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Abstract:

Purpose: The 1950s and 1960s were politically turbulent years in the history of Iran, during which 

a wide range of political activists, mainly the members of the Tudeh communist party were pros-

ecuted, jailed, and eventually sent to Exile.  Many of such convicts were sent to Khark Island to 

spend their years of exile. This paper explores why Khark was chosen by the government as an 

exile place.

Method and Research Design: This article is based on data collected from archival documents 

and library resources.

Findings and conclusion: Because of being an island in the Persian Gulf and the unfavorable cli-

matic constraints, Khark has been a place of exile in previous times. The government in the above 

two considered the island a suitable place for preventing the prevent convicts further political 

activities. action. Most of exiles were member Tudeh party or sympathetic to it.
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چڪیده:

هدف: جزیره در دهۀ 1320 و 1330ش به شکل کم سابقه ای پذیرای تعداد زیادی از تبعیدیان ازسوی 

حکومت مرکزی بود. عموم این تبعیدیان یا عضو حزب توده بودند و یا به عقاید آن حزب تمایل داشتند. 

در میان تبعیدیاْن افراد شناخته شدۀ زیادی نیز بودند. در این مقاله سبب انتخاب خارک به این منظور 

بررسی می شود

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتاب خانه ای گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: محدودیت های اقلیمــی خارک و سابقۀ تبعیدگاهی این جزیره ، آن را محل 

مناسبی برای جلوگیری از توسعۀ قدرت، و ترویج حزب توده و دیگر جریان های سیاسی ساخت.  جزیرۀ 

خارک زندان طبیعِی دور از دسترس واجد ابعاد تأمینی و تأدیبی تبعیدگاه بود. 

کلیدواژه ها: عصر پهلوی دوم؛ خلیج فارس؛ جزیرۀ خارک؛ تبعیدگاه؛ حزب توده.

استناد: سعادتمند، مرضیه، الهیاری، حسن، اسدپور، حمید. (1400). انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان 
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1. مقدمه
تبعید در طول تاریخ ایران، به ویژه در تاریخ معاصر، یکی از مجازات هایی بوده که ازطرف 
حکومت های وقت برای کنترل و سرکوب مخالفان کاربرد داشته است. تبعید در لغت به معنی 
دورکردن و نفی بلد، راندن، کسی را از شهر بیرون کردن و به جاهای دوردست فرستادن 
آمده است )دهخدا، 1373، ج4، ص5593؛ معین، 1381، ص422؛ عمید، 1362، ص366(. 
َد است و به معنی بیرون کردن کسی از وطنش به دلیل جرم سیاسی نیز به کار  تبعید از ریشۀ بَعَّ

رفته است )افریقی مصری، 1426ق، ص316؛ ابن فارس، 1420ق، ص268(.
تبعید در اصطالح حقوق کیفری به معنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین 
به نقطۀ دیگر کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت 
از اقامت در محل معین اعمال می شود )ایمانی، 1383، ص243؛ شاملو احمدی، 1380، 

ص116؛ جعفری لنگرودی، 1378، ص1138(.
واژۀ تبعید در متون مختلف دارای مترادف های گوناگونی هم چون نفی، نفی بلد، اِبعاد، 
اقامت اجباری، ممنوعیت از اقامت نیز هست )نیکوزاد، 1397، ص115؛ ایمانی، 1383، 
ص71؛ عمید زنجانی، 1367، ص78(. هرکدام از این واژه ها نیز خود دارای تعاریفی 

هستند که در این مجال نمی گنجد.
همان طورکه گفته شد به این نوع مجازات در تاریخ معاصر ایران یعنی دوره های 
پهلوی اول و دوم و به ویژه پهلوی دوم بیشتر توجه شده است. تغییر در ساختار سیاسی 
و تالش برای ایجاد دولتی متمرکز و یکپارچه حول محور بوروکراسی و ارتش، اتخاذ 
رویکردهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی ازسوی رضاشاه و مواجهه با جریان های فکری 
جدید در سطح جهان هم چون توسعۀ اندیشۀ کمونیسم و سوسیالیسم و بروز آن در ایران 
تحت عنوان حزب توده و بسیاری از مسائل دیگر، طیف متنوعی از مخالفان را برای 
حکومت پهلوی ایجاد کرد. به نظر می رسد که ساخت زندان های شاخص توسط حکومت 
پهلوی در همین دوران ناظر به همین وضعیت بوده است. گرچه در دهۀ 20 هجری شمسی 
و پس از سقوط رضاشاه، فضای باز و گسترده ای برای فعالیت جریان ها و گروه های مذکور 
وجود داشت، ولی بعداز طرح ترور شاه در سال 1327ش و هم چنین بروز قیام ها و 
اعتصابات گوناگونی که در طول دهۀ 1320 و اوایل دهۀ 1330ش رخ داد، این فضای باز 
به یک باره به فضایی بسته بدل شد. شاید بتوان گفت که کودتای 28مرداد1332 پایانی بر 
فضای باز فکری و سیاسی شکل گرفته در دهۀ اخیر بود. وقایع رخ داده در طول دو دهۀ 
1320 و 1330ش موجب شد حکومت به اقداماتی درجهت مجازات مخالفان خود دست 
بزند. در همین راستا حکومت پهلوی برای کنترل اوضاع، برای بسیاری از مخالفان خود 
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در زمانۀ موردبحث کیفر تبعید را در پیش گرفت. برای این نوع مجازاْت مناطق مختلفی 
در این دوره درنظر گرفته شد که از آن جمله می توان به قلعۀ فلک األفالک در خرم آباد، دژ 
برازجان، شهر خاش و... اشاره کرد. دراین بین جزیرۀ خارک از دیدۀ اهل تحقیق مغفول 
مانده است. بررسی های مقدماتی، حضور تعدادی از افراد شاخص را به عنوان تبعیدی به 
این جزیره نشان می دهند. بنابراین پژوهش فوق درپی آن است تا علل انتخاب و جایگاه 

جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه در دورۀ پهلوی دوم را بررسی کند.

پرسش پژوهش
چه عواملی در انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه در دهۀ 1320 و 1330 هجری 
شمسی مؤثر بوده و این جزیره در مقطع موردبحث واجد چه جایگاهی در مقولۀ تبعید 

بوده است؟

پیشینۀ پژوهش
تاکنون درارتباط با این موضوع کار مستقل علمی صورت نگرفته است. در این زمینه، تنها 
کتابی با عنوان »مبارزه در تبعید: خارک جزیرۀ سوزان« تألیف یعقوب لطفی )1392( در 
دست است. این کتاب فاقد بعد علمی قابل توجهی است و وجهۀ ارزشمندی آن صرفًا 
داده های کوتاه و مختصری درباب تبعید به جزیرۀ خارک است که همان اندک نیز همراه 
با اشتباهات فراوانی است. عماًل کتاب مختصر مذکور به رهیافتی بیش از ادبیاتی حماسی-

یادمانی دربارۀ تعداد اندکی از تبعیدیان به جزیرۀ خارک دست نیافته است.
رسالۀ دکتری آقای سیدمحمود سادات با عنوان »واکاوی تبعید در دورۀ پهلوی اول از 
دیدگاه تاریخ محلی )1304-1320ش(« )1392( و مقاالت مرتبط با آن هم چون »تحلیل 
تبعید اشتراکی ها و کمونیست ها در دورۀ پهلوی اول« )1397(، »تحلیل مجازات تبعید در 
دورۀ پهلوی اول« )1396الف( و »تحلیل مؤلفه های تبعید مخالفان سیاسی در دورۀ پهلوی 
اول« )1396ب( مهم ترین کارهای پژوهشی انجام شده در حوزۀ تبعید در دورۀ پهلوی 
اول است که گرچه با مقالۀ پیش رو هم پوشانی دوره ای ندارد، ولی به دلیل اتخاذ رویکرد 
مناسب و آشنایی با بسترها و مقدمات پدیدۀ تبعید در دورۀ پهلوی دوم، برای مقالۀ حاضر 

اهمیت دارد.
روش به کارگرفته شده در پژوهش حاضر روش تحلیل تاریخی است که با گردآوری 

داده ها از اسناد آرشیوی، منابع مکتوب و نشریاْت سازمان دهی شده است.

