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معرفي كتاب
از كاخ های شاه تازندان های 

سيبری

فاطمه زارع زاده* 

fatizarezadeh@gmail.com.كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني پزشكي * 

قلم  به  سيبری،  زندان های  تا  شاه  كاخ های  از  كتاب 
اين  اوست.  خاطرات  از  شمه ای  بيگدلي،  غالمحسين 
منابع  از  كه  است  شفاهي  تاريخ  منابع  جملة  از  كتاب، 
مطالعات تاريخي به شمار مي رود.  غالمحسين بيگدلي، 
از ايل بيگدلي است. او، در آغاز كتاب، نخست دربارۀ 
تاريخچة ايل بيگدلي شاملو سخن رانده و چگونگي راه 
پيدا كردن خود و خانواده اش را به دربار پهلوی و تغيير 
چگونگي  و  گرفته  صورت  زندگي اش  در  كه  رفتاری 
جذب شدنش را به حزب توده، و در پايان، ماجرای فرار 
به روسيه و مشكالت و مرارت های بي شماری را كه در 
روسيه تحمل كرده، به رشتة تحرير درآورده است. او، 
سرانجام دريافته كه آنچه دربارۀ حزب توده مي پنداشته، 

سرابي بيش نبوده است!
بيگدلي  ايل  از  تاريخچه ای  كتاب،  اول  بخش  در 
شاملو آمده است. اين ايل، از آسيای مركزی به ايران 
از  و  شده اند  ايراني  كه  است  سال  يكهزار  و  كوچيده 
به  كمك  و  صفويه  حكومت  تأسيس  در  مؤثر  عوامل 

بقای حكومت صفوی مي باشند.
پدربزرگ  با  شد،  قزاق  فوج  وارد  رضاخان  وقتي 
غالمحسين - كه از درجه داران فوج قزاق بود - آشنا 
در  پهلوی ها  رسيدن  حكومت  به  تا  آشنائي  اين  و  شد 

ايران ادامه يافت و عموی غالمحسين، اسلحه دارباشي 
و از مالزمان رضاشاه گرديد. بدين وسيله، غالمحسين 
به دبستان نظام - كه مخصوص طبقات باالی جامعه و 

اشراف بود - راه يافت.
وی، دوست و همكالسي و مالزم عليرضا پهلوی، 
آجودان  كوتاهي  مدت  او،  شد.  رضاشاه  دوم  پسر 
باری  و  بي بند  خاطر  به  ولي  شد  اشرف  مخصوص 
اشرف، از اين سمت كناره گرفت و سرانجام به خاطر 
اعتراض به رفتارهای ناپسند عليرضا و اشرف، از دربار 

رانده شد.
حكومت  ستم  و  بيداد  با  نزديك  از  كه   - بيگدلي 
پهلوی و خان ها به مردم و رعيت آشنا گرديد، درصدد 
زماني  بازۀ  در  چون  و  برمي آمد  موجود  وضع  با  مبارزه 
1320 تا 1325 فعاليت و تبليغات حزب توده در ايران 
بويژه در ارتش شتاب گرفته بود، جذب حزب توده شد.

نامبرده، در مورد گرايش خود به حزب توده چنين 
آورده است: «آن زمان، حزب توده را بهتر از حكومت 
پهلوی مي دانستم و فكر مي كردم اين حزب، مي خواهد 
به داد مردم برسد؛ غافل از اين كه از ايادی شوروی بود 

و به نفع و مصالح آنان عمل مي كرد»!
وی، در سال 1322 با خواندن مطبوعات ماركسيستي، 
با  همراه   ،1324 مرداد   25 در  پيوست.  توده  حزب  به 
نخست  شد.  دستگير  حزبي  افسران  از  ديگر  جمعي 
وساطت  با  ولي  شد.  داده  افسران  اين  تيرباران  دستور 
رهائي  تيرباران  از  دربار،  در  آن ها  خانواده های  نفوذ  و 
با  همراه  ماه   5 مدت  به  بيگدلي،  غالمحسين  يافتند. 
ديگر افسران توده ای، به كرمان تبعيد و در آن جا زنداني 
با  زندانبانان  رفتار  نزديكانش،  توصية  به  البته  گرديد. 

