اين روز مصادف است با مراجعه کمونيست حيدر علی اف به ساز
حزبی کابينه وزيران اتحاد جھت کناره گيری از عضويت در حزب 

نمود که حيدر علی اف با چه  جسممی توان ت. کمونيست اتحاد شوروی
مسير حزبی خود را به ياد می  را می نوشت و خود احساسی درخواست

در آن که  بسيار جدی و پرمعنا دقت کنيم نامهاما بھتر است به اين  آورد
سخن  ،از دردی که بر مردم تحميل شده و نتی که بر وی رفتهاز سوز خيا
 که بر سر راه بودای نوشته  از فاجعهدر اين نامه  علی اف .رفته است

که ساعات تاريخ آخرين نشسته بود، کشوری  کمين درکشوری پھناور 
  .ندعاجز بودش درک آن ازسکانداران کور اما  دقايق آن را رقم می زد



 367

ش را به ھمان سازمان حزبی ا است کناره گيریحيدر علی اف درخو
خود را به آن معرفی کرده  مسکوبه ھنگام انتقال به  ١٩٨٢که از سال 

ست که اسنادی از اين دست را روايت نکنيم ا بھتر آن. سال نمودار ،بود
   :انتھا بخوانيم بلکه آن را از ابتدا تا

دارم از حزب می خواھم به استحضار شما برسانم که من بنا بر آن «
   .خارج شومکمونيست اتحاد شوروی 

به آگاھی برسانم که اين حرکت من باج می خواھم از ھمان اول 
بلکه ماحصل راه دشوار و مأيوس کننده ای است  نيستخواھی مد روز 

ضد ارزش ھا در سال ھای اخير  یجايگزين نتيجهکه پشت سر نھاده ام و 
   .بوده است

  :رداشتن اين گام واداشته به شرح ذيل استداليل اساسی که مرا به ب
از سوی رھبران  که ١٩٩٠ژانويه سال  ٢٠از ھمان تاريخ . اول

تجاوز نظامی سياسی مرکز و کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان 
از حزب کمونيست خروج مسئله ، صورت پذيرفتآذربايجان عليه مردم 

صدھا نفر  دث ژانويهدر نتيجه حوا. پای گرفتاتحاد شوروی در ذھن من 
از ساکنان غيرنظامی بی گناه شھيد و زخمی گرديدند که در ميان آنھا 

  .ندپيران، زنان و کودکان نيز بوده ا
و خالف قانون  بشری اين رفتار ضد من در سخنرانی ھای خود

را محکوم کرده و اميد داشتم کميته مرکزی حزب قانونی اساسی و غير
ته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان اين کمونيست اتحاد شوروی و کمي
به سختی بر خود غلبه . ن آن را اعالم سازداجنايات را فاش ساخته و مسبب

از سوی  ھای من پيشه نمودم اما در پاسخ سخنرانی خويشتن داریکرده و 
تبليغاتی بھتان آميز گسترده  حملهارگان ھای مطبوعاتی حزب به سرعت 

ھمه سعی و . اين حرکت بود سردمدار »داپراو«ای آغاز شد که روزنامه 
تالش من جھت انتشار تکذيبيه مستدل خود برای روشن ساختن حقايق 

گالسنوست که به عنوان . جعلی و ساختگی عليه من راه به جايی نبرد
از آب  طرفه يک ،اساسی ترين عامل کاميابی پروسترويکا اعالم گرديده

   .درآمد
الی جمھوری خودمختار نخجوان، مراجعات مکرر نمايندگان مجلس ع

گروه ھای مختلف شھروندان و نمايندگان معروف طبقه روشنفکران 
پيرامون مشخص نمودن مقصران فاجعه ژانويه و مجازات آنھا لجوجانه از 

يک سال و نيم گذشته . سوی رھبری کمونيستی آذربايجان رد می گردد
ست اھوامل آن مدتنايت وحشت انگيز که عاين ج ساختنبرمال برای . است

عکس ھمه چ حرکتی صورت نگرفته است بلکه برمشخص شده، نه تنھا ھي
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 آن تالش ھا و اقدامات به اميد آنکه گذشت زمان بر به فراموشی سپردن
بر اختفا و پنھان کاری جنايت متمرکز گرديد اما  ،اثرگذار خواھد بود

 ھه نمی تواندتاريخ چندين بار به ما اثبات نموده است که گذشت سال و د
در مقابل ملت خود آنھا به فراموشی يا بخشش جنايات خونينی که  ما را

   .مرتکب شده اند، ناگزير سازد
بيش از سه سال است که  در نتيجه سياست سالوسانه مرکز. مدو

شرايط حاد و بحرانی نزاع بر ناحيه قره باغ کوھستانی آذربايجان حاکم 
اعی ناسيوناليست ھای ارمنی به با تشريک مس اين نزاع. گشته است

پشتيبانی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی صورت گرفته 
   .کنترل منطقه از دست دولت آذربايجان خارج شده است در حقيقت. است

حاکميت دولت و تماميت ارضی آذربايجان برخالف نص قانون اساسی 
در  اعالن نشده ميان ارمنستان و آذربايجان جنگی. آشکارا نقض شده است

اين سو کشته  در آن سو و چه در مردم چه جريان است و تقريباً ھر روز
می شوند و ھمه اين حوادث در داخل مرزھای کشور شوروی با 

   .ايدئولوژی بشردوستانه آن صورت می پذيرد
ھمان می توانستند در  ،اطمينان دارم اگر رھبران حزب تمايل داشتند

بدو حوادثی که به دليل مسئله به اصطالح در  ١٩٨٨ـ ١٩٨٧سال ھای 
آمده بود، از درگيری ميان دو ملت پيشگيری  به وجود مناقشه قره باغ

تلخ  به وقوع شدت يافتن اين تقابل و خونريزی که نمايند و می توانستند از
 ،گرديدمنجربرای مردم آذربايجان و ارمنستان  مصيبتو  فاجعهترين 

ادامه اين درگيری برای مرکز سياسی ضروری بنابراين . جلوگيری نمايند
   .به نظر می رسد

برای دفاع از  ١٩٨٨جنبش دموکراسی خواھی که در سال . ومس
در  است،اتيزه کردن جامعه به پا خاسته تماميت ارضی جمھوری و دموکر

دوران دموکراتيزه کردن کل جامعه و در پی آن اعالم آزادی سياسی و 
ه مرکزی حزب کمونيست آذربايجان تحت رھبری با تالش کميت ،پلوراليسم

. لجوجانه سرکوب می گردد کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی
   .در طول اين سال ھا بسياری از افراد به داليل سياسی تبعيد شده اند

ميليون نفری آذربايجان بدون ھيچ  ٢يک سال و نيم است که پايتخت 
در چنين شرايطی . بسر می بردوضعيت فوق العاده شرايط دليلی در 

شورای عالی جمھوری و رفراندم با  ”دموکراتيک“انتخابات به اصطالح 
ساده لوحانه . استاتحاد برگزار شده  تداومنتايج از پيش تعيين شده به نفع 
به  انوتوضعيت فوق العاده می  شرايط خواھد بود اگر فکر کنيم که در

راتيک سازمان ھای دموک. د داشتدموکراسی و اظھار نظر آزاد مردم امي
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که اکثر واجدين شرايط در ند نشان ساختچند بار اين مسئله را خاطر
در نتايج انتخابات تقلب صورت گرفته اما . انتخابات شرکت نکرده بودند

رھبری کمونيستی آذربايجان حتی بررسی اعتراض وارده را ميسر 
   .ندانستند

نموده بودم و باز ھم اعتراض  اعتراضی من عليه قرارداد جديد اتحاد
استقالل يک دولت و مفاھيمی که از آن برمی آيد يعنی آزادی، . می نمايم

اختيار و مسئوليت در قالب طرح چند دولت در ترکيب يک دولت واحد 
   .ممکن نخواھد بود صاحب حاکميت

آزادی واقعی سياسی، اقتصادی و  بايد به تمامی جماھير اتحادی
اين امر به ھيچ وجه بر . يد ساختار ملی دولتی داده شوداستقالل جھت تجد

مانعی سر بھم پيوستگی اقتصادی و ارتباطات اصيل فرھنگی جماھير 
نخواھد بود بلکه بالعکس موجب تکامل و ارتقا آنھا بر اساس روابط دو 

   .جانبه و چند جانبه می شود
خجوان من به عنوان نماينده مجلس آذربايجان و جمھوری خودمختار ن

به . اين مسايل اشاره و تأکيد کردم هدر سخنرانی ھای خودم چندين بار ب
حزب کمونيست آذربايجان که نفوذ خود را در ميان مردم به کلی از دست 

بکشد و  طلبی در حاکميت دستپيشنھاد کردم که از انحصار ،داده است
 را حقوقمتساوی الشرايط انجام فعاليت آزاد و  برای تمام نيروھای سياسی

ه با پلوراليسم آوردن جامعه دموکراتيک ھمرا به وجودد و برای ساز فراھم
شرايط اجرای آن را در گستره ای وسيع فراھم  سياسی و گالسنوست

   .نمايد
اما ھمه اين سخنرانی ھا و پيشنھادات من نه تنھا از سوی رھبری 

ازمان کمونيستی آذربايجان بررسی نمی شود بلکه با اعمال فشارھای س
سردبيران روزنامه . واکنش داده می شودبه آن يافته و برنامه ريزی شده 

خاطر چاپ و انتشار سخنرانی ھای ه ھا و روزنامه نگاران آذربايجان ب
  .من از کار برکنار شده و تحت پيگرد قرار می گيرند

مرا به برداشتن گام نھايی و  ،ھمه آنچه که در باال توضيح داده شد
گيری و خروج از حزب کمونيست اتحاد شوروی ناگزير  اعالم کناره

که اتخاذ اين تصميم برای من فوق العاده سخت و دشوار  ھرچندساخت، 
من در خانواده ای کمونيست بزرگ شدم و سراسر عمر من از آن . است

من . در ارتباط با حزب کمونيست گذشته است ،زمان که خود را شناختم
در سن بيست سالگی به حزب بلشويک  ١٩۴٣سرنوشت خود را در سال 

   .ھا گره زدم
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من از صميم قلب به آرمان ھای حزب کمونيست ايمان داشتم و فعاالنه 
من از  ھایاکنون ھمه باور. در اجرای طرح ھای حزب مشارکت داشتم

  .بين رفته است
اظھارات بی نھايت زيبا درباره حزب متجدد و اتحاد متجدد جماھير 

   .ستفريب بعدی مردم ا
که آزمايش  ه شودبه مردم گفت آشکارا ودرست  ضرورت دارد

اتحاد . ه استانتخاب سوسياليستی در کشور ما جواب نداد و کمونيستی
 ،جماھيری که به جبر ساخته شده و از پشتيبانی قدرت برخوردار است

  .خود را به انتھا رسانده است
، آمد پيش خواھد من مشکالتی را که پس از بيان چنين گفتارھايی برايم

فشار تبليغاتی بھتان آميز را پيش بينی می  و حملهمی دانم و ھمه گونه 
 ،شيارانه راھی که حزب در پيش گرفتهل صحيح و ھتجزيه و تحلي. کنم

با اين حال من ميزان مسئوليت خويش . مرا به جايگاه حاضر رسانده است
   .را نيز درک می کنم

ست اتحاد شوروی احترام خود ھم زمان با ترک صفوف حزب کموني
را به ھمه کمونيست ھای صادق و شرافتمندی که ھنوز نيز به آن اميد و 

   .باور دارند، ابراز می دارم
  حيدر علی اف  

   »مسکو ، شھر١٩٩١جوالی سال  ١٩
   

به دورتر از آنجايی می وی . گرفت شجاعانه ایحيدر علی اف تصميم 
از قبل درمی  حيدر علی اف .يستندستگان می نگرنش بر مسندنگريست که 

فقط يک ماه به کودتای ماه . حوادث به کدام جھت به پيش می رود يافت که
   .آگوست مانده بود

   
  

  کودتا 
  

تيو جوالی طی جلسه رسمی شورای عالی جمھوری فدرا دھمدر 
يس جمھور ئر ،سوسياليستی روسيه مراسم سوگند بوريس يلتسين شوروی

به ای، اتحادی و روسيه  ،حکومت ميان دوروابط . روسيه برگزار گرديد
  . يده بودشديدترين حد وخامت گراي

ً دو سوم کشور را تشکيل می  چه کسی بايد بر اين جمھوری که تقريبا
گورباچف يا شخص  ؟اتحاد شوروی يا روسيه ؟حکومت می کرد ،داد
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ن را به تصويب می رساند اما پارلما یقوانين اتحادی پارلمان ؟يلتسين
در يکی . روسيه آن را ناديده می گرفت و از اجرای آنھا سر باز می زد

 بوچاروف که از نزديک ترين مشاوران يلتسين بود ائيلاز جلسات ميخ
در  ،)در آن زمان وی را برای نخست وزيری در نظر گرفته بودند(

در . استفاده نمود »روسيه حاکميت«سخنرانی خود قريب به ده بار از لفظ 
کارشناس امور سياسی و مشاور سابق  ،بورالتسکی فئودورلحظه ھمين 

 :از وی سؤال ساده ای پرسيد آندروپوفو دوباره برژنف  ،آندروپوف
را شما اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی فرض کنيم که  .قبولخب، «

خود فدراسيون روسيه چه می  ؟، پس از آن چه می کنيدمنحل ساختيد
اعالم کنند که از رستان، چچن و اينگوش ھم قيشاگر تاتارستان، با ؟شود

بوچاروف  »؟وقت شما چه می کنيد ، آنمی شوند جارخترکيب روسيه 
می  مذاکرهبا آنھا : کمی خود را جمع و جور کرد و من من کنان پاسخ داد

   .کنيم
وی مديد مدتی بود که بورالتسکی . علی اف روزنامه را کنار گذاشت

با خود می . می خواند به دستوی را قلم  ی شناخت و کتاب ھایرا م
درست می گويد اما نمی تواند نظر اين بچه گرگ ھای  فئودورکه  نديشيدا

   .جوان را تغيير دھد
مفاد  »مسکوسکيه نووستی«ھفته نامه  ١٩٩١پانزدھم آگوست سال 

به چاپ ، نگاه داشته بودپنھان پيمان اتحاديه را که گورباچف از ھمه  طرح
يس سابق کميته امنيت دولتی اتحاد ئر ،فوريوچکککه  انگونهھم .رساند

از کريمه تماس دبيرکل  ،جماھير شوروی سوسياليستی نيز تأييد می کند
از اين حرکت . برای تفريح و استراحت به کريمه رفته بودوی . گرفت

اطالعات را شناسايی  درز واملدستور می داد که عدائم آتشی شده بود و 
ر برسانند اما ديگر حرف ھای او برای کمتر کسی محلی از کرده و به کيف
سونامی سياسی به . رفتار وی ديگر برای کسی مھم نبود. اعراب داشت

   .کشور نزديک می شد
 ١٩٩١آگوست سال  ١٩سپيده دم  اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی
از  ماه ۶برخی مناطق اتحاد به مدت  از برقراری وضعيت فوق العاده در

اطالعيه حکومت «در . باخبر گرديد مسکوصبح به وقت  ۴ت ساع
تأکيد  اطالعيه اين .علل و اھداف اين اقدامات تشريح گرديد »شوروی
قانون اساسی و قوانين اتحاد شوروی بر سرتاسر اتحاد جماھير  داشت که

   .می باشد پابرجاشوروی سوسياليستی حکمفرما و 
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ولتی وضعيت فوق العاده اتحاد اين اطالعيه تشکيل کميته د ٣در ماده 
. به اطالع عموم رسانده شد )پ. چ. ک. گ( جماھير شوروی سوسياليستی

به  »خطاب به مردم شوروی«اين کميته نيز اعالميه ای تحت عنوان 
   .تصويب رساند

 صادر کرديس جمھور بوريس يلتسين بيانيه خود را ئدر ھمان روز ر
ژنرال لبد (ی ارتش تامانسک واحد زرھ ١١٠و به باالی تانک شماره 

ستاد زرھی را جلوی ساختمان دولت  د،جدي رھبرانبرای محافظت از 
در  شھروندان روسيه را به مقاومتاز آن باال رفت و  )روسيه مستقر نمود
رفتار « :قرائت گرديددستور يلتسين سپس . خواند فرا برابر اين اطالعيه

کودتای دولتی به حساب  عادهان کميته دولتی وضعيت فوق الدھندگ سازمان
سپس نوبت به حزب . پس از دو روز به اين کودتا خاتمه داده شد .»می آيد

   .کمونيست اتحاد شوروی رسيد
 مستقيم گزارشبه تماشای حيدر علی اف در اتاق کار نخجوانی خودش 

در کرملين در مقابل چشم ميليون ھا بيننده  يلتسين. نشست تلويزيونی
امضا می ر قطع فعاليت حزب کمونيست اتحاد شوروی را تلويزيونی دستو

صدای . درخت چنار پشت پنجره در گرمای آگوست عرق می ريخت .کرد
با ھم بچه ھا درباره خريد لوازم مدرسه  .دو زن جوان به گوش می رسيد

يلتسين ادامه سخنرانی . پنجره را بستحيدر علی اف . صحبت می کردند
در . گورباچف شروع به صحبت نمود ائيلميخ .ه بودرا به گورباچف سپرد

به يلتسين خبر داده  مسکوشھردار  ،فقل از گاوريل پوپمين لحظه به نھ
شد که ساختمان کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی به تصرف 

به محض رسيدن اين خبر يلتسين کالم گورباچف را قطع . ه استدرآمد
و ميليون ھا بيننده تلويزيونی با نمود و در مقابل چشم نمايندگان مجلس 

خودنمايی ھر چه تمام تر دستور انحالل فعاليت حزب کمونيست اتحاد 
دستور از لحظه امضا از : شوروی را امضا نمود و با ريشخندی گفت

   .قانونی برخوردار استوجاھت 
انتقام تنبيه و  ،لحظه پيروزی يلتسين بود و اين حرکت ،اين لحظه

يته مرکزی حزب کمونيست مرباچف در پلنوم اکتبر کبود که گوتحقيری 
کنفرانس مين نوزدھانتقام . يلتسين روا داشته بود نسبت بهاتحاد شوروی 

اما آيا . يلتسين جشن می گرفت. حزبی و انتقام تحقيرات صورت گرفته بود
   ؟به خودش نيز حساب پس می داد

وی . سته استگورباچف ھنوز درنيافته بود که چه اتفاقی به وقوع پيو
پشت تريبون اعتراض خود مبنی بر آنکه  با بی حوصلگی سعی کرد از
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اين حرکت می تواند موج ھيجانی ضد کمونيستی را به حرکت درآورد، 
و ناعادالنه  انگيزو اظھار داشت که اين امر بسيار مخاطره  دنماي اعالم

  .خواھد بود
. قعی نمی نھديلتسين با حرکات دستش نشان داد که به اين سخنان و

يکی از نمايندگان مجلس به طرف ميکروفون خيز برداشت و با ھيجان 
   .»بايد ھمه کمونيست ھا را با جارو از کشور بيرون انداخت« :فرياد زد

اين چه حرکتی « :گورباچف در تالش بود تا آنھا را متقاعد سازد
 نھايشا خانوادهبا که را ميليون کمونيست  ١٨شما می خواھيد  ؟است

 ؟از کشور بيرون کنيد، ميليون نفر می شوند ٧٠الی  ۵٠بالغ بر  جمعيتی
  »...گونه نيز باشيد پس ھمين ،اگر نام دموکرات بر خود گذاشته ايد

و تقسيم  مسکوحوادث . حيدر علی اف صدای تلويزيون را قطع کرد
راه در پيش گرفته شده که ھمان استقالل  دامهحاکميت وی را در ا

   .ساخت صمم ترود، مآذربايجان ب
به ھيئت رئيسه شورای عالی آذربايجان حيدر علی اف آگوست  ٢۴در 
فوراً تشکيل جلسه شورای عالی آذربايجان خارج از نوبت  نمود تا پيشنھاد

   :نمود تقاضاو دھد 
ـ  ز مطلب افايارئيس جمھور آذربايجان نسبت به مواضع و فعاليت «

د شوروی، دبير اول کميته عضو کميته مرکزی حزب کمونيست اتحا
در مقابل کودتای  ـ ذربايجان و رھبر آذربايجانآمرکزی حزب کمونيست 

صورت پ . چ. ک. اصطالح گبه دار و دسته نظامی دولتی که از سوی 
  »...مذاکره و ارزيابی عينی بعمل آيد ،گرفته است

نماينده مجلس جمھوری « :نيز امضا نمود را درخواست پائين و
  .»علی اف. ح ،آذربايجان

جو . آگوست مجلس شورای عالی آذربايجان تشکيل جلسه داد ٢٩در 
حرارت پرو  پرشور یروزھای آگوستھمه جای اتحاد در آن سالن ھمچون 

حيدر علی اف به عنوان يکی از نمايندگان مجلس در پشت تريبون . بود
   :به سخنرانی پرداختبه آرامی وی . قرار گرفت

در کشور بحران سياسی و اقتصادی و بحران  !خلقمنتخبان محترم «
وضعيت  در اين مرحله... است حاکميت دولتی به تندی فراگير شده

ً وضعيت مردم آذربايجان سخت و دشوار شده  جمھوری ما و خصوصا
است و دليل اساسی آن سياست ارتجاعی، اشتباھات غيرقابل اصالح و 

جمھوری حاکم می  خطاھای فاحش حزب کمونيست آذربايجان است که بر
  »...باشد
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تندنويسی شده جلسه شورای عالی در اين قسمت نوشته در صورتجلسه 
   .»صداھای اعتراض از سالن« :شده است

 :و گفت رو به ھمکاران نمود خويشتن داریحيدر علی اف با 
دھيد تا مجلس به ھر نماينده مجلس اجازه  شما درخواھش می کنم «

 :ادامه داد سپس کمی مکث نمود و. »ن کندکامل بيا به طورسخنانش را 
در نتيجه اين سياست، رھبری کمونيستی جمھوری عمالً در راستای «

، از کميته است آگوست که در کشور انجام شده ٢٢ـ  ١٩کودتای دولتی 
دولتی وضعيت فوق العاده تقدير بعمل آورد و بدين طريق مردم آذربايجان 

   »...را در شرايطی بسيار سخت قرار داد
علی اف به عنوان نماينده مجلس درخواست می کرد وضعيت فوق 

لغو نمايند و  ،العاده ای را که يک سال و نيم در باکو برقرار شده بود
کميته دولتی وضعيت فوق  قبالموضع رھبری جمھوری آذربايجان را در 

وی می گفت که حزب کمونيست آذربايجان بايد در . نمايندالعاده اعالم 
 ،واا الميرا غفار اف حيدر علی. وقت حکومت را واگذار نمايداسرع 

خطاب مورد رئيس جمھور را  ،و اياز مطلب اف يس شورای عالیئر
 ژانويه ھيچ موضع ٢٠قرار داده و می پرسيد که چرا در قبال فاجعه 

   .گيری سياسی اتخاذ نشده است
   :تندنويسی شده آمده استدر صورتجلسه 

   .گيری شده است ر تاريخ بيستم موضعد: واا الميرا غفار«
پس عامل اين تجاوز نظامی  است اگر صورت گرفته: حيدر علی اف

 گيرنکو و ف، باکاتين،ووچکيکر امروز می گويند که يازوف، ؟کيست
پس در حکومت آذربايجان . اين درست است. گورباچف عامل آن بوده اند

مطلب اف و  وا،اوزيراف، غفار: اينھا نيز مشخص ھستند ؟مقصر کيست
حتی اگر  آری،. ديگر اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان

حتی اگر ديگر . نمود مشخصبايد آنھا را  ،ھم مقصر ھستند ديگران
اليت عبا فبايد جبھه خلق  و ای دموکراتنيروھ :نيروھا ھم مقصر ھستند

 مشخصتا زمانی که اين موارد . آنھا نيز برخورد سياسی صورت گيرد
گيری  اگر اين موضع. جمھوری حاکم ساخت برنمی توان ثبات را  ،شودن

من از اياز مطلب اف خواھش می کنم  ،سياسی صورت گرفته است
 ٩رھبران  ازوزير  ٣بفرمايد چرا ھنگامی که گورباچف برای تعيين 

باکاتين به رياست کميته امنيت انتخاب  اجمھوری کسب موافقت می نمود، ب
چرا در سخنرانی خودش  ،و اگر ھم اعتراض کرد ؟نکرد یدولتی اعتراض
يکی از  ـوزيراف  چرا از سوی جمھوری آذربايجان ؟دکرآن را اعالم ن

به عضويت کميسيون مقدماتی کنگره ـ ژانويه  ٢٠مقصران فاجعه 
من  ؟چه کسی وی را پيشنھاد نمود ؟نمايندگان مجلس انتخاب گرديده است
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خواھم بگويم که اگر اين کار از سوی می  شفافيتبا کمال صراحت و 
نزد مردم  نيز پس آنھا ،حکومت جمھوری آذربايجان صورت گرفته باشد

  .آذربايجان گناھکارند
 ،بدون ترديد من ھم با نظر نمايندگانی که اکنون سخنرانی کرده اند

در ل مشخص نشود نمی توان ئتا زمانی که ھمه اين مسا .موافق ھستم
اکثريت از آنجا که  .برگزار نمود را رياست جمھوری انتخاباتآذربايجان 

ارگان ھای رھبران ھا و  کمونيست از نمايندگان شورای عالی آذربايجان
و حزب کمونيست آذربايجان در بسياری موارد  ھستندحزب کمونيست 

بايد پارلمان جمھوری آذربايجان فکر می کنم که مقصر قلمداد می شود، 
   .دشوديدی برگزار و انتخابات ج گرددمنحل 

افراد به ويژه آنھا که  تندیمن فکر می کنم که پس از چنين سخنرانی 
من به چنين . عليه من برمی خيزند ،از پيش خود را آماده ساخته اند

. به ھمين خاطر زياد خود را به زحمت نيندازيد .عادت کرده ام التیحم
   .»يت وجدانی خويش سخنرانی نموده اممن بر اساس مسئول
يا وجدان را مخفيگاه روح می ناميد که در آن به تأييد  والديمير دال

بسياری  چنين مخفيگاھی در .عملی ترتيب اثر داده می شود نکوھش ھر
   .است از سياستمداران معموالً تھی

حيدر علی اف درباره وجدان و موازين اخالقی که در دنيای معاصر 
نه فقط از تريبون ھای  ،يداز چاشنی ضروری سياستمدار به حساب می آ

وجدان  بر اساساعمال و رفتارش در مھم اظھار نظر می کند بلکه حقيقتاً 
دانشمند  ،توجه راميز رضايف اين خصوصيت اخالقی وی. عمل می کند

از اعضای وابسته آکادمی علوم پتروشيمی و معروف آذربايجان در رشته 
   .بودبه خود معطوف نموده را جمھوری 
به رضايف را  ٨٠بی عدالتی در اواخر سال ھای دھه  تحملعدم 

به  ١٩٩١در سپتامبر سال  وی. صفوف نيروھای جبھه خلق کشاند
که به  داالنیوی را از . با علی اف آشنا گرددنخجوان آمد تا از نزديک 

وسيله شاخه ھای درخت انگور پوشيده شده بود به داخل کلبه ای گلی که 
خنکی اتاق را در خود حفظ می نی نخجوان در گرمای تابستابه راحتی 

ساعت با ھمديگر به گفتگو  ۴ آنھا قريب به. به نزد علی اف بردند ،کرد
از تو خواھش می کنم زود «: به وی گفتھنگام بدرقه علی اف . اختندپرد

   .»به زود بيا
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تلگرامی . اريخ آن روزھای آتشين نقش بسته استتبر سندی ديگر نيز 
اتحاد شوروی و  خلقنمايندگان کنگره اف خطاب به  از سوی حيدر علی

  :اتحادی آخرين سند ارتباط وی با حکومت در حقيقت
  
   .مسکو، کرملين«

   اتحاد جماھير شوروی سوسياليستیخلق نمايندگان کنگره به 
   !نمايندگان محترم

   :از شما درخواست می کنم که به بررسی و حل مسائل ذيل بپردازيد
ھيئت رئيسه شورای عالی  ١٩٨٣می سال  ٧ور مورخ به دستبنا  .اول

که من به دنيا  یدر شھر در نخجواناتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
به جھت  ،حيدر عليرضا اوغلو علی اف ،مجسمه نيم تنه من ،آمده ام

فکر . دريافت دو بار عنوان قھرمان کار سوسياليستی نصب گرديده است
که  زمانیمن . رسيده باشدفرا ه نيم تنه می کنم زمان برداشتن اين مجسم

من  .م، برای اولين بار اين مجسمه را ديدمبه نخجوان آمد ١٩٩٠در سال 
نمی توانم به جايی که مجسمه نيم تنه يک فرد زنده . روحاً عذاب می کشم

   .نزديک شوم ،است نصب گرديده
ارگان عالی قانونگذاری اتحاد مصوبات پيشنھاد می کنم ھمه . دوم

نصب مجسمه نيم تنه برنزی  بارهجماھير شوروی سوسياليستی در
عنوان قھرمان کار سوسياليستی  قھرمانانی که مفتخر به دريافت دو بار

گرديده اند و قھرمان اتحاد شوروی به حساب می آيند را لغو نموده و 
   .جمع آوری گردد ،ھستندی که در قيد حيات مجسمه ھای افراد

متأسفانه تجربيات آن تا  که زمينه را ه در اينرفرامين دولتی صادمن 
در راستای يکی از عملکردھای زشت و ناپسند  ،امروز تکرار می شودبه 

از  ١٩٩١جوالی سال  ١٩فعاليت حزب کمونيست اتحاد شوروی که در 
   .آن خارج شده ام، ارزيابی می کنم

                                               
              حيدر عليرضا اوغلو علی اف                                             

  نخجوان، نماينده مجلس جمھوری خودمختار ،نماينده مجلس جمھوری آذربايجان
  .»١٩٩١سپتامبر سال  ١، شھر نخجوان .دو بار قھرمان کار سوسياليستی

  
در يلتسين بوريس . ديگر رخت خود را می بست ١٩٩١ متالطم سال

يس جمھور اوکراين ئربه ھمراه  »١پوشا ژسکاياوبلو«در ھشتم دسامبر 
                                                 

در  ١٩٩٢اين پارک ملی در سال . جنگل محافظت شده در اراضی جمھوری بالروس ١
  مترجم. فھرست ميراث جھانی يونسکو ثبت گرديد
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حزب کمونيست  ،شوشکويچرئيس شورای عالی بالروس و  کراوچوک
  . را منحل نمود سوسياليستی اتحاد شوروی

لئونيد کراوچوک که اکنون  ،سال بعد اولين رئيس جمھور اوکراين ١۵
از تريبون  ،ن کشور می باشدرھبر فراکسيون سوسيال دموکرات در پارلما

  :حيرت انگيزی را اظھار نمود ظھاراتا) مجلس اوکراين(رادای عالی 
... می شود ،که االن ھست اينگونهمی دانستم  ١٩٩١اگر من در سال «

قرارداد  ،ھرج و مرج حاکم می شود گر می دانستم که به جای دموکراسیا
خودم را قطع می ژسکايا را امضا نمی کردم، به جای اين دست وبلو

   .»کردم
به  ،اتحاد را ساخته بودند ١٩٢٢در سال ماورای قفقاز که جماھير اما 

   .شدندمراسم طالق دعوت ناين 
سر به آسمان شب کرملين در که  دسامبر در حالی پايانیدر روزھای 

گويا در روز روشن وجدانشان  .ه شدپرچم قرمز پايين کشيد ،می ساييد
، ميخائيل گورباچف لحظهھمان جديد کرملين  صاحب. اجازه نمی داد

را از  ر اتحاد جماھير شوروی سوسياليستیيس جمھوئاولين و آخرين ر
جبھه « حزب. بود درگيرمشکالت خود  اآنجا بيرون راند اما آذربايجان ب

انتخابات رياست جمھوری در . به حاکميت نزديک می شد »خلق
سرنوشت اين دو . ی رسيدابوالفضل ايلچی بيک به پيروز آذربايجان

سال  ٢٠. ه بودآميخت درھمھمشھری نخجوانی را به گونه ای بسيار جالب 
که  ايلچی بيک. پيش حيدر علی اف وی را از اسارت در زندان نجات داد

ملت  خود فرزند يکی از سربازان کشته شده در جنگ کبير ميھنی بود،
سخنان  .می نھاد دوست می داشت و به استقالل ملت ارجبسيار خود را 

  ؟بسيار درستی بر زبان می راند اما در پس آن چه اعمالی رخ می داد
گزارش تصويری مراسم سوگند ايلچی بيک که از سوی دفتر 

اولين روز « :به پايان می رسيد اينگونه ،مطبوعاتی وی آماده شده بود
را  ١٩٩٢ھفدھم ژوئن سال تقويم . »يس جمھور آغاز می شودئکاری ر

. پس از گذشت يک سال و اندی از باکو گريختايلچی بيک . می دادنشان 
اکنون ايلچی بيک آذربايجان را . اما ھنوز به اين اتفاق زمان مانده است

عکس حيدر علی اف را نگه می  و در اتاق کاری خود کرداداره می 
   .گانداشت البته نه در پيش روی ھم

خليل رضا  از کودر با خود حيدر علی اف در يکی از ديدارھای
واھی در سال ھای شوروی خو آزادي طغيانبه  شاعری که ،اولوترک

من شما را دعوت  ؟دييآشما چرا به نخجوان نمی « :پرسيد ،معروف بود
   »!ييدبيا. می کنم
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: اشاره کرد و گفتاز موالنا جالل الدين رومی ه حکايتی شاعر ب
خانه شاعر واالترين شاعر در بارگاه شاه بسيار ناچيز است اما شاه در 

   .جايگاه را دارد
که نه من شاه ھستم و  کررا ش خدا: گفتدر جواب وی حيدر علی اف 
 را در شمابار ھم  کبودم و ي »شاه«سال  ١۴من . نه تو شاعر درباری

. درھای کميته مرکزی نديدمدر جلوی  »دربار شاه«طول اين سال ھا در 
پس خواھش می کنم . ادشاھیجزيره کوچک ھستم نه پ االن رھبر يکمن 
   .ييدبيا

صحبت ھای رد و بدل  ازش در دفترچه خاطراتخليل رضا اولوترک 
 ٢٠ اين دفترچه به تاريخ در. استشده ميان خود و حيدر علی اف نوشته 

من به نخجوان آمدم تا شخصی را که « :استآمده  ١٩٩٢ژانويه سال 
 انسانینفس س انسان را، ببينيم و احساس کنم نف. ببينم ،برايم عزيز است

   »...ھمچو خورشيد و سرشار از عشق به ملتش درخشان
  
  

  نخجوان در محاصره
  

قفقاز  یماورا فالتجمھوری خودمختار نخجوان در جنوب شرقی 
خاک . می باشدرز م نيزايران و ارمنستان  ،و با ترکيهاست واقع شده 

در . زدمی سااز آذربايجان جدا را ارمنستان اين جمھوری خودمختار 
يه و قزاقستان، ميان روسوران شوروی اين مرز ھمچون مرزھای د

ی قطارھا بدون آنکه مرزمسافران  .قراردادی بود ...و اوکراين و بالروس
خطوط انتقال  و گاز و لوله ھای نفت .از مرز می گذشتند ،احساس کنند را

اما . ..عبور می کردمرزھا  ھمين ازانرژی کل کشور  واحدسيستم  برق
 ھای ارتباطی به روی بعدھا اين مرز به خطوط مقدم جبھه تبديل شد و راه

  . بسته شدنيز و مردم  ماشين ،قطار
. يا ادبياتی نيست مفھوم محاصره برای اھالی نخجوان مفھومی کتابی و

   .محاصره نحوه روند زندگی آنھا را شکل می داد
گاھی اوقات . رديدچراغ ھای نفتی دوباره جايگزين المپ ھای برقی گ

 روی بار بر يکی دو ،می شد کشيدهحسب عادت دست به سوی کليد برق 
اجاق ھای گازی از کار . می فرستادندشيطان لعنت بر آن می زدند و بعد 

  .به صدا درآمدنددوباره پريموس ھا در آشپزخانه ھا . افتادند
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 کونتس یآپارتمان پنجميا  چھارم ،حال تجسم کنيد که شما در طبقه سوم
که به نوبت آب می آورند، تھيه  یتانکرھای آبمنزل را از و بايد آب  داريد
   .کنيد

به  با اميداما  تشويشدرد و را با روزھای محاصره نخجوان  چهتاريخ
 اناييروست .ساکنان آنجا ورق می زنيم خيرخواھی، شفقت و ھمبستگی

ايتام تقسيم می  خانه ھایآنچه را که در انبارھای خود ذخيره داشتند با 
چھار  ،ھالل احمر ايران ھزار تن سيب زمينی جمعيتاز سوی . کردند

بخاری برقی اھدا شد که فوراً در اختيار عدد و پانصد  ردستگاه ژنراتو
نزديک به يکصد تن ارزاق . مدارس و کودکستان ھا قرار گرفت

  ضروروی از جانب استان ھمسايه ايرانی اھدا شد که به دستور حيدر
حکومت . توزيع گرديدعلی اف ھمه آنھا در بين کودکان و کھنساالن 

 و نھاد نخجواناختيار جمھوری  يکصد ميليون دالری در یترکيه نيز وام
دعوت  يکصد دانشجوی نخجوانی را برای تحصيل به دانشگاه ھای خود

  .ھزينه ھای آنان را متقبل گرديد تمامو  کرد
ما « :اع آن روزھا اشاره دارددر سخنان خود به اوضحيدر علی اف 

به کلی سيستم انرژی را . را از دريافت خواربار و نفت محروم کرده بودند
نوزادان در زايشگاه . سرما و گرسنگی در نخجوان آغاز شد. قطع کردند

مردم شروع به بريدن درختان باغ کردند تا از چوب آنھا به . ھا می مردند
د درختان ميوه برای گرم کردن خانه درص ٧٠. عنوان سوخت استفاده کنند

   .من زنده ماندم و مردم ھم زنده ماندند. ھا قطع شد
قناعت و با سادهملت خودم بسيار  نمن در شرايط سخت معيشتی ھمچو

زود به . حفظ کرديمخود را  المتیما زنده مانديم و س .زندگی می کردم
که به صحنه  مدند تا مرا راضی کنندآافرادی از باکو پيش من می  زود

نمی خواستم در سياست جبھه خلق که . سياست برگردم اما من نمی خواستم
   »...کشور را به سوی فالکت سوق می داد، دخالت کنم

. اقتصاد بود ،طور که زمانی لنين گفته بود اکنون اولويت سياسی ھمان
  .در اينجا بود که نفوذ حيدر علی اف در جھان به داد رسيد

ميان من و رھبران ايران و « :می گويدھای نخجوانی وی درباره سال 
آيت هللا ( يس جمھور ايرانئر. وجود داشتترکيه روابط دوستانه شخصی 
من به تھران . دبرايم ھواپيما فرستا) مترجم -علی اکبر ھاشمی رفسنجانی

و  احداث کرديم انتقال برق را وطخط .در آنجا ما به توافق رسيديم. رفتم
از  ...وارزاق  ،ھمچنين سوخت. ت انرژی از ايران نموديمشروع به درياف

خودش وامی به  يس جمھور ترکيهئر ،دميرل سليمان .ايران دريافت نموديم
وی ھواپيمای رياست جمھوری . مبلغ صد ميليون دالر به من پيشنھاد کرد
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از روی  .جاده ساختمبه ترکيه من . خودش را فرستاد و من به آنکارا رفتم
. مقدمات تھيه ملزومات مورد نياز را به جريان انداختم .پل زدمرودخانه 
ترين موفقيت من آن بود که از منازعه تسليحاتی با ارمنستان  اما مھم

د اما من راه چاره شرايط وخيمی بود، لحظات سختی بو. جلوگيری کردم
   .»خونی ريخته نشد مادر خاک  .را پيدا کردم

ل آرد، ماشين ھای سنگين حام: استتصاوير تلويزيونی گويای حقيقت 
. گوشت از روی پل ارس در حال عبور است و قند و شکر، شيرخشک

افسوس که عمر صمد . اين کاالھا کمک ھای بشردوستانه ايران است
 کنار پل بی جان ارسدر  ١٩۴٨در سال ... ون به اين روزھا نرسيدغروو

  : گرديدمعمار پل در جلوی چشم شاعر مجسم 
  

  است که معمار پل رود ارس یزمان دير
  ستانه که شايد قرنھ

  .بر حقارت ساخته خود داردمويه 
  .آه، چه کس اينجاست بداند که چه وقت است بر آن گامی نيست

  نيست ھيچ رھگذری يا نفری بر ره پل
  پيری است غمين مانده به رهچشم 

  *.راه تھی استس که کس نيست و کنون افسو
  

در شھرھای  ،در خود نخجوانوروی ارتش ش ٢٠از سال ھای دھه 
پس االن با آنھا چه . جمھوری خودمختار در پاسگاه ھای مرزی مستقر بود

به طور کلی آيا آنھا در  ؟وضعيت آنھا چگونه خواھد شد ؟بايد کرد
 و اگر می روند آيا ؟را ترک خواھند کرد جاآن ياند نجمھوری می ما

به کجا می  ؟ندومی ر ھا اسلحهادوات زرھی و  با بخش نظامی ھمچون
 بسيار تسؤاال ؟آيا به ميدانی خالی ھمچون بخش ھايی از آلمان ؟روند
پاسخ به اين سؤاالت را بايد در مذاکرات کش و قوس دار رئيس  .است

رؤسای بخش ھای نظامی مستقر در و با  باکو، مسکومجلس عالی با 
 ٧۵زه سرانجام مقرر گرديد لشکر پياده موتوري. جمھوری جستجو کرد

خود از قبيل اسلحه، ادوات زرھی و وسايل نظامی را به  تجھيزاتھمه 
ارتش ملی آذربايجان که در نخجوان استقرار  ۵ھنگ موتوريزه شماره 

اسناد  ھا بخشدر ھمه  ١٩٩١آگوست سال  ميانهدر . تحويل دھد ،يافته بود
 انی ھآگوست نخجوا ١٨در . نظيم گرديدتحويل و تحول ادوات و اسلحه ت

بدرقه می  به گرمی آخرين دسته از سربازان و افسران ارتش روسيه را
از آنھا خداحافظی  ٧۵برابر لشکر پياده موتوريزه  با ايستادن درنمودند و 
   .می کردند
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که اين لشکر در  خاطرنشان ساختدر سخنرانی خود حيدر علی اف 
سيه اما اولين بخش ھای ارتش رو دگرديدر نخجوان مستقر  ١٩۴۶سال 

اکنون « :افزودوی در ادامه . نده بوديک قرن و نيم گذشته به اينجا آمد
آذربايجان استقالل خود و آزادی ملی خود را به دست آورده است و در 

 ٢٧از . تنھا نيروھای مسلح خود را داشته باشددر اراضی خود نظر دارد 
وريزه جوالی تحويل ماشين آالت نظامی، اسلحه و اموال لشکر پياده موت

ارتش ملی آذربايجان آغاز گرديد و اين امری  ۵به تيپ موتوريزه  ٧۵
طبيعی است چرا که از زمان تشکيل اتحاد شوروی ھمه جماھيری که در 

تجھيزات و  ،ترکيب اتحاد بودند خود نيز در دارايی، تکنولوژی، اسلحه
 اتحادپس از فروپاشی آذربايجان بايد . مھمات ارتش شوروی سھيم بودند
سھم خود را دريافت می داشت و لشکر  شوروی و انحالل ارتش شوروی

   .به عنوان بخشی از اين سھم به حساب می آيد ٧۵پياده موتوريزه 
امروز ضمن خداحافظی با آخرين دسته از سربازان و افسران ارتش 

در  ٧۵که در طول حضور لشکر پياده موتوريزه يادآور می شوم روسی 
ش شوروی يکسری پادگان ھای بزرگ و متناسب با نخجوان با تالش ارت

و مؤسساتی ديگر ساخته شده  ھا نظامی، ساختمانمؤسسات نيازھای روز، 
در نخجوان مستقر  ٧۵که لشکر  ١٩۴۶ھم زمان با آن از سال . است

  ترکيب شخصی اين بخش و ساکنان بومی ميانمناسباتی دوستانه گرديد 
 ٧۵واھم ضمن خداحافظی از لشکر به ھمين خاطر می خ. برقرار گرديد

خود را از نظاميانی که در طول سال ھای  قدردانیسپاسگزاری و مراتب 
 .اعالم نمايم ،طوالنی کنار ما در سرزمين نخجوان زندگی کرده اند

و  ٧۵بخصوص آنکه در سال ھای سخت و دشوار اخير فرماندھی لشکر 
تالش ھای  بوشويچاسال وستيسالوبه ويژه شخص فرمانده لشکر سرتيپ ر

باط صميمی با ساکنان جمھوری خودمختار تفراوانی جھت برقراری ار
   »...بستند بکارنخجوان 

البته جبھه خلق چنين بدرقه ای را خوش نمی داشت و ترجيح می داد 
بدرقه : باشدخروج نظاميان ارتش شوروی از جمھوری ھمچون مولداوی 

گرفت و در آن نه از  ای تمسخرآميز که توسط توده مردم صورت می
   .شاخه گلی از جمله ای دوستانه خبری بود و نه

من به سرعت از « :گويدحيدر علی اف در ادامه سخنان خويش می 
از طرف رژيم کمونيستی مطلب  ،دو سو مثل منگنه تحت فشار قرار گرفتم

در ضمن برای اولين بار در آذربايجان به پيشنھاد من . اف و جبھه خلق
ی از جبھه خلق در پست ھای مديريتی در نخجوان به کار گمارده نمايندگان



 382

. افراد جبھه خلق را به عنوان معاون خودم برگزيدم دو نفر از. شدند
پس از اما حتی نخست وزير را از جبھه خلق انتخاب کردم  عالوه بر آن

به برکناری وی  چارو نامشخص گرديد که وی فردی فاسد است مدتی 
   .شدروابط با جبھه خلق قطع  پس از اين. شديم

پس ھمه  ،آخر آنھا فکر می کردند که اگر اين فرد از جانب آنھاست
وقتی که . فکر می کرد اينگونهخود وی نيز . چيز برای وی مجاز است

را حرکاتی تالش کرد تا  ،تحت فشار قرار دادم فسادخاطر ه من وی را ب
ن برابر با خودکشی به عليه من سازماندھی کند اما اين حرکت در نخجوا

واگنی  باوی . کنند تکهکم مانده بود که مردم وی را تکه . حساب می آمد
  .»ی از راه ارمنستان نمی رفتندواگن ھای مسافرباری فرار کرد چرا که 

تالشی از سوی جبھه خلق برای کودتا در  ١٩٩٢سال  در اکتبر
   .م گفتکه در اين باره به تفصيل سخن خواھينخجوان صورت گرفت 

   
  

  ، نخجوان١٩٩٢اکتبر سال  ٢۶ـ  ٢۴
  

شماره  به دستور وزير امور داخلی آذربايجان سرتيپ اسکندر حميداف
صادر شده بود، مقدمه ای شد  ١٩٩٢آگوست سال  ١٨ که در تاريخ ١٧١٨
سياوش جناب حميداف در اين دستور . انجام کودتا در نخجوانبرای 

ن وزير امور داخلی جمھوری فريدون اوغلو مصطفی اف را به عنوا
. ھمين لحظه در نخجوان پيچيد خبر اين .خودمختار نخجوان تعيين نمود

  .می نشانند ياستربر صندلی  را خودافراد : مردم می گفتند
. ش دانشکده ورزش بوديفارغ التحصيل چندی پ در حقيقت شخصاين 

ھه خلق تنھا با شرکت در ميتينگ ھای جب و سالش تمام شده بود ٢۴تازه 
حتی يک روز ھم در ارگان ھای امور  .سری در ميان سرھا درآورده بود

   !ببينيد، چيزی نشده از وزارت شروع کردداخلی کار نکرده بود اما 
ً ھم زمان با آن ف رئيس شعبه امور داخلی  ،احمداف. حميداف تقريبا

 »م«و جناب  ساختبرکنار  بود، باتجربه یمتخصص که منطقه اردوباد را
ا که تجربه ای در ارگان ھای امور داخلی نداشت و مدتی طوالنی در ر

   .به جای وی منصوب نمود ،شھرھای روسيه به تجارت مشغول بود
کارکنان وزارت امور داخلی جمھوری خودمختار پس از باخبر شدن 

کارمندان عادی  حيثيتاز انتصابات جديد به تشکيل کميته دفاع از حقوق و 
خانه را دور ھم وزارت کنانکميته کار ناي. بادرت نمودندو افسران پليس م

خطاب به انتظامی  مأمورانخواست ھای «و بيانيه ای مبنی بر  گرد آورد
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در پای . منتشر نمود »حکومت و وزارت امور داخلی جمھوری آذربايجان
ً  ديده می شد نفر ١۵٠٠امضای بيانيه  تمامی افسران و اسامی که تقريبا

 و اداره راھنمايی و رانندگی مأموران بازجويان، عادی، مأموران
امضا کنندگان بيانيه تأکيد . می گرفتدربرکارمندان شعبه ثبت احوال را 

داخلی وارد مسائل وزارت امور ھای  نخواھند داد ارگاناجازه «که داشتند 
دستورات و احکام «اين بخش ھا تنھا  و تصريح نمودند که »سياسی شوند

که در راستای مبارزه با جنايتکاری و را لی آذربايجان وزارت امور داخ
آنھا  نظرد آورد و از نھدرخوابه اجرا  »قانون شکنی در جمھوری باشد

دستورات و فرامين وزارت امور داخلی که اغراض سياسی را دنبال می «
   .»دنقابل اجرا نمی باش ،دنکن

عالی سپتامبر کابينه وزرای جمھوری خودمختار به مجلس  ١۵در 
پيشنھاد نمود تا سرھنگ عسگر علی اکبراف را به عنوان وزير امور 

شايسته ای بود که به عنوان يک  نامزدعلی اکبراف  .تعيين نمايد یداخل
. انجام وظيفه می کردموفقيت  بادر سمت معاون وزير  متخصص زبده

در جلسه بعدی مجلس  نخجوانمطابق قانون اساسی جمھوری خودمختار 
 نامزددو نفر . له وزير امور داخلی مورد بحث قرار گرفتعالی مسئ

 تر بگوييم اگر دقيقمصطفی اف که از سوی حميداف و . يکی س ،بودند
ايلچی بيک معرفی شده بود و ديگری علی  از سوی تيم رئيس جمھور

آورد و  به دست رأی را ٨۶رأی از  ۶٩سرھنگ علی اکبراف . اکبراف
  .آورد به دسترأی  ٣ی تنھا رقيب و. حائز اکثريت آرا شد

وزير حميداف . ھمه چيز واضح بود و تير به سنگ خورده بودظاھراً 
وزارت امور داخلی  مسئوالنبا دستور خود علی اکبراف و تعدادی از 

وی در سراسر آذربايجان  اتتھديد. کردجمھوری نخجوان را برکنار 
ً به خ ،اجرا نشود شوی گفته بود که اگر دستور. پيچيده بود ود شخصا
د و با توسل به زور به اجرای دستورات خود مبادرت مآ خواھد نخجوان

  .خواھد ورزيد
در چنين شرايطی ھيئت رئيسه مجلس عالی و کابينه وزرای جمھوری 

آمده در وزارت امور  به وجوددرباره شرايط «خودمختار بيانيه مشترکی 
به عادی يط غيرشرا« :صادر نمودند »داخلی جمھوری خودمختار نخجوان

و در دو ماه اخير در وزارت امور داخلی جمھوری خودمختار  آمده وجود
بر روی فعاليت نيروی پليس در بخش  وزارت در ارگان ھای بومی آن

مبارزه با جنايتکاری تأثير منفی داشته و موجب افزايش تشنج اوضاع 
ن آمد به وجوددليل اساسی . اجتماعی سياسی در جمھوری گرديده است

وزير  ،حميداف. فرامين و اعمال ضد قانونی ا، چنين شرايطی دستورات



 384

نقض قانون اساسی را  موازينامور داخلی جمھوری آذربايجان است که 
   .. .نموده است

ھيئت رئيسه مجلس عالی و کابينه وزرای جمھوری خودمختار 
نخجوان اعتراض قاطع خود عليه ھوچيگری دامن زده شده از جانب وزير 

اعالم داشته و اظھار می دارد که حقوق قانون اساسی را ور داخلی ام
آذربايجان از تعرض مصون بوده و از آن به وسيله قانون و ارگان ھای 
قانونگذاری جمھوری خودمختار دفاع بعمل می آيد و به احدی اجازه نقض 

   .»آن داده نمی شود
وری اين بيانيه با تقاضا از رئيس جمھور و شورای عالی جمھ

بررسی بيانيه و اتخاذ تدابير مقتضی جھت دفاع از « آذربايجان مبنی بر
  . به پايان می رسيد »حقوق قانون اساسی جمھوری خودمختار نخجوان

رئيس مجلس عالی جمھوری  ،علی اف. ح: و دو امضا در ذيل نامه
نخست وزير جمھوری خودمختار  ،خانبابايف. خودمختار نخجوان و ش

    ١٩٩٢تبر سال اک ١۵ ،نخجوان
مرکز  ،نخجوانمستقر در اکتبر نيروھای مسلح جبھه خلق  ٢۴در 

مرکز  و وزارت امور داخلی و تلويزيون جمھوری خودمختارراديو و 
 ،سياوش مصطفی اف .را به تصرف خود درآوردند مخابراتبرق اداره 

وزير امور داخلی  ،رئيس جديد وزارتخانه که از جانب اسکندر حميداف
   .گرديد مستقردر اتاق کار وزير  ،يجان به اين سمت منصوب شده بودآذربا

وی  :جيد اوغلو حميداف آمده استمدر اسناد رسمی بيوگرافی اسکندر 
با  را آموزشکده ويژه پليس باکو. به دنيا آمد ١٩۴٨آوريل سال  ١٠در 

ھم را و آکادمی وزارت امور داخلی اتحاد جماھير شوروی مدرک عالی 
بار در  عالی پشت سر گذاشته است و به دليل مسائل سياسی دوبا مدرک 
از ارگان ھای امور داخلی کنار گذاشته شده  ١٩٩٠و  ١٩٨٠سال ھای 

 یآنھا که وی را م. بار مجدداً بازگردانده شده است است و ھر دو
به  آنھا .اقتصادی عنوان می نمودند فساددليل برکناری وی را  ،شناختند

مزاجی وی بود که زود به  تندز اشاره می کردند و آن نکته ای ديگر ني
 در رأس او زمانی که. زود پا را از حدود اختيارات خود فراتر می نھاد

جھت عبرت آموزی ديگران  قرار گرفت،وزارت امور داخلی آذربايجان 
به اجرا درآورد و خود نيز  يکسری عمليات در زمينه مبارزه با فساد

حتی يک بار وقتی . می يافتدرگيری ھا حضور در شخصاً برخی اوقات 
نمانده  کارمندان که فھميد در بانک دولتی جمھوری پولی برای حقوق

ً  ،است در تصميم گرفت افراد متمول را کمی بتکاند و خود نيز علنا
آری، من اين افراد شکم سير را که « :به اين موضوع اشاره کردروزنامه 
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وادار ساختم تا پول ھای مردم را  ،نداز فالکت ملت کسب درآمد می کرد
با آنھا افراد را ناراحت  ”نهنزاکتابی “ با اينکه رفتار. به آنھا بازگردانند

. اينھا داوطلبانه حتی يک گپيک ھم نمی دادند که می کند اما واضح است
من می دانم . به شما اطمينان می دھم که آنھا از اين بابت فقير نمی شوند

   »...ستشان خرده نانی بيش نيبراي ،است آنھا داده شده آنچه که از جانب
آشکار رئيس جمھور ايلچی بيک می خواست در  رضايتوزير با 

پيش از حميداف . نظم خود را برقرار سازد روشینخجوان ھم با چنين 
مطبوعاتی در باکو ترتيب  یحوادث پايتخت جمھوری خودمختار کنفرانس

ً به سر : رج ندادداد و در تھديدات خود خست به خ اگر الزم شود شخصا
جھانی پخش ات اظھارات وی در نشري. می کنم خالیحيدر علی اف گلوله 

علی اف نيز از اين ماجرا باخبر گرديد و به ھمين خاطر با  .شده بود
حيدر علی اف در ميان سخنان خود به اين تماس . حميداف تماس گرفت
چنين در کنفرانس مطبوعاتی  توبه وی گفتم که « :تلفنی اشاره می کند
پس  ،کنی کاگر می خواھی به پيشانی من گلوله شليل. حرف ھايی زدی
. نه اينکه در اين مورد فقط حرف بزنی ،را عملی کن تبيا و تھديد خود

من و ھمه  زنيد،اين چه حرفی است که شما می : در پاسخ گفت حميداف
 واربزرگ یانسان .دشما شخصيت برجسته ای ھستي .ه ھای من فدای شماچب

من در جواب وی گفتم  .من چطور می توانم چنين حرف ھايی بزنم. ھستيد
در  که نخير، تو گفته ای و اين را نه يکی دو نفر بلکه ھمه حاضران

خبرنگاران روزنامه و تلويزيون که از باکو . کنفرانس مطبوعاتی شنيده اند
تأييد  ،نده احضور داشتو در آن کنفرانس مطبوعاتی  نده ابرگشتبه اينجا 

   .»چنين حرف ھايی زده ایمی کنند که تو 
ديگر وقت عملی نمودن تھديدات فرا  ،شدکه مشخص  انگونهو ھم
خلی که از سوی نيروھای مسلح جبھه اکارکنان وزارت امور د .رسيده بود

شب در  ٨ساعت  ،خلق اجازه ورود به وزارتخانه به آنھا داده نشده بود
مردم نيز به آنھا ملحق . وزارت امور داخلی تجمع کردند مقابل ساختمان

مردم به سوی . ھا آتش گشوده شدنپنجره ھا به سوی آپشت از . شدند
   .علی اف آنجا بود. مجلس شتافتند

من : بعدھا حيدر علی اف به اين روزھای مخاطره آميز اشاره می کند
به نام مردان  دستيار وی. اف در باکو زنگ زدمحميد اسکندر هبالدرنگ ب

يک دقيقه . گوشی گرفت و گفت که چند لحظه منتظر باشم تا وصل کند
اسکندر مشغول صحبت با من بوده، که  ینگذشته بود که گفت زمان

  .حميداف اتاق کار خود را ترک کرده و به بيرون رفته است



 386

سپس به رئيس جمھور ابوالفضل ايلچی بيک زنگ زدم و درباره 
 صورتيح دادم و درخواست کردم تا اقدام فوری شرايط پيش آمده توض

شما «: من به وی گفتم »؟مگر چه بايد بکنم« :وی از من پرسيد. دھد
. رئيس جمھور آذربايجان و ھمچنين رھبر جبھه خلق آذربايجان ھستيد
 رھبران جبھه خلق نخجوان و نيروھای سازماندھی شده مسلح غيرقانونی

در حال حاضر در وزارت امور داخلی و  مرتکب شده اند اين جنايات را
در اين صورت . به آنھا زنگ بزنيد و بگوييد که آنجا را ترک کنند. ھستند

در غير اين صورت محيط متشنج . می توان حادثه را پايان يافته تلقی نمود
برای بار دوم . پی نداشت متأسفانه اين مذاکره نتيجه ای در. تر می شود
. و آصف کالنترلی ھم کنار من حضور داشتندغفار محمداف . تماس گرفتم

مردم در حال تجمع  .ابوالفضل بيک، وضعيت دارد بدتر می شود: من گفتم
. پذيردبايد اقدامات عاجل صورت  .خونريزی شود ممکن است. ھستند

غفاربيک و آصف بيک ھم با وی تلفنی صحبت کردند اما رئيس جمھور 
  . »که مشورت خواھد کردتنھا گفت  ،زدنحرف خاصی نيز ھا به آن

سرازير  عالیبا گذشت زمان مردم بيشتری به سوی ساختمان مجلس 
صدای  ،برگزار شده بود برنامه قبلیدر ميتينگی که بدون . می شدند
. »ھمه به دفاع از حيدر علی اف برخيزند« :به گوش می رسيدفراخوان 

آمده  در خبرھای موثق وزارت امور داخلی جمھوری خودمختار نخجوان
و به  ندبرخی از اعضای جبھه خلق زخمی شد به ھنگام اين حادثه«: بود

ً اعضای جبھه خلق . وارد گرديد صدمات جسمیآنھا  نزديکی ھای  تقريبا
 و ساختمان وزارت امور داخلی و مرکز راديو اکتبر ٢۴شب  ١٠ساعت 

   .»تلويزيون را ترک نموده و در ستاد جبھه خلق جمع شدند
حکومت به شکست انجاميده بود اما خطر  گرفتن دست بهتالش برای 

  .ھمچنان در کمين بود
ق راديو در نطقی خطاب به ياکتبر حيدر علی اف از طر ٢۵در 

رھبران جبھه خلق خواستند با فرستادن « :نخجوانی ھا اظھار داشت
اخبار تعجب . نيروھای مسلح از آذربايجان به اينجا در نخجوان کودتا کنند

اسکندر حميداف می خواھد يکسری عمليات . ا می رسدآوری به م
وی می خواھد با گروه مسلح به اينجا بيايد . مسلحانه در اينجا صورت دھد

در حال حاضر جبھه خلق نيروھا را برای ... و قلع و قمع راه بيندازد
در  ؟چنين شرايطی به نفع چه کسی است. سرکوبی ملت نگه می دارد

بھه خلق است که منافع طمعکارانه خود را دنبال ج اينجا قوی ترين مافيا
   ...می کند
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در جبھه خلق . من حاضرم زندگی خود را قربانی مردم آذربايجان کنم
  .ھستند که می خواھند حيدر علی اف را از بين ببرند یافراد بسيار

 در اينجا به وجود آمده را کهمن می خواھم که مردم حقايق و شرايطی 
ون در آذربايجان تالش می شود تا حقوق قانون اساسی اکن. بدانند ،است

جمھوری خودمختار نخجوان را نقض نمايند و خودمختاری آن را لغو 
بر اين امر  ،يک گروه از نخجوانی ھا که در باکو زندگی می کنند. کنند

 ،بانفوذترين نخجوانی که در باکو زندگی می کرد. (»پافشاری می کنند
   بود و اين مطلب برای شنوندگان سخنرانیرئيس جمھور ايلچی بيک 

  ).علی اف بدون ھر گونه توضيحی آشکار بود
جمھوری  اما قانون اساسی« :حيدر علی اف در ادامه می گفت

  »...خودمختار نخجوان ابدی است و آن تا ابد خواھد ماند
ارزيابی عملکرد فرج قلی اف رئيس جبھه خلق «وی شھروندان را به 

سياوش مصطفی اف  ،ھه خلق نخجوانبلی اف رئيس جآصف ق ،اردوباد
که به تالش برای جبھه خلق اردوباد  عملکرد وزير منصوب غيرقانونی و

  .خواند فرا »کودتا اقدام نموده بودند
تأمين اتحاد آذربايجان  .ھمه مردم آذربايجان است وظيفهاستقالل ما «

ودم بگذرم من حاضرم از زندگی خ. ھمه بايد متحد شوند. ضروری است
   .»اما اجازه نمی دھم نخجوان را از آذربايجان جدا کنند

اکتبر مجلس عالی جمھوری خودمختار نخجوان جلسه فوق  ٢۵در 
خلع سالح گروه «نمايندگان مجلس مصوبه ای درمورد . العاده تشکيل داد

   .به تصويب رساندند »روز ٣ھای متشکل جبھه خلق در عرض 
به قلم مرتضی علی ی مقاله تند »جواننخ«در ھمان روز روزنامه 
گيری تند عليه  وی در اين مقاله به موضع. عسگراف را به چاپ رساند

اين دانشمند . اسکندر حميداف پرداخت ،وزير امور داخلی آذربايجان
طولی نکشيد که . حقوقدان تأکيد داشت که اين حرکت تروريسم واقعی است

   .نسبت به مقاله وی واکنش داده شد
علی . صورت گرفتن اتفاق در ساعات پايانی روز در باکو اي

عسگراف کار خود را در دانشکده حقوق شناسی آذربايجان به پايان رساند 
در مورد اين  خودوی . خود رفت قديمی »مسکويچ«و به سوی ماشين 

قبل از اين حادثه دو پسر ناشناس در مقابل ساعاتی که  می گفتحادثه 
ن طرف می رفتند و از اطرافيان می پرسيدند که اين طرف و آبه کرسی 

  ؟والً رئيس کرسی چه زمانی می آيدممع
خانه نزديکی به . مردمعموالً تنھا با ماشين برمی گ. من آنھا را نديدم«

ماشين را در پارکينگ . ھست نريمان افدر خيابان  خانه ام. ام رسيدم
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در . ت منزل وارد شدمخانه نانی خريدم و به حياپس از آن در راه . گذاشتم
 در حال بازی بچه ھااول فکر کردم . ھمين لحظه يکی به طرف من آمد

چند  موفق شدوی  .بوددر دست يکی از مھاجمان چاقو  ...اما ھستند کردن
لم به پای من زد و من به زمين ديديگری ھم با  .بزندم ضربه به صورت

ن دويد تا پليس را يکی از ھمسايگا. می ريختاز زخم ھايم خون . افتادم
با  نيز ھمسرم. ..دويد ھمسرمخبر کند و ھمسايه ای ديگر به دنبال 

   »...اورژانس تماس گرفت و مرا به بيمارستان بردند
مرتضی علی عسگراف مجبور شد شش ماه در بيمارستان تحت درمان 

از نخجوان با  ،وقتی حيدر علی اف از اين ماجرا باخبر شد. قرار گيرد
 .»مرتضی معلم، شما به خاطر من ضربه خورديد« :رفتوی تماس گ

من افتخار می کنم که به « :علی عسگراف در جواب وی گفت مرتضی
زنده که  حيدر علی اف، حاال. خاطر دفاع از حيدر علی اف صدمه ديده ام

  .»آنھا را می بخشم ماندن من برای شما ارزش دارد، من
   
   

  »شماست پاسخآذربايجان منتظر «
  

رئيس پارلمان جمھوری آذربايجان در طول  ،ضی علی عسگرافمرت
به ندرت آن حادثه را بر زبان می آورد اما  ٢٠٠۵تا  ١٩٩۵سال ھای 

رونمايی چاپ اول کتاب ما  مراسم امروز. امروز روز بخصوصی است
درباره سياستمداران، رجال ادب و ھنر درباره اين کتاب و . برگزار شد

در سالن بزرگ مرکز فرھنگ . مشغول بودندبه گفتگو حيدر علی اف 
در پايان مالقات . آمده بود به وجود و صميمانه ای محيط گرم »آتاتورک«

. روز شنبه بود. مرتضی علی عسگراف ما را به مجلس ملی دعوت نمود
علی  مرتضی .حضور داشتنددر اين ساختمان بزرگ  ھا تنھا نگھبان

به اتاق استراحت خود ما را سپس عسگراف پارلمان را به ما نشان داد و 
ھمه چيز مانند زمانی که حيدر علی اف بر شورای عالی . دکردعوت 

تنھا يک تقويم زيبای . به ھمان صورت حفظ شده بود ،رياست می کرد
 چاپ گشته علی افجديد با تصاويری از حيدر علی اف که به ھمت بنياد 

  .شده بود فزوده، به اين مجموعه ااست
ی ديگر گستره بندر و از سو جره از يک سو برج تلويزيونپن پشت از

   .کوچه ھا ديده می شود باکو و پلکان
از وی می  .خی در سمت راست پنجره به چشم ما می خورداسور
ف ووی ھنرمندانه با آوردن کلمه ای از فيلم معر ؟اين چيست: پرسيم
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وپاشی وز ھم پس از فرنکه ھ »آفتاب سفيد صحرا«دوران شوروی به نام 
بسته  رگبار«: به ما پاسخ می دھد ،است شوروی به فراموشی سپرده نشده

اينجا را به  ١٩٩٣مھاجمان جبھه خلق در حوادث اکتبری سال . »بودند
داشت و من  هاحيدر علی اف آن را به عنوان يادگار نگ. نده بودرگبار بست

   .زده نشودھم دستور دادم به آن دست 
، گالبی و گويجه نخجوانی خودنمايی می بر روی ميز گيالس، توت 

  . بنشينيد، می خواھم از شما پذيرايی کنم: کرد
مصاحب ما با آشنايی اولين خود به دنبال اين بوديم که دريابيم در ذھن 

از ميان صحبت ھای وی پاسخ خود را دريافت . حيدر علی اف چگونه بود
م بحث راجع به به ھنگا ١٩٧٨در سال دبير اول کميته مرکزی . داشتيم

را جمھوری حقوقدانان معروف  ،طرح قانون اساسی آذربايجان شوروی
  .بين آنھا بودھم در  مرتضی علی عسگراف. جھت مشورت دعوت کرد

وی با موفقيت دانشکده حقوق شناسی دانشگاه دولتی آذربايجان را پشت 
تحاد احقوق دولتی آکادمی علوم  انستيتویو در آسپيرانتوری  نھادسر 

دانشمند جوان و با . پذيرفته شد مسکودر  جماھير شوروی سوسياليستی
علوم حقوق شد  نامزداستعداد پيش از موعد از پايان نامه خود دفاع کرد، 

در دانشگاه عزيز خود وی . رسيد یو پروفسور یدکتردرجه و بعدھا به 
برگزيده  یتکرسی حقوق دول ياستکرسی حقوق بين الملل و ر ياستربه 
عھده را  رياست دانشگاه دولتی باکو ١٩٩۶تا  ١٩٩٣در سال ھای  .شد

اثر علمی، مونوگرافی و کتاب درسی  ٢٠٠بيش از  او تا کنون .دار گرديد
   .تأليف نموده است
درباره اولين ديدار خود با حيدر علی اف خاطرنشان  علی عسگراف

  :می سازد
د خود دعوت حيدر علی اف گروھی از حقوقدانان از جمله مرا به نز«
پيشنھاد شده بود که زبان آذربايجانی به عنوان زبان دولتی اعالم . نمود
من گفتم که زبان  ”؟نظر شما چيست“ حيدر علی اف پرسيد. شود

اين . به موازات زبان دولتی روسی باشد يدآذربايجانی در جمھوری ما با
  . »اولين ديدار ما بود
  .نبودنھا ديدار آکنيم که آخرين  می و اما اضافه

  
بسياری از دانشمندان که  قبل از حوادث نخجوان ١٩٩٢در سال 

 ،احساس می کردندرا تفرقه و نفاق مھلک در جامعه  روزافزون افزايش
خطاب  »شماست پاسخآذربايجان منتظر «نامه ای سرگشاده تحت عنوان 
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بنياداف،  ر پای آن امضای آکادميسين ھا ضياد. به حيدر علی اف نوشتند
ف، اعضای وابسته آکادمی علوم آذربايجان امرز مقصوداف، عمر الدارفرا

اقرار علی اف، کريم کريم اف، محمدتقی جعفراف، صابر حاجی اف، 
 ھا ووا، پروفسوراخلق زينب خانالر خليل رضا اولوترک، ھنرمند شاعر

 ائيلعلی عمراف، الدار ابراھيم اف، ميخ :نمايندگان مجلس آذربايجان
ھای  جايزهقدان برجسته مرتضی علی عسگراف، دارندگان حقو ،زابيلين

نفر  ٩١ اسامی در مجموعو ... دولتی، اساتيد معروف، مديران مؤسسات
 معنویو انتخاب  دوران گواهچنين اسنادی در تاريخ به مثابه . ديده می شد
   :ساب می آيندانسان به ح

   !حيدر علی اف محترم«
ی ما و مردم ما روز به روز ھمه ما شاھد ھستيم که شرايط جمھور

ً در بحران س به آذربايجان. بدتر می شود اسی و يمعنی واقعی کلمه حقيقتا
دليل اساسی اين امر بحران حکومتی در جمھوری  .اخالقی فرو رفته است

ارگان ھای عالی دولتی و . است که در سال ھای اخير عميق تر شده است
در  ”واقعيات موجودمطابق “ خالف قانون اساسی ا اعمالاداری حکومت ب

اغلب ارگان ھای دولتی بدون ھيچگونه . قرار گرفته اندفلج وضعيت 
  .دنو عمل می نماي اند مبنای قانونی تشکيل شده

حکومت کنونی نمی تواند جريانات سياسی و اجتماعی  خالصه آنکه
جامعه بيشتر بر اساس فرضيات غيرواقعی . جاری کشور را کنترل نمايد

ست که در ا اما وحشتناک تر آن .نه براساس نص قانون ،ی شوداداره م
. الحات بنيادين صورت نمی گيردصسيستم ھای اقتصادی و سياسی ا

اصول تقسيم حکومتی که در قانونگذاری استقالل دولتی جمھوری 
معلق مانده و در راه ساختار حقوقی کشور گام  ،است آذربايجان نوشته شده

در صورت فقدان تخصص، تجربه و توان، . تواقعی برداشته نشده اس
مايه تعجب است که ھمه از رئيس . به زور متوسل می گردد حکومت

خود اعالم ه ھای جمھور گرفته تا افراد مختلف صاحب منصب در مصاحب
می دارند که ھيچکس نمی تواند ما را از حاکميت محروم نمايد چرا که 

   .نيروھای ارتش و پليس در اختيار ماست
ايد آنھا که تا ديروز از صبح تا شب درباره دموکراسی در کوچه ھا ش

ماھيت واقعی دموکراسی را برای خود خوب جا  ،و ميادين حرف می زدند
پليس و  ،نيروھای ارتش وکراتيک اصيلمدر کشورھای د. ينداخته اندن

نه به  ،ين نيروھااديگر نھادھای اجرايی خارج از سياست ھستند و 
نيروھای مشخصی ھم در داخل . مت می کنندخده مردم حکومت بلکه ب



 391

کشور و ھم در خارج از کشور از بی تجربگی سياسی، بی کفايتی اداری 
اگر تا ديروز . استفاده می کنندو گرايش شديد حاکميت به قدرت سوء

امروز دارايی ما به  ،به غارت برده می شد وسرمايه آذربايجان از يک س
انحصارطلبان غربی که از سوی . رده می شودعناوين مختلف به يغما ب

دوران  زنفت باکو را که ا ،برخی کشورھای شرقی بيرون رانده شده اند
اگر از اين . بسيار آسان در دست گرفته اند ،گذشته به آن چشم داشته اند

ما که تازه از خفقان سياسی رھا گشته ايم به  ،ادامه يابد اينگونهپس نيز 
چرا که مانده پتانسيل اقتصادی  خواھيم افتادادی زودی در اسارت اقتص

   .جمھوری به تندی فرو پاشيده و ثروت ھای طبيعی به يغما می رود
تخصص به جھت مصدھا نفر از نمايندگان روشنفکر و کادرھای عالی 

 اميدی ازنازندگی و  ثباتعدم استمرار آن و به جھت  و سختی شرايط
البته شديدترين ضربات به توده  .درا ترک می کنن کشور آينده جمھوری

حوادث  اينگونهسير . ھای خلقی و طبقات پايينی جامعه وارد می شود
عدالت “ای نزديک ھيچ نشانی از مفھوم  نشان می دھد که در آينده

 قراردادن ويژگی مد نظر ناتوانی حکومت در. باقی نخواھد ماند ”اجتماعی
مال سياست ھای بی قاعده اع ،جديد و گرايشات مترقی جامعه عصرھای 

بخش اداری  توان انجام وظيفه درکه  ـ اشخاص اتفاقیکادری و انتصاب 
 دشوارشرايط بسيار  ،ساختار دولتی باالی رده ھایبه  ـ را ندارند

   ...جمھوری را دشوارتر می سازد
ن نفر اھزار زندگیو  که پايانی بر آن تصور نمی شود غتوطئه قره با

و خانواده ھای بسياری را از کانون گرم خويش  برده از مردم را از بين
از سوی بسياری از افراد دستمايه سياسی قرار گرفته  است، محروم ساخته

ھت کسب مقام تبديل جو اين مناقشه به عنوان منبع درآمد و وسيله ای 
چرا تنھا در صحنه سياسی آذربايجان ديده می شود  ”تسريع“. گشته است

در ميان رھبران اين  جديدی در آن پديد می آيند اماھر روزه احزاب  که
 به دستپيشوايی قدرتمند که بتواند اعتماد عميق ملت را  احزاب سياسی

و توان متحد ساختن اشخاصی از  اشداز نفوذ بين المللی برخوردار ب ،آورد
   .وجود ندارد ،باشدشته گروه ھای مختلف اجتماعی را دا

   !حيدر علی اف گرامی
يط کنونی شما تنھا فردی در جمھوری ھستيد که می تواند اين در شرا

شما می توانيد بر اساس تجارب . خود بگيرد دوشوظيفه خطير را بر 
چندين ساله خود در ساختار دولتی در کوتاه مدت حزبی عظيم، قدرتمند، 

بدين رو . آوريد که بتواند مردم را متحد سازد به وجودبانفوذ و با پشتکار 
ً ھمه بعمل آمده اد به نتايج نظرسنجی با استن از افکار اجتماعی در تقريبا
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 یھزاران شھروندنامه مناطق آذربايجان و با توجه به پيام ھای شفاھی و 
به اين نتيجه رسيديم که رھبر  ،است که به کميته تشکيالتی ما ارسال شده

ته که تصميم به تشکيل آن گرف) آذربايجان نوين( ”ينی آذربايجان“حزب 
فقط چنين حزبی می تواند به مقاصد . تنھا شخص شما می تواند باشد ،ايم

خود تعيين شده برسد و توده مردم از طبقات مختلف جامعه را به دور 
در زندگی سياسی و اقتصادی آذربايجان را  ايجاد شدهمتحد سازد و شکاف 

مئن مط. ردبرداشايسته گامی ساختار دولتی  بھبود و در امر مسدود سازد
انديش، حزب سياسی اشخاصی ژرف  ”ينی آذربايجان“ھستيم که 

خواھد بود که از عرق ملی برخوردار  درستکار، بافرھنگ و متمدن
اگر . حيدر علی اف متحد گرديده اند ،ھستند و به گرد ريش سفيد انديشمند

دولتمردی سترگ ھمچون شما بنيان گذاشته  به دستپايه ھای اين حزب 
ينی “ما . مکتب شکوفايی نسل ملت ما خواھد شداين حزب  ،شود

را به عنوان حزبی می بينيم که توده ھای مردم را در صفوف  ”آذربايجان
آورده و دارای نيروی عظيم تشکيالتی و کالن  خود با افکاری جديد گرد

  ...می باشد
   !حيدر علی اف

ما  ھزاران شھروند آذربايجان با خرسندی آماده پيوستن به اين بيانيه
از . ما تازه اولين گام را به نام يک عده از روشنفکران برداشته ايم. ھستند

جانب خود و ھمچنين از جانب ده ھا ھزار نفر از اھالی آذربايجان از شما 
 ،را که تشکيل خواھد شد ”ينی آذربايجان“رھبری حزب  ،خواھش می کنيم

   .بپذيريد
   .»تصميم قطعی شماست و پاسخمنتظر آذربايجان 

حيدر علی اف چه پاسخی به “ :علی عسگراف می پرسيممرتضی از 
   ”؟شما داد

نامه و برنامه نکنيم و نظام عجله. ـ پيشنھاد کرد تا خوب فکر کنيم
اکتبر بر روی پاسخ خود به ما که ديگر  ٢۴وی تا . تھيه کنيمحزب را 

  .کار می کرد يم،نام گرفته بود »٩١گروه «رسماً 
بياييد اين سند تاريخی را « :يشنھاد کردمرتضی علی عسگراف پ

   :»قدرھا ھم معروف نيست آخر اين سند امروز آن. بخوانيم
   !روشنفکران محترم«

در روزنامه  ١٩٩٢اکتبر  ١۶که در را با کمال احترام نامه شما 
نامه شما، اخبار مطبوعات و . کردممالحظه  ،به چاپ رسيد »سس«

با اطمينان  ،ق مختلف آذربايجان می رسدتلويزيون و نامه ھايی که از مناط
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 به وجودحکايت از آن دارد که در آذربايجان شرايط بی نھايت دشواری 
   .قابل درک است آذربايجان در اين شرايط تشويش روشنفکران. آمده است

تاريخی است و  رويدادیآوردن استقالل جمھوری آذربايجان  به دست
ھمه آذربايجانی ھا به آن افتخار  و بدون شک ھمه شھروندان آذربايجان

   .می کنند
پيش عين حال اين اتفاق مھم وظايف خطير، پيچيده و سختی در  در
عمده اکنون . ن قرار می دھددولت مستقل آذربايجان و مردم آذربايجا روی
آوردن شرايط زندگی  به وجودساختن دولت، تثبيت استقالل و وظيفه ترين 

ھر . و تأمين استقالل و امنيت آذربايجان است آزاد و آرام، رفاه شھروندان
  .ميھن پرستی بايد در اين کار نيک و شايسته سھمی از خود بگذارد

نامه شما می خواھم يکسری نقطه به در پاسخ  ھمچنينبدين لحاظ و 
   .ميان بگذارم دربا شما نظرات و خواست ھای خود را 

وردن استقالل آ به دستکه  نمايمروری است قيد ضپيش از ھر چيز 
، شروع شد ٨٠اوايل سال ھای دھه  ازدولتی جمھوری آذربايجان که 

ست که در اتحاد شوروی اجريانات اجتماعی و سياسی ھمان نتيجه منطقی 
اين پروسه ھای عينی اجتماعی به . و در سراسر جھان رخ داده است

موجب کنار رفتن حزب کمونيست  و گشت فروپاشی اتحاد شوروی منجر
 ١۵آوردن استقالل از سوی  به دستد شوروی از صحنه تاريخ و اتحا

اتفاقاتی که پس از آن رخ داد از جمله شناخت . جمھوری اتحادی گرديد
کشورھای جديد مستقل از قبيل جمھوری آذربايجان از سوی کشورھای 

سازمان ھای مختلف بين المللی و سازمان ملل متحد با معيارھای  و جھان
  .داشت مطابقتللی ارتباطات ميان کشورھا بين الم قوانين

نمی توان  است آورده به دستبه اين خاطر استقاللی را که آذربايجان 
سازمان ھا و  ،سياسی ـ وجه به حساب نيروھای مشخص اجتماعی به ھيچ

 تکرار می کنم اين، نتيجه پروسه. از جمله جبھه خلق گذاشت مجزاافرادی 
ت تقدير و روزگار به ملت آذربايجان و ھای عينی تاريخی و ھديه ذيقيم

   .ملت ھای جماھير سابق اتحادی است
بدين رو استقالل حکومت آذربايجان سرمايه ملی تمام مردم آذربايجان 

 و در انحصار بعضی احزاب سياسیامر است و نبايد اجازه داد که اين 
   .بعضی اشخاص درآيدانحصار  ھمچنين در تشکل ھا و

آوردن کشوری ملی  به وجودتی آذربايجان و ثبات استقالل دول
امه ريزی ننيازمند تالش پيگير و بر قانونمنددموکراتيک و جامعه ای 

کالن با استفاده از حداکثر پتانسيل اجتماعی سياسی و اجتماعی اقتصادی 
در  ،اگر مردم يک کشور حقوق خود را بدانند و از آن دفاع کنند. است
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فکر می کنم . کوچک نيز بزرگ خواھد شد ترين زمان حتی کشوری کوتاه
   :در اين راه عمده وظايف عبارتند از

. و حل فوری مسئله قره باغجنگی خروج آذربايجان از وضعيت . اول
ما بخشی از . سال است که ميان آذربايجان و ارمنستان جنگ ادامه دارد ۵

قاط اراضی خود را از دست داده ايم و در مناطق ھم مرز با ارمنستان ن
ھزاران انسان کشته شده اند، عده ای . مسکونی بسياری ويران شده است

عزيز خود  صدھا ھزار نفر وطن. معلول و ناتوان شده اند ،نيز مجروح
صدمه ھای مادی و . و مھاجر و آواره گشتند نددر جمھوری را ترک نمود

وحشتناک تر . معنوی وارد شده به جمھوری تا به حال سابقه نداشته است
اکنون يک سال قبل  نھمچو. نمی شود ديدهست که پايانی بر اين فاجعه نآ

و مشخص  در ارگان ھای رھبری دولتی آذربايجان تدابير اساسی دقيقھم 
سياسی ضروری در خصوص مسئله قره باغ وجود  ـ و استراتژی نظامی

به نظر می رسد که عمليات ھای نظامی در قره باغ و ديگر مناطق  .ندارد
   .خودسرانه صورت می گيردمرزی 
عميق شدن بحران اجتماعی اقتصادی در آذربايجان و افت سطح . دوم
آمار وضعيت . می آورد به وجود بسيارینارضايتی ھای  اھالیزندگی 

انسان را ) ـ مؤلف ١٩٩٢(ماھه سال جاری  ٩اقتصادی جمھوری در مدت 
درصد  ٢۵درآمد ملی و توليد محصوالت صنعتی . به وحشت می اندازد

وضعيت در کشاورزی و تأسيسات زيرساختی از اين . افت داشته است
ـ  ۵افت سطح اقتصاد آذربايجان در  گرفتننظر  بنابراين با در. بدتر است

قدرھا ھم برآورد آنکه جمھوری با چه مشکالتی روبرو  سال اخير آن ۶
  .سخت نخواھد بود ،است

کشاورزی و  نعتص، طبيعیمنابع  ثروت بی پاياناز  آذربايجان
. فکری و نيروی معاصر کارگری برخوردار است یباالپتانسيل  مترقی،

شدن سطح زندگی  از ھمه اينھا بايد در تثبيت استقالل جمھوری و بھتر
تنھا در بخش کشاورزی می توان با باال بردن توليد در . اھالی استفاده نمود

ت کشاورزی طول يک سال به رشد قابل مالحظه ای در توليد محصوال
متأسفانه در جمھوری از تمام اين منابع غنی در سطوح الزم . دست يافت

   .استفاده نمی شود
نتيجه رسيد که ارگان ھای دولتی و حکومتی برنامه  اينبه  توانمی 

دقيق اقتصادی و استراتژی مشخص جھت برون رفت از شرايط بحرانی 
مردم صورت نمی  بردن سطح زندگی برای باال حرکتیھيچ . را ندارند
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 از در اين عرصه نيز بسياری ،است که تجربه نشان داده انگونهھم. گيرد
  .امور به امان خدا رھا شده است

کادری موجبات نارضايتی و اعتراض نادرست سياست ھای . سوم
ترفيع اشخاص به پست ھای . می آورد به وجودبحق توده وسيع مردم را 

ات کاری، دانش، توان و تجربه در مديريتی بدون در نظر گرفتن خصوصي
عرصه ھای اقتصادی و اداری فقط به خاطر انتساب آنھا به جبھه خلق 

گاه  مردم ھيچ. معيارھای قانونی را نقض نموده و به نتايج بدی می انجامد
در طول سال . به جبھه خلق چنين حقوق و اختيارات استثنايی نداده اند

ادی، علمی، فرھنگی و اجتماعی ھای گذشته در بخش ھای اداری، اقتص
 ،تجربه ،که از دانش کافیپرورش يافته اند ی ملی يجمھوری کادرھا

ھر گونه  بايد ھمه آنھا فارغ از. شايستگی و فرھنگ وااليی برخوردارند
جذب ، ش ھای اجتماعی سياسی و سازمان ھاجنب و انتساب به احزاب

  .فعاليت ھای خالقانه گردند
ر روسيه، اوکراين و در ديگر جماھير خارج از آذربايجان د

که در دانشگاه ھای معتبر، مراکز  کار و زندگی می کنندآذربايجانی ھايی 
به د و تجربه عظيمی نعلمی و دانشسراھای نظامی کشور تحصيل نموده ا

 ـ جھت جذب اين اشخاص به کار در وطن آنھابايد  .آورده اند دست
آنھا می توانند با تالش مؤثر . ذ گرددالزم اتخا تدابير ـ آذربايجان مستقل

خود سودآوری عظيمی برای آذربايجان نو، دموکراتيک و مستقل داشته 
   .باشند

ثبات استقالل دولتی آذربايجان قبل از ھر چيز وابسته به  .مچھار
نجات از توتاليتاريسم . مصونيت قوانين جمھوری و حاکميت قانون است

د متوازن دموکراسی، پلوراليسم در سطحی کامل تنھا در شرايط رش
 وجدان،  صحبت از آزادی بيان،. سياسی و تأمين حقوق انسانی ممکن است

حق انتخاب کردن  مالکيت خصوصی و ، دفاع ازگذاری سرمايهحمايت از 
ھر شھروند آذربايجان قطع نظر از مليت، دين، زبان . و انتخاب شدن است

از . موکراتيک را داشته باشدو عقيده سياسی بايد اين حقوق و آزادی د
ساخت دولت  امرنظر من ھمه شھروندان و نمايندگان مختلف بايد در 

آذربايجان جديد مستقل متعلق به ھمه مردم آذربايجان . مستقل شرکت نمايند
  .است

تجزيه تالش ھايی است که در جھت  عمدهدر اين اواخر خطر  .پنجم
يد جلوی چنين تالش ھايی قطع با به طور. صورت می پذيردآذربايجان 
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آمده را از راه دموکراتيک  به وجودضروری است مشکالت . گرفته شود
   .و متمدنانه تنظيم نمود

انسان ھايی بوده وطن ھمه و صدھا سال  در طول ده ھا آذربايجان
و توسعه آذربايجان واحد  حفظ. است که در اين سرزمين سکونت داشته اند

ی از خصوصيات مھم و شرط عمده ثبات بر اساس اصول دموکراتيک يک
   .دولتی آذربايجان مستقل است

ديگر مشکالت مربوط به زندگی امروزه مردم و سرنوشت آينده 
می سازد اما قبل از پاسخ به نامه شما ضروری  نگرانمرا آذربايجان نيز 

فکر می کنم حل نمودن . دانستم توجه شما را به نکات مذکور جلب نمايم
ترين زمان ممکن برای آذربايجان مستقل بسيار حائز  ر کوتاهاين مسائل د
و  حالکسی حق ندارد نسبت به مشکالتی که به وضعيت . اھميت باشد

   .بی اعتنا بماند ،آينده آذربايجان مربوط می شود
فکر می کنم ضرورت عينی تأمين پلوراليسم سياسی بر اساس 

تشکيل حزب دموکراسی دولت مستقل آذربايجان موجب پيشنھاد 
   .شده باشد، که در نامه شما به آن اشاره گرديد ”ينی آذربايجان“سياسی 

چنين حزبی که در زندگی اجتماعی سياسی آذربايجان مشارکتی فعاالنه 
می تواند در ثبات و پيشرفت دولت مستقل آذربايجان نقشی ، داشته باشد

   .تاريخی ايفا نمايد
فعاالنه در فعاليت ھای آن  من حاضرم ،اگر چنين حزبی تشکيل شود

   .شرکت نمايم
  علی اف. ح ،ات عميقاحترام با

  »، شھر نخجوان١٩٩٢اکتبر سال  ٢۴
  

در آن روزھا از نبرد در روستاھای مرزی در مناطق روزنامه ھا 
سھمگين گروه  تبيک و قبادلی و ھمچنين درباره حمالاووز، گدا، تغستافاآ

از و  ناطق مسکونی مربوط به آنھای متشکل مسلح ارامنه به آقدام و م
 و صف نان، شير. می نوشتند آسيب ديدگان و ده ھا خانه ويران شده

حتی ديگر با کوپن ھم نمی توانستند ارزاق  .دگوشت طوالنی تر می ش
مشکالت . بيشتر مردم بيکار مانده بودند. تھيه کنند پيوستهمورد نياز را 

بر روی پل ارس ود اما در نخجوان محاصره شده دو سه برابر شده ب
و ھمه اراده  .در راه بود از کشور برادر ايران کمک ھای بشردوستانه