انتخــاب جزیــرۀ خــارک به عنوان 
تبعیدگاه...
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2. بایسته های تبعیدگاه در دورۀ پهلوی
مجازات تبعید اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304ش وارد ادبیات حقوقی 
ایران شد. در بند 5 مادۀ 8 این قانون از تبعید به عنوان یکی از مجازات های جنایی نام برده 
شده است )کالئی، 1395، ص33(. طبق بررسی های انجام شده، مقولۀ تبعید در دورۀ پهلوی 
اول عماًل نتیجۀ قانونِی احکام قضایی نبوده است و حکومت بدون درنظرگرفتن رأی دادگاه 
افراد را به تبعید محکوم می کرده است )سادات، 1392، ص29(. تداوم این روش را در 
دورۀ مدنظر پژوهش حاضر و در جریان تبعید گروه موسوم به 61 نفر می توان مشاهده 
کرد.1 حکومت در واکنش به فضایی که علیهش در جامعه وجود داشت، حکم تعدادی از 

مخالفان خود را از اعدام به تبعید تقلیل می داد.
به زعم محققان، پدیدۀ تبعید دارای سه مؤلفۀ اساسِی تبعیدی، علت تبعید، و تبعیدگاه 
است )سادات، 1392، ص167(. موضوع این پژوهش مؤلفۀ سوم است. البته برای درک 
جایگاه جزیرۀ خارک در مقولۀ تبعید، آمار و تبار تبعیدیان نیز بررسی شده است. تبعیدگاه 
مکانی است که ازسوی حکومت وقت برای تنبیه فرد خاطی و کنترل او درنظر گرفته 
می شود. از این حیث می توان گفت که تبعید دارای دو بُعد تأدیبی و تأمینی است؛ هرکدام 
از این دو بعد دارای ویژگی های مختص به خود است. برای بعد تأدیبی تبعید می توان 
به ویژگی هایی چون بدبودن و متفاوت بودن اقلیم و آب وهوای تبعیدگاه با محل زندگی 
تبعیدی و نبود کوچک ترین امکانات رفاهی و اولیه اشاره کرد. بعد تأمینی تبعید نیز باید 
دارای این ویژگی ها باشد: 1. قابلیت کنترل آسان تبعیدیان؛ 2. دوردست بودن آن؛ 3. 
پایین بودن سطح فرهنگ و آگاهی محل تبعید تا امکان تأثیرگذاری کمتری بر تبعیدی داشته 

باشد )سادات، 1392، ص176(.
اغلب مناطقی که در دوران پهلوی دوم به عنوان تبعیدگاه انتخاب می شدند ویژگی های 
مذکور را دارا بودند. یکی از این نقاط جزیرۀ خارک بود؛ به این دلیل که احتماالً بیشتر 

ویژگی های برشمرده برای تبعیدگاه را دارا بوده است. در ادامه این موارد بررسی شده اند.

3. وضعیت جغرافیایی جزیرۀ خارک
بنابر  ولی  کرد،  بررسی  می توان  جغرافیایی  مختلف  ابعاد  در  را  خارک  جزیرۀ  گرچه 
آن،  به  دسترسی  نحوۀ  و  جزیره  موقعیت  هم چون  مسائلی  پژوهش  این  رویکردهای 

آب وهوا، شهرت جزیره و شغل بومیان این جزیره قابل بررسی است.

از  یکی  پدیده،  این  دیگر  منونۀ   .1
تبعیدیان به نام چنگیز اصالنی معروف به 
حاجی تربیزی از بازاریان شهرری است. گزاف 
انگیزه بخش  عامل  شود  گفته  اگر  نیست 
برای انجام پژوهش حارض کشف ابهامات 
دربارۀ همین فرد بوده است؛ ولی مراجعه 
به اسناد و دیگر منابع هیچ ردی را از او 
صفوی  نواب  یاران  از  او  منی دهد.  نشان 
در  که  بود  اسالم  فداییان  گروه  عضو  و 
همراه  مرداد   28 کودتای  پس از  حوادث 
با عده ای دستگیر و به اعدام محکوم شد؛ 
ولی برخالف دیگر دوستانش با یک درجه 
تخفیف به خارک تبعید شد. به نظر می رسد 
که متام این مراحل خارج از رویۀ قضایی و 
اداری صورت گرفته باشد، زیرا هیچ ردی از 
او در اسناد آرشیوی وجود ندارد. ابهام دربارۀ 
او به شکلی بوده است که بنابر گفتۀ خودش 
خانوادۀ او تا سال ها تصور می کرده اند که 
او اعدام شده است. به نظر می رسد تنها راه 
بررسی احوال او در تبعیدگاه خارک رجوع 
به خاطرات شفاهی او و خانواده اش باشد 
که نیازمند پژوهشی مستقل است. چنگیز 
اصالنی پس از امتام تبعید، در جزیرۀ خارک 
ماندگار شد و شاهد تحوالت پرشتاب این 
جزیره در دهه های 1330، 1340 و 1350ش 

بود. او در سال 1389 درگذشت.
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1. 3. موقعیت جغرافیایی جزیرۀ خارک
جزیرۀ خارک در شمال خلیج فارس در 52کیلومتری شمال غربی بوشهر، 30کیلومتری 
بندر ریگ، 35کیلومتری جنوب بندر گناوه و 5کیلومتری جنوب جزیرۀ خارکو قرار دارد 
)خسروی، 1342، ص4؛ آل احمد، 1386، ص69؛ امانی، 1389، ص5(. جزیرۀ خارک در 
دورۀ موردبحث به حوزۀ بوشهر در استان هفتم )فارس( تعلق داشت؛ ولی امور کارگری 
آن در بخش صنعت نفت زیرنظر خوزستان بود. بنابراین باتوجه به درخواست های مکرر 
وزارت کار به وزارت کشور این جزیره به استان ششم )خوزستان( الحاق شد )ساکما، 
98/293/1253(. جزیرۀ خارک در سال 1346ش جزء استان خوزستان محسوب شد )نامۀ 

صنعت نفت ایران، 1348، ج9، ص30(.
نویسندگان کتب جغرافیای تاریخی، جزیرۀ خارک را از جزایر دریای پارس )بحر 
فارس( دانسته اند )ابن حوقل، 1345، ص3؛ مسعودی، 1382، ص107(. اکثر این کتب به 
فاصلۀ این جزیره تا بصره اشاره کرده اند و آن را پنجاه فرسنگ دانسته اند )ابن خردادبه، 
1370، ص46؛ حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 1361، ص20؛ مستوفی قزوینی، 
1389، ص137(. محمدابراهیم کازرونی در کتاب خود »تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس« 
از فاصلۀ بین جزیرۀ خارک تا بوشهر این گونه سخن گفته است: »در جنب شمال ابوشهر 
]بوشهر[ به چهار زام1 مسافت که به عبارت اخری شانزده فرسنگ راه است واقع شده است« 