آن ها خوب بود و حتا حقوق و مزايا دريافت مي كردند.
بيگدلي، در زندان يادداشت هائي نوشت و در يكي 
از يادداشت ها ذكر كرد: «اجنبي، اجنبي است؛ شمالي و 
جنوبي و شرقي و غربي ندارد. ايران را بايد ايراني اداره 
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كند.» اين يادداشت را، شخصي به نام روئين دژ - كه از 
اعضای كا.گ.ب بود - ربود و بعدها در زندان روسيه، به 
عنوان يكي از مدارک عليه او عنوان گرديد و باعث ايجاد 
گرفتاری های بسيار و سرانجام محكوميتش به 25 سال 

حبس با اعمال شاقه شد.
در همان زمان كه بيگدلي در تبعيد كرمان بود، غالم يحيي 
- كه ارتش سرخ حمايتش مي كرد - آشوبي در آذربايجان برپا 
كرد و آن جا را به تصرف خود درآورد. بعد به طرف زنجان و 
همدان روانه شد. خان های ايل بيگدلي، همراه با چندتن از 
خان های ديگر، خواستار آزادی بيگدلي از زندان شدند تا آن ها 

را در مقابله با غالم يحيي همراهي كند.
او، در اين نبردها شركت كرد و موفق شد غالم يحيي 
خود  گذشتة  افكار  از  دست  كه  بيگدلي -  براند.  عقب  را 
حزب  فراری  افسران  از  يكي  به  نامه ای  بود -  برنداشته 
توده نوشت؛ ولي نامه به دست پدر و عمويش افتاد و او را 

به همدان برگرداندند تا دستگير و دوباره زنداني شود.
بيگدلي در هنگام رفتن به همدان، از فرصتي استفاده 
كرد و گريخت و همراه با زن و فرزندش، به تبريز رفت 
و در آن جا به گروه پيشه وری پيوست. بعد از مدتي، حزب 
دموكرات در ادارۀ بازرسي وزارت كشور شغلي به او داد. اما 
با سعايت شماری از هم حزبي ها - كه او را از طبقة حاكم 
مي شمردند - زنداني شد. بعد از مدت كوتاهي با وساطت 
ژنرال پناهيان آزاد شد و به مقام معاونت آموزشگاه افسری 

منصوب گرديد.
اما اين اوضاع، ديری نپائيد. چون كه با توافقنامة «قوام-

استالين»، حزب دموكرات و گروه پيشه وری از هم پاشيد و 
ايران،  در  سرخ  ارتش  طرفداران  و  سردمداران  از  بسياری 
مدتي  از  بعد  نيز،  او  گريختند.  روسيه  به  و  شدند  متواری 
برای  تهران  از  ارتش،  و  هم پاشيده  از  حزب  كه  دريافت 
سركوب آن ها روانة تبريز است. از اين رو، او هم همراه با 
خانواده از مرز جلفا به روسيه گريخت. بيگدلي و خانواده اش 
همراه با ديگر فراری ها، پس از ورود به خاک شوروی، سه 
اتاق هائي  در  مدت،  آن  در  يافت.  اسكان  نخجوان  در  روز 

سرد و با مقداری نان سياه و خمير، پذيرائي مي شدند.

در همان ابتدا، سران اصلي حزب دموكرات را از آن ها 
جدا كردند و مستقيمًا به باكو و شهرهای ديگر فرستادند 
كه وضعيت بهتر و رفاه بيش تری داشت. اما او و عده ای 
ديگر را به صحرای لم يزرع سافخور فرستادند كه شرايط 
زندگي در آن جا بسيار دشوار بود و وضع بهداشت خيلي 
بدی داشت. آن ها را در اتاق هائي جا دادند كه قبًال طويله 

و در جنگ دوم جهاني، جايگاه اسيران آلماني بود.
در آن جا بيگدلي، به علت گرسنگي و نبود مواد غذائي 
عنوان  به  مدتي  و  كند  پيدا  كاری  گرفت  تصميم  كافي، 
رانندۀ تراكتور كار كرد. او و خانواده اش، اين شرايط سخت 
را 5 ماه برتابيدند؛ تا اين كه آن ها را به باكو و از آن جا در 
وضع  آن جا  در  دادند.  اسكان  نوبل  باغ  در  بيزانه،  قصبة 