 را سر خودمختار جمھوری نخجوانی ھا. گرفته بودند بکارھمت خود را 
   .پا نگاه می داشتند
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اکتبر گروه  ٢٧وزير امور داخلی آذربايجان در  ،اسکندر حميداف
افراد  از نفر ٣۵٠و  کردو جمع را در باک) گرگ خاکستری( »بزگورد«

ً . نمود آمادهتا بن دندان مسلح را  فرمانده وی تصميم داشت شخصا
 :اعزامی به نخجوان سرکش باشد اما در آخرين دقايق فرمان آمد نيروھای

حمايت توده مردم از وی و  ھم ،علی اف شجاعتھم  !»عقب نشينی«
رئيس جمھور . اراده واحد مجلس و حکومت خودمختاری کارگر افتاد
در اين صورت . آذربايجان نمی توانست از اين موارد بی اعتنا بگذرد

در جلسه فوق العاده مجلس . مناقشه در سطوح بين المللی مطرح می گشت
من برای درخواست « :انگيزی ايراد نمودبرعلی اف نطق ھيجان  عالی

 مراجعه کردهبوريس نيکاليويچ يلتسين کمک به رئيس جمھور روسيه 
باکو . نمايندگان مجلس با دست زدن از اين خبر استقبال نمودند. »ام

کرملين نماند و نخجوان را  قابل پيش بينیمنتظرعکس العمل صاحب غير
   .کوتاه یفقط برای مدت در حقيقتآرام گذاشت اما 

اکنون ديگر حيدر علی اف می توانست به طور کامل به ساختن حزب 
 و شورای سياسی. شدمؤسسان برگزار  گرهنک. بپردازد »ينی آذربايجان«

. شد برگزيدهحيدر علی اف به رياست حزب . گرديدھيئت رئيسه انتخاب 
درباره اولين گام ھای حزب  ١٩٩٢در اوايل دسامبر  »نخجوان«روزنامه 

پس از . مرتضی علی عسگراف مصاحبه ای طوالنی ترتيب دادبا جديد 
روز به عضويت  ١٠ر مدت ھزار نفر د ٣٠نزديک به مؤسسان  کنگره

  .حزب درآمدند
قدرت و « :اين مصاحبه اظھار داشت درمرتضی علی عسگراف 

حيدر  ،ست که رجل برجسته سياسیا نبرتری حزب ينی آذربايجان در آ
و تجربه عظيم رھبری دولتی خود آن را بی آاليش علی اف با دانش 

   .رھبری می کند
توصيف “ر اثر خود به نام د یمعروف يونانمتفکر و مورخ  ،خرپلوتا

خود، با  درايتعقل و با می نويسد که رھبر ملت بايد  ”نسبی زندگی
. ، با جسارت و دورانديشی خود برای ديگران الگو باشدمعنوی خلوص

 ،فرانکلين روزولت. فکر نمی کنيم نيازی به اثبات اين حقيقت ساده باشد
مھوری آمريکا انتخاب برجسته آمريکايی چھار بار به رياست ج سياستمدار

موجب نجات رجل معروف دولتی فرانسه نيز دو بار  ژنرال دوگل، .شد
آيا می تواند فرانسه را  که وقتی از وی پرسيدند. گرديدملت و کشور خود 

ر گا. من فرزند ملت فرانسه ھستم“:جواب داد ،نجات دھد احتمالیاز فاجعه 
بار به کمک آنھا  دص مردم از من بخواھند من حاضرم نه دو بار بلکه

  .”شتابمب
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سياسی و شخصيت ھای  ،تجربه نشان می دھد که رجال عظيم دولتی
در خود احساس می  يھنمسئوليت عميقی در قبال م ،خلققدرتمند و صادق 

از چنين  ”ينی آذربايجان“رھبر حزب  ،حيدر علی اف ،آری. کنند
ر عظيمی صبر، اراده و پشتکا ازوی . آيد به شمار میيی شخصيت ھا
در فکر تأمين آذوقه اھالی  ھر ساعت و ھر ثانيه. استبرخوردار 

و  شده آبرسانی و گازرسانی به نخجوان محاصره، جمھوری نخجوان
وی به عنوان رئيس مجلس عالی . استواردات ارزاق از ترکيه و ايران 

روز کاری وی از ساعت ده صبح . دنساعت کار می ک ١۵ـ  ١۴روزی 
سپس يک ساعت استراحت . داردتا شش غروب ادامه د و وآغاز می ش

انجام چنين کاری . شب ٢پس از آن کار تا ساعت  ناھار و صرفبرای 
در . دنکار می ک اينگونه دائموی يست، برای يکی دو روز يا يک ھفته ن

ھيئت  ،برگزار می شد ”ينی آذربايجان“مؤسسان  گرهروزھايی که کن
در چنين رھبری  کهحزبی  .اصل کردنداطمينان حاين امر  ازنمايندگان 

خواھد آورد و می  به دستاعتماد و احترام مردم را رأس آن قرار دارد، 
   .»مطمئن ھستماين امر  ازمن ... تواند آنھا را به دور خود گرد آورد

  
 ١٩٩٢نوامبر سال  ٢١در  »ينی آذربايجان«مؤسسان حزب  گرهکن

يندگان گروه ھای فعال از مناطق نفر از نما ۵۵٠بيش از . ه بودبرگزار شد
مختلف کشور برنامه و نظامنامه حزب را به تصويب رساندند و با رأی 
. گيری علنی حيدر عليرضا اوغلو علی اف را به رھبری حزب برگزيدند

حکومت باکو تالش ھا برای دخالت در امور نخجوان را کنار نگذاشته 
 ايجادلچی بيک دستور رئيس جمھور اي ١٩٩٣در اوايل آوريل سال . بود

در ديگر مناطق . دژبانی در جمھوری خودمختار نخجوان را امضا نمود
دژبانی  واحدھایآذربايجان نيز به سبب برقراری وضعيت فوق العاده 

آوريل مجلس عالی تشکيل جلسه داد و طبق پروتکل  ١٢. ايجاد شده بود
   :دو مسئله در دستور کار قرار گرفت

بال دستور رئيس جمھوری آذربايجان در زمينه در قموضع گيری ـ ١«
  .دژبانی در اراضی جمھوری خودمختار نخجوان ايجاد
   .»ـ تأمين نان اھالی جمھوری خودمختار نخجوان٢

نبايد «رئيس مجلس عالی جمھوری نخجوان  ،حيدر علی اف ديدگاهاز 
 با توجه به شرايط جغرافيايی نخجوان در اينجا وضعيت فوق العاده اعالم

جبھه خلق نخجوان درخواست نمود «که فاش گرديد  انگونهاما ھم. »شود
رئيس جمھور نيز از . »تا در نخجوان نيز وضعيت فوق العاده اعالم شود
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در . و اکنون رئيس دژبانی نيز تعيين شده بود نموداين درخواست استقبال 
  .حالت وضعيت فوق العاده حاکميت کامالً در دست آنھا قرار می گرفت

سرانجام با رئيس جمھور « :ادامه می دھد در اين جلسه حيدر علی اف
تماس گرفتم و به اطالع وی رساندم که در جمھوری خودمختار نخجوان 

ما بدون . اينجا ھنوز آرام است. به اعالم وضعيت فوق العاده نيست یيازن
چرا در اتخاذ چنين تصميماتی از رھبران .. .ھستيمدر محاصره  ھم آن

به حرف ھای عده ای از  با گوش دادن ؟ن کسب موافقت نمی شودنخجوا
در نخجوان وضعيت فوق العاده اعالم ، نمی فھمندکه ھيچ چيزی  یافراد

من به ايلچی بيک اطالع دادم که اين دستور را غيرقانونی می  .می کنند
. دانم و به ھيچ وجه امکان اعالم وضعيت فوق العاده در اينجا وجود ندارد

ما در مسير ھمکاری قرار داريم اما . الی نخجوان من دفاع می کنماز اھ
قانون است و دژبانی نمی  ،قانون. شما به جای آن دژبان تعيين می کنيد

آن اشخاصی که چنين . تواند در جمھوری خودمختار مستقر گردد
رئيس جمھور را در موقعيت بدی قرار  ،ندآورمی  به وجودچيزھايی را 

بياييد ببينيم چه . چنين چيزی امکان ندارد“: جمھور گفترئيس . می دھند
اول می گفتند که بايد وزير دفاع . ”بان تعيين نمودندژکسی را به عنوان د

بان انتخاب شود اما بعد برخالف گفته ھا رؤسای پليس را ژبه عنوان د
  .»بان اعالم کردندژد

ھر بران رھ نمايندگان مجلس، رھبران نخجوان ووزرا و در اين جلسه 
شرکت  سدرک، شرور، بابک، شاھبوز، جلفا و اردوباد منطقهشش 
   .داشتند

قانون  بر طبقعمرم تمام من « :حيدر علی اف با ھيجان می گفت
بياييد موضع خودمان را . زندگی کرده ام و اجازه نقض قانون را نمی دھم

می گويند که کسی در  ،اشخاصی که از زنگالن آمده اند. مشخص کنيم
فضولی، آقدام و ديگر مناطق مسکونی نيز در چنين . جا زندگی نمی کندآن

نتيجه تالش ھای ما مردم نخجوان در امنيت  اگر در. وضعيتی ھستند
چه  ؟پس چرا آنھا سعی دارند مردم را به کشتن بدھند ،زندگی می کنند

اگر اسکندر  ؟در نخجوان وضعيت فوق العاده اعالم شودکه نيازی است 
من اين اجازه  ،بياورد به وجودی خواھد برای مردم ما جنجال حميداف م
. فوق العاده قرار دارد وضعيتنخجوان بدون اين خود در . را نمی دھم
بسيار نگران ھستم و اين رفتار آنھا  ممن خود. لغو گرددبايد اين تصميم 

 ،نفاق می کارند ممن به آنھا که در اينجا تخ. نگرانی مرا زيادتر می کند
 ،يده ارساند یالم می کنم ھمين قدر که مردم ما را به چنين وضعيتاع

بعضی از افرادی که خود را به اسکندر حميداف . برايتان کافی است
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افرادی که در . می خواھند در نخجوان تخم نفاق بپراکنند ،فروخته اند
اينجا سرزمين . در حق وی بدی می کنند ،اطراف رئيس جمھور ھستند

بنا بر . من اينجا به دنيا آمده ام و در اينجا ھم می ميرم .عزيز من است
، بلدوزر راه آيند مناطق ما می بهارامنه است، اطالعاتی که به من رسيده 

  .می اندازند و ھمه چيز را ويران می کنند و می روند
آذربايجانی ھای باشرافت اشغال اين  .من نمی توانم اين را تحمل کنم

ما بايد از نخجوان دفاع  .کنند تحملنمی توانند را مناطق به دست ارامنه 
نيازی نيست که بيھوده به نزد رئيس جمھور برويد و وی را اغوا . کنيم

که در اينجا نشسته اند و ھمه نخجوانی ھا را به  يیمن ھمه رفقا. سازيد
و انجام می دھم انجام  ،من ھر چه که در توان دارم. می خوانم اتحاد فرا
من اين است که بعضی از اشخاص به خاطر منافع  خواست. خواھم داد

   .»شخصی نخجوان را به ارامنه نفروشند
 ؟دارد کسی سؤالی« :پرسيدبه سالن نگاھی انداخت، سپس علی اف 
بود که در روستاھا پخش  اتیشايعسؤاالت بيشتر درباره  »؟پيشنھادی دارد

) منستان ـ مؤلفرئيس جمھور وقت ار( روسيانطاينکه ترپمثل « :شده بود
. ويچ صحبت کرده و گفته است نخجوان را خالی کنيديبا شما حيدر علی 

   .»کاری کنيد تا وزارت امنيت جلوی اين شايعات را بگيرد
روسيان طترپمی شود که با  یمن چند ماھ« :علی اف پاسخ داد

من دفاع از . با وی تماس نداشته ام ١٩٩٢از اکتبر سال  .صحبت نکرده ام
دفاع از نخجوان به بخش ھای نظامی . عھده خود گرفته ام ن را برنخجوا

اگر . ترک نمی کندرا يک نفر نخجوانی ھم اينجا . ما سپرده شده است
ما امنيت جمھوری را تأمين می  ،مانع ما نشوند ١البراسيونيست ھاک

   .»کنيم
سه چھار روز  !به موضوع نان :سپس به دستور دوم جلسه پرداخت

   .نداشتندآرد ، مناطق نخجوان کار نمی کردند یوايی ھابود که نان
. می آيد به وجودھر دو روز در ميان بحران نان « :می گفتعلی اف 

در اين زمينه به شرکت کنندگان  مختصریبگذاريد عباس اف اطالعات 
   .»حاضر در جلسه بدھد

ديروز با  ام« :معاون اول نخست وزير خودمختاری گزارش داد
آرد و گندم ديگر فرستاده شده . می ايران مذاکره کرديمجمھوری اسال

به شعبه شھری وزارت امور داخلی دستور داده شد تا محافظت از . است
   .»سازدکارخانه ھای توليد نان را تأمين 

                                                 
اطالق  ھمکاری داشتند،در جنگ جھانی دوم به خائنانی که با فاشيست ھای اشغالگر  ١

  مترجم. می گرديد



 401

انجام طبق معمول پايان ھر جلسه حيدر علی اف دستوری جھت 
صادر ه ای نيروھای شھری و ناحي، ھر يک از وزرابرای وظايف مقرر 

تماس ھای متناوب با جمھوری «: داد عباس اف دستور به. می کرد
  .»ه شودو مجلس عالی در جريان قرار داد تداوم يابد اسالمی ايران

   
حيدر علی اف را به وی تھنيت  سالگیھفتاد  ١٩٩٣ماه می سال  دھم

روزنامه ھا پيام تبريک رئيس جمھور آذربايجان ابوالفضل . می گفتند
  :بيک را منتشر کردند ايلچی
   !حيدر بيک محترم«

آرزوھا را برايتان بھترين جشن ھفتاد سالگی شما را تبريک گفته و 
   .خواھانم

اغلب . ملت ما صدھا سال است که در آرزوی آزادی زندگی می کند
رجال برجسته ما، سياستمداران، نظاميان و اديبان زندگی خود را در راه 

اکنون . آوردن ساختار دولتی قربانی کردند دستبه ايدئولوژی استقالل و 
وظيفه عملی ساختن اين آرزوھا و افتخار اين ايدئولوژی بر دوش ما افتاده 

  .است
من  ،در طول اولين ديدار با شما که در جوی صميمانه برگزار گرديد

بار ديگر از اتفاق نظر کامل بين ما در امری که شما نيز در راه آن 
   .کردماطمينان حاصل  ،ده ايدنمونيروی زيادی صرف 

سال ھای عمر طوالنی برايتان آرزومندم و اميد دارم ماحصل کار 
   .»خود را شاھد باشيد

مثل اين  ،سياست ھر کلمه وزن خود را داردصحنه بزرگ در 
اگر شخصی کوته بين . »بر دوش ما افتاده است ...اکنون وظيفه« :عبارت

که ايلچی بيک و علی اف می پندارد  ،داين تلگرام رئيس جمھور را بخوان
حيدر علی اف دستور داد در پی  !اما نخيرھستند اکنون با يکديگر متفق 

انتشار خبر رسمی سرويس مطبوعاتی رئيس جمھور درباره آن مالقات 
آن در روزنامه نيمه رسمی خبر می داد که . خبر خود را منتشر سازند

آمده در نخجوان  به وجودصادی مالقات درباره شرايط سخت اجتماعی اقت
  .اين مسائل گفتگو شده است کارھایزمينه راھ در ومحاصره شده 

در زمينه برخی مسائل سياست « :مه رسمی آمده بوديدر اين روزنامه ن
  .»داخلی و خارجی آذربايجان بحث و تبادل نظر صورت گرفت

افزود  وکرد بودن اين مالقات تأکيد  مفيدرئيس جمھوری آذربايجان بر 
بدون شک مذاکره در زمينه مسائل مھم دولتی با رجال برجسته «که 

اجتماعی سياسی آذربايجان در حل مشکالت دشوار تأثيری مثبت به دنبال 
   .»خواھد داشت
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رئيس مالقات ھای ديگر يکسری از  رديفديدار در اين کلی  به طور
ه کس ديگری چ برایرئيس جمھور آذربايجان  اما. جمھور وانمود شده بود

ھم به  ساعت پشت سر ٨ را برھم می زد و برنامه ھای از پيش تعيين شده
   ؟مذاکره می پرداخت

حيدر علی اف پس از آن مذاکره که ساعت ھا به طول انجاميد و در 
باکينسکی «که  انگونهھم ،و مباحثه بدل می گرديد جادلهبرخی اوقات به م

باکويی حزب  دفترران خود در به مالقات با ھوادا« نوشته بود »رابوچی
   .»ينی آذربايجان آمد

 ولی از چند اتاق ساده در ساختمانی قديمی تشکيل شده بود ين دفترا
   ؟مگر اين اھميتی داشت

صحبت ما با رئيس جمھور « :حيدر علی اف در اين ديدار گفت
 ٨نزديک به  گفتگواين . می گرفتتمامی زمينه ھا را دربرآذربايجان 
  .»ول انجاميدساعت به ط

علی اف که جھت مسائل شخصی . بنا به گفته ح« :خبرنگار می نوشت
به ھنگام صحبت با ابوالفضل ايلچی بيک مسائل مھمی  ،به باکو آمده بود
و درباره شرايط  ثبات استقالل آذربايجان مطرح شد در زمينه حفظ و

اجتماعی سياسی در جمھوری و مشکالت اجتماعی اقتصادی نخجوان 
تحت سازمان  از ديدگاه رھبر حزب جديد. گرديد مذاکره شده صرهمحا

که به عنوان سال تشکيل  ١٩٩٣بايد در اقدامات آتی سال  رھبری وی
مشارکت داشته فعاالنه  به طور ساختار دولتی آذربايجان اعالم گرديده،

اعضای حزب را به حزب در باکو  دفتروی در ديدار خود در . باشد
   .»از تماميت ارضی آذربايجان دعوت نمود مبارزه برای دفاع

حيدر . آری در صحنه بزرگ سياست ھر کلمه ای وزن خود را دارد
   .نمودعلی اف اين را بھتر از ديگران می دانست و درک می 

سر و صدايی برگزار  تولد خود جشن پر روزوی قصد نداشت در سال
. ش بگذراندمی خواست که اين روز را در ميان عزيزان نزديک .نمايد

اما مگر می شد با سربازان جوانی که ... ه بودفرزندش الھام از ترکيه آمد
به وی از خدمت سربازی در  گفتن تنھا برای تبريک آنھم يکی دو روز

مگر می  !؟نداشته باشد یديدار ،مواضع جنگی خود مرخصی گرفته بودند
ايلچی  ند وودبشد که به کھنه سربازان جنگ کبير ميھنی که از باکو آمده 

 !؟ماه می آنھا را لغو نموده بود، جواب رد می داد نھمبيک جشن عزيز 
يس ئحيدر علی اف، ر. داقت به صحبت پدر با آنھا گوش می دالھام با د

روز  ،اينجا، در نخجوان«: مجلس شورای عالی جمھوری خودمختار گفت
يدر ح: از آن ميان يکی گفت. »پيروزی را مثل گذشته جشن می گيرند
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به باکو برمی گردد، اين جشن برای ھمه مردم  با شما معلم، اين جشن
   .عزيز است

 ،از باکو آمده بود که يوا نيزوروزنامه نگاری به نام سوتالنا ميرز
به وی تقديم را به عنوان ھديه  یآماتور ورنگ و رو رفته  ،عکسی قديمی

ای عرصه بالرين معروف و دلرب ،قمر الماس زاده در اين عکس. کرد
برقی  .رقص در کنار ظريفه بسيار جوان و برادرش تامرالن ديده می شد

  ...من ھمه عمرم عاشق ظريفه بودم: به چشمان علی اف دويد
درباره  و سپس برای لحظاتی ھمه مشکالت خود را به کناری نھاد

 شدهزندگی با آنھا آشنا در طول که  یھنر اتيداس و ديدار با نقاشان بزرگ
  :صحبت پرداخت به ،بود

ھمه اينھا برای  مجسمه سازیدنيای شعر، تئاتر، موسيقی، نقاشی و «
 ايهم و فقط می آمدنمن فقط معاشرت با دنيايی گيرا و جذاب به حساب 

گرفتم، می  نيرومی شد بلکه از دنيای ھنر نتغيير روحيه و آرامش من 
می  ودبه وجدر زندگی من شادی  و دادست می ه من دخوشبينی ب احساس

ی کنم و در کماالت دانش را کسب م من از ھمنشينی با بزرگان ھنر. ردآو
   .»مببسيار زيبا را درمی ياو احساسات عميق  زندگی و روابط انسانی

حيدر علی اف را ھم پيشه و ھم تراز خويش به حساب  نقاشان معروف
امايف نامدار نيز وقتی در يکی از مراسم ھای قمسلم ما. می آوردند

ه ماند حيرتاز صدای وی در  ،نوادگی صدای حيدر علی اف را شنيدخا
ھنوز نيز روزگارانی را که برای تماشای  ساکنان قديمی نخجوان. بود

آری حيدر . به خاطر دارند، اجرای نمايش حيدر به تئاتر شھر می رفتند
علی اف می توانست نقاش، بازيگر و يا آرشيتکت معروفی باشد اما 

چرا که وی به عنوان يک  ی ديگر را برای وی رقم زدسرنوشت انتخاب
ھم در مقابل  .کار آيدی توانست برای ملت خويش بيشتر بسياستمدار م

   .درمی يافتند بايد اين رانيز ملت و ھم نمايندگان ملت 
آذربايجان ھمچون کشتی بی ناخدا در دريايی طوفانی  ١٩٩٢در سال 
استقالل  رفتنو از دست جزيه تجمھوری ھر آن با خطر . در تالطم بود
   .ملی روبرو بود

الدار ابراھيم به نام  ساز نمايندگان مجل يکی ١٩٩٢می سال  ١٨در 
را دارد به  بدبختیپيشنھاد نمود تا فردی که توان نجات مردم از  اف

وی تأکيد داشت که حيدر علی اف با تجربه . رياست پارلمان انتخاب گردد
 .ارد می تواند از عھده اين وظيفه سخت برآيدعظيمی که در اداره دولت د

   .متأسفانه ھمکاران وی در آن زمان از پيشنھاد وی حمايت بعمل نياوردند
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  بخش نھم
  »ود و سهن«سال 

  
  

  نخجوان ـ باکو ،١٩٩٣می ـ ژوئن سال 
  

دبير . علی اف بيرون آوردندحيدر چراغ نفتی را از اتاق کار 
چراغ را  او. چراغ نفتی را به وی تحويل بدھندمطبوعاتی دستور داد که 

را قفل نمود البته نه برای  کشوی ميزدر کشوی ميز گذاشت و حتی با کليد 
که شخص  ، ویآنکه در ھنگام قطع برق آتی از چراغ رئيس استفاده کند

در موزه را اين چراغ  خوددر ذھن  به حساب می آمد،نيز دورانديشی 
   .گونه شد ھمين نيزمدتی بعد . دکرآينده علی اف مجسم می 

 عالیمجلس نھاد يس ئعلی حسن اف، روزنامه نگاری که اکنون ر
با دقت روزنگار وقايع آن دوران را  ،مختار نخجوان استجمھوری خود

در يادداشت خود اين اتفاق را قيد نکرد اما نوشته بود که  وی. می نوشت
در آنجا . متصل شدنخجوان به شبکه برق ايران  ١٩٩٣در ژوئن سال «

واسطه ه که ارتباطش با آذربايجان ب یاز تبريز به جمھوری خودمختار
   .»قرار گرفتن در محاصره قطع شده بود، لوله ھای گاز کشيده می شد

بھای . بازار نخجوان به اين خبر واکنش نشان داد ر چيزقبل از ھ
  .خريدندترين اشخاص آنھا را می  بينچراغ ھای نفتی افت کرد، تنھا بد

علی اف، روزنامه نگاری از حيدر سالگی  ٧٠يک روز مانده به 
علی اف وی را به حضور . تقاضای مصاحبه نمود »باکينسکی رابوچی«

پذيرفت و با حوصله به سؤاالتش پاسخ گفت لکن به ھنگام خداحافظی به 
برايش از . روزنامه نگار گفت که گمان ندارم اين مصاحبه انتشار يابد

دھم ماه می گذشت، بيستم ماه می نيز سپری شد، . روشن تر بودھم روز 
از چاپ مقاله علی اف  »باکينسکی رابوچی«ژوئن فرا رسيد اما در 

باسعادت من به آينده «ژوئن اين مصاحبه با نام  ١٠در . خبری نشد
   .به چاپ رسيد »آذربايجان ايمان دارم
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تشار مصاحبه کاری تأخير در ان ،شايد برای کسی که از کنار می نگرد
 اگر شايد حتی بگويد مگر چه می شود. به نظر برسدعادی و ساده 

يک ماه زودتر يا  يک خودمختاریرھبر مصاحبه يک سياستمدار ايالتی، 
و  ١٩٩٣از آذربايجان ماه می  زمانی که مااما  ؟انتشار يابد يک ماه ديرتر

دو کشور از  در حقيقت ،می کنيمصحبت آذربايجان ژوئن ھمان سال 
در (.برمی گردد ١علت اين سخن به حوادث گنجه. سخن گفته ايممختلف 

 .گنجه به کيروف آباد تغيير نام داد ،فدوران شوروی پس از قتل کيرو
 ليزابتيقفقاز گنجه به  یماورا در دوران حکومت تزاری در ترکمی قبل 

حساب ليزابت پل به يگراد معروف بود و تا قبل از انقالب اکتبری مرکز 
   .)می آمد

اين . گذشته بسيار چيزھا به خود ديده بود ن ھایگنجه در طول قر
را به محاصره  نشين دالورانه با بيگانگان مختلفی که خان اتشھر مبارز

به ياد داشت و مدافع قھرمان خود جواد خان را  ،خود درآورده بودند
در  ،قفقازفرمانده کل نيروھای ، فوناتسيتسيژنرال روسی  .فراموش نکرد

باشد  »خان خراجگزار روسيه« که به جواد خان پيشنھاد نمود ١٨٠٣سال 
ھيچ پاسخی به اين پيشنھاد اما وی نه تنھا اين پيشنھاد را نپذيرفت بلکه 

گنجه ھر چيزی را به خود ديده بود اما اينکه . مزخرف و توھين آميز نداد
   ...خودشان به روی ھمديگر آتش بگشايند را

  
  

  ای سرھنگ حسين افتانک ھ
  

 ژوئن واحدھای گارد رياست جمھوری ۴صبح جمعه  ۶در ساعت ...
به رسماً که ی طی عملياتقشون داخلی وزارت امنيت دولتی و نيروھای  و

معروف است، به  »٧٠٩٧سرکوب واحد نظامی شماره « عمليات
نظامی و  ۶٨در اين درگيری . نيروھای صورت حسين اف حمله بردند

تانک زنجيرھای سرباز به ھنگام دفاع در زير  ١٢. شته شدندغيرنظامی ک
 ١٢٠٠. واحدھای نيروھای دولتی شکست سنگينی متحمل شدند. له شدند

به اسارت نيروھای  ديده می شدند،افسر نيز  ١٨٠نفر که در ميان آنھا 
شايد ھم به خاطر آنکه نمی خواستند برای رژيمی . آمدندحسين اف در

  .ود را تسليم کرده بودندقلدرمآب بجنگند، خ
                                                 

از نظر جمعيت پس از باکو دومين شھر آذربايجان به حساب می آيد و از مراکز عمده  ١
پايتخت خانی گنجه  ،تا قبل از پيوستن به روسيه تزاری. صنعتی، علمی و فرھنگی است

  . به حساب می آمد
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 ،گشته بودکميسيون پارلمانی که از گنجه بازپس از قرائت گزارش 
نمايندگان دو ساعت و نيم پيرامون پخش مستقيم جلسه مجلس از تلويزيون 

يس مجلس ئيس جمھور ابوالفضل ايلچی بيک و رئر. به مباحثه پرداختند
زيونی وضعيت آشفته عيسی قنبراف گمان داشتند که پخش مستقيم تلوي ملی
اما اغلب نمايندگان مجلس با نظر آنھا  سازدجمھوری را وخيم تر می در 

مذاکرات مجلس پخش زنده  ٣٠:١٩ساعت  در ھشتم ژوئن .موافق نبودند
   .آغاز شد از تلويزيون ملی

   .به اين تاريخ دقت نماييد
حيدر علی اف ھنوز در نخجوان است و ايلچی بيک روزی دو سه بار 

او زنگ می زند و از وی خواھش می کند که به باکو بيايد و کشور را به 
  .از ھرج و مرج و بی نظمی نجات دھد

جان مردم وحشت انداخته و در حال  بهتانک ھای صورت حسين اف 
   .حرکت به سوی باکو بودند

ايلچی بيک دو بار ھواپيمای خودش را به نزد حيدر علی اف فرستاد 
  .مدعو بازگشتاما ھواپيما خالی از 

وئن علی اف رھبران مجلس عالی و کابينه وزيران جمھوری ژ ٧در 
جسته و . نمايدھم جمع می به دور خودمختار را در جلسه مشترکی 

پخش مستقيم جلسه . می رسد به گوش ی از گنجه و باکويگريخته خبرھا
   .آذربايجان از شب ھشتم ژوئن آغاز می گرددمجلس ملی 

ھمکاران را مطلع می مجلس عالی نخجوان  رئيس ،حيدر علی اف
وی به من اطالع داد که . من تلفنی با ايلچی بيک صحبت کردم« :سازد

 انگونهھم. ارتش صورت حسين اف به شوروش عليه دولت برخاسته است
تعدادی از ريش سفيدان گنجه جھت مذاکره ، که بعدھا بر ما مشخص گرديد

ز نتايج مذاکرات ھنوز چيزی ا. با صورت حسين اف به نزد وی رفتند
معلوم نيست اما در عين حال پيشنھاد می شود که مجلس عالی جمھوری 
خودمختار نخجوان موضع خود را در قبال اين رخداد اعالم و بيانيه ای 

   .»صادر نمايد
مردم را به خته و تالش بودند تا ھمه را متحد سا نويسندگان بيانيه در

  . ئيس جمھور دعوت نمايندتشکيل حلقه اتحادی به دور ر
ما نمی توانيم راه حل نھايی : حيدر علی اف به اين امر اعتراض کرد

به ھمين خاطر من . چون ھنوز چيزی بر ما مشخص نيست ،را اعالم کنيم
ابراز  مشخصینمی توانم ھمه مسئوليت را به عھده خود بگيرم و نظر 

   .نمايم
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مباحثه می کرد، نظر  با يکی. وی با دقت به ھمکاران گوش می داد
 کهتأکيد می نمود را تأييد می کرد و در البالی سخنان آنھا  کسی ديگر

مردم در مرز فاجعه . مردم و سازش باشدوحدت بيانيه بايد در جھت «
صدای نخجوان در  .»جنگ داخلی قرار گرفته اند و نبايد اين اجازه را داد

   :سراسر آذربايجان مثل بمب ترکيد
مطمئن . به اتحاد ملی و وحدت داخلی دعوت می کنيمما ھمه را «

ھستيم حوادث گنجه با جديت بررسی می شود و مسائل از طريق مذاکرات 
و با حسن تفاھم و به نحو مسالمت آميز به نفع تمامی مردم آذربايجان و به 

  تماس ھای ايلچی بيک . »نام ساختار ملی دولتی به سرانجام می رسد
   .ر کار و چه در خانه رھا نمی کردعلی اف را چه در س

من تلفنی با ايلچی بيک « :علی اف بعدھا از آن روزھا می گويد
ھم ژوئن ارتش صورت ندر . امتناع کردمصحبت کردم و از آمدن به باکو 

افراد وی مورد تحقير قرار . حسين اف در صد کيلومتری باکو توقف کرد
م جنايتکاران را از تيرھای اگر به باکو برسي“گرفته بودند و می گفتند 
ايلچی بيک دوباره به دنبال من ھواپيما فرستاد  .”چراغ برق اعدام می کنيم
   .من موافقت کردم. و التماس کرد که بيايم

بسيار ترسناک بود  فاجعهاين به اعتراف می کنم که برايم وارد شدن 
. ورداما من می فھميدم که بايد بروم چرا که سرنوشت ملت من رقم می خ

وی مقام نخست وزيری را . آمدم و چند ساعت با ايلچی بيک صحبت کردم
من . به من پيشنھاد کرد ،که ھنوز در اختيار ھمرزمش پناه حسين اف بود

ھمه آنھا در اتاق ايلچی بيک جمع شده بودند و به من گوش می . نپذيرفتم
. گفتم، شيدممن ھر آنچه که درباره حکومت جنايتکارانه آنھا می اندي. دادند

ما فکر می کرديم که شما به ما راه حل “:عيسی قنبر طاقت نياورد و گفت
   .»ھمينطور ھم بود ”!ارائه می دھيد اما شما ما را متھم کرديد

ساعت به مذاکره  ٨آنھا در فوريه به مدت . اين اولين ديدار آنھا نبود
 :گفته بود حيدر علی اف بدون رودربايستی به ايلچی بيک. پرداخته بودند

ما اداره « :در جواب شنيد. »چنين سياستی محکوم به شکست است«
اگر  .ذاريد بی تجربگان تجربه بيندوزندکردن حکومت را می آموزيم، بگ

علی اف . »جايگزين می کنيمديگران را و  کرده نتوانستند آنھا را برکنار
مگر « :اعتراض کرد ،حکومت را در اختيار داشتاکنون  که مصاحبیبه 

   »؟نمود کسب تجربهمی شود روی مردم 
انتشار  ژوئن ١٠به تاريخ  »باکينسکی رابوچی« درکه  ای مصاحبه

  .دادادامه می  گفتگو رااين  گويا ،يافت
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بود بلکه نيس يک خودمختاری به مردم ئرتنھا  مراجعهاين مصاحبه 
سياستمداری آنھا را مورد خطاب قرار می داد که ھمواره مسئول کل 

ل ئحيدر علی اف درباره مھم ترين و ضروری ترين مسا. ر بوده استکشو
 اقتصاد را از، چگونه بايد جنگ را قطع نمود بايد چگونه: سخن می گفت

   ...نجات داد اين بحران
ش ترين موفقيت آذربايجان است اما باارزاستقالل ملی  و حاکميت«
و فرھنگی با وجه با بھبود ارتباطات کاری، اقتصادی  آن به ھيچ ثبات

. کشورھای ھمسايه و کشورھای خارجی دور و نزديک در تضاد نيست
از يک ھيچ رایب ؟منفعت داردچه کسی  رایقطع روابط اقتصادی ب

حتی برای ابرقدرتی چون روسيه، اوکراين و  سابق اتحاد شورویجماھير 
 ؟برقرار شود یپس چه اندازه زمان بايد بگذرد تا ارتباطات جديد !بالروس

ه اندازه بال و مصيبت در کمين ھر کشوری از جمله آذربايجان خواھد چ
ً ھم به ضرر خود  تصادفیکه راھی کورکورانه و  ، زمانیبود و غالبا

   ؟در پيش می گيرند جمھوری
برخی از آنھا . آذربايجان را ترک می کنند بخش محسوسی از جامعه

شورھايی به شھرھای اتحاد سابق شوروی می روند، برخی نيز به ک
  .و آلمان کوچ می کنند ائيلدورتر، به آمريکا، اسر

فقيت ھای خود در بخش ھای مختلف وبايد بگويم که آذربايجان ھمه م
است که در طول ه ای زندگی را مديون محيط فرھنگی ـ اجتماعی کثيرالمل

محيط فرھنگی بين المللی ديگر  باکو .آمد به وجوددر آن صدھا سال 
. از دست می دھد ،برای ساکنان آن مساعد بود خويش را که ھميشه

ً  ی ھاآذربايجان . ھا در حال ترک آذربايجان ھستند روسی زبان مخصوصا
که تحصيالت خود را در دانشگاه ھستند متخصصان برجسته ای  اين افراد

 .اين غيرقابل بخشش است. نداو لنينگراد به پايان برده  مسکوھای 
فعاالنه به احيای شرايط  ،ھبر آن ھستمکه من ر ”ينی آذربايجان“حزب 

پيشين اعتماد، دوستی و ھمکاری متقابل اشخاصی از مليت ھای مختلف 
   .»می خيزدبر

خبرنگار به وی يادآوری کرد که به  ،وقتی که صحبت به اينجا رسيد
خواھد ھنگام خارج شدن از حزب کمونيست قول داده بود به ھيچ حزبی ن

  .پيوست
آرمان ھايی را اعالم  ”ينی آذربايجان“ا حزب آری، درست است ام«

نمود که با عقيده من سازگار است و من تصميم گرفتم که نه تنھا به آن 
اين حزب به علت مقاصد اصيل دموکراتيک . بپيوندم بلکه رھبر آن شوم
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از  ینمايندگان ند؛ھر روزه تعداد بيشتری را به خود جذب می ک خود
  .فنی و ھمچنين دھقانان و کارگران ،میطيف ھای ھنری، عل انروشنفکر
 مختلفاشخاص  ساختنترين وظيفه حزب ينی آذربايجان متحد  و مھم

خطر  می کند؛تھديد  را دشمن ما جانباز که در برابر خطر عظيمی است 
   .جنگ قره باغ و ويرانی ھايی که به دنبال خواھد داشت

با خوشبختی من فکر می کنم زندگی سخت و طوالنی اما ھمراه آری، 
 ،اميدینايا  خوب يا بد، شادی :ھر آنچه در آن بود .را پشت سر نھاده ام

نه برای آنکه  ،من به سياست بازگشتم. ثروت من است من است،دارايی 
با افراد تسويه ، نه برای آنکه فته را به ياد بياورمبدی ھايی که بر من ر
 برای خدمت به ،ستھر آنچه که در توان من اکه حساب کنم بلکه برای آن

   .آذربايجان انجام دھم برای ،مردم
آمده در آذربايجان را  به وجود ھستم و سختی شرايطرئاليست من 

من به قدرت ملتی که حتی در . بينمجلوتر را ھم می ولی  ،درک می کنم
اين مردم می توانند . باور دارم ،چنين شرايطی توانست مقاومت کند

 زيرا که و به ساختار جديد زندگی بازگردندد ويرانی ھا را از نو بسازن
اين ملت توانست پس از جنگ کبير ميھنی که در طول آن صدھا ھزار نفر 

، زخم ھای خود را درمان کند و زندگی ه بوداز جوانان را از دست داد
  .»آذربايجان ايمان دارم باسعادتمن به آينده . خود را روبراه سازد

که اين مصاحبه آغاز ای ر ھمان صفحه روزنامه در ھمان شماره و د
زد و خوردھای گنجه و گزارش کميسيون دولتی که به بررسی  ،می شد

مباحثات در جلسه فوق . درج نموده بود را اوضاع گنجه پرداخته بود
استعفای وزرا و به سبک فيلم ھای وسترن  هالعاده پارلمان ادامه يافت و ب

اما بھتر است ھمه اين . نتھی شديس جمھور از کشور مئرشبانه به فرار 
  .وقايع را به ترتيب ذکر کنيم

استعفا داد و گروھی شورای عالی يس ئر اف،عيسی قنبر ژوئن ١١در 
حيدر علی اف به رياست پارلمان که  کردنداز نمايندگان مجلس پيشنھاد 

وی نپذيرفت و تقاضا نمود که جلسه برای چند روز به تأخير . انتخاب شود
   .با صورت حسين اف داشته باشد یمالقاتبيفتد تا 

با ھواپيما به نزد وی در گنجه  .ی آشنايی نداشتمومن از قبل با «
ا به من نشان صبح شھر ر. تمام شب با ھم صحبت کرديم. پرواز کردم

من . ساختمان ھای سوخته و ويران شده را ديدم و نشانه ھای جنگ. داد
گشتم و پيشنھاد شورای عالی را قبول به باکو باز. م جنايت را می ديدمئعال
اين من . و در پانزدھم ژوئن به رياست شورای عالی انتخاب شدم کردم

  .جنگ داخلیاز ی گيرجلو: انجام دادم ھدفتنھا به يک کار را 



 410

شانزدھم ژوئن ارتش صورت حسين اف با ارتش جبھه ملی رودرروی 
من نمی توانستم . درگيری ايجاد شد و طرفين کشته دادند. ھم صف کشيدند

سال ھا از خون ملت ن در طول اي نيز بدون آن. شاھد اين برادرکشی باشم
به توافق رسيدم که  )حسين اف(صورت من با . راه افتاده بودبه  رودی

پس از آن ھر . شودباکو نشود تا خونی در پايتخت ريخته نوارد ارتش وی 
ميسيون بررسی حوادث در نھايت ک. چه که اتفاق افتاده را شما می دانيد

جبھه خلق به ھمراه رھبران وی مرتکب : گنجه نتيجه را گزارش نمود
به سلب مصونيت  کهسپس جلسه رسمی مجلس برگزار شد . جنايت شده اند
بازگشت من به . ن اصلی حادثه و حبس آنھا منتھی گرديداپارلمانی مسبب

   .»بود اينگونهباکو 
   
   

  بازگشت
  

حيدر عليرضا اوغلو علی اف با رأی مخفی  ،اگر دقيق تر بگوييم
بيشتر . نمايندگان به رياست شورای عالی جمھوری آذربايجان انتخاب شد

   .نمايندگان مجلس به نفع وی رأی داده بودند
اولين پيام وی خطاب به نمايندگان مجلس و مردم به منظور 

ی بر سپاسگزاری از اعتماد واالی آنھا و برشمردن وظايف عمده خود مبتن
استقالل آذربايجان و ثبات و  ،دفاع از موفقيت تاريخی جمھوری آذربايجان

استقالل جمھوری آذربايجان بايد بر اساس رسوم اولين « :ترقی آن بود
با  و تشکيل شده بود ١٩١٨مھوری دموکراتيک آذربايجان که در سال ج

ويژگی ھای امروز و پروسه ھايی که در جھان  قرار دادن مد نظر
  .»بنا گردد ،صر صورت می پذيردمعا

ديگر يک سياستمدار اپوزيسيونی نبود  ،آن کسی که سخنرانی می کرد 
را بر دوش گرفته کل کشور بود که رھبری ی يبلکه رئيس پارلمان و پيشوا

کار بود  ھنوز رھبر دولت منتخب چندی پيش بر سر که درست است. بود
را از  ه کشورھای ادار به سرعت و آشکارا سرنخ )ايلچی بيک( اما وی

از  در اين روزھای تغيير و تحول، خصوصيات علی اف. دست می داد
 شجاعتدرک چشم انداز آينده و  ،ارزيابی دقيق شرايط و دورانديشی جمله
به عنوان يک رجل دولتی و سياستمداری  در حرکت به سوی ھدف وی

   .گشتتيزھوش بيشتر نمايان 
روزھای  به دنبالرانی حيدر علی اف در خارج از آذربايجان اين سخن

ً در سايه ماند يکتراژی کم گاه و يکتراژگاه  اما وی باز ھم  .تقريبا
   .مواضع اصولی خود را تبيين نمود
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شورای عالی نويسی شده تندرا از صورتجلسه وی متن سخنرانی 
ھمه آنچه که از عمر من مانده را فقط و ...« :جمھوری در پی می آوريم

خواھم رشد جمھوری آذربايجان به عنوان دولتی مستقل صرف  هدر رافقط 
گاه استقالل خود را از  جمھوری آذربايجان از اين به بعد ديگر ھيچ. نمود

بار ديگر در ترکيب ھيچ دولتی وارد نمی شود و به زير  .دست نخواھد داد
گاھی اوقات چنين شايعاتی پخش می شود . ھيچ کشوری نمی رود سلطه

اتحاد شوروی و ھمچنين ورود جمھوری آذربايجان  احيایحتمال که گويا ا
آرزويی که به ھيچ روی دست يافتنی نيست و . آن وجود داردترکيب به 

من با قاطعيت چنين اوھامی را تکذيب . چيزی جز آرزوی محال نمی باشد
می  خام فرا اوھاممی کنم و ھمه شھروندان آذربايجان را به تکذيب اين 

   .»خوانم
زم به يادآوری است که در آن روزھا جنگ با ارمنستان ادامه می ال
ژوئن  ١۴قبل از انتخاب حيدر علی اف به رياست شورای عالی در . يافت
دو  يه، اياالت متحده آمريکا و ترکيهبه ابتکار کشورھای روس ١٩٩٣سال 

که بر قطع عمليات نظامی و را کشور آذربايجان و ارمنستان سندی 
  .به امضا رساندند ،بس داللت می نمود برقراری آتش

علی اف در اولين سخنرانی خود به عنوان رئيس شورای عالی تأکيد 
برای تأمين استقالل آذربايجان بايد سرزمين ھايی که از سوی « می کند که

وی معتقد است که . »، بازگردانده شوداست ارمنستان اشغال گرديده
   .احب نمايدھمه اراضی خود را تص آذربايجان بايد

تفرقه  یحوادثی که در آنجا رخ داده بود تھديد. گنجه نقطه آتشين است
  .و جنگی داخلی برای آذربايجان به حساب می آمد انگيز

سخنان خود که  به حيدر علی اف از پشت تريبون شورای عالی
ژوئن سال  ١۴( ديروز« :ادامه می دھد ،انعکاس انديشه ھای وی می باشد

ولفضل ايلچی بيک با، ن با رئيس جمھور آذربايجانم) ـ مؤلف١٩٩٣
ھم در  ،در گنجه با صورت حسين اف .صحبت خيلی مفصلی داشتم

اشخاصی که با من آمده بودند و ھم به صورت خصوصی مذاکره حضور 
رفع اين  زمينه به ھمين خاطر من فکر می کنم که تالش ھای ما. کردم

وجه نمی توانم طرفدار  ھيچ من به. تشنج و درگيری را فراھم می سازد
اين تشنج و درگيری تنھا بايد از طريق . دست بردن به اسلحه باشم

  .»مسالمت آميز، با آشتی و حسن تفاھم به کمک مذاکرات حل گردد
فھم ملت و تالش ھای مشترک افراد « ا اشاره بهحيدر علی اف ب

ين ملت اکنون ارتباطات ب« گفت که »بانفوذ، روشنفکران و ريش سفيدان
ھا و گروه ھای نژادی که سال ھای طوالنی در آذربايجان زندگی می کنند 
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. اين امر وی را نگران می سازد و »ده استش خدشه واردتا حدودی 
در اين  يی بوده است کهاھآن ھمه آذربايجان ده ھا و صدھا سال وطن

   .باقی بماند انسرزمين زندگی می کردند و از اين پس ھم بايد وطن آن
صرف  ،دکنی که در اراضی آذربايجان زندگی می انشھروند مهھ«
اگر ما اين . دناز انتساب ملی بايد از حقوق برابر برخوردار باش نظر

گيريم،  بکار و در تجارب خويش آن را عمالً مالک عمل قرار دھيم اصول 
اتحاد کامل ھمه مليت ھا و گروه ھای نژادی که در جمھوری ما زندگی 

  .»بايد تحقق يابد اين امرو بدون شک  دشومی مين تأ ،می کنند
پس سياست خارجی رئيس جديد شورای عالی به چه ترتيب خواھد 

ديپلمات ھا و خبرنگارانی  ؟کدام اولويت ھا را در نظر خواھد گرفت ؟بود
کردند تا برای وقتی که  آمادهھای خود را خودکار تلفاز کشورھای مخ

من « :آماده باشند ،ندکمی  صحبتلمللی علی اف درباره ارتباطات بين ا
متقابل  مناسباتھمه کشورھا  اگمان می کنم که جمھوری آذربايجان بايد ب

برقرار سازد و قبل از ھر چيزی بايد ارتباطات الزم فرھنگی، اقتصادی و 
از اين نظر ارتباطاتی که با . آيد به وجودتی با ھمسايگان نزديک ما لدو

يد می أيدون شک از جانب اھالی جمھوری تب ،جمھوری ترکيه داريم
. ارتباطات ما با جمھوری اسالمی ايران بايد بھتر شود و توسعه يابد. گردد

ن مياارتباطات . ستمالی ماشروسيه کشور پھناوری است و ھمسايه 
فراھم . يابدمی استقالل گسترش  پايهبر از اين پس ھم روسيه و آذربايجان 

ضروری اتحاد شوروی سابق  یابل با کشورھاارتباطات متقساختن زمينه 
صادی و فرھنگی ما با اين دولت ھا در طول سال ھا و تارتباطات اق. است

و نبايد اين ارتباطات قطع  است قرن ھای طوالنی بسيار صميمانه بوده
جمھوری آذربايجان  پيشرفترشد آنھا بدون شک به شکل گيری و . شود

   »...نمود به عنوان دولتی مستقل کمک خواھد
نمايندگان شورای . حيدر علی اف به سالن غرق سکوت نگاھی کرد

سراسر آذربايجان به  .وی گوش می دادندسخنان به  )مجلس ملی(عالی 
 بر دستاز دوربين ھای خود  تصويربرداران. سخنان وی گوش می داد

ً به صحبت ھای پارلمانی توجھی ن. نمی داشتند داشتند، آنھا که عادتا
ھم حس نکردند که چگونه تحت تأثير جذابيت شخصی قرار  خودشان

تمام کشور  ،صحبت می کند فرزندانشکه ھمچون پدری که با  ه بودندگرفت
   .را مخاطب قرار داده بود

راجعه به من از اينجا، از جلسه مجلس ملی، از اين تريبون ضمن م«
: ی گويمبه برادران، خواھران و فرزندان ما م ھمه شھروندان آذربايجان

  .جمھوری ما اکنون در شرايط سختی است



 413

بار ديگر ھم تکرار می کنم در حال حاضر مھم ترين وظيفه ما 
تماميت ارضی آذربايجان  اعادهگرداندن سرزمين ھای اشغال شده ما و ازب

به ھمين خاطر بايد به ھمه درگيری ھا و نزاع ھای داخل کشور . است
من به اھالی . می کنم مراجعهذربايجان من به ھمه مردم آ. خاتمه داده شود

من به نماينده مجلس جمھوری آذربايجان صورت . می کنم مراجعهگنجه 
و  خردورزیمی کنم و ھمه آنھا را به  مراجعهحسين اف و ھمرزمان وی 

ھمه ... اکنون ھمه ما بايد متحد شويم. رفتار انسانی دعوت می نمايم
ان ھای سياسی و اجتماعی بايد نيروھا، ھمه احزاب سياسی و ھمه سازم

 ھمه ما بايد با وحدت .ھمه بايد کينه و عداوت را کنار بگذارند. متحد شوند
  .»آذربايجان را از اين وضعيت سخت بيرون بياوريم

  
   

  يس جمھور ايلچی بيکئفرار ر
  

ابوالفضل ايلچی بيک،  ژوئن ١٨در سپيده دم . روز گذشت سه
سياست رھا  بزرگبه خاطر عرصه  دانشمندی که نسخ خطی تاريخی را

شھروندان  !ده خبر نداردانسان از آين. پايتخت را ترک کردکرده بود، 
يس ئر. يس جمھور باخبر شدندئدر اخبار صبحگاھی از فرار ر حيرت زده

تالش  و برادرکشی در پايتخت ودرگيری اجتناب از  جھتجمھور تالش 
باکو به مقصد نخجوان  ترکتثبيت شرايط در جمھوری را از داليل  جھت

   .برشمرد
يس پارلمان تمامی اختيارات رھبر ئر مطابق قانون اساسی آذربايجان

حيدر علی اف در اين باره از تلويزيون به . کشور را بر عھده گرفت
وجه رفتار رئيس جمھور ايلچی  صحبت پرداخت و اعالم نمود که به ھيچ

حتی در سخت ترين يس جمھور ئد زيرا رنمی دانبيک را قابل گذشت 
   .شرايط بايد از منافع ملت خود دفاع کند

علی اف  .حبرگزار نمود و  ای ژوئن مجلس ملی جلسه فوق العاده ٢١
خواھد که ھيچ تغييری در کادرھا صورت ندر آغاز جلسه عنوان کرد 

يس جمھور ايلچی بيک نمی توان اين کار را ئچون بدون حضور ر ،گرفت
تا مادامی که ھمه واحدھای شورشی صورت  يس جمھورئر. انجام داد

تصميم بازگشت ندارد و سپس  ،حسين اف از باکو عقب نشينی نکرده اند
آيا ايلچی بيک می تواند جمھوری در مورد اينکه ا بايد م امروز «: افزود

صورت بايد تصميم جديدی  در غير اين .يا نه، مذاکره کنيم را اداره کند
   .»شوداتخاذ 
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به در گزارش خود سرپرست وزارت امور داخلی ، روشن جواداف
که گروه ھای شورشی صورت حسين اف اظھار داشت نمايندگان مجلس 

در طول مذاکرات  .بدون برخوردن به ھيچ مانعی به باکو نزديک شده اند
 کباتانل قصبهمدخل ورودی در  کهسازند توانسته اند آنھا را متقاعد 

وی ادامه . متوقف شوندماخی اش اهر کيلومتری ٧۵ در) حومه پايتخت(
از خارج تھديدی است بر شورشيان با عناصر ارتجاعی ارتباط « :داد

بعيد نخواھد بود که  .در حاشيه پايتخت شده شرايط برقرارکنترل گشتن 
از او نمايندگان مجلس با ھيجان  »...فردا پارلمان نتواند تشکيل جلسه دھد

   ؟ستيس جمھور چيئرنظر پس : می پرسيدند
کليه دستورات  .وی با من تماس گرفت و گفت که به باکو نمی آيد -

  .نمايد میخود را از نخجوان اعالم 
 يس جمھور آذربايجانئرنبايد : وزير امور خارجه گفتعلی کريم اف 

ملت خود را به دست تقدير  به اين متھم ساخت کهرا  ابوالفضل ايلچی بيک
يس جمھور به ئر .نخجوان رفت خود بهشخصی سپرد و به خاطر امنيت 

   .اين علت پايتخت را ترک نمود تا جلوی خونريزی گرفته شود
يکی ايلچی . شدقطع  از سوی نمايندگان در ھمين لحظه حرف وی

از فرمانده کل خواست که بداند می  ديگری بزدل و ترسو ناميد و را بيک
و  ل نظامیئوظايف خود را اجرا کرده و مسا« چه طريق می تواند

   .»رغم عدم حضور خود در باکو کنترل نمايد بهتاکتيکی را 
چندی  يس جمھورئر« :يس خود پرداختئعلی کريم اف به دفاع از ر
   .»و امروز تنھا اجرای آن مانده است پيش استراتژی را مشخص نمود

وی گمان می کرد که برخی نمايندگان مجلس تنھا به خاطر آنکه ايلچی 
د تا وی را به نحوی از نھست در تالش ،عفا کنندبيک را مجبور به است

   .خارج سازندنخجوان 
، اسکندر هللا ورديفيس شورای عالی گزارش ئر ،حيدر علی اف

آنکه  مبنی بر وزارت امنيت ملی آذربايجان را قشون مرزیيس اداره ئر
صدد است تا معاون سابق وزير دفاع در، ھمت اف علی اکرمسرھنگ 

ھمت اف ھمچون صورت . قرائت نمود ،بسازد »جمھوری مستقل تالش«
در لنکران در دوران صلح در گاراژی . حسين اف سرھنگی نورسيده بود

وی تا وزارت دفاع  ،ه جبھه خلق به حاکميت رسيدکوقتی . کار می کرد
ديد که وقتی نيز  او. ه شدز آنجا بيرون انداختااما به زودی . پيش رفت

اين  .گروھی مسلح تشکيل دادلنکران  در ،دستش به جايی بند نمی شود
دادگاھی . ايجاد می کردگروه ميان اھالی شھر و حومه آن رعب و وحشت 

، آخرين نقطه را بر تقويم زندگی وی ساختکه وی را به حبس ابد محکوم 
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يس ئر، بنا به دستور الھام علی اف ٢٠٠۴در سال  ت افھم«اما  نھاد
  .»ور آذربايجان مورد عفو قرار گرفتجمھ

  
  

  يس جمھور به حيدر علی افئتفويض اختيارات ر
  

خطاب را به اتفاق آرا بيانيه ای  خود ژوئن ٢١در جلسه مجلس ملی 
ی اضايس جمھور آذربايجان مبنی بر تقئر ،به ابوالفضل ايلچی بيک

پيش نويس اين بيانيه . نمودبازگشت به باکو و اجرای وظايف خود صادر 
امور  وزير امنيت ملی،وزير  دفاع، يررکت وزاشا مژوئن ب ٢٠در 
ارايف و قتامرالن  و معاونان ویيس پارلمان حيدر علی اف ئر، داخلی

کميته ايالتی حزب کمونيست نخجوان سابق دبير اول ( عافی الدين جليل اف
اب به سرھنگ صورت حسين طخنيز نيه ای ابي. تھيه گرديد )آذربايجان

را قطع و  تقابلتقاضا شده بود که در اين بيانيه از وی . گرديد صادراف 
   .آغاز نمايد را مذاکرات صلح آميز با حکومت

اين ديگر يک جنگ داخلی نبود بلکه جنگی واقعی بود، اين جنگ 
تمامی آذربايجان را در خود فرو می برد و فقط خدا می داند اگر آن 

   .از آذربايجان چه می ماند ،روزھا حيدر علی اف در باکو نبود
ژوئن مصوبه ای تاريخی  ٢۴که مجلس ملی در  گفتبايد غراق بدون ا

  :به تصويب رساند
 )ايلچی بيک(علی اف اوغلو گردد که ابوالفضل قديرقلو  ويبـ تص١«

   .آذربايجان را انجام دھد یيس جمھورئر از اين پس نمی تواند وظايف
     عليرضا اوغلويس جمھور آذربايجان به حيدر ئـ اختيارات ر٢ 
   .»ف تفويض گرددعلی ا

کفيل رياست : از اين پس سمت رسمی حيدر علی اف چنين بود
   .يس شورای عالی جمھوری آذربايجانئر و انجمھوری آذربايج

که در چنين لحظات مشقت بار برای مردم  را من حجم مسئوليتی«
آذربايجان و در دوران به وخامت گراييدن اوضاع سياسی ـ اجتماعی 

  ...درک می کنماست، قرار گرفته جمھوری بر عھده من 
 يک رجل دولتیھمه تجربيات خود را به عنوان يک سياستمدار و 

کشور از بحرانی که در بسياری از بخش ھا  ساختنبرای خارج 
خط مشی آن در عين حال به  .می گيرم بکار ،گريبانگير آن شده

   .»وفادار می مانيم ،است دموکراسی که آذربايجان انتخاب نموده
سخنرانی بود اما وی مثل  متن برگه ھایر پيش روی علی اف د

 ١٩۶٩سال وی ھمچون . ھميشه بدون نگاه کردن به آنھا سخن می گفت
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ات جديدی از زندگی خود را که با آذربايجان پيوند خورده بود، در صفح
ناخدا به کابين . اثری از شک و ترديد در کالم وی نبود. پيش رو داشت

مسير حرکت . انجام دھدچه بايد که وی می دانست . خويش بازگشته بود
البته اين . افراد نيرو می دھد اينگونهگويی حاکميت به  .را خوب می ديد

حاکميت . نباشددرست  ھم می تواند ھم می تواند درست باشد و برداشت
زمانی نيرو می دھد که سياستمدار از خود ظرفيت ثبات، دانش، پتانسيل 

چيزی برای نيرو گرفتن داشته باشد اما اگر  کلی به طورفکری و 
و محاسبات آزمندانه  ايداحساسات خرد و بی ارزش شخص را احاطه نم

  . داشته باشد، ھيچ سودی برای آن شخص در پی نخواھد داشت
از  نیرايسف. بسياری از کشورھا به حوادث آذربايجان توجه داشتند

مديران . می آمدندکشورھای مختلف پی در پی به نزد حيدر علی اف 
خبرنگاران خصوصی روزنامه ھا و جرايد مشھور و شرکت  و مسئول

با وی تلويزيونی در تالش برای کسب اجازه مالقات و  ھای معروف راديو
 يکی به سخنان جھت تأييد اين مطلب از ميان يادداشت ھای فراوان. بودند

  :نيماشاره می ک فونالکساندر پروخابه نام از نويسندگان روسی 
تا سه روز نتوانستم با حيدر علی اف که به  .من به باکو آمده بودم«

 در حال جلسات مجلس. ديداری داشته باشم ،ول بودمشغامور کشور 
. می دادندحوادث گنجه گوش بررسی به گزارش کميسيونی . بود یبرگزار

من به رفتار وی که از . علی اف رياست مجلس را بر عھده گرفته بود
ن خونريزی، اعامالن و مسبب. دقت می کردم ،ن پخش می شدتلويزيو

ت نمايش ھمان بت ھای ديروزی که يک سال و نيم از جلوی صفحا
ھمان ھا که ياد می دادند، نصيحت می کردند،  ؛تلويزيون کنار نمی رفتند

به پشت تريبون  ،افشاگری می کردند و داغ ننگ بر ديگران می زدند
من و من می . ر آنھا دستپاچه و افسرده بودنداکنون ديگ. آورده می شدند

خود  گناهکردند و به لکنت افتاده بودند و به سختی تحت فشار شاھدان به 
: اعتراف می کردند و نام عامل اصلی اين حوادث را بر زبان می راندند

   .ايلچی بيک
افشاگری می ھمه را به مرز خود .علی اف روانشناس ماھری بود

ميت آنھا را زير سؤال می برد و از اسطوره حاکميت به رساند و توان حاک
زير می آورد و تصاويری را که چاپلوسانه به وسيله برنامه ھای 

. بی اعتبار می ساخت ،تلويزيونی از آنھا در اذھان مردم ساخته شده بود
وی يکی پس از ديگری نخ ھايی که آنھا را به حکومت متصل می نمود، 

ست زيرا که وی ھم اکنون در مرکز حکومت می بريد و به خود می ب
ظريف اين سيستم ويران شده را  قرار گرفته بود و اولين پايه ھای ساختار
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آشکار بود که تا چه اندازه برايش سخت است و اين . بنيان می نھاد
نياز  و خويشتن داری به شکيبايیاندازه چه  تاسياستمدار ھفتاد ساله 

   .داشت
نه شادی پيروزی بود و  ،مه حرکت وا می داشتآنچه که وی را به ادا

دچار نه حس انتقام بلکه محاسبات دقيق خلبانی بود که سکان ھواپيمای 
  .در حال سقوط را برای نجات جان مسافران در دست گرفته بودو  حريق

يس چندی ئراز جمله  ؛چھار نفر از برجسته ترين اعضای جبھه خلق
پناه حسين اف و برخی از ت وزير نخس ،عيسی قنبرافپيش شورای عالی 

وزارت امور داخلی و کميته امنيت دولتی حبس  عالی رتبهمقامات 
  .. .گرديدند

تغيير با گذشت ھر ساعت و در ھر گزارش خبری  حکومت به سرعت
که اخالقيات در آن به ھرج و اميدی ناکوفته و  و جامعه خسته. می يافت

دست سرنوشت  بهسار خود را و وامانده اف و درماندهمرج کشيده شده 
   .»، خود نيز به سرعت تغيير می يافتنھاده بود

را در اتاق کاری  فونعلی اف پروخاپس از گذشت پاسی از شب 
  .خود در شورای عالی به حضور پذيرا شد بزرگ
تابلوھای زرين . پرچم رسمی جمھوری قرار داشت در پشت سر وی«

ی کرد و ارتش صف کشيده سوره ھای قرآنی بر روی ميز خودنمايی م
با آرم ھای اتحاد جماھير شوروی  ی رنگتلفنھای دولتی عاج فيل

   .دنموسوسياليستی جلب نظر می 
 .ساعت نمی خوابد ۴می دانستم يک ھفته ای است که روزی بيش از 

اثری از خستگی در وی ديده  وچک ترينقامت که ک چاالک و بلند فرد
کف دست خشک وی به ھنگام دست . به استقبال من برخاست ،نمی شد

صورتی کشيده و آفتاب گرفته داشت اما به چھره . دادن گرم و محکم بود
و خوش دوخت  گران قيمتکت و شلواری . شباھتی نداشتھيچ پيرمرد 

بلکه اشرافی و  و نه کادری کراواتش را نه سفت و محکم. پوشيده بود
با مردمک ھايی که ھر چشمان تيز و نافذش . شيک به زيبايی گره زده بود

در مجموع در . خود می کشيدسوی  لحظه می درخشيدند، انسان را به 
وی اين توان را داشت که به سرعت کالم . چھره اش ھنر احساس می شد

   .بردپی  ،مصاحب را دريابد و به آنچه که در ذھن وی می گذرد
ری در اتاق کاری وی از بوی سيگار خب :و اما نکته جالب توجه ديگر

به  ،که به سختی می شد آن را حس نمود خفيفینبود و در عوض بوی 
   .»گران قيمتعطری  بوی مشام می رسيد؛

   :چند قسمت از مصاحبه طوالنی آنھا را در اينجا می آوريم
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از قرار معلوم اکنون مرحله  !يويچحيدر علی  :فونالکساندر پروخا«
يک سال و  ”سلطنت“ومار ط. ای ديگر در تاريخ آذربايجان به اتمام رسيد

پيچيده شد و مثل دود  درھمنيمه ای جبھه خلق در عرض يک ساعت 
اين مرحله برای  ؟چگونه می توانيد آن را توضيح دھيد. ناپديد گشت

   ؟آذربايجان چه مفھومی داشت
ھمه چيز را ويران آنھا . جمھوری بود ويرانیاين : حيدر علی اف

ينکه مردم اانديشه را و از ھمه مھم تر  اقتصاد را، اخالقيات را، ؛کردند
می . کردن از ميان رفت حتی امکان کار. را به کناری نھادند کردن کار
کشتزارھای  يزرعم در لنکران بر روی زمين ھای باير و ل !دانيد

اينجا را جاليز سراسر اتحاد  .يمه بودحاصلخيز صيفی جات ايجاد نمود
يار و محصوالت جاليزی زودرس خ و در آنجا گوجه .شوروی می ناميدند

ھم . فرستاده می شد مسکوعمل می آمد و ھمه آنھا به نوريلسک، اورال و ب
جمھوری به درآمد کالن دست می يافت و ھم مراکز صنعتی روسيه به 

يس جمھور ئر ،ننوو ککھاربه ياد دارم . تره بار خوب دسترسی داشتند
از ديدن اين مزارع حيران  ،فنالند که برای استراحت به اينجا آمده بود

. ھمه چيز به حال خود رھا شد ؟ھا کجاست در حال حاضر اين. مانده بود
  ... مردمی بيکار .باز ھم زمين باير و کويری

پرورش کاسيگين به نيکاليويچ آلکسی . خود انگور را مثال می آورم
گور را به دو ميليون تن نما توليد ا. خيلی کمک می کرددھندگان انگور 

انگور آبشرون شيرين تر از ھمه نمونه ھای . ر سال افزايش داده بوديمد
زار و گرم  شن ،خشک زمين در آبشرون. که من می شناسماست انگوری 

گرما و شيرينی آن را و می شود گسترده  انگور در اين زمين گرم .است
امسال ما به سختی بتوانيم . ھمه چيز از بين رفته است .به خود می کشد

   ...ھزار تن انگور جمع آوری کنيم ۴٠٠
مردم کارکردن را کنار گذاشته اند و برای آنکه بتوانند زنده بمانند به 

 .استترکيه نزديک  .ايران نزديک است. روی آورده اند تجارت خرد
را به مقدار کم خريداری می کنند و تجارت می ملزومات غيرضروری 
 .اييت نيمه وقت کار می کندقی سومکارخانه شيمياي !کنند اما توليد نمی کنند

آنھا که حکومت را در دست گرفته  !کرده استاستخراج نفت به شدت افت 
آنھا  !نه رھبر ھستند و نه سياستمدار ،ورنددرمی آنه از اقتصاد سر  ،اند

کارشناس علوم ھستند، آنھا نويسنده ھستند، آخر آنھا حکومت داری را نمی 
کلماتی از آزادی و عدالت شروع کردند و با  آنھا با کهآن، جدا از فھمند

آنھا فقط در  !اميد شده اندمردم از آنھا نا !اتمام رساندند به فراگيردی زد
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فقط حرف  .قيمت به اين طرف و آن طرف می روند مرسدس ھای گران
  !...دزدھای فاسد و آشکاری وجود دارند !می زنند و حرف می زنند

آنھا اين . د در اين جنگ به پيروزی برسندآنھا نتوانستن !قره باغ ماو ا
ما تعداد زيادی از روستاھا و  !ق سياسی خفه نکردنديمناقشه را از طر

ديروز يکی از رؤسای  !مقدار زيادی از خاک خود را از دست داديم
درست است که از دست : دائم تکرار می کرد ،کالخوز که نزد من آمده بود

ھزار ھکتار زمين در آنجا وحشتناک دادن ھزار رأس گاو و گوسفند و 
مزار پدران خود را از دست ما است اما دردناک تر از ھمه آن است که 

   .دشمن پيروزی خود را بر روی اين مزارھا جشن می گيرد !يمده ادا
کشور ورشکست  ؟پس از اين به بعد چه بايد کرد: فونخاوالکساندر پر

و اخالقيات در جامعه است  آمده به وجوددر متن جامعه شکاف  ،است شده
کدام  ؟کدام ايدئولوژی مردم را متحد می سازد. به فساد آلوده شده است

 شما ؟فلسفه و کدام تئوری اين جامعه خسته و کوفته را متحد می سازد
از مروجين ايدئولوژی کمونيستی بوديد اما اکنون ديگر  در گذشته خودتان

نيز ايدئولوژی ليبرالی که  در حال حاضر. اين ايدئولوژی وجود ندارد
اکنون کدام . از ھم فرو پاشيده است ،می برد بکار آن راجبھه خلق 

   ؟ئولوژی از جانب مردم پذيرفته خواھد شدداي
مھم نيست از . ملی و ديگر ھيچ  وحدتايدئولوژی  تنھا: حيدر علی اف
فقط . چگونه استتو  چند سال سن داری و يا وضع، کدام حزب ھستی

مردم اين . لی سراسری ما را از اين وضع خطرناک نجات می دھداتحاد م
تجار و مديران مؤسسات اين را درک می ، نظاميان. واقعيت را می فھمند

عضو  ،اگر ليبرال ھستی. ما ھيچکس را تحت تعقيب قرار نمی دھيم. کنند
خودت را . به مردم خدمت کن. تو را تعقيب نمی کنند ،جبھه خلق ھستی

و اين  !اين ايدئولوژی است، اين فلسفه است. قربانی کنبرای مردم 
خواھد ايدئولوژی از سوی نمايندگان ھنر و ادبيات و واعظان دينی شکل 

   .گرفت
پس دولت روسيه رسماً نسبت به حوادث باکو و  :فونخاوالکساندر پر

  ؟بازگشت شما به صحنه سياست چه واکنشی نشان داد
خاطر انتخاب ه سالن خاسبوالتف بوفقط ر. ھنوز ھيچ: حيدر علی اف

سکوت  مسکودولت . من به پست رياست شورای عالی به من تبريک گفت
جبھه خلق سياستی ضد روسی داشت و ھمه گونه تالشی را انجام . می کند

مثل اينکه اين . نيايد به وجودمی داد تا بين روسيه و آذربايجان نزديکی 
. ن نسبت به روسيه را می دانيدشما مواضع م. بود نيز مسکوامر به نفع 

. پيوند داردروسيه  افرھنگی و ژئوپولتيکی ب ،آذربايجان از نظر اقتصادی
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من تکرار می کنم . ما نه تنھا ھمسايه ھستيم بلکه تاريخی واحد داريم
نمی سازد و در عين حال من به قانع مناسبات امروزی با روسيه مرا 

   .»ن دارمترش حتمی اين روابط اطميناتوسعه و گس
وقت آن رسيده است تا فردی را که ستاره اقبالش در افق سياسی  حال

نيز سريع  انگونهبسيار خوش درخشيد و ھم ٩٠آذربايجان در اوايل دھه 
   .رو به افول نھاد، به تفصيل به شما معرفی کنيم

مھندسی خوانده بود و پس  درس صورت حسين اف در دوران شوروی
 از سویجنگ  آغاز ھنگامبه  .م ريسی شده بوديس کارخانه پشئاز آن ر

گفته خودش با ھر چه که می توانست به جبھه کمک کرد  بهبنا ارمنستان 
صورت . را جز امور جنگیبه  به تدريج ھمه چيز را کنار گذاشت و

می  دالورانه بسيار ،از ديد آنھا که وی را در جنگ ديده بودند حسين اف
به عنوان قھرمان ملی  و گرديده بود طااعبه وی درجه سرھنگی . جنگيد

ايلچی بيک وی را به عنوان نماينده شخصی . به حساب می آمدآذربايجان 
اين فرمانده ھم بخش ھايی . خود در قره باغ و فرمانده سپاه منصوب نمود

   .را تحت امر خود داشت »ی احتياط شخصیھانيرو«از ارتش و ھم 
می خواست به چه چيزی  به کمک اين نيروھا غروراين سرھنگ م

ابھام آميز پاسخ  به طوروی به سؤاالت مستقيم شخصی  ؟دست پيدا نمايد
پس از حوادث گنجه در  ١٩٩٣می داد، شبيه آنچه که وی در اواخر ژوئن 
االن وقت : پاسخ داد آخونداوامصاحبه با روزنامه نگاری به نام الميرا 

وه ھا و رھبران بانفوذ در حال حاضر بايد ھمه گر. تقسيم پست ھا نيست
ھمديگر را در جريان بگذارند و به مسئله ، سياسی با يکديگر متحد شوند

اين  .و باال بردن سطح زندگی مردم بينديشند گبه پايان رساندن جن هچگون
فکر می کنم مردم ديگر . دو مشکل مرا بيش از ھمه چيز ناراحت می کند

آن رسيده است که به جای  ديگر وقت. ھر کس چگونه است ه باشند،فھميد
ھر کسی که توان کمک به  .ھای پوچ و بيھوده به عمل بپردازيم صحبت

   .مھم در اينجا فکر مردم است. بايد ارتقا يابد ،مردم و به جبھه را دارد
 ؟روزنامه نگار مصرانه می پرسد که به نظر وی اکنون چه بايد کرد

آنکه اين پست بايد به عنوان  يس جمھور انتخاب شود و يائآيا بايد دوباره ر
   ؟عامل بی ثباتی منحل شود

تسبيح  ،پوشيده بود یشيکو حسين اف جوان که کت و شلوار روشن 
االن وقت تقسيم « :تکرار کرد ،که خيلی خوشش می آمدرا زنان جمله ای 
 اتحاد کاری ھمه پسران درستکار ویکار مورد نظر راھ. »پست ھا نيست

   .بود ملت
   ؟شی برای خودتان در ترکيب حکومت جديد در نظر داريدـ پس چه نق
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اگر ملت بخواھند . مردم عمل می کنمبراز محبت ـ من مطابق ا
   .خودشان مرا جلو می کشند و من به خواست آنھا تن می دھم

در چھره صورت حسين  فونخاويم که الکساندر پرئجالب است بگو
در اوايل قرن ھفدھم ی پوژارسک .مجسم می کرد را ژارسکیواف، کنياز پ

و  نمودبه ھمراه مينين سربازان داوطلب ملی را سازماندھی و رھبری 
  .به عقب راند ،بودند اشغال کرده را مسکولھستانی ھايی که 

. برپا نمودبه ياد آنھا روسيه قدرشناس در ميدان سرخ مجسمه ای 
از آن لحظه که « :درباره صورت حسين اف چنين می نوشت فونخاوپر
خود در گنجه را دفع نمود و  ھای ورت حسين اف حمله به سربازخانهص

 ،کوبيدن ايلچی بيک به باکو گسيل داشت درھمتانک ھای خود را برای 
برای ليبرال ھا افسانه مخوف وی . گشتنزد روس ھا به افسانه ای مبدل 

ھای گناھکار از  ”کراتودم“اعدام سرھنگ خونسردی بود که آرزويش 
اسطوره قھرمانی زيرا قيامی را  اق بود و برای ميھن پرستانراغ برتير چ

. ھا انتظارش را می کشيدند که مدتعليه غاصبان سازماندھی کرده بود 
 وی سمبل ارتش مورد تحقير قرار گرفته ای بود که ديگر در مقابل رفتار

را به  خود ملت و نيروھای تحت امر حاکمان ناتوانی که سياست ھايشان
   .ه بودتحمل از کف داد ،کشيدمی ويرانی 

ميھن پرستان از وی به عنوان الگويی برای نظاميان روسی ياد می 
سال فاجعه بار،  ۵در طول  الگويی برای ھمان نظاميانی که ،کردند

دفاعی و  نظامیکشوری عظيم به ھمراه صنايع درست ھمان زمانی که 
از آنھا برنيامد  ھيچ حرکت مردانه ای ،استراتژيک آن از بين برده می شد

از آنھا  .و ھيچ عکس العمل شايسته ای از سوی افسری صورت نگرفت
تھديدات زير لبی و حرف شنوی مالل  ،تنھا اعتراضات بی حس و حال

 گردان ھا، ناوگان ھاداد تا به دموکرات ھا اجازه  اين امر. برمی آمدآور 
آنھا را که در و استراتژی دفاعی  برنداز بين بحفاظتی را کمربندھای و 

   .ندساز نابودآمده بود،  به دستطول شکست ھا و پيروزی ھای خويش 
که  ندھمين ھا بود .ژنرال ھای دزد، افسران عياش و سربازان فراری

در ديد جنبش ميھن پرستان روسی که در آرزوی تا  ندگرديد موجب
قھرمان ساخته  يکسرھنگ آذربايجانی اين  از، رسکی جديد بودنداژوپ

  .دشو
من از تلويزيون به صورت  ،ھنگامی که جلسه مجلس برگزار می شد

با صورتی وحشت آور و خشمگين،  وی. حسين اف دقت می کردم 
که چندی يی می نگريست و چشم ھايی براق شده به آنھا واخم یابروان

 پيش دستور از ميان بردن سربازخانه ھای وی را صادر کرده بودند و
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 يی خيره شده بودھا ھمانبه  .را به قتل برسانند وی تا تالش کرده بودند
نفر  ۴٠که ساختمان ھای مسکونی را به کمک توپخانه تار و مار کرده و 

بودند و اکنون خوار و زبون،  نمودهانسان را از صحنه زندگی محو 
من احساس کردم ھمان عاملی . عاجزانه در پشت تريبون غرغر می کردند

کست دادن، تنبيه کردن و انتقام گرفتن تا که تانک ھای وی را برای ش
   .»حاکم است شر درونبھنوز  ،باکو کشانده بود

 ،جواب می داد فونخاوصورت حسين اف وقتی به سؤال ھای پر
 عدهگيری يک کاربدرباره اشتباھات و خطاھای محاسباتی جبھه خلق در 

ی می گفت که آنھا قادر به انجام ھيچ کار .افراد ناتوان حرف می زد
تنھا ويران می کردند، کالھبرداری می کردند، رشوه می گرفتند و  .نبودند

ديکتاتوری  از ديد سرھنگ شورشی. ی می گرفتندسياست کثيف خود را پ
   .بود اکمرشوه خواران و مافيا ح

وی شخصی « :با احترام سخن گفت بسيارمورد حيدر علی اف  وی در
من در مقام . گذشته است انفراوتجربه  با داناباتجربه، سياستمداری 

مقايسه با وی با آنکه جوان ھستم اما آينده را خيلی خوب پيش بينی می 
   »...خواھيم کردما يکديگر را تکميل . کنم

 سرھنگبا  »زاوترا«ل روزنامه ئواز مصاحبه مدير مسگزيده ای 
   :صورت حسين اف

ت من به سمت حکوم !بگيرم به دستمن نمی خواستم حکومت را ...«
من در راه زندگی خودم گام برمی داشتم اما اين راه مرا به  !نمی رفتم
   !کشاندحاکميت 

خلق را مورد  و ھنگامی که ھرج و مرج در کشور افزايش می يابد
سر باالخره حوصله نظاميان ب ؛غارت و چپاول قرار می دھند و می کشند

ت قرار می می آيد زيرا آنھا نيز بخشی از آن خلقی ھستند که مورد غار
   »...گيرند و به قتل می رسند

پس از بازگشت حيدر علی اف به حکومت يکی از نخستين دستورات 
 انگونهھم. با کشورھای خارجی بود هوی متوقف ساختن قراردادھای منعقد

 وی با اين دستور ه بود،ن ھنگام نوشتآدر  »ايزوستيا«که روزنامه 
 حيدر اما »را شوک نمود ترين شرکت ھای نفتی دنيا برخی از بزرگ«

   .فکر نمی کرد اينگونهعلی اف خود 
به تشريح مواضع خود  حيدر علی اف ١٩٩٣در آگوست سال 

، من به کابينه وزرا دستور آری. در اين کار ھيچ سری نيست: پرداخت
ھنوز که ھمه چيز در آنجا در سطح . دادم که اين پروسه را متوقف سازند

بررسی ھمه جانبه در دولت و پارلمان مانده ھنوز . بوده است پيش نويس
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وقتی رھبر . حقيقت آنست که من در اين مسائل تازه کار نيستم. است
اما اينجا . مه ااين مسائل پرداخت به عميق آذربايجان بودم به اندازه کافی
پناه حسين اف در . خودتان قضاوت کنيد. آمد خيلی چيزھا مشکوک به نظر

ژوئن مصوبه دولت  ١١يری استعفا داد اما در ژوئن از پست نخست وز ۶
ژوئن  ١٢در . امضا می نمايد ،می دھد را قرارداد منعقد ساختنکه اجازه 

ثابت باقراف که خود از جبھه خلق بوده و رياست شرکت نفت دولتی را 
من اينکه پس از چند روز . کندامضا می  اين قرارداد را ،شتبر عھده دا

ند نفر از وزرای کابينه نزد من آمدند و گفتند چ ،شورای عالی شدم ئيسر
   .داردکه جايی از اين قراردادھا ابھام 

از اينجا بود . که من دستور توقف اين کار را صادر کردمشد  اينگونه
يس ھيئت ئھمان لحظه ر. سر و صدا به راه افتاد از کشور که در خارج
من . آمدند »يمبريتيش پترول« و بعدتر کارمندان »آموکو« مديره شرکت

فقط بايد  ،چيز وحشتناکی رخ نداده است: ھمه چيز را توضيح دادم و گفتم
اين  ؟چرا نگران ھستيدشما  ،اگر ھمه چيز شفاف است. آن را بررسی کنيم

. نيست که امروز يک جور عمل شود و فردا جور ديگر به گونه ای ائلمس
 ٢٠٠الی  ١٠٠ه به نفت ثروت ملی آذربايجان است که نه فقط به نسل ما ک

ن اما در اينجا برخی موارد وجود دارد که با اي. سال آينده ھم تعلق دارد
ھيچ  و را تمام می کنند ذخايرسال  ١۵ـ  ١٠شرکای ما در مدت  طرح ھا
دليل قاطعانه داريم که فکر کنيم بعضی از افراد می  .نمی گذارندچيزی 

جيب ھای خود را پر  خواستند در چنين طرح ھايی دستان خود را گرم و
   .سازند

ای داشته  در روسيه کنونی اشاره نمونه ای از اين دستبه بد نيست 
منابع نفتی  در روسيه تجربه استخراج« پريماکوفبه قول آکادميک  .باشيم

می توان فکر . گزينشی در پربازده ترين بخش ھای معادن ادامه می يابد
روسه ھای فرسودگی منابع و نظارت خود را بر پ لحکومت کنتر کرد که

روسيسکايا «(. »ھای نفتی از دست داده است طبيعی و کاھش ذخاير چاه
   )٢٠٠۵ سال ژانويه ١۵، »گازتا

   .در آذربايجان روی نداد یاتفاق چنيناما در سايه حيدر علی اف 
. موضوع کادرھای ثابت بود اولين مسئله. آغاز می شد یروزھای کار

برای . نمايد منصوبوانست خودش کسی را ھنوز حيدر علی اف نمی ت
در . پارلمان بود تأييدنياز به  ،جانب وی معرفی می شد ازکه  نامزدیھر 
وزير امنيت ملی، وزير امور  :رديدندجوالی وزرای جديد تعيين گ ٣

برای طبق برنامه اف حيدر علی  ...وباکو  فرمانداردادستان کل،  داخلی،
طبق . کاری را در نظر گرفته بود آخرين ساعات روز مسائل کادری
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معمول آخرين ساعات روز کاری در برنامه وی با آخرين ساعات شب و 
در يکی از ھمين ديدارھا . گشتبرخی اوقات نيمه ھای شب مصادف می 

. وی به ناظم ابراھيم اف پيشنھاد نمود تا به کميته نشريات دولتی بازگردد
م در چنين شرايطی نياز به اين فکر نمی کن: با اعتراض گفت ابراھيم اف
   .کميته باشد

پيشنھاد . شما ھميشه با اعتراض شروع می کنيد: علی اف با لبخند گفت
   ؟شما چيست

پيشنھاد می کنم که انتشاراتی دولتی به نام «: ناظم ابراھيم اف پاسخ داد
ً تابع نھاد اداری ر »آذربايجان« جمھوری  ياستتأسيس کنيم که مستقيما

شد و  ھم اينگونه. »را با دستگاه ھای عظيم چاپ تجھيز سازيم نباشد و آ
بزرگ ترين انتشاراتی منطقه  »آذربايجان«در حال حاضر انتشارات 

   .ماورای قفقاز به حساب می آيد
حيدر علی اف اشخاص جوان  انهو نيمه شب انهدر اين مصاحبه ھای شب

فاطمه عبدهللا  دکترای رياضی فيزيک. می کرد دعوتخود  تيمرا نيز به 
 مسکوکه زمانی به وسيله حيدر علی اف به بود  یيکی از افراد نيز زاده

اجرايی نھاد  امور انسانیشعبه  ئيسوی ھم اکنون ر. اعزام شده بود
  .آذربايجان می باشد یجمھور تساري

ه يافتگان جبھه خلق ساکت و آرام چمدان خودشان را جمع کرد آيا ارتقا
نشانه به «نفر مسئول مناطق مختلف باکو  ١١از نفر  ٩نخير،  ؟بودند

دست از کار  يس جمھور ايلچی بيکئسلب اختيارات ر بهاعتراض 
   .اشخاص جديدی به جای آنھا انتخاب شدند !خدا نگھدارتان. »کشيدند

   
مصاحبه  »ستان کينوآ«تلويزيونی  مرکز ١٩٩٣ سال جوالی ۴در 

تلويزيون روسيه آن زمان شبکه اول . حيدر علی اف صورت دادمھمی با 
حيدر علی اف در پاسخ به سؤالی درباره اوضاع . چنين ناميده می شد

موفق شديم نزاع داخلی را مھار کنيم اما شرايط ھنوز « :کشور گفت
دشوار است و اين با حمله نيروھای مسلح ارامنه به خاک آذربايجان که در 

  .»شدت يافته است، دشوارتر می گردد سه روز اخير
  :نزاع در ميان خودشان گسترش می يافتنيز  مسکوآن تابستان در 

را که در  سرکشو گستاخ بوريس يلتسين می خواست شورای عالی 
. ، منحل سازدقرار داشتسالن خاسبوالتف ور ویرأس آن ھمرزم قديمی 

  :از علی اف می پرسيدندخبرنگاران مسکويی 
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را به عنوان  کميتحاجناب علی اف، برخی بينندگان آمدن شما به ـ 
اگر زحمتی نمی . ارزيابی می کنند »برخالف قانون اساسی« حرکتی
بفرماييد آيا به نظر شما در سياست چنين اھدافی وجود دارند که  ،شود
ه با و سؤال دوم ک ؟به خاطر آنھا از قانون اساسی چشم پوشی نمود توانب

جمھور يس ئست که ھم اکنون سرنوشت رناي می باشدآن در ارتباط 
چه آينده  ؟برای وی چه اتفاقی می افتد ؟ابوالفضل ايلچی بيک چگونه است
  ؟استعفای خود رضايت دارد اآيا وی ب ؟ای را برای وی پيش بينی می کنيد

اوالً بايد بگويم که گمان نمی کنم آمدن من به سمتی که در حال ـ 
پيشنھاد ژوئن به  ١۵ من در. حاضر دارم برخالف قانون اساسی بوده باشد

يس جمھور ايلچی بيک به رياست ئاغلب نمايندگان مجلس و شخص ر
شورای عالی آذربايجان انتخاب شدم و اين انتخاب کامالً مطابق با قانون 

يس شورای ئکه می دانيد چند روز قبل از آن ر انگونهھم. اساسی است
ن يس قانونی شورای عالی آذربايجائبه ھمين دليل من ر .عالی استعفا داد

ً من به حاکميت نيامده ام. ھستم اصرار مرا  همرا دعوت کردند و ب .دوما
نمايندگانی از طيف ھای  چند روز پس از حوادث گنجه. مودندراضی ن
آذربايجان، نمايندگان طبقه روشنفکران و ريش سفيدان بانفوذ  اھالیمختلف 

يک يس جمھور آذربايجان ابوالفضل ايلچی بئر. کردند می به من مراجعه
و سه بار در روزھای ھفتم، ھشتم و ا. ھم مصرانه با من تماس می گرفت

ھواپيمای خود را به نخجوان فرستاد و در صحبت ھای تلفنی ژوئن نھم 
من ھم در روز ھفتم و ھم ھشتم . مصرانه خواھش کرد که به باکو بيايم

 آتی وضعيتجواب رد دادم اما در نھايت در نھم ژوئن وخامت و تيرگی 
   .به باکو آمدم م واين دعوت را پذيرفت. احساس کردمرا 

کاستن از  جھتابوالفضل ايلچی بيک و ديگر رجال سياسی  در آنجا با
متشنج ھمکاری کردم تا آنکه در پانزدھم ژوئن، تکرار  اوضاعوخامت 
تا اينجا ھيچ چيزی برخالف . به رياست پارلمان انتخاب شدم ،می کنم
 اما راجع به اينکه صورت نگرفته است اسی و غيرقانونیقانون اس

می توان  ،ژوئن به من تفويض گرديد ٢۴از  يس جمھورئاختيارات ر
   .توضيح داد

جوالی  ١٨يس جمھور ابوالفضل ايلچی بيک در اوايل بامداد ئر
از من که يک ساعت قبل به مخفيانه و بدون اطالع قبلی به کسی حتی 

فقط صبح باخبر شديم که . مودباکو را ترک ن ،با ھم بوديمپرواز وی 
يس جمھور از سوی ئو در آنجا ر هھواپيمای وی در نخجوان فرود آمد

ه شد و تا حال نيز داعضای جبھه خلق به روستای کوھستانی کلکی رسان
ً ژوئن دائم ٢۴تا  ١٨ از. در آنجاست به . بودم در تماسبا وی تلفنی  ا
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ن، آکادميسين ھا، از نمايندگان روشنفکرا کثيریابتکار من گروھی 
يسه آکادمی ئيس ھيئت رئپروفسورھا و نويسندگان که رياست آنھا را ر

اما وی دعوت . در آنجا به نزد وی رفتند ،علوم آذربايجان بر عھده داشت
اکنون ھم در روستای . ما را قبول نکرد و به اين دعوت رضايت نداد
و اختيارات  ليت ھاسئوکلکی می ماند و خود وی دستور واگذاری ھمه م

در اين دستور تنھا  .يس شورای عالی را صادر کردئر به يس جمھورئر
مابقی را به . خود بر عھده گرفتتبعيت افراد و امضای قوانين را ش پذير
   .يس شورای عالی آذربايجان واگذار کردئر

چند روز پشت سر ھم در جلسه پارلمان آذربايجان در  با آن ھم زمان
اعضای پارلمان مصرانه پيشنھاد می . اکره گرديدمورد اين وضعيت مذ

اما . کردند که من اين وظايف را بر عھده بگيرم اما من رضايت نمی دادم
در . پذيرفتم ،پس از آنکه خود ايلچی بيک چنين دستوری را صادر کرد