)کازرونی، 1367، ص61(.
کتب جغرافیایی دیگر مانند المسالک و الممالک و تقویم البلدان محل استقرار این 
جزیره را روبه روی جنّابه )گناوۀ امروزی( و نزدیک َعبّادان )آبادان امروزی( دانسته اند 

)ابن حوقل، 1345، ص3؛ ابوالفداء، 1349، ص425(.
خارک جزیره ای نسبتاً کوچک است و 32 کیلومترمربع وسعت دارد. طول آن حدود 
10 کیلومتر و عرض آن حدود 4 کیلومتر است )پورزاهد، 1351، ص8(. در متون و منابع 
جغرافیایی مساحت جزیرۀ خارک فرسنگی در فرسنگی یا یک فرسخ در یک فرسخ2 ذکر 
شده است )ابن خردادبه، 1370، ص46؛ مستوفی قزوینی، 1389، ص137(. هم چنین در 
کتاب »نخبة الدهر فی عجائب البر و البحر« آمده است که پیرامون جزیره بیست میل3 می باشد 

)انصاری دمشقی، 1357، ص279(.

2. 3. آب وهوا و ظرفیت طبیعی جزیره
از ویژگی های جغرافیایی جزیرۀ خارک آنچه در این پژوهش مهم به نظر می رسد وضعیت 
آب وهواست. دربارۀ آب وهوای جزیرۀ خارک شواهدی بهتر از افراد تبعیدی به این جزیره 

1. زام هامن کلمۀ جام است که در اصطالح 
دریانوردان خلیج فارس به کار می رفته است 
را  زام  هم چنین  )کازرونی، 1367، ص41(. 
چهار فرسنگ دانسته اند: »و مسافت میان 
جزیره، ُبّنه و دیره و خارک و خارکو چهار زام 
است که هر زامی چهار فرسنگ باشد« )امام 

شوشرتی، 1331، صص 61 -62(
2. اگر مساحت جزیره طبق فرسنگ متداول 
)6.24 کیلومرت( محاسبه شود، 6/24 در 6/24 
مساحت  به  تقریباً  که   38/9376 می شود 

یادشده نزدیک است.
فرسنگ  یک سوم  میل  اینکه  باتوجه به   .3
 6/24 معادل  فرسنگ  هر  و  است  رشعی 
است، محیط جزیره می بایست حدود 42 

کیلومرت باشد.

انتخــاب جزیــرۀ خــارک به عنوان 
تبعیدگاه...
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به خوبی  یافت که خود آن را لمس کرده اند و همه در کتب خاطرات خود  نمی توان 
به این بحث پرداخته اند. این افراد در خاطرات خود از شدت گرما و شرجی هوا در 
فصل تابستان به عنوان یکی از سخت ترین مؤلفه های سکونت در جزیرۀ خارک سخن 
گفته اند. کریم کشاورز دراین باره می گوید: »هوا آن قدر گرم است که مگس ها هم به چاک 
زده اند.« او هم چنین شدت شرجی جزیره را این گونه توصیف کرده است: »دیشب شرجی 
وحشتناکی بود، هرگز رختخواب ها این جور خیس نشده بود؛ درواقع توی آب خوابیده 
بودیم« )کشاورز، 1363، صص 62، 85(. برخی از همین منابع از طوفان ها و بادهای مکرر 
سخن گفته اند که در فصل زمستان باعث به وجودآمدن مشکالت عدیده ای برای زیست 

در جزیره می شده است )کشاورز، 1363، ص179(.
نقل انجوی شیرازی که »گرمای هوا حتی باعث ازکارافتادن ترمومترِ تعیین درجۀ 
تب بیماران می شده است« به خوبی گویای سختی هوای این جزیره است )صداقت پیشه، 
1384، ص52(. بااین حال و برخالف بادهای زمستانی، وزش باد در تابستان خارک یکی 
از نعمت هایی بوده است که تبعیدیان از آن یاد کرده اند؛ زیرا باعث کاسته شدن شدت 
گرما و شرجی می شده است )کی مرام، 1374، ص363؛ صداقت پیشه، 1384، ص53(. 
در اسناد برجای مانده از تبعیدیان و خانواده های آنان برجسته ترین ویژگی منفی جزیرۀ 
خارک گرمای طاقت فرسای آن بوده است. در این اسناد که در قالب شکایت تبعیدیان یا 
شکوائیه های خانواده های آنان ثبت شده است آب وهوای این جزیره با عباراتی هم چون 
»جزیرۀ بسیار گرم و خطرناک«، »بدترین نقاط آب وهوایی ایران«، »نقاط بدآب وهوای 
و  قید  خارک«  بدآب وهوای  »جزیرۀ  فارس«،  خلیج  جزایر  »بدآب وهواترین  جنوب«، 
برجسته شده است )کمام، 632848، 632873، 632874، 632875، 632876، 632877، 

.)632879 ،632878
گرما و شرجی زیاد در تابستان جزیره، زندگی تبعیدیان را با مشکالت عدیده و 
ناراحتی های کلیه و کبد روبه رو  مانند دردهای عضالنی و  بیماری های طاقت فرسایی 
انجوی شیرازی در  می کرد )کمام، 632869؛ کشاورز، 1363، صص 85، 162، 179(. 
خاطراتش می گوید: »ماه های بهمن و اسفند، بهارِ جزیرۀ خارک است و...« )صداقت پیشه، 
1384، ص48(. براین اساس می توان گفت آب وهوای جزیره عمدتاً در تمام فصول سال 

به جز دو ماه یادشده گرم و نامناسب بوده است.
پوشش گیاهی این جزیرۀ مرجانی، به دلیل کم بودن خاک های رسوبی و حاصلخیز 
و هم چنین وضعیت نامناسب بارش های جوی، بسیار فقیر بود )سازمان نیروهای مسلح، 
1381، ص72(. جالل آل احمد که نزدیک به دورۀ موردبحث پژوهش حاضر، جزیرۀ 
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خارک را از نزدیک دیده است، می تواند منبعی موثق برای این موضوع باشد. او اظهار 
قابل کشت آن را  باشد، خاک  می دارد که هرجا سطح سنگی جزیره دارای شکستگی 
می توان مشاهده کرد )آل احمد، 1386، ص72(. در فصول مختلْف پوشش گیاهی جزیره 
اندکی متفاوت بوده است؛ ولی در تابستان دیگر هیچ اثری از گیاهان نبوده است )پورزاهد، 

1351، ص20؛ کی مرام، 1374، صص 356-355(.
بر همین اساس در اسناد تبعیدیان، جزیرۀ خارک به عنوان مکانی بی آب وعلف معرفی 

شده است )کمام، 632869(.
تنها درختان جزیرۀ خارک عبارت بودند از: لیل1، ُکنار، نخل، سپستان، گز، و درخت 
امانی، 1389، ص8؛  احسانی، 1378، ص345؛  )پورزاهد، 1351، صص 20-21؛  لوز 
احمدی، 1394، ص199؛ کازرونی، 1367، ص61(. فقر پوشش گیاهی در این جزیره 
آنچنان بوده است که تنها باغ شخصی جزیره به نام »محمدشریف« در سال 1333 ازنظر 
نقاط آن محسوب می شده است )کشاورز، 1363، ص206؛  باصفاترین  تبعیدیان، جزء 
صداقت پیشه، 1384، ص41؛ کرمیان، 1393، ص48(. در این جزیره تنها یک چاه آب 

شیرین وجود داشته که آب شرب مردم را تأمین می کرده است )محیایی، 1381، ص52(.