زندگي او كمي بهتر شد.
در ضيافتي، مشاجرۀ لفظي ميان پيشه وری و باقراف، 
علت  پيشه وری،  و  درگرفت  آذربايجان  جمهوری  رهبر 
ناكامي حزب دموكرات را در آذربايجان، توجه نداشتن به 
كشته  ايران برشمرد. همين حرف، باعث  تماميت ارضي 
شدن او به دست كا.گ.ب شد. البته كا.گ.ب، مي كوشيد 
برادرزن او  اين قضيه را تصادف رانندگي جلوه دهد. بعداً 
هم - كه مخالف ماندن در روسيه و خواستار برگشتن به 

ايران بود - سر به نيست شد.
از  نفر  چند  از  خود  كتاب  در  بيگدلي،  غالمحسين 
ايرانيان ديگر نام برده كه با كوچك ترين خرده گيری به 
حزب  عامالن  دست  به  كمونيست،  حزب  سياست های 

توده كشته شدند و مرگ آن ها، تصادفي جلوه داده شد.
مدتي بعد، او و عده ای ديگر از مهاجران سياسي، به 
در  او،  شدند.  فرستاده  آموزش  جهت  حزب  عالي  مدرسة 
نمره ها  بهترين  و  رسيد  اعال  سطح  به  اول  سال  همان 
كه   - نپائيد.او  ديری  آسايش،  اين  اما  آورد.  دست  به  را 
اختالف نظرهائي با حزب دموكرات داشت - گاه و بيگاه 
مي شد  باعث  موضوع،  همين  و  مي كرد  انتقاد  آن ها  از 

مأموران كا.گ.ب، او را زيرنظر بگيرند.
و  دستگير  را  او  يحيي،  غالم  سعايت  با  سرانجام 
زنداني كردند. بيگدلي را به زيرزمين مخوفي در ساختمان 
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دادند.  ركيك  فحش های  و  زدند  كتك  بردند،  كا.گ.ب 
جيرۀ غذائي اندكي به او مي دادند و سه ماه تحت بازجوئي 
به  كه  كند  اقرار  خواستند  او  از  آن ها  دادند.  قرار  شديد 
بار  زير  او  اما  است.  كرده  جاسوسي  آمريكا  و  ايران  نفع 

نمي رفت و اوضاع برايش سخت تر مي شد.
سلول  در  و  مخوف  زيرزمين  در  ماه  ده  جمعًا  وی، 
روبه رو  شكنجه ها  و  كتك ها  شرايط،  بدترين  با  انفرادی، 
«قطرۀ  شكنجة  بي خوابي،  به  شكنجه ها،  اين  از  او  شد. 
آب»، برده شدن از سلول بسيار گرم به سلول بسيارسرد، 
اين  است.  برده  نام  برزنتي،  پيراهن  پوشيدن  و  شالق 
شكنجه ها، باعث نقص در بدن و انگشت های او شد و تا 

آخر عمر ضايعات ناشي از آن آزارها را تحمل كرد.
اعمال  با  حبس  سال   25 به  محاكمه  بدون  بيگدلي، 
سال   5 به  حبس،  پايان  از  پس  و  سيبری  در  شاقه 
بدون  و  شد  محكوم  اجتماعي  حقوق  همة  از  محروميت 
آن كه اجازۀ مالقات با خانواده داشته باشد، او را به زندان 
راستف، در كنار دريای سياه فرستادند. در آن جا زندانيان 
تبهكار و سياسي از هم جدا نبودند و همين امر، زمينه ساز 
خشونت و جنايت مي شده است. در حقيقت، اين كار برای 
آزار زندانيان سياسي انجام مي گرفته و هيچكس نيز حق 

اعتراض نداشته است.
قطار روانة  زندانيان را با  سپس او و عده ای ديگر از 
سيبری كردند. كوپه ها تنگ، نفرات زياد و غذا ناچيز بوده 

و برای رفع حاجت، فقط يك بار در روز اجازه داشته اند.
وقتي بيگدلي به اردوگاه های كار در سيبری رسيد، با 
چند ايراني بويژه چند مازندراني آشنا شد كه اغلب جذب 
حزب توده شده و به شوروی گريخته بودند كه با آن ها 
طرح دوستي ريخت. در آن جا خالفكاران و سياسي ها از هم 
جدا شدند. او متوجه باندهای متعدد سارق در اردوگاه های 
ديگر  زندانيان  دربارۀ  جنايتي  هر  و  دزدی  از  كه  شد  كار 