حضور يس جمھور ئجمھوری از کنترل خارج شده بود زيرا ر حقيقت
من تنھا مانده بودم و . ستعفا داده بودو نخست وزير چندی پيش ا نداشت

يس جمھور حل و ئرات راخيلی از مسائل می بايست با استفاده از اختي
تأکيد می کنم . در اين شرايط من اختيارات را بر عھده گرفتم. گردد فصل

من خودم اين را نمی خواھم و اگر امروز . که تالش من برای اين نبود
يس جمھوری انجام ئی تواند در پست رم ،ايلچی بيک به اينجا برگردد

   .وظيفه کند
. ه شدابوالفضل ايلچی بيک چ سرانجامحال می رسيم به سؤال دوم که 

گروھی از افراد مسلح . وی در روستای کلکی به زندگی ادامه می دھد
می کنم به نفکر . جبھه خلق از وی محافظت می کنند و االن ھم آنجاست

احت می کند يا کار ديگری می کند، من در شايد استر. باشدچيزی مشغول 
   .جريان نيستم

پس ايلچی . وی بوديد خط مشیشما مخالف سرسخت ايلچی بيک و  -
يس شورای عالی باشيد و چه ئبيک به چه اميدی شما را دعوت کرد که ر
  ؟چيزی شما را به پذيرش اين امر سوق داد

خالف من م. قدرھا ھم سؤال را درست مطرح نکرديد ـ شما آن
 من در نخجوان .سرسخت ايلچی بيک نبودم و عموماً در اپوزيسيون نبودم

و وظايف نمايندگی مجلس شورای عالی را عادی مشغول بودم زندگی  به
البته . من تماس تلفنی خيلی کمی با ايلچی بيک داشتم. انجام می دادم

خودمختار يس جمھور به جمھوری ئابوالفضل ايلچی بيک به عنوان يک ر
 ،سر می برددر شرايط سختی به سبب محاصره ب خجوان که امروز نيزن

عالی مجلس يس ئالبته نسبت به من ھم به عنوان ر. توجه کافی نداشت
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گونه بود نه در  ينبدپس روابط ما . دکرنخجوان توجه خاصی ابراز نمی 
   .تقابل سخت

خاطر احترام به شخصی که ھنوز ه بنا به برخی مالحظات و شايد ب(
، حيدر علی اف محسوب می شديس جمھور کشور ئز نظر حقوقی را

بينندگان روسيه را در جريان ھمه نکات ظريف روابط خود با ايلچی بيک 
وزارت امور  به ھنگام تصرف که نساختاين مطلب را فاش و  قرار نداد
، جبھه خلق از سوی نيروھایتلويزيون نخجوان  مرکز راديو وداخلی و 

که در اين  ه بودو ايلچی بيک قول داد ه بودتماس گرفت با ايلچی بيک وی
از انجام  ايلچی بيک ،که بعدھا مشخص شد گونهآن. مورد دخالت می کند

  .)کودتا باخبر بود
حيدر علی اف برای حضور در مراسم تدفين  ١٩٩٣ سال در فوريه

آشنا  از نزديک آن ھنگام بود که آنھا با يکديگر. برادرش حسن به باکو آمد
   يس جمھور به وی تسليت گفت و مؤکداً توجه خود به حيدر ئر. شدند

  .اختسعلی اف را نمايان می 
  :اشاره می کندآن روز  به در ادامه پاسخ به خبرنگاران حيدر علی اف

ل با ھم مذاکره کرديم ئراجع به خيلی از مساديدار کردم، وقتی با وی «
من پيشنھادات، توصيه ھا و . بوديم نظر ل ھمئو گويا در بسياری از مسا

به  .می توانست از آن استفاده کند يا نکند. تقاضاھای خودم را به وی گفتم
   .بود عادیخودش ارتباط داشت و پس از اين ديدار روابط ما 

بايد  ؟پرسيديد ايلچی بيک وقتی مرا دعوت می کرد به چه اميد داشت
قابل شديد ما درست در بدو امر توجه داشت که سؤال اول شما مبنی بر ت

وقتی که اوضاع در آذربايجان فوق العاده . چنين چيزی نبود. نبوده است
نمايندگان برخی طبقات جامعه  ه بودمطور که گفت ھمان ،به وخامت گراييد

شايد ايلچی . که بايد علی اف را دعوت کنيممی گفتند مناطق مختلف  در
شرايط سخت کمک من  بيک از آن به اين نتيجه رسيده باشد که در اين

شرايط : توضيح داد اينگونهھنگامی که با من تماس گرفت . ضروری است
خواھش می کنم که به باکو بيا تا با ھم راجع به اين شرايط  ،وخيم است
   »...و راه حل خروج از اين وضعيت را پيدا کنيم نيممذاکره ک
ايجان يس جمھور آذربئاعتماد به ر رفراندم رأی ١٩٩٣آگوست  ٢٩در 

به رأی  ١٨٠٠٠٠٠ ايلچی بيک يک سال و نيم قبل بيش از .برگزار شد
ً . آورده بود دست درصد رأی دھندگان سخنان دانشمند تاريخ  ۶٠تقريبا

تالش زيادی . باور کردند ،شناس را که به ھمه قول خوشبختی داده بود
است ه آمد به دست بارهبه يکاين اعتماد، اين ثروتی که بتوان تا نياز دارد 

 نفر به ايلچی بيک رأی ٧٧٠٠٠تنھا  ولی اکنون. را بيھوده از کف داد
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به حساب می آيد، رقم ھفت که در آذربايجان سمبل نيکبختی . دادند اعتماد
نفر به وی و  ٣۶٧٣٩٧٨. برای ايلچی بيک خوشبختی نياورد اين بار

   .ودخلق آذربايجان انتخاب خود را نم. حکومت وی رأی عدم اعتماد دادند
نويسنده و شاعر معروف  ،شھادت جالب اولژاس سليمانفدر اينجا 

  :آوريمقزاقستان و از رجال اجتماعی آن کشور را برايتان می 
در روز حمايت از کودکان حدود چھل تن  ١٩٩٣ن سال ژوئ ١... «

بر . مواد غذايی برای کودکان به عنوان کمک بشردوستانه به باکو آوردم
من . ”مقصر نيستندکودکان “: نوشته بوديم ”٧۶ـ ايل“روی ھواپيمای 

ھايی که مورد نياز مکان مواد غذايی در  یمراقب بودم تا ھمه شيشه ھا
دوستانم . در بيمارستان ھای کودکان و پرورشگاه ھا :توزيع شود ،است

لی در اين کار به من کمک کبي الچين، آنار، پوالد بلبل اوغلو و فرھاد بدل
چند سالی بود که . چی بيک در اقامتگاه وی مالقات داشتمبا ايل. می کردند

در سال  گ ودر دوران صلح با وی به عنوان فيلولو. وی را می شناختم
حتی در آن موقع  .به عنوان يکی از رھبران جبھه خلق ديدار داشتم ١٩٩٠
من تنھا ناظر . برخاستمبه دفاع از وی مطلب اف . و آ پريماکوف. نزد ی

بودم و به حرف  سوسياليستی در باکو تحاد جماھير شورویشورای عالی ا
   .ھای من گوش می دادند

يس جمھور در روز حمايت از کودکان در ذھن ئبا ر و صحبت مالقات
اب بود اما رھبر وی انسانی بسيار مھربان و مبادی آد. من حک شده است
 ـ گدر مدتی کوتاه روابط با دو ھمسايه بزر. ھم نبود نبود، سياستمدار
ھم زد و لجوجانه بر آن پافشاری می کرد و بر آن را برـ ايران و روسيه 

   .نبود تا به بھبود روابط بپردازد
من مطمئن ھستم اگر چند روز بعد در ھمان ژوئن مردم حيدر علی اف 
را فرا نمی خواندند، کشور تعداد بيشتری کشته می داد و خاک بيشتری از 

شم پوشی کامل سازمان ملل متحد و در آن ايام با چ. دست می رفت
، قتل و کشتار در تاجيکستان ،ر غربکشورھای ھمه کاره دموکراسی د

   .»می پيوست به وقوع ...وتقسيم خونين يوگسالوی، مولداوی، گرجستان 
   

نيروھای . جبھه آغاز می شد ی ازبا اخبار گزارشات خبری آن ماه ھا
در يکی از خبرھای . کردندآذربايجان مردانه از مواضع خود دفاع می 

واحدھای « که جھت کمک به نيروھای منظم ارتشرسمی گفته شده بود 
صورت حسين اف به منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربايجان که 

   .»اعزام شدند ،يافته استوخامت در آن  اوضاع
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يس ئحيدر علی اف در نامه ای سرگشاده خطاب به بيل کلينتون، ر
 ئيسحده آمريکا و معاون وی آلبرت گور و ھمچنين رجمھور اياالت مت

که من در حال نوشتن نامه  لحظه در ھمين« :کنگره توماس فولی نوشت
تصرف  جھت وھای مسلح ارامنه به حمالت خود، نيربرای شما ھستم

ق طمنا .ادامه می دھند ـ و قبادلی ائيلجبر ـ مناطق جديدی از آذربايجان
به آتش کشيده شده و تحت چپاول بربريت  ده،درآممسکونی جديد به اشغال 

  .دنقرار می گير
احترام به قوانين حقوق  به نام و به نام آرمان ھای دموکراسی و آزادی

خواھش می کنم ھر آنچه از دستتان ـ  حيات حق ـ اساسی ترين آن وبشر 
برمی آيد برای قطع خونريزی و دفاع از مردم آذربايجان که بدون ھيچ 

   .»رفته اند، انجام دھيدقابل تجاوز بربريت قرار گگناھی در م
   

اولين فرمان حيدر علی اف پس از تفويض اختيارات رياست جمھوری 
وی در انتخاب خود بر . بود مسکوآذربايجان به وی انتصاب سفير در 

باريک بينی، ابتکار عمل، . ايف انگشت نھادضروی راميز ر
غيرعادی از ويژگی ھای حاضرجوابی و اعتماد به نفس در شرايط 

   .بود که برای يک ديپلمات ضروری به حساب می آمد رضايف
حيدر علی اف در اتاق کار خود به سفير توصيه ھای شب ھای نيمه 

 یديگر شخصمن در حال حاضر نمی توانم به ھيچ « :الزم را می نمود
خواھش می کنم . اعتماد کنم ی که بسيار مھم است،در اين مسيرجز شما 

مئن ھستم که از عھده ، مطيددانشکده را تحويل ندھ. يدای دو ماه بروبر
   .»داش برمی آيي

طور که در بيانيه رسمی اعالم شده بود، حيدر  سپتامبر ھمان ۵در 
 مسکوبه  »مذاکرات با رھبری فدراسيون روسيه انجامبرای «علی اف 
 يسئيس جمھور يلتسين، رئدر طول اين چھار روز با ر. پرواز کرد

شورای عالی روسالن خاسبوالتف، نخست وزير ويکتور چرنوميردين و 
  .ديدار نمود فولوژکيوری  مسکوشھردار 

تماس « :حيدر علی اف در مصاحبه خود به بيان نتايج سفر پرداخت
بی اعتمادی که به خاطر اشتباھات  ھای فعلی به ما امکان داد تا ديوار

قرار داده خود حت الشعاع روابط دو جانبه را ت رھبری سابق جمھوری
چنين تحوالتی در ارتباطات ميان روسيه و آذربايجان . بود، برداشته شود

ديکته شده است زيرا که در طول دو قرن  منطق توسعه تاريخی هاز جنب
اخير اين دو کشور به وسيله ريسمان ھای باريک ھمکاری به يکديگر 

   .»ساخت آنھا را از ھم جدا توان پيوسته بوده اند و نمی
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 »اعتراف به موضوع مورد بحث«بوريس يلتسين در کتابی که به نام 
برخوردھای ناعادالنه و تاسف برانگيز نسبت به حيدر  ،منتشر ساخته است

مأموريت دو ماھه سفير بيش از سيزده سال ادامه . علی اف را حذف نمود
اق می در تجربه ھای ديپلماتيک نمونه ھايی از اين دست کمتر اتف. يافت
  .افتد

تاريخ سوم اکتبر برای برگزاری انتخابات رياست جمھوری در ...
 ١٩٩٣ در بيستم سپتامبر سال چند روز پيش از آن. تعيين گرديد آذربايجان

الحاق «يس شورای عالی جمھوری آذربايجان قطعنامه ئر ،حيدر علی اف
مضا را ا »کشورھای مستقل مشترک المنافع جامعه جمھوری آذربايجان به

ً با دست خط  .نمود اين سند مھم سياسی را که حيدر علی اف شخصا
   .در زير می آوريم ،مرواريدگونه خود نوشته است

 منافع عالی خلق آذربايجان و با در نظر قرار دادنبا مالک عمل «
ارتباط تاريخی جمھوری آذربايجان با کشورھای مستقل مشترک  گرفتن

علمی ـ  اسبات سياسی، اقتصادی،برقراری منالمنافع و به منظور 
مجلس ملی جمھوری آذربايجان  نولوژيکی و فرھنگی با اين کشورھاتک

  :تصويب می نمايد
کشورھای مستقل مشترک المنافع  جامعهـ جمھوری آذربايجان به ١
   .دگردق ملح

کشورھای جامعه  ”پيمان ھمکاری امنيتی“ـ جمھوری آذربايجان به ٢
   .ق گرددمستقل مشترک المنافع ملح

يس جمھور آذربايجان پيشنھاد می گردد تدابير الزم جھت ئـ به ر٣
  .اتخاذ نمايد را اجرای مفاد قطعنامه حاضر

مالقات سران کشورھای مستقل مشترک المنافع در  روزسپتامبر  ٢۴
يس جمھور روسيه ئسپتامبر ر ٢١ در. در نظر گرفته شده بود مسکو

نمايندگان مجلس فدراسيون روسيه و بوريس يلتسين دستور انحالل کنگره 
 اتتغيير حق با آن يلتسين ھم زمان. شورای عالی کشور را صادر نمود

در ساختمان نخست وزيری برق، . قانون اساسی را در اختيار خود گرفت
امری بی سابقه در تاريخ معاصر به . آب و وسايل ارتباطی را قطع کردند

مقدمات يورش به ساختمان  .محاصره پارلمان خودی: ع می پيوستوقو
   .آماده می شد مسکوعظيم در ساحل رود 
که در چنين شرايطی رھبران حکومت  نگران آن بودبوريس يلتسين 

در اين  .نيايند مسکوھای عضو اتحاد کشورھای مستقل مشترک المنافع به 
ھم می خورد و اين امر به نفوذ و اعتبار شخص بصورت گردھمايی 

. اما ھمه سران حضور يافتند. ديدی وارد می ساختيس جمھور لطمه شئر
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سپتامبر در نشست کرملين اسناد الحاق آذربايجان به  ٢۴ حيدر علی اف در
يلتسين به وی . کشورھای مستقل مشترک المنافع را امضا نمودجامعه 

، شما گويا از کرملين يويچحيدر علی « :تبريک گفت و دوستانه لبخند زد
ذھن بوريس يلتسين در آن دقايق امالً مشخص بود که کاما  .»نرفته بوديد

   !باز ھم دستشان درد نکند ،حاال که آمدند: به چيز ديگری مشغول بود
يس شورای عالی بالروس از ئر ،در ھمين اثنا استانيسالو شوشکويچ
رؤسای جمھور و نخست وزيران « :جانب ھمه ھمکاران خود سخن گفت

المنافع از اصالحات مشروطه ای  کشورھای مستقل مشترک جامعهعضو 
حمايت می کنند و  ،آيد درمیيس جمھور يلتسين به اجرا ئکه از سوی ر

  . »دارندفقيت وم یبرای وی در اجرای اصالحات آرزو
شورای عالی جمھوری فدرال شوروی سوسياليستی روسيه در آخرين 

در کرملين کسی ديگر در اين لحظات ساعات عمر خويش بسر می برد و 
بد نيست حرف ھای توتچف را يادآوری . ه قانون اساسی فکر نمی کردب

آن حکومت ھيچ حق و حقوقی جز خود را به رسميت نمی شناخت « :کنيم
چنين حکومتی را گذشته ھمان حکومت و قطع کامل از . و نمی پذيرفت

   .»به اين شکل درآورده است خودتاريخی  کشور و از گذشته
   
  

  ف را انتخاب کردآذربايجان حيدر علی ا
  

 حيدر :برگزيد خود را يس جمھورئآذربايجان ر ١٩٩٣ سال سوم اکتبر
   .علی اف عليرضا اوغلو

تانک ھای ارتش . گزار شدبر »انتخابات«نيز  مسکواکتبر در  ۴در 
تلويزيون اياالت متحده  .شورای عالی روسيه را به توپ بسته بود روسيه

   .به سراسر دنيا مخابره نمودآمريکا گزارش جنگ در مرکز کشور را 
 ی جھتيلتسين برخالف علی اف نتوانست راه قانونی و صلح آميز

   .بيابد ،برون رفت از بحران دولتی که گريبانگيرش شده بود
   

يس جمھور حيدر علی اف از ھم ئر: مراسم تحليف باشکوه لحظات 
سخن ليت خويش در قبال مردم ئوميھنان سپاسگزاری می کند و درباره مس

   :می گويد
به جمھوری آذربايجان در شرايط فوق العاده سختی استقالل خود را «
پنج سال است  سخت تر از ھمه برای ما جنگی است که. آورد دست

 ی است کهتجاوز است، شرايط جنگی قرار داده اين آذربايجان را در
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بدبختی ھايی  .صورت داده اندنيروھای مسلح ارامنه عليه سرزمين ما 
  .بر سر مردم آمده است در نتيجه اين تجاوزکه  است
مين خاطر خارج نمودن آذربايجان از شرايط جنگی و برقرار ھ به

ترين وظيفه پيش روی  ساختن شرايطی آرام برای زندگی شھروندان مھم
   .ماست
آذربايجان  یدر نتيجه اشتباھات فاحشی که از سوی رھبران دولت...

الی در مرز جنگ داخلی قرار گرفته جو ماه جمھوری در ،صورت گرفت
اما  جمھوری را تھديد می کرد ود و خطر جدی جداسازی برخی مناطقب

جنايتکار از  تعدادی از گروه ھای .از ھمه اين حوادث جلوگيری بعمل آمد
به بين رفتند و شرايط مناسب برای ثبات اجتماعی ـ سياسی جمھوری 

   .»آمد وجود
 :مشی جديد آذربايجان را می ساختط حيدر علی اف گام به گام خ

وسوم به ، پيمان ھای نفتی متجوی راه حل صلح آميز در قره باغجس
باره آن در بخش بعدی صحبت خواھيم که به تفصيل در »قرارداد قرن«

ين، کشورھای ترکيه، انگليس، چ بهخارجی وی  سفرھایکرد و 
   ...و ترکمنستان

ی با حقوق برابر حضور وی در مقابل شرکای خارجی به عنوان شريک
بخش بر سر ميز  می يافت، نه التماس کننده ای که برای دريافت وام نجات

   .مذاکره آمده است
وا يکی از سخنرانی ھای درخشان حيدر علی اف در االميرا آخوند

ھای تأثيرگذار و  فقيتويس جمھور از مئر. پارلمان ترکيه را به ياد دارد
، یفتاد سال گذشته در بخش ھای علمعظيمی که آذربايجان در طول ھ

ما کشوری «: سخن می گفت، ل شده بودئبه آن نا یفرھنگ و یتحصيل
 نگاه داشتهخود، زبان خود و رسوم ملی خود را محفوظ  سيمایھستيم که 

 حيدر علی اف در اين سخنرانی از ترکيه به عنوان يکی از مھم .»است
ر عين حال قطع روابط ترين شرکای اقتصادی آذربايجان نام برد و د

اقتصادی و سياسی آذربايجان با روسيه و ديگر جماھير اتحاد شوروی با 
زمان سخن وی اکنون  نظراز . سابقه چند صد ساله را غيرممکن دانست

   .بلکه بايد در آنھا توازن برقرار نمود نيستتغيير اولويت ھا  گفتن از
ز آن برای ده سال اين سال طوالنی که برخوردھا و حوادث فاجعه آمي

ترکمنستان و شرکت در  به سفر رئيس جمھورکافی بود، با  نيز ديگر
کشورھای مستقل مشترک  جامعهجلسه شورای سران کشورھای عضو 
يس ئدسامبر حيدر علی اف ر ٢۴. المنافع در عشق آباد به پايان می رسيد
  : تصريح می نمايدجمھور آذربايجان در جلسه اين شورا 
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سلح ارامنه به تصرف کامل خاک قره باغ کوھستانی نيروھای م«
دامنه تصرف خود را گسترش داده و در  اً مبادرت ورزيده اند و مستمر

. کنار قره باغ يکسری از مناطق ديگر آذربايجان را اشغال نموده اند
نزديک به يک ميليون آذربايجانی از مسکن و مأوی عزيز خويش محروم 

مناطق اشغالی که ارزش آن بالغ بر در ولتی اموال شخصی و د .مانده اند
با تأسف فراوان بايد  .به ارمنستان برده می شود ،صدھا ميليون دالر است

به  ١٩٩٣اذعان نمود با آنکه جمھوری آذربايجان در سپتامبر سال 
عضويت کامل اتحاد کشورھای مستقل مشترک المنافع درآمده و به پيمان 

اما جمھوری ارمنستان نه تنھا  است هھمکاری امنيتی آن ملحق گرديد
تجاوز خود را قطع نکرد بلکه بالعکس تحرکات جنگی آنھا در مقياس 

   .»شدت يافت گسترده تری
پيشنھاد نمود نشست ھای دو جانبه و چند  آذربايجان يس جمھورئر
تا اين نشست ھا به ثبات سياسی در سرتاسر برگزار شود ای  جانبه

وی از . تقل مشترک المنافع منجر گردداراضی اتحاد کشورھای مس
با اتخاذ موضع سياسی نسبت «: رھبران ديگر جماھير مصرانه تقاضا کرد

به تجاوز جمھوری ارمنستان عليه جمھوری آذربايجان عکس العمل نشان 
نسبت به قطع  خواسته شود تاقاطعانه از جمھوری ارمنستان . اده شودد

و بالدرنگ  نموده جان اقدامعمليات نظامی خود ضد جمھوری آذرباي
ارمنستان را از خاک ھای جمھوری جمھوری نيروھای مسلح تمامی 

  .»سازدآذربايجان خارج 
  
  

  ، نيويورک١٩٩۴ سال سپتامبر ٣٠
  

يس جمھور آذربايجان سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ئر
پطروس غالی دبيرکل سازمان . در پيش داشتدر اين سفر ملل متحد را 

   .در سالن آسمانخراش معروف جھان از حيدر علی اف استقبال نمودملل 
در مقابل پرچم ھای سازمان ملل متحد و عرف ديپلماتيک طبق 

دبيرکل مھمان را به سالن جلسه  شد وجمھوری آذربايجان عکس گرفته 
رھبر اين  اولين بار در تاريخ آذربايجان مستقل برای .نمودراھنمايی 

   .در چنين سطح سخنرانی می کندجمھوری از تريبونی 
معاون  ،جليل اف جليل اوغلو عافی الدين ھمان روز در آذربايجان

يس اداره ئر، رحيم افنورو اوغلو يس شورای عالی و سرھنگ شمسی ئر
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ترين کارمندان ارگان امنيت  باسابقهاز و ويژه نھاد رياست جمھوری 
   .به ضرب گلوله قاتالن مزدور کشته شدند جمھوری

حضور  و با گارد احترامبا رژه ويژه  یر اول اکتبر طی مراسمد
صورت حسين اف و نخست وزير ، رسول قلی افيس شورای عالی ئر

حلقه ھای . به خاک سپردندآنھا را  ...علی عمراف ودادستان کل کشور 
   ...و ھا قاب عکسروبان سياه بر ، گل

 اغتشاشاتدھندگان  حسين اف آھنين که از سازمانچھره صورت  در
   .نمی شد اسحساگنجه بود، ذره ای ناراحتی 

حيدر علی اف «که به حاضران در مراسم اطالع داد رسول قلی اف 
نمی که اينکه ھم اکنون از نيويورک تماس گرفت و ضمن ابراز تأسف از 

عميق  ھمدردی ، تقاضا نمود تا اظھار تألم وحضور يابددر مراسم  تواند
  .»گان کشته شدگان و مردم آذربايجان برسانموی را به اطالع بازماند

ھدف مرتکبين  :سپس به بيان نقطه نظرات خود پرداختيس پارلمان ئر
و ايجاد شکستن توده مردم  ھمدر و آذربايجان راندناين فاجعه به عقب 

فرار زندانيان از بازداشتگاه وزارت امنيت . تشويش در ميان مردم است
معروف عافی الدين جليل اف و کارمند  ملی و قتل بی رحمانه دولتمرد

ی دشمنان تصديق می نمايدارگان ھای امنيتی شمسی رحيم اف  باسابقه
  .اھدافی سوء نسبت به خلق آذربايجان در سر می پرورانند داريم که

   
  

  »من به خلق تکيه می کنم«
  

انجام قتل فقط حلقه ھای ابتدايی زنجير فاجعه  فرار زندانيان و آری،
يس ئھنگامی که ر .د که درصدد بود تا آذربايجان را متزلزل سازدای بودن

دستور اعالم وضعيت فوق العاده را  ،اکتبر به وطن بازگشت ٣جمھور در 
. طرح سوء قصد به حيدر علی اف در آستانه اجرا ناکام ماند. امضا نمود

که صدھا ھزار نفر از اھالی باکو ) آزادی( وی در ميتينگ ميدان آزادليق
از اين موضوع پرده  ،ساکنان شھرھا و روستاھای ديگر گرد آمده بودندو 

   :برداشت
   !خلق عزيز آذربايجان !ھموطنان محترم، خواھران و برادران عزيز«

خير حوادث تلخی در آذربايجان اتفاق افتاد و تشنج در ادر روزھای 
به ھمين جھت من چند بار به مردم آذربايجان . جامعه افزايش يافت

که به دفاع از کشور مستقل از آنھا خواھش کردم  اجعه کردم ومر
ھميشه به خلق تکيه می  ،من ھميشه به خلق اميد داشتم. آذربايجان برخيزند
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در اين . می شد دهکردم و ھر بار نيز اعتقادم به قدرت و دانايی خلق افزو
 .روزھا نيز خلق آذربايجان باز ھم اتحاد و ھمبستگی خود را عيان ساخت

ملتی شجاع، که  نشان داد ،آورده به دستملتی که آزادی ملی را  اين
   ...استوار و ثابت قدم است

روز قبل در نتيجه اعمال غيرقانونی برخی  ٣ درگيری مسلحانه ای که
که شرايط بيش از اندازه متشنج بود  ھرچند ،گروه ھای پليس ويژه رخ داد

فھميديم که دست ھايی در ما . اما از طريق مسالمت آميز متوقف گرديد
و آنھا را به سويی نادرست نموده کار ھستند که اشخاص جوان را اغفال 

که ديگران را آلت دست نيروھايی وجود دارند دريافتيم . سوق می دھند
خود ساخته و با در اختيار گرفتن آنھا اھدافی ناشايست و مقاصدی سوء در 

تا به اين  کرديمادی صرف زمان زي .ما تالش بسياری کرديم. سر دارند
  !فق شديموموضوعات پی ببريم و م

   .ائله را بصورت مسالمت آميز حل کنيمغدر نتيجه توانستيم اين 
آگاه ھستيد در پاييز سال گذشته گروھکی تروريستی در  ھمان طور که

اعضای اين . قصد به من آماده شده بود باکو دستگير شد که برای سوء
بعضی از اعضای جبھه خلق . صد دستگير شدندق گروه در آستانه سوء
اغفال نموده و به اينجا آوردند تا  و رابه نام حسن توک يک شھروند ترکيه

برخی از اين نيروھا با دستگيری و محکوميت اين . مرا ترور کند
تروريست ھا به نتيجه دلخواه نرسيدند و به ھمين علت در تالش ھستند تا 

 اينگونهندارم که ملت ما اجازه  یترديد. باز ھم به ترور متوسل شوند
اين را ھم بدانند که . رفتارھا را به آنھا نمی دھد اما می خواھم مردم بدانند

من تا سرحد توان برای استقالل آذربايجان، برای استقالل وطنمان، برای 
و نمی توان مرا با ترور کرده ام تأمين تماميت ارضی سرزمينمان تالش 

امروز با تأسف فراوان می خواھم . ب نشينی واداشتترساند و به عق
بگويم که برخی از تروريست ھايی که به من سوء قصد کرده بودند، در 

 يس جمھور سابقئآنھا در اطراف ر. روستای کلکی پنھان شده اند
در من خدمات ابوالفضل ايلچی بيک . ايلچی بيک جمع شده اند ابوالفضل

 ،ش می دانم اما تکرار می کنمباارز سيارب را راه آزادی ملی آذربايجان
تمام گروه ھای مسلح بايد . و ترور متوسل شود اسلحهھيچکس نبايد به 
به ھمين دليل من امروز انزجار خود را از آنھا که راه  .خلع سالح شوند

اعالم نموده و ھمه مردم را به افشای  ،ترور سياسی را انتخاب کرده اند
   »...آن فرا می خوانم

درباره حوادث گنجه بار  دو يس جمھور در اين شرايط نابھنجارئر
زمانی که وی در جمع ھموطنانی که در  ؛بار اول صبح بود. سخن گفت
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تجمع نموده بودند، حضور کاخ رياست جمھوری  مقابلحمايت از وی در 
يک ضرب المثل « :از حمايت اھالی باکو گفته بودضمن تشکر وی . يافت

ھيچکس و ھيچ نيرويی نمی تواند . رت در وحدت استقد: حکيمانه داريم
 ،به شماھا تکيه می کنم ،به خلقمن ھم در برابر قدرت خلق بايستد و 

   !تشکر !آذربايجان عزيز شھروندان
فرودگاه، ، ساختمان شھردارینيروھای مسلح : و سپس ادامه داد

. وردندبه تصرف خود درآدر گنجه ايستگاه راه آھن و اداره امنيت ملی را 
اما آنھا اشتباه بزرگی در برابر ملت و دولت مرتکب شدند و حامی آنھا 

 که در چنين روزھای سخت و دشوار بايد می فھميد وی .نيز اشتباه کرد
احترامی را که تا کنون نسبت . داد آذربايجان نبايد چنين عملی را انجام می

   .درک نکرد ،ابراز می شدوی به 
پا ب سالمين نويد را بدھم که در گنجه نيروھای اما می توانم به شما ا

را که به سازمان ھای دولتی آذربايجان يورش مه افرادی خاسته اند و ھ
ن به من اھالی گنجه از تلويزيو حتمال زيادبه ا. دستگير می کنند ،برده اند

 ،پايتخت آذربايجان به آنھا سالم عرض نموده من از باکو. گوش می دھند
اطمينان دارم که . ت خود را به اھالی گنجه اظھار می دارماحترام و اراد

   .»نھا از پس نيروھای خصم برمی آيندآ
   .نياورده بود به ميانيس جمھور ھنوز نامی از حامی شورشيان ئر

ميتينگ ميدان آزادليق را در سخنرانی رئيس جمھور در و حال ادامه 
چون ھمه خطوط تماس گرفتن با گنجه خيلی سخت بود «: پی می آوريم

من به نخست وزير صورت حسين اف زنگ . ارتباطی از کار افتاده بود
طرفداران  در آنجا. گنجه است اھل طور که شما می دانيد وی ھمان .زدم

 و متأسفانه اينھاحضور دارند وی و نيروھای مسلح تحت امر وی 
است  درباره اتفاقی که در گنجه رخ داده. نيروھای مسلح غيرقانونی ھستند

صورت حسين اف پاسخ داد که در اين باره چيزی نمی داند و . گفتمبه وی 
اندکی بعد دوباره از وی خواستم که به اين . قول داد که کسب اطالع کند

وی گفت که اين سر و صداھا در گنجه به تحريک . مسئله بپردازد
   .صورت گرفته است) يگان پليس ويژه(اُپون

دستجات  اين گروه ھا. کار اُپون نيست ناندکی بعد مطلع شدم که اي
برخی اشخاص نزديک به صورت  غيرقانونی ھستند که رھبران آنھا مسلح

حاکی است ھمکاران صورت حسين  نيز خبر ديگر. می باشندحسين اف 
. اف در کابينه وزيران به گنجه رفته و حوادث آنجا را ھدايت می کنند

واستم تا با ھم از اف را خ صورت حسينباخبر شدم اين مطلب  از وقتی
بعد از آن من ديگر نتوانستم . اما متأسفانه وی نيامد. وريمآھمه چيز سر در
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وی پس از سخنرانی من در تلويزيون به من . تلفنی با وی تماس بگيرم
آخر ما با ھم . است قابل قبولبه وی گفتم که چنين حرکاتی غير. زنگ زد

ود پست رھبری دولت را بر عھده فردی که خ. در يک دولت کار می کنيم
به ھمين خاطر وی را دوباره نزد خودم . نبايد در کودتا شرکت کند ،دارد

من . وی نزد من استدر حال حاضر . دعوت کردم اما اين بار ھم نيامد
من چنين . می گويم و چيزی را پنھان نگه نمی دارم رکدرباره ھمه چيز 

ايد چنين چيزھايی وجود داشته ما نب مياندر . عملی را محکوم می کنم
  .باشد

مجبور شديم از  ،شويمادامه حوادث گنجه  مانع ازما برای اينکه 
در نتيجه . استفاده کنيم ،ندنمود آغازنيروی ارتش که ديشب عمليات را 

   .»يتکاران و کودتاگران دستگير شدندجنا
صورت حسين اف به حبس ابد محکوم . پس از آن دادگاه برگزار شد

 ٢٠٠۴مارس سال  ١٧ که دربد نيست در ھمين جا يادآور شويم . يدگرد
حسن اف پس . وی را عفو نمود آذربايجان يس جمھورئر، الھام علی اف

بار به  ٣به مزار حيدر علی اف رفت و در مقابل مزار وی از آزادی 
  .نيز می توان ابراز ندامت کردگونه بدين . نشانه احترام تعظيم نمود

   
مسئوليت  ١٩٩۶تا  ١٩٩٣ھای  نتينويچ شافرانيک در ساليوری کنستا

در ساليان اخير وی . ه را بر عھده داشتسوخت و انرژی روسي ارتوز
يس شورای عالی معادن ئو ر »سويوز نفت گاز« يس شرکت نفتیئر

سال ھای  ھمانآشنايی شخصی وی با حيدر علی اف به . روسيه بوده است
ان سال ھای دگرگونی محسوب می بحرانی و حساسی که برای آذربايج

   .شد، برمی گردد
دولتمردی در چنين سطح بر «: يوری شافرانيک در اين باره می گويد

اساس منافع عالی کشور خويش رفتار می کند اما اين رفتار برای آنھا که 
معاصران برخی چيزھا را . ھميشه آشکار نيست ،از کنار می نگرند

در برمی گزيند، ه وی تنھا راه درست را نادرست می پندارند اما وقتی ک
می توان نمونه ھای تاريخی . چند سال جلوتر را در نظر می گيرد حقيقت

زمانی دنگ شيائوپينگ می گفت پرسترويکا در چين صد . زيادی آورد
سياسی خط مشی  ساختار سياسی و با اين حال. خواھد کشيدسال طول 

صاد ھر کاری می خواھی در اقت. مورد شک و ترديد قرار نمی گيرد
مھم نيست گربه چه : شيائوپينگ شاعرانه می گفت. فقط رفاه باشد ،بکن

وقتی در جوانی اينھا . خوب بگيرد ھا را رنگی باشد، مھم آنست که موش
پيش خودم می گفتم باز ھم چينی ھا از خودشان چيز  ،را می شنيدم
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عاقالنه  ا چه حدتدرآوردند اما با گذشت زمان مشخص شد که رفتار آنھا 
. خودشان عبرت گرفتند اما ما نه »جھش ھای کبير«آنھا از . بوده است

. روز عوض کرد ۵٠٠اقتصاد را در عرض  توانباور کرده بوديم که می 
دھم که حيدر علی اف ذربايجان مقايسه می کنم تا نشان من خودمان را با آ

. می کرد عملاص در اين شرايط خ چقدر حسابگرانه، سنجيده و با احتياط
وی بود تا بتوان برآورد نمود با بايد  .درک کرداز کنار نمی توان اين را 

. ه استو آن دوران چه دورانی بود بوده استکه وی چگونه سياستمداری 
نان می دھم که يمن به شما اطم. حتی امروز نيز اين امر درک نشده است

وزرای روسيه به ھيچکدام از  ١٩٩۴و  ١٩٩٣در آن دوره در سال ھای 
البته شايد نظاميان رفته باشند اما وقتی که آنھا نمی  .باکو نرفته بودند

در آذربايجان  ،نظر بدھند که در باکو مسکوچگونه می توانستند از  ،ندرفت
   ؟چه بايد کرد

گويا زمان خيلی کمی گذشته است اما اين يک . بيش از ده سال گذشت
: مجسم کنيد. وادث را خاموش می کندزمان باز ھم ح. دوره طوالنی است

. استبين آذربايجان و ارمنستان نه يک نزاع ساده بلکه جنگ برقرار 
ند، عقب نشينی می نواحدھای نظامی حمله می ک. مردم بی امان می جنگند

دھقانانی که از  به ويژه ؛در باکوميليون مھاجر يک  عالوه بر آن و ندنک
خانواده ھا . شھری عادت نکرده اند مناطق کوھستانی آمده و به زندگی

 ٧٠. متوقف شده استفعاليت کارخانه ھا . چيزی برای خوردن ندارند
در اما درصد تجھيزات نفت و گاز اتحاد شوروی توسط باکو تأمين می شد 

استخراج نفت . رسيده بودصفر به اين ميزان  ١٩٩٣و  ١٩٩٢ ھای سال
در داخل . امل قرار گرفتبه خاطر جنگ در انزوای ککشور . کاھش يافت
خدا می . يس جمھور فرار کردئر. جبھه خلق و احزابمشکالت کشور ھم 

را جای حيدر علی اف  من خود. ھا چه اتفاقاتی می افتادداند در خيابان 
ھم آن موقع و ھم االن  ؟اگر من در اين شرايط بودم چه می کردم. گذاشتم
ھر صد ھدفی که نشانه می  از انم بگويم که علی اف در آن شرايطمی تو
چنين تک  دمی توانواقعاً يک انسان يعنی . ھمه را به ھدف می زد، گرفت

 .ا توجه بيشتری به وی دقت می کردممن بعدھا ب ؟باشد ای تيرانداز سياسی
کارش را با  ؟قدر دقيق محاسبه کنداين يعنی وی می توانست ھمه چيز را 

يک اشتباه در عملکرد وی م حتی اشتياق دنبال می کردم و می توانم بگوي
نه به عنوان  ،من درک و اعتماد وی را نسبت به خودم. نيز پيدا نکردم

. شخص شافرانيک بلکه به عنوان يک وزير روسيه ای احساس می کردم
ت می داد و سعی می کرد برخی نقطه نظرات خود را اطالعاوی به من 
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را من فاش د يک سوء قص“ :از جانب من به رھبری روسيه برساند
   ”...ساختم، يکی ديگر را ھم
ھم به عنوان يک  ،نمودگونه برداشتی می توان  رآری، از اين سخن ھ

  . مبارزه سياسی و ھم به عنوان از ميان برداشتن يک رقيب
با آيا  ؟انجاميد به ثبات کشورحرکت اين آيا  ؟چه شد نتيجه: اما بپرسيم

پس از دو سال باکو  حرکت ينبا اآيا  ؟جنگ به پايان رسيد حرکت اين
  .آری: پاسخ ھمه اين سئواالت فقط يکی است ؟تحول يافت

کشور  کل من فکر می کنم اگر کسی ديگر به جای علی اف بود در
قوانين دوره «وضعيت فوق العاده اعالم می کرد و بر اساس به اصطالح 

عمل می کرد تا بتواند آذربايجان را حفظ کند، جنگ را متوقف  »جنگ
ساده برقرار سازد، مردم را به آينده اميدوار سازد و  ھرچندنمايد، نظمی 

سال اين کار را  ٣ـ  ٢علی اف توانست در طول . به اقتصاد جان بدھد
   .سياسی طريقاز : ز ھم تأکيد می کنمانجام دھد و با

حيدر علی اف ھم . مالقات اول خود با وی را به ياد دارماولين من 
لق و ھم رھبران جنبش ھای مختلف را کنار خويش می نمايندگان جبھه خ

نگاه می کردم و درمی يافتم که آنھا در مقايسه اين اشخاص من به . نشاند
ھايی که در آذربايجان در پيش رو  ليتئوبا حيدر علی اف و در مقابل مس

اما علی اف ھمه . آنھا افرادی ميتينگی بودند. ھيچ ھستند ،خواھند داشت
ا می پرسيد دعوت می کرد و از آنھ ،ذاکراتی که با من داشتآنھا را به م

. من در آن روزھا صورت حسين اف را ھم ديدم ...که چه نظری دارند
متفاوت از نظر  دنيایاما اين دو نفر در دو بگويم نمی خواھم بد کسی را 

   ...سطح درک، فھم و تربيت بودند
کلی از کودکی  ربه طومن . من نمی خواھم از کسی ايده آل بسازم 

کسی را به عنوان الگو انتخاب نکردم اما ناخودآگاه حس ستايشی در مقابل 
می  به وجود ،چنين شخصيت ھای باعظمتی که علی اف يکی از آنھاست

. حرکتی بی نظير صورت داد لحظات سخت تاريخیوی در . آيد
  .و به آذربايجان بخشيد پرورش داد خودوی را  پروردگار

 ؟منابع طبيعی دارد که بتواند اين شرايط را شکست بدھد آذربايجان چه
پس  .پيدا نمود و پروژه ھای نفتی را آغاز کرد کايیپس بايد شر !نفت

منافع آن . البته که نه ؟جلوگيری از اجرای پروژه ؟منافع روسيه در چه بود
متخصصان نفت . لوله ھا از کشور ما می گذرند. در تسھيم و ھمکاری بود

ند و ما ھست ن چند مدتی است که در کشور ما به فعاليت مشغولآذربايجا
فقط يک مشکل  ؟پس مشکل کجاست. نيز در کشور آنھا کار می کنيم

کمک به آذربايجان و  جھتعدم وجود يک اراده سياسی  وجود دارد و آن
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من ھنوز درباره موضوعات ديگر و . مشخص نمودن سھم خود است
حتی فقط ھمين يک عامل برای  .موضوعات احساسی حرف نمی زنم

زمان نشان داد که حق با من وزيری بود که از . افی استاتخاذ تصميم ک
. اين به من آرامش می دھد !دانيد می. منافع ملی روسيه دفاع می کردم

ما . ..از جمله ارمنستان ،ندھستھمه جماھير سابق اتحاد برای من عزيز
من  .تيم و رشد می کرديمپرورش می ياف واحد بزرگھمه در يک کشور 

دين نفر از چن .چگونه می توانم ارمنستان را دوست نداشته باشم
به ھنگام وقوع زلزله در آنجا بودند و در اين  متخصصان نفت و گاز ما
اما اگر بخواھيم بر طبق منافع روسيه سخن . فاجعه به کمک آنھا شتافتند

وجه به موضع من بدون توجه به افکار اجتماع و بدون ت ،بگوييم
اکنون پس از گذشت يک . وزير امور خارجه روسيه عمل کردم ،زيرفوک

حرکات علی اف و حرکات من به عنوان که  دوره زمانی می توانم بگويم
را من فھم خود از منافع روسيه در شرايط جديد . وزير در تقابل نبودند

  .»قرار می دادم عمل مالک
 منافع روسيه در آذربايجان، زارا تفاوتی م برداشتيوری شافرانيک 

در اين باره در بخش . نمودمی تبيين ماورای قفقاز خزر و در دريای 
   .بعدی به تفصيل توضيح خواھيم داد
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  بخش دھم
  نفت آذربايجان در سياست جھان

  
  

  ...اگر نفت ملکه است
  

حيدر علی اف  فرمولری اين بخش از نام گذابايد اعتراف نمود که در 
چند جلدی کتابی وی به فکر افتاد تا  ١٩٩۴سال  در. فاده نموده ايماست

در زمينه صنعت نفت  »نفت آذربايجان در سياست جھان«تحت عنوان 
درس ھا و چشم اندازھای آن به تأليف  وامروز به کشور از گذشته تا 

تأليف اين کتاب به الھام علی اف که در آن زمان معاون اولی  .درآيد
به ھمکاران وی  نفت دولتی آذربايجان را بر عھده داشت ورياست شرکت 

درک  وامروز می توان گفت که سياست جديد نفتی آذربايجان . سپرده شد
يس ئدقيق و حيرت انگيز رو اين، طرح  تاريخی آن ھمگام شده است

   .سياسی، اقتصادی و اجتماعی بوددر امور جمھور 
 يی را مقدس می شمردند وآتش نفت باکو در تاريخ باستانزرتشتيان  

در اواخر قرن نوزدھم يکی از . آن را مورد ستايش قرار می دادند
نفتی که تنھا معبدی کوچک را نيمه روشن « :پيشگويان ناشناس نوشته بود

نوردد و زمانی  درمیمی ساخت اکنون مرزھای يک امپراتوری عظيم را 
جھان را تأمين  فرا خواھد رسيد که ھمين نفت روشنايی و گرمای سراسر

در طول تاريخ پادشاھان و تزارھا، رؤسای جمھور و . »کردخواھد 
. داده اندشيوخ، سرمايه داران و سوداگران، نفت را مورد ستايش قرار 

کشورھای زيادی در کنار سياستمداران خود برای نفت جنگيده اند و ھنوز 
  .نيز در حال جنگ ھستند

 باکو« :می نوشتعروف بريتانيا يکی از اقتصاددانان م ١٩١٨در سال 
. »اگر نفت ملکه است پس باکو تخت آن است. ھمتا ندارددر دنيای نفت 

 در سال .مدعيان اين تخت فراوان بودند از جمله انگليس، آلمان، ترکيه
   .سرخ ھمه اين مدعيان را بر سر جای خود نشاندارتش  ١٩٢٠



 442

تصوير دريای ژنرال ھای آلمانی کيکی را که  ١٩۴٢آوريل  ٢٠در 
آن . ھيتلر آوردندلف آدوبه نزد  ،خزر و شھر باکو بر آن نقش بسته بود

ارتش آلمان در تدارک حمله نھايی در جناح جنوبی جبھه شوروی ـ  روزھا
  .آلمان بود

از اواسط ماه می گزارشات و اخبار دفتر خبرگزاری شوروی با 
پس از . ی شدف و کرچ آغاز مونی بر جنگ در جبھه خارکتگزارشاتی مب

ايستادگی اھالی بخش باخبر شدن از . مدتی کرچ از صفحه اخبار ناپديد شد
در کانال ھای  عده ای از آنھا. زمان نياز داشت سال ھابه آن  یآجيموشکا

بر اثر عده ای ديگر و ه زيرزمينی بر اثر گاز خفه شد و باريکتنگ 
خرين نفس در آنھا تا آ .ندشده بودگرسنگی و گرمای بيش از حد ھالک 

 ٢۵٠ ارتش شوروی پس از. پادگان زيرزمينی به جنگ پرداخته بودند
 سواتسوپلجوالی مجبور به عقب نشينی از  سومروز دفاع قھرمانانه در 

، باتايسک، روستوفجبھه جنگ به سوی جنوب در مناطق . گرديد
   ...جھان خبر از شرق می گرفت. کراسنودار کشيده می شد

. و. ژاز  »آسوشيتدپرس«کويی خبرگزاری خبرنگار مس ،کسيدی
ه رھای خلق اتحاد جماھير شوروی پرسيدايس شورای کميسئر ،استالين

به  پاسخ در استالين و ؟شوروی در چه وضعی است توان مقاومت: بود
من فکرمی کنم توان شوروی برای مقاومت در مقابل  :وی گفته بود

گر دول جنايتکار برای غارتگران آلمانی از توان آلمان فاشيستی و دي
  .نيست، شايد بيشتر ھم باشدھيچ تأمين حاکميت جھانی خويش کمتر که 

. س. طور که ک ھمان. عقب نشينی می کردشوروی ارتش 
نه «: مارشال اتحاد شوروی در خاطرات خويش تأکيد می کند ،مسکالنکو

ما عقب نشينی می کردند بلکه گردان ھا، جبھه  خط مقدم نيروھایفقط 
کل ارتش شوروی که از سوی رؤسای  در حقيقتگ ھا، لشکرھا و ھن

انديشيدن به اينھا قلب . عقب نشينی می کردند ،می شد فرماندھیستاد 
عجز و ناتوانی يا پذيرش  اسحساگاه  انسان را به آتش می کشيد اما ھيچ

باور تزلزل  مثل گذشته. نيز ديده نمی شد دعا و نيايششکست حتی در 
اعتقاد به پيروزی در ما زنده راسخ در سرکوبی دشمن و  ناپذير و عزم

   .»بود
   :معدنچيان ٣٨٣عمليات جنگی لشکر پياده  گوشه ای از روزنگار

بانی حتی گروھان دژ ھمه نيروھای ذخيره...« :١٩۴٢آگوست سال  ١
   .»خوانده شدند نيز به جبھه فرا

مر ثشکستن صفوف دفاعی مثمر ھمدربرای تالش دشمن « :آگوست ٢
را  ۶٩١ دشمن از سمت راست، ھنگ پياده ٠٠:١۶در ساعت . واقع نشد
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مردم . کوبيد درھمسومين گردان را  گردان ٢ معادلدور زده و با نيرويی 
قھرمانانه کشته  یچنيروھای تدارکات بيشتر .می جنگيدند آخرين نفستا 
ھا فرماندھی در پشت تيربار ترکيب. ھر پنج تيربارچی از بين رفتند. شدند

   .»زنده ماندند اندکی از گردان افراد. قرار گرفتند اما آنھا نيز کشته شدند
که اکثراً از سربازان آذربايجانی تشکيل شده  ۴١۶در آنجا لشکر پياده 

سوی وقتی که جبھه جنگ به  يک سال بعد. دالورانه می جنگيدند ،بود
 بل توجھیقا نقش گوآزادسازی تاگانر نبردلشکر در  اين ،غرب کشيده شد

علی اف  .به ابتکار ح. نام گرفت گوايفا نمود تا آنجا که لشکر پياده تاگانر
به افتخار سربازان اين لشکر در ساحل دريای آزوف در شھری که به 

وی خود  .نصب گرديدبنای يادبود زيبايی اخته شده بود، ساراده پتر کبير 
   .عظيم آمد به عنوان دبير اول کميته مرکزی به افتتاح اين مجسمه

در  خلق ایيارمعاون کميس ،بايباکوفنيکالی  ١٩۴٢تابستان سال 
گفته . صنايع نفتی اتحاد چاه ھای نفتی کوبان را منفجر می ساخت امور

   .باکو بوده استاھل  بوديم که وی
حتی . باکو در سرتاسر شھر سنگرھای دفاعی ساخته می شد الیدر حو
. کاری به نگھبانی می آمدندکننده خسته پس از کشيک ھای  نيز نفتگران

سنگر می  به دستبيل  ،دانشجويان، دانش آموزان و خانم ھای خانه دار
ھای و تنھا پدافند جنگی تبديل نشد خوشبختانه اين مرز به مرز. ساختند
   .ھوايی برای دفاع از تأسيسات تيراندازی می کردند ضد

به  ،نه بودندمدتی پيش محرماتا پس از گذشت سال ھا اسنادی که 
 ٢٣انبوه دستورات فاشيستی سندی به تاريخ  ميان در. آرشيو سپرده شد

ترين وظيفه نيروھای  مھم« :شدپيدا  ۴۵شماره  به ١٩۴٢ سال جوالی
آن عبارتست از محاصره و نابودی نيروھای متخاصمی که به  ” آ “ارتش 
ب عق روستوفی رود دن در منتھی اليه منطقه جنوب و جنوب شرقی سو

. وظيفه خود را انجام ندادند ” آ “نيروھای ارتش . »نشينی کرده اند
  . نيروھای ما به قفقاز شمالی عقب نشينی کردند

شخص آدولف  ١٩۴٢سپتامبر سال  ٩در . جزئيات جالب توجھی است
وی ژنرال . قرار گرفت ” آ “رأس فرماندھی نيروھای ارتش  ھيتلر در
خود از ستاد نيروھای  و کرد رکنارليست را از فرماندھی ب فلدمارشال

 ادارهبه  )ونتسک امروزید( شھر استالينو مستقر درقفقاز  در ” آ “ارتش 
در  ”ورولف“فردای آن روز ھيتلر از قرارگاه . پرداخت ارتش عمليات

جنوب ويننيتسا دستور حمله به توآپس و تصرف ساحل دريای سياه را 
ھم در  ،جبھه رقم می خورد اما حوادث به شکلی ديگر در. نمود صادر

   .استالينگراد و ھم در قفقاز
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عاليجنابان برلين قطعاً در سفارش کيکی که بر روی آن دريای خزر و 
   .عجله کرده بودند، باکو نقش بسته بود
صنعتگران نفت آذربايجان  ھای جنگ کبير ميھنی در طول سال

 ٢٢بنزين به  توليد. ميليون تن نفت استخراج کرده بودند ٧۵نزديک به 
در آن سال ھا سھم آذربايجان در استخراج اتحاد . ميليون تن رسيده بود

درصد و در  ٨٠درصد بود و به ھمين ترتيب در بنزين  ۴/٧١ شوروی
تانک ھای شوروی با سوخت باکويی . درصد ٩۶روغن ھای حمل و نقلی 

   .در حال پيشروی به سوی پيروزی بودند
  
  

  ، باکو١٩٧١ سال آوريل ٢١
  

در اين روز مراسمی رسمی به مناسبت يک ميلياردمين تن نفت 
تاريخ ای  حادثه از تأسيسات نفتی جمھوری که بدون اغراق یاستخراج

 ،ساز در آذربايجان و در تاريخ صنعت نفت شوروی محسوب می شد
در عکسی که در اين روز گرفته شده، در رديف اول . برگزار گرديد

حيدر علی اف در پشت  .تاره قرار دارندصنعتگران نفت با مدال و س
نفتی به ھمراه رقمی که  دکلايستاده است و در پشت آن  سنتريبون باالی 

در کنار نيمرخی از لنين که برای آن روزھا  ،مغز را شوکه می کند
  . ضروری بود، نمايان است

محاسبه درست و . است نسبیاست که اين رقم کمی  بديھیميليارد، 
صنعتی اين  استخراج از فراگير شدن لاز يکصد سال قب صحيح را بايد
کسی چه می داند که در طول قرن ھا و ھزاره ھای گذشته . منابع انجام داد

سياه در سواحل  چه اندازه نفت از آنھا فوران نموده است چرا که طالی
  .قبل تاريخ شروع به فوران نموده اندخزر از سال ھا ما

سياحان در گذشته از نفت سفيد باکو باخبر تجار و  ؟سياه فقطاما چرا 
دال در فرھنگ  ايوانويچ حتی والديمير. می دادند ھميتبودند و به آن ا
می باشد و بسيار رقيق،  نفت سفيد«: از آن می نويسد نيز معروف خود

 .، به غلظت قير و خالصه ھمچو شيست، محکم و االستيکخرمايیسياه و 
برای جاری شدن . وجود داردباکو  نزديکی آتشفشانی مثالً  ینفت در مناطق

  .»دن نفت چاه ھای نفتی حفر می کنندو جمع ش
 :باکو می نوشت نيز دربارهمندليف ايوانويچ ديميتری  ١٨٨٠در سال 

 يیدر ھيچ جا ،تا کنون نفت فراوان به آن اندازه که در اينجا ھست...«
با اطمينان . ديده ام را تأسيسات آنھا ،من در پنسيلوانيا بودم. ديده نشده است
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می توانم بگويم که اينجا بی ترديد نفت بيشتری وجود دارد و اينجا 
  .»استخراج آن آسان تر است

سرمايه دار معروف آذربايجان به افتخار مندليف يکی از چاه  ،تقی اف
ھای جديد نفتی تأسيسات خود را به نام پسر اين دانشمند معروف روسی 

رکت به نشانه خدمات ديميتری مندليف در صنعت اين ح. نام گذاری کرد
در اين نامه را  مندليفی پيشگوياز چند سطر ديگر . نفت آذربايجان بود

  : می آوريم
. اکنون بايد از اين نفت استفاده کرد... نفت به اندازه کافی زياد است«

باکويی ھا . غرب را نورانی و روغنمالی نمود روسيه با اين نفت شرق و
آنھا ديگر ھمه کوشش خودشان را . از عھده اين کار برنمی آيند يیتنھابه 

اکنون انديشه . اند انجام داده اند و با افتخار از پس وظايف خودشان برآمده
   .»و جسارت الزم استدورانديشی  و و نيروی جديد

   
  

  درس ھايی از علی اف
  

به  ،حيدر علی اف ھنگامی که به سياست جديد نفتی کشور می انديشيد
 ما در اينجا از اولين نفر آنھا ناطق آقاعمو و تکيه می نمود برخی اشخاص

وزير صنايع و ناطق علی اف ھم اکنون . اوغلو علی اف نام می بريم
نام خانوادگی وی با حيدر علی اف يکی . استانرژی جمھوری آذربايجان 

اف در  علینام خانوادگی . او از بستگاناما نه فرزند اوست و نه  می باشد
 متداولف يا پتروف در روسيه وايوان نام ھای خانوادگیآذربايجان ھمچون 

رياست  ١٩٩٣ناطق علی اف از سال . است و شايد ھم بيشتر از آنجاھا
   .عھده گرفت شرکت نفت دولتی آذربايجان را بر

پرورش می يافت اما  پزشک تحصيلکرده و وی در خانواده ای
در آن سال ھا در سراسر اتحاد . کردمی پزشکی وی را به خود جذب ن

می صنعتگران نفت باکويی و تيومن، معدنچيان دونباس و مھندسان ااس
 معروفدر آن دوره . ايستگاه ھای انرژی سيبری طنين انداز شده بود

ترين تخصص در آذربايجان تخصص نفت به حساب می آمد و اسامی 
توليد در اولين  استادکاران حفاری، زمين شناسان و سازمان دھندگان

به آنھا اھدا می شد  نشان ھای ويژه ای. دآمصفحات روزنامه به چشم می 
ناطق علی اف در . در ميان جامعه از احترام خاصی برخوردار بودندو 

از کودکی و نوجوانی « :می گفت گفتگوھايی که با وی داشتيم،يکی از 
دانشکده  پس از پايان مدرسه مدارکم را به .ھرت پرستی داشتمشحس 
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آن دانشکده از معتبرترين دانشکده ھا به  .شيمی نفت آذربايجان بردم
   .»حساب می آمد

دستيار حفار، : در پی داشتمتخصص جوان مسيری عادی از آن پس 
و دوباره  علم، آسپيرانت، زمين شناس، مھندس زمين شناستکنيسين 
ر د فنیعلوم  ن نامزدھایتري يکی از جوانعلی اف ناطق . صنعت

وی را به شورای دانشمندان جوان کميته مرکزی . آذربايجان شد
 :خود وی درباره آن سال ھا می گويد. کومسومول جمھوری دعوت کردند

تالش می کردم تا ھم در امور صنعت و ھم در امور اجتماعی فعال «
به دبيری وی انتخاب  و ھمه چيز برای وی با موفقيت ھمراه بود. »باشم

به کار در کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان به  کميته و انتقال
معمول انتصابات جديد در روال مطابق  پتروشيمیعنوان مشاور شعبه 

   .انجام پذيرفت اتحاديه
علی اف  نجانشي ،کامران باقراف. اتفاق افتاد ١٩٨۴اين امر در سال 

بود که رھبری کميته مرکزی حزب  یدر پست دبير اولی کميته دو سال
    که می دانيد حيدر انگونهھم. نيست جمھوری را بر عھده داشتکمو

علی اف در اين سال در شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی 
ً مشاور جديد و  کار می کرد مسکوسوسياليستی در  با وی آشنا  مستقيما

  ناطق . تالقی نکرده بود ديگرھمه راه آنھا ھنوز ب و به قول خود نبود
از شعبه بخشی رئيس به عنوان مشاور و بعدھا عنوان به  ابتدا علی اف

 خودبر اساس وظيفه  و گرديدانتخاب اجتماعی اقتصادی کميته مرکزی 
حمل و نقل و ارتباطات را سرپرستی امور ، پتروشيمیمی بايست صنايع 

وی ضمن فراگيری کار در مقياسی وسيع به اسنادی که در . می نمود
 تندنويسی شده صورتجلسات. می کردمراجعه  ،شعبه نگھداری می شد

جلساتی که در کميته مرکزی به رياست حيدر علی اف برگزار می شد و 
در آن گزارشاتی از اعضای فعال جمھوری، نفتگران و سخنرانی ھای 
 متخصصان امور توليدی عظيم و دانشمندان و رجال نامدار امور نفتی

ف، آکادميسين علی قربان عباس اف، بھمن حاجی اف، علی اميرا ھمچون
کنکاش ھای جسورانه ، دريايی از تجربه ؛زاده و ديگران بجا مانده بود

   .را به روی وی آشکار می ساخت انهعلمی و افکار تيزبين
من صورتجلسه ھای جلسات فعالين « :ناطق علی اف به ياد می آورد
می ان که دبير اول از سخنران ھايی را می خواندم و از روی پرسش

 بخش اينو مشکالت صنايع نفتی درمی يافتم که وی تا چه اندازه  ،پرسيد
ً عميق را اين مطالب در بسياری موارد در درک مسائل . درک می کند ا
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ً کار در کميته مرکزی حزب تجربه . جديد به من کمک کردند عموما
   .»عظيمی برای من بود و مرا با بسياری از اشخاص برجسته آشنا ساخت

ناطق علی اف توسط يکی از شرکت ھای  ١٩٩١ل بعد از آگوست سا
. به کار دعوت شد ،بودفعاليت خود را آغاز نموده انگليسی که در باکو 

 ،حزبی مأموردانشمند و  ، ايننفتگر شورویاين ن ترتيب در تجربه ديب
در اين بين حکومت . فصلی ديگر به نام تجربه مديريتی افزوده شد

 اغيرمنتظره ب تماسیدر يک روز زيبا  آذربايجان دوباره تغيير نمود و
حيدر علی اف می خواھد با شما ديدار « :گرفته شددفتر ناطق علی اف 

   .»داشته باشد
با حيدر علی اف به حساب می  من من آن ديدار را که اولين ديدار«
برای طوالنی مدت در  اتفاقاتیچنين . خيلی خوب به خاطر دارم ،آمد

به محض . در زمان مقرر به پارلمان آمدممن . حافظه انسان می ماند
در ذھن من يک اتاق طوالنی . ورود مرا به اتاق علی اف ھدايت کردند

علی اف در انتھای . به ذھنم می رسد اينگونهشايد ھم االن  ،مانده است
گفت که به پرونده . بنشينيم تا اتاق پشت ميز نشسته بود و به من دستور داد

. نون می خواھد از نزديک با من آشنا شودشخصی من نگاه کرده و اک
شروع به پرسيدن از والدين کرد و اينکه در کجا و چه سمت ھايی کار 

و خويشان من  بستگانرفقا و اينکه آيا کسی از  و درباره دوستان. کرده ام
سؤال طوری وی . يا نه پرسيد ستبوده ا مشغول به کار ت دولتیادر خدم

طور که  اما ھمان مانه در حال انجام استصمي یمی کرد که انگار صحبت
تجزيه و تحليل عميق در اين زمينه ھا به نوعی  گفتگوبعدھا فھميدم 

من نقطه نظرات . پی داشت مرا در مورد شخصيت من درمصاحب 
بحرانی قرار  یدرباره مشکالت صنايع نفتی جمھوری که در شرايط

   .ه بودمعطوف ساختوی را به خود نظر بيشتر از ھمه  ،داشت
آمده در اقتصاد در  به وجودالبته حيدر علی اف خودش ھم از وضعيت 

نداشتن کنترل کامل در سال ھای آخر شوروی و . سال ھای آخر آگاه بود
ضربات آخر را بر  ،ھرج و مرجی که جبھه خلق با خود آورده بود

صاحبان جديد متخصصان را تحت . و مؤسسات وارد می کردجات کارخان
تو تا حاال دستور می دادی، حاال جايت را به ديگری “که نايعنوان 

  پژوھشیعلمی  انستيتویرئيس  ،سيد رضا. از کابينه بيرون کردند ”!بده
سيد رضا کسی بود که . را بيرون کردند آذربايجان نفتصنعت و طراحی 

حفاران سراسر اتحاد پيشنھادات و توصيه ھای وی را آويزه گوش خود 
 اخراجمتخصصان را از ادارات استخراج نفت و حفاری . قرار می دادند

ست اتاقی داشته باشی و ا مبارزان کم سواد فکر می کردند که کافی. کردند
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و تنھا کار می رود انگار نفت خودش از لوله ھا باال . جلوی تلفن لم بدھی
   .آنھا اين خواھد بود که با حساب ھای چندين صفری شاد شوند

اگر  و اگر جمھوری می خواھد زنده بماند“ :می گفتحيدر علی اف 
   ».”...تنھا به کمک صنايع نفتی ،بتوان وضعيت را تغيير داد

سياستی که بعدھا به استراتژی نفتی  کلی چارچوبشايد ديگر 
اذھان حيدر علی اف شکل گرفته بود و وی  در ،آذربايجان موسوم گرديد

مشکالت چه نظری  در زمينه اينمصاحبش اکنون می خواست بداند که 
دارد و فعاليت مؤسسات مشترک و تجارب شرکت ھای غربی را چگونه 

   .ارزيابی می کند
من گفتم که به نظر من استراتژی نفتی بايد در دو راستا حرکت کند «

نظم و ترتيب و اتخاذ به وجود آوردن  ،اول جلوگيری از افت ذخاير داخلی
است که آذربايجان تنھا با اتکا بديھی . دوم. سياست جديد نيروھای کادری

لحاظ  ازی خود نمی تواند از عھده اين مشکالت برآيد و اين نه ھابه نيرو
   .»سياسی، اخالقی و روانی می باشد لحاظبلکه از  فنی

متخصصان . به حق آذربايجان را آکادمی نفتی اتحاد می ناميدند
در سيبری غربی  رستانيآذربايجانی در پوولژيه و جماھير تاتارستان، باشق

باکو  ه ھایکارخان. به استخراج تأسيسات باکوی دوم کمک می کردند
تجھيزات مورد نياز کل کشور را تأمين می نمودند ولی االن ديگر خود 

شرايط در سال ھای اخير تغيير . مجبور به درخواست کمک گرديده بودند
ود و ه بکرد فراوانیتجارب جھانی استخراج نفت پيشرفت . کرده بود

ی ـ توليد اتتکنيک جديد به اختراع. تکنولوژی مدرن پديد آمده بود
آيا متخصصان حرفه ای آذربايجان حاضر به . اکولوژيکی منجر گرديد

   ؟يادگيری از ديگران می شدند
اما اين : پاسخ داد ،ناطق علی اف در حالی که به فکر فرو رفته بود

  .ضروری است یگام
آذربايجان نفتی با خطی نامرئی به دو  در آغاز. گونه ھم شد ھمين

دسته ای معتقد بودند با نيروھای خودی می توان از عھده . دسته تقسيم شد
يا و کارھا برآمد و نيازی به استفاده از کمک آمريکا، انگليس، نروژ 

اين گام را بسيار معقوالنه و ضروری می  نيزدسته ای ديگر  .ترکيه نيست
   .دانستند

آن زمان جمھوری در مرز ورشکستگی : دامه می دھدناطق علی اف ا
 ٢٠ـ  ١۵در طول حتی بدون سرمايه گذاری خارجی ما نمی توانستيم . بود

. م و چنين فرصت زمانی ھم در اختيار نداشتيمآييبرکارھا سال از عھده 
حيدر علی اف نيز معتقد بود که . راه حل در ھمکاری و منافع متقابل بود
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ترين و معتبرترين شرکت ھای جھان وارد مذاکره  ما بايد با معروف«
   .»شويم اما نه با ھر کسی که به سوی باکو می شتافت

 :حيدر علی اف به وی گفت. صحبت آنھا غيرمنتظره به پايان رسيد
. چگونه به کارمان جذب کنيمتا تو را  فکر می کنم .تو به خانه برو«

   .»تو خبر می دھندبه مرا  تصميم
. به صدا درآمد او ناطق علی اف در ويالی خواھر به دیبع تلفن زنگ

تا پانزده دقيقه ديگر خود را نزد رئيس  ه شدخواستعلی اف  ناطقاز 
   .وی گفت که بايد به خانه برود و لباسش را عوض کند. جمھور برساند

چند « :حيدر علی اف در ھمان اتاق عريض و طويل به وی گفت
ت دولتی آذربايجان در نظر گرفته شده برای پست رياست شرکت نف نامزد
 .تو جوان ھستی. نظرم بر تو قرار گرفتمن خيلی فکر کردم و . بود

آگوست نمايندگان  ٩من فردا . مطمئن ھستم که از عھده آن برمی آيی
تو بايد در مقابل آنھا  .شرکت ھای نفتی را به پارلمان دعوت کرده ام

ما بايد  و ثروت ملی آذربايجان است آنھا بايد بفھمند که نفت. سخنرانی کنی
ی منعقده را مورد ارزيابی مجدد قرار دھيم تا ببينيم آيا در قراردادھا
   »؟يا نه قرار دارندمنافع آذربايجان  راستای

برای ناطق علی اف چه شبی بوده  بمی توان درک کرد که آن ش
می . وی تقريباً تا صبح خالصه مطالب سخنرانی خود را می نوشت. است

   .نوشت و دوباره پاکنويس می کرد
صبح مھمانانی از کشورھای مختلف به نمايندگی از  ١٠ت در ساع

 در سالن بزرگ پارلمان گرد ،در آذربايجان فعالسوی شرکت ھای نفتی 
اين اولين گام واقعی در  .به آنھا خوشامد گفتحيدر علی اف . ھم آمدند

   .بوداستراتژی نفتی آذربايجان مستقل 
ته برای ما بسيار جالب خواھد بود که از ناطق علی اف نه فقط در الب

باره استراتژی نفتی بلکه درباره فردی که اين استراتژی را طرح ريزی 
ً شما زود به زود با حيدر علی اف : نمود و عملی ساخت نيز بپرسيم حتما

  ؟در ذھن شما مانده استاز وی چه چيزھايی . مالقات داشته ايد
نفت دولتی از البالی ساعات برنامه کاری روز شنبه رئيس شرکت 
روزھای کاری دقيقه به دقيقه برنامه ريزی شده ديگر خود که ھمچون 

در مالقات ما با ھمديگر  .به مصاحبه ما اختصاص داد ، ساعتی رااست
رستوران کنار اسکله که ميز و صندلی ھای آن در زير پھنه آسمان چيده 

 به چاالک و خنده رو ،شخدمتی به نام عزيزپي. صورت گرفت شده بود،
آنھم در شرايطی  مسکودر . خوبی سرويس دھی می کرده بھمه مشتريان 

ھمواره ھمتايان گردن کلفت ناطق علی اف را يک دوجين محافظ که 
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ناطق علی اف چای را . چنين ديداری غيرممکن است ،ھمراھی می کنند
می خواھيد بگويم : ی پرسددر استکان ظريف ھم می زند و خود از ما م

   ؟گونه مرا تربيت می کردکه حيدر علی اف چ
   .ـ البته

در باکو . کرده بودم ـ روزھای اول دومی بود که شروع به کار
من نه کارت شناسايی داشتم . مقررات منع عبور و مرور برقرار شده بود

ساعت . را می گرفت ھمهجلوی  ١٢گشت شب بعد از ساعت . و نه مجوز
دستيارش تاريل . زده شدب از دبيرخانه حيدر علی اف به من زنگ ش ٨

حيدر علی اف می خواھد با شما صحبت کند، « :حسن اف تماس گرفته بود
  .»نرويد

خبر از زنگ ... ،شد ١٠شد،  ٩ساعت  .منتظر زنگ ماندمخالصه، 
 کار وی ھنوز مشغول«خودم زنگ زدم اما گفتند که  ١٠ساعت . نشد
 ١٢به زودی ساعت . ھم گذشت ١١ساعت از . »باشيد شما منتظر ،است

من در نزديکی زندگی می کردم اما راننده . بايد کاری می کردم. می شد
خالصه من به خانه رفتم و راننده را نيز به .. .سر باکو می رفت نآ تابايد 

   .خانه فرستادم
از  ۵:٩ساعت . حاضر شده بودمکار  سربر ديگر  ٩صبح ساعت 

عجب « :صدايی پرھيجان از پشت خط می گفت. خانه زنگ آمدھمان دبير
آن تاريل از  »؟چه کاری کردم ر منمگ«من گفتم که  »!کاری کردی

تو به منزل رفتی اما حيدر علی اف دنبال تو می « :ادامه داد ی خطسو
ھرچند خودم  ،من توضيح دادم که چرا رفتم. »کار نبودی تو سر. گشت

   .ھی انجام بودمنمی فھميدم چه کار اشتبا
حيدر علی اف با تو تماس « :شب دوباره تاريل زنگ زد ٨ساعت 
پنج دقيقه  ...شد، ١٢شد،  ١١شد،  ١٠منتظر ماندم ساعت . »خواھد گرفت

وی گفته « :باز ھم تاريل بود. زنگ تلفن به صدا درآمد ٣مانده به ساعت 
   .»ی کنداست که تو می توانی به خانه بروی، روزی ديگر با تو صحبت م

      روز بعد نيز ھمين وضعيت تکرار شد تا آنکه روز سوم حيدر
يعنی تو خجالت « :فقط پرسيد ،البته مرا تنبيه نکرد. علی اف تماس گرفت

من شرايط  »؟رفتیبه خانه  ،نمی کشی بدون اينکه منتظر زنگ من باشی
تو «: و افزود »االن دستور می دھم« :در جواب گفت او. را توضيح دادم

بعد شروع کرد  .»ھر جا باشی من بايد بتوانم ھر لحظه با تو تماس بگيرم
شما . تا من از سر کار نرفتم شما ھم نبايد برويد« :به درس دادن به من

   .»کار کنيد کار می کنم شماجوانتر از من ھستيد و بايد بيشتر از آنکه من 
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   .متوجه شدم !ويچيحيدر علی  یـ بل
من . درس دوم ھم فرا رسيدوقت به زودی  .وداين اولين درس وی ب

 ،طرف تر از باکو بود کيلومتر آن ١٠٠به اداره استخراج نفت و گاز که 
از اين به بعد بدون « :رئيس جمھور آنجا نيز مرا پيدا کردتلفن زنگ . رفتم

   .»اطالع قبلی به من از باکو خارج نشويد
   !ويچيحيدر علی  متوجه شدمـ 
  
  

  ، باکو١٩٩۴ لسا سپتامبر ٢٠
  

در آن دوره در . را ورق می زنيم ١٩٩۴اکنون تقويم سپتامبر سال 
به  رايجآذربايجان و در محافل سياسی و کاری کشورھای ديگر عبارتی 

رفته بود، بر سر  بکارکه از سوی حيدر علی اف  »قرارداد قرن«نام 
 ؟تچه چيزی را به ذھن متبادر می ساخ »قرارداد قرن«. زبان ھا افتاد

ھای بين المللی  ميان شرکت نفت دولتی آذربايجان و کنسرسيوم شرکت
، »چراغ«ميادين نفتی از مشترک  بھره برداریدر زمينه قراردادی 

منعقد  ،که در حوزه آذربايجانی خزر واقع بود »گونشلی« و »آذری«
 ٢٠امضای رسمی قرارداد قرن در . به اين نکته توجه کنيد. گرديد

صورت گرفت يعنی يک سال پس از بازگشت حيدر  ١٩٩۴سپتامبر سال 
به  ١٩٩٣جوالی سال  ٢١ اين قرارداد می بايست در. علی اف به حاکميت

يس جمھور ايلچی بيک آماده رفتن به انگليس شده بود ئر. امضا می رسيد
گونه ای ه وی مجبور شد مسير خود را ب ،اما ھمان طورکه به خاطر داريد

  .غيرمنتظره عوض نمايد
آگاھان ناواردان و ناآری، مذاکرات توسط اسالف علی اف، ھمان 

ستثماری آماتورھا می خواستند قراردادی ا. آغاز شده بود حريص و آزمند
اصلی اين ماھيت  .سازند نفعت خود منعقداما در راستای مبرای کشور 

می توان  ،که در پوششی زيبا و تبليغاتی آماده شده بودرا قراردادھا  نمونه
لکن اينجا صحبت از  .»حراج عمومی« :خالصه نمودعبارت  يک در

يکی از سرمايه . بودذخاير زيرزمينی اينجا صحبت از  ،نبود کھنه پارچه
ميليون دالر برای  ٢١سال بالغ بر  ۶در مدت  که گذاران قول داده بود
 ،سرمايه گذاری خواھد نمود »چراغ«ميدان نفتی  بھره برداری از
وی صاحب آن خواھد  ،آمد به دستت و گازی از آنجا درعوض چنانچه نف

اين در حالی . به قيمت بازار به آذربايجان خواھد فروخترا بود و آنھا 
سال  ٣پس از  »چراغ«چاه ھای نفتی ميدان است که پس از قرارداد قرن 
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 هحفاری شروع به فوران کرده و ميزان نفت استخراج شده از آن بالغ ب
   .استيونھا تن رسيده ميل

بديھی است که ...« :الھام علی اف روند مذاکرات را به ياد می آورد
ھر يک از طرفين قرارداد می خواستند تا حد ممکن در راستای منافع خود 

، بخصوص آخرين کشيدگاھی اوقات کار به بن بست می . حرکت کنند
 در. که به سختی پيش می رفت ١٩٩۴مرحله مذاکرات در تابستان سال 

. وستون به ھنگام مذاکرات لحظاتی بحرانی پيش می آمديول و ھاستانب
 ھااز ديد آن زيراطرف آذربايجانی به قطع مذاکرات نزديک شده بود 

و نمی  مورد قبول نبودشور بعضی از مفاد قرارداد برای منافع ملی ک
ما به شرکت ھای خارجی می گفتيم که شما از . ند آن را بپذيرندتوانست

ی گوناگون دفاع می کنيد اما ما از منافع کشور و خلق منافع شرکت ھا
اين امر تنھا در  ،اگر شما اشتباھی مرتکب شويد. آذربايجان دفاع می کنيم

 ،يک پروژه شرکت شما انعکاس می يابد اما اگر ما مرتکب اشتباه شويم
آذربايجان لطمه می زند و به عبارت ديگر ما نمی  خلقاين اشتباه به منافع 

  .»اشتباھی را بدھيم گونهبه خود اجازه ھيچ توانيم
ھای  که ھمه درآمدھا به جيب صاحبان شرکتداشتند مخالفان تأکيد 

 :الھام علی اف به اصل مطلب اشاره می کند. خارجی سرازير می شود
درصد تمامی درآمدھای ناشی از  ٨٠سال،  ٣٠آذربايجان به مدت «

 ٢٠ھای خارجی مجموعاً کت قرارداد قرن را دريافت می کند و تمامی شر
   .»درصد آن را

. گرديد ٢١قرارداد قرن موجب پيشرفت اقتصادی و سياسی در قرن 
خدمات بزرگ  یپيشرفت چنينعامل اصلی قبل از ھر چيز بدون ترديد 

به . اراده و پشتکار فراوان وی نشأت می گيرد تدبير،علی اف است که از 
، است در تمام دنيا انعکاس يافتهھمين خاطر از اين حادثه تاريخ ساز که 

   .به تفصيل حکايت می کنيم
آذربايجان ئيس جمھوری ر ،حيدر علی اف ١٩٩۴فوريه سال  ۴در 

استخراج منابع دريايی نفت و گاز در  در تسريع«دستوری مبنی بر 
را  مذاکراتی مبنای اين سند استراتژيک. را صادر نمود »آذربايجان

دولتی کشور و دقيق تر بگوييم مديران شرکت نفت  تشکيل می داد که
ترين شرکت ھای  صاحبان و مديران بزرگبا  ،شرکت نفت و ھيئت ھمراه

   .در پيش رو داشتنفت و گاز جھان 
الھام علی اف درباره روند مذاکرات در مصاحبه  ١٩٩۵بر سال تدر اک

اين مصاحبه به ارزيابی ھای . به تفصيل پاسخ داد »گونای«با روزنامه 
ل گذشته ما جزئيات مناسبی می افزايد و از حيث آنکه از محدوده فصو
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مذاکرات در زمينه پروژه ھای نفتی خارج شده و به موضوعاتی ديگر نيز 
  .جالب توجه خواھد بود ،می پردازد

می  دوم ماه« :نشان می سازدالھام علی اف در اين مصاحبه خاطر
س يرئمعاون ( سمتيک روز پس از انتصاب من به اين  ١٩٩۴سال 

ھيئت نمايندگان جھت انجام ) شرکت نفت دولتی آذربايجان ـ مؤلف
روز  ٢١اولين بار . رفتيماستانبول  دو بار به. مذاکرات به استانبول رفت

پس از مذاکرات فکر کرديم که ديگر ھمه . بار نزديک به يک ماه نو دومي
در  وقتی به آخرين مرحله مذاکرات در حقيقت. مسائل حل شده است
 ١٠فکر می کرديم که اينجا يک ھفته و يا حداکثر  ،ھيوستون پا گذاشتيم

متن سبک نوشتن روز خواھيم بود و در طی آن برخی اشتباھات در 
قرارداد را تصحيح نموده و بعضی مسائل کوچک مباحثه دار را روبراه 
می کنيم و به باکو بازمی گرديم اما برخالف انتظار ما در طول مذاکرات 

. روز در ھيوستون مانديم ۴۵ارد مباحثه دار بسياری پيش آمد و تقريباً مو
قدر وخيم می شد که گاھی ما و گاھی شرکای  در برخی اوقات شرايط آن

   .ما تصميم به قطع مذاکرات می گرفتند
شرکت نفت دولتی جمھوری آذربايجان از يک سو معاون من به عنوان 

نعقد گردد اما از سوی ديگر می درک می کردم که اين قرارداد بايد م
شود تا  منعقددر صورت احراز منافع  فقط و فقطدانستم که قرارداد بايد 

مرا در بستن قراداد عليه منافع ھيچکس امروز، فردا و يا ده سال نتواند 
ھر عضو ھيئت نمايندگان  دروندر  ساين دو ح .شماردبآذربايجان مقصر 

   .حل را تنھا در حل سياسی قضيه ديدممن راه . ديگر کشمکش داشتندبا ھم
 مانمن در ديدارھای خود در کاخ سفيد و وزارت امور خارجه مواضع

را اعالم کردم و گفتم که آذربايجان می خواھد قرارداد به امضا برسد اما 
اگر قرار باشد . موافق نيستيم ،با شروطی که به ما پيشنھاد می کنيد

  .پس بدون امضای من برسدقرارداد با چنينی شروطی به امضا 
من با وزير انرژی آمريکا ديدار داشتم و بار ديگر با ھم راجع به اين 

به رژيم حقوقی  عموضوع اصلی مذاکرات راج. مسائل مذاکره نموديم
می گفتند که  ،کنسرسيوم بودندعضو شرکت ھايی که . دريای خزر بود
 رژيم حقوقیتعيين کارھا بايد پس از « داد درج شود کهربايد در متن قرا

يعنی ما قرارداد می بنديم و حتی اين قرارداد . »دريای خزر شروع گردد
دريای خزر  رژيم حقوقیردار است اما مسئله وقانونی برخ وجاھتاز 

شما می دانيد که برخی کشورھا به نفعشان ھست که . می ماند مفتوح
که تا اين بند  من تأکيد کردم. دريای خزر الينحل بماند رژيم حقوقیمسئله 

وزير انرژی آمريکا نيز . قرارداد امضا نمی شود ،از قرارداد حذف نشود
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من در به امضا رسيدن قرارداد . پذيرفت و اين بند از قرارداد حذف گرديد
   .»تالش بسياری کردم اما نمی خواھم آن را بزرگ جلوه بدھم

ھی شرکت نفت دولتی آذربايجان اشتبامعاون ـ اگر خدای ناکرده 
   ؟آيا رئيس جمھور آذربايجان وی را خواھد بخشيد ،مرتکب شده باشد

شرکت  معاونمی بخشد اما به عنوان  فرزندـ فکر می کنم به عنوان 
مسئله عمده آن نيست که وی خواھد بخشيد يا . نفت دولتی آذربايجان خير

خود را نمی بخشم و اگر چنين اتفاقی بيفتد از  من خودم. اھد بخشيدونخ
  .ر کنار می رومکا

شرکت نفت دولتی جمھوری آذربايجان با معاون ـ آيا ھمواره نظر 
تان در  زندگی دورهآيا شما در  ؟رئيس جمھور آذربايجان مطابقت دارد

يا  حمايت می کرديدمواضع پدرتان  از در آن شرايط سخت ھميشه مسکو
   ؟خير

می  چونھمان مواضع پدرم را داشتم ـ بلی، در ھمه دوره ھا من 
، از يک االن نيز از موضع وی حمايت می کنم. دانستم که حق با اوست

به دليل آنکه وظيفه فرزندی من است و از سوی ديگر به دليل آنکه  سو
ترين موضع است و به  صحيحفکر می کنم اين موضع در شرايط کنونی 

   .استقالل آذربايجان خدمت می کند
 یبين شما اختالف نظر ديگر می پرسيم، آياطوری ـ پس سؤال را 

   ؟چند جزئی پيش می آيدھر
است  اينگونهشرايط ژئوپولتيک آذربايجان . ـ در مسائل سياسی خير

وظيفه اساسی دفاع از . داشته باشيم مد نظرکه ما بايد چند اصل عمده را 
 ،تالشی که در اين راه از جانب رئيس جمھور بعمل آمده .استقالل است

شايد در . از آن پشتيبانی می کنم و خواھم کرد شايسته تحسين است و من
يکسری مسائل جزئی من نظر خود را داشته باشم اما االن ما در شرايطی 

در حال حاضر مردم ما، جامعه ما و به طور کلی  .نيستيم که مباحثه کنيم
   .يمھمه ما بايد يک نقطه را ھدف بگير

   ؟داريدالقات رئيس جمھور آذربايجان زود به زود مبا ـ آيا شما 
   .آریـ 

ـ آيا وی عالوه بر امور شرکت نفت از مسائل معيشتی و خانوادگی 
   ؟پسر خود و نوه ھای خود سراغی می گيرد

. ی می کندخيلی برای نوه ھايش دلتنگ. ، خيلی خبر می گيردآریـ 
من  .مدتی طوالنی دور از ھم زندگی می کردند ،چون اعضای خانواده ما

ھمه  ١٩٨٣از سال . آمد مسکوبعد خواھرم به . رفتم ومسکبه  ١٩٧٧سال 
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بعد پدرم به نخجوان رفت و ما دوباره از ھم جدا . جمع شديم مسکوما در 
م برای ديدن بچه درالبته که پ. االن خواھرم در خارج از کشور است. شديم

 و آرزو دارد زمان بيشتری را با آنھا بگذراندوی . ھا دلتنگی می کند
ده و بزرگ کرآنھا را نيز تربيت  ،که مرا آموزش می داد ھمچون زمانی

   .نمايد
   ؟آيا شما نيازی به مشورت با پدر احساس می کنيد ،ـ الھام معلم

بايد  ،ندکاما من معتقدم که اگر انسان خود را بالغ احساس می . ـ البته
من برای مشورت به  ھرچند .خودش تصميم بگيرد و خودش مسئول باشد

من . می کنم اما سعی می کنم خودم مسائل خودم را حل کنمپدرم رجوع 
رئيس جمھور به اندازه . مدت ھاست که به زندگی مستقل عادت کرده ام

  .کافی کار دارد، نمی خواھم وی را با مسائل شخصی خودم درگير کنم
سپتامبر  ١۴بر اساس نتايج اين مذاکرات رئيس جمھور در تاريخ 

در آن به اھميت اقتصادی، اجتماعی و  دستوری صادر نمود که ١٩٩۴
 یدستور امضا در اين. سياسی اين پروژه توجه خاصی شده بود

و بخش  »چراغ«، »آذری«ميادين  از مشترک بھره برداریقراردادھای 
کت نفت شر ميانو تسھيم محصوالت نفتی  »گونشلی«ی ميدان اعماق دريا

تی آذربايجان يس شرکت نفت دولئبه ر شرکت خارجی ٩آذربايجان و 
در ميان اين شرکت ھا، شرکت نفتی لوک . تفويض گرديد ناطق علی اف

از داخل نمودن لوک  در بدو امر آذربايجان. اويل روسيه ھم قرار دارد
اويل و شرکت ھای ايرانی و فرانسوی به داخل کنسرسيوم امتناع می 

   .نمود
گلستان  در کاخ ١٩٩۴سپتامبر  بيستمقرارداد در  یجلسه رسمی امضا

در باکو وزرا و اعضای پارلمان، نمايندگان مجلس، . برگزار گرديد
کارفرمايانی از اياالت متحده آمريکا، روسيه، بريتانيای کبير و ترکيه و 

نفت « :کرد و گفت انحيدر علی اف رو به مھمان. نروژ حضور يافتند
 ترين ثروت ملی جمھوری آذربايجان و خلق آذربايجان است و به بزرگ

حيدر علی اف با افتخار . »ھمين خاطر آذربايجان را کشور آتش می نامند
سھم ضمن اشاره به تاريخچه استخراج نفت در جمھوری را بيان نمود و 

نفتگران آذربايجان در پيروزی بر فاشيسم در سال ھای جنگ کبير ميھنی 
نفتگران ما در رشد و توسعه منابع جديد نفتی در ھر يک « :تصريح نمود

ری منابع جديد نام گذا. از مناطق اتحاد شوروی مشارکت فعال داشتند
که به کمک تالش و  ”باکوی چھارم“، ”باکوی سوم“ ،”باکوی دوم“نفتی 

خدمات نفتگران . تصادفی نيست ،توسعه يافته است زحمات آنھا کشف و
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سيبری ( ترين منابع روسيه بزرگ بھره برداری ازآذربايجان در توسعه و 
   .و ساختن مجموعه ھای عظيم نفتی و گازی قابل تقدير است )نو تيوم

ه من فکر می کنم ضروری است اين موارد به اطالع مھمانان رساند
 نھاچرا که ھمه اي به خلق آذربايجان يادآوری نموداينھا را  بايد و شود

اين امر تأييدی است بر خدمات . شرف و حيثيت خلق آذربايجان است
   .»فتگران ما در صحنه اقتصاد جھانیعظيم مردم ما و ن

کاخ گلستان شده سخنان وی نه تنھا در سالن بسيار زيبا و چراغانی 
طنين انداز بود بلکه در ھر منزل جمھوری شنيده می شد چرا که سخن از 

   .سرنوشت سرمايه خلق بود
می خواھم رک و راست « :يس جمھور به سخنرانی خود ادامه دادئر
اما ما . که ما می خواستيم در قرارداد منعکس نشده استھمه آنچه  .بگويم

نظر  در طرفيناين را ھم درک می کنيم که در ھر قرارداد بايد منافع 
ھای نفتی غربی سعی در تأمين منافع خود  کنسرسيوم شرکت. گرفته شود

و شرکت نفت دولتی آذربايجان ھم تالش می کرد تا منافع ملی  ندداشت
می توانم بگويم که در نتيجه تالش . ا تأمين سازدجمھوری آذربايجان ر

ليت خطيری که بر عھده ئوعظيم و طاقت فرسای طرفين با توجه به مس
  .»قراردادی آماده گرديد که منافع طرفين را تأمين می نمايد ،داشتند

دسامبر ھمان سال اين قرارداد شکل قانونی به خود گرفت و کار  ٢در 
ر لوله کشی يريايی، در البراتوارھا و مسطاقت فرسا در حفاری ھای د