3. 3. راه های دسرتسی به جزیره
دسترسی به جزیرۀ خارک تا سال 1335ش تنها از راه دریایی مقدور بود و افراد تبعیدی 
افراد  از  نمونه عده ای  برای  می کردند.  منتقل  به جزیره  دریا  ازطریق  را  این جزیره  به 
شرکت کننده در قیام افسران خراسان را در اردیبهشت 1333ش از راه خرمشهر به خارک 
منتقل کردند )احسانی، 1378، ص339؛ احمدی، 1394، ص197( و گروهی موسوم به 
61 نفر را از بوشهر به خارک منتقل کردند )کشاورز، 1363، ص24؛ صداقت پیشه، 1384، 
ص32(. زمانی که آب وهوا مناسب بود و طوفان و باد و باران نبود که دریا مواج شود، 
دسترسی به جزیره آسان تر انجام می شد؛ در غیر این صورت دسترسی به جزیره ازطریق 
دریا غیرممکن بود. برای نمونه، ابراهیم محیایی در کتاب خاطرات خود »گذر از سرمنزل 
عنقا« -که انعکاس رنج ها و سختی های زندگی مردم جنوب در دورۀ پهلوی است- از 
سفر به آبادان از مبدأ بوشهر در سال 1321ش، چنین می گوید: »یک کشتی بادی با ظرفیت 
دویست وپنجاه نفر مسافر از زن و مرد و بزرگ و کوچک گرفته تا بچۀ شیرخواره بعداز 
سه چهار شبانه روز سوار بر کشتی، باد از وزیدن بازایستاده بود؛ آب آشامیدنی رو به نقصان 
می رفت؛ نان و خرما رو به کمبود می نهاد؛ صدای بی تابی بچه ها از گرسنگی و تشنگی از 
1. انجیر معابدهر گوشه وکنار طنین انداز بود. بعداز هفت شبانه روز با هزاران زحمت به جزیرۀ خارک 

انتخــاب جزیــرۀ خــارک به عنوان 
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رسیدیم« )محیایی، 1381، ص52(. این در حالی است که بنابر مطالب پیشین فاصلۀ جزیرۀ 
خارک تا بوشهر تنها 52 کیلومتر است. این دسترسی سخت و نامنظم به جزیره در اسناد 

اداری دورۀ پهلوی نیز انعکاس داشته است )ساکما، 32454293(.

4. 3. جمعیت و معیشت جزیرۀ خارک در دهۀ 1320 و 1330ش
دربارۀ جمعیت بومی جزیره در اواخر دهۀ 1320 و 1330ش )زمان تبعید افراد تبعیدی 
به جزیره( اطالعات مشخص و مدونی در دست نیست. طبق سرشماری سال 1326ش 
جمعیت جزیره 260 نفر بوده است )پورزاهد، 1351، ص40(؛ ولی نقل افراد تبعیدی از 
جمعیت جزیره متنوع و متفاوت است. برای نمونه کریم کشاورز می گوید: »اکنون جمعیت 
خارک بین 150 نفر در تابستان و چهارصد نفر در پاییز و زمستان نوسان می کند. اکثر این 
عده زن و کودک هستند. بیشتر مردان خارک در جست وجوی نان به کویت و بحرین و 
آبادان و قطر و دیگر نقاط خلیج رفته اند« )کشاورز، 1363، ص42(. انجوی شیرازی -یکی 
دیگر از تبعیدیان- هم جمعیت جزیره را درحدود سیصد نفر ذکر کرده و اظهار داشته است 
که در دِه1 هرگز سیصد نفر به طور دائم سکونت نداشته اند )صداقت پیشه، 1384، ص43(، 
مرتضی زربخت و منوچهر کی مرام نیز در خاطرات خود جمعیت جزیره را به ترتیب 
سی و بیست خانوار ذکر کرده اند )احمدی، 1394، ص199؛ کی مرام، 1374، ص354(. 
عالوه بر پذیرش اشتباهات احتمالی در ذکر جمعیت، نوسان جمعیت مذکور می تواند 
گویای محدودیت های همه جانبۀ بومیان جزیره باشد که به بخشی از آن در خاطرات کریم 
کشاورز اشاره شد. عالوه براین، نوسان مذکور می تواند ناشی از آب وهوای بد جزیره و 
تبعات آن نیز بوده باشد. این مشکل باعث می شد تا در فصولی از سال مردم بومی به طور 

موقت به مناطق دیگر مهاجرت کنند.2
اهالی جزیرۀ خارک مسلمان بودند، ولی مذهبشان با قاطبۀ مردم کشور متفاوت بود. 
به گفتۀ جالل آل احمد که خود به این جزیره سفر کرده است »درحدود دوسوم اهالی شافعی اند 
و بقیه شیعۀ اثناعشری« )آل احمد، 1386، ص77(. از این گزاره چنین می توان نتیجه گیری 
کرد که احتماالً به دلیل بافت دینی غالب جزیره، تبعیدیان سیاسی واردشده به جزیره عماًل 
نمی توانسته اند ارتباط چندانی با بومیان جزیره برقرار کنند. البته همان طورکه در مطالب پیش رو 

خواهد آمد ارتباط بومیان با تبعیدیان تحت الشعاع پدیدۀ دیگری نیز بوده است.
آنچه در متون تاریخی، خارک را پرآوازه کرده، صید مروارید آن بوده است. اغلب 
یاد کرده و شهرت جزیره را  از مرغوبیت مروارید خارک  جغرافی دانان دورۀ اسالمی 
به داشتن مروارید فراوان دانسته اند )جیهانی، 1368، ص125؛ ابن حوقل، 1345، ص5؛ 

بخش  خارک  جزیرۀ  بومیان  هم  هنوز   .1
بومی نشین خارک را »ِده خارک« می گویند.

خود  یادداشت های  در  شیرازی  انجوی   .2
اساسی  عوامل  از  یکی  را  حجاب  کشف 
مهاجرت دانسته است )صداقت پیشه، 1384، 

ص43(.
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حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 1361، ص20؛ ابوالفداء، 1349، ص425؛ اصطخری، 
1340، ص34؛ انصاری دمشقی، 1357، ص279؛ کازرونی، 1367، ص66(. اکثر ساکنان 
خارک به صید مروارید اشتغال داشتند. این شغل گرچه منبع درآمد خوبی برای بومیان 
محسوب می شده، ولی احتماالً در دورۀ معاصر تقریباً منسوخ شده بوده است )احسانی، 
1378، ص345(. انجوی شیرازی به نقل از مدیر گمرک آن زمان جزیره دلیل منسوخ شدن 
کرده است  بیان  و خراج  باج  در وصول  دولتی  مأموران  را سخت گیری  مروارید  صید 
)صداقت پیشه، 1384، ص43(. البته طبق سند دیگری گسترش صنعت استخراج سنگ 
از جزیرۀ خارک برای ایجاد زیرساخت های صنایع نفت در خوزستان در دورۀ پهلوی 
اول و تمایل مردم بومی به فعالیت در این صنعت از دیگر دالیل رکود صید مروارید در 
این جزیره بوده است )ساکما، 230981(. دربارۀ کشاورزی اهالی جزیره نیز بررسی های 
انجام شده در کتب جغرافیایی، ناظر بر آن است که اهالی جزیره زراعت چندانی نداشته اند 
و تنها تعدادی نخلستان داشته اند )ابن خردادبه، 1370، ص46؛ مستوفی قزوینی، 1389، 
ص137(. این موضوع در منابع جدید نیز انعکاس یافته است و این منابْع کشاورزی اهالی 