فروگذار نمي كردند.
مدت  جرم،  نوع  برحسب  را  زندانيان  مدتي  از  بعد 
زنداني شدن، وضع جسماني و اعالم نظر پزشك از حيث 
سالمت، جدا كردند و بعد از سه هفته، با كشتي در شرايط 

كاليما  قتلگاه  به  خودش  قول  به  يا  كاليما  به  بد،  بسيار 
فرستادند. هوا، بسيار سرد و شرايط، سخت و تحمل ناپذير 
بوده است. بيگدلي نوشته است: «اگر تصادفًا كاله از سر 

كسي بيفتد، ظرف چند دقيقه گوش هايش يخ مي زند.»
سنگ «آركاگاال»  زغال  معادن  به  را  زندانيان  نخست، 
بردند كه در عمق صد تا دويست متری  زمين بوده است. 
شرايط كار، بسيار بد بوده و در اثر هر انفجاری، بسياری از 
زندانيان كشته مي شده اند. حدود يك سال و نيم در اين معدن 

كار مي كنند تا اين كه آن را به معدن طالی «نر»1 مي برند.
قوانين حاكم بر كار معدن، سخت بوده و اگر ميزان 
طالی استخراج شده كم تر از مقداری مي شد كه روزانه 
و  مي يافت  افزايش  كار  ساعات  مي دادند،  تحويل  بايد 
گروه  آن  زندانيان  تمام  و  مي شد  كم  غذائي  جيرۀ  ميزان 

جريمه مي شدند.
در آن جا، برای زنداني هيچ ارزشي قايل نبودند. گاهي 
سرد  بسيار  هوا  اگر  يا  نمي رسيد  غذائي  جيرۀ  روزی  چند 
مي بود، آذوقه نمي رسيد و انبارها خالي مي ماند و بسياری 

از زندانيان در اثر گرسنگي مي مردند.
پس از دو سال كار، به معادن اورانيم برده شدند. در 
آن جا اردوگاهي برای زندانيان ساخته شده بود و اطراف 
آن سيم های خاردار متصل به برق داشت و كسي جرئت 
سختي  و  گرسنگي  نداشت.  را  آن ها  به  شدن  نزديك 
رئيس  سگ  زندانيان،  از  يكي  كه  بوده  حدی  تا  شرايط، 
زندان را ربود و كباب كرد و بيگدلي را هم برای خوردنش 
دعوت كرد. او، اظهار كرده كه تا آن وقت كبابي به آن 

خوشمزگي نخورده بوده است!
بيگدلي و هم بندانش، بارها به فكر فرار افتاده بودند، 
اما شرايط اقليمي و بود و باش قوم «ياكوت» در محل 
تحويل  را  فراری  زندانيان  ناچيز  پاداشي  ازای  در  كه   -

مي دادند - مانع از اجرای نقشة فرار مي شده است.
دو سال ديگر اين شرايط سخت و زجرآور را برمي تابد 
رفته  زندانيان  از  شماری  استالين،  مرگ  از  بعد  اين كه  تا 
زندانيان  پنجم  يك  مدت،  آن  در  مي شوند.  آزاد   رفته 
شكنجه های  و  گرسنگي  بيماری،  كار،  سختي  خاطر  به 
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بي رحمانه، مرده بودند.
بيگدلي، جزو اولين كساني بود كه آزاد شد. چهره اش 
از فرط زجرهای هفت ساله، ترسناک شده بوده و وضع 
از  مردم  كه  طوری  به  بود؛  گرفته  خود  به  باری  فالكت 

ديدنش هراسناک مي شدند و مي گريختند.
والدی  سرخ  صليب  ادارۀ  به  بازگشت  از  پس  وی، 
وستوک، به آسايشگاه فرستاده شد و بعد از مدت ها، با او 
مانند انسان رفتار شد. در آن جا خبر سالمت زن و بچه هايش 
را به او دادند كه بسيار خوشحال شد. بعد از مدت يك ماه 
اقامت در آسايشگاه، به كميتة مركزی حزب كمونيست در 
مسكو برده شد. در آن جا از او - كه 7 سال و 8  ماه در 

زندان های سيبری سپری كرده بود - دلجوئي شد.
بيگدلي، عوض اين مدت حبس بي دليل، سه تا تقاضا 
كرد: داشتن خانه ای در باكو برای زندگي با زن و بچه هايش 
كه هر كدام در يتيم خانه ای به سر مي برده اند؛ اجازه و حمايت 
مالي برای ادامة تحصيل؛ دستگيری و مجازات غالم يحيي 
كه باعث اين سال های سخت برای او بوده است. درخواست 
اول و دوم وی را، حزب پذيرفت، اما از اجرای درخواست 
اعضای  از  افراد،  اين  شد:  گفته  او  به  و  رفت  طفره  سوم 