   .يافتادامه  ،نفتی از روسيه و گرجستان آغاز گرديد و اگر دقيق تر بگوييم
   
  

  »دقورقوه دد«خير سفر ب
  

اکتبر  ٩يک سال پس از انعقاد رسمی قرارداد در کاخ گلستان، در 
حيدر علی اف اعضای کميته راھبردی بين المللی کنسرسيوم  ١٩٩۵سال 
 ،سال گذشته اين پروژهای شرکتمامی از ديد . تی را به حضور پذيرفتنف

 استخراج و استحصال نفت اوليه. فقيت آميزی به حساب می آمدوسال م
   .عينيت يافت١٩٩۶در سال ) متخصصان از اين عبارت استفاده می کنند(

نفتگران آذربايجان توانستند به کمک مته ھای نيرومند حفاری که در 
در تاريخ . دريا برسندبه اعماق ژرف  ،روی ساخته شده بوددوران شو
تاريخ ثبت  در برای ھميشه ١٩۴٩نوامبر سال  ٧تاريخ  صنايع نفتی
در آن تاريخ اولين چشمه طالی سياه در دريا از ميدان نفتی . گرديده است

نيمه شناور سپس سکوی حفاری . فوران نمود »نفت داشالری« معروف
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 حيدر به ابتکار . ساخته شد» ٣شلف ـ «و  »٢شلف ـ «، »١شلف ـ «
کارخانه  دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان ،علی اف

تأسيس در باکو  ،تأسيسات دريايی که بنا بود در بندر آستراخان ساخته شود
اتحاد در سطری جداگانه نوشته برنامه ھای ساخت اين کارخانه در . گرديد

ميليون دالر برای تجھيز آن ھزينه  ۵٠٠زمان می شود چرا که حداقل آن 
   !بودشده 
منابع دريايی جھت بھره برداری از  آذربايجان ١٩٩۶ژوئن سال  ۴

در آنجا . رساندامضا  به قراردادی ديگر با شرکای خارجی »شاه دنيز«
گازی به ظرفيت يک  مخزنزمين شناسان به  دريانيم کيلومتری عمق در 

   .تريليون مترمکعب رسيدند
شاه «در منبع  اکتشافدرباره نتايج  در سخنرانی خود حيدر علی اف 
در ند آنھايی که تالش می کنند ھنوز ھم وجود دار«: تصريح نمود »دنيز

استراتژی . فق شودوفعاليت ما مانع تراشی کنند اما کسی نمی تواند ممسير 
ور به طپس نيز ما از اين . جديد نفتی دولت آذربايجان مشخص شده است
   .»دقيق اين استراتژی را عملی خواھيم ساخت

 فعاليت مشغولدر دريای خزر يک ناوگان دريايی در حال حاضر نيز 
زمانی که ـ  »دده قورقود«و  »استقالل«سکوھای نيمه شناور  .می باشد

اين . نددر صفوف اين ناوگان قرار دارـ معروف بود  »نفتخزر دنيز «به 
کامل است که در سال  ای ر اصل کارخانهد نيمه شناور دستگاه حفاری

حفر ده ھا چاه و . برای اکتشاف نفت و گاز به آب انداخته شد ١٩٨١
اکنون . آن می درخشدکارنامه اکتشاف افق ھای جديد نفتی و گازی در 

سکوی حفاری نيمه شناور اين . بودفرا رسيده  ديگر آن وقت بازسازی
متخصصان و  غيرمستقيم رکتاشمبا  »سانتا ـ فه«توسط شرکت آمريکايی 

   .بازسازی گرديد آذربايجان استادکاران ماھر
پله  ١٠٠تا رسيدن به عرشه بااليی اين دستگاه غول پيکر بيش از 

در ھنگام باال  نيزبعضی اوقات حتی نفس نفتگران قوی الجثه . فاصله است
سالگی با  ٧۴اما حيدر علی اف در سن  به شماره می افتد رفتن از آن

ای کاش آن پزشکان . می رفت ترپله ھا باال و باال زعتماد به نفس اا
اين صحنه  ،به وی برچسب بيماری زده بودند ١٩٨۶کرملينی که در سال 

   !ديدند ھا را می
حيدر علی اف بر روی دفتر مھمانان افتخاری مطلبی فراموش نشدنی 

  :به يادگار نوشته است
. حوادث مھمی رخ داده است امروز در حيات صنايع نفتی آذربايجان«

شروع  نيمه شناور در نتيجه عملی شدن قرارداد قرن اولين دستگاه حفاری
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نامی که برای خلق ما بسيار  ،”دده قورقود“نام امروز . به کار می کند
عمری دستگاه برای اين . بر اين دستگاه نھاده می شود عزيز است،

ه اين دستگاه را بازسازی ھمه آنھا ک از. دارم طوالنی و راھی نيک آرزو
سپاسگزاری می کنم و برای  ،نموده و آن را به سطح مدرن رسانده اند

، درمی آورداجرا  به کنسرسيوم بين المللی که قرارداد عظيم نفتی را
  .موفقيت دارم یآرزو

  يس جمھور آذربايجانئر
  حيدر علی اف

  »١٩٩۶آگوست  ٢۴شھر باکو، 
  
ھرمان کار سوسياليستی به دبير سال پيش در ھمين روز نشان ق ١٧

نفتگران . اول کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان اعطا گرديده بود
ن برای حيدر مسلم است که آن نشا. آن اتفاق مھم را فراموش نکرده بودند

شدنی بود و بھتر بگوييم اعتراف به انجام کار علی اف نيز فراموش ن
فراموش نشدنی  ،نموده بوددا عظيمی که وی ھمه وجودش را در راه آن ف

  .بود
ابع نفتی برای توسعه صنعت نفت جمھوری ما و استفاده مناسب از من«

تصميم گرفتيم که در  ٧٠ما در سال ھای دھه  در حوزه آذربايجانی خزر
کارخانه تأسيسات دريايی بنا  ،ھمين جايی که به اتفاق شما ايستاده ايم

اين کارخانه عظيم و سکوھای توليدی  پيکرهکمال افتخار  بااکنون ... کنيم
   .شاھد ھستيمساخته شده را 

وقتی که ديواره ھای کارخانه عظيم،  ،امروز وقتی که به اينجا می آمدم
دور اين ميدان رشد به دستگاه ھای قدرتمند و درخت ھايی که در ساحل و 

در خزر،  ساحلا در ھمه اينھ. به خود باليدمبار ديگر  ديدم،را  يافته اند
ار سيامروز ب. آمد به وجود است، بوده بيابانجايی که زمانی کامالً 

من از آن جھت است که و خوشبختی شادی  .تم، خيلی شاد ھستمبخخوش
را بنيان گذاشته و اين  ھاخود يکی از آنھايی ھستم که اساس ھمه اين چيز

من سال ھا تالش کردم تا اين . کارھا به ابتکار من صورت پذيرفته است
سال ھا زحمت کشيدم تا اينھا به . خودش به تحقق بپيوندد زمانکارھا در 

   .»شتمحقيقت تبديل گردد و برای انجام آن از مسيرھای سختی گذ
آری، خوشبخت آن کسی است که به واقعيت پيوستن انديشه ھای خود 

ياد  هآمور را ب ـ مھندسان خطوط سراسری بايکال. را نظاره می کند
بايکال ـ آمور  خطوط راه آھن »حلقه طاليی«م ريل گذاری ھنگا. بياوريد
به شادمانی  ،گونه ھاشان جاری بود ازکه اشک شوق  در حالیآنھا  ھمه
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شادمانی نفتگران و زمين شناسانی که با خوشبختی تمام . می پرداختند
حيدر . به ياد بياوريد ،اولين فوران نفت را بر گونه ھای خويش می ماليدند

مئن بود که چنين لحظاتی در اينجا نيز به تحقق خواھد علی اف مط
   .پيوست
دوباره متولد شده است و به ھمين  دستگاه«: يس جمھور ادامه دادئر

 نام ١٠می توانم بگويم که نزديک به . خاطر بايد نامی جديد داشته باشد
رسوم و اماکن  و با خلق آذربايجان، آداب نام ھااين ھمه که  پيشنھاد شده

پيشنھاد شده  نام ھایھمه . ه استدر ارتباط بود به نوعی لف تاريخیمخت
ً باارزش بود اما من تصميم گرفتم که اين سکو را   »دده قورقود«حقيقتا

 استفکر می کنم اين نام که برای ھر آذربايجانی مقدس و عزيز . بنامم
   .باشد دستگاهرزش ترين و برجسته ترين نام برای اين ابا

   .»دارمآرزو  »دده قورقود« دستگاهبرای  یسعادت اسفر دريايی ب
در اوايل قرن ھشتم  ،داستان ملی آذربايجان ،»کتاب دده قورقود«

 ی به مناسبت طبق قرار يونسکو مراسم ٢٠٠٠در سال . نوشته شده است
و  در گوشه و کنار جھان برگزار شدسالگی اين داستان معروف  ١٣٠٠
 نام واسيلی. در باکو برگزار گرديد ھا ممراس ترينباشکوه است که  بديھی

دانشمند خاورشناس روسی و فارغ التحصيل دانشگاه ، بارتولد والديميرويچ
يس ئر ،فاکمال عبدهللا . بر سر زبان ھا جاری بوددر ھمه جا پترزبورگ 

 اين دانشگاه اسالو باکو طی سخنرانی در مراسم تقديم دکترای افتخاری
يس جمھور روسيه که ھمچو بارتولد فارغ ئر ،يندانشگاه به والديمير پوت

کتاب دده «ھمين بارتولد بود که : التحصيل دانشگاه پترزبورگ بود، گفت
سرنوشت اين داستان  ،اگر ترجمه بارتولد نبود .نمودرا زنده  »قورقود
  .می شد آميزفاجعه 

   .دانشگاه اسالو در باکو نيز به ابتکار حيدر علی اف بنا شده است
 تنھا اثر »کتاب دده قورقود«. ھم پيوند يافته استبدينگونه ب تاريخ
حماسی قرون وسطايی ملل ترک زبان است و نسخه خطی آن در  مکتوب

اينکه چگونه و از چه راھی و با چه . نگھداری می شود آلمان »درسدن«
اولين بار . اطالعی در دست نيست، رسيدسرنوشتی اين نسخه به آلمان 

 در خاورشناس آينده و دانشجوی دانشگاه سن پترزبورگ ،واسيلی بارتولد
و  بود در سن بيست و اندی سالگی اين اوراق نفيس را ديده ١٨٩١سال 

. بعدھا به ترجمه آن پرداختنمود و  ھمان لحظه شروع به کپی برداری
چھارجلد از آن که توسط  ١٩٠٣تا به سال  ١٨٩٣در مدت ده سال از سال 
به تدريج محور زمينه ھای . انتشار يافت ،ده بوددانشمند جوان آماده ش

ھايی چون تاريخ ملل شرق و زمينه  ؛علمی وی نيز وسيع تر می گرديد
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 کهاسالم  دنيایجايگاه مناطق ساحلی دريای خزر در ا، آنھ اصل و نسب
آکادميسين بارتولد يک دوره سخنرانی خود را در دانشکده خاورشناسی 

به اين موضوع اختصاص  ١٩٢۴ر نوامبر سال دانشگاه دولتی آذربايجان د
اما آنچه که برای وی در درجه اول  .ھمچنين زمينه ھای ديگر د وداده بو

است که در قرن  باستانداستانی قصه گوی  ميراث ،ھميت قرار داشتا
   .پانزدھم در سرزمين آذربايجان نوشته شده بود

در حال  ١٩٣٠عمرش به سال  بارتولد تا آخر الديميرويچواسيلی و
آن « :را به زبان روسی ترجمه می کرد »دده قورقودب کتا«تحقيق بود و 

  »...ھر آنچه که می گفت، می شد. مرد داناتر از ھمه اوغوزھا بود
که جنگجوی ناتوانی  صعبدر راه ھای « :دده قورقودچنين می گفت 

   .»روی اسب ننشيند بر بھتر است ،اسب قفقازی سوار شود بر نمی تواند
يايد، آن مھمان ن درخانه ھای تاريکی که « :دده قورقود چنين می گفت 

بھتر است  ،گياھان تلخی که اسب آن را نمی خورد. بھتر است ويران شود
بھتر است جاری  ،که انسان آن را نمی خورد تلخیآب ھای . رويش نيابد

   »...نشود
ال ترجمه آکادمسين واسيلی بارتولد در سبا  »کتاب دده قورقود«
آثار «اين کتاب در رديف . به وسيله شاگردان وی انتشار يافت ١٩۶٢
آکادميک به ھمراه برجسته ترين آثار ميراث فرھنگی ملل جھان  »ادبی

به خوانندگان  »دده قورقود« بدينگونه بود که کتاب کبير. منتشر شده است
 ھنگ«داستان ھمچون آذربايجانی ھا  ،دده قورقود برای ترک ھا. بازگشت
ترانه «ھمچون  ،برای روس ھا، اوکراينی ھا و بالروس ھا »ايگورف
   .عزيز به حساب می آيد ...و برای فرانسوی ھا »روالند
  
  

  نفت فراوانه سوی راھی ب
  

برای نيست نه از آن جھت که  آسانگاه  ھيچ نفت فراوانرسيدن به 
ی از که به قول يک جھتاز آن  ،دستيابی به آن بايد کوشش فراوانی داشت

يعنی پول  نفت فراواننفت يعنی پول و « :متخصصان نظام بانکی
منافع . »بزرگسياست و «: نيز به انتھای اين کالم افزود و يکی »ھنگفت

شرکت ھا، بانک ھا و کشورھای مختلف در عرصه ھای نفتی آذربايجان 
آنھا را در تقابل با يکديگر  ری از منابع و ناوگان حمل و نقلیو بھره بردا
نمی  ،روسيه که در گذشته حاکميت کل منطقه را در دست داشت. قرار داد

ديپلماتی بانفوذ از . خواست که جايگاه خود در منطقه را از دست بدھد
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تنھا يک راه حل روسيه را «: وزارت امور خارجه روسيه می گفت
برای اين کار ھم امکانات و  و بر خزر است و آن استيال سازدراضی می 
در منطقه  مسکوھر آلترناتيو ديگری به نفوذ سياسی . را دارد ھم حق آن

  »...آسيب می رساند
نپيليويف، دستور پتر کبير به  باآميز است اما کامالً اين سخن تھديد

منافع ما به ھيچوجه اين « :شباھت دارد وپلندر کنستانتي هنماينده روسي
بر دريای  ـ باشدحال ھر دولتی  ـ اجازه را نمی دھد که يکی از دول ديگر

   »...خزر استيال يابد
برای اين دستور افسوس که ديگر است ولی آميز چه اين بيان تھديداگر
دريافته نيز  مسکودر  گزاراناين را بسياری از کارو  بوددير شده  بسيار
   .بودند

وزير سوخت و  ،شافرانيککنستانتينويچ يوری  ١٩٩۵در ماه می سال 
که نسبت به خود در باکو اظھار داشته بود در سخنرانی انرژی روسيه 

 رژيم حقوقینظری مثبت دارد و صحبت ھا در مورد  »قرارداد قرن«
بيانات وی در نوع خود بسيار جسورانه به . خزر را بی اساس شمرد

مدتی پيش از آن وزارت امور خارجه روسيه با اعالم . حساب می آمد
. کبير را شديداً متعجب ساختسفير بريتانيای  ،لوف. بعجيب  یاولتيماتوم

اين اتفاق بسيار نادر که حتی می توان گفت نادرترين تجربه ديپلماسی بوده 
از جانب وزارت امور . ه بوداتفاق افتاد ١٩٩۴آوريل سال  ٢٧در  ،است

بخش آذربايجانی دريای « گيری عبارتکاربنسبت به  خارجه روسيه
يتانيای کبير و آذربايجان انرژی ميان بردر متن قرارداد ھمکاری  »خزر

در اين بيانيه اعتراض آميز تأکيد . شديدالحنی صادر گرديد یاعتراضبيانيه 
شده بود ھر پروژه ای که با استخراج منابع نفتی در خزر و حمل و نقل آن 

بدون موافقت مقدماتی ھمه  ،باشد ارتباط به کشورھای اروپايی در
اين . خواھد بودوردار نکشورھای حاشيه خزر از مبنای حقوقی برخ

منافع  »مدافع«و  وزير امور خارجه روسيه ،آندری کوزيرفتصميم 
 الت متحده آمريکاامعاون وزير امور خارجه اي، استراو تلبوت. روسيه بود

   .می دانست »غربی ترين سياستمداران روسيه«زيرف را يکی از وک
ربايجان قطع با آذرا در آن سال ھا روسيه ارتباطات حمل و نقلی خود 

. کرد و علت رسمی آن را بستن کانال انتقال اسلحه به چچن اعالم نمود
خسارت روسيه . وارد نمودوسيه صدمه ر راسرو سن به داغستا امراين 

 .يليارد دالر تخمين زده شدم ١/۶ بالغ بر ١٩٩۵ـ  ١٩٩۴در سال ھای 
که  دتصريح نموروسيه  دولتی ھنگام سخنرانی در دومای خلينوژنرال ر
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سياست روسيه در روابط با آذربايجان را به عنوان خيانت به منافع ملی 
   .روسيه می داند

چالش ھا، مذاکرات و مباحثات در زمينه رژيم حقوقی دريای خزر تا 
اعتراف قطعی  از ديدگاه الھام علی اف. مه داشتچند سال بعد ھم ادا

ی والديمير پوتين پس از ديدار رسم روسيه به جايگاه آذربايجان در خزر
   .صورت پذيرفت ٢٠٠١يس جمھور روسيه از باکو در ژانويه سال ئر

. به بيانيه اعتراضی وزارت امور خارجه روسيه بازمی گرديم مجدداً 
 ؟چه می کردوزير سوخت و انرژی روسيه  ،آن روزھا يوری شافرانيک

يا  ؟بودبيانيه اعتراضی وزارتخانه متبوع خويش  در تدارک آيا وی نيز
تا گشت دريايی خود را برای دفاع از  نمودآنکه مرزبانان را تحريک می 

يس اجرايی شرکت ئر بااين سؤاالت را  ؟بخش روسيه ای خزر جلو بکشند
که در اتاق کار راحت وی در خانه ای شخصی و  »سايوز نفت گاز«

. مطرح می کنيم ،مستقر می باشد »مينسک«قديمی که در پشت ھتل 
  : ک المپ چراغ روميزی را کمی آن طرف تر می گذارديوری شافراني
بتواند من در جستجوی کلمه ای بودم که  ،که شما می پرسيديد زمانی

 ر ما در جھان بينیظاختالف ن .د و پيدا کردمبيان کن رامناقشه ماھيت اين 
   .من بر اين کلمه و بر اين جايگاه تأکيد دارم. بود ما

 خود قبل از رسيدن به پست وزارتاز تجارب نمونه ای ما  مصاحب
 موقعدر آن : تعريف می کند ،ومن بوديکه فرماندار ايالت ت زمانی در را

، پشت سر گذاشته می شدکه ماه ھای آخر حاکميت شوروی  در حالی
را بيرون  »شھر ريگا) دسته ھای پليس ويژه(اُُمن ھای « دولت لتونی

 .من پذيرفتم و به آنھا پناه دادماما . باز زدند ھمه از پذيرش آنھا سر .ندرا
که  زمانی ١٩٩١ در اواخر سال. آنھا در اينجا به کار و زندگی پرداختند

ه نمايندگان دادستانی و وزارت امور داخلی لتونی ب ،من در مأموريت بودم
 راشھروند ما ، آنھا را يکی از غيرمنتظره به تيومن آمدند وگونه ای 
ھمه را احضار  ،وقتی از مأموريت برگشتم. و با خود بردندکردند دستگير 

ا استقالل خودشان را اعالم آنھ ؟کردم و به آنھا گفتم اين چه معنا دارد
ھمه استقالل خودشان را اعالم  ...و روسيه، اوکراين، ليتوانی .کردند
مگر می شود پليس فرانسه بيايد اينجا و شھروند ما را دستگير . کردند
روسيه را دستگير می  تبعهاز لتونی می آيند و به چه جرأتی آنھا  ؟کند
 وقتی خودمان. من اين صحبت را به خزر و باکو ربط می دھم ؟کنند

ه حقی فکر می کنيم که بايد چپس به  ،تقسيم کشور اتحاد کرديمشروع به 
آخر علی اف که آن را  ؟دھيم فرم رزو و فشار مبنای ررا ب مناسبات خود

ً مناقشه جھان بينی است است و اين اندهھم نپاش از چه من  یھر کس. دقيقا
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که وزير سوخت و انرژی بودم و چه کوزيرف که وزير امور خارجه 
اما من شخصاً از خود . موضع و نظر خاص خودش را داشت ،بود روسيه

بايد با آذربايجان ما مناسبات که پرسيدم می به عنوان يک شھروند روسيه 
درک اول آن بود که مشکالت آنھا را گزينه  ؟شکل بگيردبر چه اساسی 

ز او بر اساس يک برآيند عمومی که  دريابيممشکالت خود را نيز ، کنيم
گزينه دوم آن است که . تفاق مسير را طی کنيماالب دآن حاصل خواھد ش

مشکالت آنھا را دريابيم و برای آنھا مانعی ايجاد نکنيم و گزينه سوم آن 
  .پس راه خودتان را برويد ،شما جدا شديديم حاال که ئخواھد بود که بگو

نخواھد بود، نه از ثمر مثمر. گزينه سوم بدترين استگزينه،  سهاز اين 
ھمسايگی  تجسم کنيد که در. تصادیقنه سياسی و نه ا، نظر تاريخی

مگر می شود برای . ثبات وجود داشته باشدکشوری ناداغستان و چچن 
گزينه اول است اما برای  راه حل بھترين ؟ردسری ايجاد نمودخود چنين د

درست دريافت و به مشکالت  کامالً رسيدن به آن بايد مشکالت آنھا را 
من در تدارک سفر به باکو ھمه جوانب را می . خويش نيز واقف بود

من  تفکرشادمانم که  گذشت زماناکنون با . سنجيدم و بر آن تأکيد داشتم
 اسنادی را به امضا کشوررؤسای جمھور دو . درست از آب درآمد

خط مشی ھمکاری مشترک  ،اما حتی اگر مذاکرات ادامه می يافت رساندند
و  »آذری« در به زودی. باز ھم در راستای درست خود به پيش می رفت

من در آن . داديم »لوک اويل«سھم گرفتيم و به شرکت دولتی  »چراغ«
سئوليت م ،که شرکتی دولتی است »روس نفت«زمان دستور دادم شرکت 

اينکه ھمه مست  ؛ببخشيد. بخش حوزه روسيه در خزر را بر عھده گيرد
  .پس از آن شروع شد ،شدند و ھمه چيز را به امان خود رھا کردند

يوری شافرانيک مذاکرات طوالنی خود با حيدر علی اف را نيز به ياد 
يس جمھور را راضی کن الاقل برای يک ئر !يوری کنستانتينويچ« :داشت

چيز . با ھم قدم می زنيم، در ميدان می ايستيم. بيايد ،ھم که شدهساعت 
  .اما نرفت. »ديگری الزم نيست

من ھم ارمنستان را که اما من می گفتم . فائق آمدندديدگاه ھای ديگر 
من معموالً . نه آذربايجانی ،من دوستان ارمنی بيشتری دارم. دوست دارم

خزر : اما منافع روسيه آشکار است .انسان ھا را به مليتشان تقسيم نمی کنم
آذربايجان و باکو مرکز ژئوپلتيک و استراتژيک بوده اند و خواھند . و نفت
 با ھمه کشورھای منطقهرا پس بياييد اينجا کار کنيم و ارتباطات خود . بود

   .افزايش دھيم
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ی به کمک ديپلمات ھا و ژوقتی که ما در وزارت سوخت و انر
يس ئبه ر ،را ترتيب داديمای ر چنين خط مشی کارمندان نھادھای ديگ

   .رضايت دادنيز جمھور يلتسين اطالع دادم که پرواز می کنم و وی 
   ؟ـ يعنی اين جلب موافقت در يک مالقات خصوصی صورت گرفت

دستورالعملی نبود که از جانب  خط مشیديگر آنکه اتخاذ اين و  .ـ البته
در  ،می پرداختيماين کار به ا اگر م .دولت آماده و ھماھنگ شده باشد

به ھمين خاطر اين . ھماھنگی امور با موانع و مشکالت مواجه می شديم
شخصی ھمراه بود و من اين ريسک را بر دوش خود مکار با يک ريسک 

توانستم وی  ،ه دادمئيس جمھور ارائبعدھا طی گزارشاتی که به ر. گرفتم
دولت روسيه و آذربايجان  را متقاعد سازم که جدی تر به ارتباطات بين

  .بينديشد
فکر می کنم که ما از خيلی . ھستممن يقيناً مخالف اتخاذ سياست گذشت 

بايد راه . نبايد گذشت کرد بايد اتحاد برقرار ساخت. چيزھا گذشت کرديم
   .جستجو کرد ،حل ھايی که منافع متقابل را تأمين می نمايد

ن را به عنوان مناقشه جھان من آ. گيريمبياييد اين مناقشه را آسان ن
محکم، باثبات، استوار و صاحب  دآيا روسيه می توان. تنباط می کنمبينی اس

   ؟صالحيت باشد
اينھا منافعی بود که در وزارت سوخت و انرژی در زمينه خزر از آن 

من درباره منافع ملی خودمان سخن می گويم و به طور . دفاع می کرديم
گونه از منافع ملی آذربايجان دفاع می  ينھم منطقی حيدر علی اف نيز

   .کرد
ـ اما به خاطر ھمين دفاع از منافع روسيه می خواستند شما را برکنار 

   ؟کنند
به رئيس حداقل سه بار معاونان نخست وزير . ـ تنھا اين مورد نبود
   .که بايد شافرانيک را برکنار نمودجمھور نامه نوشته بودند 

   ؟دليلـ به چه 
 عاقالنهمن . واقتصاد یسوخت، انرژدر زمينه طر مشکالت ـ به خا

من . بکشد آميز حرکت می کردم و گمان نداشتم که کار به نامه اعتراض
حرکت  ،که می انديشيدم گونهآندر راه عملی شدن ھمکاری با آذربايجان 

من . کنممی درباره حيدر علی اف تمام  جمالتیصحبتم را با . می کردم
به عنوان يک شخصيت برجسته و دولتمردی شايسته می حيدر علی اف را 

ً حيدر علی اف در ھمانه ک مردم آذربايجان شانس آوردند. دانم جايی دقيقا
... . پاخيزدوی اين توان را در خود ديده بود که ب. بود که بايد می بود

  .سخن بگويدبرخاستن  از ھيچ نمی تواند خيزد،می نآنکس که بر
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ی را ديده ايد که توانسته باشند پس از استعفاآيا شما افراد زيادی 
اما وی توانست و به خاطر منافع جمھوری و  ؟دوباره برخيزند اجباری

مالقات ھا، سخنرانی ھای چندين ساعته،  در من. خلق خود برخاست
اينھا مکتب . داشته امشرکت  ی بسياریمذاکرات شبانه و مناظره ھا
اھد بوده ام که اين شخص چگونه من خود ش. منحصر به فرد علی اف بود

وی خودش به ھمه . شتدر کنفرانس ھا و مالقات ھا به ھمه چيز توجه دا
کجا  به اينکه چه کسی ،د، به اينکه ميز در چه جايی باشدچيز دقت می کر

که برای يک سياستمدار ھيچ چيزی بی اھميت درک می کرد وی . بنشيند
ر ديدار حيدر علی اف با دوی جھت شرکت به دعوت بنا . نخواھد بود

 .آن موقع ديگر وزير نبودم .رؤسای جمھور به آذربايجان پرواز کردم
کرد اين ديدارھا را اداره می  پرانرژی و نهشاھد بودم که چه اندازه فعاال

بھتر بگويم اداره نمی کرد بلکه به پيش می برد چرا که افرادی ھم تراز  و
ھمچون رھبر ارکستر آن را  اوو  و در يک سطح کنار ھم گرد آمده بودند

اين نيز درسی است . بود عالیمی خواھم بگويم که اين . رھبری می کرد
  .از يک سياستمدار بزرگ

من . شايد خيلی ھا درباره حافظه افسانه ای وی با شما سخن گفته باشند
او ھميشه آمارھايی را به کمک حافظه . شخصی مثل وی ديگر نديده ام

شايد فکر کنيد که وی از قبل اين آمارھا را برای جلسه  .خود ذکر می کرد
آماده می کرد اما جالب اينجا بود که وقتی موضوع بحث به کلی عوض 

درباره موضوع جديد  يم خودمی شد باز ھم با اطالعات و دانش حقيقتاً عظ
  .سخن می گفت و اين حقيقتاً بسيار حيرت انگيز بود

  
  

  يلتسين به باکو نيامد
  

دانشمندانی چون رمضان  و ياستمداران معروف، رجال دولتیر سديگ
ف نيز در اين دوره به ابتکار خود نظر وائيلسالو ميخچعبداآلتيپوف و ويا

بوريس نيکاليويچ يلتسين را به غلط بودن سياست روسيه در قبال 
، عبداآلتيپوفحاجی مرادويچ  رمضان. آذربايجان معطوف می نمودند

حکايت می  کنونی فدراسيون روسيه در تاجيکستانسفير  دکترای فلسفه و
من چندين بار تالش کردم تا بوريس نيکاليويچ يلتسين را متقاعد «کند که 

سازم که اصوالً رفتن به آذربايجان، به باکو و ديدار با حيدر علی اف 
گاھی ارمنستان، : می شد مانعمختلفی  چيزھایاما ھر بار . ضروری است

   »...ديگر بھانه ایگاھی ايستگاه رادار و گاھی  ،رکيهگاھی ايران، گاھی ت
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رئيس دکترای علوم تاريخ و ، فوائيلوياچسالو الکساندرويچ ميخ
در نامه ای به رئيس جمھور ، که بعدھا منحل گرديد يت ھاوزارت امور مل

روسيه نظرات خود درباره اولويت ھای سياست خارجی کشور را ابراز 
   .نمود

کرسی فعاليت سياست  ئيساکنون ر ھم ف کهوائيلپروفسور ميخ
دولتی وابسته به نھاد رياست جمھوری  سرويسخارجی روسيه در آکادمی 

اين ھمان مرحله ای بود «به اين مطلب اشاره دارد که  ،روسيه می باشد
که روسيه تازه لحظات مھم و کليدی سياست خارجی خود را حس می 

ا که نه در طی ده ھا سال بلکه ر ای گويا کشور آن تجربه تاريخی. نمود
در نظر نمی  ،آمده بود به دستدر طول صدھا سال ارتباطات متقابل 

ً آن زمان صحبت . گرفت بود که کشور بايد از يکسری قالب  از اينواقعا
ھای منفی سياسی که بيشتر به کم انگاری و عدم درک فاکتورھای دينی 

   .شود رھانژادی بازمی گشت، 
س جمھور روسيه بباورانند يان تالش می کردند به رئسياستمداربرخی 

مسلمانان با  و سالوھا ارتباط داشته باشنداسالوھا با پراواکه بايد پراو
از نظر آنھا بايد انتخاب طبيعی متفقين از ميان . ارتباط باشند ان درمسلمان

لحظات برخی . چيده می شدنحو  و کشورھا به اين ت ھايکسری مل
من در اين مورد  سخن .بود اينگونهشرايط آن سال ھا ساطيری ساخته ا
قدر نادان بودند و چه چسياستمداران  !بگويم ای وای نيست کهخاطر دين ب

شيوه سياستمداران و اينھا  .شدنداشتباھات غيرقابل جبرانی را مرتکب 
امری جديد به حساب می آوردند  بدعکه خود را م ی بودديپلمات ھای جوان

اما متأسفانه اين شيوه . سياست جديدی را به وجود آورده اند داشتند و گمان
اساسی دال بر آنکه بھترين  ماھيت اصولن حد رسيد که معنا و داتا ب

   .مشاور تجربه تاريخی است، ناديده انگاشته شد
ھيچ بدون آن تجربه تاريخی بسان گنج دريای حکمتی است که 

از اين نقطه نظر و البته با د و آذربايجان مآبه وجود نخواھد ديپلماسی 
اقتصادی و ساير  و ل جغرافيايی، استراتژيکی، تاريخیتوجه به عوام

   .»وسيه دولتی کليدی به شمار می رودپارامترھای مھم برای منافع ر
شايد می بايست چندی « ف نتيجه گيری می کند کهوائيلپروفسور ميخ

ل به صورت تر اعتراف می کرديم که جمھوری آذربايجان حداق پيش
روسيه تنھا با انتخاب اولويت . ما باشد کليدی بالقوه می تواند شريک

سياست خارجی بر اساس منافع ملی که از دوران پتر کبير در پيش گرفته 
ھر جا که روسيه از اين اصول عقب نشينی . به موفقيت می رسيد ،بود
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ملی  وی معتقد است که منافع امنيت. »شکست سختی متحمل گرديد ،نمود
 ،در سياست داخلی یاولويت بندی مشخص نيازمند فدراسيون روسيه

ً به اھميت بعد « :می باشدخارجی و بين المللی  من می خواھم خصوصا
به ويژه آنکه در اينجا سرنوشت . آذربايجانی سياست خارجی تأکيد کنم

به اھميت روابط با ترکيه،  در ھمين جا نيز بايد. داغستان حل می شود
ً با ازبکستان، قزاقستان، قرقيزستان و  و ايران خاورنزديک مخصوصا

وضعيت عمومی در قفقاز به  .ترکمنستان در سياست خارجی اشاره کرد
از طرفی نمی توان اھميت  .وابسته است مناسبات متقابل با اين کشورھا

عينی ژئوپلتيک آذربايجان و ارزش استراتژيک ھمکاری صميمانه ميان 
 جھتن را که با تکيه بر آن روسيه به امکانات بزرگی روسيه و آذربايجا

دفاع از منافع ملی خود در آن منطقه دست می يابد، ناديده انگاشت و 
   .»نسبت به آن بی توجه بود

باره در کنفرانس علمی  اين ف دروائيلميخآلکساندرويچ سالو چويا
به  »ھاتجربه، امکانات و چشم انداز :رتباطات روسيه ـ آذربايجانا«

برقراری سال دھمين اين کنفرانس به مناسبت . سخنرانی پرداخت
ارتباطات ديپلماتيک ميان فدراسيون روسيه و جمھوری آذربايجان توسط 

با ھمکاری  روسيه دولتی سرويسکرسی فعاليت سياست خارجی آکادمی 
موفقيت برگزار  ھای سراسر روسيه سازماندھی و با کنگره آذربايجانی

سفير آذربايجان در روسيه به ھنگام سخنرانی در  ،رضايفراميز . گرديد
به رئيس جمھور روسيه اشاره کرد خطاب ف وائيلاين کنفرانس به نامه ميخ

در آن سال ھا ھر رجل دولتی نمی توانست اين گام را ...« :و افزود
اجازه مالمت نمودن رھبری روسيه را بدھد ذره ای حتی  بردارد و به خود
  .»ر بگويد که سياست ھای وی چندان ھم درست نيستو به رئيس جمھو

در آن کنفرانس . صورت دادنداين سياست  درھر دو طرف اصالحاتی 
جمھوری آذربايجان مختار نماينده راميز رضايف خطاب به  نيکیسخنان 

فعاليت که اکنون ديگر در آنجا  معروف ديپلمات و دانشمند و در روسيه
تنھا راه درست «و مشارکت شخص وی با کمک . اظھار گرديد ،ندارد

مبتنی بر احترام متقابل بوده  مناسباتمناسبات متقابل دو کشور که ھمانا 
   .»انتخاب گرديد ،است
گزينش و انتصاب سفير  ،که خوانندگان به خاطر دارند انگونهھم

از  پس ی کهتوسط حيدر علی اف در اولين دستور مسکوآذربايجان در 
  .صورت گرفته بودصادر نموده بود، ری رسيدن به رياست جمھو
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  »قرارداد قرن« درباره
  

حيدر علی اف  حضوردر جلسه ای که در  ١٩٩۶در اکتبر سال 
 یبه بررسی نتايج فعاليت دو ساله شرکت بين المللی عمليات ،تشکيل گرديد

. آذربايجان که به موجب اجرای قرارداد قرن تشکيل شده بود، پرداخته شد
در زير ، به نظر می رسدرا که ھمچون رمانھای پليسی صورتجلسه آن 

به عنوان مثال در قسمت مربوط به مذاکره در زمينه سرعت . می آوريم
  :است آمدهساخت لوله ھای نفتی 

لوله نفتی غربی را در خط شما گفتيد که لوله گذاری : حيدر علی اف«
 آن را ١٩٩٨مارس آينده آغاز می کنيد و قول می دھيد که در اواخر سال 

يادتان  ؟چرا اين قدر دير اين سؤال ايجاد می شود که .به اتمام می رسانيد
با جناب شواردنادزه درباره لوله  اھست که در ماه مارس سال جاری م

 به چه دليلی شما يک سال نياز. لوله ھای نفتی غربی قرارداد بستيم گذاری
  ؟اردچرا شروع کار تأخير د ؟داريد تا شروع به کار کنيد

يس ئجناب ر: آذربايجان یشرکت بين المللی عملياتت معاون ،وين ولتس
برآورد بخش غربی و  برآورد مخارج امور ساخت و ساز، جھت جمھور

. سخت و پيچيده ای انجام می گيرد بسيار کارھای ،ھزينه کارھای آتی
 است، در نظر گرفته شده ”ساپسو“بخشی که برای ساخت ترمينال در 

اتحاديه بين المللی نفتی . ن ممکن در دنيا برای اين کار استبدترين مکا
تحقيقات  در حال انجام ”جان براون اينجينيرينگ“ گرجستان و شرکت

ما . تکنولوژيکی، مھندسی و ژئوتکنيکی ھمه جانبه ای در اين بخش ھستند
به اطالعات دقيق و الزم برای اطمينان  ١٩٩٧تنھا پس از ماه مارس سال 

روع کار و برآورد دقيق ھزينه ھای ضروری دست خواھيم کافی از ش
   .يافت

برای آنکه برای ساخت و ساز آماده شويم و ھر چه زودتر و 
ميليون دالر در  ٣٣بودجه ای معادل  ،به اين امور بپردازيمتر مثمرثمر

 یکه برای تھيه آنھا زمانرا نظر گرفته ايم تا بتوانيم تجھيزات و موادی 
   .دھيمسفارش  ، از قبلتطوالنی نياز اس

مھندسی جھت بررسی لوله  امورمی توانيم به شما اطمينان بدھيم که 
و طراحی اولين  گذاریتحقيقات بخش لوله  .ھای نفتی در دست اقدام است

آوردن امکان استفاده  به دست، تحقيقات اعماق دريا جھت گذاریفاز لوله 
ه جای ساختن ترمينال از ترمينال طبيعی به عنوان راھی آلترناتيو ب

ً . روزمينی در حال انجام است و تا سال آينده آدامه خواھد يافت  ضمنا
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جھت اجرای امور فنی  ”جان براون اينجينيرينگ“با شرکت  قراردادی
   .ه استمھندسی در اداره پروژه و آماده سازی کلی پروژه منعقد گرديد

فکر . قصه بگذاريمدر نظر داريم ماه آينده کارھای ساختمانی را به منا
به آمار و ارقام و برآوردھای خودمان توانيم به اندازه کافی می می کنم ما 

اعتماد کنيم تا در اوايل سال آينده اين پروژه را برای عملياتی شدن آماده 
  .آغاز گردد ١٩٩٧گمان می رود امور ساختمانی در مارس . سازيم

يک برنامه کاری  ١٩٩٨در اواخر سال  به اتمام رساندن آن برایما 
   .خواھيم کردماھه طرح ريزی  ٢٠پرحجم و فشرده  بسيار

 گذاریحال فکر می کنم که در لوله  به ھرتشکر، اما : حيدر علی اف
چنين  ”ساپسو“اگر بندر . بخش غربی تأخير زيادی صورت گرفته است

در تجربه جھانی بدترين  ييدطور که می گو خصوصيتی را دارد و اين
راضی ای چنين کاری است، فکر می کنم بايد در آنجا، در مکان برا

. اما اين بندر از اول انتخاب شده بود. گرجستان بندر ديگری انتخاب نمود
يک سال ھست که دائم درباره لوله . شايد می دانستند که بندر مناسبی است

بخش غربی حرف می زنيم اما حاال مشخص می شود که بندر  گذاری
راستش . ست و درباره ترمينال ھای ديگر فکر می کنندسا مناسب نيپسو

   .»متعجب می سازد را بخواھيد اين کار مرا بسيار
حيدر علی اف  حضورجلسات کاری که در  ی ازديگرات صورتجلس
در اين جلسات از توصيه . است بارزو  قاطعھمين گونه  ،تشکيل می شد

و به تجزيه  وی. خبری نبود »بايد بھتر کار کرد«ھای متداولی ھمچون 
فرق نمی کرد که درباره استفاده از . تحليل موضوعی شرايط می پرداخت

   ...نيروھای بومیجذب ھای حفاری باشد يا  دستگاه
قره «سخنرانی حيدر علی اف در جلسه استخراج نفت از ميدان نفتی 

  : ١٩٩٧آوريل سال  ۵ در »باغ
ند حتی به من بعضی وقت ھا می شنوم که اين شرکت ھا می خواھ

من پيشاپيش اطالع می دھم که ما با چنين چيزی . اينجا کارگر بياورند
موافق نيستيم و به شرکت نفت دولتی آذربايجان دستور می دھم که آنھا اين 

ارتی ويژه شما می دانيد که نفتگران آذربايجان از مھ. کار را پيگيری کنند
نی نامدار و کارگرانی دانشمندان مشھور، مھندسا آذربايجان. برخوردارند

ھمه اين  .واقعيت استاينھا . بسيار ماھر و پرتالش در صنعت نفت دارد
سوی  از ،ميادينی که قراردادھای نفتی درباره آنھا بسته شده است

 ۵٠ بيش از آذربايجان. متخصصان و دانشمندان آذربايجان کشف شده است
نفتگران . کند سال است که از اليه ھای اعماق دريا نفت استخراج می

در حتی می پرداختند بلکه آذربايجانی نه فقط در وطن به استخراج نفت 
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که  انگونهھم. دوره در ويتنام در دريا به استخراج نفت مشغول بودنديک 
. تائو وجود داردچنوواطالع داريد در جنوب ويتنام در دريا جايی به نام 

نفت  متخصصان در اولين اکتشاف و استخراج نفت آنجاعلی الخصوص 
جايی که ھمان  از ١٩٨٣من در سال . آذربايجان سرگرم کار بودند

ھم اکنون ويتنام از  .بعمل آوردممتخصصان نفت کار می کردند، بازديد 
   .جا نفت زيادی استخراج می کندآن

نفت استخراج می تان سرومانی و ھندوکوبا، نفتگران آذربايجان در 
فکر می  .به شمار می روند زبده یصانبه ھمين خاطر متخصآنھا . کردند

کنم بايد تکنيسين ھا و کارگران آذربايجانی نيز ھمچون مھندسان 
   .آذربايجانی به اين کارھا جذب شوند
ديدم  ،سرکشی می کردم »دده قورقود«مثالً وقتی به دستگاه حفاری 

در کنار متخصصان برجسته کشورھای  یآذربايجان زبدهکه متخصصان 
به ھمين . ند و خيلی ھم خوب کار می کنندھست شغولمر غربی به کا
 ترکيب کارکنانزمينه  در نشما تقاضا می کنم که اين فکر م خاطر من از

من به شرکت نفت دولتی . در فعاليت ھای آتی در نظر داشته باشيد را
را  یيس آن دستور می دھم که از جانب ما چنين مسائلئآذربايجان و به ر

   .کنترل نمايند
. عملی شود ،ما می کوشيم که تمامی مفاد قراردادھای به امضا رسيده

 ،من خوشحالم از اينکه شما از شرايط کاری که برايتان ايجاد گرديده
شرايطی  الزم ادامه می دھيم تااز اين پس ھم به اقدامات  ما .راضی ھستيد

   .فراھم گرددمناسب برای شرکت ھای خارجی و متخصصان 
رکت ھای نفتی معروف جھان جنبه طوالنی مدت ھمکاری ما با ش

ساله است اما  ٣٠مدت ھمه قراردادھايی که با ما به امضا رسيده، . دارد
آمده در اين سی سال چندين سال ديگر  به دستاميد داريم که پس از نتايج 

   .اضافه گردد به آن نيز
  
  

  ، مسکو١٩٩٧جوالی سال  ٣
  

 بهآذربايجان  يس جمھورئر ،حيدر علی اف سفر رسمی اوليناين 
رئيس جمھور روسيه در کرملين با بوريس يلتسين، . بودفدراسيون روسيه 

ده سال پيش اسناد و مدارک حيدر علی اف . حيدر علی اف ديدار نمود
کسی ديگر بود اگر شايد . خداحافظی کردکرملين از خود را جمع نمود و 
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 !اين منم: آمد به حرکت درمیدر درونش احساس تکبر و شھرت پرستی 
البته حيدر علی اف ھم از احساسات  ...اثبات کردمشما به ھمه  !برگشتم

قسمت ھای داخلی اتاق  دقتبا حيدر علی اف . عادی بشری دور نبود
که رئيس جمھور روسيه وی را در آنجا به حضور پذيرفته را کرملين 

دختران و ، ھمسر حالبا يلتسين احوالپرسی کرد و . بود، ورانداز می کرد
خوب شده  حالش يلتسين بعد از عمل قلبش ديگر ...نوه ھايش را جويا شد

ف وھمنام خود بوريس نمتس و می زد رببود و خدمه کرملينی و دولتی را 
در  خبرنگاران. کشيدمی باال  ،گورود آمده بودوکه از نيژنی نورا 

اين  هک تأکيد داشتندخبرھای رسمی خود درباره مالقات دو رئيس جمھور 
مگر . برگزار گرديد »محيطی صميمانه و توأم با احترام متقابل« ديدار در

 سال بود که ۴يس جمھور روسيه ئر !!؟می توانست غيرصميمی باشد
را که زمانی با ھم در يک پوليت  ھمتای آذربايجانی خود تصميم داشت

از اين به ھيچوجه نمی  تردزو شايد. دعوت کند بورو حضور داشتند،
ھمکاری و امنيت متقابل در پيش روی  و دوستیاکنون پيمان  . ...ستتوان

، اکتشاف قراردادھای بايد چندين قرارداد از جمله، آنھا قرار داشت
در دريای خزر به امضا  »٢٢٢ـ ی د«استخراج و تسھيم درآمدھای بلوک 

   .می رسيد
در زير گنبدھای سالن والديمير کاخ کرملين که به زيبايی اوليه 

. دو کشور روسيه و آذربايجان نواخته شدملی سرود  ،شده بودزسازی با
تاريخ چند صد ساله، آداب : بوريس يلتسين از روی کاغذ سخنرانی می کند

پيوند  بھمو رسوم فراوان و ارتباطات گوناگون، روسيه و آذربايجان را 
نجام ما بايد ھر کاری ا .ما نمی توانيم آنھا را از ھم جدا کنيم. داده است

   .دھيم تا اين ارتباطات توسعه يابند
: نياورد کاغذ به ھمراه داشته بود اما در در علی اف اگر ھم با خوديح

و ھمه حضار به سبب اين  چمن از صميم قلب به شما بوريس نيکاليوي
، ھمکاری و امنيت متقابل ميان ستیدو پيمان ھایامضای  ،رخداد مھم

خشنودی عميق خود را ... يک می گويمفدراسيون روسيه و آذربايجان تبر
آنھا مبنای . از امضای بسته بزرگ اسناد ھمکاری اقتصادی ابراز می دارم

توسعه و تعميق بيشتر ھمکاری ما در  جھت قراردادی ـ حقوقی صحيح
   .فراھم می سازند راھا  بخشھمه 

حيدر علی اف ضمن پاسخگويی به سؤاالت خبرنگاران کمی بعد 
راجع به نفت خزر نيز مذاکراتی صورت گرفته است و اظھار داشت که 

 ...يمه افکری گسترده ای داشت تتبادال نيکاليويچبا بوريس  من«: افزود
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در سه قراردادی که تا کنون ميان شرکت نفت  ”لوک اويل“شرکت روسی 
 ،است دولتی آذربايجان و شرکت ھای عظيم بين المللی منعقد گرديده

ر حضور رؤسای جمھور روسيه و آذربايجان رکت داشته و امروز داشم
شرکت لوک اويل و شرکت نفتی آذربايجان به  ميانچھارمين قرارداد 

  .»امضا رسيد
مديران و اعتباری مالی  محافلحيدر علی اف طی مالقات با نمايندگان 

بار به  دو ،جوالی برگزار گرديده بود ۴روسيه که در  صنعتی و تجاری
در سال  منعقده اولين قرارداد اشاره بهوی ضمن  .اين موضوع اشاره نمود

معلوم نيست چرا و به چه دليل در برخی از محافل روسيه «: گفت ١٩٩۴
که  ھرچند ،داشته اند برازبه اين قرارداد واکنش غيردوستانه ای انسبت 

  .نيز حضور دارد ”لوک اويل“در اين قرارداد 
ه اين خاطر اين مطلب ب. قرارداد مشارکت دارد ۴اکنون لوک اويل در 

در روسيه برخی اوقات در محافل مختلف و  ،را يادآوری می کنم که اينجا
ً در محافل دولتی شايعاتی پخش  ه کمبنی بر آن دگردمی متأسفانه بعضا

رد و بيشتر با شرکت ھای غربی در يآذربايجان از روسيه فاصله می گ
 به طورواھند که بدخواھان جمھوری ما می خ. از اين قبيلتماس است و 

شايعه  مطبوعاتبه ھمين خاطر در  .سالم ايجاد کنندناکاذب محيطی 
حقيقت را بگويم . به چاپ می رسانند یمقاالت مختلفو  پراکنی می کنند

کار آخر ما با ھم . می آورد به وجوداين حرکت در ما نوعی عدم رضايت 
   »...می کنيم

ا به عنوان دوست اين مطالب ر ،که خودش می گفت انگونهوی ھم
پس از شما «ديگر  کنونا وی باور داشت که. روسيه بر زبان می آورد

از اشاعه اين صحبت  مسکودر  مالقات ھای پريروز، ديروز و امروز
ھم  بدخواھان زياد ھستند شايد فرداھاھای ناسالمی که می شد و چون 

   »...، جلوگيری می کنيدشودب
درصد  ٧٠ در گذشته ايجانآذربھمين  اشاره به اينکهوی ضمن 

رستان ارسال می يباشق تاتارستان و تجھيزات صنايع نفتی را به سيبری،
 ه ھایکارخان. اما راه ارتباطی را به روی ما بستند« :داشت اظھار ،دکر

فقط اين  شکلقرار گرفتند اما مبسيار دشواری ماشين سازی ما در شرايط 
اما خط توليد راه اندازی  .آورد ھيمدرخواما آنھا را از اين شرايط  ،نيست
ده اچرا نبايد از آنھا استف، توليد می کند یناسبمکه تجھيزات داريم  ای شده
 »؟نمود



 473

  ممکن می سازد »اراده«ھم ناممکن را 
  

از ملت ھا ضرب المثلی شبيه اين  بسياری. است تاج کار ،پايان کار
اولين  ؟آيد در صنايع نفتی چه چيزی تاج کار به حساب می پس .دارند
پس از . نفت کاوش و تجسس زمين شناسان را تاجدار می سازد ھای هرافو

 در .اين ديگر کار به تالش عاقالنه و خالقانه نفتگران سپرده می شود
اولين  نفتی سال از کار بر روی ميادين ٣گذشت پس از  »قرارداد قرن«
   .شد ديده اوليهاستخراج نفت و به قول حرفه ای ھا نفت  »نشانه«

چاه به نفت رسيده . ه بودباشکوه در باکو برپا شد یدر آن روز جشن...
بود و بر اساس آداب و رسوم بايد اين درآمد گرانبھا به صورت ماليده می 

علی اف   الھام و علی اف .مال افتخار به وسيله حبا ک ديرينه رسماين . شد
د و ھمه شرکت نفت آذربايجان بو ئيسکه در آن زمان معاون اول ر

   .به اجرا درآمدمھمانان افتخاری 
نتايج محسوس استراتژی جديد نفتی آذربايجان را ھم اکنون می توان 

در صندوق ذخيره نفتی آذربايجان که بالغ بر صدھا ميليون دالر در آن 
از اين صندوق در حل مشکالت اجتماعی و . شاھد بود ،ذخيره شده است

   .دشوی استفاده می بھبود زندگی ھمه شھروندان جمھور
 ميزان سرمايه ای که در جمھوری آذربايجان سرمايه گذاری شده

آمار تعداد زيادی از کشورھای اتحاديه کشورھای مستقل مشترک  ،است
ه دليل ضرورت منافع اقتصادی المنافع را پشت سر می نھد و اين نه فقط ب

ھاست بلکه به ثبات در جمھوری و تصديق مبانی حقوقی و شرکت
متخصصان خارجی و شرکا بر اين . دموکراسی در جمھوری بازمی گردد

ی يس شرکت بين المللی عملياتئر ،ديويد وودورد. واقعيت تأکيد دارند
شرکت ھای  توان ،ثبات اقتصادی و اجتماعی« :می گفت آذربايجان

دولت  با شرکت نفت دولتی آذربايجان وو ھمکاری خارجی نفتی 
کتی که مطابق استانداردھای بين المللی صنعت بر اساس مشار آذربايجان
   .»می بخشد تداومسرمايه به کشور را  ذبموجبات ج ،نفت باشد

گونشلی سه ھزار  ـ چراغ ـ اولين مرحله اکتشاف ميادين آذری تنھا در
   .ايجاد گرديدفرصت شغلی در جمھوری 

ی نفت ترمينال »سنگه چال«در . نمود به کاردو لوله نفتی جديد شروع 
  .ساخته شد یعظيم

خصوصيات  واقع بينیبا ھمراه  اموراراده ضربدر تجربه عظيم اداره 
فقيت آميز استراتژی وبارزی از علی اف ھستند که باعث عملی شدن م

   .گرديده اندنفتی جمھوری 
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ھای مختلف فالسفه، نويسندگان و سياستمداران به طبيعت  هدر دور
می  اراده را وسيله ای سحرآميزجک لندن . اراده بشری می انديشيدند

در دنيا ھيچ « :نويسنده برزيلی ژرژی آمادو تأکيد می کرد. ناميد
يافت نمی شود که  ـ خواه از ھر سنگی چيده شده باشد ـ ديوارمحکمی

   .»ده و افکار بشر مانع ايجاد نمايدبر سر راه ارا بتواند
انشمندان يس جمھور آذربايجان آثاری از ديگر دئبر روی ميز کار ر

چه  ...و نظامی، سارترآثاری از داستايوفسکی، کارليل،  نيز ديده می شد،
گذار اثرکه آنھا را می خواند،  انديشه بر قلب آن ينکسی می داند که کدام

قدر صادقانه کتاب ھا را دوست داشت که  حيدر علی اف آن. شده است
ً به  .قيد نمی کرد چيزی در حواشی کتاب ھيچ حتی زندان و فرغالبا

 »خجالت«کتاب . را بخوانند آثاراين  که توصيه می کرد ھمکاران خود
حسين باال ميرعلم اف يکی از مؤلفان کتاب حاضر که در آن به  نوشته

ه بود یپرداخته شده، از جمله آثار ھا فاجعه قره باغ و سرانجام آذربايجانی
   .است که حيدر علی اف آنھا را به خواندن آن ترغيب می نمود
ممکن را نا« :حيدر علی اف می توانست پس از امرسون تکرار کند

   .»استاکتسابی اراده امری کامالً  ...می تواند ممکن سازد رادهتنھا ا
ھم دولتمرد را و ھم  ،کشدخود می  دنبالاراده ھم فرمانده را به 

روزولت،  دوگل و ف،وژوک اراده محور اخالق سوروف و. دانشمند را
 :نکراسفبه قول . توأم با درکاراده  ؛ليف بوده استکورولف و مند

   .»آفريندعجايبی حيرت آور می  ناراده و زحمت انسا«
اين عجايب  رديفدر  »قرارداد قرن«و برای آذربايجان عملی شدن 
  .حيرت انگيز قرار دارد اما نه فقط آن

 
  

  ، واشنگتن١٩٩٧آگوست سال  ١
  

ار رسمی حيدر علی اف از در اين روز در کاخ سفيد به ھنگام ديد
اياالت متحده آمريکا چھار قرارداد ميان شرکت ھای آمريکايی 

شرکت نفت دولتی  و »آموکو« و »موبايل«، »اکسون«، »شورون«
امضای اين ارزيابی رؤسای جمھور دو کشور از  .آذربايجان منعقد گرديد

  : اسناد را در زير می آوريم
قه ای است که برای انجام منط دريای خزر ضهحو« :بيل کلينتون

پيمان . پروژه ھای جديد نفتی و گازی از اھميت بسزايی برخوردار است
نويدی  ،منابع انرژی که در اين روزھا منعقد گرديده بھره برداریھای 
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ما در کنار ھمکاری با آذربايجان . خوش برای نسل ھای آينده خواھد بود
ھا به پيشرفت آذربايجان در جھت بھره برداری از ثروت ھای خزر نه تن
 را کشور خود به انرژی کمک می کنيم بلکه از کانال ھای مختلف نياز

   .»ام می بخشيمکتأمين می سازيم و به امنيت کشور استحنيز 
آمريکا و آذربايجان در  ميانتا به حال در ھمکاری « :حيدر علی اف 

فقيت وه ماز منابع انرژی در بخش آذربايجانی خزر ب بھره برداریبخش 
. به اين ھمکاری ادامه داده و ادامه خواھيم داد. ھای مطلوب رسيده ايم

در اين سالن به امضا رسيده است،  ،چھار قراردادی که امروز در اينجا
لوله ھای نفتی از  خط مسئله لوله گذاری يکسری. آشکار آن است گواه

خزر به  از و آسيای مرکزی و آسيای ميانه لوله گذاری ازمسئله جمله 
منابع انرژی به بازارھای جھانی و صدور آن به غرب جھت انتقال غرب 

در اين بخش با شما ھمکاری  پيوستهما . قرار دارد ی مادر پيش رو
   .»داشتخواھيم 

به اسناد در کاخ سفيد در اتاقی که نام فرانکلين روزولت بر آن است، 
در  تحده آمريکاالت مايس جمھور ايئمعاون ر ،آلبرت گور. امضا رسيد
را  »یگفتگوی انرژ«که آمريکا و آذربايجان  تصريح نمود اين زمينه

جديت توجه ما به اميدواری دو جانبه در «اين گفتگو  .آغاز می کنند
   .»سازدثروت ھای خزر را منعکس می  استفاده از

در واشنگتن، در کاخ سفيد، من با  ،امروز، اينجا« :حيدر علی اف
سال پيش اولين  ۵٠ گويم که صنعتگران نفت آذربايجانافتخار می کمال 

در اواخر قرن . استخراج نمودند همنابع نفتی در دريا را کشف و شروع ب
بيستم آذربايجان منابع بزرگ و غنی دريای خزر را به سرتاسر جھان 

اعالم می کنم که در اين کارھا شرکت  خرسندیبا کمال . ارزانی داشت
ما درک می کنيم که  .ه امريکا مشارکت فعال دارندھای عظيم اياالت متحد

يوستن اقتصاد ما به سرازير شدن سرمايه ھای خارجی به آذربايجان و پ
ارتباطات محکم اقتصادی با به بھبود بخشيدن  به ويژه و اقتصاد جھانی
   .»آمريکا به آينده زيبای خلق آذربايجان خدمت می کند هاياالت متحد
در ماه می سال . گردد بازمیدور ای به گذشته اين ارتباطات سابقه 
 جھتبا يکی از مجموعه شرکت ھای آمريکايی  »نفت آذ«، ١٩٢٣

آمريکايی  ١١در جوالی ھمان سال . حفاری و استخراج نفت قرارداد بست
استادکار  ١٨ .متخصص در رشته ھای مختلف صنايع نفت به باکو آمدند

   .در راه بودند نيز ماھر حفاری
در  عالوه بر ديدارھايی کهخود  ھایلی اف در ضمن ديدارحيدر ع
 نيز مذاکره کاری ديگر) ھفتاد و پنج( ٧۵ ،صورت می گرفت سطوح باال
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يم تا خواننده گمان نبرد که ه انوشت نيزھفتاد و پنج را با حروف . انجام داد
  .در تايپ اشتباھی رخ داده است

 ،»پی آمريکا یب«مديران شرکت ھای بزرگ  وی مصاحباندر ميان 
 ، »شل« ،»يونوکال« ،»پنز اويل«، »شورون«، »فرونترا رسورسيز«
مالقات با مذاکره و البته . حضور داشتند ...و »اکسون«، »کونوکو«

  .نبوديس جمھور ئبرنامه ر تنھا کارفرمايان
يس کميته ئھيلمان ربا  سناتورھا، و مقامات کنگرهحيدر علی اف با 

مذاکره به نيز يس اتاق نمايندگان ئينگريچ رھو  باطات بين المللارت
 دفاع مصرانه،: بوداين مذاکرات موضوعی جداگانه زمينه  .پرداخت

و مبارزه  از منافع ملی آذربايجان در صحنه بين المللی انهمنطقی و پيگير
که به دليل حمايت از آزادی از سوی  ٩٠٧لغو ماده الحاقيه شماره  جھت

   .بود ا صادر شدهالت متحده آمريکاکنگره اي
خارج از  شايد برای بسياری از خوانندگان به خصوص آنھا که در

آشنا  ،معروف است ٩٠٧اين سند که به الحاقيه  ،آذربايجان زندگی می کنند
کنگره آمريکا بيانيه ای  ١٩٩٢که در سال  به يادآوری استالزم . نباشد

ان طور که در آن روزھا ھم. در باب حمايت از آزادی به رأی گذاشت
ارامنه نه فقط در ميدان ھای « ،برنس می نوشت. آمريکايی ر صاحبکار

بلکه در کابينه و سالن ھای کنگره اياالت  ندديجنگ در آذربايجان می جنگ
البی قدرتمند ارامنه در «سرانجام . »متحده آمريکا مبارزه می کردند

به اين  ،تمعروف اس ٩٠٧آمريکا توانست بخشی را که اکنون به الحاقيه 
اين ماده الحاقيه ھر گونه کمک مستقيم اقتصادی از سوی . الحاق نمايدسند 

کنگره اياالت متحده آمريکا به حکومت آذربايجان را تا زمانی که جنگ 
ممنوع می  د،ادامه دار )!(”ره ارمنستان از سوی آذربايجانصمحا“و 

انه که حيدر علی اف عليه اين بی عدالتی آشکار و غيرمنصف. »سازد
، مبارزه می شده بودقربانی تجاوز يعنی آذربايجان به عنوان مقصر اعالم 

   .نمود
چند زمينه ديگر اين مأموريت فرا اقيانوسی حيدر علی اف را نيز در 
ذيل می آوريم تا دريابيد وی با چه تالش مضاعفی کار می کرد و چقدر 

ا را به سوی خود مؤدبانه و عاقالنه شرکای خود را تفھيم می نمود و آنھ
شرکت نفتی  نجوالی در نيويورک مالقاتی با نمايندگا ٢٨در . می کشيد

 »مايکل تانسخت«، »ِاد اوياخت«، »استيو پرسی«، »پی آمريکا بی«
   :حيدر علی اف در اين ديدار می گفت. ترتيب داده شد

در آذربايجان ھمه شرايط برای ھمکاری مشترک با کشورھای «
له اياالت متحده آمريکا و ھمچنين شرکت ھايی که در مختلف دنيا از جم
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حمايت از سرمايه ھای . فراھم شده است ،بخش صنعت نفت کار می کنند
به وسيله قانون تثبيت گشته  ،خارجی که در کشور سرمايه گذاری شده

آذربايجان اقتصاد خود را بر اساس اصول مناسبات بازار می سازد . است
   .»جھان گشوده استو درھای خود را به روی 

يس ئر، ستون با جيمز پيتودر دوم آگوست، حيدر علی اف در ھي
پنز «“ :نمودوی در اين ديدار تصريح  .ديدار داشت »پنز اويل«شرکت 
من . از اولين شرکت ھای خارجی است که به آذربايجان آمده است ”اويل

و اخت ايستگاه فشار گاز در کشور ما سدر  ”پنز اويل“برای خدمات 
پنز “. ل ھستمئقاارزش فراوانی افزايش توليد گاز در آذربايجان 

دارد و شرکت شما در عملی شدن سھم خود را ”قرارداد قرن“در ”اويل
نقش عمده ای بر  ”قره باغ“قرارداد بھره برداری مشترک از ميدان نفتی 

ت الاه و تبليغ منافع آذربايجان در ايئمن می دانم که شما با ارا. عھده دارد
  .»متحده آمريکا کار عظيمی صورت می دھيد

يس ئر ،ستون مذاکراتی با تری کونتسوسوم آگوست باز ھم در ھي
اظھار در اين ديدار  حيدر علی اف. ترتيب داده شد »اکسون«شرکت 
  : داشت
تقسيم  ١٩٩۴در سال  ”قرارداد قرن“مشکل بزرگ پس از امضای «

در آن زمان  ،خاطر داريد که به انگونهھم. قسمت کوچک باقيمانده بود
 به دستخيلی از شرکت ھای عظيم مثل شما می خواستند اين قسمت را 

از  نيزاين شرکت ھا نمايندگانی از کشور شما، از اروپا و بين در . بياورند
می دانيد، من ھم می  راشما اين . ميان کشورھای ھمسايه ما وجود داشتند

   .ر تاريخ مانده استآن ديگر د. نام ببرمھم ادانم و نمی خو
ديگران نيز ھمچون . تصميم گيری سخت بودآن زمان برای من ھم 

پس از . برقرار سازندبا ما به طور جدی می خواستند ارتباط خوبی  شما
اين تصميم امکان داد تا شرکت اکسون پس از  .تصميم گرفتم زيادفکر 

يکسری پس از آن . به اين قرارداد وارد شود ”قرارداد قرن“امضای 
مالقات با شما داشتم و می خواستم که شما بر روی يک منبع جداگانه کار 

نام منبع . گرفتصورت  کاراين در نھايت خيلی خوب است که . کنيد
امر دارد و اين  ینام چنيننخجوان است، جايی که من به دنيا آمدم 

   .»بر دوش شما می نھد بيشتری مسئوليت
   .سون به اين امر افتخار می کندبلی، اک: جناب کونتس پاسخ داد

يس جمھور ئدر قلب ر گفتگوھنگام اين در  سيل احساسات عميقی که
 :افی به گوش رسيد، شايان توجه استدرآمد و ھمچون اعتر حرکتبه 

  .نخجوان ،عشق وی به وطن کوچک خودبه اعتراف 
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دوست داشتن زادگاھم دليل ديگری نيز : يس جمھور ادامه دادئو ر
زندگی می کردم، زندگی من در  مسکووقتی که در  ١٩٩٠سال  در. دارد

می  وجودبه برای من موانع زيادی . خطر بود و تحت نظر قرار داشتم
که در آن موقع امکان زندگی آنخاطر ه ب. لذا به آذربايجان بازگشتم آوردند

من روزھای . به زادگاھم رفتم، به نخجوان ،در باکو برايم وجود نداشت
آغوش خود  ر آنجا گذراندم اما نخجوان مرا بسيار گرم درسختی را د

شايد اگر من آنجا . انجام دادم تا نخجوان زنده بماند یکار رگرفت و من ھ
به . ساکنان اين سرزمين با خطر بزرگی مواجه می شدند ،برنمی گشتم

خيلی  را که در آن به دنيا آمده امرا، آنجا  ھمين خاطر من وطن خودم
به سوی  خود را روزھای سخت دست کمک اين درنخجوان  .دوست دارم

   ...قائل ھستم فراوانیدراز نمود و من برای اين کار ارزش  من
می دانم که اکسون . من انتظار دارم که شما فعاالنه به کار بپردازيد

عظيم ترين شرکت نفتی آمريکاست اما نمی دانم آيا شما تا امروز در کاخ 
  ؟ه ايدسفيد قرارداد امضا کرد

   .اين امر صورت می گيرداست که  یـ اولين بار
فق شديم وما نه فقط با شما قرارداد امضا کرده ايم حتی م ،ـ می بينيد

من چند بار با شما در باکو و در اياالت . آن را در کاخ سفيد امضا کنيم
متحده آمريکا مالقات داشته ام اما اکنون در کاخ سفيد و در کنار رھبران 

تاريخی  رويدادبا حضور آنھا اين قرارداد خود به خود يک . مادولت ش
  .است که شما آن را امضا نموده ايد

در  ”٩بی ـ “ ـ شرکت ما با شرکت نفت دولتی آذربايجان روی بلوک
در اليه ھای عميق بستر دار  تيهآترکيب اين . خزر به کار مشغول است

به زودی در اين باره  اگر بودخواھد خيلی خوب . دريا قرار گرفته است
ی آذربايجان تاين به ما و شرکت نفت دول. برسد امضابه نيز قراردادی 

امکان می دھد که در اليه ھای عميق تر نفوذ کرده و از آنجا نفت 
خواھيد  یبدون شک شما نيز بر روی اين منبع نام جديد. استخراج کنيم

   .معنای خاصی ندارد” ٩بی ـ “نام  چرا که نھاد
ری موقتی است و پس از امضای قرارداد نام نام گذا، اين آریـ 
من به ناطق علی اف دستور می دھم که . خواھد شد نھادهبر آن  یديگر

   .در اين زمينه اطالعات الزم را به من بدھد
دريای خزر مشارکت  عميقاليه ھای  اتـ ما می خواھيم در اکتشاف

کت نفت دولتی آذربايجان داشته باشيم و به زودی پيشنھاد خود را به شر
فکر می کنم که در اليه ھای عميق بخش آذربايجانی . ارائه خواھيم کرد

تجربه و امکانات اکسون اين امکان . وجود دارد یخزر ذخاير فراوان نفت
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درباره استفاده صحيح از دولتی آذربايجان نفت با شرکت را می دھد که 
   .بنشينيم گفتگواين منابع مشترک به 

می خواھم به مسئله ديگری که قبالً با  ،است پيش آمده یه فرصتحال ک
صحبت  .اشاره کنم ،يس جمھور درباره آن صحبت کرده ايمئشما جناب ر

آن زمان ما اعالم کرده . درباره بھره برداری از منابع گازی خزر است
 و بوديم که در حال آماده سازی پيشنھاداتی درباره ذخاير گازی اين منابع

ھستيم با مشارکت شرکت نفت دولتی آذربايجان انتقال گاز برداری و بھره 
 یما و جناب ناطق علی اف در زمان ت شرکتو فکر می کنم معاون

بايد به . تمامی مواد و تبصره ھا با يکديگر تطبيق دھند نزديک آنھا را در
تالش فعاالنه تر در بھره برداری از منابع گازی مبادرت نمود چرا که 

. ن اين محصول با پيدا کردن مشتريان نفت متفاوت استاخريدار جستجوی
 ،اگر پارامتر نزديکی را در نظر بگيريم. در اينجا رقابت خيلی باالست

ھمسايه شمالی  .بھترين بازار فروش برای آذربايجان باشدمی تواند ترکيه 
به است اما نياز ترکيه  منعقد ساختهچند قرارداد با ترکيه  ”پرومز گا“شما 

اين محصول ھنوز پابرجاست و به ھمين دليل برای اينکه اين بازار را از 
   .دھيمبايد به امور اکتشاف سرعت  ،دست ندھيم
اطق علی اف دستور می دھم تا شما نآماده شده است من به  طرحـ اگر 

من با سخنان شما . سازيدبا برگزاری مذاکرات، پروژه نھايی را آماده 
ھم در  ،به گاز وجود دارد یمنطقه ما نياز فراوانھم در . موافق ھستم

به اين  پيگيرانهبه ھمين خاطر اگر شما . ترکيه و ھم در کشورھای ديگر
دوستی ما خيلی محکم است و من . بسيار خوب خواھد بود ،کار بپردازيد

 من کامالً با افکار شما در تسريع. ھمه پيشنھادات شما را بررسی می کنم
  . »درباره منابع گازی موافقم پيشنھادات ارائه
معاون  ،ھمچنين در سوم آگوست حيدر علی اف با روبرت بالک 
در اين ديدار روبرت . وستون ديدار داشتيدر ھ »تکساکو«يس شرکت ئر

 »تکساکو« :بالک ضمن اشاره به تاريخچه شرکت متبوع خود گفت
سال است که در کشورھای  ٨٠ساله دارد و نزديک به  ٩۵تاريخی 

ختلف جھان پروژه ھای نفتی را به اجرا درمی آورد اما ما در آمدن به م
يسه شرکت مصوبه ای ئچند سال پيش ھيئت ر .آذربايجان تأخير داشتيم

ه بن ما اکنو .قه خزر را به تصويب رساندطدر منعدم حضور مبنی بر 
ما ھمچون شرکت ھای ديگر کشورھای . خاطر اين مصوبه بسيار متأسفيم

   .وانيم اشتباه کنيمجھان می ت
 ،ھر کس که می گويد اشتباه نمی کند: تصريح نمودحيدر علی اف 

 آن اعترافبايد اشتباه را دريافت، آن را پذيرفت و به  .دروغ می گويد
   .نمود
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طوالنی مدت در امور  یيسه جديد شرکت تمايل دارد مشارکتئـ ھيئت ر
  .داشته باشداکتشاف ميادين نفتی آذربايجان 

درھای آذربايجان به : علی اف در پاسخی کوتاه به وی گفتحيدر 
به روی ھمه شرکت ھا به خصوص شرکت ھای اياالت و جھان  تمامروی 

خيلی . وجود دارد آنبه ھمين خاطر ھنوز امکان  .باز است متحده آمريکا
  .خوب است که شما اشتباه خود را دريافتيد

  
  

  دريا سه ھای و واقعيت ھا افسانه
  

مراسم آغاز لوله گذاری اساسی ترين بخش خط  ٢٠٠٢پتامبر س ١٨در 
 »طالی سياه« .ـ تفليس ـ جيحان برگزار گرديد لوله صادرات نفت باکو

ی جھانی جريان به بازارھا بشر ساخت آذربايجان از طريق اين شاھراه
روزھايی خوش برای جمھوری به ارمغان  رفاه و و خواھد يافت و نعمت

   .خواھد آورد
حيدر . بوداين مراسم حکمفرما  برھيجان آور فراموش نشدنی  لحظات
واردنادزه رؤسای جمھور و ادوارد ش احمد نجدت سزر علی اف،
   ...داشتند، ترکيه و گرجستان نيز ھيجان آذربايجان

صحبت آنھا که  برسانممن می خواھم به عرض شما : حيدر علی اف
اغلب می و  برخاسته بودند جيحان به مخالفتـ  تفليس ـ عليه خط لوله باکو

نفت در آذربايجان به اين اندازه نيست و  ،استمحال است،  خيلگفتند اين ت
ھمه آنھا بی اساس از آب ... نمی باشد و از اين حرف ھا زياد می زدند

 »دريا سهافسانه «من در کنفرانس . ما کار خودمان را انجام داديم. درآمد
فسانه سخن می گوييد اما من می خواھم سخنرانی خود گفتم که شما از ا در

 سهنيست، افسانه نيست و با پروژه ای که توسط  خيلبه شما بگويم اين ت
کشور ترکيه، گرجستان و آذربايجان در کنار ھمراھی و پشتيبانی دائمی 

دريا  ٣اين  ،ھد آمددرخوااياالت متحده آمريکا به اجرا  اين پروژه از سوی
  .ين خاطر اکنون از آرزو به واقعيت رسيديمبه ھم. خواھند پيوست بھم

از ھمه آنھا که در عملی شدن کريدور مجدداً من : احمد نجدت سزر
سای ؤانرژی شرق به غرب متحمل زحمت گشته اند، در رأس آن به ر

با کمال نموده، عرض تبريک جمھور محترم علی اف و شواردنادزه 
ترم جمھوری ترکيه ارادت و احترام از اسالف خود، رؤسای جمھور مح

 که با فعاليت و جديت سياسی خودمرحوم تورگوت اوزال و سليمان دميرل 
آرزو دارم که اين پروژه ھای . ياد می نمايم ،ساخته اندما را رھنمون 
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عظيم موجبات استواری ھر چه بيشتر دوستی و برادری ميان مردم 
ح و امنيت آذربايجان، گرجستان و ترکيه را فراھم آورد و در خدمت صل

  .منطقه قرار گيرد
آن از امروز آغاز  ساختن عملیپروژه قرن که : ادوارد شواردنادزه

من افتخار می کنم . به عنوان ميراثی برای آيندگان ما باقی خواھد ماند ،شد
ما با تشريک مساعی . که نسل ما برای آنھا ميراثی شايسته بجا می گذارد

دنيا نشان داديم که توان خلق معجزه  و ھماھنگی متناسب با فعاليت خود به
ری مشترک ما من آرزو دارم که ھمکا. کوچک را داريمھم ای شايد 

   .بسيار خلق کند بتواند چنين معجزاتی
. نيز حک خواھد شد ٢٠٠۵می سال  ٢۵در تاريخ جديد آذربايجان 

   .روزی که خط لوله نفتی باکو ـ تفليس ـ جيحان راه اندازی گرديد
 .سراسر پايتخت آذربايجان چراغانی و آذين بندی شده بود در اين روز

کامالً مشھود  ھا و تھنيت ھا سخنرانی ھا و تبريکانجام ، انمھمان حضور
   .بود

 نفت پمپاژرئيس جمھور کشور در اين روز در مراسم  ،الھام علی اف
 ينسختی ھای آغازضمن اشاره به وی . به سخنرانی پرداختخط لوله  به

پيوند داده بود و  بھمطاقت فرسا که اقتصاد و سياست را  اين پروژه
حيدر علی اف به تحقق آن  ،برخالف نظر بسيار و بسياری از ناباوران

برخی به عملی شدن پروژه باکو ـ تفليس ـ  :ايمان داشت، تصريح نمود
. برخی تالش کردند تا مانع تراشی کنند اما نتوانستند .جيحان شک داشتند

يجان، ترکيه، گرجستان و حمايت اياالت متحده آمريکا در ھمکاری آذربا
و ) بريتيش پتروليوم( ھمه پروژه ھای انرژی منطقه ای و فعاليت بی پی

   .آورد به وجودديگر شرکت ھا برای ما امکان عملی ساختن اين افسانه را 
جورج بوش رئيس جمھور اياالت متحده آمريکا پيام ويژه ای خطاب به 

اين خط لوله ما را : در اين پيام آمده بود. ان ارسال نمودرھبر آذربايج
مطمئن می سازد که نفت خزر از راھی به بازار اروپا و ديگر بازارھا 

   .و برای محيط بی خطر می باشد به صرفهمی رسد که از نظر اقتصادی 
نماينده  ،مھمانی از روسيه ايگور يوسف اف در باکو حضورآن روز 

را انرژی  بين المللیوسيه در مسائل ھمکاری ويژه رئيس جمھور ر
آری، پيش می . بيمار شده بوداز قرار معلوم . اما نيامد انتظار می کشيدند

   .آيد
يس جمھور آذربايجان دو جلد ديگر به ئر ،الھام علی افبنا به پيشنھاد 

تأليف شده پدرش حيدر علی اف درباره نفت آذربايجان به توصيه کتابی که 
اين دو جلد به سفرھای رسمی حيدر علی اف به . ديه گرداضافبود، 
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و  گرفتهمذاکرات صورت به آمريکا، روسيه و کشورھای ديگر و ھمچنين 
اين دو جلد . يافته استصورتجلسات مذاکرات و سخنرانی ھا اختصاص 

نفت «نامی که حيدر علی اف تأکيد داشت، با نام  ھمان نيز تحت عنوان
راه پدر را ادامه می  پسر. رسيدچاپ به  »انآذربايجان در سياست جھ

   .دھد
ی مقاله ای با تيتر »موند«روزنامه فرانسوی  ٢٠٠۴ در آگوست سال

در  »؟چرا نفت به مرکز ژئوپلتيک بازگشت« :توجه به چاپ رساندجالب 
ظھور آرايش جديد نفتی از آفريقا تا منطقه «در زمينه مطالبی اين مقاله 

  :بودده مبه تحرير درآ »خزر
ر اساس تحقيقات ب. خزر است مھم ترين منطقه ،پالن ژئوپلتيکی در«

ذخاير اکتشافی آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان  مختلف صورت گرفته
ً معادل  ً به ھمان  ٣٠تقريبا ميليارد بشکه تخمين زده می شود يعنی تقريبا

   .»دازه که در دريای شمال وجود داردان
لوله گذاری خط لوله نفتی « :يری می کنددر ادامه نتيجه گ »موند«
نفت از جمھوری آذربايجان به بندر انتقال جيحان که برای ـ  تفليس ـ باکو

ترکيه ای در دريای مديترانه از مسير گرجستان در نظر گرفته شده است، 
چالش آمريکا و روسيه در منطقه است که ايران، ترکيه و چين نيز چشم 

ميان ھمه اين کشورھا روسيه مدعی است  از .دخود را از آن برنمی دارن
صادرات ( که بايد نقش بنيادين وی نه فقط به عنوان دولتی صاحب نفت

عربستان صادرات ميليون بشکه برابر با  ٨معادل روزی روسيه نفتی 
 .بلکه به عنوان دولتی صاحب گاز نيز در نظر گرفته شود) است سعودی

که در  ی گاز را دارد در حالیدرصد ذخاير جھان ۴۵روسيه چرا که 
. درصد ذخاير جھانی است ٣۶ برابر با نزديک ميزان اين ذخاير خاور

يس ئاين دو عامل به تجديد ساختار کنترل سياست انرژی کشور از سوی ر
جمھور والديمير پوتين دامن زد چرا که انرژی کشور در دست اوليگارش 

  .»بوده اند روسيهھايی بود که مظنون به خيانت به منافع 
 »اشتعال قيمت ھا در بورس ھای نفتی« ضمن تجزيه و تحليل »موند«

کشورھای  نمی رود دعوت گمان« :می نويسد ٢٠٠۴در تابستان سال 
عضو توليد کننده نفت به بازکردن بيشتر غيراُپک و کشورھای  عضو

درصد  ٩۶. داشته باشددر آينده ای نزديک شيرھای نفتی اثر محسوسی 
 ٢ صادرات گرفته شده و برای آنھا بکاراُپک ديگر  عضو رھایتوان کشو

  . ھم آسان نخواھد بودھا قدر آن بر توليد ميليون بشکه مازاد
به  بنا. انرژی دامن زده استانفجار جديد چين به  از ديد تحليلگران

 ۵/۵از  ٢٠٢۵نياز کشور چين تا پايان سال  آمار آژانس بين المللی انرژی
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 ۴٠تنھا . ميليون بشکه افزايش می يابد ١١ت در روز به ميليون بشکه نف
درصد افزايش نيازھای جھانی به چين مربوط می شود و بايد به زودی به 

کشورھای در حال  ديگر فھرست مشتريان بزرگ انرژی عالوه بر چين
توسعه آسيايی به ويژه ھندوستان نيز اضافه گردد و اين در حالی است که 

سال به  ١٠برای نخستين بار در طی  ٢٠٠۴ژوئن سال  بريتانيای کبير در
   .واردات نفت مبادرت ورزيد

از نظر  ؟را تھيه نمود تقاضای نفت افزايش می يابد اما از کجا بايد آن
تئوری عراق که پس از عربستان سعودی دومين جايگاه ذخاير اکتشافی 

اما شرايط  بايد نقشی کليدی در اين جريان داشته باشد ،ددر دنيا را دار
چنين ترديدھايی . می آورد به وجودنامناسب کشور در اين مسير مانع 

بنابراين بايد در . نسبت به تمامی منطقه عرب ـ فارس نيز وجود دارد
  . »تدارک تأمين منابع جديدی بود که خزر يکی از آنھاست
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  بخش يازدھم
  طلوع می کنددريا  سویخورشيد از 

  
  

  ، باکو٢٠٠١سال  جوالی ١۵ - ١۴
  

در جوالی سال  »کوسه ھای قلم«در يکی از ديدارھای دوره ای 
دارد پرسيد که آيا قصد  اواز  با حيدر علی اف روزنامه نگاری ٢٠٠١

نخير، من خاطراتم : اظھار داشتوی در پاسخ  ؟بنويسدخاطرات خود را 
نم اما برخی رخدادھا را بيان می ک اتفاقیويسم اما گاھی اوقات را نمی ن

   .نه برای اينکه نخواھم، فرصت ندارم .نوشتن نمی نويسم
اين . صورت گرفت »زاگولبا«در استراحتگاه دولتی  اين ديدار

 عالی رتبهقرن گذشته جھت استفاده مقامات  ٣٠اقامتگاه در سال ھای دھه 
چندان  اليگارش ھا به مذاق و رده باالی حزبی ساخته شده بود اما اکنون

اما را ندارد الزم  ھایاز نظر آنھا اين استراحتگاه استاندارد .دلچسب نيست
   .چشمه آب گوارای آن نگاه ھا را به خود جلب می سازدباز ھم 
يس جمھور آذربايجان به مھمانان خود و مديران عظيم ترين رسانه ئر

اين ساختمان قديمی است و به ھيچوجه در : ھای خبری روسيه می گفت
شما می دانيد من فردی ھستم که . زی پاسخگو نيستمقابل مطالبات امرو

درست است که من . نمی توانم آن را ترک کنم ،اگر به چيزی عادت کنم
ً در  شھر زندگی می کنم اما ھر از گاھیدر حال حاضر در  مخصوصا

اينجا . فرزندان من ھم در اينجا بزرگ شده اند. تابستان به اينجا می آيم
   .برای ما خاطره انگيز است

روزنامه نگاران يکديگر را به عقب می راندند تا برای خود جايی 
دوست خود حرکت  و بتوانند پشت سر صاحبخانه مھماندست و پا کنند 

صدای فالش دوربين ھای عکاسی فضا را پر کرده بود و خيلی از . کنند
را تعويض می کردند تا مبادا يک ديکتافون آنھا نيز به سرعت باطری 

   .ن ديدار غيرمنتظره را از دست بدھندکلمه از اي
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در محيط شما خواھش کرده بوديد که مالقاتی : حيدر علی اف ادامه داد
دقت . رسمیغيردر محيط بفرماييد اين ھم مالقات . غيررسمی داشته باشيم

ما اين . ه ايدگذشت ،می باشدباغ شبيه شما از مسيری که بيشتر  ،کنيد
ه کاشت ،ساخته می شد جادهوقتی که  ٧٠ ھا را در سال ھای دھه درخت

می دانيد که در گذشته . مراقبت می کرديم ما از ھر نھال آن با ظرافت. يما
   ...در اين باره ماکسيم گورکی. وجود نداشتدر باکو سرسبزی 

يکی از خبرنگاران مسکويی که می خواست آشنايی خود با آثار 
شھر : سخن وی پريد به ميان ،کالسيک ادبيات پرولتاری را نشان دھد

 شده مجسماز جھنم اندوھناک منظره ای خالقانه ... سرسبزیمشتی بدون 
   .است

و ... :م وی توجھی کرده باشد ادامه دادعلی اف بی آنکه به کال
درخت  اينجا برخالف روسيه. اند ماياکوفسکی که اينجا را ديده اند، نوشته

ھميشه بايد ، ردآنھا توجه ک اينجا بايد ھميشه به. ھا به سختی رشد می کنند
سال به آن  ۶ـ  ۵برای آنکه يک درخت خوب رشد کند بايد . دادبه آنھا آب 

   .تازه بعد از اين ريشه می گيرد داد،آب 
م به اين طرف و آن طرف نگاه می ئدا سر و صدا پر ن رکاباملتزم
برآورده  باير سر یبھشتی بر زمين قطعهباورشان نمی شد که اين  .کردند
   .باشد

 ،که اينجا را درست می کرديمزمانی من تکرار می کنم درخت ھا را 
در آذربايجان خيلی انار . مه ااين درختان انار را من کاشت. يمه اکاشت

  ...دوست دارند
جات آذربايجانی و چای  در پشت ميزھايی که با ميوه و شيرينی سسپ

رتباط با نشستند و درباره وضعيت خزر، اچيده شده بود، ھميشگی 
مطبوعات در جمھوری، بازگشت علی اف به صحنه بزرگ سياست و 

   ...پرداختند گفتگوباغ کوھستانی به  هصد البته درباره قر
روزھای ادبيات شوروی در آذربايجان را که در به حيدر علی اف 

ترين  در آن زمان بزرگ. ، اشاره کردبرگزار شده بود ١٩٧١سال 
در ميان آنھا ماريتا . جمھوری آمده بودندنويسندگان سراسر کشور به 

: يس جمھور در صحبت ھای خود می گفتئر. شاگينيان معروف ھم بود
از آخرين . البته آثار او را می خواندم. من تا آن زمان با وی آشنا نبودم«

ً ربع قرن می گذشت ،باری که به باکو آمده بود او خيلی دوست . تقريبا
وی . رسمی با آذربايجان آشنا شوددوندگی ز داشت تا از نزديک و فارغ ا

روز  ٢٠نزديک به . خواھش کرد و من راضی شدم که مھمان ما باشد
  .مھمان من بود
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من از شما خواھش می کنم به مناطقی که که در آن موقع به وی گفتم 
من از وی خواھش کردم و وی به قره . ارامنه زندگی می کنند، سر بزنيد

وی با آنھا ھم  ،لبته در باکو تعداد زيادی ارامنه بودندا. باغ کوھستانی رفت
ھمسر . به گنجه رفت، به ديگر مناطق آذربايجان رفت. صحبت کرد

مرحومه من ھميشه به ھنر و ادبيات عالقه نشان می داد و طوری شد که 
روز تعطيل ما . و ماريتا رابطه خوبی برقرار شد ميان ویاز ھمان اول 

ديگر . ن دعوت کرديم و تمام روز را با ھم گذرانديمرا به منزل خودما او
کتابی از خودش را به من  او. در اينجا بود شآخرين روزھای حضور

به آنھا گفتم که  .من با ھمه ارامنه ديدار داشتم !می دانيد: و گفت ھديه داد
من تا حال اين . شما در اينجا بھتر از ھر جای ديگری زندگی می کنيد

توی پر قو ارامنه در آذربايجان “ :اد دارم که می گفتسخن وی را به ي
به من گفت که از ايروان به اينجا آمده و يک ھفته آنجا . ”زندگی می کنند

 اواز رجال علم و فرھنگ به نزد افراد زيادی می گفت که . بوده است
که خطاب به رھبری اتحاد شوری مبنی بر تقاضای را نامه ای  آمدند و

. نشان دادند اوبه  ،کوھستانی به ارمنستان نوشته شده بودالحاق قره باغ 
. نفر از اشخاص سرشناس قرار داشت ١٠٠در پای نامه امضای بيش از 

شما به کاری می پردازيد که ھيچ : به کالم آنھا گوش سپرد و گفت او
وقت آن را امضا  نخست آنکه من ھيچ. ضرورتی برای آن وجود ندارد

ماريتا . شما توصيه می کنم که به آن نپردازيدنمی کنم، دوم آنکه به 
   .شاگينيان يک شخصيت بود

با آوردن اين داليل می خواھم بگويم گاه به گاه اين مسئله را به ميان 
. می آوردند اما رھبری اتحاد شوروی ھميشه اين مسئله را کنترل می کرد

رھبری قرار گرفت،  کاردر دستور  ١٩٨٨اما وقتی که اين مسئله در سال 
حتی برعکس  ،شوروی نه فقط اقدامی برای حل اين معضل صورت نداد

  »...که آن گرديد موجب
يس جمھور آذربايجان ناگزير می شد درباره ئاين اولين بار نبود که ر

 دردقره باغ . گويدبفاجعه ای که ملت ھا را از ھم جدا نموده، سخن 
اشاره می کرد و  وی در ميان شنوندگان خود به اين زخم سوزان. اوست