جزیره را بسیار محدود دانسته اند )وثوقی، 1381، ص23(.
باتوجه به مطالب باال می توان ویژگی های زیر را برای جغرافیای طبیعی و انسانی 

جزیرۀ خارک در زمان موردبحث به تصویر کشید:
1- آب وهوای این جزیره در بیشتر ایام سال به شدت گرم و مرطوب و طاقت فرسا 
بوده است. این شاخص برای طیفی از تبعیدیان که عموماً از مناطق سرد یا معتدل کشور به 
آنجا تبعید می شدند رنج دوچندانی را به دنبال داشته است. گزارش منعکس شده از تبعیدیان 
نشان می دهد که به سبب شدت گرما، افراد تبعیدی برای پیشگیری و درواقع مقابله با گرما 
اقداماتی را در پیش گرفته بوده اند، ازجمله: نیمه برهنه بودن در تبعیدگاه؛ نشستن در زیر 
سایۀ درختان؛ و استفاده از مایع ضدشرجی1 برای جبران کمبود ویتامین سی )کشاورز، 

1363، ص24؛ کی مرام، 1374، صص 359-363؛ احسانی، 1378، ص397(.
2- خاک جزیره به علت مرجانی بودن حاصلخیز نبود؛ بنابراین پوشش گیاهی آن هم 
فقیر بود و درنتیجه اقتصاد کشاورزی و دامداری آن هم نمی توانست چندان قابل توجه باشد. 
تنگناهای معیشتی ناشی از فقدان مؤلفه های باال به حدی بود که برخی از تبعیدیان نظیر 
محمدحسن شمشیری و محمدعلی یساری )مرندی( در زمان تبعید خود برای رفع نیاز 
تبعیدیان، خودشان دامداری و کشاورزی مختصری ایجاد کردند تا بخشی از مشکالتی 
معیشتی خود و دیگر تبعیدیان را برطرف کنند )کشاورز، 1363، صص 122، 169، 173، 

1. هامن آب لیمو و منک است.260؛ مهدوی، 1383، ص134؛ خواندنی ها، شمارۀ 21، صص 15-13(.
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زیاد  نبود و جمعیت آن هم در دوران موردبحث چندان  زیاد  3- وسعت جزیره 
نبود. جمعیت کم بومیان که کمترین ارتباط را با جوامع دیگر داشتند، حاشیه ای امن برای 

حکومت مرکزی درزمینۀ تبعید فراهم می کرد.
4- محصوربودن در میان آب های خلیج فارس و فاصلۀ نسبتاً زیاد از بندرها در کنار 
حمل ونقل سنتی دریایی به عنوان تنها وسیلۀ ارتباطی جزیره با محیط خشکی، جزیره را 
به زندانی دریایی تبدیل کرده بود. این موضوع کنترل تبعیدیان را برای حکومت مرکزی 

بسیار آسان می کرد.
5- بنابر گزارش ها، وضعیت بهداشتی-درمانی جزیره نیز بسیار مختصر بوده است و 
برای درمان برخی بیماری ها امکانات و لوازم الزم در اختیار نبوده است و فرماندهِ پادگان 
مجبور بوده برای درمان بیماری برخی از تبعیدیان حال آنان را گزارش کند و درصورت 
موافقت مقامات باال بیمار تبعیدی برای درمان به خارج از جزیره اعزام می شده است )کمام، 
632865؛ کشاورز، 1363، صص 147، 223؛ صداقت پیشه، 1384، ص78؛ کرمیان، 1393، 
صص 79، 80، 116(. علت این شرایط ناگوار وضعیت جغرافیایی جزیره و ناسازگاری 

تبعیدیان با آن بوده است.
با مقایسۀ ویژگی های مذکور با آنچه دربارۀ بایسته های محیط تبعیدگاهی گفته شد 
می توان چنین احتمال داد که این جزیره شرایط طبیعی الزم را برای تبعیدگاه داشته است 
و برای انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه هر دو بعد تأمینی و تأدیبی تبعید مدنظر 
میان  قرارگرفتن در  بنابر موقعیت جغرافیایی و  این شرایط  بوده است.  حکومت وقت 
آب های خلیج فارس، آب وهوای گرم و مرطوب، فقدان دسترسی مناسب، فقر طبیعت، فقر 
امکانات، دوری از مرکز سیاسی و زادگاه تبعیدیان و جمعیت محدود جزیره مهیا شده بود.

4. پیشینۀ تبعیدگاهی جزیرۀ خارک در دورۀ پهلوی اول
جزیرۀ خارک بنابه تصمیم حکومت وقت در مورخ 1312/10/11ش به عنوان محلی برای 
محکومان تبهکار و دارای سابقۀ جرم و جنایات اجتماعی موردتوجه قرار گرفت و تصمیم 
برآن بود که ساکنان بومی جزیره به مکان دیگری منتقل شوند )ساکما، 24039522(. کریم 
کشاورز این رویداد را چنین توصیف می کند: »مردم خارک به ویژه جوانان به سبب رفتار 
ناهنجار چاقوکش های تبعیدی )سابقاً چاقوکش ها و سربازان خاطی و سرکش را به خارک 
تبعید می کردند( که به زنان و دخترانشان دست درازی کرده و حتی یک بار به غارت 
دهکده پرداخته بودند، متواری شده]اند[ ]و[ بیشتر به کویت رفته اند« )کشاورز، 1363، 
ص93(. یادداشت های انجوی، کی مرام و احسانی نشان می دهد که زنان جزیره به دلیل 
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سابقۀ بد زندانیان سابق که عموماً افرادی بزهکار بوده بودند، از تبعیدیان دهۀ 1330ش 
هم دوری می کردند. در خاطرات شیخ مصطفی رهنما نیز به این موضوع اشاره شده است. 
بر همین اساس می توان گفت این جزیره تا دوران نزدیک به موضوع پژوهش، محلی 
برای تبعید بزهکاران اجتماعی هم چون چاقوکش ها بوده است )کشاورز، 1363، ص101؛ 
کی مرام، 1374، ص354؛ احسانی، 1378، ص40؛ کرمیان، 1393، ص46( و در دورۀ 
موردبحث هم الگویی را برای ارتباط اجتماعی اندک بومیان با تبعیدیان فراهم کرده است.

هم چنین، شاید بتوان هدف اصلی انتقال ساکنان جزیره به مکان دیگری را فراهم کردن 
تمهیدات الزم برای تبعید افراد خالف کار و ناباب به این جزیره دانست. به هرروی همین 
شواهد نشان می دهند که سابقۀ موفق تبعیدگاهی جزیرۀ خارک طبق مؤلفه های پیش گفته، در 
انتخاب این جزیره به عنوان تبعیدگاه مخالفان حکومت پهلوی مؤثر بوده است. بررسی های 
انجام شدۀ محققان نشان می دهد که این جزیره در دورۀ رضاشاه کارکرد تبعیدگاهی برای 

تبعیدیان سیاسی نداشته است1 و این کارکرد به دورۀ محمدرضاشاه موکول شده است.
باتوجه به شرایط طبیعی طرح شده و سابقۀ تبعیدگاهی جزیرۀ خارک، در ادامه به طور 
عینی و متکی بر اسناد و مدارک، کارکرد این جزیره به عنوان تبعیدگاه سیاسی در دهۀ 1320 

و 1330ش بررسی می شود.