فعالشان هستند و چنين خواسته ای انجام پذير نخواهد بود.
سرانجام، بيگدلي به آغوش خانواده بازگشت، اما مطلع 
شد كه در نبود او، همسرش مشكالت بسياری تحمل كرده 
است. وقتي او دستگير شده بود، همسرش بارها به حزب 
است،  زنداني  شوهرت  مي گفته اند  ولي  مي  كرده،  مراجعه 
همسرش،  دوستان  نمي گفته اند.  را  آن  دليل  هيچگاه  اما 
زيرا  نكند.  پيگيری  را  قضيه  اين  كه  مي كرده اند  توصيه 
و  مي گرفت  قرار  اتهام  مظان  در  نيز  او  خود  بود  ممكن 

زنداني مي شد و ديگر نمي توانست بچه هايش را ببيند.
توصية  به  بيگدلي  همسر  استالين،  مرگ  از  پس 
تحصيل  آن جا  در  كه  مامائي -  دانشكدۀ  خوابگاه  رئيس 
مي كرد - نامه ای به حزب نوشت و از شرايط سخت خود 
روز  از 21  بعد  داد.  خبر  همسرش  وضع  از  بي اطالعي  و 
همسرش  بي گناهي  به  كه  كرد  دريافت  را  نامه  جواب 

اذعان شده و نويد آزادی او را به وی دادند.

خانه  به  بيگدلي  سختي ها،  تمام  گذراندن  از  پس 
فراگيری  به  و  شد  حزب  عالي  دانشگاه  وارد  برگشت. 
ادبيات پرداخت و دانشنامة فوق دكترا گرفت. او، طي 26 
سال ديگر اقامت در آذربايجان شوروی در شهر باكو، 16 

جلد كتاب و 150 مقالة علمي به چاپ  رساند.
كه  كرده  بيان  كتاب  اين  در  بيگدلي،  غالمحسين 
نظام كمونيستي، درصدد تحليل بردن فرهنگ مليت های 
است.  بوده  روسي  فرهنگ  نفع  به  شوروی  در  مختلف 
و  ازدواج  دفاتر  امور  مكاتبات  و  تحصيل،  امور  تمام  در 
طالق، مي بايست به زبان روسي انجام مي شد. به مردم 
تحميل  بيگاری  و  زياد  كار  شوروی،  جمهوری های 

مي كرده اند و حاصل دسترنج آن ها را به يغما مي برده اند.
آنان  غالب  كه  بوده  زنداني  ميليون  شوروی چهل  در 
بازگشت  حق  زيرا  برنمي گشته اند.  خود  وطن  به  هرگز 
نداشته اند و در همان سيبری تشكيل خانواده مي داده اند. 
فرزندان اين زندانيان - كه از مليت های مختلف بوده اند - 
از اين زندانيان گرفته مي شده و تحت آموزه های فرهنگ 
و  فرهنگي  پيشينة  از  و  مي گرفته اند  قرار  روسي  زبان  و 
نسلي  بدين ترتيب،  و  مي شده اند  بيگانه  خود  مذهبي 
بي هويت با مليت جديد، در جهت اهداف حزب كمونيست 

به وجود مي آمده است.
غالمحسين بيگدلي - كه از فرار به شوروی پشيمان 
بود - بارها تصميم گرفت به ايران بازگردد، اما ترس از 
حكومت پهلوی مانع اين بازگشت مي شده است. سرانجام 
با پيروزی انقالب اسالمي و فرار شاه، تقاضای بازگشت 
خارجة  وزير  سنجابي،  دكتر  موافقت  با  كه  كرد  ايران  به 
وقت ايران در هفدهم مرداد 1358، همراه با خانواده اش 
دانشكدۀ  در  سال   2 مدت  به  و  بازگشت  ايران  به 
كرد.  تدريس  ابوريحان  و  تهران  دانشگاه  فارسي  ادبيات 
در  قلبي،  مشكل  علت  به  سرانجام  بيگدلي  غالمحسين 

25 مرداد 1377 چشم از جهان فروبست!
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