اگر « :علی اف اطمينان داشت .ابراز می نمودخود را  ديدگاه ھای
 ،دندکراتخاذ می  ١٩٨٨گورباچف و اطرافيان وی موضع درستی در سال 

م داده نمی شد و ھ تلفاتتا اين حد  ،نمی گرفت یشکلچنين اين مناقشه 
روز ام ھمچوخصمانه ای  مناسبتدر چنين ارمنستان و ھم آذربايجان 

از سخنرانی حيدر علی اف در مقابل ھم برگرفته ( .»قرار نمی گرفتند
   )٢٠٠٠ژوئن  ٢ميھنان خود در مسکو، 
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  وی دوستی با روسيه را به آذربايجان وصيت کرد
  

 ھمکاری اروپاامنيت و سازمان  مينسک ميانجی گروه ١٩٩٢از سال 
نسه در سال سه کشور روسيه، آمريکا و فرا. پرداختقره باغ به مناقشه 

ديپلمات ھای اين کشورھا . در رأس اين گروه قرار داشتند ١٩٩٧
   .پيشنھاداتی را ارائه کردند که مورد موافقت آذربايجان قرار گرفت

مفاد اين پيشنھادات را که واگذاری وضعيت عالی  حيدر علی اف
خودمختاری به قره باغ در ترکيب آذربايجان بوده است، برای مھمانان 

 ١٩٩٧جای شکرش باقی است که در اواخر سال  .ريح می کردخود تش
غير از روسيان به اين فکر رسيد که طترپ ،يس جمھور وقت ارمنستانئر

ً اعالم کرد که از پيشنھاد . راه حلی بھتر وجود ندارداين پيشنھاد  وی علنا
باغ  منطقه اشغالی اطراف قره ٧منه از خروج نيروھای مسلح ارا

وضعيت قره باغ کوھستانی پس ری مذاکرات درباره کوھستانی و برگزا
 ١٩٩٨در فوريه  وی. مانع ايجاد کردند شحمايت می کند اما براي از آن

مراد حيدراف معاون رئيس اداره ويژه که بعدھا رئيس اداره  ...استعفا داد
وزارت امور خارجه جمھوری گرديد نيز در ترکيب ھيئت نمايندگان 

را  اومراد حيدراف که ديگر . رات قرار داشتآذربايجان حاضر در مذاک
از رئيس  طول يکی از گزارش ھايشتحسينی که در به ياد داريد به 
   .افتخار می کند جمھور شنيده بود،

پرنفوذ ضمن تأکيد بر آنکه حيدر علی اف به توافق  پريماکوفيوگنی 
ک شده نھايی بر سر از بين بردن مناقشه ارمنستان ـ آذربايجان بسيار نزدي

 اواما مرگ به  اطمينان می توانم بگويممن اين را با «: بود، می افزايد
ارتباط مستقيمی با پيشنھاد  پريماکوف ماکسيمويچ يوگنی. »امکان نداد

   .بسيار درخور توجه استش به ھمين دليل نقطه نظرات ،مطرح شده دارد
پذيرش تماميت ارضی و به رسميت « :وی در اين باره می گويد 
ناختن مرزھای دولتی آذربايجان از سوی ارمنستان به تعيين سرنوشت ش

سرزمين آذربايجان و تشکيل دولت  ترکيبقره باغ کوھستانی در 
در ھر دو طرف  برایگام ھای عملی جدی  .خودمختاری منتھی می گرديد

  .»نظر گرفته شده بود
ن که در آ پاستوخوفنيکاليويچ رساندن پيشنھاد به باکو به بوريس 

 پاستوخوف. ذار گرديدزمان معاون اول وزير امور خارجه بود، واگ
علی اف  .ردم که به طور خصوصی با حکمن خواھش «: تصريح می کند
 اف با آن حافظه قویاولين بار بود که می ديدم علی . ديدار داشته باشم

اين پيام . نوشت ،دفترچه خودش را باز کرد و آنچه را که من می گفتم
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اين جالب “: علی اف جواب داده بود و يس جمھور روسيه بودئشفاھی ر
   ».”اين خيلی جالب است. است

 ، علی اف تمايل داشت که مشکل قره باغ حل شودپاستوخوفاز نظر 
. خواھد شدسخت تر  که انجام اين کار در آيندهو استنباط وی اين بود 

که مھم  ندھرچ خود را کنار کشيد،بعدھا ارمنستان : می گويد پاستوخوف
   .ترين گذشت ھا از سوی آذربايجان انجام گرفت

. آنھا آن قدر با ھم مالقات داشتند که حتی نمی توان آنھا را شمرد
به چه حاصلی از اين مالقات ھا و صحبت ھای مھم و مھم تر  پاستوخوف

   ؟آورد دست
مھم اين است که حيدر علی اف که بدون ترديد يکی از : می گويد او

در کشور  ،ران درخشان دوران شوروی و پس از شوروی استسياستمدا
وی از بحران اقتصادی که در گرجستان رخ . نمود برقرارصلح را  دخو

خوب ھمسايگی برقرار ساخت  اتبا روسيه ارتباط. دوری جست ،داده بود
در مناسبات خود با  او .و از مواضع ما در مسئله چچن پشتيبانی نمود

 ،ھداتی که بر دوش خود گرفته بودعد و ھمه تعمل می کرصريح روسيه 
کشورھای مستقل مشترک جامعه در ی دولت ديگر. به خوبی انجام می داد

المنافع وجود ندارد که در آن زبان روسی از حقوقی وسيع ھمچون 
می دانيد وی چرا اين . استثنای بالروسه آذربايجان برخوردار باشد البته ب

روسيه را به پسرش، به کشورش وصيت  وی دوستی با ؟قدر عظمت دارد
البته آذربايجان ھمچون ھر کشوری می خواھد دريابد که کدام کشور . کرد

و نيز کدام کشور برای منافع آن  ؟برای برقراری ارتباط مناسب تر است
درباره . صحبت کردم اومن چند بار با . اين طبيعی است. .؟استبھتر 

وی  !چه مذاکرات سختی بود. رديممشکالت مختلفی مانند خزر مذاکره ک
و وقتی که خصوصی با يکديگر تنھا می مانديم به می پذيرفت طرح ما را 
حل می کنم اما شما به من تضمين فوراً ن مشکل را ايمن : من می گفت

از نقطه ... در مسائل قره باغ کوھستانی فالن و فالن و فالن راکه بدھيد 
بلی، : در ادامه می گويد پاستوخوف. است طبيعی یاين رفتار تنظر سياس

سياست را ... آری، توازن. بايد منافع طرف ھای مختلف را در نظر گرفت
بود، کبير حيدر علی اف سياستمداری . می توان به پيش برد اينگونهفقط 

اما باخبر بود  دقلب بيمار خو ازوی . فرده منحصر ب شجاعتفردی با 
د را مجبور به پيشبرد امور می خو ارادهبا قدرت . مراقب خودش نبود

  ...شايستهزندگی . ساخت
به سخنان رفيق ديرين، دوست و ھمفکر خود می  پريماکوفيوگنی 

 فردبه عنوان يک  اوالبته . اتاً بااستعداد بودذحيدر علی اف فردی : افزايد
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در سيستم شوروی شکل می يافت اما وقتی که احساس کرد کار به کدام 
. پسرش استعداد وی را به ارث برد. سيستم خارج شدسو می رود از اين 
يس جمھور آذربايجان چون پدرش بدون کاغذ سخنرانی ئالھام علی اف، ر
  .خردمندانه می کند، پرمعنا و

مسالمت آميز حيدر علی اف ھميشه برای گفتگو و جستجوی راه حل 
جان در از آنچه که با منافع ملی آذرباي. مشخص محدوده ایآماده بود اما تا 

، مسکوچه در برابر  ،به ھيچوجه اغماض نمی کرد ،تقابل قرار می گرفت
   .ايراندر برابر  واشنگتن و چه در برابر چه

اتخاذ نمايد اما ما  تندیھر کسی می تواند نسبت به آذربايجان موضع «
ما را تحت تأثير  تندگيری  کشوری مستقل ھستيم و نمی توان با موضع

آگوست  ٩ن پاسخ ھای وی در کنفرانس مطبوعاتی از ميا( .»قرار داد
  )در ديدار از فدراسيون روسيه ١٩٩۶سال 

کفيل معاون  ،حيدر علی اف ايوان ريپکين ١٩٩٨آوريل سال  ١٠
ايوان ريپکين دبير . فدراسيون روسيه را به حضور پذيرفت يرنخست وز

 بود چندی پيش کميته منطقه ای ولگاگراد حزب کمونيست اتحاد شوروی
   .رسيد ی دولتیدوماياست ر به که بعدھا

کشورھای مستقل مشترک  جامعهموضوع مذاکرات آنھا به امور 
اشاره به يس جمھور ضمن ئر. المنافع و روابط با روسيه مربوط می شد

اعتراض به حمل و تحويل اسلحه از  درسپتامبر  ١٢در ای که  نامه
اما امروز : ، گفته بودبرای بوريس يلتسين ارسال شد ارمنستان هروسيه ب

اين اولين بار  روی به ھر. ولی پاسخی نيامده است ،آوريل است ١٠ديگر 
نيست که ما به رھبری فدراسيون روسيه نامه می نويسيم و جوابی دريافت 

ديگر آن دوره نيست . سطح ھستيمھم آخر ما دو کشور مستقل و . نمی کنيم
يا به شورای وزيران نامه  ، به کميته مرکزیمسکوکه زمانی جمھوری به 

وضعيت فرق کرده  کنون ديگرا .می نوشت اما جوابی دريافت نمی کرد
   .است

. در آن موقع جواب ھا به وقتش دريافت می شد: ريپکين پاسخ داد
تازه اگر آن . گاھی اوقات دريافت نمی شد: يس جمھور در ادامه افزودئر

ً بايد دريا ،موقع دريافت می شد اين مسئله برای ما . فت شوداالن که حتما
   .امری اصولی است

برقراری مجدد  ١٩٩٣يس جمھور در سال ئيکی از اولين دستورات ر
در  ٨٠تا اواخر سال ھای دھه . سيستم پذيرش درخواست شھروندان بود

چھارمين بلوک کميته مرکزی حزب کمونيست به درخواست ارباب رجوع 
  .مودندآن را تخته ن ببعدھا در. شدرسيدگی می 
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کارمندان مربوطه و مشاوران دولتی، مديران  ١٩٩٣از اکتبر سال 
اجرايی رياست جمھوری و دستياران وی در اين مکان به  نھادشعبات 

حضور مسئولين . پرداختندمی ن ابررسی درخواست و شکايات مراجع
مربوطه در اين مرکز طبق زمان بندی مشخص در مطبوعات درج و 

   .سيستم تا کنون نيز حفظ گرديده است اين. انتشار می يافت
دستور  ااين نامه ھا ب. يس جمھور ارسال می شدئر بهنامه ھای زيادی 

ھا و مقامات اجرايی ذيربط ارجاع می  حيدر علی اف به شعبات، سازمان
 :و گاھی با دستوری کوتاه در يک کلمه شروحگرديد، گاھی با عبارتی م

ھمين نامه ھا اھالی باکو به بی در يکی از ). بررسی شود( »باخين«
حيدر علی اف به . اعتراض نمودند یتوجھی و عدم مراقبت از بلوار ساحل

علی اف  .شھردار دستور داد تا به بازسازی و زيباسازی بلوار بپردازد
بسنده نکرد و مدتی بعد اين بلوار معروف که خاطرات  دستوربه اين  حتی

خود جای داده است، به دستور  نسل ھای زيادی از اھالی باکو را در
   .يس جمھور رسماً به پارک ملی مبدل گرديدئر

رسيدگی  امه ھای ارسالیيک نمونه ديگر از توجه رئيس جمھور به ن
. گرديد »قبالي رآذ« به نامه ای بود که منجر به بازرسی از فعاليت مجتمع

ضار اح مجتمعاين  مسئوالن. تصديق گرديد اھالی گزارشدر اين بازرسی 
   .مورد محاکمه قرار گرفتند پرونده پس از تشکيلو 

خواننده تصنيف مقام  ،در دنيای موسيقی نام سورخای عسگراف
ی در يکی از ھنرستان ھای باکو و. است بسيار معروف آذربايجان

يس جمھور ئمورد حمايت رخود  در آغاز راه ھنریتحصيل می کرد و 
پدر سورخای را بررسی نموده  نامه رئيس جمھور. گرفتآذربايجان قرار 

   .پرداخت گرددو دستور داد کمک مالی به مبلغ متنابھی به وی 
نمونه ھای زيادی از اين دست وجود دارد اما آنچه که در پی خواھيم 

طرح قانون  ١٩٩۵در سال . برخوردار است بسياریآورد از اھميت 
قانون  ۵٧در ماده . اساسی جديد در دوازدھم نوامبر به تصويب رسيد

به  ن در مراجعه حضوری يا ارسال نامهحقوق شھروندا بر اساسی
   .تأکيد شده استفردی يا جمعی  صورت

ه ئبدون ترديد توجه به حقوق شھروندان يعنی مراجعه به منظور ارا
پيشنھاد، درخواست و شکايت يکی از شرايط اساسی عملی شدن حقوق 

. دان پاسخ مکتوب داده شودانسانی است و مھم تر آنکه به مراجعه شھرون
د اين قانون به ديگر موا ۵٧يين نامه قانون اساسی از جمله ماده آ

مربوط  مواد گنجاندن الزم به يادآوری است که .قانونگذاری تسری يافت
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در مراجعه به ارگان ھای دولتی به پيشنھاد و ابتکار شھروندان حقوق به 
  .حيدر علی اف صورت گرفت

 »نحوه بررسی مراجعات شھروندان« قانون ١٩٩٧ژوئن سال  ١٠در 
به موجب اين قانون و ھم زمان با . جمھوری آذربايجان به تصويب رسيد

آن دستورات و احکامی که از سوی رياست جمھوری صادر شده بود، پايه 
يس ئاقدامات ريکی ديگر از . لزوم را فراھم آوردمو اساس حقوقی 

بررسی نامه ھا، مسئوليت زمانی مشخص جھت فاصله جمھور تعيين 
مديران در صورت کوتاھی و تخلف در بررسی نامه ھا و ھمچنين 

که در قانون  انگونهھم. ساماندھی مراجعات فردی شھروندان بوده است
رزمندگان جنگ قره باغ و اعضای  و نظاميان ھای نامهبايد  ،آمده است
بررسی  روز ١۵ظرف مدت حداکثر در کوتاه ترين زمان آنھا خانواده 
  .گردد
  
   

  ، باکو١٩٩٩ سال سپتامبر ٢١
  

پنجمين سال امضای  مراسم باشکوھی به مناسبتدر پايتخت آذربايجان 
بسياری از مھمانان خارجی در مراسم . گرديدقرارداد قرن برگزار 

به اين مراسم  نيز کوچکی از روسيه یھيئت نمايندگ. ودندحضور يافته ب
وزير سوخت و انرژی  ،وژنیيور کالويکتدر رأس آنھا مده بودند و آ

وژنی در مالقات با حيدر علی اف با کمال افتخار يکال. روسيه قرار داشت
در  ھم پدربزرگ و ھم مادر بزرگ من« :از ريشه ھای باکويی خود گفت
خواھرم . والدين من در اينجا زندگی کرده اند. اينجا به خاک سپرده شده اند

در نفت  ”استپان رازين“آنھا در روستای . داينجا به دنيا آم ١٩٣٨در سال 
ساخت ميدان  با شروع جنگ، ھم زمان. چاال زندگی می کردند

پدرم به عنوان نفتگر به آنجا رفت و من در  .آغاز شد ”باکوی دوم“نفتی 
اما ريشه ھای تاريخی ھميشه انسان را به سوی خود . اورال به دنيا آمدم

   .»خوشايند است برايم بسياراينجا بودن . می کشد
احساسات لطيفی بود که از  که مشخص است اين صحبت ھا انگونهھم

سپس مذاکرات جدی طرفين در زمينه . دور شده بودمذاکره مسير اصلی 
علی اف . ح. مشکالت خزر و قفقاز شمالی آغاز گرديد، مسير پمپاژ نفت

ی برای ما شرايط آرام در قفقاز شمال« :طی اين مذاکرات اظھار داشت
پس اکنون ارتباط محکم ما با . ھمانا ارتباطات محکم با روسيه است

من اين را در ارتباطات حمل و نقلی، ارتباطات  ؟روسيه به چه معناست
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داغستان نزديک . تجاری، مبادله کاال و آمد و رفت افراد در نظر می گيرم
ان ما ھميشه در برقراری شرايط آرام و پايدار داغست. ترين ھمسايه ماست

من مجبورم امروز اين حقايق را در پيش روی مطبوعات ... ذينفع بوده ايم
در عين حال من سال . بازگو کنم تا بعدھا موضع ما را تحريف نکنند

در  مسکويس جمھور بوريس يلتسين در ئطی مالقاتی رسمی با ر ١٩٩٧
حضور ھيئت نمايندگان ما به وی گفتم که شرايط در داغستان دشوار است 

  .»شما به آن توجه کنيد. رتر می شودشواو د
 ؟گمان می کنيد که يلتسين در جواب حيدر علی اف چه چيزی گفت

وی در فکر چه چيزی اما آخر . در فکر آن ھستيممی دانيم، : گفته بودالبد 
انتقادھای تند و  شکسی که مطبوعات جھانی در ارزيابی عملکرد ؟بود

   ؟باشدر فکر چه چيزی می توانست د ،روانه می داشتند اور بسزاوارانه 
  :نوشت »ی نيچه مرکورسر«روزنامه آلمانی  ١٩٩٩در آگوست سال 

به خودی شباھت وی با مرده متحرک  ام به يلتسيندر نھايت احتر«
ھر از گاھی وی را بازسازی می کنند تا . به ذھن متبادر می شود خود

داشتن لنين  هاکه نگ ونهانگاما ھم. زنده ماندن سيستم يلتسين را تأمين سازند
نمی تواند زمان  نيز تا ابد به عنوان تبليغات نمايشی ميسر نيست، يلتسين

   .»عت ھای روسيه از کار انداخته شودرا بفريبد حتی اگر تمامی سا
با آنکه شايد «: خاطرنشان می سازدعلی اف در ادامه سخنرانی خود 

رھبری روسيه اقدامات  باشد اما امروز بايد گفت کهن دخوشاينبرای کسی 
من . برقرارسازی امنيت در داغستان صورت نداده است جھتضروری 

   .برای اين حرفم دليل دارم چون شرايط آنجا را می دانم
ً با نمايندگان داغستان مالقات دارم  که آنھا به من می گويند. من دائما

 ،کند يکی می آيد با کسی مالقات می کند، با ديگری و ديگری مالقات می
يکی از . از اين قبيلاست و  عادیخوب است،  بعد ھم می گويد ھمه چيز

روسيه پيش از گسترش يافتن اين وقايع به داغستان آمد  عالی رتبهمقامات 
و گفت که وھابی ھا اشخاصی بسيار ترقی خواه ھستند و بايد با آنھا 

گوش اين اظھارات در داغستان خيلی سر زبان ھاست و به . ھمکاری کرد
رگان ھای گيری بی ثبات ا چنين موضع !دانيد می. ما ھم رسيده است

علت اصلی شرايطی است که اکنون داغستان  مختلف روسيه در داغستان
ھمه اينھا برای رھبری روسيه خيلی خوب مشخص  .به آن دچار می باشد

به نين وضعيتی دادند چچرا اجازه  ؟چرا آنھا اقدامی صورت ندادند. ودب
به عنوان يک . ار می گيريمقر آزارمورد از اين بابت  ما ؟يايدب وجود
علنی سخن  حق داريم در اين موارد به عنوان يک شريک ھمسايه
   .»مبگويي



 493

کی از ي«حيدر علی اف از روی نزاکت و ادب اخالقی خود نام 
ھمان سرگئی  اين شخص. را بر زبان نياورد »عالی رتبهمقامات 

که از ماه می تا آگوست  بودفدرال روسيه  نيتام رويسيس سئاستپاشين، ر
روز عھده دار نخست وزيری فدراسيون روسيه  ٨٢به مدت  ١٩٩٩سال 

   .بوده است، کوتاه ترين مدت در تاريخ حکومت روسيه
وی بنا به دستور يلتسين به داغستان پرواز  ١٩٩٩آگوست سال  ٨در 
دومين . رده بودندنيروھای شاميل باسايف از چچن به آنجا حمله ک. نمود

  .در شرف آغاز بودجنگ چچن 
استپاشين را به استعفا فرستاد و پوتين را به جای  آگوست ٩يلتسين در 

سومين فردی بود که در طول يک سال بر  پوتين. وی منصوب کرد
   .صدارت می نشست

روسيه در يکی از سخت ترين مراحل تاريخی چند قرن اخير خود «
که روسيه با خطر واقعی است رای اولين بار شايد ب. قرار گرفته است

قرار گرفتن در رديف کشورھای رده دوم و حتی رده سوم دنيا مواجه شده 
 و مرکز کامالً گسترده آحاد روشنفکرت گيری از اين اتفاقپيش جھت. است

  .»نيروھای فيزيکی و معنوی ملت ضروری است
با اين  »سالگی ١٠٠روسيه در مرز «مقاله والديمير پوتين در برنامه 

اين مقاله چند روز قبل از استعفای يلتسين در . به پايان می رسيدعبارات 
به سايت کابينه وزيران در اينترنت انتشار يافت و سپس در روزنامه ھا 

   .چاپ رسيد
می (لکسی دوم آدسامبر بوريس يلتسين در حضور اسقف اعظم  ٣١

گ به کرملين دعوت شده گويند پدر مقدس خود نمی دانست که چرا بالدرن
يس جمھور را به ھمراه يک خودنويس پارکر ئاختيارات رنمادھای  )است

وی با ھمين خودنويس ھمه فرمان ھا را  .به والديمير پوتين تقديم کرد
   .از جمله آخرين آنھا يعنی استعفای خود را کرد،امضا می 

  
  

  »...از تن جدا کی گشته جان«
  

ھمچون صحبت با ر سخنان تند علی اف سياسی در کناوقايع نگاران 
راه آمادگی اتخاذ ات در زمينه مذاکر کاليوژنی نمونه ھای ديگری ھمچون

توجه به نقطه نظرات  محدوده ای مشخص واغماض در  ،مشترک حل
  .نداديگران را در يادداشت ھای خود جای داده 
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 وقتی وزير امور« :مانده است پريماکوفجالب در ياد يوگنی اتفاقی 
تا در مبادله  کردخارجه بودم، سازمان صليب سرخ جھانی از من خواھش 

و  اسيرانمبادله کامل . کنم جنگی آذربايجان و ارمنستان نقش ايفا يراناس
طبق فھرست سازمان صليب سرخ در آذربايجان بيش . ھمه در مقابل ھمه

  .اسير نگھداری می شد ١٠٠از 
 يرانگفتم که می خواھم اس من به حيدر علی اف. اول به باکو آمديم

با دقت به فھرست نگاه کرد و  او. جنگی را مطابق اين فھرست ببرم
اينھا در سلول . نفر ٣باشد، من ھمه را آزاد می کنم به جز “ :گفت

من گفتم که اگر شما . ”آنھا مرتکب قتل شده اند. محکومان به مرگ ھستند
طرف ديگر می . ا انجام دھمآنھا را آزاد نکنيد من نمی توانم اين مبادله ر

کوتاھی  پس از مدت. سکوت برقرار گشت. تواند به اين قضيه ايراد بگيرد
   .»باشد، ھمه را ببريد: گفت

به آنھا . به فرودگاه می آيند پاستوخوفمعاون اول وی  و پريماکوف
حيدر علی اف برای بدرقه . را نياوردند اسيرانگزارش رسيد که يکی از 

ايل ـ «سوار ھواپيمای را ھمه اسيران . رودگاه آمده بودمسکويی ھا به ف
يس جمھور ئکرده بودند اما يکی از اسيران را برخالف دستور ر »۶٢

انضباط گارسون ھای با .می کندھواپيمای وزير پرواز ن. نياورده بودند
ھارمين ليوان چای را تعارف می چسالن تشريفات فرودگاه ديگر سومين يا 

 آخرين اسير بازمانده از ليستبعد از تأييد مجدد علی اف  در نھايت. کردند
   .را آوردند اسيران

علی اف به . طبق توافق در ايروان صورت می گرفت اسيرانمبادله 
معاون وزير دادگستری دستور داد آنھا را تا ايروان  ،چنگيز اميراف
ز می ماند تا ا پريماکوفوی می بايست در ايروان منتظر . ھمراھی نمايد

احساس کرد که ھيجان زيادی  پريماکوف. برگردد) خان کندی(ت استپاناکر
به ھمين خاطر از ديپلمات ھای روسيه خواھش  .وارد می شوداميراف به 

نبايد «کرد تا در اين فاصله اميراف را به سفارت ببرند و اضافه کرد که 
ت حتی نمايندگان ارمنستان از اين حرک. »وی کم شود سر تار مويی از

که الزم است از ھمکارشان  گونهآنمکدر شدند و گفتند که خودشان 
   .پذيرايی خواھند کرد

در . می گيرد صميمانه صورتمی شد احساس کرد که ھمه کارھا «
که  ھرچند. راه بازگشت به باکو اميراف از روحيه خوبی برخوردار بود

پيما يک وی تأکيد داشت قبالً ودکا نخورده است اما حتی با وی در ھوا
از شنيدن خبر درگذشت اين فرد  چند ماه بعد،. گيالس ودکا خورديم

  .»و جذاب بسيار متأثر شدم مھربان
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 پاستوخوفدر اين اقدام نيکوکارانه را بوريس  پريماکوفشھادت 
نامشان در  را که نفر از افرادی ٣در استپاناکرت نيز « :تکميل می نمايد

آنھا از جايگاه استقرار اطالع “ل به دلي ،فھرست صليب سرخ قرار داشت
متقاعد ساختيم که را ما آنھا . به ما تحويل نمی دادند ”ھوايی توپ و ضد

ديگر جای آن برمال  ،اگر از اين اسلحه ھا حتی يک بار استفاده شده باشد
در اينجا نيز  ،ھمان چيزی که در باکو اتفاق افتاده بودخالصه  .شده است
سرانجام . پرواز نمی کنيم ،مه را تحويل نگيريمما گفتيم تا ھ. تکرار شد

به آغوش اسير  اندیاين تبادل بيش از دويست و  در. ھمه را تحويل گرفتيم
   .خانواده ھای خود بازگشتند

 اسيراننگاه کردن به بعضی از اين « :در ادامه می گويد پريماکوف
کتک  ، قيافه ھای گرسنه ولباس ھای پاره پاره. ت انگيز بودخيلی وحش

وقتی که به سالن ھواپيما وارد شدم . چشمانم پر از اشک شده بود. خورده
نتوانستم جلوی اشکم را  ،شنيدمسپاسگزاری آنھا از روسيه را صدای و 

چند نفر از بچه ھای روسيه ھم  جنگی دو طرف يرانن اسدر ميا. بگيرم
ايروان  دستور داديم که آنھا را به سفارت خانه ھای ما در باکو و. بودند
به خانه ھايشان در وقت  اتالفقل کنند و با خريد بليط ھواپيما بدون تمن

  .»روسيه بفرستند
علی اف به  تولدھای زدر يکی از آخرين رو پاستوخوفو  پريماکوف

 زمانآن ...«: از آن روز چنين ياد می کند پاستوخوف. نزد وی آمده بودند
. چگونه پدربزرگی استبود که من فھميدم علی اف چگونه پدری است، 

با گرمای . ديگر بود کسیبود اما در عين حال  علی افمثل اينکه ھمان 
حضور چند ساعته در محفل خانوادگی . حضورش ھمه را گرم می کرد

   »...من مانده استدر ذھن  روزھاآفتابی ترين علی اف چون يکی از 
را ری با اشتياق اشعا او. از کودکی به شعر عالقه داشت پاستوخوف
اين خصوصيت وی را به علی اف . برايمان می خواند ،که دوست دارد

   .نزديک تر می سازد
 دفترقفسه ھای کتاب  که به ديدار حيدر علی اف آمده بود به يک بار...

چشمم به کتاب ھای : وی خود می گويد .ھی انداختنگاجمھوری  ياستر
کليات اشعار را يکی از  .صمد وورغون و نشريات گوناگون روسی افتاد

آخر بدون  گرفتم و از حيدر علی اف خواھش کردم آن را امضا کند،
   .کتاب از اتاق را به من نمی دادندروج امضای وی اجازه خ

شما ون توجه غوروچرا صمد  :علی اف کتاب را امضا کرد و پرسيد
  ؟جلب کرده است را به خود
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قائل می  زيادی برای اشعار وی ارزش فوسيمونمی دانم کنستانتين ـ 
به  انگاھی بلشويک ناگھ ايدش :پربار و سنگينی دارد ،اشعار غنی .شد
ناھار را بر ابليسان حرام  .چند کلمه به آنھا بگوصمد  ای ...رودب لندن
   !کن

  .علی اف خنديد
 ؛ون يک شاعر متاليک و حزبی استغورومن فکر می کردم ـ 

   .انقالب، اکتبر، اول می
برای . خيلی ھم بد آنھم را ترجمه می کردند اشعار اينگونهشايد فقط ـ 

 ون اشعارغوروصمد . پيدا نشد ١ون کسی مثل پاسترناکغوروصمد 
به زبان  شعر پشت سر ھم چند قطعه و... گوش بدھيد. داردجالبی 

حاال  ؟آھنگ آن را حس می کنيد: و در ادامه افزود خواندجانی يباآذر
  :اشعاری در وصف آذربايجان

  
  ی مأوای منيآخر تو

  کاشانه زيبای من
  ھستی مرا مام وطن

  از تن جدا کی گشته جان
  !آذربايجان، آذربايجان

  
به خاطر دارم که « :دنآرام و شمرده برای ما حکايت می ک پاستوخوف

. خوب به گوش می رسيد هچ سطرھااين صدای  ١٩٩٨اکتبر سال  ١٨در 
روز  ه بود،رديدمصادف گھم فراموش نشدنی با  ويداددو ر روزدر آن 

   حيدر. يس جمھور کشورئتحليف ر مراسماعالم استقالل آذربايجان و 
مثل ھميشه  ،شروع به سخنرانی کرد تحليفعلی اف پس از اجرای مراسم 

که به سخنرانی وی گوش می داد از عمقی بودن و  کسیھر . بدون کاغذ
 و ايجانمنطق آھنين تجزيه و تحليل ھای وی پيرامون مسائل داخلی آذرب

 .سراسر قفقاز و در زمينه مناسبات روسيه و آذربايجان مبھوت می ماند
ال از س ٧۵کسی که سالن بزرگ چيزی در حدود يک ساعت و نيم به 
ما کسی سن وی را عمرش را پشت سر گذاشته بود، گوش می سپرد ا

   .»احساس نمی کرد

                                                 
در مسکو به . روسيه شورویاز معروف ترين شاعران . پاسترناک بوريس لئونيدويچ ١

. از آثار اوست» دوقلو در مه«، »خواھر من، زندگی«، »سمبليسم و جاودانی«. دنيا آمد
به ترجمه آثار شکسپير، گوته و شاعران گرجی  ١٩۴۶ـ  ١٩۴۵وی در سال ھای 

  مترجم. پرداخته بود



 497

کشورھای مستقل  جامعهدولتمردان بسياری از کشورھای عضو 
الکساندر . مراسم رسمی حضور داشتند نترک المنافع در ايمش

     اعتراف به نفوذ عظيم در حقيقتاين « :تأکيد می نمايد دزاسوخوف
ً معروفيت وی در دنيای . علی اف در دنيا به حساب می آمد مخصوصا

اسالم و در کشورھای عربی را مجزا می کنم چرا که وی در بين آنھا به 
  .»دار در مقياس جھانی شناخته می شدسياستم عنوان باتجربه ترين

، تبريکات، تھنيت ھا مھمانان خارجی رانیسخن تحليف وپس از مراسم 
  .بعمل آمد باشکوھی از مھمانان پذيرايی ويژه و ...و

می « :می گفتمراسم اين در  در سخنرانی خود دزاسوخوفالکساندر 
حيدر علی اف دو بار اما  شنا کرددو بار خانه يک روددر گويند نمی شود 

روابط . تيم که خلق آذربايجان چنين رھبری داردبخو ما خوش شنا کرد
حيدر علی اف . نيستمتمايز ميان سياستمداران از مناسبات افراد عادی 

قھرمانان  ھمچونانسانی رنجاندند اما وی  ديدگاهجوانمرد و قدرتمند را از 
از آن نيرو يافت  ،نمودس يونان باستان به سرزمين عزيزش آمد، آن را لم

  .»قرار گرفت خود و در رأس خلق
اشعار صمد  با احساس و ھيجانحيدر علی اف  مراسمدر اين 

   :ون را به ياد می آوردغورو
  

  از تن جدا کی گشته جان،«
  »آذربايجان آذربايجان

   
سالگی محمد  ۵٠٠جشن سالروز  فا الچين افندینويسنده معروف 

در مراسمی رسمی . خوب به خاطر دارد ارفضولی در ترکيه را بسي
آھنگ ملی  به اجرای واا سکينه اسماعيل ،ده معروف آذربايجاننخوان

افندی الچين . پرداخت) ه امبه کوچه ھا آب پاشيد( »کوچلر سو سپميشم«
     اين آھنگ بر حيدرکه  تأثيری کردن احساسبرای «: می گويد اف

آن منظره تا به حال در . بودر نبه ھوش سرشا ینياز ،علی اف نھاده بود
می انديشيدم  .من به حيدر علی اف نگاه می کردم. جلوی چشمان من است

شخصی که تا اين اندازه به فرھنگ آذربايجان و موسيقی ملی عشق می 
ً آن سال ھا که  ،ورزد چطور توانست دور از وطن عزيز خود مخصوصا

   »؟را تحمل کردچگونه اين . زندگی کند ،بسر می برد تنھايیدر 
  

به وی و دانش ، ھنر ملی و علم اصيلفرھنگ  نابسرچشمه ھای 
بوديم که حيدر علی اف تا چه اندازه پيش تر گفته . بخشيدنيرو می 
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حسين جاويد توجه نشان می داد و تا چه  ھنرینسبت به ميراث  دلسوزانه
اندازه تالش نمود تا توانست نام و اشعار وی را به دنيای امروزی 

بزرگان  رديفاوغلو محمدعلی اف نامی ديگر در  يوسف حيدر. بازگرداند
وی رئيس آکادمی علوم . رودعلم و فرھنگ آذربايجان به شمار می 

جمھوری، رئيس دانشگاه دولتی و عضو وابسته آکادمی علوم اتحاد 
   .شوروی بوده است

 ضيافتی رسمی به افتخار نودمين سالروز تولد ١٩٩۶در سپتامبر سال 
مراسم سالروز تولد يوسف محمد . در کاخ جمھوری برپا شد اين انديشمند

حيدر علی اف . علی اف در سطحی وسيع در جمھوری گرامی داشته شد
ما به شھروندی برجسته است  ھمهاين دين « :در آن مراسم سخنرانی نمود

را در ھمه جھان معروفيت بخشيد و در اين علم پيشرفت  نیميھکه علم 
آورد و در سطحی بی نظير شخصيت خود، اغنای روح  ه وجودبجديدی 

    ما در حافظه مان يوسف محمد. ملت خود را نمايان ساخت ھويتو 
ژنراتور پايان ناپذير ايده ھای جديد و : علی اف را چنين حک نموده ايم

 یو عملگرای درخشان، تشکيالتی و زحمتکشتئوريسين استادی اصيل، 
   .»ود و چنين در حافظه ملت ما خواھد ماندچنين ب. خستگی ناپذير

رئيس جمھور آذربايجان در يکی از زيباترين قسمت . دو سال گذشت
تنديس به گونه ای . ھای باکو از تنديس محمد علی اف پرده برداری کرد

ھمين تازه نشسته و در انديشه خود فرو رفته است که انگاری دانشمند 
سيل بی انتھای انسانی در  دارد و قراردر پشت سر وی قلعه کھن . است

نسل ھا جای خود را به ديگران می دھند و می . روان استوی پيش روی 
   .روند

بر اساس سنت قديمی ملت « :حيدر علی اف در اين مراسم می گفت
ً در مشرق زمين  تنديسآذربايجان نصب  افراد ھم در کشور ما و عموما

ود و تالش می کرد تا از الگوھای اما ملت ما پيشرفت می نم .نبودپسنديده 
جھانی در زندگی خود استفاده کند و با اين الگوھا غنا می  فرھنگ زيبای
در قرن بيستم در سرزمين آذربايجان در پايتخت آذربايجان در کنار . يافت

 به وجود نيزآثار معماری بسيار کھن، زيبا و باعظمت آثار مجسمه سازی 
   ...بخشيدغنا و زينت بيشتری مين ما زندگی سرزو اين به  آمده است

سالگی يوسف محمدعلی اف را به  ٩٠سالگرد  ١٩٩۶ما در سال 
اين نشانه ارزشی است که نسل . عنوان جشن سراسری ملی برپا ساختيم
من بسيار خوشحالم که مصوبه . امروزی به خدمات وی می نھد

در شده گراميداشت ياد يوسف محمدعلی اف که از سوی من دستور آن صا
اينجا دختر يوسف محمدعلی اف عالی سخنرانی کرد و  .عملی گشت ،بود
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سپاسگزاری خود را از ھمه کسانی که در ساخت اين مجسمه شرکت 
 اوامن ھم در ادامه سخنان سودا محمدعلی . ابراز داشت ،داشته اند

سپاسگزاری خود را از ھمه کسانی که در ساخت اين مجسمه شرکت 
وا من اسودا محمدعلی  به ھنگام سخنرانی. ر می دارماظھا ،اندداشته 

ً دختروی احساس کردم که  وی عالی . ھمان پدر است شايسته واقعا
شايد استعداد فطری محمدعلی اف به فرزندانش نيز به . سخنرانی کرد

   .»ارث رسيده است
معاون وزير فرھنگ  ،سودا يوسف قيزی. بودحيدر علی اف حق با 

با تالش و توجه وی . از معاريف اجتماعی استجمھوری فيلسوف و 
چاپ و  ،که به پدرش تقديم نموده »آکادميک«کتابی بسيار کامل به نام 

  .دمنتشر ش
يوسف محمد در خارج از وطن نيز در روسيه و در سراسر جھان 

 مينيکصدبنا به تصميم يونسکو به مناسبت . را به ياد دارند علی اف
به نام سال يوسف  ٢٠٠۵ه آذربايجان سال تولد دانشمند برجست روزسال

مراسم يادبود ديگری که آن بد نيست از . محمدعلی اف اعالم شده است
 مراسم ؛يادی کنيم ،با شور و حرارت برگزار گرديد ١٩٩۶نيز در سال 

گمان نداريم ديگر نيازی باشد که . الگرد ھفتاد سالگی ژنرال حيدرافس
حيدر علی اف . يس جمھور صورت گرفتبگوييم اين امر نيز به ابتکار رئ

ت فردی با به سالن مملو از جمعيت نگاھی افکند و با گرمی از شخصي
افسوس که تقدير ... و دولتمردی سترگ ياد کرد پاک، بااستعداد، شھامت

خود ـ مراد و مقصود ـ را  اننبود تا وی در اين سال ھا زنده باشد و پسر
   ...آغوش کشد نوه ھايش را درببيند و  ،که ديگر مردی شده بودند

در اين مراسم ر به ياد خواھد داشت که ممراد حيدراف برای تمام ع
چگونه صدای حيدر علی اف لرزيده بود و چگونه اين انسان آھنين اراده 

صورتجلسه آن سخنرانی به . نتوانست جلوی سيل اشک ھايش را بگيرد
خانه حيدراف ھا عنوان يکی ازعزيزترين يادگاری ھای خانوادگی در 

   .جای گرفته است
   

يادآور می شويم که حيدر علی اف در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از 
وی درباره نوشتن خاطرات خويش پرسيد، گفته بود که در صورت امکان 

 یياتئجز رد اما در اين بخش ھای کوچککبرخی اتفاقات را بازگو خواھد 
بسياری از د داشت و آنھا با وجود دارد که تاريخ بدون آن وجود نخواھ

  .در يادھا می مانندخصوصياتشان 
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که لطيفه تعريف کردن حيدر علی اف را  يیانگشت شمارند آنھا...
يا خنده ھای صميمانه وی ھنگام لطيفه تعريف کردن کسی را ديده  شنيده و
برايتان منستان برای وی تعريف کرده بودند، که در اررا لطيفه ای . باشند

  : ممی آوري
   ؟يک بار از يک ارمنی پرسيدند، کارل مارکس کيست ـ

  .اقتصاددانـ 
  ؟مثل آيکانوش ما ـ

  !!!نه بابا، آيکانوش ما اقتصاددان ارشد است ـ 
دسته ای از خبرنگاران  ١٩٩٩دسامبر سال  ٢۵حيدر علی اف در ...
دبير  ،در حالی که مالقات به انتھا می رسيد. را به حضور پذيرفت هروسي
يس جمھور خواھش ئگنادی مالتسف از ر ی روزنامه نگاران روسيهشورا

   .بزند به يادگار امضاکرد تا بر کتاب امثال و حکم وی 
االن . آھان، اينجا امضا می کنم ؟کجا امضا کنم: لی اف پرسيدعحيدر 

آذربايجانی ھست اما امضا ھمان امضای قديمی به زبان اينجا ھمه چيز 
  . ه، به زبان روسی مانداست

برمی چه زمانی به  ،چنين امضايی را بر برگه نھاداولين باری که وی 
که  به دورانیيا  ؟دانشکده بهيا  ؟سال ھای تحصيل در دانشسرا به ؟گردد

اين امضا که  حال به ھر ؟امور داخلی کار می کرد در خلق ساريایدر کمي
ھمراه در سراسر زندگی با وی در انتھای خود انحنايی به دنبال داشت، 

سالگی  ١۶ـ ١۵علی اف در صحبت با مخاطبان خود می گفت که تا . بود
  .زبان روسی بلد نبود
زبان روسی را ھم در مدرسه و ھم در دانشسرا می  حيدر علی اف

لذا وقتی که وی بيان می . آموخت و خود نيز به خودآموزی مشغول بود
نصف و نيمه  منظورش نه به ه استکرد روسی را تا چند سالگی بلد نبود

دانستنی  گونهآندانستن بود و نه به صحبت عادی کوچه و بازار بلکه فقط 
که بر زبان بيگانه ھمچو زبان عزيز مادری خود مسلط بوده و بتوان 

   .صحبت کرد
   

روس ھا و روسی زبان  ٩٠و اوايل دھه  ٨٠در اواخر سال ھای دھه 
ارک تحصيلی مؤسسات آذربايجانی ھا مد. آذربايجان را ترک می کردندھا 

ديگر مدرک آنھا در وطن مورد . عالی روسيه را به کناری می انداختند
جبھه خلق در رأس حکومت  قرار گرفتنبا . پذيرش قرار نمی گرفت
در اينجا از عبارتی که در چين در نيمه قرن ( آذربايجان انقالب فرھنگی

ون ھ«. تگسترش ياف) گذشته مورد استفاده قرار گرفت کمک می گيريم
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در . ھا و آکادميسين ھا را برکنار می کردندپروفسور ھای جديد »وی بين
آکادمی نفت باکو که از  .ی خودشان باز می شد”دانشگاه ھا“روستاھا 

سه يعنی  ١٩٩٢در دسامبر سال  شھرتی جھانی برخوردار بود، متأسفانه
فعاليت آموزشی خود را از سر  ،ماه پس از آغاز سال تحصيلی جديد

   .رفتگ
می ...« :می گويد ،حيدر علی اف وقتی آن دوره ھا را به ياد می آورد

اغلب  ،اما پس از آنکه من به آذربايجان بازگشتم دانيد، خودنمايی نباشد
روابط بين روسيه و آذربايجان برای ما مفھوم  هالبت. روس ھا بازگشتند

توسعه و  و ده شما بگويم که آذربايجان در رشمی توانم ب... بزرگی دارد
   .»داستحکام ارتباطات خود با روسيه موضع ثابتی دار

بانفوذترين رجال فرھنگ و نمايندگان برجسته روشنفکران آذربايجان 
بختيار وھاب زاده  به گواه شاعر خلق. نيز با اين موضع ھم عقيده بودند

شما می دانيد که من در تمام طول عمرم تأکيد « :استناد می کنيم
اما ما مکتب بزرگ زبان روسی و فرھنگ روسی . ”رک، ترکت“: داشتم
بی  شوروی یکه سيستم تحصيل انگونهھم. يمه اپشت سر گذاشت ھم را

فرھنگ . استنظير بی  به ھمان نسبت نيز سيستم تحصيل روسی ستھمتا
   .»حق يکی از قله ھای فرھنگ جھانی استروسی ب

   
  

  ، باکو٢٠٠١ سال ژانويه ٩
  

 »روسيه«در مقابل پلکان ھواپيمای  باکو »بينه«ه آن روز در فرودگا
. يس جمھور روسيه شتافتئر ،حيدر علی اف به استقبال والديمير پوتين

تشريفات رسمی، به اھتزاز درآوردن پرچم ھا، سرود ملی، کودکانی با 
ھمه چيز کلی  به طوريس گارد تشريفات و ئرادای احترام لباس ملی، 

يس جمھور روسيه ئاين اولين ديدار رسمی ر. دبود که بايد باش انگونهھم
 وسال پس از فروپاشی حکومت شوروی  ١٠آذربايجان در طول  از

به  قرن و ھزاره جديد اوايلدر  ٢٠٠١نخستين سفر خارجی پوتين در سال 
 ١٠والديمير پوتين برخالف سلف خود که در طی اين  .حساب می آمد

 ،ه بودندنداد »افتخار«خود  سال حتی يک بار آذربايجان را با توجھات
، آمادگی صميمانه خويش را برای توسعه ارتباطات خوب با کشور ھمسايه

علی اف نيز دلخوری خود را . ابراز نمودجمھوری مستقل آذربايجان علناً 
  .ساختگذشته ای نه چندان دور کتمان ندر  مناسباتاز عدم برقراری اين 
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 حيدر علی اف ذربايجانيئت نمايندگان روسيه و آمذاکرات ھ در
 ً يس جمھور ئامروز سفر رسمی ر« :به اين موضوع اشاره کردمستقيما

من از صميم قلب به شما . فدراسيون روسيه به آذربايجان آغاز گرديد
می خواھم . جناب والديمير پوتين به مناسبت اين ديدار خوشامد می گويم

اص در آذربايجان از اينکه شما دعوت من و البته خواست بسياری از اشخ
مراتب  ايد، را پذيرفته و طی سفری رسمی به آذربايجان تشريف آورده

   .سپاسگزاری عميق خود را اعالم نمايم
اگر بگويم اين سفر اھميتی تاريخی دارد چرا که پس از يست مبالغه ن

ن ودست يافتن آذربايجان به استقالل سفری از جانب رھبری فدراسي
البته شايد برخی داليل در اين . رت نگرفته استبه آذربايجان صوروسيه 

به  .مھمی است بسيارامر دخيل بوده باشد اما باز ھم برای ما اين عامل 
ھمين خاطر می خواستيم که اين سفر صورت گيرد و اين امر به وسيله 

ديه در دوره کاری مشترک در ترکيب اتحا ما. محقق گرديدوالديمير پوتين 
کشورھای  جامعهدر شورای رھبران  و المنافع کشورھای مستقل مشترک

مستقل مشترک المنافع و در مالقات ھای دوجانبه به اندازه کافی خيلی 
شديم و در ھمه مسائل به حسن تفاھم بزرگ  آشنا و نزديک با ھمخوب 
   .»رسيديم

 رژيم حقوقیارتباطات اقتصادی، : بودموضوع مذاکرات گسترده 
   ...وسازمان يافته  رائمه با تروريسم و جدريای خزر، قره باغ، مبارز

يس جمھور روسيه وظيفه خود دانست که از حيدر ئر ،والديمير پوتين
استرداد خاطر ه علی اف و از ھمه مسئوالن جمھوری آذربايجان ب

 ،اشخاصی که در انفجار خانه ھای مسکونی در داغستان دست داشته اند
 :ی در ادامه سخنان خود افزودو. نمايدخود را اعالم سپاسگزاری  مراتب

ما می دانيم که پس از تحويل اين جنايتکاران به روسيه خود شخص شما «
از خود  تروريستی قرار گرفتيد اما شما نترسيديد وعمليات مورد تھديد 

   .»نشان داديد پايمردی
يس جمھور روسيه از حيدر علی اف مخصوصاً به خاطر توجه وی ئر

  . به زبان روسی تشکر کرد
ً تمام مدارس  :والديمير پوتين تا آنجا که من می دانم در باکو تقريبا

ھستند  فعالنيز  کنونا ،روسی زبان که در دوران شوروی فعاليت داشتند
اين امر بار ديگر تصديق . و پايه ھای توسعه زبان روسی حفظ شده است

ً ھم ر آن که رھبران آذربايجان ھم ب انگونهمی کند که ھمکاری ما حقيقتا
   .آينده را نشانه رفته است ،تأکيد دارند

   .ھمنه فقط مدارس، دانشکده ھا : حيدر علی اف
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استفاده از زبان اين امر بدان معنی است که محدوده : والديمير پوتين
ً نشانگر آن است که ما پايه ای خوب برای  و روسی کم نمی شود حقيقتا

رھنگ و ھنر در آينده نيز ما انتظار داريم که ف. توسعه ارتباطات داريم
   .حلقه بھم پيوستگی ارتباطات ما باشد

 و طق روسيه نظير داغستان، آستراخانعده ای از رھبران برخی منا(
يس جمھوری فدراسيون روسيه به آذربايجان ئاوستيای شمالی به ھمراه ر

  )آمده بودند
بخش ھمکاری متقابل، ھمکاری  ترين مھماز نظر ما : والديمير پوتين

   .فدراسيون روسيه با آذربايجان می باشد مناطق
اھميتی استثنايی ديدگاه شما درباره ھمکاری با مناطق  :حيدر علی اف

جھت برقراری روابط  تالش در. يادآوری کنممی خواھم تاريخ را . دارد
ند سال پيش چفدراسيون روسيه با آذربايجان از  مناطقاقتصادی ميان 

فدراسيون که به آذربايجان نزديک  مناطقرخی بايد بگويم ب. آغاز گرديد
پيشنھاد آنھا در مورد اين  و ما نيز از شدهدر اين امر پيشقدم  ،ھستند

اما اين امر موجب رنجش حکومت مرکزی  .ھمکاری استقبال نموديم
   .روسيه گرديد و حتی با مخالفت آنھا روبرو شد

   ...يمه اشيد، اين درد را ديگر کيويچعلی حيدر : والديمير پوتين
 کنونمن به اين خاطر بر روی آن تأکيد دارم که ا :حيدر علی اف

وی استاندار  در آن زمان( ينوگوژ. ديگر شما اين پيشنھاد را می دھيد
. اينجاست) درگذشت ـ مؤلف ٢٠٠۴در سال  وی. بود آستراخانواليت 
آماده . ه بودبه اينجا آمدکه به خاطر دعوت ما باشد خاطر داشته  به شايد

 ؟طور شد چرا اين :دستور آمد مسکويم که ناگھان از ه بودعقد قرارداد شد
اما . چيزھا با فالن چيز موافق نيستيم و از اين قبيل ؟نشد آن طورچرا 

مسئله در مورد ھمين . کنيماکنون ما باز ھم موافقت خود را اعالم می 
در اين  نظر شما. تکرار شدفدراسيون روسيه  مناطقداغستان و ديگر 
کامالً مطابقت دارد زيرا روسيه کشور عظيمی است و  مسائل با نظر ما

ً که در ھمسايگی ما ھستند مناطقی فدراسيون حتی  مناطق از نظر بعضا
   .ی می کنندپتانسيل اقتصادی با آذربايجان برابر

 :ند داشدميراف معتقد استاآکادميسين افر ،رجل معروف اجتماعی
 شھيدان آرامگاهدر پوتين . و. ن سفر ادای احترام وايقابل توجه رويداد «

در  ١٩٩٠ژانويه سال در کشته شدگان عمليات سرکوب ارتش شوروی به 
گويا روسيه دموکراتيک بر زير صفحات دراماتيک . باکو بوده است

نيز با رضايت عميق آذربايجان  امر گذشته شوروی خط می کشيد که اين
   .»روبرو گشت
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پس از مذاکرات در کنفرانس مطبوعاتی مشترک تأکيد والديمير پوتين 
سال اخير به  ١٠نيامدن رھبری حکومت روسيه در طول « نمود که

 دو مناسباتسرزمين آذربايجان به عنوان نقطه ضعف بزرگی در توسعه 
  .»در توسعه ھمکاری ھای منطقه ای به حساب می آيد نيزجانبه و 
   .گشت بازمیری يلتسين سال به دوران زمامدا ١٠سال از اين  ٩

ارزش يمير پوتين در تدارک سفر به باکو ھديه ای غيرعادی و باوالد
يس جمھور آذربايجان آماده نمود و اين ھديه را در مالقات با ئبرای ر

   .دانشجويان دانشگاه اسالو به وی تقديم داشت
حيدر علی اف « :اظھار داشتيس جمھور روسيه در اين مراسم ئر

 آموزشکدهگذراند و در آنجا  در شھر عزيزم پترزبورگ را مدتی طوالنی
وی ھنوز نمی داند و برای وی ھم اين غيرمنتظره . ويژه را به پايان رساند

من از ھمکارانم خواھش کردم تا برخی از اسناد آرشيوی را ورق . است
 شده در آن نوشته کهمکتب ويژه است  اتماماين برگه گواھی . بزنند
به  .”١٩۴٩می سال  ١۶مه ستوان دوم علی اف حيدر، گواھينا“ :است

من ھمه را نمی خوانم اما بعضی ھا را می . ھمراه نتايج تحصيلی وی
نمره  ،آمادگی چکيستی ؛نمره عالی، ماترياليسم تاريخی و ديالکتيک. خوانم
جغرافيای اقتصادی سياسی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و  ؛عالی

 ،آموزش نظامی ؛بی نمرهقبول  ،ادبيات ؛عالینمره ، کشورھای خارجی
 یمن فکر می کنم نمره ديگر. نمره عالی، زبان روسی ؛بی نمرهقبول 

درس  انگونهاگر دانشجويان دانشگاه شما ھم. ھمه عالی ،اينجا وجود ندارد
وقت  آن، يس جمھور آذربايجان درس می خواندئکه زمانی ر بخوانند

افرادی صاحب صالحيت قرار خواھد  مسئله رشد و ترقی کشور در دست
   .»گرفت

در دانشکده  پس از پايان مکتب ويژه لنينگرادیدو سال حيدر علی اف 
وی به . پذيرفته شد) ی کنونیدانشگاه دولتی باکو( تاريخ دولتی آذربايجان

ه صورت غيرحضوری ادامه ب دليل شرايط و مشغله اداری و کاری
   .می رسيد ،گ از دستانش گرفته بوداما بايد به آنچه که جن تحصيل داد

ھمکالسی دانشسرای  ورفيق قديمی علی اف در آزمون پذيرش، حيدر 
رفقا تصميم گرفتند که با . چه تصادفی ؛دولت محمداف را ديد ،نخجوانی
 اين شرايط کمک نمود تا اتفاق جالب توجھی که برای حيدر . ھم باشند

رخ  ١٩۵١آگوست سال  ١۴علی اف در امتحان کتبی زبان روسی در 
نمره  ،رفقا در درس تاريخ اتحاد جماھير شوروی. در تاريخ ثبت شود ،داد

امتحان بی نمره زبان آذربايجانی را که به صورت کتبی بود . عالی گرفتند
. و امتحانی ديگر از ادبيات آذربايجان را با موفقيت پشت سر گذاشتند
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گرفت اما برای امتحان عالی نمره حيدر در امتحان شفاھی زبان روسی 
مطمئن بود انشا را بدون حتی  با آنکه ،کتبی نمره خوب به وی داده شد

  .موضوع داده شده را کامالً توصيف نموده استيک اشتباه نوشته است و 
استاد « :را به خاطر دارد ١٩۵١دولت محمداف آن روز آگوست سال 

ھر نمره ای که می گفت که انشای شما . تأکيد داشت دتصميم خو روی بر
حيدر . ھر جا می خواھی برو و شکايت کن. گرفته است ،لياقتش را داشت

رئيس . علی اف برگه امتحانی خود را گرفت و نزد رئيس دانشگاه رفت
 دانشگاه به حرف ھای حيدر علی اف گوش داد و دستور داد تا انشای

   .»مورد بحث به کميسيون گذاشته شود
که کميسيون ھفت نفره برای اين رفيق از جای ديگری نيز شنيديم 

بود يا نه، به دنبال آن ديگر  اينگونه حال .»پختند«مصر امتحان کاملی 
دانشپذير دانشکده تاريخ  ٢۶۵٩شماره کارنامه اکنون نسخه اصلی . نيستيم

حيدر عليرضا اوغلو  ،کيروف آذربايجان. م. سموسوم به دانشگاه دولتی 
بر  »زبان و ادبيات روسی«در قسمت  ٣ند در ب. علی اف در مقابل ماست

نوشته  عالیامتحان کتبی خط کشيده شده و باالی آن نمره  خوبروی نمره 
تصحيح نمره  :مطابق معمول قيد گرديده است کارنامهدر ذيل . شده است

رئيس کميسيون به جای  .امضا. قابل قبول می باشد »عالی«به  شده
   .ھمکار خود پوزش خواسته است

رخواستی که حيدر علی اف به رئيس دانشگاه پروفسور حاجی در د
می خواھم تحصيالت عاليه کسب کنم و « :اف تسليم نموده بود آمده است

   .»دانش خود را در رشته علوم تاريخ باال ببرم
  .وی با افتخار از عھده اولين درس تاريخ برآمد

خود نيز با گرفت و از پايان نامه  عالیدر ھمه امتحانات ورودی نمره 
   .دفاع نموددرجه عالی 

از  دور،در حافظه دولت محمداف صحنه ھای جالبی از آن سال ھای 
ر ب ...ومتحانات بی نمره ابرای  کمشتر ھای ه شدنآماد ،درس خواندن ھا
  .جای مانده است

دولت پس از امتحان بی نمره بعدی تصميم گرفت به يکی از بستگانش 
آماده می  حيدراما . سری بزند ،تری بودکه در کلينيک چشم پزشکی بس

شنيد دولت  حيدر به محض آنکه. دنبال کار خود به جايی برودبه شد تا 
. آنجا می آيدبه ھمراه وی گفت که وی نيز  ،می خواھد به کلينيک برود

که فکر می کرد حيدر می خواھد به خاطر او به کلينيک بيايد، دولت 
   .ار داریتو خودت خيلی ک هآخ: مخالفت کرد

  .هندار اشکالی، هندار اشکالی: و حيدر پاسخ داد
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چرا دوست ديرين من برنامه خودش را که تنھا در کلينيک متوجه شدم 
   .عوض کرده بود

حيدر اعتراف کرد که يکی از آشنايان وی در اينجا کار می کند و به 
کمی منتظر باش تا من به او سر بزنم در غير اين صورت اگر : من گفت

   .شود، ناجور می شودز آمدن من باخبر ا
دقيقه وی با خانمی زيبا و جوان از اتاق پزشک بيرون  هپس از دو س

  .آمد
   .خواھر دوستم تامرالن ،اين ظريفه خانم است ،دولت ـ

ھم فرصت را برای شوخی من  ،وقتی ظريفه به نزد بيماران برگشت
ديدن فاميل خودت مثل اينکه تو برای « :و به حيدر گفتمغنيمت شمردم 

   .»نه فاميل من ،مدیاواينجا 
   .پس حاال بريم پيش فاميل تو: حيدر نيز با تبسم گفت

طولی نکشيد که من به مناسبت عروسی حيدر و ظريفه خانم به آنھا 
 ،حيدر علی اف دوست داشت. تبريک گفتم و مدتی بعد سويل به دنيا آمد

ً يادآوری کند که چگونه وی را، افسر  چکيست را به زايشگاه راه غالبا
  ... .نداده بودند

پدر ظريفه (علی اف  خواھر عزيز ،وااشاماما علی عسگر آن موقع
شاماما خانم . بودباکو  ۵رئيس زايشگاه شماره  )خانم و پدرخانم حيدر

اکنون ھمان زايشگاه . قھرمان کار سوسياليستی بودنيز و  برجسته یپزشک
      وقتی حيدر. تغيير نام يافته است واابه زايشگاه شاماما علی عسگر

را نيز ھمچون  اوشاماما خانم  ،علی اف ظريفه خانم را به زايشگاه رساند
 وظيفهشما . شما نبايد اينجا بياييد« :ديگر پدرھای آينده به خانه فرستاد

   .»يمياز اين به بعد ما خودمان از عھده اش برمی آ انجام داديد،خودتان را 
سال از آن روز گذشت تا آنکه حيدر علی اف که ديگر چندين و چند 

در جھت اھدای دستگاھی کمياب که  ،رئيس جمھور آذربايجان شده بود
مقام و  مھمان عالی. به زايشگاه آمد شده بود،داده  سفر ژاپن به وی

زايشگاه نوزادان موسوم به سالن ھمراھان وی را طبقه به طبقه تا سالن 
   .آرزو بردند

چطور شما ما را به اينجا راه : کشيد و گفت درھماف ابرو  حيدر علی
   .در برگردانده بود آستانه يادم ھست که شاماما خانم ما را از ؟داديد

استثنائاً فقط برای شما اين کار را کرديم جناب . ـ ما ھم برمی گردانيم
  .رئيس جمھور
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 پزشکیدکترای علوم  ،پروفسور نائله موسی قيزی شمس الدينسکايا
. خود برای ما تعريف نمود کوچکاين رخداد جالب را در اتاق کار 
نوشته ھای خود را کنار  نشسته بود،دخترک دانشجويی که در کنار وی 

صدای استاد وی را به . گذاشته و محو صحبت ھای مرشد خود شده بود
   .»کمد عکس ھا را به من بده داخل اگر زحمت نمی شود از« :خود آورد

آنھا در مدرسه و . خل عکسی قديمی به ما لبخند می زندظريفه از دا
در  نائله خانم درعکسی ديگر. خواندندمی بعدھا در دانشگاه با ھم درس 

خيلی خوشحالم : گفت ،که تصوير شاماما خانم را به ما نشان می داد حالی
   .ھستند مھميشه کنار مثل فئودور نيکاليويچ ايلييناز اينکه آنھا 

بيماری رئيس چندين ساله کرسی مامايی و  ،لدينسکاياپروفسور شمس ا
ھمکاران  علمی خود را بهرساله آذربايجان  پزشکیدانشکده  ھای زنان
 و روسیحاذق ، پزشک يويچ ايليينالفئودور نيک استاد خود خود و به

اين رساله خود از نائله شمس الدينسکايا در . تقديم نمود نويسنده معروف
نام می  »نيانگذار مامايی علمی و تجربی در آذربايجانب«ايليين به عنوان 

  .برد
نائله . ده ھا ديدار صميمانه با استاد در ذھن وی به يادگار مانده است

به ياد دارد که روزی با شاپوی دوست داشتنی لبه دار خود به اتاق خانم 
 پروفسور. گيسوان بلند وی از زير شاپو آويزان بود. استاد ايليين آمده بود

شما  ،نائله: می پرسد ،که چند مدتی بود بينايی خود را از دست داده بود
   ؟ھمين االن از بيرون آمديد

   ؟، شما از کجا متوجه شديدیـ بل
   ؟داشتيدچه کالسی  .ـ از ھوای تازه

  ...و ليسم ديالکتيک، تاريخ ماترياليسمـ ماتريا
   ؟اينھا بدرد چه کسی می خوردـ 

پروفسور  ،نينگراد بازگشتدر لعلمی خود  وقتی نائله از مأموريت
شھر عزيز . از حال و ھوا و نمای پترزبورگ سراغ می گرفت دائمايليين 

در دانشکده شايعه بود که ايليين از بستگان . وی اصالً عوض نشده بود
 فئودور. کف يکی از قھرمانان انقالب کبير می باشدنيلوراسک فئودوردور 
يای بالتيک بود که بعدھا از سوی استالين کف از ملوانان درنيلوراسک

ً . ناميده شد »دشمن خلق« دختر دشمن «نائله را نيز رودررو و مستقيما
دبير کميته اجرايی  ی،موسی شمس الدينسکش پدر. می ناميدند »خلق

سال تبعيد در اردوگاه فرستاده  ١٧به  ١٩٣٧در سال آذربايجان مرکزی 
   .شد
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 :تگو با ما به اين موضوع اشاره می کندنائله شمس الدينسکايا در گف
 .جايش بود ھنوز درخت کاج در خانه سر .بعد از سال نوی ميالدی بود«

   .»پس از چند روز مادرم را ھم بردند
با موفقيت مدرسه را به پايان رساند اما . دخترک با مادربزرگش ماند

ی که به نامه ا. نمی پذيرفتند ،که آرزويش بودپزشکی ده کوی را در دانش
از پايتخت به زودی نوشته بود به وی کمک کرد و در کمال تعجب  مسکو

شمس الدينسکايا اجازه شرکت در امتحان . م. به شھروند ن« :پاسخ رسيد
  .»داده شود

می پروفسور شمس الدينسکايا  ی ميزب روکتاز جمله ايليين  »آثار«
نوشته شده  ارگياد به در داخل کتاب با امضای بيوه پروفسور ايليين. باشد
به نائله شمس الدينسکايای عزيز و خوب ما، به ياد استاد و انسان « :است

  .»ايليين. ن. بزرگ ف
جای تحسين دارد که در باکو و در آذربايجان ھنوز ياد و خاطره چنين 

   .داشته شده است هااشخاصی زنده نگ
 هرايس صندوق بين المللی پول در سفری که به ھمئر ،دسيومجناب کا

   يس جمھور حيدرئمورد استقبال گرم رداشت، ھمسرش به آذربايجان 
در اين ديدار حيدر علی اف قاليچه آذربايجانی را به . علی اف قرار گرفت

شما را به ياد  بگذاريد اين قاليچه: دسيو ھديه نمود و گفتمھمسر کا
  .دزکشورمان بيندا

    جناب: ديس جمھور افزوئدسيو ضمن سپاسگزاری از رمانم کاخ
 به ويژهمن دقيقاً ھمين نقش و . علی اف، مثل اينکه شما ذھن مرا خوانديد

  .ھمين ترکيب رنگ ھا را دوست دارم
 حضور در اينجا: گفت ،که لبخند می زد در حالی عالی رتبهشوھر 

مثل . يس جمھور ذھن ھمسرم را می خواندئر !برای من خطرناک است
   .يماينکه بايد زودتر از اينجا برو

صميمانه آنھا به سال ھای فعاليت حيدر علی اف در شورای  گفتگوی
به علی اف . وزيران اتحاد جماھير شوروی و پوليت بورو کشيده شد

ھمان اتاقی که زمانی  اشاره کرد، بهروزھای کاری خود در اتاق کرملين 
ر خلق اکميس، خلق ھایراف معاون اول استالين در شورای کميسومولوت

. ر مشغول بودخارجه و از نزديک ترين ھمرزمان استالين به کا در امور
مند بود، ه دسيو که به تاريخ عالقمجناب کابرای  مولوتوف گويا شخصيت

که مخالف  مولوتوفدسيو اعتقاد داشت مکا. آمدجالب توجه به حساب می 
. ه بودقرار گرفتغضب مورد غيرمنصفانه  ،خروشچف به شمار می آمد

بيان برخی  را برای وی توضيح داد و در عين حال با خود ديدگاهعلی اف 
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جناب . را برای آنھا مجسم ساختاز صحبت ھا جلسات پوليت بورو 
 :با دقت گوش می داد و از قدرت حافظه علی اف متعجب می شدسيو دمکا
   »!؟شما چگونه می توانيد ھمه اينھا را به خاطر داشته باشيد«

 ،تر ھم گفته بوديم که پيش انگونهھمحافظه حيرت آور حيدر علی اف 
بسياری از مخاطبان را متعجب می ساخت که می توان شھادت ھای بسيار 
تأثيرانگيزی را از آنھا که در طول ده ھا سال با حيدر علی اف آشنا بوده 

می  بسندهما تنھا به چند نمونه از اين خاطرات . نقل نموددر اينجا  ،اند
   .کنيم

 ٢٣رئيس کميته امنيت دولتی جمھوری در  ،ژنرال حيدر علی اف
 ،در اتاق کار خود با مھندس جوان خاقانی باقراف ١٩۶٨دسامبر سال 

پدر وی نيز يکی . پرداختصحبت  پتروشيمی بهفارغ التحصيل دانشکده 
از قديمی ترين چکيست ھای آذربايجان بود و خاقانی نيز می خواست راه 

، تئاترھايی که فنیه پيشرفت ھای جديد علی اف در زمين. پدر را ادامه دھد
از پاسخ ھای . پرسيد از وی ھايی که خوانده ذوق موسيقی و کتاب ديده،

ادبيات خاقانی مشخص گرديد که جوان اھل مطالعه ای است و از 
 وطنیدرمی آورد اما از ادبيات  کالسيک روسی و خارجی خوب سر

علی اف به وی  .ه استخواندتنھا نظامی و فضولی را  ،کمتر آگاھی دارد
آن موقع شناخت؛ بايد ادبيات و فرھنگ ملی خود را نيز « توصيه کرد که

کاملتر به روی انسان باز خواھد به نحوی است که ثروت فرھنگ جھانی 
 .پايان صحبت از خانواده بزرگ باقراف ھا پرسيد حيدر علی اف در. »شد

   .از برادران و خواھرانش پرسيد
که زندگی علی اف فراز و  انگونهھم. ار گذشتسال از آن ديد ٢۴

 زندگی باقراف نيز حوادث بسياری را در ،نشيب بسياری را به خود ديد
کميته محافظت مرزی  تمعاونبه خاقانی که اکنون . خود جای داده است

. به نخجوان به ديدار حيدر علی اف می آيد ،شده بودانتخاب آذربايجان 
ند و قبل از آنکه به اصل مطلب بپردازند، علی اف از وی پذيرايی می ک

   .جويا می شود را خاقانی ال پدر، مادر، خواھران و برادرانح
تعجب  ،اوغلو ھنوز ھم وقتی به اين ديدار اشاره می کند خاقانی محمد

داشت که در خانواده ما  خاطربه ھنوز وی « :استاز چھره اش نمايان 
   .»چند بچه بود

مگر می شود : يز نمونه ای جالب نقل می کندفاطمه عبدهللا زاده ن
اما در  ؟ی و حتی کم اھميت را به ياد داشته باشدئجز بسيارانسان موارد 

در ضروری ترين لحظات . تشوجود دا صوصيتیحيدر علی اف چنين خ
می توانست وقتی به روستايی می  او. نمودمی  الزم را اظھاراطالعات 
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مالقات  ویبا  ياسال پيش ديده  ٢٠ و شايد حتیسال  ١۵شخصی که  ،رود
يس کالخوز ئفالنی ر ؟يادت ھست !واقف« :به اسم صدا کند است را داشته

تو شکايت کرده بودی . بود و محصوالت در مزرعه فالنی انبار شده بود
   »؟يادت ھست. که برداشت محصول بد ساماندھی شده است

اين « :ی کندخانم عبدهللا زاده از اين مطلب چنين نتيجه گيری م
 ھمچو آن ،که کامالً می توان درک کرد بود شايد غروری. خودنمايی نبود

مغز او با . پھلوان و بھادری که عالقه دارد زور بازوی خود را نشان دھد
کامپيوتر برابری می کرد اما کامپيوتری که اگر راستش را بخواھيد ھنوز 

   .است ساخته نشدهمثل وی 
يک ه روستايی دورافتاده و يا ديدار از وی می توانست سفر خود ب

متفاوت مثالً به ھنگام ديدار با نويسندگان و  کامالً مؤسسه را در شرايطی 
وی در اين جلسات، . يا در جلسات بزرگ حزبی به موضوع ارتباط دھد

صحبت ھای خود با استادکار حفاری، با يک چوپان و يا با افرادی که از 
ی آمدند اما از بينش فکری و سياسی قويتری ديد ديگران عوام به حساب م

   .»دد برخوردار بودند را نقل می کرنسبت به ھمين افرا
   

جالب است بدانيم حيدر علی اف خود درباره حافظه بی نظيرش چه 
   :می گفت

ھر آنچه . متنی نمی نويسم وقت قبل از سخنرانی می دانيد، من ھيچ«
نکه بعضی اسناد و ارقام آی اما برا. ھست ،که بايد در ذھن من باشد

خدا را . اضافه را ذکر کنم، من تقاضا می کنم و به من اطالعات می دھند
شکر حافظه من خوب است و به ھمين خاطر خيلی چيزھا را به خاطر 

   .دارم
من حتی در دوران شوروی ھم اصوالً بدون متن . و اما يک نکته ديگر

سخنرانی کردم اما به من  هاينگونيک بار  مسکودر . سخنرانی می کردم
شما می خواھيد  ؟ھمه با متن سخنرانی می کنند شما چرا. گفتند که نکن

اينکار برای اين نبود که بخواھم  ؟خود را متمايز از ديگران نشان دھيد
ھر کسی عادت خودش را دارد و اين عادت مدتھاست . تمايز نشان بدھم

است و ھر روز به اين کار  اگر فردی کارش را بلد. که در من وجود دارد
اين ذھن را  .سازددر حافظه اش جمع می  را پس ھمه اينھا ،استمشغول 

مثالً آن وقت که می خواھيد  اينھا يک روزه .ساخته و پرداخته می کند
نمی آيند بلکه آنھا به مرور زمان شکل گرفته و  به وجود ،سخنرانی کنيد

، در مواقع مورد لزوم بيرون می انسجام می يابند و ھر زمان که نياز باشد
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از مصاحبه با روزنامه برگرفته ( .»می کنمصور ت اينگونهمن خودم . آيند
   )١٩٩٩دسامبر سال  ٢۵نگاران روسيه، 

  
   

  تابع وی بود »دبيرخانه آسمان«حتی 
  

در  ،که حيدر علی اف را از نزديک می شناختند بسياریاشخاص 
نھفته در وی به ذاتی  وخ طبعیاز ش ویکنار حافظه فوق العاده قوی 

 .حيدر علی اف به بذله گويی ديگران ارزش می نھاد. گرمی ياد می کنند
يکی از شايد از ميان خوانندگان ما کسی رئيس جمھور را در حال تماشای 

بار در باکو برگزار  که اين و شاد حاضرجوابجوانان  پکلو اتمسابق
 اف از ته قلب می خندد، کادرھايی را که علی. ديده باشد ،شده بود

حيدر علی اف در سخت ترين شرايط . داده استنشان  نيز مسکوتلويزيون 
  .نيز اين حس خوش مشربی را ترک نکرد

که حيدر علی اف از  را آن روزھا يکی از اتفاقات گوسمان ائيلميخ
ھمه سمت ھای خويش به کنار گذاشته شده بود و ديگر يکی از 

در خانه سينما « :يادآوری می کند ،ساب می آمدمسکويی به حبازنشستگان 
يم بيک ھپسر مقصود ابرا ،برای اولين بار فيلم جديد مراد ابراھيم بيک اف

اف نويسنده معروف آذربايجان که در روسيه نيز از شھرت خوبی 
مقصود از روی احترام علی اف را . آمد درمیبه نمايش  ،برخوردار است

اما . و کامالً مطمئن بود که علی اف نمی آيد نيز به اين اکران دعوت نمود
حيدر  ماشين ھای خارجی جلوی خانه سينمادر ساعت مقرر پشت سر 

رئيس  ،فوساشا ايوان. قديمی پياده شد ”مسکويچ“ علی اف نيز از ماشين
   .حيدر علی اف و دختر او سويل را آورده بود محافظان سابق

و به ھر دو ابراھيم بيک  علی اف از فيلم کارگردان جوان خوشش آمد
 افتخارمھمانان پر. مھيای رفتن شداف به جھت اين موفقيت تبريک گفت و 

مقصود بيشتر از . شده بودندپس از نمايش فيلم به ضيافت شام دعوت 
علی اف نيز  ؟برای شام نمی مانيد: پرسيدحيدر علی اف  از روی تعارف

  .”با کمال ميل“ :تعارف وی را رد نکرد و گفت
 کاری يا قصود ابراھيم بيک اف که انتظار داشت حيدر علی افم

کمی از اين پاسخ جا  ،چيزی را بھانه کرده و از پذيرش دعوت طفره رود
   .»خورد

مھمان محترم و مسن بعمل می  نسبت بهبايد پذيرايی و توجه ويژه ای 
بود که اين وظيفه را به چه کسی  آن در فکرمقصود ابراھيم بيک اف . دمآ
   .چه کسی بھتر از گوسمانافتاد و گوسمان چشمش به که تا اينسپارد ب
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بايد بوديد و . ما کنار ھم نشستيم« :گوسمان درباره آن شب می گويد
. می ديديد که وی چقدر سرحال و سرزنده در صحبت ھا شرکت می کرد

 شنيده ھايی را ،من ھم برای اينکه مھمان محترم و گرامی را سرگرم کنم
پخش شده در مورد وی رياست وی در کميته مرکزی در باکو  لدر طوکه 

را جمع کردم و شروع به نقل قول  شھامتمھمه . در ذھنم مرور کردمبود، 
  .آنھا کردم

ھم تحت  آب و ھواگفته می شد که حتی شنيده ھا در يکی از اين 
اين داستان از آنجا نشأت گرفته  در حقيقت. رھبری علی اف قرار دارد

باکويی ھا يکسری تصادفات عجيب و غريب را به چشم خود ديده بود که 
 ،گرفته بودتيره و به طور مثال در يکی از روزھا که ھوا از صبح . بودند
محصالن سان و رژه  ، مراسمشدمی حوالی ظھر ميتينگ برگزار بايد 

    به مجرد حضور. اجرا می گرديد و از مجسمه پرده برداری می شد
 پراکنده ساختندر اينجا از تکنولوژی . ه کنار رفتندعلی اف ابرھا ھم

   .، استفاده نشده بودمتداول است مسکوابرھا که در 
در ميدان لنين يکی  یمردم برای مراسم. و اما يک اتفاق جالب ديگر

از صبح ھوا خيلی بد . از ميادين مھم پايتخت آذربايجان جمع شده بودند
صبح به اتفاق  ٩علی اف ساعت . کردباران و سرما بيداد می  و بود، باد

ام شد، باران قطع در ھمين لحظه باد آر. ھمراھان خويش به ميدان می آيد
   .»گويی که وی دستور داده بود. آمدبرشد و آفتاب 
ھر طوری می خواھيد فکر کنيد اما من خودم « :می افزايدگوسمان 

ً از تعجب شوکه شد ميدان لنين  ما پس از پايان مراسم در !مه بودواقعا
يکی با  ،يکی با ريشخند در مورد اين مسئله حرف می زد. پراکنده شديم

  ...وجديت 
اکنون  انهراه به يفيم گريگوريويچ گورويچ که متأسف همن در ميان 

وی آن موقع رئيس شعبه آذربايجانی  .است، برخوردم درگذشته
وره بود و متن سخنرانی حيدر علی اف را که آن د ”تاس“خبرگزاری 

عضو کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان و نماينده مجلس شورای 
 ،است پسرش گريشا گورويچ که وی نيز فوت نموده. عالی بود، می نوشت

. بود مسکودر  ”کھن خانه“مجری برنامه تلويزيونی بسيار جالبی به نام 
مثل اينکه « :چاپلوسی گفتمکمی من به يفيم گريگوريويچ نزديک شدم و با 

ببينيد ھمين . ارتباطات ويژه ای دارد ”دبيرخانه آسمان“حيدر علی اف با 
  »...می شود، آفتاب پديدار می گردد که وی ظاھر می شود باران قطع
 انآنجا در دبيرخانه آسمان مردم !ببين“ :گورويچ حکيمانه پاسخ داد

  ”!را عصبانی کنند اوچرا بايد  ،عاقلی نشسته اند
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فرمول «جالب تلويزيونی  بسيار رنامهب طراحميخائل گوسمان 
وقتی که اين را « :به پايان می رساند اينگونهحکايت خود را  »حاکميت

کم مانده بود  .از خنده ريسه رفت ،برای حيدر علی اف تعريف می کردم
  .»از صندلی بيفتد

خود برای حيدر علی اف در کمال نزاکت قول گوسمان در اين نقل 
گورويچ در اصل گفته . ا عوض کرده بودقسمت دوم حرف گورويچ ر

اما فکر نمی کنيم در . »خودشان را با وی درگير کنندچرا بايد « :بود
  ؟ماھيت تفاوتی ايجاد شده باشد، درست است

 
  

  »من ھمه کوچه ھای باکو را خوب می شناسم«
  

در جريان برگزاری مراسم  ٢٠٠٠گرمای تابستانی ژوئن سال  در
جھانی و خوانندگان  شھورذربايجان گروه ھای مروز فرھنگ روسيه در آ

صميمانه و فوق  و تقبال گرماز سراسر جھان به باکو آمدند و اس سرشناس
در نمای باکو، پديد آمده آنھا از تحوالت . العاده ای از آنھا بعمل آمد

   .اييت، گنجه و نخجوان مبھوت شده بودندقسوم
من « :آن اشاره می کند در يکی از ديدارھا بهخود نيز حيدر علی اف 

. متعجب می شوماست،  خودم از اينکه در اين اواخر ھمه چيز تغيير يافته
من از سال ھای نوجوانی در اينجا . باکو برای من شھر جديدی نيست

مگر يک دانشجو چه کاری . سالگی در اينجا درس خوانده ام ١۶از . ھستم
و به ھمه جا نگاه می  درس می خواند و کوچه ھا را دور می زند ؟می کند
به ھمين . تازه آنھم من که از نقاط دوردست آذربايجان آمده بودم. اندازد

وقتی که  بعدھا در جوانی. ی رسيدخاطر ھمه چيز برايم جالب به نظر م
اين طرف و آن  به. روزھای آخر ھفته دور می زدم ،ھنوز مجرد بودم

به . گاھی می انداختمھم ن انگاھی اوقات به دختر و نگاه می کردم طرف
   »...ھمين خاطر من ھمه اين کوچه ھا را خوب می شناسم

طبق معمول حيدر علی اف با سخنان خود مخاطبانش را به سراسر 
از قسمت ھای کوھستانی و بافت ھای قديمی و قلعه قرون  ،»برد«باکو 

سال ھای دھه  که حتی در یگرفته تا بلوار ساحل »ايچری شھر« وسطايی
و ھمه ساکنان شھر در حوالی آن شنا می  هب اسکله و پالژ بودصاح ۴٠

   .کردند
می باکو يک نقاش، يک آرشيتکت و معمار به  منظرحيدر علی اف از 

   .نگريست
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بار در البالی سخنان خودش شبه جزيره آبشرون را به  ينوی چند
 انسان را آبشرون. رفته استکه در دريا فرو  ه بودمنقار عقابی تشبيه کرد

به ياد سر عقاب می ندازد و اگر به اين تشبيه ادامه بدھيم، باکو چشم عقاب 
  .خواھد بود

اين گردنه . قرار داردگردنه ای در ميان ارتفاعات شمال غربی باکو 
تنھا گذرگاھی است که از يک سو به دريا و از سوی ديگر به شبه جزيره 

ر حصار خود گرفته باکو را به صورت قلعه ای د ارتفاعاتاين . راه دارد
) در گرگی( »گورد قاپيسی«اين گردنه اکنون به . و ھديه خداوندی است

  .معروف است
شناخته می  »رانيقاسم چاپد«اين گذرگاه در گذشته دور به نام گذرگاه 

  .به فراموشی سپرده شده استاين نام افسوس که  .شد
ا بعدھا به بود امسنگالخ قبالً  ،راه باريکی که به باالی شھر می رود

يس جمھور چند بار در مأموريت ھايی که در داخل ئر. تبديل شد جاده
جمھوری داشت، از اين راه بازمی گشت و اگر مھمانانی با وی در طول 

دريا کشيده  هتا کناربادامدار برايشان حکايت می کرد که مسير  ،راه بودند
قرار  فروستای شيخو ،به پايان می رسدمسير آنجا که اين . دومی ش

بی بی «باستانی ست که با مسجد اينجا ديگر حومه باکو. گرفته است
گرفته شده کلمه شيخ  از فشيخو. جلوه خاصی به روستا داده است »ھيبت

از گورد قاپيسی که به باکو نگاه . شدبه افراد مرشد و عالم اطالق می که 
شھر  ،پايين تر .شما قرار داردکف دست  درشھر و حوالی آن د، کنيمی 

در مرکز . کشيده می شوداز کوه به سمت دريا سالن آمفی تئاتر ھمچون 
روزگاری دريا آن . ستدر نزديکی دريا »ايچری شھر«شھر قلعه قديمی 

   .را در خود فرو برده بود و اينک دريا به عقب نشسته است
اين منطقه . وجود داشت ائيلدر باکو قلعه ديگری نيز به نام قلعه سب

. در خود فرو برده استخزر را  ائيلقلعه سب .مشھور است ائيلاکنون به ب
شيروانشاھان که در ايچری شھر  سلطنتی عماراتدر مجموعه اکنون 

از کتيبه ھای سنگی و قطعه سنگ ھايی که از زير آب  بازسازی شده،
   .، مراقبت می شودآورده شده استبيرون 
اميد و  یيجانکه خلق آذربايجان در تصنيف مقام آذربا انگونهھم

سنگ ھای سفيد قلعه  ،خود را به زبان موسيقی ابراز می دارندآرزوھای 
سکوت . باکو روح و سرنوشت خلق را به زبان خود بيان می سازند

سکوت نيز به خودی خود زبانی . ايچری شھر به فصاحت سخن می گويد
   .است
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شاعران در اغلب اشعار خود از آثار تاريخی ايچری شھر نام می 
. سروده آ »سنگ ھا و انسان ھا: ايچری شھر«چند مصرع از شعر . برند

  :خلفلی را در زير می آوريم
   

  .معمار عاشق نگه می کندآثار از کاخ ھمچو زيبارويی 
  ـ ”راست“مقام  در به تالطم درآمده ”اوزال“

  .است لحظه زنده شده تاريخ
  ـ جريان می گيرد ای چشمهه باغ از آغوش قر

  د زخمی از تير محبت را می خوانداندوه داستان جوانمر اب یشاه کھريز
  ...دآور اشکھای غمگين استاين جريان آب يا

  قيز قاالسی است که ھمچو تمثال ياد مقدس برپا ايستاده است اين
  *.صدای امواج متالطم خزر ھم نمی تواند صدای سکوت آن را گم کندو 

  
. ق انعکاس يافته استتاريخ فاجعه انگيز خل نمونه »راست« در مقام

اوزال بخشی از اين داستان . داستان بزرگ تاريخ موسيقی است »راست«
داستانی که . است و ايچری شھر را می توان به داستان بزرگ تشبيه نمود

  .در سنگ تجسم گرديده است
حيدر علی اف پاسدار اين ميراث تاريخی معنوی خلق و مدافع آن 

  .محفوظ بماند ميراثار کرد تا اين عمر خود ھمه ک طولوی در . است
در اينجا  »قره داغ« :دھيممی ديگر ھم کوتاه توضيح  سطردرباره دو 

در نظر  قره داغ کوھی عظيم در ناحيه کوھستانی شھر. نيستکوه سياه 
که آب آن در دوره ای از  چشمه ای است »شاه کھريزی«. گرفته می شود

که  انگونهھم. ازير می شدلوله ھای سفالين به کاخ شيروانشاھان سر
تنديس مقابل اين چشمه از  ،کاوشگران و باستان شناسان بر آن تأکيد دارند

شاعر معروف فوران می  ،)مقابل پارک فيالرمونی( علی آقا واحدکنونی 
   .کرد

ھمچنين تنديسی . برپا گرديددر قره داغ ستونی به افتخار سرباز ترک 
 ،ی که ما گوشه ای از آن را آورده ايمدر اثر. از مدافعان وطن بنا گرديد

که احتماالً معمار بنای  ١٢نام ھای مسعود داود اوغلو از معماران قرن 
 )قرن يازده( معروف قيزقاالسی بوده است و ھمچنين محمد ابوبکر اوغلو

. نيز ياد شده است در ايچری شھر) قلعه شکسته(قاال  معمار مناره سينيق
کشيده  ٢١قرن  ، بهيسمانی معنوی به روزھای مااز آنجا از قديم االيام ر

   .استشده 
حيدر علی اف ھر آنچه که در توان داشت و حتی بسيار بيش از آن 

وی حسين جاويد را به خلق . انجام می داد تا ارتباط زنده زمان قطع نگردد
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تالش ھای حيدر علی اف برای  دزاسوخوفالکساندر . خود بازگرداند
جسد شاعر و متفکر برجسته آذربايجان که قرن ھا پيش بازگرداندن بقايای 

را به خوبی به  است دفن گرديدهشھر حلب زمين سوريه کنونی در ردر س
   .ياد دارد

سالروز تولد  مينششصدشکوھی که به مناسبت ما درباره مراسم با
نام نسيمی . شاعر معروف آذربايجان برگزار شده بود، برايتان نوشته بوديم

آثار وی به ده ھا زبان ترجمه . معروف است بدنيای عردر سرتاسر 
آشنايی با اشعار و ايدئولوژی فلسفی وی در زندگی معنوی  واست گرديده 

يک  به ابتکار علی اف. معاصر از جمله ملزومات روز به حساب می آيد
دبير شورای نويسندگان  ،فم کشوکاز نمايندگان که در رأس آنھا عال ھيئت

ازم دمشق شدند اما حکومت سوريه ع ،وروی قرار داشتاتحاد جماھير ش
بعدھا وقتی . انتقال بقايای جسد وی به آذربايجان رضايت نداد هب

بنا به تقاضای علی اف  ،شدسفير اتحاد شوروی در سوريه  ،دزاسوخوف
اما رھبری  داانتقال جسد نسيمی به آذربايجان دوباره به جريان افتمسئله 

  .پافشاری نمودی بر غيرممکن بودن اين انتقال سوريه بر نظر خود مبن
در  مسکوکه در  زمانیما دو سه بار در اين باره با حيدر علی اف «

به صحبت  ،شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی مشغول به کار بود
 در زير شکنجه. اوت اعدام شده بودنسيمی با سنگدلی و قس. پرداخته بوديم

افکاری که با  داشتن به خاطر نسيمی. ودندکنده بزنده زنده پوست او را 
وی به ارزش ھای اسالمی احترام می . يدبه قتل رس ،اسالم در تضاد بود

گذاشت اما در عين حال تأکيد داشت در دنيايی که از سوی آفريدگار خلق 
  .»شده، بشر خود مھم ترين است

  
   :از دفتر حيدر علی اف با آھنگساز عارف ملک اف تماس گرفته شد

رئيس جمھور به عربستان سعودی می رود و می خواھد که شما نيز «
پاسخ  کمال خرسندیآھنگساز با . »در کنار ديگران وی را ھمراھی نماييد

مشرف شدن به حج در مکه و مدينه مايه خوشبختی ھر مسلمانی « :داد
جايزه دارنده  وھنرمند خلق اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی . »است
و سمفونی ھای ديگر را نيز  »افسانه عشق«باله معروف  ختکه سا دولتی
رئيس جمھور تصميم گرفته  چراھيچ نمی دانست  ،کارنامه خود داشت در

علی اف در عربستان . دعوت کند اين سفر بهمخصوصاًً◌  است که وی را
من می خواستم که تو اينجاھا را ببينی و اين به تو «: گفت به وی سعودی

  .»د سمفونيک الھام می بخشددر خلق آثار جدي
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که چند ضمن اشاره به اين موضوع گفته بود  بعدھاعارف ملک اف 
مدتی در فکر خلق اثری جاويد بود اما نمی توانست به ھيچوجه آن را 