5. جزیرۀ خارک و نقش آن در فرایند تبعید در دهۀ 1320 و 1330ش
طبق بررسی های انجام شده موج ورود تبعیدیان سیاسی به جزیرۀ خارک در دورۀ پهلوی 
دوم از اواخر دهۀ 1320ش آغاز شد ولی از زمانی که به طرح تبدیل جزیرۀ خارک به 
پایانۀ نفتی )حدوداً بین سال های 1335-1336ش( توجه شد )خسروی، 1342، ص113(، 
تبعیدیان آن جزیره به زندان های دیگر، و به طورعمده به دژ برازجان انتقال یافتند )ساکما، 
230/29864؛ عمویی، 1377، ص177(. در این بخش مهم ترین رویدادهای مسبب تبعید 
کنش گران به جزیرۀ خارک بررسی می شود تا بدین وسیله جایگاه تبعیدگاهی جزیرۀ خارک 
در دهۀ 1320 و 1330ش، باتوجه به علل و عوامل طرح شده در قبل به شکل بهتری تبیین 

شود.2

1. 5.  قیام افرسان خراسان
این گروه از تبعیدیاْن افسران نیروی هوایی بودند که در حزب توده عضویت داشتند و در 
قیامی موسوم به افسران خراسان در سال 1324ش دست داشتند. بخشی از آن ها سابقۀ 
همکاری با حکومت خودمختار آذربایجان و بارزانی ها را هم در کارنامۀ خود داشتند. این 

ر.ک:  دراین باره  بیشرت  مطالعۀ  برای   .1
)سادات، 1397، صص 82-81(.

تبعیدی  مختلف  گروه های  نام گذاری   .2
است  دست اول  منابع  محتوای  براساس 
نیست.  حارض  مقالۀ  نویسندگان  ابداع  و 
هم چنین زمان تبعیِد هر گروه مالک ترتیب 

آن در این بخش از پژوهش است.
تأسیس  آذربایجان  وقایع  از  منظور   .3
توسط  آذربایجان  خودمختار  حکومت 
سیدجعفر پیشه وری در سال های 1324 و 

1325ش است.
4. منظور تشکیل حزب دموکرات کردستان 

توسط قاضی محمد در سال 1324ش است.
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افراد پس از وقایع آذربایجان3 و خراسان و کردستان4 در سال های 1324 و 1325ش به 
عراق پناهنده شدند و پس از گذراندن سه سال در زندان های عراق در اوایل سال 1329ش 
به ایران تحویل داده شدند و پس از کودتای 28مرداد1332ش، در اردیبهشت سال 1333ش 
به جزیرۀ خارک تبعید شدند. تعداد این افراد در منابع 6 نفر عنوان شده است )کشاورز، 
1363، صص 77، 89، 90؛ عمویی، 1377، ص136؛ احسانی، 1378، ص363؛ احمدی، 

1394، ص197(.

2. 5.  ترور ناکام محمدرضا پهلوی
این گروه از تبعیدیان مربوط به جریان ترور ناموفق محمدرضاشاه در تاریخ 15بهمن1327ش 
در سالگرد افتتاح دانشگاه تهران هستند. این ترور را شخصی به نام ناصر فخرآرایی انجام 
داد که خودش هم در همان محل ترور کشته شد )احمدی، 1394، ص218(. در این 
جریان دو نفر به حبس ابد محکوم و به جزیرۀ خارک تبعید شدند )کشاورز، 1363، صص 
85، 200؛ احمدی، 1394، صص 179-216(. بررسی ها نشان می دهند این گروه تحت تأثیر 
حزب توده و شخص نورالدین کیانوری بوده اند و برای این ترور با کیانوری مشورت 
داشته اند و با تأیید او این کار را انجام داده اند )احمدی، 1394، صص 216-218؛ کی مرام، 
1374، صص 197-198(. زمان دقیق تبعید و ورود آنان به جزیرۀ خارک مشخص نیست؛ 

ولی احتماالً این اتفاق در اواخر دهۀ 1320ش روی داده است.

3. 5.  معرتضان ورزشگاه امجدیه
 این گروه معروف به چهارِآبانی ها هستند. این زندانیان سیاسی در 4آبان1331 در مراسم 
روز تولد محمدرضاشاه در ورزشگاه امجدیه با فریادهای »مرگ بر شاه خائن« دستگیر 
شدند و در 18دی1331 وارد جزیرۀ خارک شدند )کمام، 632871، 632872؛ احسانی، 
1378، صص 340-343؛ کشاورز، 1363، صص 83، 189؛ احمدی، 1394، ص198(. 

تعداد این افراد بنابر روایت منابع مختلف 24 نفر بوده است.
دربارۀ وابستگی فکری و حزبی این افراد اطالعات دقیقی در دست نیست؛ ولی 
ذکر نام و وضعیت آن ها در خاطرات اعضای حزب توده هم چون مرتضی زربخت، و 

علی اصغر احسانی می تواند نشانه ای مبنی بر هواداری آن ها از حزب توده باشد.

4. 5. کشف مواد منفجره در راه آهن
 این گروه به راه آهنی ها معروف بودند. این گروه از تبعیدیان از کارگران راه آهن بودند 
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که در جریان کشف مواد منفجره در مراسم استقبال محمدرضاشاه از مادرش دستگیر 
شدند )احسانی، 1378، ص342(. به گفتۀ علی اصغر احسانی مأموران فرمانداری نظامی 
این کارگران را به علت فعالیت های شدید سندیکایی به خوبی می شناختند و از مدت ها 
قبل درپی فرصتی مناسب بودند تا از شر این کارگران خالص شوند و این پیشامد بهانۀ 
خوبی برای دستگیری این کارگران شد. این کارگران بعداز دستگیری در زندان شمارۀ 3 
قصر به اعتصاب غذا دست زدند و مصراً از مقامات دولتی آزادی خود را خواستار شدند؛ 
ولی فرمانداری نظامی برای جلوگیری از تداوم اعتصابات و مکاتبات این افراد، آن ها را به 
جزیرۀ خارک تبعید کرد )احسانی، 1378، صص 341-343؛ کشاورز، 1363، صص 62، 
83(. باتوجه به فعالیت های حزب توده در میان جامعۀ کارگری و بنابه عبارات باال می توان 

گفت این گروه به لحاظ فکری هوادار حزب توده بوده اند.

5. 5. وقایع بعداز کودتای 28مرداد1332
به دنبال کودتای 28 مرداد، وقایع و حوادثی به وقوع پیوست که احتماالً بی ارتباط با این 
کودتا نبود. این وقایع نیز به تبعید گروه های دیگری به جزیرۀ خارک منجر شد. در ادامه به 
این گروه ها که در حوادث بعداز 28مرداد1332 شرکت داشتند و سپس به جزیرۀ خارک 

تبعید شدند، پرداخته شده است:

1. 5. 5.  فستیوالی ها
 در منابع، این گروه را جوانان فستیوالی نامیده اند. این جوانان در فستیوال سیاسی بخارست 
شرکت کرده بودند که بعداز مراجعت به ایران در بندر انزلی بازداشت شدند و تقریبًا 
در شهریورماه 1332 ابتدا به قلعۀ فلک األفالک و سپس به جزیرۀ خارک تبعید شدند 
)کمام، 632859؛ احمدی، 1394، ص198؛ خواندنی ها، شمارۀ 104، صص 20-19(. 
احمدی، 1394،  )کمام، 632859؛  عنوان شده است  نفر  منابع 3  در  این جوانان  تعداد 
ص198(. دستگیری و تبعید این افراد تقریباً یک ماه بعداز کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده و 
به احتمال زیاد با این رویداد بی ارتباط نبوده است. باتوجه به گفتۀ منوچهر کی مرام این افراد 

ازسوی حزب توده به فستیوال اعزام شده بودند )کی مرام، 1374، ص249(.

2. 5. 5.  کارگران دخانیات
تاریخ  در  که  بودند  دخانیات  کارگران  اعتراضات  به  مربوط  تبعیدیان  از  گروه  این 
25شهریور1332 دستگیر شدند و در تاریخ 10مهرماه1332 از تهران به فلک األفالک و 
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سپس به جزیرۀ خارک تبعید شدند. طبق بررسی های انجام شده تعداد این افراد سه نفر 
بوده است )کمام، 632849؛ کشاورز، 1363، صص 116، 183(. این افراد نیز مانند گروه 
فستیوالی ها دقیقاً یک ماه بعداز کودتای 28 مرداد دستگیر و تبعید شده اند که می تواند با 

جریان مذکور ارتباطاتی داشته باشد.

3. 5. 5.  طرفداران دکرت محمد مصدق و نهضت ملی شدن نفت
 این موج را می توان شامل برخی طرفداران دکتر محمد مصدق و نهضت ملی شدن صنعت 
نفت دانست. درواقع این گروه سه نفر از کاسبان و بازاریان طرفدار دکتر مصدق ازجمله 
محمدحسن شمشیری بودند. براساس شواهد برجای مانده، این افراد می بایست پس از 
کودتای 28 مرداد به جزیره تبعید شده باشند )احسانی، 1378، ص342؛ یزدی، 1382، ج2، 

ص110؛ یزدی، 1394، ص222؛ خواندنی ها، شمارۀ 21، صص 15-13(.

4. 5. 5.  گروه موسوم به 61 نفر
 این گروه بعداز کودتای 28مرداد1332 در تاریخ 29تیر1333 به جزیرۀ خارک تبعید شدند.

روزنامه های اطالعات و کیهان علت تبعید این گروه را این گونه ذکر کرده اند:
»مقامات فرمانداری نظامی امروز به خبرنگار ما گفتند: چون گزارش ها و اطالعیه های 
واصله از زندان های مرکز حاکی بود که ازطرف زندانیانی که به اتهام داشتن مرام اشتراکی 
برابر مادۀ 5 فرمانداری نظامی بازداشت می باشند، عالوه بر تحریکات دامنه داری در بین 
سایر زندانیان در داخل زندان نیز مشغول تبلیغات مضرۀ مرام اشتراکی شده و زندانیان را به 
اعتصاب و اخالل نظم عمومی تحریک می نمایند، علی هذا کمیسیونی با شرکت نمایندگان 
ستاد ارتش و شهربانی کل کشور و فرمانداری نظامی تهران تشکیل و ضمن بررسی 
سوابق زندانیان تصمیم گرفته شد زندانیانی که داشتن مرام اشتراکی و عضویت آن ها در 
حزب غیرقانونی منحلۀ توده مسلم بود و حتی از تبلیغ مرام اشتراکی و تحریکات مضره 
در داخل زندان ها نیز خودداری نمی نمایند به زندان های مناطق جنوب انتقال داده شوند« 

)روزنامه های اطالعات و کیهان، شمارۀ 20تیر1332(.
این گروه یکی از بزرگ ترین گروه های تبعیدی به جزیرۀ خارک بود. افرادی از قشرها 

و حرفه های گوناگون جامعه در این گروه حضور داشتند ازجمله:
گروهی از تبعیدیان از رستۀ پزشکان بودند. دکتر کریم پویا، دکتر اسماعیل شهیدی1، 
دکتر صادق پیروز و دکتر بهروز رضاخانلو از این جمله اند. دسته ای از این موج شامل 
عناصر فرهنگی و بخشی از طبقۀ روشن فکری جامعه بودند که در کسوت نویسنده، 

1. در مصاحبه ای از مرتضی زربخت از این 
شخص به عنوان یکی از پزشکان عضو حزب 
توده نام برده شده است، درصورتی که شیخ 
مصطفی رهنام نظر دیگری دارد و می گوید: 
اسامعیل شهیدی هیچ گونه ارتباطی با حزب 
توده نداشته است )احمدی، 1394، ص203؛ 

روح بخش الله آباد، 1389، ص68(.
به  جنگل  نهضت  دوران  از  کشاورز   .2
اتحاد شوروی گرایش یافته بود و از رهربان 
حزب کمونیست ایران بود. پس از شهریور 
1320 دیگر عضو حزب تودۀ ایران نشد و 
به کارهای فرهنگی مشغول شد و مرتجمی 

رسشناس شد )کیانوری، 1371، ص383(.
3. انجوی شیرازی، مدیر روزنامۀ آتشبار بود 

)کامم، 632866(.
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روزنامه نگار و معلم به فعالیت مشغول بودند. کریم کشاورز2، ابوالقاسم انجوی شیرازی3، 
شیخ مصطفی رهنما1 و بسیاری دیگر از این جمله اند )کشاورز، 1363، صص 4، 82، 119، 
141، 191، 215؛ صداقت پیشه، 1384، صص 103-104، 109؛ کرمیان، 1393، صص 
42، 45؛ کمام، 632850، 632851(. عده ای چون عباس منصور، عباس خان پور، سروش 
رضاخانلو از بدنۀ دانشجویی به خارک تبعید شده بودند )کشاورز، 1363، صص 183-

230؛ احمدی، 1394، ص232(.
گروهی از این موج به ماجرای موسوم به قیام افسران خراسان و هم چنین حکومت 
آن محسوب می شدند )کشاورز،  بقایای  درواقع  داشتند و  تعلق  آذربایجان  خودمختار 
1363، صص 98، 123، 134؛ خسروپناه، 1377، صص 114، 142، 147؛ احمدی، 1394، 

ص203(.
در این گروه کارمندان شرکت ها و ادارات نیز وجود داشتند. عده ای نمایندۀ کارگران 
دخانیات بودند و به گفتۀ منابع به هیچ دسته و حزبی وابستگی نداشتند و حکومت هم از 
اتحاد کارگران دخانیات با محوریت آن ها خشمگین بود )کمام، 02168670003؛ کشاورز، 
1363، صص 53، 217، 287؛ احمدی، 1394، ص203؛ صداقت پیشه، 1384، صص 27، 
40، 103(. عده ای نیز کارگران و کارمندان راه آهن بودند )کشاورز، 1363، صص 91، 
183-184؛ طیرانی، 1384، ص1258؛ احمدی، 1394، ص203(. در این گروه کارگران 
نیز وجود داشتند )ساکما، 2940011610001؛ کشاورز، 1363، صص 225،  روستایی 

.)272
شاید مهم ترین بخش این موج تعدادی از اعضای فعال و اصلی حزب توده شامل 
فریدون دانش خواه، مهدی کی مرام2، سعید ساویس، مهندس ابراهیم کیان دوست، جعفر 
صدای وطن و خسرو اسدی بودند )کمام، 632852؛ چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، 

1382، صص 134، 387؛ ساکما، 230007470؛ روزنامۀ مردم، 1042، ص12(.
الزم به ذکر است، دربارۀ تعدادی از افراد گروه معروف به 61 نفر هیچ گونه اطالعاتی 
موجود نیست. بااین حال بخشی از اسامی گویای حضور پررنگ افرادی از طیف اقلیت های 
مذهبی در مجموعۀ تبعیدیان به جزیرۀ خارک است. باتوجه به مطالعات آقای سیدمحمود 
سادات بیدگلي دربارۀ اقبال اقلیت های مذهبی ایران به ویژه ارمنیان به جریان کمونیسم3 

می توان آن ها را بخشی از وابستگان به حزب توده به شمار آورد.