من در گذشته اصالً به اين فکر نکرده بودم « :افزايدوی می . آغاز نمايد
ی ساخت آثار سمفونيک سرچشمه الھامی من برامی تواند که مکه و مدينه 

باشد اما برخالف من حيدر علی اف با حسی درونی دريافت که رفتن به 
گرفتن از انرژی عظيم آن در جھت خلق آثار بزرگ  الھاممکه و مدينه و 

   .سمفونيک ضروری است
من ھنوز نتوانسته بودم سمفونی . روزھا، ماه ھا و سال ھا گذشت

کی از ديدارھای بعدی دوباره در در يرئيس جمھور . را بنويسمموعود 
تا به حال وی ھميشه  ”؟خب، سمفونی من چطور است“ :اين مورد پرسيد

زمان . نمی گفت ”سمفونی من“ وقت از سمفونی صحبت می کرد و ھيچ
زمان اين . بيايند به وجودخود مشخص می سازد که چه آثاری چه زمانی 

سالگی  ٨٠را به مناسبت  من اين اثر. اثر نوشته شد. رسيدرا سمفونی ھم ف
ھشتمين  حيدر علی اف به وی تقديم کردم و اميد داشتم رئيس جمھور

افسوس که . دخواھد شني ،نام گرفته بود ”سمفونی ابديت“سمفونی مرا که 
ماه می به مناسبت  ١٠ساله در  ھرسمفونی اما اين  اين آرزو تحقق نيافت

   .»می شوداجرا روز تولد حيدر علی اف سال
تقريباً  می باشد، ف که ھمسن و سال حيدر علی افشکر کندراشسرل
مقر ئيس وی ر. بودبا وی انتخاب حرفه ای خود را انجام داده  ھم زمان

افسر  ،»جرج بليک«اطالعات خارجی در وين بود و در لندن با 
وی در طول . بود ارتباطضدجاسوسی بريتانيا و جاسوس شوروی در 

ات و معاونت رياست ارتش مرزی اتحاد رياست اداره اطالع که مدتی
جماھير شوروی سوسياليستی را بر عھده داشت، در چند باری که به 

يک  با آنکهوی . به علی اف سر می زد آمده بود، ھموارهآذربايجان 
اطالعاتی حرفه ای بود اولين مالقات خود با حيدر علی اف را به ياد 

 صحبتنحوه  ،دندوقتی که علی اف را به وی معرفی کر. نداشت
علی اف را می بيند که است  یاولين بارحکايت از آن داشت که ف کندراش

سرگئی آلکساندرويچ، ما «: اما حيدر علی اف به وی يادآوری کرد
  .»ھمديگر را جايی ديده ايم

 ابعادمن می خواھم که خوانندگان «: ف می گويدسرلشکر کندراش
برای الگويی باکو  ویان در زم. شخصيتی حيدر علی اف را درک کنند

وروی با شدر روند ارتباطات اتحاد  علی اف. کشورھای نزديک بود
از خود به جای  بزرگیکشورھای ھمسايه ايران، ترکيه و افغانستان وديعه 

نفوذ بين المللی علی اف از ھمان سال ھا پايه گذاری شد و وقتی . گذاشت
   .»استحکام يافتبنيان آن  ،که به رھبری آذربايجان مستقل رسيد
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وقتی که به کنار ساحل بازسازی شده می رسی و از کنار بلوار ...
. موجی از شادی و آرامش به صورتت راه می يابد ،می گذری یساحل

آن را  است شايد سکوت شديد حاکم بر کوھستانی که باکو به آن تکيه کرده
ايد ھم و شاست گرفته  بوی ازن به خودعامل می شود يا نفس دريايی که 

نمی . آھنگ موزون موج ھاست که چنين حس لطيفی را به تو می دھد
 .آتش و آب، باد، خاک ؛توان ميان اين عناصر چھارگانه مرزی قائل شد

فرزند آب و خاک،  باکو. خط و مرزی آنھا را نيست .ھمه در کنار ھم
  .. .و خزر و کوه

شخصی که خود  زد، به يادتو را به ياد حيدر می اندا یو اينجا ھر چيز
   .استعداد يک آرشيتکت را داشته است

راغ لک لک ھايی را می بينی که بر تيرھای بلند چ در کنار ساحل...
آن وقت که آب . انسان دور ساخته اند رسآشيانه ھای خود را از دست برق

به جستجوی  لک لک ھا و ھوا نيز تيره می شودگشته و خاک آلوده 
بازگشت لک لک ھا . کوچ می کنند دستپناھگاھی امن به مناطق دور

  .استنشان از بھبودی 
پرجمعيت شده و ھمه روزه جمع  بلوار ساحلیامروزه باز ھم اين 

 مادران و پدران در حالی. کثيری از شھروندان را در خود جای می دھد
. به سوی شھر بازی آن روانه می شوند ،که دست کودکانشان را گرفته اند

ھمه گونه اسمی شنيده می شود اما  .را صدا می کنند والدين بچه ھای خود
   .نام حيدر است ،آنچه که بيش از بقيه اسامی به گوش می رسد

پوش که با شه با حس خاصی از اين پايتخت سبزحيدر علی اف ھمي
سخن می  ،است به فلک کشيده و زيبای خود آراسته شده ساختمانھای سر

مردمی که در طول قرن . دنياستباکو يکی از زيباترين شھرھای « :گفت
. ھا باکو را خلق نمودند، شھری زيبا برای نسل امروز و آينده بنا ساختند

 تما به زيبايی طبيع. ميما به حق به پايتخت کشورمان باکو افتخار می کن
  .»به معماری آن افتخار می کنيم و آن

ه گاھی باد چنان افسار گسيخته حمله می برد ک. باکو شھر بادھاست
اما نيروی  .باز ھم زوزه آن را می شنوی ،حتی اگر گوشھايت را بگيری

که سپيده دم از درھای گرگی می ی سحرخيزو  قھار طبيعت می گذرد
گويی . می بيند که چگونه خورشيد به استقبال وی طلوع می کند ،گذرد

شايد به ھمين خاطر است . می آيدباال از اعماق دريا می غلتد و خورشيد 
حک می  »قبستان«ما وقتی که تصاويری را بر روی سنگ ھای که قد
  .خورشيد را فرزند دريا به حساب آورده اند ،کردند
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  بخش دوازدھم
  سال رئيس جمھور

  
  

  تقويم را ورق بزنيم
  

. چنگ می اندازندبه رأس حکومت بسياری  افراددر ادوار مختلف 
می طولی نمی رسند اما فق شده و حتی به آن باال وبرخی در اين مسير م

ه ای از آنھا در ياد خلق نحتی نشا که به فراموشی سپرده می شوند و دکش
پس از گذشت ده ھا سال چه کسی را می توان در صحنه . باقی نمی ماند

چرا مخالفان سياسی  ؟قرن بيستم ماندگار ديد ٩٠ه سياسی آذربايجان در دھ
مردم به پشتيبانی حيدر بود که  آن ليلد ؟حيدر علی اف شکست خوردند
قرار گرفتند و حاضر به پشتيبانی از  ویعلی اف برخاستند و در پشت 

وی . فريبان، آنارشيست ھا و اختالس کنندگان اموال دولتی نشدند عوام
محبت نسبت  در وش عزيز خاکدر  قدرتش يونانی افسانه ای ١ھمچو آنتی

ارج  نيز به آن طنانشھمشھريان و ھمو .آن بودو فرزندان  اين سرزمينبه 
   .نھادند

که خصوصيات اخالقی  چرا حيدر علی اف رھبر ملی آحاد مردم بود
 .شده بودآميخته  درھمسياستمداری و انديشمندی وی توانايی ھای وی با 

 ما نمی توان در تضاد با وطن، خلقمی توان در تضاد با حکومت بود ا«
ھم با گفتار و ھم با وی  .»اخالق و آرمان ھای متعالی قرار داشت و

  .کردارش بر اين امر صحه می گذاشت
از  عبارت است نبوغ فرد :مانی آرتور شوپنھاور می گفتلفيلسوف آ

 ،بدين طريق نبوغ .توانايی شخص در ادراک بيش از ميزان ضرورت
خدمت به قوانين  فقط در فراوانی فوق العاده انديشه است و اين فراوانی

                                                 
اس داشت به در اساطير يونان غول قدرتمندی بود که تا زمانی که با زمين تم: آنتئوس ١

ھراکليوس تنھا با بلند کردن . خاطر نيرويی که از زمين می گرفت، غيرقابل شکست بود
  مترجم. ھوا بکشد درآنتئوس از روی زمين توانست وی را 
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آن ھنگام که درک  .دی خود را پيدا می نمايدحيطه کاربرعمومی حقيقت 
خود را وقف  نبوغ ،عادی فقط به برخی افراد مجزا خدمت می نمايد

   .سازدمت به ھمه نسل بشر می دخ
. می نمود خدمتحيدر علی اف به ھمه خلق  فوق العادهآری نبوغ 

يس جمھور به افکار جمال الدين االفغانی متفکر عظيم شرق احترام می ئر
   .و ھمچو او اعتقاد داشت که خوشبختی بدون خلق وجود ندارد نھاد
   

ممکن است کسی اين سخنان را به عنوان خصوصيات ملزوم و 
انفکاک ناپذير اخالق سياستمداری بزرگ پذيرا شود اما اين احتمال ھم 

بر زبان راندن وجود دارد که کسی نسبت به آن ترديد نمايد و بگويد که 
يس جمھور در يک ئپس بياييد تقويم روزانه ر. ت استراحاين کلمات زيبا 

حال از کدام . سال را ورق بزنيم و نکات برجسته آن را برايتان بازگو کنيم
   ؟سال بگوييم

ھر سال از اين سال ھا در برخی موارد ... سال رياست جمھوری ١١
. با سال ھای ديگر مشابھت دارد و در برخی موارد نيز متفاوت است

 ھای تقويم کاری وجود دارد، برنامه: مومی آن آشکار استخصوصيات ع
سخنرانی ھا ، کنفرانس ھای مطبوعاتی و کاری وجود دارد، مالقات ھا

لکن در پشت اين فرم ظاھراً يکسان ھر بار دريچه ای ديگر گشوده   ...و
د که گوشه ای از شخصيت حيدر علی اف را در جايگاه رھبری ومی ش

سال  مثالً  ،می توان ھر سالی را انتخاب کرد .زدکشور نمايان می سا
را به مرور  ٢٠٠٢پيشنھاد می کنيم تقويم سال  ...يا ١٩٩٩يا سال  ١٩٩۵

   .کاری وی به حساب می آيد کامل ورق بزنيم چرا که آخرين سال
از اولين  »ژانويه ٢٠سالگرد فاجعه  ميندوازدھبرگزاری «دستور 
 در زندگی ملت ھا. شدصادر ی توسط و ٢٠٠٢که در سال  بود دستوراتی

 ٢٠ ،تاريخ ھايی وجود دارند که برای يادآوری آنھا نياز به ذکر سال نيست
برای ھمه آذربايجانی ھا ھمه چيز با ھمين دو  و برای اھالی باکو ...ژانويه

يادآور ژانويه  ٩اھالی روسيه که برای  انگونهھم. کلمه عيان است
تظاھرات مسالمت آميز  ١٩٠۵سال روزی که در . است »يکشنبه خونين«

خاک و به در پترزبورگ  ،عده ای از کارگران که به نزد تزار می رفتند
   .خون کشيده شد

بيانيه ای تحت  ١٩٩۴به ابتکار حيدر علی اف در ماه مارس سال 
رخ داده  ١٩٩٠ژانويه سال  ٢٠حوادث فاجعه آميزی که در «عنوان 
گيری  ددمنشانه موضع ادثهاين حنسبت به صادر گرديد و در آن  ،»است
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گورباچف بدون اعالم در آن روز  .دمبعمل آھمه جانبه حقوقی و سياسی 
باکو و برخی از مناطق  ارتش شوروی را وارد وضعيت فوق العاده

   .ه بودآذربايجان نمود
   
  

  ، مسکو٢٠٠٢ژانويه سال  ٢۴
  

 ٢۴يس جمھور آذربايجان به فدراسيون روسيه از ئسفر رسمی ر
وقتی  :در آن روز می نوشت »ايزوستيا«روزنامه . نويه آغاز گرديدژا

به خودی پايتخت روسيه می آيند، اين امر  سطح بهسياستمدارانی در چنين 
اين شخص که زمانی از سوی . اتفاق بزرگی محسوب می شودخود 
از سوی صحنه بزرگ  ،گورباچف به استعفا فرستاده شده بود ائيلميخ
امروز وی توانسته است  .مورد مطالبه قرار گرفت و کشور خود تسياس

که از سوی مسکوی يلتسينی بر وی روا داشته شده را رنجش خاطری 
  .دنھبکنار  ، بهبود

اولين «معدود افرادی انتظار داشتند که  »ايزوستيا«بنا به ارزيابی 
روسيه چنين جوان س جمھور ئيبا ر »آشنايی سياستمدار دانا و زيرک

   .در پی داشته باشد نتايج مثبتی
آشنايی اوليه خود با پوتين به اين نکته من يادآوری ضحيدر علی اف 

 ۴انتظار مالقات نيم ساعته با پوتين را داشتم اما تقريباً « که اشاره می کند
   .»کرديم گفتگوساعت 
که از شواھد امر  آن طور« :درباره اين ديدار می نوشت »ايزوستيا«

 انگونهين ديدار اثر مثبتی بر يکديگر بخشيدند و ھمطرفين در ا برمی آيد،
 مجددديداری  آرزویحيدر علی اف آشکارا با  ،تأکيد می کنندشاھدان که 
) ـ مؤلف ٢٠٠٢ژانويه سال ٢۴(مھمان عالی مقام ديشب . شدجدا  پوتيناز 

واقع ويالی خود  را بهوالديمير پوتين وی  .مورد توجه ويژه قرار گرفت
ضيافت شام در محفل خانوادگی اين يک . ه بودنمود دعوت ”وزاويدو“در 
منابع آگاه اظھار می دارند که رھبری کنونی روسيه رايزنی با حيدر . ودب

تحقيرآميز  زائد و علی اف درباره مسائل مختلف بين المللی را برای خود
  .»نمی بيند

سفرھای رسمی با صورتجلسات پروتکلی، تشريفات، ديدارھا، 
و مذاکرات رھبران کشورھا به صورت خصوصی و نيز با مصاحبه ھا 

ھيئت نمايندگان ھمراه، ضيافت ھا و کنفرانس ھای مطبوعاتی زيادی 
بوده  »تريبونا«آن زمان سردبير روزنامه  ريکی از ما که د. استھمراه 



 522

افتخار آن را داشت تا در مالقات حيدر علی اف با مسئوالن رسانه  ،است
 »ايتارتاس«مديرکل  ،به ميزبانی ويتالی ايگناتنکوھای ارتباط جمعی که 

يس جمھور ھيچ نشانی از ئدر چھره ر. حضور يابد ،برگزار شده بود
حيران می شوی از اينکه چگونه يک انسان در سن . خستگی ديده نمی شد

   .را تحمل می کند فشارھای کاریسالگی چنين  ٨٠
شده  فزودهبه آن ا فردی که سال به ساله ھنوز نيز تشريفات منحصر ب

ويتالی ايگناتنکو احوالپرسی . حاکم بود بر چنين نشست ھای تاس ،بود
 حيدر جام را به سالمتی  و نموده و از مھمان خود پذيرايی بعمل آورد

يس جمھوری نيز شراب قرمز رنگی ريخته ئدر جام ر. علی اف بلند نمود
القات خود با به جام زد و به يادآوری م یحيدر علی اف لب. شده بود

از استراتژی نفتی . روزنامه نگاران پس از استعفای خود پرداخت
ھنگام خداحافظی من به وی ... آذربايجان و ارتباط با مطبوعات سخن گفت

 مشاور سابق وی ،گاوريلوفالکساندر اطالع دادم که چند روز پيش با 
وی  مرا به گرمسالم « :يس جمھور بالفاصله گفتئر. مالقات داشته ام

  .»برسانيد، من وی را بسيار خوب به ياد دارم
روز طوالنی اما  در ھمان روز برای بار سوم در اينحيدر علی اف 
وی در تشريح سفر . روزنامه نگاران مالقات داشت با اين بار در باکو

به اندازه کافی سفر کنونی  مسکوتلويزيون «: اظھار داشت مسکوخود به 
اکرات و صحبت ھای مطرح شده پخش نموده مرا به ھمراه ديدارھا، مذ

من فقط می توانم بگويم که اين سفر برای آذربايجان فوق العاده مھم . است
يس جمھور روسيه به ئر و اول آنکه حکومت روسيه .به شمار می آمد
دعوت کرده  مسکو به روسيه يس جمھور آذربايجان را بهئطور رسمی ر

رسمی  ھایانداردھايی که در سفربود و اين دعوت رسمی مطابق ھمه است
شايد اينھا را از تلويزيون ديده . انجام پذيرفت قرار می گيرد،مورد توجه 

آنچه که ديديد  با اين حال. اما شما نمی توانستيد ھمه چيز را ببينيد باشيد
   .می آورد به وجوددر شما روشنی تصوير 

اده مھمی امضا اد فوق العناس ما ...من از نتايج سفر خيلی راضی ھستم
   .ده ايمکر
مناسبات، مضامين و اصول  زمينه دريس جمھور پوتين ئر ه اتفاقب

در زمينه ھمکاری اقتصادی . صادر نموديمبيانيه مشترکی ارتباطاتمان 
که ھمکاری طوالنی مدتی به حساب می  ٢٠١٠روسيه ـ آذربايجان تا سال 

ديگر نيز به امضا قراردادی منعقد گرديد و افزون بر آن دو سند  ،آيد
به توافق  »هغبل«در ی بايدگاه رايستدر نھايت درباره وضعيت . رسيد
   .و قراردادھايی درباره ديگر مسائل به امضا رسانديم يمرسيد
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ھم اينھا ھمه اسناد مھمی برای آذربايجان ھستند که من فکر می کنم 
 نيروی محرکه داخلی عظيمی در جھت توسعه ھمکاری ھای روسيه زمان

  .»خواھد آورد به وجودآذربايجان  ـ
  

ژانويه  ٢۶گفته ايم مربوط به روز شنبه که آنچه الزم به يادآوری است 
يس جمھور آذربايجان عازم اياالت ئژانويه ر ٣٠در چھارشنبه . بوده است

يس ئکه مسئول دفتر مطبوعاتی ر انگونهمتحده آمريکا شده بود و ھم
 اقتصادی جھانی مجمعيست در وی می با ،جمھور اعالم نموده بود

حيدر . حضور می يافتکه در نيويورک برگزار می گرديد،  »سوداو«
، سخانم اليزابت جونژانويه  ٢٩در  قبل از پروازيک روز علی اف 

   .معاون وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا را به حضور پذيرفت
 مسکواکرات به مذ سربايجان ھنگام ديدار با خانم جونيس جمھور آذئر

   :مبارزه با تروريسم بين المللی اشاره نموددر زمينه 
 هيس جمھور پوتين به من گفت که روسيه و اياالت متحده آمريکا بئر«

اندازه کافی در اين بخش با يکديگر ھمکاری دارند و من احساس می کنم 
بر جناب پوتين نيز آشکار . که جناب پوتين به اين ھمکاری ادامه می دھد

و ھواپيماھای کشور شما از حريم  ريمدا حضور اتحاديهت که ما در اين اس
بدين رو من گمان می کنم . اينھا ھمه واضح است. ھوايی ما می گذرند

که  برنامه ھايیھمکاری شما با روسيه امکانات گسترده تری برای انجام 
  . »نظر داريد، فراھم می سازد در افغانستان و عموماً در منطقه در

س جمھور ھنگام خداحافظی با مھمان خود از وی خواست تا سالم يئر
که من برای کار  ييدبگوبه وی « :گرم وی را به دوستش آرميتاژ برساند

فقيت دارم و گمان وآمريکا آرزوی م ـوی در کميسيون مشترک روسيه 
  .»موفق ھم می شودمی کنم 

ه آمريکا ريچارد آرميتاژ معاون اول وزير امور خارجه اياالت متحد
به گونه ای  ٩٠اتفاقی که در ديدار آنھا در اوايل دھه . بوده است

 آرميتاژ. ھر دوی آنھا مانده است ذھندر  ،غيرمنتظره صورت گرفت
خيلی  به گونه ای غيرمنتظره وفارغ از قوانين و فرم ھای پروتکلی 

، جناب م خيلی به شما شباھت داشتپدر« :صميمانه به حيدر علی اف گفت
. آمد به وجودروابط خوبی ميان آنھا و بدينگونه زمينه  »!س جمھوريئر

ـ آذربايجان را بر  آمريکا آرميتاژ رياست اتاق بازرگانی اياالت متحده
 ،ر علی اف به اياالت متحده آمريکادر سفر حيد آرميتاژ. عھده داشت

   .را با وی آشنا ساخته بودواين برگر وزير دفاع سابق 
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قبالً « :به وی گفتبا تبسم ا با يکديگر حيدر علی اف ھنگام مالقات آنھ
شما به عنوان دشمن به حساب  ،وقتی که من شما را از تلويزيون می ديدم

   .»چقدر زيباستبا شما اکنون  يیمی آمديد اما آشنا
ريچارد از شنيدن چنين کلماتی که به دوست و استادش واين برگر گفته 

   .گرديد خرسندمی شد، بسيار 
  
  

  ، نيويورک٢٠٠٢فوريه سال  ١
  

 احترام به ادای ضمنيس جمھور در ھنگام حضور در نيويورک ئر
در مقابل لوح يادبود ويرانه ھای  طی مراسمیقربانيان فاجعه سپتامبر 

گويا اين حلقه گل را بر . تقديم نمود یتجاری بين المللی حلقه گل مرکز
ه شوشا و بر خاک پای مجسمه ھای تيرباران شد بر، »یجالوخ«خاکستر 

بود قربانيان بی دو يا اندوهغم و . مجروح و پاره پاره شده قره باغ می نھاد
 مجمع. است، فرقی نمی کند که در کجا کشته شده باشند سانگناه يک

به  عمومینگاھی : تھديددوران در  مديريت«با شعار جھانی اقتصادی 
 ،بواب کالوس شجنادر مراسم افتتاحيه . در حال برگزاری بود »آينده
 :ه حاضران افزودبيس کنفرانس ضمن خوشامدگويی ئرو  نيانگذارب

شھری که  حمايت ازبه منظور  ھر چيزانتخاب نيويورک پيش از «
، ل شدهمتحم ٢٠٠١سپتامبر سال  ١١را در نتيجه حوادث آسيب بيشترين 

   .»صورت گرفته است
جلسه ای  در »آستوريا ولدورفو«اول فوريه حيدر علی اف در ھتل 

حضور  ،ترتيب داده شده بود »ثبات در آسيای مرکزی«که تحت عنوان 
   .اولين نطق جلسه به وی واگذار شده بود. يافت و به ايراد سخن پرداخت

در مرحله جھانی شدن  دنيابه مشکالتی که ضمن اشاره يس جمھور ئر
می طلبی و مناقشات نظا به مسايل تجزيه ،با آن دست و پنجه نرم می کند

  :پرداخت ،است که قفقاز را در آغوش خود گرفته
شکل تروريسم به خود می گيرد و خطر تبديل اراضی  تجزيه طلبی«

تشديد می  را کنترل خارج از یبه مناطق از سوی تجزيه طلباناشغال شده 
می ر ظرا در ن آذربايجان به عنوان نمونه منطقه قره باغ کوھستانی. سازد
 انهفقط و فقط به دليل نيت ھای تجزيه طلب اراضیمناقشه در اين . گيريم

بعدھا به جنگ ميان ارمنستان و آذربايجان گسترش يافت و . آغاز گرديد
ھزار کيلومتر  شانزدهدر نتيجه آن بخشی از خاک آذربايجان به مساحت 

کنترل مبدل گرديد و اگر دقيق تر بگوييم  خارج ازمربع به منطقه ای 
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اين اراضی تحت کنترل . درآمدح غيرقانونی تحت کنترل نيروھای مسل
د و نھيچ جمعيت جھانی و يا ھيچکدام از سازمان ھای بين المللی قرار ندار

حتی ممکن . شده باشد انباربه مقدار زيادی  اسلحهبيعی است که در آنجا ط
پس اين . دگيردر آنجا مبادالت غيرقانونی مواد مخدر نيز صورت است 

   .مدن مناقشه است، منبع تروريسم استآ به وجودمنشأ موارد 
به ھمين خاطر وقتی با تروريسم بين المللی مبارزه می کنيم بايد 

از بين  .داشته باشيم مد نظرع و اقسام گوناگون تروريسم را انوا و منشآت
محدود ساختن امکان  جھتاقدامی جدی و ضروری  بردن مناقشات نظامی

  . »ھانی استظھور تروريسم بين المللی در صحنه ج
از نيويورک تا قره باغ فاصله بسيار است اما گويا در اين لحظات اين 

شرکت  ٣٠٠٠که بيش از  یکنفرانسشايد در .نزديک شده اند بھمدو منطقه 
ديگر درمی اکنون  ،کشور جھان در آن حضور يافته بودند ١٠۶کننده از 

   ؟يافتند که درد وطن غصب شده چيست
مقاله ای تحت  »ماتن«يسی ئروزنامه سو ٢٠٠٢فوريه سال  ٢٧در 
سالگرد قتل عام  ميندھخلق آذربايجان : تاريخ فراموش نمی کند«عنوان 

مجلس ملی جمھوری . به چاپ رساند »خوجالی را برگزار می کند
قتل عام  لسا ميندھبه مناسبت يس جمھور کشور ئآذربايجان به ابتکار ر

جمھوری ارمنستان نسبت « :بدين مضمون صادر نمود بيانيه ای خوجالی
 به چھار قطعنامه صادره شورای امنيت سازمان ملل متحد

نسبت به  ،اراضی اشغالی آزادسازی در زمينه) ٨۵٣،٨٢٢،٨٧۴،٨٨۴(
سازمان امنيت و اسناد مصوبه شورای پارلمانی اروپا و نشست ھای 

رش ده و از پذيبوبوداپست، ليسبون و استانبول بی اعتنا ھمکاری اروپا در 
 قره باغ کوھستانیدر اراضی  .تماميت ارضی آذربايجان طفره می رود

آمده که در آن نه فقط از  به وجودپايگاھی برای آمادگی تروريست ھا 
ھا  ارمنستان بلکه از کشورھای ديگر نيز به آنجا آمده و از اين پايگاه
از . جھت سازماندھی جنايات جديدی عليه خلق آذربايجان استفاده می گردد

 مواد مخدر و تجارت اسلحه درترانزيت  و بادالتدرآمدھای ناشی از م
   .»اھداف تروريستی استفاده می گردد
   :يس جمھور را ھنوز به ياد داردئفاطمه عبدهللا زاده زنگ شبانه ر

. تماشا می کرديم فيلم. ما ھنوز نخوابيده بوديم .شب بوددوی ساعت «
وقتی جواب دادم گويی تازه  .يدر علی اف زنگ زد و سؤالی پرسيدح

وای، من عجب کاری “ :ی از شب گذشته است، گفتسيادش آمد که پا
 بوديم،من گفتم که ھنوز نخوابيده  ”!شب است که دویکرده ام، ساعت 
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من به خاطر کار زياد « :در ادامه افزودوی . مشغول تماشای فيلم بوديم
  »...گذشت زمان را حس نکردم وی اسنادر

ً ساعت ک ھمان شب علی اف به يکی از وزرا  ١٢می زودتر تقريبا
   .زده بود و از وی ھمان سؤال را پرسيده بودزنگ 

يس ئر. تری داده بود صبح مشخص شد که فاطمه خانم اطالعات دقيق
  .جمھور سپاسگزاری از وی را فراموش نکرد

زيبايی که رئيس جمھور به مناسبت روز دسته گل خانم عبدهللا زاده 
حيدر علی اف تماس گرفت و « :ی فرستاده بود را نيز به ياد داردتولد و

صدا می توانست تشخيص بدھد  لحنوی از . ار صميمانه سخن گفتسيب
 »؟در چه حالی است و ھمين لحظه می پرسيد مشکل چيست شکه مصاحب

چيزھايی از وی ديده ام که حتی برای من که دکترای رياضی فيزيک 
   .لی بسيار مشکل استدرک آن از نظر عق ،دارم

با حيدر علی اف را ھديه سرنوشت  ھمکاریسال  ١٠خانم عبدهللا زاده 
وی زمانی را به ياد می آورد که به دستور حيدر علی اف جھت . می داند

دولت در . شب احضار شده بود ١٢صحبت با وزير امور خارجه ساعت 
   :مشغول به کار بودتا صبح  ١٩٩٣آن دوره در سال ھای 

نمی خواستم به اين ديگر . به خانه رفتممن ا صحبت کرديم و م«
 ،کار می کردم نيز آنجا يته مرکزی حزبمدر ک زمانی ساختمان که

 شد و معلوم شد که قايق را خيلی شديد به تکان آغازحوادث جديد . برگردم
   .می دارند وا خوردن

ک گلوله تانما صدای . من آن موقع در کنار ساحل زندگی می کردم
در بلوک محل سکونت ما . را از دور می شنيديمھای صورت حسين اف 
صورت ه تلويزيون سخنرانی حيدر علی اف را ب. افراد روسی زبان بودند

زنده پخش می کرد و من اين را برای ھمسايه ھای روسی زبان ترجمه 
من نيروی “ :يک کلمه وی را ھيچ وقت فراموش نمی کنم. می کردم

و خلق به  ”فقط اراده سياسی و تجربه خودم را دارم نظامی ندارم، من
   .»پشتيبانی وی برخاست

  
  

  نوروز، جشن بھار
  

اين حرکت . يس جمھور فرمان عفو را امضا نمودئر مارس ١٣در 
فراموش نشدنی رھبر حکومت بود که جھت تثبيت رضايتمندی و ايجاد 

. اشتدريغ نمی د ،می آمددر جامعه ھر آنچه که از دستش بر وفاق
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اشخاصی که به موجب اين فرمان آزاد شده اند بايد قدر اين کار را 
آيا خداوند اينکه يس جمھور آنھا را مورد بخشش قرار داد اما ئر. دريابند
   .دنيای آنھا بستگی داردآن ديگر به خواھد بخشيد، آنھا را 
 زندانی به ٨ت زمان باقيمانده حبس دم .آزاد شدند از زندانيان نفر ٨١

ً ھمه آنھا که مورد عفو قرار گرفته بودند. يافتتقليل  صفن در  ،تقريبا
. جنايات عليه استقالل، حاکميت و تماميت ارضی آذربايجان دست داشتند

در اکتبر  در گنجه دولتیکودتای  تالش برای انجام بعضی از آنھا در
تالش کرده بودند  ١٩٩۵برخی ديگر نيز در مارس  .شرکت داشتند ١٩٩۴
نفر  ٣. گيرند به دستحکومت را  غستافاازاخ و آقر شھرھای باکو، تا د

جان در تالشی نافرجام به  ١٩٩٣سپتامبر سال  ٣٠ درنيز از اين عده 
  .علی اف سوء قصد نموده بودند حيدر

يس جمھور مقارن با برابری روز و شب ئاين حرکت و اراده نيک ر
در طول ساليان  حکومت شوروی. عيد نوروز انجام پذيرفت بھاری در
بود تا اين عيد را که برای اھالی آذربايجان بسيار عزيز  تالش متمادی در

از تقويم ملی حذف  و ايدعادات منسوخ معرفی نماز جمله ، شمرده می شد
   .دساز

خلق آذربايجان با دقت و  .اما ھر عملی را عکس العملی خواھد بود
جمھور در پيام تبريک يس ئر. احترام عادات و رسوم خود را حفظ نمود

خود به مناسبت عيد نوروز ھمه آذربايجانی ھای جھان را مورد خطاب 
انتظار می مردم آذربايجان با بی صبری فرا رسيدن عيد را « :قرار داد
ی می داشتند و در دوران را گرام عيدی که در طول تاريخ آن. کشيدند

دم ما امروز مر. آزمون آن را در سينه خود حفظ نموده بودندرسخت و پ
ل ملی تبديھستی اين عيد بھاری را که به سمبل  ھم در نھايت شادمانی

عيد نوروز که گنجينه باشکوه فرھنگ . جشن می گيرند، است گشته
آوردن مجدد استقالل ما  به دستماست، پس از برقراری رسوم ملی ما و 

 برای ھميشه به عنوان يکی از جشن ھای رسمی جمھوری آذربايجان در
   .»جای گرفتتقويم 

، برادران :اقوام و خويشاوندان زيادی جھت تبريک آمدند در شب عيد
آنھا مراسم . خواھران، ھمسران آنھا، برادرزاده ھا و خواھرزاده ھا

 آنا و آتا که نیزمارا  خانه عزيز و مھمان پرور نخجوانی خود ینوروز
   .، يادآوری می کردنددر قيد حيات بودند
اولين  ،ی که در پشت حيات خانه رشد کرده بودندمشکشاخه ھای بيد

سفيدی پوشيده  کرک شاخه ھای بيدمشک از. قاصد فرا رسيدن نوروز بود
عزت خانم . ھنوز بر روی ديواره چاه برف نشسته بود ھرچند ،می شد
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ھمچون  ،وقتی که درخت شکوفه می داد. بيدمشک را خيلی دوست داشت
مادر  یشفيقه می خواست علت شاد. کردی می کودکان از ديدن آنھا شاد
ای دختر جان، آخه کی « :عزت خانم آھی کشيد. از ديدن بيدمشک را بداند
زور ه ھر بار که شکوفه می زنه ياد بھار زنگ ؟بيدمشک رو دوست نداره

ديم و از چيما گل ھای بيدمشک رو از دره ھای کم عمق می ... می افتم
  .»اونھا گالب درست می کرديم

بعدھا در ھر . کی ھميشه با شفيقه ھمراه مانددکودوران اطره آن خ
ھر  .می گشتچشمش دائم به دنبال بيدمشک  ،منطقه ای که کار می کرد
چشمان مادر که با  ،آورده بيدمشک را می ديد بار که شاخه ھای سرفرود

  .لبخندی شاد برق می زد، در ذھنش مجسم می شد
ز آخرين چھارشنبه نوروز آغاز خانه يک ھفته قبل اتر و تميز کردن 

پتو و . درھا و پنجره ھا را می شستند. ديوارھا را سفيد می کردند. می شد
بالشت را دوباره با چوب می نواختند، پنبه ھا را تميز می کردند و از نو 

را با حصير می پوشاندند، فرش پھن خانه کف خاکی . آنھا را می دوختند
فردی ه از پشم که راحتی منحصر ب می کردند و روی آن متکاھای پر

  .داشت، می نھادند
اتفاقات قديمی و جزئيات  ستانه خانوادگیمثل ھميشه در پشت ميز دو

  .خوش روزھای گذشته يادآوری می شد
يادتان ھست يکبار « :ترين فرزند خانواده بود گفت شفيقه که کوچک

   »!دنوروز چه برفی آمده بو در آستانه
   .»استی طبيعی در منطقه ما اين امر« :جالل در پاسخ گفت

مادر به : آن برف ماه مارس برای ھميشه در ذھن شفيقه مانده است
را بيرون آوردند و روی برف پھن خانه ترين فرش  ھمراه پدر بزرگ

گلوله برفی  ،بچه ھا بدون آنکه دستکش به دست داشته باشند. کردند
ھان يکی مأيوسانه جيغ ناگ. درست می کردند و به روی فرش می انداختند

شادمانه يکی از بچه ھا توانسته بود با زرنگی از  شلوغیدر اين . کشيد
البته اين حرکت او از نگاه . برف در بلوز ديگری بيندازد کمیپشت 

بعد با جاروب برف را به کناری . عصبانی عزت خانم دور نماندتصنعی 
رش برای پا سردی و خنکی ف .ند و فرش را به داخل خانه بردندزد

در خانه علی اف ھا در روز عيد . مطبوع و خوشايند به نظر می رسيد
خاک و ريخت و گرد و در باور مردم بايد . ھمه چيز شسته و رفته بود
ھمه پشت ميزی که با سمنو  سه شنبهدر روز . پاش ھا در گذشته می ماند

ی اين رو( پلواوچار سبزی پلو و . جمع می شدند ،شده بود تزئينو شمع 
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روی ميز ) قرار داده می شودقيسی  از کشمش و مرغی شکم پر پلو
   .خودنمايی می کرد

 وشيرينی جات از جمله شکربورا  انو دخترمی چيد ميز را مادر 
بر روی ميز می  ،را که شيرينی مورد عالقه تمام خانواده بود چهلوک

 ، کلوچهغشير و روغن و تخم مر ه شده بامادر از خمير ورز داد. چيدند
شده می ريخت و زنجبيل زرد،  خرددر داخل آن گردوی . درست می کرد

گل ميخک را به عنوان ادويه به آن اضافه می کرد و سرانجام  و ينچدار
   .در تنور آنھا را می پخت

گ ھای رشربتی از ب(  ، مربای گل و گل قندھمراه با پلوعزت خانم 
   .بر روی ميز می چيدرا ھم ) گل

والدين ھدايا را . فرا می رسيدھديه دادن ھيجان برانگيز سپس لحظه 
. انو پيراھن يا چکمه برای پسر انلباس برای دختر :ريدنداز قبل می خ

به  ضروری ترينکه تنھا آنچه را . ديگر برای خريدن عروسک پولی نبود
رسيد که حيدر ھم فرا سال ھا بعد زمانی  .می خريدند حساب می آمد،

سرمه ای گلدار خواھران او پارچه . برای مادر بخردتوانست ھديه ای 
عزت خانم از آن . به ياد دارند ،را که حيدر از لنينگراد خريده بود یرنگ

بچه ھا لباس ھای نو را می پوشيدند و . ه بوددوخت پارچه برای خود چادر
ھيزم ھا را بر روی ھم می چيدند و آتش می . به داخل حيات می دويدند

از قھرمانان دوست (ی که خود را به شکل کوسه و کچل جوانان. زدند
به صدا درآورده بودند، در ھر خانه ای را ) داشتنی فولکلور آذربايجان

  .درمی آوردند
ردم آذربايجان به مناسبت يس جمھور حيدر علی اف در پيامی به مئر
 انتقالما با « :اظھار داشت ١عام آذربايجانی ھا سالگرد قتل مارس ٣١

به دست ناسيوناليست شنيع منظم و به شکلی  طوره که بـ  تاريخی حوادث
استفاده از آنھا در ايجاد  با وبه امروز  ـ است ھای ارمنی صورت پذيرفته

ما نمی توانيم . تفرقه در مناسبات بين انسان ھا و ملت ھا مخالف ھستيم
تبليغ جنگ ھای ايدئولوژيکی  به دھيم که در دنيای معاصرباجازه 
ما می . ی و ادعای ارضی نسبت به ديگر کشورھا پرداخته شودبشرضد

در راه  ،آمده به دستقالل ما تخواھيم با استفاده از امکاناتی که با اس
برای سعادت آميزی پيشرفت دائمی کشور گام برداريم و زندگی 

   .»شھروندانمان بسازيم
                                                 

قتل عام «در مورد  ١٩٩٨مارس سال  ٢۶مطابق فرمان رياست جمھوری که در  ١
روز قتل عام آذربايجانی ھا مارس به عنوان  ٣١صادر شده بود، روز » آذربايجانی ھا
به ياد  ١٩١٩و  ١٩١٨جمھوری دموکراتيک آذربايجان در سال ھای . اعالم گرديد

  .قربانيان قتل عام و خونريزی اين روز را روز عزای عمومی ملی اعالم نمود
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آنھا در بايد با . نمی کنندھمسايگان را انتخاب  :حقيقتی بی ترديد است
کامالً مربوط می  صلح و آرامش زندگی کرد و اين امر به ملت ھا نيز

خلق آذربايجان را با ھمسايگانی مختلف از نظر خصوصيات  ديرتق. شود
ھم آسمان آنھا و ھم . اخالقی، ملی و ريشه ھای نژادی مجاور ساخت

   .دريغا که اين آسمان ھميشه صاف نمی ماندآسمان ما يکی است، 
   
  

  ، باکو٢٠٠٢ارس سال م ٣
  

دست به قلم که در مورد حيدر علی اف  زمانیاغلب روزنامه نگاران 
در يکی از اين موارد وی را . می گرفتند کاربتشابھات زيبايی  ،می بردند

با چنار عظيمی مقايسه نموده اند که در طول قرن ھا در خاک عزيزش 
   .يافته استريشه دوانده و از آن خاک نيرو و قدرت 

   .دقيقی استبسيار تشبيه ... چنار ـ انسان
ا نگالي پويچ و ھمسرشومارس حيدر علی اف مستيسالو راستر ٣در 

در کاخ رياست  ،در سراسر دنيا آوازه داردشان که نام را ويشنفسکايا
   .جمھوری به حضور پذيرفت

من فوق العاده  !اسالوای عزيز« :يس جمھور خطاب به وی گفتئر
سالگی شما از آذربايجان از موطن شما آغاز  ٧۵ولد شادمانم که جشن ت

سالگی راستروپويچ است، ماه مارس ماه  ٧۵سال  ٢٠٠٢سال . می گردد
سالگی راستروپويچ است و اين رخداد خوشايند از سرزمين عزيز شما  ٧۵

در کشورھا و شھرھای ديگری که شما از اين من می دانم . شودآغاز می 
 ،شما را خيلی دوست دارندھستيد و وردار نفوذ و احترام عظيمی برخ

شما به اتفاق ھيئت نمايندگان بنياد جھانی واکسيناسيون  .ادامه خواھد يافت
اين . به اينجا آمده ايد و بيش از يک ميليون دالر واکسن به اينجا آورده ايد
کمک  ،کمک بزرگی به جمھوری ماست و در کنار آن بايد قيد کنم که اين

  .کودکان به حساب می آيد یسالمت يعنی ،ترين بخشبزرگی به مھم 
به خاطر فعاليت برجسته شما در توسعه ارتباطات بين المللی با 

يس جمھور به شما ئبه دستور ر گسترش موسيقی آذربايجان و آذربايجان
   .»ين نشان آذربايجان تقديم می گردداسالوای عزيز، نشان استقالل، باالتر

تعريف و  ھنری خودموفق ان متمادی و موسيقيدان معروف در دور
تمجيد فراوانی شنيده بود و شايد به تشويق ھای زياد عادت کرده بود اما 

مشعوف گشته ام من آن قدر ...« :حتی کمی دستپاچه شده بود گويا اين بار
ست که ا اولين چيزی که من فکر می کنم آن. که بايد فکرم را متمرکز کنم
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برای خيلی چيزھا، . ز والدين خودم سپاسگزارممن به خاطر خيلی چيزھا ا
اما من بی نھايت از مادرم . ھم برای تحصيل و ھم برای ھمه چيز

بر روی  مکانسپاسگزارم برای آنکه وی در به دنيا آوردن من بھترين 
   .بدين خاطر از وی سپاسگزارم به ويژهزمين را انتخاب کرد و من 

نسبت به باکو از پدرم به  ربايجانبگويم که عشق نسبت به آذ البته بايد
زندگی می  مسکودر  تن از اينجاپدرم پس از رف. من به ارث رسيده است

. وجود دارد ،در باکو موزه شخصی که من او را می شناختم اينجا. کرد
بيک او اوزئير حاجی . من کوچک بودم اما پدرم مرا با وی آشنا ساخت

 مسکوھنر آذربايجان در وقتی جشن ده روزه . مبود، دوست پدر اف
من تو را با : برد و گفت ”مسکو“پدرم مرا به ھتل  ،برگزار می شد

ير ئاوز سيمایمن برای ھمه عمرم . موسيقيدانی برجسته آشنا می کنم
در . به ياد سپردم ،که پدرم مرا با وی آشنا ساخته بود يک اف راحاجی ب

برای وی فرستاده  نامه پدرم که قبل از جنگ بيک افموزه اوزئير حاجی 
رزو دارم از پدرم در اين نامه نوشته است که من خيلی آ. وجود دارد ،بود

   .»به باکو برگردم مسکو
به  .به باکو برنگشت ،جنگ شروع شده بود آنکه پدرم تنھا به خاطر

در  ١٩۴٢وی در سال . رنبورگ برويموھمين جھت ما مجبور شديم به ا
 زمينهدر اين  تفکراين ھيجانات و  زندگی من مملو از. آنجا درگذشت

می . برای من آمدن ھر ساله به باکو يک اتفاق مھم به شمار می آيد. است
به اين می انديشم که چه  ،توانم بگويم وقتی من از اينجا پرواز می کنم

مرا به اينجا  تازمانی دوباره در ھواپيمای ديگری خواھم نشست 
   .بازگرداند

يس جمھور در مورد آن ئويچ در نزد رپومطلب ديگری که راستر
   .مربوط به روابط روسيه و آذربايجان بود ،صحبت کرد

يس ئمالقات شما با ر ترين لحظه برای من در گذشته شايد خوش«
. اين لحظه، لحظه سرور و خوشبختی من بود .جمھور پوتين بوده است

يده ام و شما می دانيد برای من که تحصيالتم را در روسيه به پايان رسان
ھم آذربايجان و ھم روسيه به  ،م را در آنجا گذرانده اما بخش اعظم زندگی

مثابه دو نيمه برای من ھستند و به ھمين خاطر اعتقاد راسخ دارم که نبايد 
ارتباطات موسيقی و فرھنگی و تماس ميان نقاشان و نويسندگان را از 

آمده  به وجودين اين ارتباطات در نتيجه درد و رنج ھای طرف. دست داد
اين را . ھمه می دانند که شما فردی بسيار حکيم ھستيد. مسپاسگزار .ستا

اين ديدار نه تنھا رياست جمھوری شما بر کشوری . ھمه دنيا می داند
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خواھی و نجابت شما را  بزرگ را تأييد نمود بلکه دورانديشی، نيک
   .»ميم قلب از شما سپاسگزاری می کنماز ص. تصديق نمود

پويچ ارکستر سمفونيک دولتی وراستر ب در کاخ رسپوبليکاش
رھبری  ،ری شده بودنام گذا يک افکه به نام اوزئير حاجی ب را آذربايجان
که را می توانستند شور و شعفی  ی کاغذکاش که اين برگه ھا ای. می کرد
به شما منتقل  ه بود،پويچ در اين جشن موسيقی به شھر خود بخشيدوراستر
   !سازد
   

که ظريفه خانم چشم از جھان فرو  ١٩٨۵پس از حادثه تأثرانگيز سال 
آوريل در زندگی حيدر علی اف و خاندان وی جايگاه ويژه  ١۵روز  ،بست

 حيدر علی اف، الھام و فرزندان وی ٢٠٠٢در اين روز در سال . ای يافت
حضور  اوابر مزار ظريفه علی  ند،که در باکو بود ینزديکان و عزيزان و
ز آفتاب بھاری ابرنزی که مجسمه و طبق عادت مرسوم بر روی فتند يا

   .دست نھادند ،گرم شده بود
به که  را مرمری ای اوايل خانواده علی اف می خواستند مجسمهدر آن 

بر  ،ساخته شده بود مجسمه ساز با استعداد آذربايجانی ،عمر الداراف دست
ن موقع انتقال اين مجسمه آدر قرار دھند اما  مسکومزار ظريفه خانم در 

   .برای حيدر علی اف با مشکل روبرو گرديد
بعدھا در  با خود می گفتم« :حيدر علی اف در اين باره خود می گويد

به ھمين . ھمه اين سؤال ھا مرا ناراحت می کرد ؟خواھد شدآينده چه 
. تشکر کردم و گفتم که بگذاريد اين اثر نزد شما بماند الدارافخاطر از 

فکر می کردم که اگر . داشت ايط طوری بود که نمی شد به فردا اميدشر
پس يکی از فرزندان من اين کار را  ،من نتوانم کار را به انجام برسانم

ً . خواھد کرد از اين مجسمه در کارگاه  الدارافسال  ٨در طول اين  واقعا
   .خودش مراقبت می کرد

کارگاه مجسمه سازی  باکو برگشتم چند بار به ھمان بهپس از اينکه 
از يک سو به اين  ،به اين مجسمه نگاه می کردمشعفی بسيار سر زدم و با 

خاطر که به ياد ظريفه خانم می افتادم و از سوی ديگر به خاطر اثر ھنری 
از جسد ظريفه خانم  ١٩٩۴بعد از آنکه در سال . یعالی مجسمه ساز

و اين مسئله پيش آمد که مرحله جديد آغاز شد  ،به باکو انتقال يافت مسکو
و من قبول  الداراف به من پيشنھاد کرد عمر ؟مجسمه را کجا نصب کنيم

ً اثری ھنری است  ،کردم  .نگاه داشته شوددر موزه بايد اين اثر که واقعا
صورت گرفته  ١٩٩۴سال  اين صحبت ما در. ه اين رضايت دادممن ب
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بر مزار  ،شده بود مجسمه ساختهاين مجسمه ای برنزی که بر اساس . بود
برگرفته از سخنرانی حيدر علی اف در ( .»ظريفه خانم نصب گرديد

و  »الگيا« موسوم به اوامراسم رونمايی مجسمه مرمرين خانم ظريفه علی 
   )باکو یدر مرکز ھنر ١٩٩٧آوريل  ١۵آلبوم عکس ھای اين مجسمه در 

ال اولين بار ھمديگر را در طول س الدارافحيدر علی اف و عمر 
که  نگونهايکی از آنھا ھم. ھای دانشجويی در لنينگراد ديده بودند

در مکتب ويژه وزارت امنيت دولتی اتحاد  ،خوانندگان ما ديگر می دانند
تحصيل بود و به مشغول  رھبری عملياتیھای آموزی کادربازدر دوره 

رپين که در محاوره و معماری  نقاشی و پيکرتراشی دانشکده ديگری در 
عمر دوست داشت در اوقات فراغت در لنينگراد . ن رپا گفته می شدبه آ
در امتداد رودخانه نوا در ساحل دانشگاھی که . بپردازدگردش به 

ميدان به راه می رفت تا قدم زنان  ،قرار داشتدانشسرای وی نيز آنجا 
زمانی طوالنی در مقابل مجسمه سوار مسی . می رسيد »یدکابريست«
پوشکين ھمه که پس از اثر الکساندر سرگئيويچ مجسمه پتر کبير (

می نشست و در انديشه ھای ) دندان مجسمه را به اين اسم می شناختنوشھر
اين مجسمه اثر معروف مجسمه ساز فرانسوی اتين . خود غرق می شد
در ميدانی که آن زمان سناتی نام  ١٧٨٢بود که به سال  ١موريس فالکونه

 ـ پترزبورگنماد ن به بعد اين مجسمه از آن زما. نصب گرديد ،داشت
   .گراد گرديدنلني ـ پتروگراد

راھنما در مقابل مجسمه ايستاده بود و کلماتی را که ھمچون درس 
استعداد مجسمه ساز معروف : می کرد رتکرا ،مدرسه حفظ کرده بود

بغرنجی . فالکونه به ھنگام حضور وی در روسيه شکوفاتر گرديد
تاريخ روسی به صورتی نمادين در اين  در رانیدراماتيک لحظه ھای بح

گوناگونی نيک انديشيده شده و ترکيب برانگيزاننده عظمتی باشکوه از 
   .است سوی وی به ما نشان داده شده
در حال عکس گرفتن با دوربين خود بودند، عمر به توريست ھايی که 

کسی چه  بدردکه اين کلمات طوطی وار می گفت و با خود نگاه می کرد 
مجسمه ساز چگونه به ايحاد چنين تناسبی نائل  می انديشيد ؟می خورد
   ؟گشته است

                                                 
سال به طول  ١٠ساخت اين مجسمه . اتين موريس فالکونه، مجسمه ساز فرانسوی ١

سالگی جلوس پتر کبير بر اريکه سلطنت اين  ١٠٠به مناسبت  ١٧٨٢در سال . انجاميد
پوشکين در » سوار مسی«پس از نوشته شدن اثر . مجسمه در لنينگراد نصب گرديد

  مترجم. معروف گرديد» سوار مسی«اين مجسمه به  ١٨٣٣اکتبر سال 
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  !پنھان است اوچه قدرتی در 
  !چه آتشی بر جان استرا اسب 

  !اسب سرکش به کجا می تازی
  !سم خود را به کجا اندازی

  سرنوشتقدر ارباب ای 
  آھنين لگام اب که

  بلند دره ای لببر  
  *!يده ایکشرا  روسيه بر دو پا

   
عمر قبل از رفتن به لنينگراد آثار خود را در نمايشگاھی که در باکو 

و  »پنبه کار«دو اثر  در اين نمايشگاه. برپا شده بود، به نمايش گذاشت
در مطبوعات محلی درباره اين . به چشم آمده بود از وی »پرتره نفتگر«

خاص عادی اشبه توجه وی از مجسمه ساز جوان به گرمی می نوشتند و 
بھتر از ھمه منتقدان می  الدارافاما در سوژه ھا می گفتند و زحمتکشان 

پس چه چيزھايی در پيش رو خواھد . دانست که اين تازه اول راه است
مانند اين سواری که در تواند مجسمه ای بسازد که آيا وی می  ؟داشت

   ؟به يادگار بماندملت وی  و با مردم ،طول قرن ھا می تازد
قامت و کشيده با بلند جوانی . زدی ناشناسی تخيالت وی را بھم صدا

   .سالم عمر، من حيدرم: مھربانی به وی گفت
. ھم چيزی نپرسيد الدارافناشناس ديگر درباره خود چيزی نگفت و 

ً اين پسر خوش و احتمال نمی  بود را در دانشکده خود نديده قامت مطمئنا
   .دباکو نيز ديده باش د که وی را دراد

باز با وی شايد ھمشھری از روی دلتنگی با زبان ميھنی سر صحبت 
من آثار تو را در نمايشگاه  :حيدر به زبان آذربايجانی ادامه داد. کرده بود

   ...باکو ديدم، خوشم آمد
ھنر به آن عالقه  لاما تعريف و تمجيدی که می شود گفت ھمه اھ

ه ھنر می خواست که اين خبر حيدر .در ھمين جا پايان يافت ،دارند
 ،آنھا که در دريا بر روی سکوھای نفتی کار می کنند اضطرابتشويش و 

فکر می کنم تو نتوانستی احساس اين : احساس شود »پرتره نفتگر«در 
افراد و اميد آنھا به ديدار ھر چه زودتر با عزيزان و خانواده در ساحل را 

  .مجسم کنی
و  »برخوردت ببخش اگر بھ« :و صحبت خود را با اين جمله تمام کرد
تالش کرد بسيار ھرچند عمر . ھمانگونه که ناگھانی ظاھر شده بود، رفت

به را  کدهدانش الدارافعمر . اما ديگرغريبه آشنای لنينگرادی خود را نديد



 535

حيدر علی اف خود به يکباره در کارگاه . و به باکو بازگشتپايان رساند 
   .مجسمه ساز حضور يافت

 »امولوديوژ آذربايجان«که روزنامه  رخ داددرست روزی  اين اتفاق
شاعره  ،»ناتوان«مجسمه  ، دربارهنوشته بود الدارافدرباره اثر جديد 

دختر  »خورشيد بانو ناتوان«غزل ھای  .شھير قرن نوزدھم آذربايجان
   .دھان به دھان می گشت خان مھدی قلو ،اغآخرين خان قره ب

ھست که آن روز من تا شب در کارگاه يادم «: عمر به ياد می آورد
در را . دکسی در را ز. ديگر ھوا تاريک شده بود. خودم مشغول کار بودم

جوان با بارانی بلند و کاله شاپو وارد کارگاه  و قد شخصی بلند. باز کردم
را دربياورد و بنشيند اما وی گفت که  بارانی اشاز مھمان خواستم تا . شد

برای چند دقيقه ای به من سر زده  ،ينجا می گذشتعجله دارد و گذری از ا
ما يکديگر را در لنينگراد ديديم، جلوی “ :است و ھمين لحظه اضافه کرد

   ”؟نه ،نشناختی ...مجسمه پتر اول
آن ديدار . را شناختم ”لنينگرادی من“و به دقت به وی نگاه کردم  

غوش آ يکديگر را در. جلوی مجسمه معروف را فراموش نکرده بودم
به . حيدر به من گفت که درباره من در روزنامه خوانده است. کشيديم

نگاھی انداخت و  ،عکس ھای مجسمه ناتوان که بر روی آن کار می کردم
من خواست که اگر ممکن است  زا. گفت که به موفقيت من اطمينان دارد

   .»ميان بگذارديکسری نقطه نظرات و انديشه ھای خود را با من در 
ساز نقطه نظرات حيدر علی اف را که پس از خداحافظی  مجسمه

يادگار ما از  ناتوان« :آورد ، برای مادوستانه با وی برای خود نوشته بود
نه فقط با غزل ھای ليريک بلکه با آثار برجسته ھنرآرايی  نوزدھمقرن 

روزگاری . عملی و با نقش و نگارھای بی نظير خود معروف است
ه الکساندر دوما که برای سياحت به روسيه آمده نويسنده معروف فرانس

دوزی ھای خودش را به وی گلبود از ناتوان خواھش کرد تا يکی از 
به ملت  آنھا ،آنھا متعلق به من نيستند“ :ناتوان در جواب وی گفت. ببخشد
پس تو ھم بايد وی را به عنوان دختر ملت، شاعره، . ”دارندتعلق  من

  .»به تجسم در بياوریيکوکار نفرد نقاش، ھنرمند و يک 
در سال . نشست الدارافتوصيه ھای حيدر علی اف به دل عمر 

اين . نصب گرديد »آذربايجان« مجسمه ناتوان در مقابل سينمای ١٩۶٠
گويی روح دختر کبير . کار يکی از بھترين آثار اين استاد بااستعداد است

رجل شايسته عنوان  ١٩۶٣در سال . ملت در اين سنگ دميده شده است
در ميان تبريکات فراوانی که به وی . اعطا گرديد به وی ھنر جمھوری
از صميم قلب به خاطر  !عمر« :قرار داشتاين تلگرام ھم  ،رسيده بود
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به تو تبريک می گويم و موفقيت ھای ھنری  افتخارپردريافت اين عنوان 
تو ديدار به سبب مشغوليت زياد نمی توانم با . برايت آرزو دارم یبيشتر

مجسمه عظيم و بی نظير شاعر  .داشته باشم اما ھنر تو را دنبال می کنم
و  است فضولی که با ھمکاری توکای محمداف ساخته شده ،ما کبير

ف يک امجسمه بنيانگذار ھنر حرفه ای موسيقی آذربايجان اوزئير حاجی ب
 .بار ديگر ھم تبريک می گويم. می آورد به وجوددر من شيفتگی خاصی 

   .»با کمال احترام، حيدر علی اف
کلی ھر کس که  به طورمعماران و  و نويسندگان، موسيقيدانان، نقاشان

در محدوده توجھات  ،به حساب آوردرجال ادب و ھنر از را  اومی توان 
به وی ھمانگونه که قبالً گفته بوديم  .دائمی حيدر علی اف قرار داشتند
شان در سطح سراسر اتحاد کمک می برخی از آنھا در اکران برنامه ھاي

آب شده رشک بردن به ديگری رابطه شان شکرميان آنھا که بر اثر . نمود
و به برخی نيز در حل مشکالت معيشتی  ساختبرقرار می آشتی  ،بود

   .کمک می کرد
د ه بودنپزشکان باکو از درمان نويسنده معروف فکرت گجا دست کشيد

حيدر علی اف . انجام دادبرايش ری کا توانگفتند که ديگر نمی می و 
اعزام کنند و در يکی از بھترين کلينيک  مسکوتا شاعر را به  دستور داد

وی به اين نيز بسنده نکرد و قبل از . ھای اتحاد مورد معالجه قرار دھند
ھمه چيز  ،نترس« :عمل به فکرت گجا زنگ زد و وی را تسکين داد

   .»سر تو ھستند حاذق ترين پزشکان باالی. خوب می شود
   .پزشکان مسکويی فکرت گجا را از مرگ نجات دادند

برخی از آنھا . آشکار بسيار زياد بودآشکار و نا اقاتاز اين دست اتف
را خاطره نويسان فاش ساختند و برخی نيز در محافل خانوادگی به ياد 

  .مانده است
   

ت فھرس. يس جمھور با کارفرمايان مالقات داشتئآوريل ر ٢۵در 
مدعوين اين مراسم ھمچون برخی مراسم در سکوت اتاق ھای کاری تھيه 

روزنامه ھا به زبان آذربايجانی و روسی به  از آن چند روز قبل. نشده بود
مند به اين ه و از افراد عالق اطالع رسانی درباره اين ديدار پرداخته بودند

. عه نمايندتا به وزارت توسعه اقتصادی مراجکرده بودند مالقات تقاضا 
ن را از اين او بدين ترتيب مخاطب کردند تلفن ھای تماس را نيز منتشر

   .موضوع باخبر ساختند
يکی از اھداف اساسی « :حيدر علی اف در اين جلسه تصريح نمود

دقيق، صحيح و بی آگاھی از اطالعات  کلی به طور مالقات امروز ما
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. ارفرمايان استمستقيم از شما ک به طور درباره وضعيت کاری غرض
يعنی شما بايد حقيقت  من بار ديگر ھم تکرار می کنم، درست و بی غرض

  .ييدرا بگو
 .يمه اما در اين ديدار تنھا کارفرمايان بومی آذربايجان را دعوت کرد

اينجا ھيچيک از ارگان ھای دولتی و مسئوالن آنھا و افرادی که در پروسه 
. ند، حاضر نيستنديجان فعاليت دارکارفرمايی و تشکل اقتصاد بازار آذربا

يس جمھور، مشاور ئيس دفتر اجرايی رئنخست وزير، ر اينجا به جز من
حضور يس جمھور کسی ديگر ئدولت در امور اقتصادی و مشاوران ر

برای آنکه شما بتوانيد در اينجا  ؟من به چه دليل اين کار را کردم. ندارد
. توانند به شما فشار بياورندبرای اينکه ن. راحت و آزادانه حرف بزنيد

برخی از وزرا يا آقايانی از نيروھای انتظامی، مالياتی و ديگر برای اينکه 
که امروز شما  اطالعاتی. ارگان ھا نتوانند چشمشان را برايتان براق کنند

تجزيه و تحليل می شود و بر ، می دھيد مورد بررسی قرار می گيرد
  .»ردداساس آنھا جلسه بعدی برگزار می گ

   
  

  گلنار، پيک صلح
  

و تلگرام ھای رسمی  ھا نامه. می روز تولد حيدر علی اف است ١٠
نامه  ين آنھاش ترباارزاما  به حيدر علی اف رسيدبسياری در اين روز 

مدرسه شماره  ٩باکويی بود که در کالس  یدانش آموز »حسين اواگلنار «
يس ئم قلب به روی از صمي. محرم اف درس می خواند. سبه نام  ١٠۶
گونه که تنھا از بچه برانگيز ھمانھور تبريک گفت و به صورتی تأثيرجم

حمايت  وی يس جمھور خواھش کرد تا از ھم سن و ساالنئھا می آيد از ر
در قرن بيستم که قرن علم و « :در نامه خود نوشته بود گلنار. کند

فت علم پيشربا آن قرن جنگ نيز شده است،  ھم زمانتکنولوژی است و 
ديگر منشأ پيدايش بمب  سویموجب ترقی گرديد اما از  سواز يک  چهاگر

موجب مرگ  ھا اما اين سالح. شد یھای اتمی، نوترونی و راديو اکتيو
در ھمه جنگ ھا بيشترين آسيب به کودکان وارد  .دنميليونھا انسان می شو

   .می شود
من ھمچون . ممن يکی از آنھا ھستم که جنگ را با چشمان خود ديده ا
عزيزم  در شھر ،ھمه افرادی که از کانون عزيزشان به زور جدا شده اند

من می خواھم فردايمان  .با دلتنگی برای سرزمين عزيزم زندگی می کنم
می خواھم بچه ھا را در کنار پدر . صاف و بدون جنگ ببينم و را روشن
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شان  انوادگیو مادر و انسان ھا را در آشيانه خودشان و در کانون گرم خ
   »...ببينم

   .نھاده بودنام  »...صلح بودم پيکاگر من «نامه خود را  گلنار
دستور ارسال کمک به مھاجرين اجباری  ٢٠٠٢ماه می سال  ١٣در 

حيدر . يس جمھوری آذربايجان صادر گرديدئاراضی بيله سوار توسط ر
ھجويان و علی اف شخصاً به برنامه ھای تأمين نياز اجتماعی ـ معيشتی پنا

مھاجران اجباری که در شھرک ھای چادری زندگی می کردند، می 
نمی خواست و نمی توانست اين مسئوليت را بر شانه ديگران . پرداخت
  .بگذارد
استفاده از بدبختی و فالکت بی چاق کن ھای سياسی با سوء کار

گمان نمی . می خواندند مشکل قره باغ فرانظامی سرپناھان ھمه را به حل 
. به مصداق باشد یيازننين افرادی چنيم که ديگر برای تأييد عملکرد ک

دارد و افراد بی پناه بيش از ھمه  به دنبالخونريزی خون و جنگ ھمواره 
   .می بينند سيباز جنگ آ

   
سال به رسميت شناخته شدن  ميندھچند روز مانده به  ماه می ٢٢

طی ) دومژان پل ( رمپاپ  ،جمھوری آذربايجان از سوی واتيکاناستقالل 
بنا به آمار ارائه شده از سوی روزنامه ايتاليايی . سفری رسمی به باکو آمد

کاتوليک در آذربايجان زندگی می  ١٣٠در آن زمان کالً  »استامپا«
در  »استامپا«. بنابراين اميدی به انبوه جمعيت استقبال کنندگان نبود. کردند

بسيار شايان توجه  ويدادن رعين حال منصفانه تصريح می نمود که اي
ً ، است چنين ارزيابی می نيز آنکه ھم پاپ و ھم حيدر علی اف  خصوصا
  .نمودند
سفر شما به کشورھايی « :به پاپ رم گفتدر اين ديدار يس جمھور ئر

به از جمله است گسترده ای پخش گرديده  بسيارکه اسالم در آنھا به نحو 
جھانی  سترگطرفه ميان دو دين خدمت به صلح و اعتماد دو  ،آذربايجان

شما به تبليغ ايدئولوژی دلسوزی و شفقت در ميان مردم می پردازيد . است
در . می کنيد و برای آنھا که به فالکت دچار گشته اند، صبر و تسلی آرزو

بيش از يک ميليون نفر  .آذربايجان ھم قربانيان چنين مصيبتی وجود دارند
نتيجه اشغال سرزمين آذربايجان از جانب از مھاجران آذربايجانی که در 

برای تسلی خاطر به ، از کانون گرم خود رانده شده اند تان ھمسايهسارمن
زی عدالت دعای نيک خواھانه شما نياز دارند و به کمک شما در پيرو

   .»اميد دارند
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من به اين کشور کھن « :رھبر واتيکان در سخنرانی خود اظھار داشت
اين کشور . ود شيدای غنا و گوناگونی فرھنگ آن ھستمم و در قلب خه اآمد

 دن ھای بسياریاست، تم که خود سرشار از تنوع و خصوصيات قفقازی
در اين . توران را در خود جمع نموده استآلتای ـ خصوصاً تمدن پارس و 

زرتشتی با : سرزمين اديان بزرگی بوده اند و امروز نيز وجود دارند
، در گذشته از نقش خيلی مھمی برخوردار بود مسيحی کليسای آلبانی که

 توسعه يافت و امروز اسالم دين بيشتربعدھا اسالم . در کنار ھم بوده اند
 ابتدايی کليسا فروغحتی پس از افول  ...اغلب مردم آذربايجان شده است

اين . مسيحيان به زندگی در کنار معتقدان به ديگر مذاھب ادامه می دادند
 اين کشور بايد به اين. يه شکيبايی و تفاھم ممکن گرديدامر در سايه روح

کنم تا اين کانون ھای مناقشه  به خدا رو می کنم و دعا می .ھا افتخار کند
به صلح  عدالت و حقيقتچه زودتر خاموش شوند و ھمه با برقراری  ھر

  .»دست يابند
کليسای کاتوليک باکو . پاپ در کاخ ورزش به انجام عبادت پرداخت

ست که وی به ا مھم آن ديات امر می باشئاما اينھا جز حال ساخت بوددر 
تأييدی نيز  آذربايجان بود وشناخت باکو آمده است و اين دال بر اقرار به 

    .بر نفوذ عالی رھبر آذربايجان در جھان است
اروپا در باکو  کشتی آزاد جام قھرمانیمين دوره چھل و پنجی ربرگزا

ً نمايندگانی ا . ز ھمه کشورھای قاره را به سوی خود کشانده بودتقريبا
اين  مسابقات. يس جمھور به شرکت کنندگان اين جام خيرمقدم گفتئر

دوره با سخنرانی الھام علی اف که رياست کميته ملی المپيک آذربايجان 
تر نمايندگی  وی با شايستگی ھر چه تمام. افتتاح گرديد ،را بر عھده داشت

   .ر کميته بين المللی المپيک را عھده دار بودجمھوری آذربايجان د
به آنھايی اطالق می شود که پدر را در  »ليلره دد«به زبان آذربايجانی 

   .دارند پشت خود
در سال « :شاعر و سياستمدار معروف می نوشت ،لوغواقف صمد او

خيلی ھا به ما گير  ،وقتی که وارد دانشکده ادبيات شده بوديم ۶٠ھای دھه 
می ناميدند، اين  ”ليلره دد“ھا، ما را  بسياری از ھم سن و سال. ندمی داد

م که اين پنداشتمن می . کلمه معرف يک تيپ اجتماعی به حساب می آمد
افکار غلط ديگر در ھمان صفحات نيمه دوم قرن گذشته مانده است اما از 

در اوايل قرن چون ھمان تفکرات غلط  ،مه بودقرار معلوم من اشتباه کرد
علی اف . حنسبت به الھام علی اف ھم تکرار شد يعنی اينکه پسر ھم  ٢١

الھام علی اف زود به  ھمراه باما  ؟د، آخر چراونمی تواند سياستمدار ش
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رفتار وی به مثابه يک سياستمدار پخته به . رويماستراسبورگ می  بهزود 
ھيچکس ، دھکاری که وی در آنجا انجام می د از نظر من .نظر می رسد

   .»به انجام آن نيست ديگری در آذربايجان قادر
  
  

  درس عبرت تاريخ
  

درس  به يس جمھور حيدر علی اف در سخنرانی ھای خود چند بارئر
 بر روی ميز کاری وی .عبرت تاريخ جمھوری آذربايجان اشاره نمود

   .کتاب ھايی درباره تاريخچه جمھوری و نشريات مستند قرار داشتند
يس ھيئت نمايندگان ئر ،توپچيباشفدان بيک عليمر ١٩١٩در سال 

يس پارلمان جمھوری ئرکه  صلح طلب جمھوری دموکراتيک آذربايجان
از پاريس به دولت آذربايجان در باکو می نيز بود،  دموکراتيک آذربايجان

درست است که ھنوز ما را به عنوان يک دولت نمی شناسند اما « :نوشت
يک سال و نيم است  در حقيقتکنيم که  ھر جا که باشيم به ھمه اعالم می

چنين کشوری وجود دارد و نشان می دھيم آذربايجانی که پارلمان خود، 
 ،دولت خود، سيستم اداری، دادگستری، مدارس و ارتش خود را دارد

اين آذربايجان در مبارزه بی امان برابر بلشويک  .مستقالنه زندگی می کند
 دارند و می توانند پايداریيجانی ھا توان بنابراين آذربا. ھا ايستادگی کرد

حتی اگر  .کشور مستقل خودشان را بسازند ،تا آنجا که توانشان می رسد
 ...دفاع کنيم تکايیبايد از اين خودا. اين شرايط را حفظ کنندبايد  ،ھم نرسد

ما می خواستيم که ھمه، تمامی مردم ما خوب بدانند که ما اکنون در 
عرصه خود را در زندگی مستقل ريم تا توان قرار دا آزمونمعرض 

   .زندگی اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی به اثبات برسانيم
 تواندارم که قدرت ما به اين می رسد چرا که مردم ما اطمينان من 

کشورمان سرشار از منابع طبيعی است اما تا به حال . فعاليت را دارند
... نداشته ايم ،کند تکيه یمکتبی سياسی که بر اساس معنويت اخالق

در ساختار اداری آن و در دادگستری  ضروری است که نظم را در کشور
  .و به طور کلی احترام نسبت به قوانين را برقرار ساخت نمود پابر

امور داخلی است که آذربايجان می  بخشيدن به سامانصورت تنھا در 
از جانب  تواند يک کشور باشد، آنچنان کشوری که ديگر به شناخته شدن

نداشته باشد زيرا آذربايجانی که از درون قدرتمند و باثبات  ینياز کسی
قابل انکار و حقيقی شناخته ر خود به خود به عنوان دليلی غيرديگ ،باشد

  .»می شود
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را به عنوان شرطی حائز  »تنظيم امور داخلی کشور« توپچيباشف
يز در تمام حيدر علی اف ن. می دانستپايدار ساخت کشوری  دراھميت 

   .فعاليت ھای خود می خواست که اين امر تحقق يابد
حيدر علی اف مبتکر تھيه پايه ھای تئوريک ھمان ايدئولوژی بود که 

   .١چيليقآذربايجان  :می خواست کل جامعه را به اتحاد برساند
وی در سخنرانی خود در اولين کنگره آذربايجانی ھای جھان بر اين 

اين . وطن ھمه ما آذربايجان است. آذربايجانی ھستيمما « :امر تأکيد داشت
فراز اسرزمين ما را به عنوان يک خلق، يک ملت و يک شخصيت سر

بايد آن چيزی  چيليق آذربايجان و ايدئولوژی چيليق آذربايجانروح  .نمود
و به اتحاد تنگاتنگ بيشتر تحريک می  است باشد که ما را بھم پيوند داده

ی خود يک ايدئولوژی ملی دارد و ايدئولوژی ملی ھر کشور برا. نمايد
  .»است چيليق آذربايجانجمھوری مستقل آذربايجان، ايدئولوژی 

کرده اشاره  اين ديدگاه خودعلی اف چندين بار در سخنرانی ھايش به 
چه  ،البته چنين انديشه ای فقط ھوادار نداشت بلکه مخالف ھم داشت. بود

ند ادر اين باره آکادميسين افر. در جمھوری و چه در خارج از آن
در زندگی ايدئولوژيک معاصر جمھوری، به ...« :داشدميروف می نوشت

وضوح دو خط و يا دو گرايش ديده می شود، اولی تحليل رفتن ايدئولوژی 
آذربايجان در ايدئولوژی سراسر ترکی و سراسر اسالمی و دومی دفاع از 

طبقه ای نژادی آذربايجان را  تئوری آذربايجانيسم که در آن فرھنگ چند
عادات و  و نمايد و ريشه ھای ترکی، قفقازیبه دور خويش جمع می 

   .»پيوند می دھد بھمرسوم ملی ـ دموکراتيک و منابع اسالمی را 
   

ً ھمان روز در سال . روز جمھوری :می٢٨ اولين  ١٩١٨دقيقا
مت به ھ ١٩١٨ در سال. جمھوری دموکراتيک در شرق بنيان نھاده شد

محمد امين رسول  و فتحعلی خان خويسکی، نصيب بيک يوسف بيکلی
در پارلمان  .زاده جمھوری مستقل دموکراتيک آذربايجان تأسيس گرديد

بنا بر ارزيابی . جمھوری فراکسيون اسالو فعاالنه فعاليت می کرد
سخنان محمد امين . مورخان اين فراکسيون نماينده اکثريت اھالی روس بود

اکتبر سال  ٢۶که در  »مساوات« در اولين کنگره حزب زاده رسول
دولت مستقل آذربايجان « :به حقيقت مبدل گرديد ايراد گشته بود، ١٩١٧
خواھد و اين دولت به جرگه کشورھای مستقل وارد خواھد شد ساخته 

                                                 
، دفاع از حقوق و منافع مردم آذربايجان و تالش در جھت شکوفايی فرھنگی، اقتصادی ١

ناميده ) آذربايجانيت( ” آذربايجان چيليق“اجتماعی و سربلندی آذربايجانی ھا به اختصار 
  مترجم. شده است
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و دورانديشی اين سياستمدار فعال را تصديق  تدبيرگذشت زمان  .»گشت
ساله در آموزشکده ١٧که وی فقط دانشجويی  زمانی ١٩٠٢در سال . نمود

بعدھا سازمان . سازمان جوانان مسلمان را تشکيل داد ،فنی باکو بيشتر نبود
را تشکيل داد که فعاالنه با  »ھمت«نام  هاسالمی سوسيال ـ دموکرات ب

. دکرھمکاری می  حزب انقالبی سوسيال دموکرات روسيه کميته باکويی
و رسوم و تجارب مثبت جمھوری  جمھوری کنونی وارث عادات

   .دموکراتيک آذربايجان و نيز آذربايجان شوروی است
ھمه اينھا تاريخ زنده است و ھمچون ترانه ايست که نمی توان کلمه ھا 

دھان به دھان  گونه که ترانه ھا زود به زودرا از آن بيرون کشيد اما ھمان
بختيار  ن باره شاعر خلقدر اي. می يابد یتاريخ نيز دگرگونتغيير می يابد، 

دھان حقايق «که به قول وی يادآور می شود وھاب زاده دورانی را 
تاريخی را می دوختند اما حيدر علی اف ھمواره جانب حقيقت را می 

   .»گرفت
ً ج« :ی می گويدو مين يکصد و پنجاھمھوری آماده می شد تا رسما

زمين ھای را که تقسيم ) .م١٨١٣( سالروز امضای قرارداد گلستان
ميان حکومت را قرن  قدمت چنديی با پربرکت و پھناور ما و شھرھا

. جشن بگيرد ،قانونی می ساختايران تزاری روسيه و حکومت پادشاھی 
خدمتی قائم مقام ھای آنھا برگزار  اين مراسم به دستور مرکز و با خوش

ن خو ،می شد اما از زخم تاريخی قلب ملتی که ھمه چيز را به ياد داشت
متأسفانه قوانين آھنين آن سال ھا از جمله پيگرد، ممنوعيت، . می چکيد

محروميت ھای مادی و معنوی جلوی اعتراض ھای ھمگانی را می 
شرف ملی و مسئوليت ھنرمند در برابر تاريخ که در ملی،  عرق. گرفت

درون من به جوش آمده بود، به سطرھايی اعتراض آميز تبديل گشت و 
   .آمد به وجود ”گلستان“وی مثنبدين ترتيب 

علی رغم اينکه اين مثنوی ھا تابو به حساب می آمد اما رونويسی شده 
دانشجويان  و رانفکروشن .آن دست به دست در آذربايجان به راه افتاده بود

عزيزم شکی  در شھر. را حفظ می کردند در سراسر آذربايجان آن
ت و از آن به بعد اين مثنوی را منتشر ساخ »نوخا فھلسی«روزنامه 

 يب، بازجويی، تحت نظر قرار گرفتنتعق. روزھای سختی من شروع شد
حتی فشار روحی  .ديگر شک نداشتم که به پشت ميله ھا خواھم افتاد ...و

من به آن حد رسده بود که وقتی ماشينی در جلوی در ورودی ساختمان 
از کميته دلم فرو می ريخت و احساس می کردم که  ،بوق يا ترمز می زد

اعتراف می کنم که انتظار . امنيت دولتی برای دستگيری من آمده اند
   .بدترين چيزھا را داشتم
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در آن دوره يکی از بستگان خيلی نزديک من ھم در کميته امنيت 
دولتی خدمت می کرد اما نه من می توانستم درباره وضعيت خودم با وی 

احوال با من حرفی  حرفی بزنم و نه وی می توانست در آن اوضاع و
آرام باش، تو را نمی “ :يک بار ھمان آشنای ما نزد من آمد و گفت. بزند
   .”تو پشتيبان داری .گيرند

فقط . کردمرا به عنوان ھمدردی و تسلی خاطر تلقی  اومن سخن 
معاون اول رئيس کميته امنيت  ،چندين سال بعد فھميدم که حيدر علی اف

   ...ت داده بوددولتی مرا از اين فالکت نجا
نه وی مرا دوست می ناميد و نه من جرأت می کردم اين کلمه را بر 
. زبان بياورم اما ھميشه توجه و کمک دوستی باوفا را احساس می کردم

اعتراف می کنم . سختی دچار شدم بيماریبه  ٩٠در ميانه سال ھای دھه 
ين دست باز ھم ا. از دست داده بودمرا که اميد خود به کسب سالمتی 

من  حالحيدر علی اف زنگ زد و جويای . من دراز شد سویه به ندوستا
آماده باش، من به حساب خودم تو را برای “ :گفتصحبت در پايان . شد

پس از دو سه روز يک نفر . تشکر کردممن . ”معالجه به ترکيه می فرستم
دالری را که از جانب رئيس جمھور  سی ھزاربا نامه نزد من آمد و 

به من گفت که بايد فردا به ترکيه  و بر روی ميز گذاشت ،ستاده شده بودفر
در آنکارا مرا در . بليط پرواز به ترکيه نيز سفارش داده شده بود .بروم

رئيس  ،سليمان دميرليک روز . يکی از بھترين کلينيک ھا بستری کردند
ت و حال من خبر گرفجمھور ترکيه به عيادت من در بيمارستان آمد و از 

شاعر کل ترک ھا بر کره زمين . شما شاعر دو کشور ھستيد“ :گفت
من خودم  ،که به معالجه شما مربوط می شودرا ھمه ھزينه ھايی . ھستيد

مطمئن ھستم که به زودی خوب می شويد و به آذربايجان . ی پردازمم
برای ملت ھای ما که خون،  که گرديد و اشعاری می سراييد بازمیعزيز 
  ” ...است ضروری ،بيات و تاريخش يکی استزبان، اد

وقتی به باکو بازگشتم به حيدر علی اف زنگ زدم و گفتم که می 
وقتی به . قرار مالقات گذاشتوی در ھمين لحظه . خواھم شما را ببينم
دالری را که قبل از سفر به من داده  سی ھزارھمان  ،مالقات وی می رفتم

من از وی . ھور احوال مرا پرسيدرئيس جم. با خود برداشتم ،شده بود
نگاھی کرد و وی با تعجب . م و پول را روی ميز گذاشتمدسپاسگزاری کر

  .”؟هاين چي“ :گفت
توضيح دادم که ھمه ھزينه معالجه مرا رئيس جمھور سليمان دميرل 

   .متقبل گرديد و به من اجازه نداد حتی يک منات ھم خرج کنم
خودت  ربرای نيازھای ديگو ردار ب“ :علی اف لبخندی زد و گفت

   .”ھزينه کن
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   .به چاپ رساندمجلد  ٨من با اين پول آثار خودم را در 
توجھات و حمايت اين شخصيت  زندگی ھنری خودمسراسر من در 

   .»کردممی سترگ را حس 
   

الت متحده اھيئت نمايندگان اي حيدر علی اف يس جمھورئر ژوئن ۶در 
يس جمھور اياالت ئويژه ر فرستاده ،آمريکا و در رأس آنھا استيو من

خزر را به حضور  ضهمتحده آمريکا در مسائل توسعه منابع انرژی حو
مدگويی به مھمانان کار مفيد آنھا در ايس جمھور ضمن خوشئر .پذيرا شد

نفت، گاز، توليد مواد  :خزر«جريان نھمين نمايشگاه و کنفرانس بين المللی 
   .را ستود »نفتی و پتروشيمی

در طول فعاليت خود به عنوان  !يس جمھورئجناب ر«: يو من گفتاست
يس جمھور بوش نامه ای به من دادند تا به ئسفير تنھا دو بار جناب ر

يس جمھور بوش به شما ئمخاطب آن برسانم و ھر دو بار نامه ھای ر
بدين طريق ما آمريکايی ھا ارادت و احترام خود را . عاليجناب بوده است

ـ جيحان ابراز می  در حمايت از عملی شدن پروژه باکونسبت به شما 
ميان مناسبات داريم و نيز به مساعدت شما در دستيابی به چنين سطحی از 

  .»کشورھايمان ارج می نھيم
اين نامه ھا « :حيدر علی اف ضمن سپاسگزاری از سفير ادامه داد

يس جمھور بوش در ئقرائت نامه ر. برای کشور ما بسيار پرمعناست
که اياالت آنست افتتاحيه نھمين نمايشگاه و کنفرانس بين المللی حاکی از 

يس جمھور آن برای استخراج معادن نفت و گاز در ئر متحده آمريکا و
ما در . می باشندصادرات انرژی تا چه اندازه اھميت قائل و  ه خزرضحو

قرارداد قرن را به امضا رسانديم و در تمامی مراحل پس از  ١٩٩۴سال 
. کرده ايمآن حمايت و پشتيبانی دولت اياالت متحده آمريکا را احساس 

يس جمھور اياالت متحده آمريکا در پای قرارداد پروژه اساسی ئامضای ر
در  ١٩٩٩خط لوله صادراتی باکو ـ تفليس ـ جيحان که در سال احداث 

استانبول از سوی ما به امضا رسيده بود، نشان از آن دارد که دولت 
   .»ت عظيمی برای کار ما قائل می شودت متحده آمريکا چه اھمياياال

استفاده از امکانات  ما تاريخچه جديد« :حيدر علی اف تصريح نمود
در ما شنودم از آنکه من بسيار خ. يای خزر را می سازيمنفت و گاز در

کارھای ما آينده . قرار داريم که اين تاريخ را می سازند يیميان آنھا
  »...يافتخواھد  تداومداشت و پس از ما نيز  سترگی خواھد

برگزار دانشگاه دولتی اقتصاد  سالگی ٧٠مراسم  ٢٠٠٢در ژوئن سال 
طی در يس جمھور به ايراد سخن پرداخت و ئمراسم راين در . شده بود
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برای آنکه اقتصاد « :مراحل پيشرفت اقتصادی را برشمردسخنرانی خود 
داشتن  ،اقتصاد جھانی معاصر بپيونديم به سيستمو  آذربايجان توسعه يابد

ً از . متخصصان زبده و برجسته ضرورت دارد شما می دانيد که تقريبا
ميليارد دالر در اقتصاد آذربايجان سرمايه  ٩تا به امروز  ١٩٩۴سال 

 شيد که اين مبلغ برای کشوری کوچکدر نظر داشته با. گذاری شده است
. ردادھای نفتی به درآمد می رسيمما از محل قرا .بزرگی است بسياررقم 

ميليون  ۵٨٠نزديک به  در حال حاضر. ما صندوق ذخيره نفتی را ساختيم
 ٢٠٠ميليارد و  ١ما معادل . استدالر در صندوق ذخيره نفتی موجود 

سال پيش در  ٩يعنی  ١٩٩٣در سال اما  .ميليون دالر ذخيره ارزی داريم
من به پيشنھاد پذيرش  سخت نجا در باکو در شرايطی بسيارژوئن اي ١٢

دالر ھم ذخيره  ١در آن موقع ما حتی . مسئوليت آذربايجان می انديشيدم
در سال  .که به آن رسيده ايم يجه ای استاولين نتھمه اينھا . ارزی نداشتيم

رفاه مردم بھتر می شود و حقوق افزايش ، ھای آينده درآمد ما باال می رود
   .و مشکلی نداريمکميل می شود در حال حاضر بودجه ت. می يابد

يس آکادمی نفت گفتم و امروز ھم می خواھم ئچند روز قبل من به ر
بگويم که به زودی من حقوق کارمندان آکادمی را باال می برم و در اين 

آنھا پيشنھادات را . زمينه به نخست وزير و وزير دارايی دستور داده ام
ناراحت . آن را بررسی می کنم و در ھمين روزھا کنندبرای من آماده می 

حقوق ديگر بخش ھا . نباشيد، باال می برم و شما اين را احساس می کنيد
   .ھم افزايش خواھد يافت

نفر از رجال  ١۵٠روز قبل فرمانی را امضا کردم و در آن برای  ٢
اشخاصی که در ديگر رشته ھا فعاليت  برایمعروف ھنر و ادبيات و 

سال قبل من چنين امکاناتی را  ۵. کردممر تعيين مقرری مادام الع ،دارند
وجود  امکاناتشاالن ... می خواستم اما نمی توانستم انجام دھم. نداشتم
نفر  ١۵٠برای  .مه اچقدر دست و دل باز شدناگھان می بينيد . دارد

ھر يک از اين افراد تاريخ ادبيات، ھنر، فرھنگ و  .مقرری تعيين کردم
و در عين  !ھر يک نفر ه حساب می آيند،ب جانديگر رشته ھای آذرباي

تاريخ را خود  ميراث آنھاق کنندگان و اين خلخلق شده از جانب حال آثار 
  .»آنھا خودشان آفرينندگان تاريخ ما ھستند. می آفريند

ايوان  نام رجال فرھنگ و ادب و ھنر آذربايجان و ھمراه با اديبان
وروی سردبير مجله نويسنده روسی که در دوران ش ،ترتياکوف

در ليست مقرری بگيران رياست جمھوری  ،بود »ليتراتورنی آذربايجان«
   .قرار داشت
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  ، باکو٢٠٠٢ژوئن سال  ١٢
  

با رنگی قرمز در تقويم روسيه نوشته شده  است و اين روز روز جشن
در اولين دوره اجالسيه نمايندگان  ١٩٩٠در دوازدھم ژوئن سال . است

شوروی سوسياليستی روسيه بيانيه ای درباره  وتيمجلس جمھوری فدرا
 ١٢سال بعد رئيس جمھور يلتسين  ۴. استقالل روسيه به تصويب رسيد

اعالم  »روز استقالل روسيه« و ژوئن را به عنوان روز جشن دولتی
از چه کسی  اکنون ما«که  ه بودآمد به وجودبرای مردم اين سؤال . نمود

و به ھمين  يافتندران روسيه پاسخ را رھب »؟آورده ايم به دستاستقالل 
   .»روز روسيه« :کردندتر خاطر نام جشن را کوتاه 

در ايام عرف ديپلماتيک رت روسيه در کشورھای مختلف طبق اسف
در آن رھبران  وبرگزار می نمايد  یجشن ھای ملی پذيرايی ھای باشکوھ

گونه نيست که  اين البته. دولت ھا از محترم ترين مھمانان به شمار می آيند
با حضور خود سفارت روسيه را  سفارت ھا رھبران دولت ھادر ھمه 

رئيس جمھور آذربايجان در ضيافتی که به مناسبت روز . دفتخر سازنم
به وی فقط حضور  .حضور يافتدر سفارت  ،روسيه برگزار شده بود

مناسبات محترمانه و احترام آميز نسبت به  علنی ساختنخاطر آن نبود که 
 ، گمان می کنيم وی از ديدنستنمسايه کبير شمالی را ضروری می داھ

شادمان رفقای روسيه ای و آشنايان دوران شوروی  ،بسياری از روس ھا
مات ھا در ميان جمعيت انبوه ديپلعلی اف . خاطره می کردو تجديدمی شد 

يف دد که چند رياز دور فردی متوسط قامت را د و نظاميان و زنان نماينده
سالم « :به سوی وی گام برداشت .ال بر روی سينه نصب کرده بودمد

  »؟چطوريد !ترتياکوف
از دست که به آن تکيه می کرد عصای خود را  ترتياکوفايوان 

   .علی اف دست داد او بنھاد راست به دست چپ 
اين کھنه  سفير روسيه ،مطمئن ھستيم که نيکالی تيموفيويچ ريابوف

می احوالپرسی وی  اھور آذربايجان صميمانه بمجسرباز پير را که رئيس 
   .دقيق نمی شناختبه طور  ،کرد

نويسنده  ،است از مبارزان وی« :و گفتسفير کرد به رو علی اف 
ھم  با ٧٠ـ  ۶٠ما در سال ھای دھه . ترتياکوفکارپويچ برجسته ايوان پلي

  . »وی از گارد قديمی ماست. دوستانه کار می کرديم
که تحت تأثير سخنان حيدر علی اف قرار گرفته  در حالی ترتياکوف