5. 5. 5. تظاهرات 21آبان1332ش
درواقع این تظاهرات بعداز اعالم نشدن جبهه ای واحد میان حزب توده و جبهۀ ملی رخ 

1. بنابر بررسی های انجام شده این شخص 
ارتباطی  توده  حزب  با  و  بوده  روحانی 
 ،1389 الله آباد،  )روح بخش  نداشته است 

ص60(.
2. طبق گفتۀ منابع، مهدی کی مرام از اواخر 
دهۀ 1320ش از حزب توده کناره گیری کرده 
بود )چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، 

1382، ص387؛ کی مرام، 1374، ص196(.
3. برای مطالعۀ بیشرت ر.ک: )سادات، 1392، 

ص117(.
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داده بود و بعداز تشکیل نشدن این جبهۀ واحد، هرکدام از این دو حزب بدون صادرکردن 
اعالمیه ای روز 21 آبان را روز اعتصاب عمومی و تظاهرات اعالم کردند )کی مرام، 1374، 
صص 286 و 287(. در این جریان یک نفر از حزب توده دستگیر و به جزیرۀ خارک 

تبعید شد.

6. 5. 5.  زندانیان سیاسی زندان های اصفهان
 روز ششم دی ماه 1333 یازده نفر از زندانیان سیاسی زندان های اصفهان را که به اصطالح 
مخل نظم بودند به خارک تبعید کردند؛ اینان نیز از امضای تنفرنامه علیه حزب توده 
امتناع کرده بودند )احسانی، 1378، ص406؛ کشاورز، 1363، ص218؛ احمدی، 1394، 

ص203(.

7. 5. 5.  زندانیان زندان شامرۀ 2 تهران
اطالعات دراین باره به خاطرات احسانی و کشاورز محدود است. احسانی به عنوان یکی 
از تبعیدیان توده ای در خاطرات خود می گوید: »تعداد 3 نفر از رفقای ما را که از زندان 
شمارۀ 2 تهران هنگام تبعید ما به خارک به جزیرۀ قشم تبعید کرده بودند به خارک منتقل 
کردند« )احسانی، 1378، ص406(. این انتقال در 10اسفند1333 رخ داد )کشاورز، 1363، 
ص273؛ احسانی، 1378، ص406(. همین اندک اطالعاْت ناظر به وابستگی این افراد به 

حزب توده است.
درمجموع می توان گفت از اواخر دهۀ بیست تا سال 1337ش نزدیک به 144 نفر به 
جزیرۀ خارک تبعید شدند که عمدتاً به نوعی با فعالیت های حزب توده در ارتباط بودند؛ 

بااین حال نوع اقدام مجرمانۀ آن ها که باعث تبعیدشان شده بود متفاوت بوده است.

نتیجه
یافته های این تحقیق نشان می دهد که جزیرۀ خارک بنابر موقعیت جغرافیایی اش یعنی 
محصوربودن در میان آب های خلیج فارس، محدودیت دسترسی به مناطق دیگر، دوری 
از مرکزیت سیاسی کشور، وسعت کم جزیره و جمعیت اندک بومیان آن، آب وهوای 
گرم و مرطوب و طاقت فرسا، نداشتن شرایط مناسب زندگی چه به لحاظ دسترسی به 
مواد غذایی و چه امکانات اولیۀ بهداشتی-درمانی واجد ویژگی های الزم برای محیط 
تبعیدگاهی بوده است. این شرایط هم امنیت را برای حکومت مرکزی فراهم می کرد و هم 
زمینۀ تنبیه و تأدیب مجرمان را فراهم می کرد. به این موارد باید سابقۀ تبعیدگاهی جزیرۀ 
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خارک در دورۀ پهلوی اول را نیز افزود. با این شرایط همه جانبه و در غیاب ابزارهای 
مدرن نظارت و کنترل زندانیان به عالوه اینکه سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک( 
نیز هنوز تأسیس نشده بود، این جزیره تبعیدگاهی طبیعی برای حکومت پهلوی محسوب 
می شد. بر همین اساس جزیرۀ خارک از اواخر دهۀ 1320 تا 1330ش میزبان تعداد زیادی 
از تبعیدیان بوده است. براساس داده های مقاله می توان گفت حساسیت حکومت پهلوی به 
فعالیت تبلیغِی مهم ترین جریان فکری-سیاسی آن دوران )حزب توده( حتی در زندان ها 
هم، اقتضاء می کرد تا محل تبعید این افراد دورازدسترس و همراه با حداکثر شرایط کنترلی 
باشد تا فعالیت آن ها کمترین اثر ممکن را داشته باشد. ازاین رو و براساس اسناد، مدارک و 

شواهد، جزیرۀ خارک به عنوان مقصد نهایی تبعیدیان مذکور انتخاب می شد.
به  تبعیدیان  تمامی  اشتراک  این تحقیق گویای آن است که وجه  نتایج  از طرفی 
جزیرۀ خارک در بازۀ زمانی موردبحث، فعالیت سیاسی علیه حکومت پهلوی بوده است. 
دراین میان به لحاظ طیف فکری، عمدۀ تبعیدیان به این جزیره به نوعی با فعالیت های حزب 
توده در ارتباط بوده اند. آن ها طیفی از اعضای حزب توده، وابستگان فکری آن حزب یا 
متهمان به عضویت در آن حزب بوده اند. البته در میان تبعیدیاْن عناصری از طیف جبهۀ ملی 
و طرفداران نهضت ملی شدن صنعت نفت و هم چنین افراد اندکی از گروه های اسالمی 
نیز حضور داشته اند. براساس اسناد و منابع برجای مانده، تبعیدیان به جزیرۀ خارک به لحاظ 
قشربندی اجتماعی طیف های مختلفی از جامعه شامل نظامیان، روشن فکران، دانشگاهیان، 
معلمان، کارمندان ادارات دولتی، کارگران کارخانه جات و به ندرت روستاییان را شامل 
مسلمان،  ازجمله  مختلف  جریان های  به  مذکور  افراد  نیز  مذهبی  به لحاظ  می شده اند. 
مسیحی، یهودی، و زرتشتی وابستگی داشته اند. به این ترتیب می توان گفت جزیرۀ خارک 
ازآن رو که در فاصله ای زیاد از نواحی مرکزی و شمالی )حوزۀ نفوذ و گسترش افکار 
کمونیستی و حزب توده( قرار داشته، انتخاب مناسب حکومت پهلوی برای کنترل و 
کاهش اثر این جریان بوده است. این ویژگی شامل حال دیگر فعاالن سیاسی تبعیدی 
حول محور مهم ترین رویدادهای این عصر یعنی ملی شدن صنعت نفت و سپس کودتای 
28مرداد1332 نیز شده است. شرایط این جزیره عالوه بر کنترل شعاع اثر کنش گران مذکور، 
جنبۀ تأدیبی هم برای آن ها داشت؛ زیرا عمدۀ تبعیدیان از محیطی کاماًل متفاوت با اقلیم 
گرم و مرطوب حوزۀ خلیج فارس به آنجا تبعید می شدند و این موضوع رنجی مضاعف 

را برای آن ها درپی داشت.
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