 ،به خاطر سخنان نيک شما ھم !ويچيسپاسگزارم حيدر علی « :گفت ،بود
   .»ھم به خاطر مقرری رياست جمھوری و ھم به خاطر تماس ھای شما
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از آن  ،ترتياکوفتا پيش از اين روز تنھا دو نفر، حيدر علی اف و 
در آن . باخبر بودند ١٩٨٢ر سال اکتب ٢۴فراموش نشدنی  تلفنی تماس

صبح زود دبير اول کميته  .ساله می شد ۶٠روز ايوان پليکارپويچ 
چنين تماس ھا . به وی تبريک گفت مبارز رامرکزی سالروز تولد نويسنده 

  .گاه فراموش نمی شوند و تبريکاتی ھيچ
سالگی  ٨٠خب، پس امسال « :علی اف نگاھی به وی انداخت و گفت

ً برای تبريک گفتن تماس می گيرم و اميدوارم که سفحتم. شماست ير ھم ا
  .»اين روز را فراموش نمی کند

چون علی اف خوش ھمف که بوويچ ريايسفير روسيه نيکالی تيموف
. تابستان در پشت خزر گم شد. داد یسرش را به نشانه تأييد تکان ،اندام بود

جمع  دور ھم ،ھای کتاب تنگ شده بودقفسه مھمانان در منزلی که از 
آذربايجانی و رفقای ديرين از  و نويسندگان روسی ،دوستان قديمی. شدند

 نيز از واليت آرخانگلسکوی ھمشھريان . تماس گرفتند »روسی همعاج«
نام ی از کوچه ھا را به نام شما کي« :تلگرافی بدين مضمون ارسال داشتند

ی توان ديگر چه م. تنھا سفارت سکوت کرده بود. »ری می کنيمگذا
   !؟گفت

در ھمين اواخر وی . و فوق العاده سرش خيلی شلوغ بود مختارسفير 
پراگ، باکو، : برای سومين بار محل خدمت ديپلماتيک خود را عوض کرد

کن در کميسيون مرکزی  وی در ازای کار بسيار اعصاب خرد. کيشينف
به  انتخابات به ويژه در دومين دوره انتخابات يلتسين که رياست آن را

   .شايد ھم لياقتش را داشت ؛آورد به دستپاداش خوبی  ،عھده داشت
   

در ھمان ماه ژوئن در چارچوب گردھمايی سران کشورھای عضو 
 سهسازمان ھمکاری اقتصادی دريای سياه در استانبول کنفرانس افسانه 

بود که ھمکاری  ینام اين کنفرانس پاسخی به ديرباوران .دريا برگزار شد
دريای سياه را با آذربايجانی که ھنوز زخم دوران جنگ  ضهوکشوھای ح

حقيقت يافتن  اما روزگار. غيرممکن می دانستند ،را درمان نکرده بود
   .احيای آذربايجان را تصديق نمود به طرح ھا و اميد

ھمه اين موارد در سخنرانی حيدر علی اف در جلسه کنفرانس افسانه 
ـ  ”دريا سهافسانه “ت که کنفرانس سال اس ۵« :انعکاس يافتدريا  سه

چرا چنين کنفرانسی در گذشته . برگزار می شود ـ خزر، سياه، مديترانه
چون قبالً اطالعات درباره پيوستگی تنگاتنگ فعاليت  ؟برگزار نمی شد

 ...کم بودند اما نيز باور داشتندرا آن  کسانی کهھای ما خيلی کم بود و 
قرارداد “ که در سراسر جھان به ١٩٩۴پس از انعقاد قرارداد در سال 
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درباره مسائل دريای خزر صورت  وسيعموسوم است، مذاکراتی  ”قرن
 یچنين معادن غنی نفت دارایدريای خزر آگاه نبودند که  اغلب دنيا. گرفت
   .»ر آذربايجان اينھا را می دانستيماما ما داست  یو گاز

مباھات ھر حيدر علی اف در ادامه نطق درخشان خود که مايه 
دريا يک  سهافسانه « :داشت ظھاربا شور و شوق ا ،صنعتگر نفتی بود

  .دريای خزر و در کنار اين مادر آذربايجان واقع شده است :مادر دارد
 در سال ھای شوروی. دنيای ترک استآذربايجان بخش انفکاک ناپذير 

 تبادل ارزش ھای و ايجان با ترکيه، تماس ھای فرھنگیارتباطات آذرب
قرار گرفته بود اما با  محدوديتمعنوی اخالقی به نحوی بسيار جدی در 

   .»ايدئولوژيکی در گذشته باقی ماند حصاردستيابی آذربايجان به استقالل 
. استقالل آذربايجان را به رسميت شناختديگر کشورھا ترکيه قبل از 

 .ودحيدر علی اف چندين بار در سخنرانی خود به اين مورد اشاره کرده ب
عواطف وی ارس ترکيه کدر شھر  ساخته شدن پارک و بلواری به نام وی

  .را تحت تأثير قرار داده بود
  
  

  ، پترزبورگ٢٠٠٢ سال جوالی ٩
  

 جوالی سال ٩در تاريخ فرھنگ روسيه و آذربايجان روز يکشنبه 
در آن روز آفتابی در خيابان . برای ھميشه جاودان خواھد ماند ٢٠٠٢

 ،»نظامی گنجوی«شھر سن پترزبورگ، تنديس  »کامنواستروسکی«
گروش اين تنديس به وسيله . شاعر و متفکر نامدار آذربايجان نصب گرديد

  .بود ساخته شدهآذربايجانی  نقاش شايسته و پيکرتراش معروف ،بابايف
 :يس جمھور روسيه در مراسم افتتاحيه اعالم نمودئر ،والديمير پوتين

ه بشردوستی کبير بود و از اين نظر آثار نظامی نه فقط شاعر بود بلک«
   .»تعلق دارداين آثار به ھمه بشريت . دارد تعلقوی به ھمه ما 

 :گفت کرد وشاره انصب تنديس پوشکين  هحيدر علی اف نيز ب
ياد  جھت گراميداشتدوازدھم اکتبر سال گذشته در باکو مجسمه ای «

نصب گرديد پوشکين سرگئيويچ شاعر روسی الکساندر  سترگشخصيت 
مجسمه  ،ر کبير می نامدتدر شھری که پوشکين آن را اثر پو امروز 

  . »نظامی نصب گرديده است
دولت ھا بتوانند به تبادل چنين  و کشورھابايد اذعان داشت که اگر 

   .خواھد بودسفيرانی نظير پوشکين و نظامی مبادرت ورزند، بسيار عالی 
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است که در آذربايجان  نام غزل معروف نظامی) بی تو( »سنسيز«
موسيقی  نخبگاناغلب . به شمار می رود تصانيفترين  عروفميکی از 

 گفتهبه  بنا .به ياد دارند ١اصيل اين تصنيف را با اجرای بی نظير بلبل
 گره خوردهنام وی  باحيدر علی اف يک نسل فرھنگ موسيقی آذربايجان 

   .درگذشت ١٩۶١بلبل در سال . است
علی اف خانه موزه ای به نام وی در شوشا در موطن به ابتکار حيدر 

 تأسيسدر باکو نيز موزه ای به افتخار وی . اين خواننده کبير گشايش يافت
پس از مرگ بلبل نيز در قيد سال  ينعادله خانم، بيوه بلبل که چند. گرديد

جشن تولد ھشتاد سالگی خود تبريکات و تلگرام در روز  حيات بوده است،
 آنھا دريافت داشت اما غيرمنتظره ترين و شادی بخش ترين ھای بسياری

   .تماس رئيس جمھور بود
 :ميان گذاشت وا صميمانه اين خاطره گرم خود را با ما دراعادله محمد

تولدم را به من روز ويچ يحيدر علی . از تعجب مبھوت مانده بودم«
کجا خدايا اين ھمه دلسوزی، توجه و سعه صدر در وی از . تبريک گفت

يک دسته . با وی در حال صحبت بودم که زنگ منزل به صدا درآمد !بود
   .»رئيس جمھور را آوردند گل بزرگ ھمراه با کارت

   .ه گوش عادله خانم نشسته بودی سن سيز دوباره باصدانگاری که 
 ،حيدر علی اف ھنگامی که در پترزبورگ به گردش می پرداخت

آن  ۶بنای شماره در . را پيدا کرد »واياخگورو« بدون ھيچ زحمتی کوچه
بازآموزی ه منظور کوچه زمانی مکتب ويژه وزارت امنيت دولتی ب

 اين بناوی در جلوی ديوارھای . قرار داشت رھبری عملياتی ھایکادر
با اشتياق عکس يادگاری گرفت و در مسير رسيدن به ھتل  ايستاد،

. بت پرداختبا اھالی پترزبورگ و ھموطنان خويش به صح »تورياسآ«
در پاريس، برلين، پترزبورگ و  ؛گونه بود در ھمه سفرھايش ھمين

  .مسکو
بوده و  مسکودر مقابل ساختمان شھرداری که زمانی شورای شھر 

تصوير لنين را  ھاینقش برجسته آن رنگ ھنوز ھم در و ديوارھای قرمز 
 قرار دارد که در مقابل »لئونتيفسکی«در خود حفظ کرده است، خيابان 

از خيابان . نيست سر و صدا پرچندان ھم  مسکوديگر خيابان ھای 
پشت می پيچيد، در  »سکاياتور« زير طاق خيابانکه به  »لئونتيفسکی«
کوبا،  ھای خانهسفارت: سفارتخانه ظاھر می شود ٣دفاتر مختلف و  آن

                                                 
از ). ١٩۶١ـ باکو  ١٨٩٧شوشا ( محمداف مرتضی مشھدی رضا اوغلو مشھور به بلبل ١

  مترجم .معروف ترين خوانندگان موسيقی سنتی آذربايجان
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در اينجا نمايندگی ھای جماھير اتحادی  در گذشته. آذربايجان و اوکراين
تنھا نگھبانان  ،روزھای تعطيل وقتی دفاتر به خواب می روند. شتقرار دا

 »فسکیيلئونت« خيابانکشيک در جلوی ساختمان ھا سيگار می کشند و 
اما در روزھای کاری در جلوی سفارتخانه ھا و  شودغرق سکوت می 

اين بار ھم بدينگونه . به وجود می آيد ھای طوالنی کنسولگری ھا صف
روز اين افراد که به شتاب در حال رفتن به سوی نمايندگی امبود اما يقيناً 

در آنجا  .نمی رفتندپاسپورت يا ، ويزا و سندگرفتن برای  ،آذربايجان بودند
. از ھمه ھم ميھنان آذربايجانی در سراسر روسيه پذيرايی بعمل می آمد

   .يس جمھور علی اف آنھا را دعوت نموده بودئر
مھمانان، با زبانی که  رایخود ب یرانسخن آغازحيدر علی اف در 

به ھمان  ،ھنوز نيز در گھواره ھا شنيده می شود و برايشان عزيز است
، خواھران و برادران !ھموطنان عزيز: زبان زيبای آذربايجانی سخن گفت

از صميم قلب به . بسی شادم که امروز با شما ديدار می کنم !دوستان عزيز
برای ھمه آذربايجانی ھا و  ب برای شمااز صميم قل. مد می گويماشما خوش

فقيت وم و سالمتی ،برای ھر فرد آذربايجانی که در روسيه زندگی می کند
   .دارمکارھا و خوشبختی در کنار خانواده آرزو  در

فرا  يس جمھور آرام سخن می گفت اما چنان سکوتی ھمه جا رائر
بان ز: ھم می رسيد رديفگرفته بود که حتی صدای وی به آخرين 

زبان عزيز، زبان مادری و زبان رسمی . اين زبان ماست آذربايجانی
 واھم بگويم که ھمه آذربايجانی ھامن می خ... آذربايجان مستقل است

ً روی سخنم ب جوانان است، می توانند ھم زبان روسی، ھم  امخصوصا
زبان انگليسی، ھم فرانسوی، ھم آلمانی، ھم عربی و ھم اسپانيايی را خوب 

ھر چه انسان زبان . مسلط باشندزبان آذربايجانی به بگيرند اما آنھا بايد ياد 
البته در دنيای معاصر در . به ھمان اندازه ثروتمندتر است ،بيشتری بداند

ً در ارتباط متقابل قرار دارد، برای شخصی که تنھا يک  دنيايی که عموما
   .بسيار دشوار می شودزندگی کردن می داند، زبان 

سخنرانی  شما ر نظر داشتن ھمه اين موارد و با احترام بهمن با د
   .خودم را به روسی ادامه می دھم

می  ،ھمه آنھا که تا کنون سخنرانی حيدر علی اف را شنيده بودند
روف قفقاز مثالً زبان روسی وی برخالف ديگر سياستمداران مع: گفتند

 ؟نھفته بود آن چه چيزی سدر پ. کامالً بی نقص است ھمان شواردنادزه
   ؟خودآموزی ؟خانواده ؟مدرسه

ً در نخجوان از  زبان  به کودکیدر خانواده علی اف ھا و عموما
 عده قرن گذشته ٢٠در اوائل سال ھای دھه . صحبت می کردند آذربايجانی
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فاطمه  تصديقبه بنا . کم بود بسيار ،می دانستندکه زبان روسی  افرادی
آموختن زبان  وی« حيدر علی اف،يسان بيوگرافی نوعبدهللا زاده يکی از 

وی اولين بار در مدرسه نخجوان افسانه ھای . نمودرا دير آغاز روسی 
  .»وم کريلف و اشعار پوشکين را شنيدمنظ

با نھايت احترامی که نسبت به نوابغ ادبيات روسی و دنيا قائل ھستيم 
ست که در سال ھای تحصيل در مدرسه آثار جليل ا اما گمان بر آن
اثر بيشتری  آذربايجان رئاليست و طنزنويس نامی ، نقاش ومحمدقلی زاده

 در ارادت و عالقه .نسبت به کريلف و پوشکين بر علی اف نھاده باشد
ً  حيدر علی اف به زبان مادری خويش وصيت اين شاعر  خصوصا

  .نھاد بسياری تأثير »مکتاب مادر«کالسيک ادبيات ملی در اثر 
بود که برای تحصيل  خود فرزند ٣چشم به راه مادری آذربايجانی ...

يکی به . پسرش به نزد او بازگشتند ٣ھر . به مناطق دور رفته بودند
ديگری به . می آميخت درھمتناوب زبان آذربايجانی را با گرامر روسی 

زبان بدلی ترکی ـ آذربايجانی سخن می گفت و سومی ھم عبارات فارسی 
سه برادری که به خانه پدری بازگشته . ترا در البالی سخنانش می انداخ

ی شبانه را برايشان خوانده يمادری که الالبا ديگر نمی توانستند  ،بودند
به زبان  ،بود و اولين قصه ھای زندگی را در گوششان نجوا نموده بود

اکنون ديگر برايشان در پس ھفت  »مکتاب مادر«. آذربايجانی صحبت کنند
بيگانه را جذب کرده و ديگر مفھوم  کلماتيک  کليد نھفته بود چرا که ھر

کلمات دوست داشتنی و يادگار معنوی آن نھفته  که در پسرا احساساتی 
از قھرمانان اثر  »تحصيلکرده عاليجنابان« اين البته. نددرنمی يافت ،بود
   .بودندزاده چندان دور نيفتاده ی محمدقل »احوال روستای داناباش«

  
 سالن بزرگ سفارت آذربايجان ھموطناندر  ٢٠٠٠در ژوئن سال 

ه ھم آمد يس جمھور کشور گردئروسيه برای مالقات با ر ساکن آذربايجانی
 فرادیا ؛در اين سالن حضور يافته بودند نيزآشنا  فرادبسياری از ا. ندبود
که کسانی می شناخت،  مسکودر طول کار در  راآنھا حيدر علی اف  که

که زمانی به کمک وی افرادی شده بود و آشنا  با آنھا در مأموريت ھا
   .برای تحصيالت عالی از سرزمين عزيز رفته بودند

می گفتم و  ،من ھميشه در گذشته وقتی در آذربايجان کار می کردم...«
است که ھيچ خلقی اگر در اين اعتقاد راسخ من چه آن زمان و چه امروز 
سرعت سيستم  نمی تواند با ،حصار مرزھای سرزمين خود محدود گردد

من ھميشه عليه افق تنگ ملی به مخالفت برمی . جھانی پيشرفت نمايد
  .»خاستم
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از پيشنھاد دبير اول چه در جمھوری و چه در مسکو  ندر آن دورا
حزب کمونيست آذربايجان مبنی بر اعزام جوانان جھت تحصيل به روسيه 

واست خود اما علی اف به خ. گرديدو يا ديگر جماھير اتحاد پشتيبانی ن
جمھوری که رسيد و اکنون با افتخار از طرح خود ياد می کرد چرا 

فق به وآذربايجان تنھا جمھوری اتحاد شوروی بود که در اين مسئله م
از سال « :وی خود به اين موضوع اشاره می کند. ه بودکسب سھميه شد

ه ب ،بايجانی ھا به خارج از آذربايجانمن دستور دادم که بيشتر آذر ١٩٧٠
، لنينگراد و ديگر مراکز بزرگ تحصيالت مسکواز ھمه به  قبلروسيه و 
   .»راکز علمی ـ فرھنگی فرستاده شوندعالی و م

حتی برای وی که دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست جمھوری و 
 ،اتحاد شوروی محسوب می شد حزب کمونيست عضو کميته مرکزی

 ١٠٠از ھماھنگی ھای بسيار  در بدو امر پس. انجام اين کار آسان نبود
نفر خودشان ھم می  ١٠٠البته اين . سھميه به جمھوری تعلق گرفت

، لنينگراد، مسکوبه  از جمله ؛توانستند به ھر جا که می خواھند بروند
و بر اساس قوانين عمومی ) يکاترينبورگ امروزی( سکوکيف، سوردل

اجه می شدند چرا پذيرش در امتحان شرکت نمايند اما اغلب با ناکامی مو
ً از مناطق دورافتاده می آمدند نمی  ،که جوانان آذربايجانی که اساسا

   .شھرھای بزرگ بپردازند ازتوانستند به رقابت با ھم سن و ساالن خود 
سرانجام علی اف توانست سھميه پذيرش بدون آزمون جوانان 

. آورد به دستآذربايجانی در مؤسسات تحصيلی عالی اتحاد شوروی را 
يعنی  ١٩٧٩ ـ١٩٧٨برای سال تحصيلی  مدتی بعدو  سھميه ١٠٠ابتدا 

سھميه  ٨٠٠ ،عضويت در پوليت بورو شده بود نامزدزمانی که وی ديگر 
البته مشکل تنھا به آذربايجان ختم نمی . برای جمھوری در نظر گرفته شد

 سطحتر درباره آمادگی کادرھای ملی در  وسيع سطحیصحبت در  ،شد
از جمله ترکمنستان، پسران و دخترانی از ديگر جماھير . ودکل کشور ب

برای تحصيل نيز ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، مولداوی و تاجيکستان 
اما از . آوردند به دستسھميه در بھترين مؤسسات تحصيلی اتحاد شوروی 

   .اين ميان تنھا حيدر علی اف بود که شخصاً به اين امور می پرداخت
 ٢٠٠٠ی که در سفارت آذربايجان در ژوئن سال وی در ديدار

من در آرشيو خودم چيزھای  !می دانيد« :صورت گرفته بود، می گفت
ه نداشته ام، چون من به اين طرف و آن طرف نقل مکان می ازيادی نگ

ً من امکان نگھداری ھمه چيز را نداشتم. کردم آنھا را از بين می  .گاھا
رست جوانانی را که ھر سال بدون آزمون اما فھ .بردم، چون جايی نداشتم

و االن می دارم  ،به شھرھای مختلف اتحاد شوروی فرستاده می شدند
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توانيد در آرشيو من پيدا کنيد که در چه سالی، چه شخصی، از کدام 
در بين آنھا افراد . منطقه، از کدام شھر، در کدام دانشکده پذيرفته شده است

   .بالياقتی ھم پيدا شده است
راست بگويم سطح تحصيلی  اول آنکه رو ؟را اين کار را می کردمچ

آن . خيلی باالتر از سطح تحصيل در دانشگاه باکو است مسکودانشگاه 
من يک دليل آوردم البته خيلی . االن ھم اين گونه است ،گونه بود موقع اين

يکسری رشته ھای تخصصی  دوم آنکه در. داليل ديگر ھم می توان آورد
ن اين رشته اپس برای آنکه متخصص .کز عالی تحصيلی نداشتيممرما ھيچ 

بايد از امکانات مؤسسات تحصيلی جماھير ديگر  ،سازيمھا را آماده 
ھا از  نسانا خارج ساختنمن می خواستم در  هکنآسوم . استفاده می کرديم

می دانيد بايد انسان ھا اين افق تنگ ملی را از . پوسته خود تأثيرگذار باشم
و با ديگر انسان  نھادندتری قدم می  به فضاھای وسيع، ان برمی داشتندمي

اين امر خواه ناخواه انسان را مجبور می . ھا در تماس قرار می گرفتند
آنھا پيشرفت می کردند و  اکثر. سازد که حداقل زبان روسی را ياد بگيرد

 در ،ومسکانگليسی و ديگر زبان ھا را اينجا در  زبان به جز زبان روسی،
  .لنينگراد و ديگر شھرھا ياد می گرفتند

چند بار دانشجويانی که در  .را انجام می دادمکار اين من ھر سال 
در اينجا در نمايندگی دائمی دور ھم جمع  را درس می خواندند مسکو
يادم . نبودجا قدر باال رفت که ديگر اينجا  اما بعدھا تعدادشان آن. کردم

 اجاره کرديم یسالن ”وی بلوارتورسک“در  ،ديدج ١مخاتدر ھست آن موقع 
 یاز رھبر مسکومن آن دوره ھمه مسئوالن . ھمه را آنجا جمع نموديم و

کومسومول مرکزی گرفته تا وزير تحصيالت عالی، رھبری کميته  مسکو
   .»دعوت کردم را و کارمندان کميته مرکزی اتحاد جماھير شوروی

قی از شرکت کنندگان آن با سياریبديدار در خانه تئاتر جديد در ذھن 
در اين  مسکوپسری از دانشگاه دولتی  ،از ميان دانشجويان. مانده است

پسرک از . علی اف وی را خوب به خاطر داشت. مراسم سخنرانی کرد
بود و  ائيلجبرجمھوری در منطقه کوھستانی در روستايی دورافتاده 

فوق العاده برخوردار بود گونه که آموزگارانش می گفتند از استعدادی ھمان
در آن مدرسه آموزگار زبان . اما به روسی خيلی بد صحبت می کرد

می گذاشتند و  متوسطو برای ھمه دانش آموزان نمره  وجود نداشتروسی 
از ديدن اين  کنونخاطر داشت و ا حيدر علی اف آن پسرک را به. بس

 عالی وی اکنون ھمه نمره ھای. پسر خوش قامت و جوان لذت می برد
   .روسی حرف می زدزبان بود و با تسلط عالی به 

                                                 
  مترجم. »گورکی. م«تئاتر ھنری آکادميک مسکو به نام  ١
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وقتی به اين «اعتراف کرد که  يس جمھور با اشاره به اين موضوعئر
   .»کم مانده بود اشک شوق از چشمانم جاری شود ،پسر نگاه می کردم

پدر می توانست درباره پسر عزيز يک  چنين حرف ھايی را تنھا
   .خودش بر زبان بياورد

   
آخونداف  .ف. م حيدر علی اف در کتابخانه ملیھدايی شگاه کتب انماي

المعارف ھا، کتب چند  ، دائرةمرجعکتب در اين نمايشگاه . برگزار گرديد
، نيچه و باژوفبختيار وھاب زاده،  ،ون، سرگئی يسنينغوروجلدی صمد 

که از نشريه  ۵٠٠بيش از  در مجموع مجموعه ھای علمی ـ تخيلی و
   .اف ھديه گرديده بود، به نمايش گذاشته شده بود سوی حيدر علی

اھميت  ،حيدر علی اف از دوران کودکی کتاب را دوست می داشت
کتاب در زندگی اجتماعی را درک می نمود و نقش کتابخانه ھا را بسيار 

   .رزش می دانستابا
يس جمھور ئر« :گويديس کتابخانه ملی آخونداف می ئرليال غفوراوا، 

در سوم جوالی سال : ابخانه مرکزی جمھوری حضور يافتبار در کت ٣
يس جمھور در ئر. ١٩٩٧و بيستم نوامبر  ١٩٩۶، چھارم مارس ١٩٩۵
. در آذربايجان را امضا نمود ”امور کتابداریدرباره “ یقانون ١٩٩٧سال 

   .به آنھا که به کتاب ارزش می نھند، کمک بزرگی نموده استاين قانون 
ويند که حيدر علی اف در برخی می گ !دانيدمی : وی اضافه می کند

اشخاص خود، ھمشھريان خود و فاميل ھای خودش را قرار داده  ھمه جا
يستم اما به وی افتخار می ھيچکدام از اين دسته ھا ن است، بدانيد که من در

   .»کنم
قانون اساسی جمھوری تصريح گرديده است که چنانچه  ١٠۵در ماده 

بايد  ،پست خود را ترک کند پيش از موعد مقرريس جمھور آذربايجان ئر
. ماه انتخابات پيش از موعد رياست جمھوری برگزار شود ٣در مدت 

يس ئتا انتخاب ر« :يس جمھور اصالحيه ای بدين مضمون پيشنھاد نمودئر
و در صورت عدم امکان  باشدعھده نخست وزير  جمھور انجام وظايف بر

ختيارات وی به نخست وزير يس جمھور ائاجرای وظايف از سوی ر
   .»گرددواگذار 

  ؟چرا. اپوزيسيون به مخالفت با اين اصالحيه برخاست
عضو وابسته  و يس دانشگاه دولتی باکوئدر اين باره رآبل محرم اف 

واگذاری اختيارات به نخست وزير کامالً « :آکادمی علوم ملی می نوشت
و  ٧بر ماده  بنا. ی استاستانداردھای حقوق بين الملل و موازين با مطابق
يس جمھور ئقانون اساسی قوه اجرايی جمھوری آذربايجان در اختيار ر ٩٩

يس ئاست و اداره ھمه ساختار اجرايی از جمله کابينه وزرا بر عھده ر
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اما . وی ھم رھبر کشور است و ھم مسئول قوه اجرايی است. جمھور است
اری است و انتقال مجلس در زمره ساختار ديگری است، ارگان قانونگذ

بخصوص  ،يس جمھوری به ساختار اجرايی شايسته تر استئاختيار ر
   .»ر با مسائل اجرايی سر و کار داردآنکه نخست وزي

 
بايجان قانون اساسی در آذر متمماصالحات و رفراندم آگوست  ٢۴در 

رفراندم  ،گونه که ناظران بين المللی نيز تأييد نمودندھمان. برگزار گرديد
   .نگر اعتماد خلق نسبت به حيدر علی اف بودبيا

و نه در روزھای بعد ھيچ شکايتی  رفراندمنه در طی برگزاری 
در مراحل برگزاری انتخابات به کميسيون مرکزی انتخابات تخلف درباره 
آگوست رھبران برخی احزاب  ٢۶اما باز ھم در . گرديدواصل ن

به کميسيون مرکزی اپوزيسيون مطالبی سراسر بھتان و افترا نسبت 
انتخابات پخش نمودند که در جوابيه کميسيون مرکزی انتخابات به آن 

  .اشاره گرديد
به بيانيه شايسته ای  واکنشکميسيون مرکزی انتخابات آذربايجان 

پاسخ سخنگوی دولت اياالت « :داد نشانشديدالحن واشنگتن و بروکسل 
 برگزار شده و موضعدم رفرانمتحده آمريکا به سؤال خبرنگاران پيرامون 

شده توسط نماينده اتحاديه شورای اروپا در آذربايجان ماحصل  اتخاذگيری 
است که به ويژه بر اساس اطالعات مغرضانه ای نتيجه گيری عجوالنه و 
 ما فکر می کنيم که موضع. آمده است به وجود یاشتباه حزب اپوزيسيون

اياالت متحده ت لگيری صورت گرفته توسط سخنگوی مطبوعاتی دو
اروپا به مناسبت  منيت و ھمکاریا سازمانآمريکا و ھمچنين نماينده 

و بی اساس است و جز بی احترامی به مغرضانه  آگوست ٢۴رفراندم 
خلق آذربايجان و ميليون ھا رأی دھنده که نظر خود را به تغييرات قانون 

   .»نمی باشد ديگری چيز ،اساسی ابراز داشته اند
آگوست  ٢۴رفراندم وندان واجد شرايط آذربايجان در درصد شھر ٨٣
 .کردند آنان از اصالحات پيشنھادی حمايت اکثريتو  نمودندشرکت 

 
  

  روز تولد ژنرال آخونداف
  

ونداف با روز آخواقف روز تولد ژنرال  ٢٠٠٢سپتامبر سال  ١۶
اما اين امر به ھيچوجه بر نظام کاری وی که در  دوشنبه مصادف گرديد

رأس مثل ھميشه . تأثيری نداشت ،آمد درمیل ھای خدمت به اجرا طول سا
به آرامی از . صبح جھت انجام وظيفه بر سر کار حاضر شد ٩ساعت 
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اداره کل به پلکان به طبقه دوم ساختمان قديمی شورای وزيران که اکنون 
گويی راھی صاف را می  ،راحت نفس می کشيد. دويد، شده استتبديل 
نبود و به ھيچ  فربه ،خوش قامت بود ردیه نگاه می ککاز کنار . پيمود
از عمرش را پشت سر گذاشته پنجاه و اندی سال شان نمی داد که روی ن
وارد اتاق کار خود شد از خط مستقيم به وی زنگ به محض آنکه . است
  !يس جمھورئبفرماييد جناب ر :گوشی را برداشت .آمد

   ؟بياييدمی توانيد االن پيش من  !ـ سالم آخونداف
ژنرال پس از چند دقيقه به طبقه پنجم بنای سفيدی که در باالی شھر 

يس جمھور وارد ئوقتی به اتاق ر. رفت ،برای ھمه اھالی باکو آشناست
را تبريک می  تانروز تولد« :حيدر علی اف به استقبال وی شتافت ،شد
  »!گويم

: ن نمی کندھيجانش را پنھا ،وقتی آن دوشنبه را به ياد می آورد ژنرال
نزديک توجه داشت، ھيچکس را چه دور و  ی چهکس رحيدر علی اف به ھ
  .فراموش نمی کرد

ستوان که به  به زمانی ،برمی گردد ١٩٧٨سال  بهآنھا  آشنايیاولين 
دبير کميته کومسومول وزارت امور داخلی جمھوری  ،يکم آخونداف

را ی و شورايی معاونت اداره محافظت ارگان ھای حزبتا پيشنھاد گرديد 
محاوره به اداره نھم  آن اداره در. بودديدار اول آنھا اين . بر عھده گيرد

 ه بود تادبير اول کميته مرکزی تقاضا نمود ،حيدر علی اف. بودموسوم 
وزير (عارف حيدراف . شخصی جوان و پرآتيه به اين سمت انتخاب شود

اداتی ديگر از شايد پيشنھ. آخونداف را معرفی کرد )امور داخلی وقت
اما حيدر علی اف نظر خود  از کميته امنيت دولتی ھم بودپيشنھاداتی جمله 

  .که از جانب حيدراف معرفی گرديده بودقرار داد  نامزدیرا بر روی 
وی « :ژنرال آخونداف از اولين ديدار خود با حيدر علی اف می گويد

 مختصریمن  ؟چه سمتی داشتم ؟کجاھا کار کردم در حاله پرسيد که تا ب
درباره خودم توضيح دادم و گفتم که با مدرک عالی دانشکده نفت را به 

نيروی در  .به سربازی بردندبه مجرد فارغ التحصيلی مرا . پايان رساندم
تأمين سوخت و در بخش  در آنجا .کرده ام انجام وظيفهشھر انگلس  ھوايی

   .»خدمت می کردمروغن واحد ھوايی 
در بيوگرافی ستوان يکم جديدی صفحه سالگی  ٢٨در و بدين طريق 

آخونداف خدمت  ،انتقال يافت مسکووقتی علی اف به . گشوده شدآخونداف 
به رياست اين اداره منصوب  ١٩٨۵خود را در باکو ادامه داد و در سال 

   .نام داردسرويس ويژه محافظت دولتی  اکنون اين اداره. گرديد
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از چند  ه بوديدتوانستشما ت است که جناب ژنرال، بفرماييد آيا درسـ 
   ؟سوء قصد به جان حيدر علی اف جلوگيری کنيد

در مارس سال ، ١٩٩۴در اکتبر سال  در حقيقتاين سوء قصدھا ـ 
يس جمھور اوکراين رخ ئر ،و بعدھا در آستانه سفر لئونيد کوچما ١٩٩۵
اه در آن زمان تروريست ھا می خواستند پل بزرگ مسير فرودگ. داده بود

اين انفجار حتی يک خانه نيز در آن در صورت . به باکو را منفجر سازند
ران ما پل را مورد وقتی مأمو ،يک روز قبل. حوالی سالم باقی نمی ماند

يک تکيه گاه بتونی غيراستاندارد نظر آنھا را به خود  ،دادند بازرسی قرار
آنھا در آنجا . سازگار نبوداين تکيه گاه با ساختار عمومی پل . جلب کرد

متر  ۶٠٠الی  ۵٠٠پيدا کردند که سيم متصل به آن تا  ای مواد منفجره
   ...ديگری ھم بود حوادث. شده بوددورتر کشيده 

يس جمھور را  ئرتقدير وقتی  :مصاحب ما لبخندی می زند و می گويد
  ...خود نگه می داشت

زيادی حيدر علی اف، ژنرال آخونداف و تعداد  نيزيک بار ديگر  تقدير
. نجات داد از مرگ ،از ھمسفران آنھا را که از سفر خارجی بازمی گشتند

علت وزش باد شديد بر ه تصميم گرفت تا ب فرود خلبان ھواپيما قبل از
اين تغيير مسير . روی باند فرودگاه در مسير ھميشگی فرود نيايد

ات ھواپيما را از انفجار نج ،غيرمنتظره ھمانگونه که بعدھا مشخص گرديد
اعتراف کردند که  ،نددر حادثه ای ديگر دستگير شد غارتگرانی که. داد

اينھا ھمان دسته افرادی بودند . در فرودگاه تله انفجاری آماده ساخته بودند
  .بودند مرتبط ١٩٩٣که با حوادث سال 

ست داشت در باکو گردش وحيدر علی اف د در سال ھای آخرـ ظاھراً 
   ...کند

گاھی اوقات در . افظان وی را ھمراھی می کردکمترين تعداد محـ 
کافه می نشست و يا در کوچه پس کوچه ھای محبوبش با اھالی باکو به 

   .صحبت مشغول می شد
آيا  ،ـ می گويند که حيدر علی اف فردی بسيار تيزھوش و زيرک بود

   ؟در اين مورد به خاطر داريدخاطره ای 
. آنھا خيلی سخت است ميان قدر زياد ھستند که انتخاب يکی از ـ آن

نابغه که استعدادی  انساناين . ديگر صحبت کنم یمن می خواھم در مورد
اشخاصی مطلع و از رفتن و پرسيدن ھيچ گاه از يادگ ،فوق العاده داشت

 ممن خود. آگاه از جمله از متخصصان و افراد حرفه ای عار نداشت
که برايش جای ابھام چندين بار شاھد بودم که وی درباره چيزھای جديدی 

از اينکه . خود را عالمه نمی دانست وقت ھيچ. سئوال می کرد ،داشت
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در چنين مواردی خواھش می . خجالت نمی کشيد ،چيزی را نداندشايد 
   .نقل کنند، توضيح بدھند و تشريح نمايندبرايش کرد که به تفصيل 

 ريس جمھوئدر اتاق نه چندان بزرگ ژنرال آخونداف تصاوير دو ر
به  ...وسوغات ، و تعداد زيادی کتاب) حيدر علی اف و الھام علی اف(

   .خوردچشم می 
تر به ياد از وی پرسيديم آيا چيزی در اين اتاق ھست که وی را بيش

 »ھمين اين عکس« :ما می گويدوی در جواب  ؟حيدر علی اف می اندازد
    در حي در عکس. قفسه باالی تلفن ھا اشاره می کند به عکسی درو 

طرف تر در  کمی آن است و خنده علی اف با جليقه ای قرمز در حال
  . جليقه ای مشابه ايستاده استژنرال آخونداف با  سر وی پشت

از بالگرد با . اين در نروژ بوده است« :ما توضيح می دھد رایوی ب
کيلومتر بر روی  ٣٠٠به اندازه  نيمه شناورساحل تا سکوی حفاری 

نکات پروازی را به ما آموزش دادند و لباس ھا . له بوددريای شمال فاص
يکی از ھمسفران ما می خواست که علی اف را از . را به ما پوشاندند
پرواز بر روی دريا  ، به ھمين خاطر می گفت کهسازدپرواز منصرف 

از ھيچ چيزی نمی ترسيد و معموالً  حيدر علی افخطرناک است اما 
نمی ترسم، دشمنان من بدانند که من می من از مرگ “ :تکرار می کرد

قبل از پرواز بايد اسنادی . ”دانم به کجا می روم، خدا مرا نگاه می دارد
حسن . امضا می شد تا نشان دھد ھر يک از ما داوطلبانه پرواز می کند

بميرم،  من اگر“ :حسن اف، وزير امور خارجه امضا نمی کرد و می گفت
حيدر علی اف خنديد و برگه را امضا . ”گيرد تعلق نمیخانواده ام بيمه به 
   .خالصه پرواز کرديم. کرد

   ؟ـ اين اتفاق چه زمانی بود
ژنرال در حالی که يادداشت روزانه کاری خودش را ورق می زد، آن 

 ١٨، ھمان سال حيدر علی اف ١٩٩۶آوريل سال  ٢٧ـ  ٢۴: را پيدا کرد
سفر، سال ده  ١٩٩٨سفر، سال  بيستسال بعد . سفر بين المللی داشت

سفر و سال نه  ٢٠٠١سفر، سال سيزده  ٢٠٠٠سفر، سال سيزده  ١٩٩٩
، اياالت متحده آمريکا، ترکمنستان، ترکيه، مسکو: سفرشانزده  ٢٠٠٢

  » ...و ايران، پترزبورگ، استانبول، آنکارا، يالتا
عکاسی سرشناس يس جمھور و استاد ئعکاس شخصی ر ،باقراف قراف

يک از آن سفرھا را با عکس ھای خود زنده نگه مستند خاطرات ھر 
   .داشته است

اولين روزھای آگوست ...« :باقراف در خاطرات خود می گويد قراف
اياالت متحده  درديداری رسمی  طیيس جمھور ئر. بود ١٩٩٧سال 
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وستون آمديم و در يپس از مالقات با بيل کلينتون به ھ. سر می بردبمريکا آ
حيدر علی اف باز ھم پدربزرگ شده . به ما رسيدمسرت بخش خبری  آنجا
حيدر علی اف بی . ندبود وردهبه دنيا آپسری الھام و مھربان زيبا . بود

و  حضور يافتاعضای ھيئت نمايندگان  در جمع. نھايت خوشحال بود
 گاه حيدر علی اف ال ھای آخر ھيچسدر طول . تبريکات ما را پذيرا شد

يس ئدر مسير بازگشت به آذربايجان ر .يده بودمخوشحال نداين اندازه  را تا
سر  ،جمھور در لندن توقف نمود و به کلينيکی که نوه اش به دنيا آمده بود

  .زد
قتی نوه و. می توان گفت که حيدر علی اف برای اين ديدار می دويد

طنين، با لحنی پر. ش پر از اشک شده بودچشمانرا در آغوش گرفت، اش 
ھمان طور  ”!اين بچه را حيدر می گذارم اسممن “ :تبلند و کمی لرزان گف

. گيزی در آن لحظات گرفتمناتأثيربرکه فکر می کنم من عکس ھای بسيار 
گرفته من  راافتخار می کنم که اولين عکس ھای حيدر علی اف کوچک 

حيدر علی اف تمامی نوه ھای خود را بی نھايت دوست داشت اما به . ام
که ھمنام  ھميشه به اين کوچولو و تر دلبسته بودنوه آخر، حيدر کوچک بيش

   .»افتخار می کرد او نيز بود،
 ...و سال به سال ،روز به روزريتم تندی با چنين حيدر علی اف 

شايد بر . برودمأموريت ھا  بهوی خيلی دوست داشت که  .تالش می کرد
 آنجا به که وی باشدو يا قصبه ای ن روی نقشه آذربايجان شھر، روستا

 خود ، زيبا و مغروروطن کوچک ،حيدر علی اف نخجوان را. نرفته باشد
می  به وجودوی طبع ھمچون  خصلتی قویکه گويی طبيعت سرد آن  را

   .داشتمی ت دوس خاص نوعیآورد، به 
   

يس جمھور پس از پرواز يک ساعته از باکو ئھواپيمای ر. آگوست ١٠
زمينی به سوی  ی ارتباطراه ھا. يردگمی به فرودگاھی در نخجوان سمت 

و به ھمين خاطر ناگزير ھمه با  است بستهگذشته  ھمچونخودمختاری 
يس جمھور، ھم دانشجويان، ھم آنھا که ئھم ر؛ به آنجا می روند ھواپيما

. بايد به دنبال کار خود بروندکه آنھا  ھمبرای انجام مأموريت می روند و 
   !ھم برای آن کم استخط ھواپيمايی در ماه ھای تابستانی  ١٠حتی 

اين فرودگاه زمانی کامالً معاصر به نظر می رسيد اما اکنون آشکار 
يس جمھور ئپروژه فرودگاه جديد را به ر. است که ديگر قديمی شده است

موقتی  یباز ھم چيز: به نظرات مھندسان گوش داد و گفت او .نشان دادند
  !می سازيم
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وی خيلی دلش می . غيير دادندت پايهبه پيشنھاد وی پروژه را از بنا 
مھندسان . خواست در افتتاح فرودگاه جديد نخجوان حضور داشته باشد

داشتند تا پروژه را زودتر به اتمام برسانند اما افتتاح اين  زيادی عجله
   .الھام علی اف قرار گرفت عھدهاعجاز مھندسی بر 
ر سبآگوست در نخجوان  ماه روزی که در ۵در مدت  حيدر علی اف

موزه نقاش  .در مراسم کلنگ زنی ساخت فرودگاه حاضر شدمی برد، 
اين موزه به ابتکار . افتتاح نمودبرجسته آذربايجان بھروز کنگرلی را 

دانشجو يس جمھور در ھمان ساختمان دو طبقه ای محکم آجری که ئر
شنيده بود، افتتاح  آنبرای اولين بار نام اين نقاش را در  علی افحيدر 
 وی« :افتتاح موزه کنگرلی می گفت مراسم يس جمھور درئر .گرديد

ً بسيار با. شخصی بود که استعداد نادری داشت ارزش آثار وی واقعا
و صحرای خشک  بودکانال کشی شده  ”يخيروا“پروژه مخزن آب . »است
کلنگ مدرسه ای مدرن با اتاق ھای کامپيوتر، . سر می بردبانتظار آب ر د

اين . زمين زده شدبر عات و سالن ھای ورزشی تاالر اجتما ه،کارگا
   .ذربايجان افتتاح گرديدآيس جمھور جديد ئرمدرسه نيز به وسيله 

   
  

  ، مسکو٢٠٠٢ سال سپتامبر ٢٣
  

اين  طی در سومين بار برای حيدر علی اف يس جمھورئسپتامبر ر ٢٣
می گويند که اين حرکت در تجربه ديپلماسی . می کندسال به روسيه سفر 

انی بی سابقه است اما برای ارتباطات دو کشور دوست و ھمسايه چنين جھ
ماه يس جمھور آذربايجان در ئر. يی می تواند عادی به حساب آيداتماس ھ

در نھم ژوئن نيز با والديمير . رفته بود مسکوژانويه طی سفری رسمی به 
 در آن ديدار رؤسای جمھور از تنديس. پوتين در پترزبورگ مالقات داشت

روسيه ـ رھبران  سومين نشست .ندبود نمودهنظامی پرده برداری 
موضوع حائز اھميت ديدار کنونی امضای پيمان . در پيش بودآذربايجان 

جوار بستر دريای خزر ميان روسيه  ھايی در زمينه تعيين حدود مناطق ھم
   .و جمھوری آذربايجان بود

 نا برای رسيدم« :يس جمھور روسيه در بيانات خود اظھار داشتئر
مباحثات بسياری در جريان بود و . طوالنی پيموده ايم یمسير حلبه راه 

اما می خواھم تأکيد . تالشی سخت از جانب ھر دو طرف انجام گرفت
و از اينکه کار  بسيار خرسندممن . زحمات شرکای ذينفع بود نمايم که اين

اردادھايی که قبالً اگر قر. راضی ھستم ،با چنين نتايج مثبتی به پايان رسيد
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 ،قرار دھيم مد نظررا  ميان روسيه و قزاقستان و آذربايجان امضا گرديده
می توان با اطمينان گفت که از اين پس ھمکاری متقابل سه کشور در 

از پايه  معدنی بستر دريای خزر مرکزی و شمالی ذخايربھره برداری از 
مطمئن ھستم . شته استگبين المللی برخوردار ـ  تداوم رژيم حقوقیمحکم 

و اصول مرحله  ”می ماند مشاعبستر را تقسيم می کنيم اما آب “فرمول که 
می خواھم تأکيد کنم  ـ پايان کار با در نظر داشتن منافع ھمه طرف ھاای 

طرف ھمه حل مورد پسند  راه ما را به ـ رمنافع ھمه کشورھای حاشيه خز
   .رساند دريای خزر می رژيم حقوقیھا در مورد مشکل 

 ، حمايتپذيرش متقابل مدارک تحصيلیدر زمينه قراردادھای ديگری  
ظامی شرکت دارند از ارگان ھا و سازمان ھايی که در توليد محصوالت ن

   .»ميان دو دولت به امضا رسيد و حفظ تخصص آنھا
والديمير « :نام نبردقراردادھا را يک به يک حيدر علی اف 

يم و اسنادی که ه اه امروز ما در اينجا انجام داددرباره آنچه ک والديميرويچ
من ديگر نمی خواھم شما را بيشتر خسته . سخن گفت ،به امضا رسانده ايم

گفته  والديميرويچاما مھم اين است که ھمه آنچه که توسط والديمير  کنم
اين است . را بگويم ھا من ھم می خواستم يک به يک ھمان ،است شده

  ...در امروزمعنای ارتباطات ما 
ارتباطات روسيه ـ بار ديگر اعالم کنم که يک من می خواھم 

ً دو قرن با . آذربايجان در اولويت سياست خارجی ما قرار دارد ما تقريبا
نزديک شديم که نبايد  بھمقدر  پيوسته شديم و آن بھمھم بوديم و تا اين حد 

دليلی  ،ده ايماينکه ما االن کشور مستقلی ش. اين ارتباطات را قطع نمود
 تداومبالعکس بايد اين مناسبات را  .تسبرای دور شدن از يکديگر ني

   .ما از جانب خود ھمه اينھا را انجام می دھيم. بخشيده و توسعه دھيم
با اعضای ھيئت علمی  حيدر علی اف سپتامبر به ھنگام ديدار ٢۴در 
رای طی مراسمی باشکوه دکت مسکوبين الملل  روابطدولتی  کدهدانش

ديپلمات جوان . افتخاری دانشکده ارتباطات بين الملل به وی تقديم گرديد
 ه را به پايان رسانده بود و در ھميندالھام علی اف نيز زمانی اين دانشک

دوره ای ديگر فرا رسيد که در اين باره سپس  .تدريس می کرد دانشکده
مت را از سمغضوب دوره ای که پسر سياستمدار  ،حکايت کرده ايم

شما ديگر نمی  ،يعنی اينکه آقای الھام علی اف ،نده بوداستادی برکنار کرد
   .توانيد در اين دانشکده تدريس کنيد

در سخنرانی خود ھيچ اشاره ای به رئيس دانشکده  ،فونآناتولی تورکو
 پژوھش ھایما در کمال افتخار اذعان می داريم که : گذشته نکرداتفاقات 

فرھنگ ملت ھای ما و زبان و ادبيات  و ی علمیدو جانبه در پيشرفت ھا
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. و توسعه خواھد يافت داشته تداوماين دو ملت در روسيه و آذربايجان 
خدمات شخصی شما در ھمه اين موارد به چشم می  !يس جمھور محترمئر

   ...خورد
شما به کشور ما  ھایح عالی و سفرودر سط صورت گرفته ديدارھای
ارتباطات ما می  برير عظيمی ثتأ ،است دهگردي آغاز ١٩٩٣که از سال 

والديمير  يس جمھور روسيهئدر نتيجه اين سفرھا و ديدار شما با ر. نھد
ميان دو دولت به امضا رسيده است که  مھميکسری قراردادھای  پوتين

پيمان تقسيم و تعيين حدود مناطق ھمجوار بستر دريای خزر که ديروز از 
 ، از جمله آنھااست رسيده ه به امضايس جمھوری روسيئجانب شما و ر

  . »می باشد
بسيار از درک  خالف مخالفان کوته بين سياسی خودحيدر علی اف بر

بااليی برخوردار بود و نقش ارتباطات نيک و دوستانه با ھمسايه بزرگ 
   .شمالی را خوب درک می کرد

. آذربايجان در اولويت قرار دارد ـارتباطات روسيه « :وی می گفت
تراتژيک و ھمکاری دوجانبه سن ارتباطات در زمينه ارتباطات مشترک ااي

ذربايجان را پس از فروپاشی اتحاد ـ آاگر ما تاريخ ارتباطات روسيه . است
انتخاب والديمير به مجرد ... ه استاصالً خوب نبود ،شوروی بررسی کنيم

حس  مناسباتماندر  یتغييرات ه پست رياست جمھوریپوتين ب والديميرويچ
به آذربايجان بود و جامعه  ٢٠٠١اولين سفر خارجی وی در سال . کرديم

يس جمھور روسيه توانست ئر. می نھدما به اين امر ارزش بسياری 
ً با آذربايجان آشنا شود و  در آن . نسبت به روسيه را ببيند مناسباتشخصا

ما با روسيه به ارتباطات دوره شرايط سياسی داخلی ما باثبات بود و 
اگر بخواھيم درباره تاريخ . فقيت آميزی توسعه می يافتوورت مص

ارتباطات ما پس از دستيابی به استقالل حرف بزنيم، بايد بگوييم که سفر 
طات ما ايس جمھور پوتين به آذربايجان سرآغاز مرحله ای جديد در ارتبئر

  .»گرديد
در تاريخ دويست ساله ارتباطات کشورھای آذربايجان و روسيه می 

. اسنادی يافت ی پيدا کرد و برای ھمه نوع حوادثتوان صفحات مختلف
را در گذشته يکی از گزارشاتی به روسيه مثالً درباره گرايش آذربايجان 

برايتان می  ،به کاترين اول نگاشته شده است ١٧٢٧که در فوريه سال 
در ھمه : ف به امپراتوريس گزارش می دھددولگوروک. و. و« :آوريم

... مورد استقبال قرار دادندمرا بسيار  عفبا ش ،که من به آن رفتمالتی ااي
امپراتوری روسيه تحت الحمايه خواھش می کنند که من آنھا را ... ھمه

مردم اينجا با بی صبری « :و نيز گزارشی ديگر در نيم قرن بعد. »بپذيرم
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آمدن ارتش روسيه را انتظار می کشند و ھمه آرزو دارند تبعه روسيه 
گونه ای  ه ھا ادامه داد اما از اين مطالبمی توان به ذکر اين نمون. »دشون
می توان برداشت نمود؛ شايد اشغالگران و استيالجويان از شمال  نيز ديگر

مترتب گشته در ھيچکدام از روايات  حقيقتروی  به ھر. حمله کرده بودند
ا ام. قابل تشخيص نمی باشدآن  واقعيت داشتنوجود ندارد چرا که 

بايد ھمه واقعيت « تاريخ تکرار نمايد،گونه که علی اف دوست داشت ھمان
  .»را بداند
پس . خودسازی فرا رسيد عبادت و ورحمت  ماه ،رمضانمبارک ماه 

اسالم به عنوان يکی از مھم ترين پايه  دين ،استقاللاز دستيابی کشور به 
نقش . آمد دره ھای موجوديت معنوی خلق از پشت پرده زندگی اجتماعی ب

رنگ سبز . تاريخی اين دين کھن در نمادھای دولتی ھم انعکاس يافته است
در آستانه ماه مبارک . است پرچم آذربايجان نمادی سمبليک از اسالمدر 

اين ماه با سخنان گرم خود  فرا رسيدنيس جمھور به مناسبت ئر رمضان
پسران  رهوی ضمن گراميداشت ياد و خاط. مردم را مورد خطاب قرار داد

استقالل و تماميت  و دفاع از آزادی جھتو دختران قھرمان آذربايجان که 
 برای ھمه آنھا«ارضی کشور جان خود را در طبق اخالص نھادند، 

 زماندگان آنھا و برای تمامی مردمرحمت و برای اقوام و خويشان و با
و تبريکات  ھاحيدر علی اف با بيان درود. آرزو نمود »صبر جزيل

مانه خود به ھمه ھموطنان خارج از کشور به مناسبت فرا رسيدن اين صمي
 و ر راه استحکام استقالل آذربايجانبرای ھمه شما د« :ماه اظھار داشت

فقيت آرزو می وساختن جامعه ای دموکراتيک و ايجاد آسايش برای مردم م
   .»کنم

زنجير  بنا بر اعتقادات مسلمانان خداوند در اين ماه شيطان را در غل و
بدين رو ابليس در برابر  .اند به قلب انسان ھا نفوذ کندوقرار می دھد تا نت

ھای نيک ری و کارمضان ماه انديشيدن به زندگ. انسان عاجز می ماند
   .انسان با ھمه وجودش به ياد خداست. است
به را  اتیو دستور امينيس جمھور فرئماه نوامبر ر طول يک ھفته در

سالگی  ٨٠جمله آنھا دستور برگزاری جشن تولد امضا رساند که از 
بر  :در اين دستور آمده است. آھنگساز برجسته فکرت اميراف بوده است

لوح  ،زندگی می کرد آميزسردر ساختمانی که اين خالق موسيقی سحر
 دربارهفيلم مستندی  .به چاپ برسدجلد  ۵آثار وی در  .شوديادبودی نصب 

بر يکی از مدارس موسيقی پايتخت نھاده نام اميراف . دگردوی ساخته 
   .شود
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يس ئر. گرفتمی سالگی آغاز به کار خود را جشن  ٣۵متروی باکو 
کثيری از مھندسان، کارگران و مسئولين  عدهمدال از  یجمھور با اھدا
آذربايجان ھمچون دوران شوروی تالش شايان تحسين . قدردانی نمود

در . قرار می دھد قديری مورد تجوايزی عالاعطای  باشھروندان خود را 
در دوران شوروی سابق به . می باشد اندکاين دست  دنيا نمونه ھايی از

نشان شھرت کاری، . نوآوران درجه قھرمان کار سوسياليستی اھدا می شد
. می شد اعطانی بر شجاعت در کار بکار و نيز مدال ھايی م سرخپرچم 

. کار وجود دارد صيلکلمه ا و مدال ری ھر نشاننام گذاتوجه کنيد در 
   .گونه نيز بايد باشد زندگی انسان و جامعه ھمين

عمر آقايف يکی از . در آذربايجان نيز درجه قھرمان کار وجود دارد
وی تاريخ زنده رويدادھای جمھوری . دارندگان نشان قھرمان کار است

برپا  ٢٠٠٣عمر آقايف در اول ژانويه سال سالگی  ٧۵جشن تولد . است
برگزاری شوق  قدرھا ھم که من آن ھرچند« :اين وتران می گويد. ديدگر

ژانويه در شورای پيشکسوتان منطقه  ٢اما آشنايان من  را ندارمروز تولد 
فردای آن روز حيدر . و به من تبريک گفتندجمع شدند دور ھم  ائيلسب

علی اف به خانه من زنگ زد و به من ھم به خاطر سالروز تولدم و ھم به 
برای من و خانواده ام آرزوی  و ميالدی تبريک گفت یاطر سال نوخ

من بسيار شاد بودم از اينکه امکان تبريک گفتن من به . خوشبختی نمود
بسياری دارم اما اينکه  نشان ھایمن . آمده بود به وجوديس جمھور ئر

و اينکه  است خدمات ناچيز من در نزد مردم به فراموشی سپرده نشده
برايم پاداشی است که با ھيچ چيزی قابل  ،به من تبريک گفترھبر کشور 

  . »نيست معاوضه
  
  

  دست بهدختری پرچم 
  

که  زمانی ١٩١٨در سال . ھا نيز می باشد ملتتاريخ  تاريخ پرچم
آمده بود، يکی از رھبران م جمھوری آذربايجان به اھتزاز دراولين پرچ

نمی فرو ديگر  ،دوپرچمی که يک بار برافراشته ش« :جمھوری می گفت
 ١٧در . اما تاريخ در آن روزگار به گونه ای ديگر رقم خورد. »افتد

تومسون وارد باکو  قشون انگليس به فرماندھی ژنرال ١٩١٨نوامبر سال 
پرچم جمھوری خلق به محض آنکه  بريتانيايی متکبر و مغرور. شد

ا، فرانسه و آذربايجان را در کنار پرچم ھای بريتانيا، اياالت متحده آمريک
. به زير کشيده شوددستور داد اين پرچم  ، بالدرنگديدبرافراشته ايتاليا 
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پرچم سرخ آن را به  .پرچم بريتانيا نيز بر فراز باکو زياد در اھتزاز نماند
   .زير کشيد

ملی  قدساتمبه ديدار با اجتماع مردم شھر شکی  طیحيدر علی اف 
ی کنم که در آنجا دختری نگاه ممدتی است من « :اشاره کرد و گفت

می  دقتمدتی است به وی . داشته است هاکوچک پرچم را در دستش نگ
وزش باد  .است او پرچم را در يک دستش گرفته. ھمه شما دقت کنيد. کنم

صاف پرچم را به اين طرف و آن طرف حرکت می دھد اما وی پرچم را 
حاال که تو  .آغوشت می گيرم می بوسمت و در دخترکم. است نگاه داشته

گونه در  اين پرچم را، سمبل استقالل ما را تا اين حد دوست داری و اين
احترام و محبت خودم را به تو ابراز می  ،من نيز ارادت ،دست گرفته ای

   .»اين استقالل مردم ماست. کنم
 ١٨جمھوری آذربايجان در . اکتبر روز استقالل آذربايجان است ١٨

تاريخ نشان داده است که . ود را اعالم نموداستقالل خ ١٩٩١اکتبر سال 
   .بايد از آن دفاع نمود ،تنھا اعالم استقالل کافی نيست

  
حيدر علی اف از سفر کاری  ،در آستانه جشن استقالل ٢٠٠٢در سال 

روزنامه نگاران وی را  »بينه«در فرودگاه . خود به ترکيه بازگشت
گمان می کنم « :م داشتيس جمھور در اين مصاحبه اعالئر. احاطه کردند

که اين ديدار پايه و اساس خوبی برای جذب انبوه سرمايه گذاران ترکيه و 
   »...من خيلی راضی ھستم. سرمايه گذاری عظيم از جانب آنھا بوده باشد

وی پرانرژی و . مثل ھميشه سئواالت فراوانی از وی پرسيده می شد
پاسخ می  سپس وکرد  تأمل میگاھی اوقات لحظه ای . دقيق پاسخ می داد

  .داد
فرمانده نيروھای ناتو در اتحاديه اروپا در باکو  :خبرنگاری پرسيد

در اين مالقات  .و امروز شما با وی مالقات خواھيد داشت حضور دارد
   ؟ھمکاری آذربايجان با ناتو مذاکره می شودکدام زمينه ھای  يارهدر

ا را خيلی دوست به خدا من ھمه شم: و گفتتبسمی کرد حيدر علی اف 
می خواھم که روزنامه نگاران خوبی شويد، سئوال ھای خوبی . دارم
آخر ھنوز . ست و با شما مالقات داردھ تو می گويی وی در باکو .پرسيدب

مشخص نيست که ما با ھم ديدار داشته باشيم يا نداشته باشيم، تازه می 
اگر . واھيم کردکدام ارتباطات ناتو با آذربايجان صحبت خ زمينه گويی در

پس چرا شما با چنين  ،ھم صحبتی بشود من آن را به شما نمی گويم
  ؟چيزھايی ھم وقت خودتان را می گيريد و ھم وقت مرا
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زمان را از خبرنگاران دريغ نمی گاه  اين کلمات را فردی که ھيچ
 بسياریوی بھتر از . ه بودنيمه شوخی بر زبان آوردداشت، به حالتی 
وی روزنامه . ز قدرت قلم روزنامه نگاران باخبر بودرھبران ديگر ا

نمی دانست بلکه آنھا را به مثابه  »زيردستان احزاب«نگاران را 
طول سال ھای در  .ھمرزمان و رفيقانی در امور عمومی می دانست

خدمت وی در کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان يک بار يکی از 
را  محلی از روزنامه ای مارهشساختن محو دبيران منطقه ای دستور 

رسيده بود که چاپ به  ای شماره مقاله از قرار معلوم در آن. صادر نمود
      مسئله به گوش حيدراين . خوشش نيامد دبير منطقه ای از آن مقاله

درس عبرتی برای سراسر دبير اول از اين مسئله چنان . اف رسيد علی
وی ھمه . نين کاری ندھدساخت تا ديگر کسی به خود جرأت چجمھوری 

کميته مرکزی را از پست خود ذيربط حتی مسئوالن  مقصران اين مسئله
مھم آن بود که دبير اول نشان داد روابط با . و تنزل درجه داد نمودبرکنار 

   .مطبوعات بايد توأم با احترام و دوستانه باشد
   

ه و حيدر علی اف ھميشه روزھای شنب« :ژنرال آخونداف به ياد دارد
با روزھای کاری تنھا يک تفاوت داشت، آنھم اين . يکشنبه کار می کرد

اوقات قبل از کار و يا بعد  اکثربود که کار را کمی زودتر تمام می کرد و 
طوالنی در مقابل مجسمه می زمانی . رفتمزار ھمسرش می  هاز آن ب
   »...در فکر فرو می رفت و ايستاد

حتی اينکه  و تمامی جزئيات آن دبودبنای يااين ژنرال می دانست که 
. طرح خود حيدر علی اف بوده است ...وچه درختی کجا کاشته شود 

ژنرال با نھايت احترام در کنار می ايستاد و می دانست که اين لحظات 
بار  چقدر سخت است که انسان بخواھد. کامالً معنوی چقدر عزيز است

   .توصيف کند واژهاين لحظات را با  عاطفی
  

  !آن قدر دوست داشته ای اای خورشيدی که مر
  .تو به نيمه تاريک روز بی مھر فرو می روی

  .پرنده ھا و قوھای سياه در آسمان در حال پروازند
  .برف زمستانی به شھر جنوبی ما می بارد

  سايه ات بر ساحل تاريک دوردست می رود 
  *.من نمی توانم پيدايت کنمو 

  
که آھنگ آن  است »عزيزم برگرد« اين سطرھا برگرفته از ترانه

 ظريفه خانم .ساخته شده است حيدر علی اف فرزند اواسويل علی توسط 
   .سوا صدا کندبيشتر دوست داشت وی را 
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 آخونداواطوالنی که الميرا  ای در مصاحبه اواسويل علی 
 به وجود چگونگی از ،با وی صورت داد) ٢٠٠۵اکتبر  ١۵، »ايزوستيا«(

در  ،ھر بار وقتی پدرم به آن گوش می داد« :سخن گفت آمدن اين ترانه
بی  قطعهاشک جمع می شد، حتی زمانی که يک قطره ھای چشمھايش 
مرا به ياد مادرت و حال و روز  قطعهوی می گفت که اين . کالم بود

وقتی من اين آھنگ را نزد مسلم . خودم پس از مرگ مادرت می اندازد
ای اين آھنگ بايد شعری نوشته شود و وی گفت که بر ،ماگامايف نواختم

ً خودش آن را اجرا می کند شاعر معروف نيکالی سراينده اشعار . حتما
ً آشنايی داشت و نسبت به مادر با مادرم که  می باشد فدوبرونراو شخصا

يادم ھست که اين سطرھا در چند نوع به ما . مناسبت صميمانه ای داشت
سطرھايی را که احساسات ما را دقيق تر ما با پدرم از ميان آنھا . داده شد

اين آھنگ اکنون برايم دوچندان عزيز . انتخاب کرديم ،نمايان می ساخت
   .»است چرا که اين آھنگ برايم خاطره مادر و پدرم است

بد نيست چند سطر ديگر از خاطرات سويل خانم را به اين شھادت 
آندری دمنتيف  و فونمارتيوگنی والدين آھنگ ي. انگيز اضافه کنيمتأثيربر
خيلی دوست را با اجرای بی نظير سوفيا روتارو  »وفاداری قو«به نام 
با اشتياق آھنگ ھای  حيدر علی اف به ھمراھی خانم خانه. داشتند

را می  »گشت شبانه«آذربايجانی و روسی به عنوان مثال از فيلم سينمايی 
در يادھا  آن نگاين فيلم چند مدتی است که فراموش شده اما آھ. خواند

 اين جزئيات پراحساس. »نبايد بی وطن بماند نيزحتی پرنده «: مانده است
   ...نه فقط. مبين ذوق موسيقی خانواده علی اف ھا می باشد؛ اما نه فقط آن

   
: نقش دين و مذھب در جامعه دموکراتيک«کنفرانس بين المللی 

برگزار ر باکو د »جستجوی راه ھای مبارزه با تروريسم و افراط گرايی
ذربايجان به آيس جمھور ئر ،در مراسم افتتاحيه حيدر علی اف. گرديد

در دنيای جھانی شدن ما ھمه به يکديگر نزديک می « :سخنرانی پرداخت
 خصوص آنکه اين پيوستگی با گفتگوی بين خلق ھا، فرھنگ ھا وب ،شويم

و با  با تکميل اين گفتگوھا. ی عميقی به خود گرفته استااديان معن
تالش کنيم تا ھمه منابعی را که از تشکيل ... رار اين گفتگوھا ما بايدماست

   .آن را ريشه کن سازيمشناسايی نموده و  ،تروريسم پشتيبانی می کنند
رسيدن به اھداف مغرضانه خود در رای امروز نيروھای تروريستی ب
 ،که برای ھمه ما مقدس است تبشري یبرخی مواقع به ارزش ھای عموم

متوسل شده و به کمک آن تالش دارند برای دفاع از منافع اين و يا آن 
 ،گفته است ”نه“بشريت که به تروريسم ... گروه ترور را موجه جلوه دھند
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 گيرد تا ريشه ھای معنوی، اقتصادی و بکاربايد ھمه تالش خود را 
   .»سياسی آن را محو نمايد

نه  وریاز اراضی جمھدرصد  ٢٠يس جمھور تأکيد نمود که اشغال ئر
فقط نتيجه مناقشه آذربايجان و ارمنستان است بلکه نتيجه فعاليت تروريسم 

آذربايجان مطابق قانون اساسی خود  .بين المللی در منطقه می باشد
ما دين را به عنوان پديده و بخش جدايی ناپذير . استک ييالکشوری 
   .ميراث تاريخی خصوصيات ملی مان می دانيم و فرھنگ

با چنين برداشت  نيز بسياری از رجال بزرگ سياسی دوران معاصر
رئيس جمھور تاتارستان ف يميويچ شاپمينتيمر شاري. ھايی ھم عقيده ھستند

وی روزھای حضور خود در آذربايجان را به ياد می . يکی از آنھاست
با خود حيدر علی اف به اردوگاه مھاجران . من در آذربايجان بودم« :آورد
تجسم کنيد ھزاران ھزار انسان روزھا و ماه ھا و سال ھا در اين . رفتيم

ما ھمه به . صحنه بسيار دردناکی است. زندگی می کنندنابسامان شرايط 
زمزمه ھايی آن از  مقدمه. ياد داريم که حادثه اينجا از چه شروع شده بود

ً يک  درباره زير پا گذاشتن حقوق ملی آغاز شد اما به مھاجرت تقريبا
پس از ديدن مھاجران . ميليون نفر آذربايجانی از سرزمين خود ختم گرديد

چه کاری می توان انجام برای آنھا من در خانه به اين فکر می کردم که 
را ارزاق پر از  ”کاماز“ماشين ھای سنگين قطاری از به ھمين جھت . داد

  .»راه انداختيم
  

ورھای عضو ايی کشيس جمھور در گردھمئر نوامبر ٢٣تا  ٢١از 
يس جمھور در اين ئاولين باری نبود که ر. سر می بردناتو در پراگ ب

به  با اشتياق علی اف يس جمھورئر. شھر مھمان پرور حضور يافته بود
اين بار با وجود . نگاه می کرد» ايااستارومتسک«، ميدان »کارلوی«پل 

 جلوی ای برنامه فشرده ديدارھا و مذاکرات وی توانست چند دقيقه
   .بايستد »پراژسکی گراد«ديوارھای کھن 

 
  

  ، باکو٢٠٠٢نوامبر سال  ٢۴
  

به نظر می رسيد . يس جمھور به باکو بازگشتئدر اواخر روز شنبه ر
تا قبل از شروع ھفته خواھد کرد يس جمھور روز يکشنبه را استراحت ئر

صبح . اما روال کاری حيدر علی اف اين نبود تجديد قوا کند کاری جديد
  . »من می خواھم به شھر بروم«: نبه به آخونداف زنگ زديکش
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يس جمھور ئبعد از ده الی پانزده دقيقه ژنرال ديگر در اقامتگاه ر
. يس جمھور منتظر ما بودئر« :داف تعريف می کندنآخو. حاضر شده بود

که اين  کردمری وبه وی يادآ. کت و شلوار پوشيده بودو بلوز پشمی 
وی در . در کمين وی ھستند، خطرناک است. روداواخر زياد به شھر می 

   .”آماده شو تا به کنارمجسمه جبارلی برويم .نگران نباش“ :جواب من گفت
 ١٩٨١وی در سال خود حيدر علی اف اين تنديس را که به ابتکار 

مراتب سپاسگزاری عميق  چند باروی . دوست می داشت ،نصب شده بود
در رشد و پيشرفت ادبيات  خود را از خدمات بزرگ جعفر جبارلی
 ١٩٣۴سال  بهجعفر جبارلی . آذربايجان و خودباوری ملی ابراز داشته بود

از  سنگ گرانيت يکپارچه ای بنا به خواھش حيدر علی اف. ه بوددرگذشت
   .تھيه شد جبارلی برای مجسمهاوکراين 

ھمان جايی که مجسمه نصب شده  درست ،در ميدان مقابل آکادمی نفت
يکی سالم کرد . ھمين لحظه رھگذران جمع شدند. ين ھا ايستادنداست، ماش

يس جمھور گفت که شما حيثيت انسانی ئو ضمن آرزوی سالمتی برای ر
تقاضای خود  نمود ويکی ديگر از فرصت استفاده . بازگردانديدرا به ما 

   .»را بيان کرد
يس جمھور در چنين ديدارھايی که بدون برنامه ريزی صورت می ئر
کارھا را  آخونداف به جای آنھا د وبرت، دستيارانش را به ھمراه نمی گرف

نام ھميشه در دفترچه ای که ھمراھش بود نام و آخونداف  .انجام می داد
ً زنگ می « :، آدرس و شماره تلفن را می نوشتخانوادگی به شما حتما

گونه که ژنرال ھمان. »زنند و درباره اقدامات صورت گرفته خبر می دھند
حيدر علی اف پس از مأموريت ھای خارج از کشور  ،می گويد خوندافآ

  .خيلی دلش می خواست که با ھموطنان و اھالی باکو از نزديک گفتگو کند
يس جمھور دستور داد ماشين ئسپس ر«: آخونداف در ادامه می افزايد

. می و خيابان بلبل بايستد ٢٨در تقاطع خيابان  ”پورتوفينو“در جلوی کافه 
. به آنجا می آيند ...وجوانان، خانواده ھا، بچه ھا  .ا ھميشه شلوغ استآنج

مرا ھم دعوت کرد که بنشينم . حيدر علی اف ميزی خالی را انتخاب کرد
   .و بستنی سفارش داد

که حيدر علی اف بلوز ساده  آن روز در حالیاز عکس ھايی ھنوز ھم 
کافه بر روی  در آن، پوشيده و عينک دودی به چشمانش زده استای 

برای بستنی : علی اف گفت(داديم پول بستنی را . ديوار خودنمايی می کند
پس از آن از کوچه نظامی  و) اوست دستژنرال حساب می کند، پول من 

ً دو کيلومتر  طرفبه  در  يس جمھورئر. رفتيم پيادهميدان فواره ھا تقريبا
   .حبت می پرداختبه دکان ھا نگاه می کرد و با رھگذران به ص طول راه
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بزرگان به دنبال وی می آمدند و خواھش می کردند  و ، جوانانکودکان
 ھم مخالفتیحيدر علی اف . بيندازند يادگاری که اجازه بدھد با وی عکس

ً دو ساعت به طول انجاميد برای محافظان . نمی کرد اين گردش که تقريبا
يس جمھور ئرای رغيرمنتظره و شايد ب ديداریدردسر، برای اھالی باکو 

عزيز ش بسياردر ميان شھروندانی بود که براي حضورفرصتی نادر برای 
    .»و مھم به شمار می آمدند

  
حيدر علی اف ھيئت نمايندگان ترکيه را که در رأس  نوامبر ٢٨در 

قرار  »انکا«يس محترم شرکت ترکيه ای ئجناب شاريک تارا، رآنھا 
که شرکت می گفت ان خود مھمان در سخن .به حضور پذيرفت ،داشت

و در نظر دارد است ترين ايستگاه برق را ساخته  بزرگدر اروپا  »انکا«
به ويژه آنکه می خواھد در ، تا در اقتصاد آذربايجان سرمايه گذاری کند

با حيدر علی اف . داشته باشداييت مشارکت قبازسازی ايستگاه برق سوم
با فعاليت ھای اين خود  آشنايی ضمن اشاره به تشکر از پيشنھاد آنھا

وقتی شما پاساژ « :خدمت می نمود، افزود مسکوشرکت از دورانی که در 
ھمه تأکيد داشتند که ترک ھا چه معماران  ،پتروفسکی را بازسازی کرديد

 مسکوبچه ھای شما ساختمان ھای زيبايی در ... عالی و زبده ای ھستند
شادمان می  ،ساخته است ”انکا“من وقتی می شنوم که آنھا را . ساختند
   .»شوم
   

باکو را ھمان طور که  ھای و نيمه شب ھا شب از افراد بسياریشايد 
وداف در آھنگ معروف توفيق قلی اف با اجرای بی نظير رشيد بھب

گان چراغ طاليی النه مورچ«در آن شھری که : اندتوصيف شده، ديده 
  . »می زند سوسو

محمد «نام متفکر نابغه  انستيتوی نسخ خطی آکادمی ملی که به
ری شده است، در مرکز باکو و در ساختمانی قديمی نام گذا »فضولی
متون کھن بی نظيری مورد نگھداری و  در اين مکان. ر يافته استاستقرا

حسين جاويد در  افسونگر کالماتاق ھايی که  ھمان در. مراقبت قرار دارد
گشايش يافته د وی موزه خو ،زندگی می کرددر آنجا  ٣٠سال ھای دھه 

يس جمھور به ھنگام افتتاح موزه از سرنوشت فاجعه انگيز شاعر ئر. است
و متفکر عظيم سخن گفت و تصريح نمود که ھيچ قدرتی نمی تواند تاريخ 

   .گيردپس و فرھنگ يک ملت را از وی باز
   ...روحش شاد و قرين رحمت حق باد
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کمی برای آنکه ان يس شورای وزيرئدستياران معاون اول ر مسکودر 

 .، گاھی اوقات تماشای تئاتر را بھانه می کردندکار بروند زودتر از سر
ً می دانستند حيدر علی اف برای تماشای نمايش به آنھا اجازه  چون دقيقا

   .خواھد پرسيدالبته بعد درباره نمايش از آنھا  خواھد دادزودتر رفتن را 
. مانده است باقی علی افھای نوجوانی به عنوان عشق  تئاتر از سال

اجرای نمايش تماشای به  ٢٠٠٢وی به ھمين خاطر در دسامبر سال 
اجرای پس از يس جمھور ئر. رفتدر تئاتر ملی آکادميک  »ھملت«

. فقيت ھنری آنھا را تبريک گفتوھنرپيشگان ديدار نمود و م اب نمايش
سم به مثابه يک ر ر علی اف با رجال فرھنگ و ادبياتديدارھای حيد

  .ديرين از دوران شوروی به جا مانده بود
 منداناز ھنر خواھران فيدان و خرامان دسامبر ١٢حيدر علی اف در 

در کاخ رياست جمھوری به را  دولتی جايزهخلق جمھوری و دارنده 
به صحنه اُپرا قدم سال پيش آنھا برای اولين بار  ٢۵. حضور پذيرفت

   .را می آوريم گوشه ای از اين ديدار پرمعنا. نھادند
شما خيلی کارھا برای . شما به خيلی چيزھا رسيديد: حيدر علی اف

شما استعدادی کمياب و مادرزادی . ھنر و موسيقی آذربايجان انجام داديد
   .خدا اين را به ھمه کس نمی بخشد. داريد، به خصوص ھر دوی شما

وقتی که شما به  ١٩٧۵يس جمھور، سال ئجناب ر :فيدان قاسم اوا
پس از پرده دوم  ؟آمده بوديد، يادتان ھست »اوغلو کور« تماشای اپرای

من در گوشه ای با پدر و مادرم ايستاده . شما به سالن استراحت آمديد
شما نزديک ... من آن موقع دو سه جايزه در مسابقات گرفته بودم. بودم

س ما پ !فيدان« :آمديد و با والدين من سالم و احوالپرسی کرديد و پرسيديد
   ؟شما اين را به خاطر داريد »؟کی تو را در نقش نگار می بينم

   .خيلی خوب يادم ھست: حيدر علی اف
آن نيرو و . باور کنيد من آن روز را فراموش نکرده ام :قاسم اوا فيدان

. به من روحيه می دھدھم احساس مسئولتی که از شما برمی آمد تا حاال 
آورد که من به سرعت آھنگ  به وجودچنان احساسی شما در من آنسخنان 

  .نگار را ياد گرفتم و خواندم
اگر بگوييم که ھر يک از اساتيد بزرگ فرھنگ آذربايجان خاطره ای 

 را از وی و درونی نوعی سپاسگزاری قلبیو  نيک از حيدر علی اف
مسلم ه عنوان مثال ب. سخنی به گزاف نگفته ايم ،به ياد دارند ھمواره

يکی از اجرای طر می آورد که حيدر علی اف پس از ماگامايف به خا
  ؟آيا به چيزی نياز داری :کنسرت ھا از وی پرسيد
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 :با آنکه در خانه ای عمومی زندگی می کرد، پاسخ داد جوانخواننده 
   .نخير

پس از گذشت سال ھا مسلم ماگامايف در کتاب درخشان و ماندگار 
اين حرکت من ر می کنم فک: می نويسد »موسيقی ،عشق من«به نام  خود

آمد،  به وجودبھانه ای شد که در وی نسبت به من احترام و بعدھا عشق 
   .ھمچون احساسی که من نسبت به وی دارم

  
  

  »دور ما ھمه کودکان آذربايجان جمع شده اند«
  

اما برای حيدر  می رسيد و مردم برای عيد آماده می شدند پايانسال به 
   .بود روز کار علی اف ھمه روزھا

يس جمھور به ئبه ياد ندارم که روزی ر«: ژنرال آخونداف می گويد
وی يک  ١٩٩٣در طی ھمه سال ھای پس از سال . سر کار نيامده باشد

بار ھم در مرخصی نبود و حتی يک بار ھم نظم روزانه خود را برھم 
نمی ناھار . کار حاضر می شد سر ١٠ساعت  .صبحانه ٨ساعت . نزد

ھا، اسناد، زنگ ھا و نامه ھا می گفتگوروز به ديدارھا،  تمام طول. خورد
سال است که اينجا  ٢۵من . شام سبکی می خوردشب  ٨ساعت . گذشت

   .»ھميشه برقرار بود کار می کنم و اين نظم
در سال جديد ميالدی که ھشتاد سالگی  ٢٠٠٣که در سال  يمباور داشت

   .گونه پيش رود ھمينباز ھم ھمه چيز  ،دييس جمھور به پايان می رسئر
کودکان تحت . مدآيس جمھور به کاخ جمھوری ئدسامبر ر ٣١در 

در آنجا جمع شده  يالدیبه مناسبت سال نوی مخانه ھای ايتام سرپرستی 
می خواندند و با  ، آوازبچه ھا می رقصيدند. آھنگ نواخته می شد. بودند

   :نھا چه می گويدآدقت گوش می کردند که پدربزرگ به 
فکر می  ،من به ھمراه شما در اين جشن شرکت می کنم انی کهزم«

وانان آذربايجان جمع ما ھمه کودکان آذربايجان، ھمه جور دگويا کنم که 
به سينه می فشارم  و من ھمه جوانان را در آغوش می گيرم يیگو. شده اند

  »!می کنمبرای شما خوشبختی آرزو . و می بوسم
س جمھور در پيامی خطاب به ھم يئر ٢٠٠٢در دقايق پايانی سال 

ميھنان خود به مناسبت روز ھمبستگی آذربايجانی ھای دنيا و سال جديد 
برای مردم آذربايجان  ٢٠٠٢ما می توانيم با افتخار بگوييم که سال  :گفت

   .ه استفقيت آميز بودوسالی م
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حيدر علی اف ضمن برشمردن اعداد و ارقامی که نشانگر رشد 
  :حقوق و مزايای بازنشستگی و بودجه بود، ادامه داد، افزايش یاقتصاد

گفت درد آذربايجان  توانکه می مشکلی اما . مشکل ھم زياد داريم
مشکل ارمنستان و آذربايجان بر سر مناقشه قره باغ کوھستانی و  ،است

  . مناقشه تا کنون استاين حل نشدن 
ادامه  هدر سال گذشت گرفتهصورت اقدامات  اشاره به بايس جمھور رئ
خواھد استفاده  »تا سرحد امکان از راه حل مسالمت آميز« آذربايجان :داد
مردم تالش بسيار نموده برای آسايش رفاه و  فراھم ساختن جھتما  .نمود

برای پيشرفت و بھبود زندگی ھر ساله و ھر ماھه  نيزايم و از اين پس 
   .مردم تالش خواھيم کرد
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  بخش سيزدھم
  ھانیجديدگاه  از

  
  

 ً يگر را دسياستمداران کبير و رجال عظيم دولتی و اجتماعی يکغالبا
سخنرانی ھا و پيام ھای  بر اساساگر تنھا . مورد ارزيابی قرار می دھند

در ذھن تجسم  قھرمانانو  انديشمندانرسمی قضاوت کنيم، تصويری از 
نسان سخنانی گفته می شود که ا اما در پس پرده چنين توصيفاتی دمی گرد

  .صحبت در مورد شخصی کامالً متفاوت است می پندارد
رفتار رھبران  به را رسوم سياسی و حرفه ای بسياری از مواردالبته 

. ديکته می نمايد ھای سياسی ـ اجتماعی و ديپلماتيکدولت ھا و جنبش 
 ،درسی کالسيک به آيزنھاوررئيس جمھور فرانسه  ،ژنرال دوگل

   .ان داده استاعظم جمھوری فدرال آلمصدر
اعظم  باشکوھی برای صدر ضيافتپاريس  ١٩۶٢در جوالی سال 

دوگل با اعطای نشان صليب کبير لژيون افتخاری از وی . رتيب دادآلمان ت
 پرطمطراق و خوشايند الفاظقدردانی بعمل آورد و با سيالب عبارات و 

پس از چند ماه رئيس جمھور . مورد تعريف و تمجيد قرار داد وی را
از نظر بيوگرافی  .رانسه در پاسخ به سفر صدراعظم به آلمان رفتف

عجيب اما بسيار اثربخش  نمايشیاين حرکت  فوچانلونيکالی م ،نويس
  .بود

. مل آوردآيزنھاور در فرودگاه بن از رئيس جمھور فرانسه استقبال بع
آغوش گرفت و بر ھر  پيرمرد بھت زده را در دوگل به نحوی غيرمنتظره

اولين باری است که : صدراعظم بعدھا می گفت. وی بوسه زد دو گونه
روز  ۵پس از  !آنھم فرانسوی ،يک رجل دولتی خارجی مرا می بوسد

ترين شھرھای آلمان غربی از جمله  بزرگ سخنرانی به زبان آلمانی در
آلمان ھا وی را بر  ...و ھامبورگ، کلن، مونيخ، اشتوتگارت، دوسلدورف

که ھيچ عالقه ای نسبت با آن »اشپيگل«مجله . دروی دست خود می بردن
دوگل به عنوان رئيس جمھور : می نوشت ،به فرانسوی ھا نداشت

   .گردد بازمید اما به عنوان امپراتور اروپا مآلمان آ هفرانسوی ھا ب
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 :نزديک خود اعتراف کرد مأموراننزد يکی از  بعدھا ژنرال دوگل
اگر . بوداما حقيقت اين ن .يم ھستيدمن به آلمانی ھا می گفتم شما خلقی عظ

  .آنھا خلق عظيمی بودند به اين طريق از من استقبال نمی کردند
ژنرال نمايش خود را به عنوان مقدمه ای برای امضای پيمان ھمکاری 

در  ١٩۶٣ژانويه سال  ٢٢. توجيه می نمودميان فرانسه و آلمان غربی 
که در يک کلمه  دضا رساندنرا به ام دوگل و آيزنھاور پيمانی کاخ اليزه

بعدھا روابط فرانسه و . ه حساب می آمدب »ترين عروسی اروپا بزرگ«
گاھی اوقات طالق پيش می آمد و . متفاوت پيش رفت ای گونهه آلمان ب
اما از قرائن تاريخی مشخص  ستندز بر سر ھم بشقاب می شکيگاھی ن

   .سه تطبيق می دادگام خود را با منافع ملی فران دوگل ھرژنرال است که 
   

 یپارلمان نمايندهژاک بومل  حيدر علی اف ٢٠٠٠آوريل سال  ١٠
نماينده پارلمان فرانسه را به حضور  و اروپا در مسائل آذربايجان شورای
بومل در صحبت ھای خود با حيدر علی اف وی را با رئيس . پذيرا شد

را که وی  واضعیمھمان  شما« :جمھور فرانسه ژنرال دوگل مقايسه نمود
به . سياست ائتالفی خارج از حصار ھمه بلوک ھا: اتخاذ می نماييد ،داشت

روست که توسعه بيشتر مناسبات آذربايجان  خصوصاً بدينمنظر می رسد 
در ھمه  در حقيقتاروپا . و اروپا از اھميت بسزايی برخوردار می باشد

اع از اين امر کمک به حفظ و دف. بخش ھا از شما پشتيبانی می کند
   .»شامل می شوداستقالل آذربايجان را نيز 

خاطر شادابی و ه کالم طاليی ديپلمات پاريسی که مصاحب خود را ب
با پاسخی ھمانگونه از  ،سرحال بودن مورد تعريف و تمجيد قرار داده بود

 ،جناب بومل، به شما که نگاه می کنم« :حيدر علی اف مواجه شدجانب 
وقتی ... چه حافظه خوبی داريد .نظر می رسيدمی بينم که خيلی خوب به 

بار  ،تماشا می نموديده رقص ھا را دشاداب و سرزن مھمانیدر ديشب 
و سپس کمی جدی تر . »اطمينان حاصل کردماين موضوع  ازديگر نيز 

شما ھر بار از سياست ھای مارشال دوگل صحبت می کنيد و اين « :گفت
سته جه شخص ژنرال دوگل يکی از برالبته ک. بار نيز به آن اشاره کرديد

در جنگ جھانی شارل دوگل ھمه آنچه که  .ترين شخصيت ھا در دنياست
در طول قرن ھا زنده خواھد ماند و از  ه است،دوم و پس از آن انجام داد
  .ارزش آن کاسته نخواھد شد

برقراری . ژنرال دوگل ھم يک ايده آل است و ھم يک الگو برای من
ه شما به آن اشاره کرديد و دفاع از استقالل آذربايجان سياست متوازنی ک

   .»اساس سياست امروزی من استپايه و 
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حيدر علی اف به موازنه منافع . که اين سياست تحقق يافتفزود بايد ا
  .کشور خود و دول کبير دست يافت

   
حيدر عليرضا اوغلو  تا ببينيم روزنامه ھا و خاطرات را ورق می زنيم

ر و تماعی کشورھای ديگجرجال دولتی و ا يدگاهد ازعلی اف 
از مصاحبان  ؟می شود کشيده تصويربه  سياستمداران بزرگ دنيا چگونه

 ،سليمان دميرل. خود خواھش می کنيم که به اين پرسش ما پاسخ بدھند
اين گونه  علی اف را با شکوه و جالل شرقی اسبق ترکيه رئيس جمھور

به خرج  شجاعت ،سپر نمودخود را نه برادر من که سي«: توصيف می کند
آذربايجان مستقل را مصرانه و از راه دموکراتيک به سرمنزل  می دھد تا

   .»رساندبمقصود 
در مالقات خود با حيدر علی اف به  مديرکل يونسکو ،فدريکو مايور

   .»سرشناسی در سراسر جھان ھستيدو  برجسته شما رھبر « :وی گفت
چه از روی  ،بسيار است داقمص. است در واقعيت نيز ھمين گونه
وزير امور خارجه سابق  ،خانم آلبرايت. صميميت و چه از روی زيرکی

در مدت زمانی که در سمت وزير امور خارجه اياالت «: می گفتآمريکا 
دومين رئيس جمھوری که در اينجا با چنين  ،متحده آمريکا بوده ام

در واقع وی ضمن . »يده اماحترامی مورد استقبال قرار گرفته باشد، ند
ببينيد  آنکهد را نيز مورد تعريف قرار می دھد يعنی خوتمجيد از علی اف 

   .ه استچقدر وزارت امور خارجه تالش کرد
ھمکار خانم آلبرايت در پيام خود توصيف کاملی ارائه  ،ھنری کسينجر

تالش رئيس جمھور حيدر علی اف که در راستای ھدف توسعه « :نمود
فعاالنه در شکل گيری  الت متحده آمريکا و کشورھای غربیبا ايا مناسبات

      حيدر. اقتصاد بازار و دموکراسی نقش ايفا نموده، قابل تقدير است
   .»علی اف با حرارت و جديت به مبارزه برای حفظ استقالل ادامه می دھد

از ميان صحبت ھايی که درباره شخصيت حيدر علی اف شده است، 
يس جمھور فرانسه ترسيم نموده از بقيه ئر ،ژاک شيراکتصويری که 
 پيشرفتآذربايجان را در مسير  ،العاده اين شخصيت فوق« :متمايز است
خود  وی که در حين ديدارھای ما عزمو  تدبيرمن به جسارت، . قرار داد

مناقشه قره ھنگام برگزاری مذاکرات در زمينه  به ويژه را نشان داده بود،
بخت با . می نھم جار بسيارمناقشه اين حل مسالمت آميز و  باغ کوھستانی

 اراده عظيم و تجربه غنی سياسی و چنينفردی با آذربايجان يار بود که 
در را رھبری کشور ھمچون حيدر علی اف  دولتمردی بانفوذ و دورانديش

تجربه فراوان رھبری . استای  دقيق و ھمه جانبه ارزيابی. »دست گرفت
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نه فقط به روزھای پس از شوروی بلکه به ھمه دوران حيدر علی اف 
شوروی که علی اف به عنوان يک دولتمرد در سيستم شوروی شکل می 

رئيس جمھور روسيه نيز  ،والديمير پوتين در حقيقت. يافت، بازمی گردد
حيدر علی اف در فدراسيون « :در نطق خود به اين نکته اشاره کرده بود

اتحاد شوروی کل  جل برجسته آذربايجان بلکهروسيه نه فقط به عنوان ر
   .»به حساب می آيد
قرار  مد نظرروسيه ضمن  نرئيس مجلس فدراسيو ،ويفريگور است

طرح شجاعانه مسائل و توانايی  و نيک انديشی حيدر علی اف تدبيردادن 
وصيات برجسته وی صحل آنھا در سخت ترين شرايط را از جمله خ

پيدا نمودن راه حل مسالمت آميز مناقشه به مثابه « :دانسته و تأکيد می کند
   .»قرار داشتن در اوج انديشه سياسی است

ضمن برشمردن خصوصيات حيدر  مسکوشھردار  ،فولوژکيوری 
 یحيدر علی اف شخصيت« :گونه ارزيابی می نمايد علی اف وی را اين

 عاقل ترين و ژرف انديش ترين و انترناسيوناليستی حيرت انگيز ،کبير
پس از نيز دوران شوروی و  دردر سرتاسر اتحاد جماھير شوروی  فرد

نه از روی جاه طلبی بلکه با احساس و  به حساب می آمد کهشوروی 
روسيه از منافع بزرگی  آذربايجانی ھا ھميشه در کنار که قلبش می انديشيد

  .»برخوردارند
يز نيکی از بزرگ ترين سياستمداران روسيه  دزاسوخوفالکساندر  

فرزند کبير خلق آذربايجان و دولتمردی که تجربه «حيدر علی اف را 
فراوانش پس از زلزله سياسی فروپاشی دولت اتحادی از سوی وطن 

   .توصيف می کند »مطالبه گرديد
 ،يزومیئصدر اعظم جمھوری فدرال آلمان و کو ،گرھارد شرودر 

کسب انه خدمات حيدر علی اف در گجدا به طورنخست وزير ژاپن 
   .استقالل کشور را مورد تحسين قرار دادند

   حيدر«رئيس جمھور اياالت متحده آمريکا  ،از نظر جورج بوش
بوده  ماورای قفقازشخصيت مھم ترين علی اف در طول ساليان متمادی 

تالش ھای شخصی وی در برقراری ارتباطات دوستانه که امروزه . است
ربايجان از اين ارتباط بھره می نيز اياالت متحده آمريکا و جمھوری آذ

   .»ت بسيار مھمی داشت، در حفظ استقالل آذربايجان اھميجويند
بوريس اولينک، رئيس ھيئت نمايندگان اوکراين در شورای اروپا و 

 :می داند واقعیشاعر برجسته و نامی اوکراين حيدر علی اف را ناجی 
ان در معرض تھديد آن ھنگام که استقالل آذربايج به ويژه در آن لحظات«

صادق خلق خود سکان کشور  فرزندحيدر علی اف  ،و خطر قرار گرفت
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، تدبيردر سايه  واقعیوی توانست به مثابه يک ناجی . گرفت به دسترا 
خارج و مردانگی خود آذربايجان را از شرايط سخت و دشوار  شجاعت
  .»سازد

ما در  که به نامه ھای ارسالی پاسخیشروح ترين گمان می کنيم م
زمينه ديدگاه شخصيت ھای مختلف نسبت به حيدر علی اف داده شده است، 

 هوی ب. از نورسلطان نظربايف رئيس جمھور قزاقستان دريافت داشته ايم
سياستمداری «پرتره ای از  وبسنده نکرد درخشان  ھرچندتوصيفی کوتاه 

سياست تجربه  صحنه بزرگ که از زندگی، ساختار اقتصادی ودانا 
ما . به ما ارائه نمود »پاکدل در عين حال فردی صميمی وو  دوختان

آلماآتا و اولين غرش ھای رعدآميز  ١٩٨۶ھنگامی که درباره حوادث سال 
نشان ساخته و خاطر نمودهبه اين نامه استناد  ،قره باغ سخن می گفتيم

اتی که بوديم که گورباچف به ھشدارھای حيدر علی اف در زمينه اشتباھ
برای گورباچف کار با افراد . وقعی ننھاد ،ست ملی مرتکب گرديددر سيا
علی اف  .به ھمين جھت ح .آسان تر بود متملقفرمانبردار و  ،شنو حرف

   .فرستادندبه استعفا  ،را که از افکار و مواضع خود به شدت دفاع می نمود
بحران فرا رسيد و تقدير  به ھر« :نورسلطان نظربايف می نويسد

جدايی طلبان و ناسيوناليست ھا . شورش ھای ملی شدت يافت ھيجانات و
تنھا بايد از مردانگی، شکيبايی و استواری . برآوردند در آذربايجان سر

و اين  بگذارندکنار حيدر علی اف متعجب شد چرا که می خواستند وی را 
   .شکستن وی نشدند ھمدراما موفق به  ندازندمسائل را به گردن وی بي

يدات دشمنان و ھشدارھای دوستان و حتی حس محافظه رغم تھد به
به ھمين . نتوانست در حاشيه بماند و از دور نظاره گر باشد اوکاری 
پرست  وطنوندی وی می خواست به عنوان شھر. ن بازگشتطبه وخاطر 

نھد بلکه با بنه تنھا ھمه مشکالت پيش رو را پشت سر  به ھمراه خلق خود
   .شرکت نمايد بخشيدن به اوضاعخود در سامان  استفاده از تجربه و نفوذ

، دقيقدر اين شرايط بسيار دشوار حيدر علی اف سياستی کامالً 
وی را ملت  ١٩٩٣در سال باعث گرديد گرفت که  کارب آشکارسنجيده و 

خلق با . خواند برای رياست جمھوری دولت جديد تازه استقالل يافته فرا
پيشوای خود اظھار داشت و  هرا ب اعتماد بی حد و حصر خود اين عمل
جز اين برای برون رفت از شديدترين بحرانی که بر سر کشور  در حقيقت

  .راھی نمی ديد ،سايه افکنده بود
 مسکوبه  ١٩٨٢به طور کلی می توانم بگويم زمانی که وی در سال 

سياسی که در مسير  می رفت، يک جمھوری باثبات از نظر اقتصادی و
 ١٩٩٣سال بعد يعنی در سال  ١٠به جا نھاد و  ،ی داشتمپيشرفت گام بر



 579

ھنگامی که به رياست جمھوری رسيد، کشوری تازه استقالل يافته اما با 
شده از سوی گروه ھای  پاره پارهاقتصادی کامالً نابود شده، کشوری 

حتی در بين مليت ھای مختلف کار به خونريزی ھای سخت  کهمتفاوت 
سامان و گروه ھای  و مھاجران بی سر ازمملو کشيده شده، کشوری 

   .اميد تحويل گرفتمردمی ناکشوری با  ازمان يافته قدرت طلب و س
حرکت حيدر علی اف يک دالوری اصيل به حساب می آيد چرا که در 

ھمه ساختارھای حکومتی را بازسازی نموده و توانست زمانی کوتاه 
ھا را قطع  خونريزیرساند، بشرايط سياسی را به ثبات  .زداستوار سا

اصالحات . زدو حتی می توان گفت که اقتصاد را از صفر برپا سانمايد 
و رفاه و آسايش مردم را به سطحی نرمال  اقتصاد بازار را آغاز نمود

  .رسانيد
بود و بر اساس ايده  گرفتهوی فردی بود که در اتحاد شوروی شکل 

ه سرنوشت در شرايطی آل ھای سوسياليستی پرورش يافته بود اما با اراد
که غيرقابل اتحاد به نظر می را جديد قرار گرفت و توانست امری  کامالً 
وی پشتکار، اعتقاد راسخ به قدرت و درک خلق، . متحد سازد ،رسيد

محول شده را از  امورصداقت در انجام وظيفه و مسئوليت پذيری در 
ارتباطات شروع به ساخت  زياد انرژیبا زندگی گذشته آموخته بود و 

   .و به موفقيت نيز رسيد جديد اقتصادی و اجتماعی نموداصوالً 
با پاسخ شايسته و درخور به ھشدارھا و  ھم زمانوی توانست 

 ،نبودنيز بشردوستانه  اصالً تھديدھای قرن جھانی شدن که برخی مواقع 
خود را حفظ و با آن  تاريخ کھن و فرھنگ غنی و رسوم ملی عزيز

   .»ھماھنگ سازد
می  به ويژه« :رئيس جمھور نورسلطان نظربايف تصريح می سازد

و دورانديشی حيدر  تدبير کيد کنم نکته مھمی که موجب گرديدخواھم تأ
علی اف به عنوان يک سياستمدار و دولتمرد در مقياس جھانی انعکاس 

اين بود که وی زمانی رھبری دوباره کشور را در دست گرفت که  ،يابد
ً در انزوای بين المللی بسر می بردآذربايجان تقري اپوزيسيون و در . با

فق شده بود وم ،رأس آنھا ايلچی بيک که چند سال کشور را اداره می کرد
تا مناسبات را نه فقط با کشورھای ھمسايه حتی با اغلب کشورھای 

 انحصارطلبیسياست انزواطلبی و  ی تيره نموده و با اتخاذ اين روشخارج
  .را اساس نھاد

يدر علی اف شديداً پراگماتيک و طرفدار ھمکاری و اتحاد بود و ح
را سامان بخشد و روابط با جامعه  اوضاعاقدامات عظيمی صورت داد تا 

را  جامعه مستقل کشورھای مشترک المنافععلی الخصوص با  و بين المللی
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با نھايت سپاسگزاری تأکيد می کنم که وی تالش ھای من در . نمايد تنظيم
درک  را زمينه سازی ھای من جھت ايجاد ارتباطاتو  ھمگرايی زمينه

من ھميشه می توانستم به توصيه ھای حکيمانه و پشتيبانی  .می نمود
  .ھمکار خود اميد داشته باشم

راجع به مسائل دريای خزر مذاکره می کرديم ما چندين زمانی که 
يل مناقشه اين  بودن پتانسرغم باال بهدرک آنکه . با ھم گذرانديمرا ساعت 
ما را با  ،به ھيچ وجه منابع خزر نبايد وسيله ای برای نزاع باشد منطقه

انجام می داديم و  ھر چيزی را که ممکن بودما . ھمديگر متحد می ساخت
. باشد خزر دريای دوستی و ھمکاری در جھت منافع ھمگانتا  می دھيم

ين امر ذينفع ھمه کشورھای ساحل خزر و شرکای ما در سراسر دنيا در ا
   .ھستند

بدون رودربايستی می توانم به صراحت بگويم که تنھا عزم سياسی 
اساس  رھبران روسيه، آذربايجان و قزاقستان و کوشش ھای نيک ما بر

دريای رژيم حقوقی ھمکاری متقابل و حسن تفاھم بود که توانست پروسه 
   .خزر را از بن بست برھاند

و من است مسير پيشرفت قرار گرفته  آذربايجان بار ديگر در امروز
رئيس جمھور جديد کشور ادامه  ،الھام علی اف فرزندشاميد فراوان دارم 
ھمچون ذره ای ترديد ندارم که قزاقستان و آذربايجان . دھنده راه وی باشد

نه فقط  آنھم ھستند نه تنھا ھمسايگانی خوب بلکه شرکايی تأثيرگذارگذشته 
   .»در منطقه ساحل خزر

شورای  ياستوالديمير گوسف به پست معاونت ر ١٩٨۶ر سال د
وی پيش از  .ه بودوزيران اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی گمارده شد

اين در شورای وزيران روسيه کار می کرد و دبير اول کميته ايالتی حزب 
با وی در  سال ٢ مدتاستعفای حيدر علی اف  تاف بود و ودر ايالت سارات
ما زود به زود « :گوسف از مشاھدات خود می گويد. ی کرديک تيم کار م

 وی فردی مرتب. من کار وی را می ديدم. با حيدر علی اف ديدار داشتيم
دستوراتی را که خود صادر می نمود خيلی  .داشتو نظمی خاص  بود

من . ما در اين مسئله يک سيستم کلی داشتيم. جدی بازخواست می کرد
. ترکيبی در فعاليت رھبر می دانم ين اجزایکنترل را يکی از بارزتر

مرا  ،نداشتن سيستم کنترلی که اکنون در ھر قدم با آن روبرو ھستيم
گونه نبود و سازندگان خطوط راه  حيدر علی اف اين .عصبانی می کرد

علی اف  .ھنوز ھم به ياد دارند که چگونه حآمور  ـ آھن سراسری بايکال
وی برخالف بسياری از رھبران که  .عملکرد آنھا را کنترل می کرد

منظم به مکان ھای  به طور ،دوست نداشتند اتاق کار خود را تنھا بگذارند



 581

متخصصان در تماس بود و با  و می زد و با کارگران مربوطه سر
. اف بود کار علی روشاين . آشنا می شد از نزديک کار واقعیوضعيت 

صياتی خيلی کم برمی امروزه به رھبرانی در چنين سطح با چنين خصو
  .»خوريم

کار  مسکووالديمير گوسف چند بار در طول زمانی که علی اف در 
وقتی که می ديدم در آنجا در جمھوری « :به آذربايجان رفت ،می کرد

وی . شادمان می شدمسخن می گويند، عزيز او مردم چگونه از وی 
. بزند سر ارتباط با وطن خود را حفظ کرده بود و سعی می کرد به آنجا

مراقبت وی از . من برخی جزئيات ريز زندگی شخصی وی را می دانم
خصوصيات تا آخرين روزھای عمر او نشانگر  اواھمسرش ظريفه علی 

وی تا ھشتادمين سال عمر خودش تکاپو . است باارادهو  يکرنگ یانسان
وی بخش ھای کليدی . مينان کشور را اداره می کردطو با ا داشت

داشت و اين امر برای وی توان اداره کشور  هاا در کنترل نگآذربايجان ر
بدون داشتن اھرم ھای مديريتی نمی توان کشور را اداره . را فراھم ساخت

به طور کلی اين موارد به من اجازه می دھد تا بدون تملق و . نمود
يجان چاپلوسی بگويم که وی در گستره پھناور اتحاد شوروی و آذربا

   .»ری واقعی بودمستقل سياستمدا
در روزھای سفر رسمی رئيس جمھور  ٢٠٠٢در جوالی سال 

گوسمان از کانال  ائيلميخ »تميکافرمول ح«برنامه  مسکوآذربايجان به 
شترک اين برنامه که با ھمکاری م. يک تلويزيون روسيه به نمايش درآمد

حيدر علی اف را به تصوير  ،شده بود تھيهايتارتاس و تلويزيون روسيه 
فردی از رجال دولتی و سياستمداری در مقياس جھانی و خانواده  ؛کشيد
ببينيم اين  ؟حيدر علی اف سخت بودبه صحبت کشاندن آيا . دوست

   ؟مصاحبه مفصل چگونه در يادھا مانده است
طبق معمول به ھنگام « :سخ می دھداگوسمان به سئواالت ما پ ائيلميخ

علی اف  ران می شود اما پيری بپلک ھا آويزپيری چشم ھا کم سو شده و 
ً به چشم من نگاه می کرد. ھيچ دستی نکشيده بود احساس . وی مستقيما

. توصيف آن با کالم آسان نيست. کردم که تحمل اين نگاه سخت است
 ،می برم بکارخواھش می کنم مرا به خاطر آنکه شايد عبارتی غيرعادی 

   .دمببخشيد اما واقعاً تپش انديشه را در وی می دي
. در آستانه ھشتاد سالگی مغز علی اف با دقت کامپيوتر کار می کرد

 یو صحنه ھا را با دقتی باورنکردن بسيار جزئیوی جزئيات، تفاوت ھای 
 ،مثالً وقتی که من درباره کوچکی دخترش سوا صحبت کردم. به ياد داشت

حيدر علی اف به خاطر داشت که وی چه لباسی پوشيده بود و چطور با 
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عالوه بر . که در آينده ھمسر من شد یھمان دوست، وستش بازی می کردد
 کلی به طور .بودچه رنگی  او اين حتی به ياد داشت که رنگ لباس رفيق

با شما صحبت تان علی اف ديگر مصاحبان درباره حافظه غيرعادی حيدر
   .کرده اند

اده وی درک فوق الع ،اما آنچه که مرا بيش از ھمه تحت تأثير قرار داد
 ،ناديگر سياستمدار ھمچون حاکميت برای وی. ت بوداکمياز طبيعت ح

می ت يکمادر حمن فکر می کنم وی تقدير نھايی خود را . نبود ايیغھدف 
فکر می کنم . است رھبری خلق و ملتکه وظيفه وی درک می کرد . ديد

در ھمان سال ھايی  ،به چنين درکی رسيده بودخيلی زود  به اندازه کافی
اکنون به  .کميته مرکزی حزب کمونيست آذربايجان بود دبير اولکه 

وضوح ديده می شود که حيدر علی اف بردار توسعه و پيشرفت آذربايجان 
  .»را برای چندين سال مشخص ساخته بود

  
برای برگزاری جشن خود را  ٢٠٠٣می سال  در دھم ماه آذربايجان

ھمه چشم  .کردده می سالگی رئيس جمھور حيدر علی اف آما ٨٠ تولد
انتظار بازگشت وی از کليولند بودند و خبر سالمتی و ديدار ھر چه زودتر 

به يک روز مانده به جشن حيدر علی اف . را انتظار می کشيدندبا وی 
رئيس مجلس  ،ھمرزم ديرين خود مرتضی نجف اوغلو علی عسگراف

   »...نيدرا بدون من برگزار ک ممرتضی، مراس« :و گفت ملی تماس گرفت
يافت که می دور در بسيارمرتضی علی عسگراف از صدای عزيز و 

گذراندن اين لحظات برای کسی که در اتاق بيمارستان با پنجره ھايی 
   .چقدر سخت خواھد بود ،مشرف به پارکی آرام بسر می برد

: و گفتبه سختی جلوی بغض خود را گرفت مرتضی علی عسگراف 
   .رستيم جناب رئيس جمھوما در انتظار بازگشت شما ھ

در فردای آن روز در جلسه ای رسمی مرتضی علی عسگراف در 
علی اف به عنوان سياستمدار،  يلو بسيار عميق به تمث یمحتوتحليلی پر

گذشته نگاه  مسير وقتی به«: ملت و رھبری ملی پرداختپيشوای دولت و 
در اين . دشواز حس افتخار می  سرشارقلب ھر آذربايجانی کنيد،  می

فردی که  خدمات. موفقيت ھا خدمات حيدر علی اف بسيار ارزشمند است
، است خلق و ميھن صرف نمودهبه خدمت  در راهھمه عمر خود را 

   .»و ناجی ملت حک شده است نندهشخصی که در تاريخ ما به عنوان آفري
رئيس شورای نويسندگان جمھوری  ،نيست از خاطرات آنار بد

وران شوروی با قطار به حيدر علی اف در د« :ی کنيمآذربايجان نيز ياد
دست می رفت و معموالً متخصصان را به ھمراه خود می مناطق دور
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. برخی اوقات شاعران و بازيگران نيز در اين جمع حضور می يافتند. برد
 نودار شاشيگ اوغلو يک بار در ايستگاه راه آھن به بازيگر معروف

   .برخورد
   ؟شما اينجا چه می کنيد: پرسيدحيدر علی اف از وی 
شايد زمانی برسد که . شما را تعقيب می کنم: نودار در جواب گفت

   .نقش شما را بازی کنم
نيازی به بازی کردن : او را قطع کرد و گفت سخنحيدر علی اف 
  .»ودم نقش خودم را خوب بازی می کنمنقش من نيست، من خ

ايفا با تالش کامل  ،بودآری، وی نقشی را که سرنوشت به وی سپرده 
بازی  ،و نه تنھا معاصران بلکه نسل ھايی که در پی آن خواھند آمدنمود 

 ،وی را ارزيابی خواھند نمود و شايد ھم برخالف ما معاصران حوادث
گونه که ھمان .است سانبدين نيزمعموالً  کهچيزی ديگر به ذھنشان برسد 

ملکرد شخصيت ھای تالش محققان و تاريخ پژوھان جھت آگاھی از ع
به حساب  طبيعی برجسته در مراجعه به معاصران آنھا رفتاری عادی و

عادی و  حوادث معاصر برداشت ديگر آيندگان ازبه ھمان اندازه  ،می آيد
   .طبيعی خواھد بود

از جمله نخجوانی ھا، باکويی ھا، مسکويی ھا،  مختلفی شخاصا
ھای مختلف، چه مرد و رشته ھا و تخصص  آذربايجانی ھا و روس ھا در

چه زن با خاطرات خود درباره حيدر علی اف با ما تبادل افکار نمودند و 
   .بنيان نھاداساس اين کتاب را  پايه و آنھا نيزشھادت ھای 
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  خاتمه
  

   در من دو جھان جای می گيرد
  ممن در اين جھان جای نمی گير 

  عماد الدين نسيمی
  

و جانسوز خبری تلخ . درمی آيدپرواز به اد ب ھمچومی گويند خبر تلخ 
 در »دکليولن« کلينيکحيدر علی اف در  :درآمد پروازبر فراز اقيانوس به 

  .اياالت متحده آمريکا درگذشت
  

حضرت  لقبحيدر . حيدر نامش نھادند ،نھادقدم آنگاه که بر اين جھان 
ت و سمبل قدرت و نيرو در دنيای شرق مسلمان و تبلور حکم ،)ع(علی 

نقش والدين، محيط و تربيت در سرنوشت اشخاص غيرقابل . ايمان است
انکار است اما گمان می رود که نام شخص نشانه ای در تعيين سرنوشت 

با ھميشه مھر تعيين سرنوشت را  انسان ھا نيز در طول زندگی .می باشد
   .خود به ھمراه دارند

نگيز است که بتوان بسيار حيرت ا ؟آيا از روشنايی نشانه ای می ماند
با گذشت زمان ستاره ھا نيز خاموش می . نمودخاموشی خورشيد را تجسم 

   .نظاره می کنندشوند ليکن مردم مدت ھا و مدت ھا نور آنھا را 
حيدر علی اف در زير آسمان . بدون روشنايی زندگی ممکن نيست

کشيد تا آن ش خوي سينهنور آفتاب عزيز را به  .آفتابی آذربايجان به دنيا آمد
زندگانی  سال ٨٠تقدير . کس بازگرداند مهبه ھ و را به سرزمين عزيزش

ستاره علی اف ده ھا و صدھا سال بر آذربايجان . بر وی رقم زد را
   .نورافشانی خواھد کرد

  
  طبيعت بس عطا بنمود شما را

  ھم زنده بودنکه بتوان تا به صد 
  اگر نبود شما را تھمت جان

  ...*زخم پنھانو گر نبود شما را 
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به زبان سياوش محمدزاده در شعری که به ياد رئيس جمھور  شاعر
  .می نوشت، چنين سرودروسی 

فرش قرمز پھن  اوآری بر سر راه حيدر علی اف و در زير پای 
بيش بود و مرارت بيشتر تا که وی را به مرز سکته  خار. نکرده بودند

مرگ و زندگی قرار  ميان ، مرزدر مرز ميان ماندن و رفتن. رساندقلبی 
. برای آذربايجان نيزبلکه نه تنھا برای وی  ی بودگرفته بود و اين آزمون

  . برپا ايستاد، تاب آورد و بر دردھا چيره گشت او
، و به نيروی اراده معترف بودندحتی مخالفانش به تجربه سياسی وی 

و ت بحرانی در لحظا ١٩٩٣در سال . داشتند قرارھوش و ذکاوت وی ا
و نزاع داخلی مورد آزار قرار داده وطن وی را  فالکت باری که دشمنان

عباس طوفارگانلی را ار وی گفت. به حاکميت بازگشت او ،درگرفته بود
پشت و رو می تواند کوه ھا را  ،اگر خلق متحد باشد« :تکرار می کرد

   .»کند
باکو خيابان ھای . شدخلق وی يتيم  ٢٠٠٣سپتامبر  ١٣در اوايل بامداد 

. ماتم بوداندوه و غرق  و روستاھا و قصبه ھای آذربايجان و ديگر شھرھا
بر . ھمه جا را سياه و قرمز کرده بود ميخکنوارھای سياه و گل ھای 

نصب شده  یسياھ روبانمترو ھای ورودی  و ھا ، اتوبوسھا روی پرچم
. به سوی کاخ رياست جمھوری سرازير شده بودند جمعيت عزادار. بود
اعالم خبر درگذشت حيدر علی اف اتی از قطع برنامه نيمه شب و لحظ

قرمز و شمع ميخک توسط مجری برنامه نگذشته بود که اولين شاخه ھای 
را  ھا حيدر علی اف اين گل. کنار ديوار چيده شد ھای روشن در آنجا
   .مردم آنھا را به کاخ رئيس جمھور می بردند .خيلی دوست داشت

 ،وی با چاالکی و سبکبالی از پلکان باال می رفتاز روزھايی که ...
 سالخوردگیحتی تا آخرين روزھا ھيچ اثری از . قدرھا ھم نگذشته بود آن

ھميشه ورزيده و چاالک بود و حتی . و يا پيری در وی ديده نمی شد
اھالی باکو اغلب . دوست داشت اطرافيان وی نيز سرحال و چابک باشند

برای ھم را تأييد يکی از وزرای کابينه در عدم  رئيس جمھور گفتار
برود  ؟اما چرا اين قدر چاق است پسر باھوشی است« :تعريف می کردند

درآورد،  فرموزارت ھم خود را به  نامزد. »ورددرآفرم  بهاول خودش را 
کيلوھای اضافه را آب کرد و رئيس جمھور مثل ھميشه به قول خود وفا 

   .اضافه شد ھم به علی اف در دولت ديگری »فرزند«بدين ترتيب  .نمود
به تناوب تصاويری از زندگی  .در تلويزيون نواخته می شدعزا  ارشم

در سال ھای مختلف از جمله  حيدر علی اف به ھمراه سخنرانی ھای وی
دوران دبير اولی کميته مرکزی حزب کمونيست جمھوری، معاون اولی 
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ست جمھوری پخش رئيس شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی و ريا
   .می گرديد

ما . آذربايجان مستقل قويتری بسازيم ٢١ما تالش می کنيم تا در قرن «
ما با . تری بسازيم انهسعادتمندزندگی  می خواھيم برای نسل ھای آينده

تصادی قبھره گيری ثمربخش از امکانات آذربايجان برای توسعه امور ا
. ..بايجان را باال ببريمتالش می کنيم تا سطح رفاه و آسايش خلق آذر

دموکراتيک توسعه خواھد يافت و  و آذربايجان به عنوان کشوری آزاد
فقيت ھای تاريخی خود را در مرکز اتصال آسيا و اروپا نشان خواھد وم
   .داد

مسئوليت  سنگين و هيفشما مطمئن باشيد که من وظ !عزيز ھموطنان
دی که به من می کنيد اعتما می خواھم بدانيد .سخت خود را درک می کنم

مسئوليتی سنگين  من در مقابل اين اعتماد. رزش استبرايم بسيار پرا
به شما اطمينان می دھم که با تمام وجودم تالش خواھم نمود تا اين . دارم

اعتماد را در عمل اثبات نموده و به تسريع پيشرفت آذربايجان در سال 
   .»ھای آينده جامه عمل بپوشانم

 و ماتم اين کاروان عزا. ا به نظر می رسدبی انتھ جمعيتانبوه 
   .عمومی خلق است

در تصوير ديده می  ،که به سختی حرکت می کند یمو سپيد یپيرزن
وی که نتوانسته در خانه بنشيند، آمده است تا اندوه خود را با . شود

دست ه ب ميخکگل  زن جوانی با نوزاد شيرخواره اش. ديگران تقسيم کند
کھنه . تک شاخه گل را ھمچو فرزندش به سينه فشرده است آمده است و

ايستاده  ،سرباز جنگ ميھنی در کنار پسرانی که به او شباھت بسيار دارند
ھمان  خلق آذربايجان... را صاف نگه دارد خود ست و تالش دارد سينها

خلقی که ھيچ تظاھری از حيدر علی اف نديده است با مرشد و پيشوای 
   .دمی کن وداعخود 
ما به عنوان دولت مستقل زندگی می کنيم و چندين بار اعالم داشته «

نی آنکه ديگر در عايم ساختار دولتی ما برای ھميشه مستقل خواھد بود ي
اين استقالل نه . ھيچ کشور ديگری زندگی نمی کنيم تحمايتحت ترکيب و 

نيز به  صادیاقتتنھا بايد نتايج اخالقی و سياسی داشته باشد بلکه بايد نتايج 
   .دنبال داشته باشد و به بھبود زندگی افراد کمک کند

تعداد زيادی از رخ می داد، فروپاشی اتحاد شوروی  زمانی که پروسه
بر اين عقيده بودند که اگر دو سه جمھوری از جماھير  ناقتصاددانا
بتوانند پس از استقالل خود را سرپا  باشند که وجود داشته شوروی
آن زمان ھم دانشمندان شوروی و . ی از آنھا آذربايجان استيک ،نگھدارند
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از اين حرفی نبود که . عان داشتندھم شوروی شناسان غربی به اين امر اذ
به آنھا الھام شده باشد اين پيش بينی به ثروت ھای طبيعی و پتانسيل  آسمان

  .»اقتصادی آذربايجان برمی گشت
بينی اين سخنان را بر زبان حيدر علی اف با چه اعتماد به نفس و خوش

   !می راند
. در طول قرن ھا بسيار چيزھا به خود ديده بوداين شھر ساحلی خزر 

که آتش می گرفت روغنی «خاطر به در حال حاضر چه در گذشته و چه 
   .يی غريبه به آن چنگ می انداختدست ھا »و نامش نفت بود

تالطم م وفانی وتدر آن روزھای پرھيجان که کشور ھمچون خزر 
نه برای آنکه نمی توانست از ، بود، چند بار مستقيماً به مردم مراجعه نمود

چنين اجازه ای را به وی داده نيز قدرت استفاده کند؛ نخير، حتی قانون 
نه حق استفاده از  ،را برمی گزيد نيروی حق استفاده از بود اما وی ھميشه

  . واندمی خ وی ھم ميھنان خود را به کمک فرا. نيرو را
نيروھای زيادی ھستند که آرزو دارند آذربايجان را به چند تکه تقسيم «
بايد در . بعضی از آنھا داخل ما ھستند و برخی ديگر در خارج ،کنند

امروز . برخی مسائل مسالمت آميز رفتار کنيم و برخی چيزھا را ببخشيم
ا حتی بعضی از آنھ. باز ھم به شما می گويم من خيلی چيزھا را بخشيدم

بين . ما حيدر علی اف را می شناسيم آخر :و می گويند متعجب می شوند
فرق حيدر علی اف امروزی خيلی دھه ھفتاد و سال ھای حيدر علی اف 

جدی تر و تندتر  ،آری فرق در آنست که او آن زمان قاطع تر. وجود دارد
   .بعضی چيزھا اغماض می کنداز  بود اما االن نرم است و

سبب آنست که ما در شرايط دموکراسی . يکسری دليل داردھمه اينھا 
بين ساختار دولتی آن دوره و دوره کنونی تفاوت وجود  .زندگی می کنيم

من از راه دموکراسی می روم و به عنوان شخصی که اصول . دارد
رفتار  مالحظه کارانهسازد در خيلی از موارد  دموکراسی را برقرار می

صلح، امنيت و اتفاق نظر داخلی  بايد دموکراسی رمسي رفتن ازبا  .می کنم
   .»گرددبرقرار 

رعد و برق ھای  ،ی اف ھمچون نوسان نگار ثبت زلزلهحيدر عل
گونه که ھمان. گرفت و در قلب خويش درد می کشيد سياسی را به خود می

در صحبت ھايی که با . سکته نمود ١٩٨٧در سال علی اف نوشته بوديم 
وی برای ما دقيق تر مشخص نمود که سکته  ،تيمداش پريماکوفيوگنی 

ھمسرش الئورا واسيليونا . قلبی علی اف شديدترين نوع آن بوده است
متخصص قلب کلينيک کرملين که متأسفانه اکنون چشم از جھان فرو بسته 

   .در اين باره برای وی صحبت کرده بود ،است
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ليست  در آن ھنگام نام علی اف را در« :می افزايد پريماکوف
اما وی پس از سکته قلبی بر روی پا  ه بودندقرار دادبازنشستگان ويژه 

بسيج ھمه نيروھای حياتی وی در اين امر به دليل اراده و توان . ايستاد
   .»بود

دوشنبه سياه در از اولين شخصيت ھايی بود که  پريماکوفيوگنی 
مد تا با آ مسکوبه سفارتخانه آذربايجان در  ٢٠٠٣سيزدھم دسامبر سال 

 :در دفتر يادبود تسليت چنين نوشت پريماکوف. کند وداع عزيزشدوست 
   .»شخصی بود که تاريخ را می ساختوی «

 :نماينده مجلس دومای روسيه نيز در اين دفتر نوشت ،سرگئی بابورين
   .»وی شخصی بود که می توانست برای ھر ملتی افتخار بيافريند«

کراراً  »فرزند کبير خلق آذربايجان«، »نابغه«عبارات و کلماتی چون 
   .در البالی متون اين دفتر يادبود ثبت گرديده اند

: را به ياد دارد که تأکيد داشتند »پيشگويان ياوه گو«آذربايجان ھنوز  
با آنھا که تا ديروز وی را  ر علی اف پس از بازگشت به حاکميتحيد«

اما اين . »ساب می کندشروع به تسويه ح ،کرده و تحقير می نمودند بدنام
   .رفتار در خصوصيات بزرگان و اقويا جايی ندارد

البته امروز می توان از سرکوب ھای دوران گذشته، از ستم ھا و بی «
حقايق . اين تاريخ ماست. داشته شده بر مردم سخن گفت عدالتی ھای روا

ه ک ار فقيت ھايیوتاريخی را ھميشه بايد گفت اما در کنار آن چرا شما م
فقيت ھا زبان ودر ميان اين م ؟فراموش می کنيد ،به آن دست يافته ايم

آن را ھر چه می خواھيد بگذاريد اما زبان  نامحال . آذربايجانی است
در سراسر  ،سال به غنا دست يافت ۶٠آذربايجانی آن اندازه که در اين 

ان، ا اين اندازه کتاب، رمتگاه  ھيچ. تاريخ خودش به آن دست نيافته بود
اين راه تاريخی . اشعار و حکايات به زبان آذربايجانی نوشته نشده بود

   ...فقيت تاريخی ماستواين م. ماست
ملی  خودباوری. ملی خود را محترم بشماريم عرقما بايد ھمواره ...

ھميشه در وضعيت ھای سخت و دشوار به من کمک نمود و در سايه 
به خواسته ھايم برسم و به خلق توانستم به مسير دلخواه بروم، عرق ملی 

   .»خود کمک کنم
در گزارش خود درج کرده  »ايزوستيا«ھمانگونه که روزنامه نگاران 

داشت در  عالقهرئيس جمھور حيدر علی اف در سال ھای آخر  ،بودند
وی می توانست به رستورانی که در بين « :گردش کندخيابان ھای باکو 

يند و در جواب محافظانش که می برود و بنش ،راه به چشمش می خورد
ا لبخند می گفت عيب ندارد و ھمين ب ،يمه انکرد آزمايشگفتند ما غذا را 
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 .»لحظه به رئيس محافظان به شوخی می گفت اگر چيزی شد تو مقصری
عظمت انسان ھر چه بيشتر باشد به ھمين اندازه نيز ساده و بی آاليش 

اندازه دوست ھمان ه است و ھر چه که صميمی و نيک انديش است ب
حيدر علی اف ھمه را مجذوب صميميت . خواھد بودداشتنی و جذاب 

   .اختسخويش می 
نقاشان به سوی وی کشيده می  و اھل ھنر، نويسندگان، آھنگسازان

آنھا تکيه گاه روحی و مرشد معنوی خود را در وی می ديدند و در . شدند
دگانی چون آنار، محمد آراز، سخنان نويسن. اين باره بسيار چيزھا گفته اند

 ،ترتياکوفاوغلو و الچين و ھمقطاران روسی آنھا ايوان  واقف صمد
برای ما  ترتياکوف. جنگجوی جنگ کبير ميھنی گواھی بر اين مدعاست

. من تا زنده ھستم حيدر علی اف را به خاطر خواھم داشت« :نوشته است
کنار وی انسان می در . خاطر کارشان ارج می نھاده وی به انسان ھا ب

   .»خواست از جان و دل کار کند
علی اف برای دوستی ارزش بسياری قائل بود و آنھا که در دوستی 

که در روزھای تلخ را کسانی . دوست نمی داشت ،شانه خالی می کردند
و به حاميانی ه در روزھای سخت آزمايش با وی بود و بی مھری مسکويی

وی می . فراموش نمی کرد ،پناه نبرده بودندکه از ديد ديگران بھتر بودند، 
ارزش توانست از آنھا سپاسگزار باشد و به اين خصوصيات آنھا بسيار 

   .می نھاد
حيدر علی اف در ضيافتی که به مناسبت  ١٩٩۵دسامبر سال  ١٩در 

نويسنده خلق و رجل معروف اجتماعی در  ،اوغلو يوسف صمد سالگی ۶٠
امروز الزم می دانم درباره « :نرانی کردسخ ،کاخ گلستان برگزار می شد

. به آذربايجان برگشتم مسکومن از  ١٩٩٠در سال . جالب بگويم اتفاقيک 
وجود نداشت و به ھمين خاطر به ) در باکوـ مؤلف( امکان زندگی در اينجا

مرا تحت تعقيب قرار می  سواز يک  اگرچهدر آن دوره . نخجوان رفتم
دند و نسبت به من بی عدالتی روا می داشتند از جامعه جدا می کر و دادند

. احساس می کردم را اما از سوی ديگر من ھميشه احترام و محبت خلق
اشخاصی را که در دوران زندگی من در نخجوان در شرايط  وقت من ھيچ

فراموش نکردم و  ،انزوا، محاصره را شکسته و به ديدار من می آمدند
می . افراد بسياری می آمدند. ی نبودکار ساده ا چون اين کار .نمی کنم
برای يکی دو ساعت با من صحبت می کردند و  .فقط مرا ببينند تا آمدند

ارادت خودشان را ابراز می کردند و به باکو يا گنجه يا شھرھای ديگر 
   .برمی گشتند
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ناگھان در حيات . رخ داديک بار اتفاقی کامالً غيرمنتظره برای من 
فکر می . حيات نشسته بودمداخل من در . داخل شد آيبنيز خانم. باز شد

کردم شايد آيبنيز خانم به نخجوان آمده تا برای کار خودش با کسی ديدار 
ببيند و سالم  ھم مرا آمد تا ،من ھم اينجا ھستم که شنيد وقتیداشته باشد و 

ھمراه اما بعد فھميدم که وی فقط و فقط به اين خاطر . و احوالپرسی کند
می . آمده بود که به من سر بزندبا ھواپيما از باکو به نخجوان  بستگانش

چنين  دانيد باز ھم تکرار می کنم در آن دوره ھم خيلی ھا می آمدند اما
ھم به اين خاطر که وی نماينده  ،ش بودباارزديداری برای من خيلی 

ون بود و ھم به اين خاطر که در نخجوان شرايط فوق غورو خانواده صمد
اين را ھم در نظر . پرواز ھواپيماھا خيلی دشوار بود. سخت بود العاده

اين . سالم بگويد يک بگيريد که اين خانم فقط برای اين آمده بود که به من
در دوباره اين اعتقاد را  مان ساخت وامر مرا خيلی به ھيجان آورد و شاد

اک جامعه ما را مردمانی خوب با قلبی پ اغلب افرادمن تصديق نمود که 
   ...تشکيل می دھند

خدا نسبت به . فردی خوب با قلبی پاک ،گونه بود ھمين خود نيز وی
ھوش ، اندام و قد و قامتبه وی . ی به خرج داده بودبسيار وی سخاوت

زيبايی  ،قريحه ھنریحافظه فوق العاده، استعداد سخنوری و  و سرشار
   .»ه بودجسمانی و معنوی به وی بخشيد

سرنوشت برای حيدر علی اف آزمونی سخت  ٢٠٠٣در مارس سال 
جمشيد «در جمع دانشجويان دانشسرای نظامی  زمانی که. ه بودتدارک ديد
 ،ال ھای شوروی به ابتکار خود وی بنا شده بودسکه در  »نخجوانسکی

اين . از حال رفتدر حين سخنرانی ناگھان قلبش گرفت و حضور يافت، 
ده،  ،پنج. بوددر حال پخش يم مستقبصورت صحنه از تلويزيون سراسری 

حتی زمزمه زير لبی . دقيقه ھمه جا را سکوتی محض فرا گرفتپانزده 
پس از گذشت بيست دقيقه رئيس جمھور . بسان فريادی به حساب می آمد

برخالف توصيه پزشکان در پشت تريبون قرار گرفت و در سخنانی کوتاه 
رفتار ديگری . داحافظی نمودذربايجان خآاز افسران آينده و اميد ھای آينده 

تنھا اراده، اراده آھنين و خلل ناپذير علی اف بود . از وی انتظار نمی رفت
به سالنی که مملو از جوانان آتيه دار بتواند داشت تا  هاکه وی را سرپا نگ

  .گرددباز ،مملکت بود
فرمانده کل،  بسان گويی می توان گفت که در آن لحظه ھا راستیو به 
اوغلو  از بابک و کورـ  اليق شھرت نياکان قھرمان خود ردالو و ژنرال

گرفته تا ژنرال ھای افسانه ای صمدبيک مھمانداراف و علی آقا 
به ميدان جنگ برگشته  ـ )وی را خدای توپخانه می ناميدند( شيخلينسکی

  .بود
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کر نمی کرد بلکه به رفقا، علی اف در آخرين روزھای عمر به خود ف
شب . می انديشيد ،ان و به کشوری که به آنھا می سپردھمرزم و دوستان

سپتامبر تلفن اتاق کار رئيس مجلس ملی را زنگ تلفنی از کليولند به  ٢٠
. رئيس مجلس صدای آشنا را شنيد. »مرتضی من ھستم« :صدا درآورد

   . وی ھمين لحظه علی اف را شناخت اما از دوری صدا قلبش گرفت
و  »...فعالً فقط تلفنی... را تبريک می گويم تولدت« :علی اف ادامه داد

ھرگز  و نمی شد اصالً باورش. چند کلمه کوتاه ديگر و صدای بوق آزاد
   .باشد آنھا گفتگویفکرش را ھم نمی کرد که اين آخرين 

ھزاران  بيستمدر اوايل قرن  ،گونه که باکويی ھا به ياد دارندھمان
خانالر صفرعلی اف  ،بی معروفھزار نفر از مردم در مراسم تدفين انقال

عده بيشماری از مردم در مراسم وداع با ژنرال . شرکت کرده بودند
در روزی که اوزئير حاجی . حضور يافته بودنداف  قھرمان خود اصالن

انبوه مردم چنان بود که حتی  ،ابدی خود بدرقه می شد آرامگاهبه  بيک اف
   .دبه ھمراه برخود پليس سواره نظام را با موج 

 عزای از دست دادن شاعر  گونه بود سوگواری خلق در و ھمين
   .ونغورو خود صمدمعروف 

 .ارايف وداع نمودقاراقآھنگساز نامدار  انبوه مردم در فيالرمونی با
که به اين خيابان می  مسيری. وی را در آرامگاه مفاخر به خاک سپردند

. شناور بودنسانی تابوت آھنگساز در سيالب ا. طوالنی و تند است ،رود
 حيدر علی اف شانه ھای خود را بر زير تابوت وی نھاد و مسير  ابتدای از

   .داشته بود هابر شانه خود نگ آن را سرتاسر مسير اندوھناک و محزوندر 
کسب ارايف قارانامداری که در مکتب ق آھنگساز ،عارف ملک اف

چنين رخدادی در فکر نمی کنم « :در اين زمينه می گويدھنر نموده است، 
دنيا حتی به تعداد انگشتان دست برسد و اين تأييدی است بر اينکه حيدر 
علی اف با استعدادھای برجسته و افرادی که جمھوری و خلق را شھره 

  . »چه مناسبتی داشته است ،آفاق ساخته اند
. خلق به اوج خود رسيد اندوهدرد و  در سومين سال ھزاره سوم

   .ميھنان به حيدر علی اف ادای احترام می کردند ميليون ھا تن از ھم
سيالب مردم به سوی کاخ رياست جمھوری لحظه ای . دسامبر ١۴

ديگر آشکار است که اين طغيان رود عظيم انسانی در . شودقطع نمی 
سيالب از مرکز شھر و از کاخ . چارچوب محدود شھر جای نمی گيرد

آذربايجان . اه بينه جاری بودراه به فرودگ رياست جمھوری در مسير آزاد
 سياهباد پرچم ھا و نوارھای . بازگشت فرزند خويش را انتظار می کشيد

به حرکت  ،آنھا را در حالی که به حالت نيمه افراشته آويخته شده بودند
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پرچمی که يک بار « :ه انددرآمدگويی پرچم ھا به سخن . وامی داشت
... پيشگاه ياد تو کرنش می کنيم در... نمی افتد فروديگر  ،شودبرافراشته 

   .»ما آخرين دين خود را نسبت به تو ادا خواھيم کرد
پيشوای خلق آذربايجان بازگشت تا در آغوش  .او به وطن بازگشت

   .سرزمين عزيز خويش به آرامشی ابدی و جاويد رسد
 یھا با موج ،خزر آرام که در زير چتر آسمان به خواب رفته بود

  .آمدکوچک به حرکت در
به سنگينی کوه ھای  باری سنگين اندوھگين و با جديت سربازان

  .روی شانه ھای خود می بردند بر را قفقاز پوشيده از برف
   .و درد و اندوه کوھی از غم

خدايا، نور غم چه حيرت انگيز است، خلق به سوی غم در حرکت 
   .است

ر روی باد دسامبری برگ ھای زرد را از درختان برمی کند و آنھا ب
. بگويندتوانند می درختان از بسيار چيزھا . آسفالت جاده دنبال می کند

کوير آبشرون به . ندارند اما بی حافظه نيستند گفتن درست است که زبان
، خارزار، طبقه ای، ريگ ھای خاکستری ۵ساختمان ھای : خاطر دارد

 شده از پسماندھای روغنی ، چاله ھای پرنفت کورهمرداب ھای پر از 
 حيدر علی اف رنگ زرد و خاکستری چھره غبار ...سات قديمیيستأ

در پرچم جمھوری رنگ  .جايگزين ساخت سبز رنگگرفته آبشرون را با 
عالوه بر آن يادآور رنگ سبز . سبز نمادی از ارزش معنوی اسالم است
علی اف . که با عزم و اراده ح تخته رنگ آميزی طبيعت آذربايجان است

پروردگارا، چه می شد . راقبت وی سرشتی نيک يافته استو تالش ھا و م
برمی آورد و به شھر عزيز خويش می نگريست تا آنھا  اگر اکنون وی سر

ھای مسطح، با جاده ھای سنگفرش  چندی پيش و بامتخته سنگ ھای را با 
از درخت ھای  انبوهو جزيره ھای کوچک  و آسفالت ھای خاکستری

ر فرودگاه تا باکو از دو طرف با ديوار زنده مسي. مقايسه نمايد پژمرده
   .انسانی محاصره شده است

جمع می  ،که وی می آمد مسيریافراد بر  چندين بار در روزھای عيد
کلمه ای نيک  امی کشيدند و تالش می کردند تا ب ورودش را انتظار ،شدند

با  و از شنيدن سالم و احوالپرسی وی شاد می شدند. کنند گفتگوبا وی 
. فرودگاه بازگشته استبه  او اکنون باز ھم. لبخند وی روحيه می گرفتند

ً . به ساعت نگريستند ھم زمان ھزاران نفر را نشان  ١٣:۵۵ساعت دقيقا
 وزش خفيف باد. خواھد آمدخود از ھواپيما بيرون ن اواما ديگر . می داد
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 یآھنگ خاموش سوگ را به ياد م سکوت آويخته .بوی تلخی را می آورد
   .آورد

بار رنج و غم و اندوه  .صدای آن را در قلب خويش می شنود یھر کس
   .ھر کس به غمی سراسری پيوند می خورد

خلق رھبر ملی خود را . خلق پيشوای خود را از دست داده است
. پدر خود را نيز از دست داده استاما الھام علی اف . ازدست داده است

به وی  اطالعاتیجھانی جامعه  ستنشخبر حزن انگيز مرگ پدر به ھنگام 
   .اطالع داده شد

. اکنون بايد به پلکان ھواپيما نزديک می شد و به نزد پدر می رفت
چه کسی می داند که . ھستنددر کنار ھم آخرين پانزده دقيقه ای است که 

چه کسی می تواند بگويد که قلب  ؟می گذرد الھام در اين دقايق چه بر دل
خود اين وظيفه سخت و تنھا کسی بتواند بگويد که يد شا ؟پسر چه می شنود

 غم انگيز را اجرا نموده و پدر يا مادر را به خانه ابدی مشايعت کرده
   .است

ھمه رسوماتی که از جانب . دعا خوانده می شد »تزه پير« در مسجد
مسلمانان در طول صدھا سال سنت ھايی که پيامبر بر ما آورده شده و 

   .صورت پذيرفت ،انجام می دادند
 ،پشت سر آنکه اين دنيا را ترک کرده است« :پيامبر می فرمود

نھا که با آچرا که ھمه مخلوقات سالکان اين طريقند و پشت سر  ييدمگر
اما مگر می توان  »...ييدمگر ،رفتنشان خيلی چيزھا را از دست می دھيد

   ؟اشک خود را گرفتسيل جلوی 
چه ی اف آن بود که کشور را به آخرين و مھم ترين تشويش حيدر عل

آيا کشوری با دموکراسی نوپا از پس چنين ميراثی برخواھد  ؟بسپارد کسی
آيا فرصت طلبان و استادان بازی ھای سياسی پشت پرده از اقبالی که  ؟آمد

   ؟خواھند کرداستفاده ن است، به آنھا رو کرده
تب خويش وی نسل جديد و بالياقت سياستمداران و تربيت يافتگان مک

وی به عنوان مرشد، به عنوان پدر و به عنوان يک مربی از . را می ديد
اعتراف به  .فقيت ھای الھام در عرصه ھای اجتماعی شاد می گرديدوم

لياقت فرزندش جامعه و مردم را درمی نورديد و اين اعتراف روز به 
   .روز افزايش می يافت

معرفی وی تنھا يک : تجربه نکته ديگری را نيزبه وی اشاره می کرد
رئيس  فريبان سياسی اپوزيسيون راديکال و عوام. معنی نخواھد داشت

و خدا می  »استقرار وليعھدی«و  »پروتکسيونيسم والدينی«جمھور را به 
اما اين رخداد تنھا باری بود ... يزھای ديگر متھم می کنندچداند به خيلی 
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خوش  يک رھبر ھمه خصوصيات و صالحيت ھایمورد نظر که جانشين 
     حيدر. نيز بود او وارث روحی وارث خونی. و اليق را داشتآتيه 

علی اف به اين موضوع واقف بود و مردم نيز از انتخاب وی پشتيبانی 
   .نمودند

به روز  دسامبر ١۵در . ی بسيار ارزش نھاددنيا نيز به انتخاب و
 اين »وستیورميا نو«پيکر حيدر علی اف، روزنامه مسکويی  خاکسپاری

ً ھمانگونه که برازنده دولتمرد « :گونه نوشته بود حيدر علی اف حقيقتا
وی توانست سلسله موروثی حاکم را پايه . ”رفتمی “ شرقی بود،اصيل 

چقدر ھم که مخالفان سياسی وی منزجر شوند اما تا آنجا  ھر. گذاری کند
به طور وی اين کار را  ،که در شرايط حال حاضر آذربايجان ممکن بود

جامعه اينکه آيا اين سلسله که تا کنون نه فقط در . الً قانونی انجام دادمکا
ه کشورھای مستقل مشترک المنافع بلکه در سراسر اروپا کامالً منحصر ب

الھام است؛  شاکنون در دست پسر ،می تواند سرپا بايستد يا نه ،فرد است
 در حال هپسر خود، حيدر کوچک را دارد ک يشجای خو وی نيز به

   .»شدن استبزرگ 
نمی خواھيم درباره نقطه نظراتی پيرامون موروثی بودن حکومت که 

اھميت در جای ديگری . از ديد ما معنا و مفھومی ندارد، مباحثه نماييم
بسياری از افراد . الھام علی اف در پشت تابوت پدر گام برمی داشت. است

تا چه اندازه به پدر شباھت که وی اشاره می کردند  ديگر بار و ديگر بار
 بلکه سيماتأکيد می کند که وی نه فقط از لحاظ  پريماکوفيوگنی . دارد

 بسيار تأثيرخيلی از خصوصيات اخالقی پدری را به ارث برده است و «
 افق انديشه باز و بااست الھام علی اف شخصی . درخشانی می بخشد

 یبالياقت جمھور ھمچون پدرش رئيس اومن مطمئن ھستم که  .روشنفکر
  .»برای کشور خواھد بود

چشم مردمی که در کناره مسير فرودگاه به مرکز شھر اعماق در 
   .کورسويی از اميد باقی بودھنوز  ،صف کشيده بودند

دسامبر تابوت علی اف در کاخ رياست جمھوری در ساختمانی  ١۵در 
 گرديده به ابتکار و با حضور مستقيم وی ساخته ٧٠که در سال ھای دھه 

ساختمان ھايی . وی خالق و معمار کبير آذربايجان بود. بود، قرار داده شد
سمبل و نماد باکوی جديد  ه بودند،وی ساخته شد ھنریکه با توصيه ھای 

   .گرديد
، کاخ گلستان، کاخ ھای یجمھور تسا، کاخ ري»رسپوبليکا«کاخ 
ی و ا، مؤسسات تحصيلھ پ، مدارس شطرنج، کلوکارخانه ھافرھنگ، 
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بر امضاھای دولتی وی  »گواھی جاويد«ھمه و ھمه  مناطق مسکونی
  .است

انبوه سيالب انسانی با غم و اندوه از کنار صحنی که بر آن تابوت 
، با صدای بلند می گريد يکی. پرچم قرار دارد، می گذرند انده شده باپوش

    ھر يک از آنھا در قلب خويش  .ايستاده فاتحه ای می خواند ديگری
ويزيون می شناختند، لبرخی وی را تنھا از ت. علی اف خود را می جويد

عده ای نيز به ديدار وی مفتخر شده بودند و گروھی چون ژنرال آخونداف 
      .ھر روز با وی سر و کار داشتند

در ھمه سال ھای گذشته رئيس . سپتامبر روز تولد ژنرال بود ١۶
به گرمی به او تبريک می را به نزد خود دعوت می کرد و  اوجمھور 

در يک . بودند »دکليولن« کلينيکآنھا در  ٢٠٠٣در سپتامبر سال . گفت
اتاق رئيس جمھور و در اتاق ھای مجاور محافظان رئيس جمھوری و 

ھر چيزی را داشت  ژنرال آخونداف آن روز انتظار. محافظان آمريکايی
  . را ولدشمناسبت روز ت بهدعوت رئيس جمھور برای تبريک گفتن  جز

   سپتامبر با حيدر ٢٧من « :می گويدما  هبآخونداف از آن روزھا 
 ،خيلی خوب و سرحال به نظر می رسيد. علی اف خداحافظی کردم
را بوسيدم، به دست چپش سرم  شدست راست. روحيه خيلی خوبی داشت

تا ديدار “ :بوسيد و گفت، مرا به سوی خويش کشيد او. وصل شده بود
به دنبال  ،انتخابات تمام شدبه محض آنکه «: جواب گفتم من در ”!بعدی

من بايد امنيت الھام علی اف . »شما می آيم و با ھم به باکو برخواھيم گشت
من از اينجا به . وی آن موقع نخست وزير بود. را تأمين می کردم

تا ... صحبت می کرديم. زنگ می زدم و گزارش می دادم »کليولند«
  .»اين مصيبت اتفاق افتاد دسامبر ١٢اينکه در 

ترين افراد  در مقابل تابوت روباز نزديک... در آخرين دقايق وداع
   ...حضور دارند و در کنار آنھا ژنرال آخونداف

حتی ... به نظر زنده می آمد. من به حيدر علی اف می نگريستم«
در درونم از . سال ۶۵ـ  ۶٠چيزی در حدود  ،تر به نظر می رسيد جوان

در بيمارستان در ماه ھای آخر  ؟رسيدم چرا شما را اينجا گذاشتندوی می پ
... کمی الغر شده بود ،جدا می شدم اوخوب شده بود اما وقتی از  شحال

انعکاس نور آسمان داشت، گو اينکه چھره اش آرامش خاصی اما اکنون 
   .»وی تجلی می يافت در

جمھور ترکيه  رئيس. وداع می کنند با او نيزھيئت نمايندگان خارجی 
  ...و رجب طيب اردوغان  نخست وزير احمد نجدت سزر



 596

با ، ايستد بازمیاز گام رئيس جمھور قزاقستان  ،نورسلطان نظربايف
رئيس  .ادای احترام می کند حيدر علی افسر در برابر تابوت  نمودنخم 

به باکو بيايد تا ھم از  کهجمھور روسيه والديمير پوتين وظيفه خود دانست 
خلق روس به اين  جانباز  ھمخود و ھم از سوی روسيه ای ھا و  سوی

   .سياستمدار برجسته دوران معاصر ادای احترام کند
والديمير پوتين به ھنگام ترک باکو در مصاحبه با روزنامه نگاران 

عالوه بر  .من برای حيدر علی اف احترام بسياری قائل بودم« :گفت
او . داشتمبا وی تباط دوستانه ای قائل می شدم ار شاحترامی که براي

سياستمداری بزرگ بوده است و بدون مبالغه يک وزنه سياسی به حساب 
   .»مدآمی 

، از برلين، آمده بوداز سراسر جھان تلگرام ھای تسليت به باکو 
   ...و واشنگتن، توکيو، پکن

  ...کاروان اندوه در کاخ رئيس جمھوری می گردد
 باخبراقيانوسی دور  شتيمارستان از پحيدر علی اف در بزمانی که 

که چه کسی در پست رھبری حکومت جانشين وی می شود با آنکه  گرديد
 می لبانش شده بود اما لبخند شادی بربر اثر بيماری دچار کم خونی 

   .درخشيد
   :صابر نابغه مصراع ھای زيبايی دارد
  

  !کور باشـ 
  .چشمھايم را می بندمـ 

  !کر باشـ 
  .را می گيرم جلوی شنيدن مھايبا دستـ 

  !نينديشـ 
  *.برای من نيست ديگرببخش، اين ـ 

  
تحت تأثير ھيپنوتيزم قرار نمی گيرد . طبييعت انديشه بشری چنين است

زمين در باز ھم « :ھنوز به گوش می رسد از صدھا سالو حتی پس 
گونه نام  شاعر خلق رسول رضا يکی از کتب خود را اين »!است چرخش
چرخش حيدر علی اف نيز . »را احساس می کنم رخش زمينچ« :نھاد

تازه  تحاکميپس از بازگشت حيدر علی اف به . می کرد اسحسارا زمين 
. خليفه ھای يک ساعته آرام و قرار خود را از دست دادند و کاران سياسی

آنھا در . ريخته دولتی به نفع آنھا نبود ھمدراستحکام بخشيدن به مکانيسم 
و در اين راه سازند تا به ھر قيمتی که شده وی را برکنار تالش بودند 

  .ابايی نداشتند ھيچ افترا و بھتان، حتی از گفتن دروغ



 597

 ،که برای ھمه خلق عزيز ھستند يدانکاروان اندوه از مقابل مزار شھ
 آتش جاويدان که با وزش باد به تکان واداشته شده به مثابه دست .می گذرد

سوی انسانی که تمام زندگی خويش را فدای  ھای درخشانی است که به
  .می شود گشوده ،آذربايجان نموده بود

احترام،  ادای به نشانهتوپ شليک  صدای در زيرپيکر حيدر علی اف 
آخرين به خاکی که از اين پس با  ؛ر آرامگاه مفاخر به خاک سپرده شدد

ق به خاکی که تا ابد جايگاه ستايش خل ،مأمن وی نورانی گشته است
  .آذربايجان خواھد بود

زمين نفسی می کشد و نفس گرم آن در حالی که با بوی شاخ و برگ 
 او. آيد درمیپرواز  بهبر روی دريای انسانی  آميخته می شود، ھمدرھا 

دو روح . در کنار ظريفه خانم آرميد و برای ھميشه به آرامش جاويد رسيد
روح ظريفه خانم . جاويدھميشه رسيدند اما اين بار برای  بھمباری ديگر 

و سرنوشت آنھا را به دادار آيد  درمیبه پرواز بر فراز فرزندان داغدار 
   .جھان می سپارد

پيشوا و مرشد خويش را به خاک سپرد اما مگر می توان اميد را،  خلق
   !؟ايمان را وعشق را مدفون نمود

 اگر برایسرزمين ...« :ناميک کمال چه زيبا سروده است شاعر ترک
   »...وطن می شود ،جان بدھند آن

را پشت  سعادتیآنکه کتاب ما از وی روايت داشت زندگانی توأم با 
 ،سر نھاد و ھمانگونه که پيامبر به مسابقه در کار نيک توصيه فرموده بود

چه در آن سال ھا که قرآن ھمچو انجيل ممنوع . وی نيز بدين طريق رفت
وی  ،در به مردم بازگردانده شدب گرانقابود و چه آن زمان که اين کت

عملی شدن کارھای نيک عظيم  .تحقق آرزوھای قلبی خويش را شاھد بود
خود را به تماشا نشست و با درک جامه عمل پوشاندن به مأموريتی که از 

  .چشم از جھان فرو بست ،نھاده شده بود شجانب خدا بر دوش
     :را بخواندون غورو کتاب صمد تا به ھنگام فراغتوی عالقه داشت 

  
  ،ندھند عمر به باد !مرگ شادی نکند

  .وطن ز جان عزيزتر می شمرندکه آنان 
  ،يادشان خاطره ای خواھد بود به دنيا شيرين

  .*می زيند و با عشق به خود می ميرندبه عشق  هک انآن
  

رئيس جمھور الھام علی اف در اولين سفر  ٢٠٠۴فوريه سال  ۶در 
با ھمتای روسی خود پيرامون ديدار بعدی رسمی خود به روسيه رفت و 

ه ھای مشترک در زمينه ھای ژکشور ساحل خزر و پرو ۵رھبران 
   .سوخت و انرژی به مذاکره پرداخت



 598

آندری « نشانرئيس جمھور روسيه  ذاکراتقبل از آغاز م
نظر گرفته  را که روسيه برای اھدا به حيدر علی اف در »یوزوانوپر
پوتين تصميم داشت اين نشان را که . ديم نمودبه الھام علی اف تق ،بود

در  ٢٠٠٣می سال  ١٠در روز  ،نشان عالی کشور به حساب می آمد
  ...سالگی حيدر علی اف به وی تقديم کند اما تقدير نبود ٨٠سالروز 

حيدر علی اف در کشور ما از احترام « :پوتين در اين ديدار می گفت
به  نشان را به عنوان يادگارمن اين  .فوق العاده ای برخوردار است

   .»خانواده شما تقديم می کنم
 
  

خلق به خلق، قرن به قرن، نسل به  ،به دست١وپوزقحکيم دده قورقود 
است و می داند کداميک از  باخبرھمه چيز  ازوی . نسل راه می رود

می  می گفت،ھر آنچه که وی . نمی خورد بدرددالور است و کدام  انمرد
  .شد

ی مآنھايی که کجايند  ؟می گفتمو بيک ھايی که از آنھا  اناميرکجايند 
و خاک آنھا را خود گرفت  درآنھا را  اجل ؟استاز آن من ھمه دنيا  گفتند

تو می آيی و می  !ای دنيا ؟دنيای فانی به که مانده است. به خود کشيد
است، مرگ  دراز عمرسرانجام  .سرانجام تو مرگ است !دنيا ای .روی

 ،فرا می رسداجل وقتی که  دعای خير می کنم؛ ،ای خان من .جدايی است
 جايگاه پدر ريش سپيد تو بھشت باشد .خدا تو را از ايمان پاک جدا نسازد

  .کوھستانی باشد خانقاهمنزلگه مادر سپيد موی تو  و
  

  
  باکو ـ مسکو ـ باکو

  ٢٠٠۶ـ  ٢٠٠٣

                                                 
  مترجم. بربط يا دوتار قديمی ١
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 علی اف .ع. شمار مھم زندگی و فعاليت ح گاه
 
  

   .رضا اوغلو در نخجوانتولد حيدر علي :١٩٢٣می  ١٠
   .تحصيل در دانشسرای مقدماتی تربيت معلم نخجوان :١٩٣٩ـ١٩٣۶
معماری دانشگاه صنعتی آذربايجان دانشجوی دانشکده مھندسی  :١٩۴١ـ١٩٣٩

  .)آکادمی نفت دولتی کنونی آذربايجان(
 رئيس بخش سری شعبه آرشيو کميساريای خلق در امور داخلی :١٩۴٣ـ١٩۴١

  .جمھوری خودمختار شوروی سوسياليستی نخجوان
رئيس شعبه عمومی شورای کميساريای خلق جمھوری  :١٩۴۴ـ١٩۴٣

  .خودمختار شوروی سوسياليستی نخجوان
  .عضويت در حزب کمونيست اتحاد شوروی :١٩۴۵
فعاليت در ارگان ھای امنيت دولتی جمھوری خودمختار شوروی  :١٩۴٩ـ١٩۴۴

مور عملياتی، مأمور ارشد عملياتی، رئيس شعبات مأ: سوسياليستی نخجوان
  .کميساريای خلق در امور امنيت دولتی ـ وزارت امنيت دولتی

در  رھبری عملياتیحضور در مکتب ويژه بازآموزی کادرھای  :١٩۵٠ـ١٩۴٩
  .لنينگراد وابسته به وزارت امنيت دولتی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی

ھای امنيت دولتی جمھوری شوروی  فعاليت در ارگان :١٩۶٩ـ١٩۵١
رئيس بخش در وزارت امنيت دولتی، رئيس شعبه، : سوسياليستی آذربايجان

معاون رئيس کميته امنيت دولتی، رئيس کميته امنيت دولتی وابسته به شورای 
  .وزيران جمھوری شوروی سوسياليستی آذربايجان

شگاه دولتی تحصيل در دوره غيرحضوری دانشکده تاريخ دان :١٩۵٧ـ١٩۵١
  .آذربايجان
  .اواازدواج با ظريفه علی  :١٩۵۴
   .اواتولد سويل حيدر قيزی علی  :١٩۵۵اکتبر  ١٨
  .تولد الھام حيدر اوغلو علی اف :١٩۶١دسامبر  ٢۴
انتخاب به عنوان دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست  :١٩۶٩جوالی  ١۴

  .آذربايجان
حزب کمونيست اتحاد شوروی در  انتخاب به عضويت در کميته مرکزی :١٩٧١

کنگره حزب بيست و پنجمين ھمچنين در . مين کنگره حزببيست و چھار
کنگره حزب کمونيست  بيست و ششمينو ) ١٩٧۶(کمونيست اتحاد شوروی 

کنگره حزب کمونيست اتحاد بيست و ھفتمين و نيز در ) ١٩٨١(اتحاد شوروی 
مونيست اتحاد شوروی به عنوان عضو کميته مرکزی حزب ک) ١٩٨۶(شوروی 

   .برگزيده شد
جھت عضويت در پوليت بوروی کميته مرکزی حزب  ینامزد: ١٩٧۶مارس 

   .کمونيست اتحاد شوروی
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وابسته به شورای دفاع اتحاد  جنگشورای عالی در عضويت  :١٩٨٧ـ  ١٩٧۶
   .جماھير شوروی سوسياليستی

   .دريافت درجه قھرمان کار سوسياليستی :١٩٧٩آگوست  ٢۴
انتخاب به عضويت در پوليت بوروی کميته مرکزی  :١٩٨٢نوامبر ٢٢

   .کمونيست اتحاد شوروی
اولی رئيس شورای وزيران اتحاد شوروی  انتصاب به معاون :١٩٨٢نوامبر ٢۴

  .از سوی شورای عالی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی
اس و د«موسوم به  قھرمان کار سوسياليستیدريافت دومين نشان طاليی  :١٩٨٣
بنا بر مصوبه ھيئت  )نخجوان( نصب مجسمه نيم تنه در موطن وی. »چکش

   .رئيسه شورای عالی اتحاد شوروی
   .، ھمسر حيدر علی افاوادرگذشت ظريفه عزيز قيزی علی  :١٩٨۵آوريل  ١۵

انتخاب مجدد به عضويت در پوليت بوروی کميته مرکزی حزب  :١٩٨۶
   .کمونيست اتحاد شوروی

رشد و امور به رياست بوروی شورای وزيران اتحاد در  انتصاب :١٩٨۶
   .)با حفظ سمت(توسعه اجتماعی 

ررسی سانحه کشتی انتصاب به رياست کميسيون دولتی جھت ب :١٩٨۶آگوست 
  .آدميرال ناخيموف

حزب کميته مرکزی  یمعافيت از انجام وظيفه در پوليت بورو :١٩٨٧اکتبر 
رياست شورای وزيران اتحاد شوروی به اولی  کمونيست اتحاد شوروی و معاون

انتصاب به عنوان مشاور دولتی شورای وزيران اتحاد . دليل بازنشستگی
   .شوروی
   .برکناری از سمت مشاور دولتی شورای وزيران اتحاد شوروی: ١٩٨٨نوامبر 

خروج از ترکيب کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد  :١٩٨٩آوريل  ٢۴
   .عضای بازنشسته کميته مرکزیشوروی به اتفاق يکسری از ا

سخنرانی در نمايندگی دائمی جمھوری شوروی سوسياليستی  :١٩٩٠ژانويه  ٢٩
   .آذربايجان به دليل ورود قشون ارتش شوروی به باکو

   .بازگشت به باکو: ١٩٩٠جوالی  ٢٠ 
   .بازگشت به نخجوان :١٩٩٠جوالی  ٢٢
شوروی  جمھوری شورای عالی گیانتخاب به نمايند :١٩٩٠سپتامبر ٣٠

شورای عالی جمھوری خودمختار شوروی  گیسوسياليستی آذربايجان و نمايند
   .سوسياليستی نخجوان

  .خروج از حزب کمونيست شوروی :١٩٩١جوالی  ١٩
انتخاب به رياست شورای عالی جمھوری خودمختار شوروی  :١٩٩١سپتامبر ٣

   .سوسياليستی نخجوان
   .»حزب ينی آذربايجان« صدرعنوان انتخاب به  :١٩٩٢نوامبر  ٢١



 601

رئيس جمھور  يمت به باکو بنا به خواھش مصرانهعز :١٩٩٣ژوئن  ١٠
   .آمدن بحران حکومتی به وجودآذربايجان ابوالفضل ايلچی بيک به دليل 

  .برگزيده شدن به رياست شورای عالی آذربايجان :١٩٩٣ژوئن  ١۵
    .علی اف حيدر تفويض اختيارات رياست جمھوری به :١٩٩٣ژوئن  ١٨
درباره الحاق جمھوری آذربايجان به «امضای مصوبه : ١٩٩٣سپتامبر ٢٠

   .»شورھای مستقل مشترک المنافعجامعه ک
شرکت در گردھمايی رؤسای دولت و حکومت جامعه  :١٩٩٣سپتامبر ٢۴

   .کشورھای مستقل مشترک المنافع در مسکو
  .ذربايجانانتخاب حيدر علی اف به رياست جمھوری آ :١٩٩٣اکتبر  ٣
  .در باکو »رسپوبليکا«در کاخ  جمھورمراسم تحليف رئيس  :١٩٩٣اکتبر ١٠
به آنھا از طريق پخش زنده  مراجعهبه مردم آذربايجان و  پيام :١٩٩٣نوامبر ٢

   .تلويزيونی
   .سفر به مناطق جبھه جنگ: ١٩٩٣دسامبر ١٢ ـ١١
مت رھبر اولين سفر خارجی در س(سفر رسمی به فرانسه  :١٩٩٣امبردس ١٩

   .تی، حسن تفاھم و ھمکاریپيمان ھای دوسو امضای  )دولت آذربايجان
   .قره باغقطع عمليات جنگی در منطقه  :١٩٩۴می 
   .امضای قرارداد قرن در باکو :١٩٩۴سپتامبر ٢٠
  .سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد :١٩٩۴سپتامبر ٣٠
   .اولين سفر رسمی به روسيه :١٩٩٧جوالی  ۴ـ  ٢
  .ولين سفر رسمی به اياالت متحده آمريکاا :١٩٩٧آگوست  ۵ـ  جوالی ٢٧

اعطای جايزه مرد سال به حيدر علی اف و سليمان دميرل رئيس  :١٩٩٨فوريه 
   .جمھوری ترکيه در استانبول

   .انتخاب مجدد به رياست جمھوری آذربايجان :١٩٩٨اکتبر  ١١
  .در باکو »رسپوبليکا«اخ جمھور در ک ئيسمراسم تحليف ر :١٩٩٨اکتبر  ١٨

رسمی  جمھور روسيه طی سفررئيس پوتين، . و. ومذاکره با  :٢٠٠١ژانويه 
  .وی به باکو

  .اسقف اعظم مسکو و سراسر روسيهآلکسی دوم ديدار با  :٢٠٠١می  ٢٨
برگزاری اولين کنگره آذربايجانی ھای جھان به ابتکار  :٢٠٠١نوامبر ١٠ـ٩

   .حيدر علی اف در باکو
   .سفر دولتی به فدراسيون روسيه :٢٠٠٢ژانويه  ٢۶ـ٢۴
س در وشرکت در مجمع اقتصادی جھانی داو :٢٠٠٢فوريه  ٣ـ  ژانويه ٣٠

   .نيويورک
   .مالقات با پاپ ژان پل دوم :٢٠٠٢می  ٢٢
پرده برداری از مجسمه نظامی در شھر پترزبورگ به وسيله  :٢٠٠٢ژوئن  ٩

   .حيدر علی اف و رئيس جمھور پوتين
   .سفر کاری به فدراسيون روسيه :٢٠٠٢سپتامبر  ٢۴ـ  ٢٣
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امضای نامه انتصاب الھام علی اف به سمت نخست وزيری  :٢٠٠٣جوالی  ٣٠
  .آذربايجان
   .انتخابات رياست جمھوری در نامزدیانصراف از  :٢٠٠٣سپتامبر

  .علی اف. ع. درگذشت ح :٢٠٠٣دسامبر  ١٢
عليرضا اوغلو علی اف در  برگزاری مراسم تدفين حيدر :٢٠٠٣دسامبر ١۵

   .آرامگاه مفاخر در باکو
  
  

افتخار خود مفتخر به رحيدر عليرضا اوغلو علی اف در طول زندگی پ
نشان قھرمان کار سوسياليستی، پنج نشان لنينی، نشان انقالب اکتبر، دريافت دو 

مدال اتحاد شوروی  ١٣نشان درجه يک جنگ کبير ميھنی، نشان ستاره سرخ و 
 آندری« نشان ون روسيه موسوم بهفدراسي ھمچنين عالی ترين نشان .گرديد

ھای جمھوری آذربايجان، قزاقستان، ترکيه، اوکراين،  و نشان »نیپرووزوا
  .فرانسه و ديگر کشورھا به وی اھدا گرديد



 603

  :منابع و مآخذ
 
  

استقالل ما ابدی است؛ بيانات، سخنرانی ھا، اظھارات، مصاحبه ھا . علی اف. ح 
  )به زبان آذربايجانی( ٢٠٠۵ـ  ١٩٩٣باکو . جلد ١٣. امه ھاو ن
  ١٩٩۶باکو . موضع شخصی. علی اف. ح
  ١٩٩٧باکو . کشوری کبير روسيه،. علی اف. ح

  ١٩٩٩باکو . وعه آثار علمیممج. اواآکادميسين ظريفه خانم علی 
  ١٩٩٨باکو . اواظريفه خانم علی 

  ٢٠٠٣مسکو . آذربايجان ینفت خزر. علی اف. ا
  )به زبان آذربايجانی( ٢٠٠٣باکو . مادر من. اواعلی . ش
  

  ٢٠٠١باکو . جمھوری آذربايجان در جامعه مستقل مشترک المنافع
  ٢٠٠٢باکو . آذربايجان ـ روسيه، روابط متقابل جديد و افق ھای جديد

  ١٩٩٨باکو . شرح تاريخی اتنوگرافی. آذربايجان
 تندنويسی صورتجلسه. روینيست اتحاد شوبيست و چھارمين کنگره حزب کمو

  ١٩٧١مسکو . جلد ٢. شده
 یتندنويس صورتجلسه. مين کنگره حزب کمونيست اتحاد شورویبيست و پنج

  ١٩٧۶مسکو . جلد ٣. شده
صورتجلسه تندنويسی . مين کنگره حزب کمونيست اتحاد شورویبيست و شش

  ١٩٨١مسکو . جلد ٢. شده
صورتجلسه . اتحاد شوروی نيستين کنفرانس سراسری اتحادی حزب کمومنوزدھ

  ١٩٨٨مسکو . جلد ٢. تندنويسی شده
  
  ١٩٩٧باکو . حيدر علی اف. دهللا زادهعب. ف
  ١٩٩٨باکو . حيدر علی اف، پرتره سياسی .عبدهللا زاده. ف

 ،باکو. مناقشه قره باغ کوھستانی در موازين حقوق بين المللی. عبدهللا اف. اِ 
٢٠٠۵  

  ٢٠٠۴مسکو . خیگفتگوی تاري: آذربايجان ـ روسيه
  ١٩٩٩باکو . علم واقعی است. علی اف. ج
  ٢٠٠۵باکو . آذربايجانی ھا در جنبش مقامت اروپا. علی اف.ر
  ١٩٩٩مسکو . تزار تنھا در کرملين. چرنياک. ف، آوآندريان. و
  ٢٠٠٠مسکو . تزار تنھا در نقش رئيس جمھور. چرنياک. ف، آوآندريان. و
  ٢٠٠٠مسکو . نھا می رودتزار ت. چرنياک. ف، آوآندريان. و
. سياسی در داغستان عزيز علی اف ـ زندگينامه و فعاليت دولتی و. احمداف. ش

  ٢٠٠٣دربند 
  ٢٠٠٣باکو . لحظه ھای حقيقت. آخونداوا. اِ 
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  ٢٠٠۵مسکو . تا يلتسين از استالين .بايباکوف. ن
  ٢٠٠۴مسکو . زندگی خاص. بيريوکوف. و
  ١٩٩۵مسکو . ب و حاکميت. گ. ک. بوبکوف. ف
  ١٩٩۵مسکو . ريزی شالودهفرو. بولدين. و 
  ٢٠٠٣مسکو . ژئوپلتيک قفقاز. حاجی اف. ک
  ٢٠٠٣باکو . آذربايجان جنوبی، شروع جنگ سرد. لیحسن. ج
  ١٩٩۶مسکو . ايده ملی و نژاد. داشدميراف. اَ 

  ١٩۶٣ـ  ١٩۵٨باکو . جلد ٣. تاريخ آذربايجان
  ١٩٩۵باکو . تاريخ آذربايجان

  ١٩٩٩مسکو . ، موسيقیشق منع. ماقامايف. م
  ٢٠٠۵باکو . بريا. باقراف و ل. کودتای م ساعت ايکس،. محمداف. آ
  ٢٠٠٣باکو ). ترجمه از آذربايجانی(راه پيروزی . مير علم اف. ح
باکو  ...ستاھنر از سراسر زندگی من گذشته : حيدر علی اف . ميرزويوا. س

٢٠٠۴  
  ١٩٧٣ژنرال دوگل، مسکو . فولچانوم. ن
  ١٩٩٩مسکو . سال ھا در صحنه بزرگ سياست. يماکوفپر. ی
  ١٩٩۶مسکو . سال تالطم کبير ١٠. ريژکوف. ن
حقيقت ھا و . اقتصاد آذربايجان در طول نيم قرن. مراحل راه کبير. صمدزاده. اِ 

  ٢٠٠۴باکو . چشم انداز آن
  ٢٠٠٣مسکو . زندگی ھمچو اختراع. سلمان اف. ف

  ١٩٨١باکو . چکيست ھای آذربايجان
   ١٩٩٣مسکو . بھای آزادی. شاه نظر اف. گ
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 اين مولفان سپاسگزاری صميمانه خود را از ھمه آنھا که در به وجود آمدن
در ابتدا . علی اف با ما ھمکاری داشته اند، اعالم می دارند. ع. کتاب درباره ح

   :از
  
  

  علی اف؛. ع. رئيس جمھور آذربايجان، فرزند ح ،علی اف الھام حيدر اوغلو
، ھمسر رئيس جمھور آذربايجان، نماينده مجلس مھربان عارف قيزی اوا علی

  ، سفير حسن نيت يونسکو؛بنياد حيدر علی افملی، رئيس 
  ؛علی اف. ع. دختر ح ،سويل حيدر قيزی اواعلی 

عضو وابسته آکادمی ملی علوم آذربايجان، برادر  ،علی اف عاقل عليرضا اوغلو
  علی اف؛. ع. ح

. ، آکادميسين آکادمی ملی علوم آذربايجان، برادر حضا اوغلوعلی اف جالل علير
  علی اف؛. ع

. ع. ، خواھران حشفيقه عليرضا قيزی اوارفيقه عليرضا قيزی و علی  اواعلی 
   علی اف؛

  
  

  :ھمچنين
، سرلشکر، رئيس اداره کل حفاظت ويژه اوغلو آخونداف واقف علی باال

  جمھوری آذربايجان؛
  ، روزنامه نگار؛يميروناآودی اوا سوتالنا والد
  رئيس جمھور آذربايجان؛ ، مشاوراوغلو اسداف علی ھدايت

، دستيار معاون اول رئيس شورای وزيران اتحاد والديمير سرگئيويچ اوخوف
  ؛)١٩٨٧ـ  ١٩٨٣(جماھير شوروی سوسياليستی 

تأسيسات صنايع نفت و گاز  رئيس افتخاری شورای ،باتالين يوری پترويچ
رئيس شورای وزيران اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  معاون روسيه،

  ؛)١٩٩٠ـ  ١٩٨۵(
  استاد عکاسی مستند؛ ،باقراف رافق ھدايت اوغلو

، معاون رئيس شورای وزيران اتحاد جماھير نيکالی کنستانتينويچ بايباکوف
شوروی سوسياليستی، رئيس کميته دولتی برنامه ريزی اتحاد جماھير شوروی 

  ؛)١٩٨۵ـ  ١٩۶۵(سوسياليستی 
، روسيه »نووستی« خبرگزاری، مشاور ھيئت مديره فيليپ دنيسوويچ بوبکوف

معاون اول رئيس کميته امنيت دولتی اتحاد جماھير شوروی . ژنرال ارتش
  ؛)١٩٩٠ـ  ١٩٨۶(سوسياليستی 
، معاون رئيس کميته دولتی برنامه ريزی اتحاد ويکتور يفيمويچ بيريوکوف

  ؛)١٩٩٠ـ  ١٩٧٧(جماھير شوروی سوسياليستی 
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، معاون ارشد رئيس اتاق بازرگانی و صنايع بوريس نيکاليويچ پاستوخوف
فدراسيون روسيه، دبير اول کميته مرکزی سازمان لنينی کمونيستی جوانان 

، رئيس کميته انتشارات دولتی اتحاد جماھير )١٩٨٢ـ  ١٩٧٧(سراسر شوروی 
روسيه در مسائل ، وزير فدراسيون )١٩٨۶ـ  ١٩٨٢(شوروی سوسياليستی 

  ؛)١٩٩٩ـ  ١٩٩٨(جامعه کشورھای مستقل مشترک المنافع 
، آکادميسين، رئيس اتاق بازرگانی بازرگانی و يوگنی ماکسيمويچ پريماکوف

نخست ، )١٩٩٨ـ  ١٩٩۶(صنايع فدراسيون روسيه، وزير امور خارجه روسيه 
  ؛)١٩٩٩ـ  ١٩٩٨(روسيه  وزير

  باکو؛ ،، نويسندهايوان پليکارپويچ ترتياکوف
  ، مدير آرشيو دولتی تاريخ نوين روسيه؛توميلينا ناتاليا گئورگيونا

، رئيس نھاد مجلس عالی جمھوری خودمختار حسن اف علی اکبر اوغلو
  نخجوان؛

  ؛»ترود«، معاون سردبير روزنامه حسين اف رافائل جاھد اوغلو
  ؛علی اف. ع. ، نامزد علوم تاريخ، استاد ححسين زاده لطيف طالب اوغلو

  ، عضو شورای فدراسيون مجمع فدرال روسيه؛الکساندر سرگئيويچ دزاسوخوف
  ، عضو وابسته آکادمی ملی علوم آذربايجان؛رضايف راميز حسن اوغلو

، عضو شورای فدراسيون مجمع فدرال روسيه، رئيس نيکالی ايوانويچ ريژکوف
ير شوروی اتحاديه توليدکنندگان کاالی روسيه، رئيس شورای وزيران اتحاد جماھ

  ؛)١٩٩٠ـ  ١٩٨۵(سوسياليستی 
  ، عضو وابسته آکادمی علوم روسيه؛سلمان اف فرمان قربان اوغلو
، رئيس اتحاديه صنعتگران نفت و گاز، وزير شافرانيک يوری کنستانتينويچ

  ؛)١٩٩۶ـ  ١٩٩٣(سوخت و انرژی فدراسيون روسيه 
ر ، رئيس مجلس عالی جمھوری خودمختاطالب اف واصف يوسف اوغلو

  نخجوان؛
رئيس شعبه امور انسانی نھاد اجرايی رياست  ،عبدهللا زاده فاطمه حسين قيزی

  ؛جمھوری آذربايجان
رياست جمھوری معاون شعبه عمومی نھاد اجرايی  ،عزيزاف فکرت نحمد اوغلو

  ؛آذربايجان
  ؛»گنجليک«مدير انتشارات  ،علی اف عليجان طاريقلو اوغلو

ير صنايع و انرژی جمھوری آذربايجان، رئيس ، وزآقاعمو اوغلو علی اف ناطق
   ؛)٢٠٠۵ـ  ١٩٩٣(شرکت نفت دولتی جمھوری آذربايجان

  ؛بنياد حيدر علی افمدير اجرايی علی اکبراف آنار صاحب اوغلو، 
رئيس مجلس ملی جمھوری آذربايجان  ،علی عسگراف مرتضی نجف اوغلو

  نماينده مجلس ملی؛ ،)٢٠٠۵ـ  ١٩٩۵(
  ؛»امراه ـ بانک» «ليدر«، معاون رئيس شعبه قيزی قلی اوا اراده انور

، »اينتر ترانس«، مديرکل شرکت سھامی خاص نيکالی سميونويچ کونارف
  ؛)١٩٨٩ـ  ١٩٨٢(وزير راه آھن اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 
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معاون اول رئيس  دستيار، نامزد علوم تاريخ، الکساندر تيموفيويچ گاوريلوف
  ؛)١٩٨٧ـ ١٩٨٣(ھير شوروی سوسياليستی شورای وزيران اتحاد جما
، معاون اول رئيس کميته سياست اقتصادی، تجاری و گوسف والديمير کوزميچ

دارايی شورای فدراسيون مجمع فدرال روسيه، معاون رئيس شورای وزيران 
  ؛)١٩٩١ـ  ١٩٨۶(اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 

  تارتاس؛، معاون اول مديرکل ايلومونويچوگوسمان ميخائيل س
  يسه بنياد کودکان روسيه؛ئ، نويسنده، رئيس ھيئت رآلبرت آناتوليويچ ليخانوف

  ، نامزد علوم شيمی؛محمداف چنگيز اسرافيل اوغلو
  ، وزير امنيت ملی جمھوری آذربايجان؛محموداف الدار احمد اوغلو

  ، کارگردان سينما؛مصطفی اف واقف بھبود اوغلو
  وزنامه نگار، باکو؛، روالديمير نيکاليويچ موروزکوف

  ، روزنامه نگار؛موسی اف ديلمان موسی اوغلو
  آذربايجان؛ یجمھور ياستر ، رئيس نھاد اجرايیمھدی اف راميز انور اوغلو
  علی اف؛. ع. ، کارمند بنياد حمھدی اوا محبت عيسی قيزی
  ، رئيس جمھور قزاقستان؛نظربايف نورسلطان آبيشويچ
ن وزير صنايع گاز اتحاد جماھير شوروی ، معاووکيل اف تلمان حسين اوغلو

  ؛)١٩٨٢ـ  ١٩٧٩(سوسياليستی 
، سرلشکر، رئيس آکادمی وزارت امنيت ملی يوسف زاده ضيا محمد اوغلو

  .آذربايجان
  
  
ذربايجان، موزه آاز ھمکاری کارکنان بنياد حيدر علی اف، اداره آرشيو ملی  

علی اف در  .ع. نداف، موزه حآخو. ف. وزارت امنيت ملی آذربايجان، کتابخانه ملی م
  .را داريم تشکرکتابخانه دولتی روسيه کمال  و نخجوان، آرشيو دولتی تاريخ نوين روسيه

از ھمه آنان که با کالم نيک و با راھنمايی ھای خويش ما را در اين امر  وسيله بدين
  .سپاسگزاری خود را اعالم می داريممھم ياری رسانده اند، 
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   .آندريانوف. و ،ميرعلم اف. ح 
  )١٠٠۵؛ شماره نامه ھامجموعه زندگي: شخصيت ھای برجسته زندگی( حيدر علی اف

ISBN: 9952 - 426 - 51 – 8            
  

حيدر عليرضا اوغلو علی اف شخص شماره دوی حکومت اتحاد شوروی و عضو 
پس از استعفای  او. پوليت بوروی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بود

بازگشت به صحنه بزرگ سياست و رھبری آذربايجان مستقل را  و قدرت توان ،باریاج
نويسندگان اين ف، وريانحسين باال ميرعلم اف و ويکتور آند .به وجود آورددر خود 

با استناد به منابع آرشيوی،  اوصفحات نامعلوم زندگينامه  فعاليت و ،درباره زندگیکتاب، 
   .سخن گفته اند اشرزمان، رفقا و رقبای سياسی خاطرات نزديکان و بستگان، ھم

در اين کتاب از تصاوير موجود در آرشيو خانوادگی حيدر علی اف، موزه حيدر 
شيو رافق باقراف عکاس شخصی رعلی اف در نخجوان و نيز تصاوير موجود در آ

ه و مؤلفان استفاد »تريبونا«، آرشيو روزنامه گرابيلين. ئيس جمھور حيدر علی اف، یر
   .شده است

  .چاپ دوم اين کتاب به زبان روسی با يکسری مستندات جديد تکميل يافته است
فارسی زبان به می باشد که از زبان روسی از چاپ دوم  نيز برگرفته کتاب حاضر

         جا دارد از زحمات اساتيد گرانقدر، پروفسور دکتر محسن . برگردان شده است
کتاب را  زحمت ويراستاریاف که با شکيبايی بسيار  نقی صويلو و دکتر راغوب کريم

  .بر دوش کشيده اند، سپاسگزاری نمايم
   

  
  

 حسين باال فاضل اوغلو ميرعلم اف
  ويکتور ايوانويچ آندريانوف

  حيدر علی اف
  

  شھال عبدهللا اوا: مترجم
  پروفسور دکتر محسن نقی صويلو : ويراستاران

  دکتر راغوب کريم اف               
   
  

  و النور احمد افليال عبدهللا اوا : تايپ و صفحه آرايی 
  مرکز چاپ و نشر نورالر

  .٧۸زردابی، . خيابان ح. ١١٢٢آذربايجان، باکو،  جمھوری :آدرس
   ۴٩٧١٣۶٢ ؛۴٩٧٧٠٢١ :تلفن

  ۴٩٧١٢٩۵: دورنگار
   www.nurprint.com :آدرس اينترنتی

     office@nurprint.com :لکترونيکیا پست
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