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افسران و افرادى كه همراه يا هم زمان با من در كنتاكى بودند 
به ترتيب عبارت بودند از: 

-سروان منوچهر فوزى (پس از خدمت در سمت هاى مهمى 
مثل وابسته نظامى و مشاغل ديگر تا درجه سرلشگرى هم 

رسيد. پس از انقالب با خانواده اش به لس آنجلس رفت).
-سرهنگ پرنگ (از سرگذشت او بى خبرم).

-سرگرد توپخانه معتمدى (او گويا پس از ارتقاء تا درجه 
سرتيپى بازنشسته و سپس به آمريكا مهاجرت كرده بود)

-شه روان (نام كوچكش را نمى دانم او در آن زمان رئيس 
فرهنگ همدان بود و با يك بورس تحصيلى به لگزينگتون- 

كنتاكى آمده بود.)
-ستوان دوم موتورى على وفائى (تا درجه سرتيپى ارتقاء 
يافت و در روزهاى انقالب معاون تيپ زرهى قزوين بود. او 
به طرز ناجوانمردانه و فجيعى هنگامى كه يك گروهبان زخمى 
واحد خود را با تانك به بيمارستان نزديك ميدان ژاله مى برد 
مورد حمله قرار گرفت و بى رحمانه چنان به قتل رسيد كه مدتى 
هويت او مشخص نمى شد تا آن كه گويا يكى از هم دوره اى 

هاى او، جسدش را شناسائى مى كند.)
-رديف نشسته نويسنده همراه با يك بورسيه ديگر در ايالت 

كنتاكى مى باشد.

انتقال به واحد (ام 4) زرهى
 سرگرد يك گروهبان را احضار كرد و بعد 
از چند بار رفت و آمد و تلفن به من خبر داد 
كه شما دو ماه مرخصى استحقاقى داريد و 
مى توانيد هر وقت بخواهيد از مرخصى تان 
استفاده كنيد! بدين ترتيب نگرانى ام راجع به 
ماندن اضافه در آمريكا و دير معرفى كردن در 
ايران هم برطرف شد اما هنگام خداحافظى 
سرگرد سئوالى از من كرد كه خيلى مرا نگران 
كرد... سرگرد بدون مقدمه پرسيد شما ستوان 
باخترى را در آمريكا نديديد؟ و من با عجله 
جواب دادم: «نه، نه جناب سرگرد!» دليل 
نگرانى ام اين بود كه در نيويورك روزى كه 
به ديدن محله سياهپوستان به (هارلم) رفته 
بودم ستوان باخترى را كه گويا براى آموزش 
يك دوره مخابرات (كه رسته اش بود) به 
آمريكا اعزام شده بود در اين محله فقيرنشين 
و بدنام (از نظر مخالفين آمريكا) ديدم ولى هر 
دو از مقابل شدن با هم اجتناب كرديم و من 
حدس زدم كه او هم بايد عضو سازمان باشد 
كه همه جاى نيويورك را مثل من گذاشته و 

به بازديد اين محله آمده است.
(بعد در زندان فهميدم كه سروان معارفى با 
ستوان باخترى نسبت فاميلى داشته و سئوال 
او فقط از روى كنجكاوى بوده و از عضويت 

او در سازمان افسرى خبرى نداشته است.)
من به خاطر نگرانى از اوضاع روز و به 
يك  يك  تدريجى  بازداشت  خصوص 
افسران عضو سازمان كه بسيارى از آنها را 
مى شناختم به مرخصى نرفتم و منتظر بودم 

ببينم اوضاع چه پيش مى آيد.
دو هفته بعد من با افسران گردان (ام 4) 
خداحافظى كردم و رسماً به ساختمان بزرگى 
كه در همان پادگان بود منتقل شدم. هنوز 

برنامه هاى جديد شروع نشده بود و من 
تقريباً بيكار وقت مى گذراندم. چون از نظر 
سازمانى اتومبيل جيپى كه در اختيارم بود 
تحويل داده بودم. روزها با سرويس دانشگاه 
نظامى كه يك وانت نفر بر بود به خانه مى 
رفتم و بازمى گشتم. در اين روزها يك يك 
افسران و حتى چند نفر از همراهان راهم را 
توقيف مى كردند. ما وقتى خبر يك بازداشت 
تازه را مى شنيديم به شوخى مى گفتيم: (اناهللا 
و انااليه راجعون!) و بعد روى سينه مان صليب 

مى كشيديم!
يك ماه گذشت و چون همه هم دوره 
اى هاى مرا كه عضو سازمان افسرى بودند 
گرفته بودند و حتى محاكمات هم شروع 
شده بود و چند نفر را هم اعدام كرده بودند، 
تقريباً داشتم باور مى كردم كه به گفته ستوان 
ايروانى بعد از رفتن من به آمريكا اسم من را 

حذف كرده و از ليست اعضاء درآورده اند.
با همين خيال مدتى گذشت و من در 
تب و تاب كه عاقبت چه خواهد شد، تا اين 
كه يك روز وقتى نزديك خانه رسيدم و از 
اتومبيل ارتشى پياده شدم شخصى كه لباس 
شخصى به تن داشت خودش را با عجله به 
من رساند و با گفتن جمله- «جناب سروان 
شكوائيه دارم!» كاغذ كوچكى را در دست من 
گذاشت و فورى در خم كوچه اى كه از محل 

پل چوبى منشعب مى شد ناپديد گرديد.
من فورى داخل خانه شدم و كاغذ را كه 
چهار تا خورده بود باز كردم: «... امروز در 
دادگاه افسران نام شما ذكر شد يادداشتى 
خوانده شد كه گويا دوست شما به رده باالتر 
نوشته و از آنها كسب تكليف كرده كه چون 
شما دوره تان همين روزها تمام مى شود آيا 
باز هم با شما تماس گرفته شود يا نه؟ نامه 
مربوط به شش ماه و نيم قبل است و به 
آن جوابى داده نشده گويا اسم شما با اسم 
سروان هوشنگ اربابى كه او هم دستگير 
شده اشتباه شده است، تا اين كه در اين 
تاريخ اين يادداشت در دادگاه همين افسر 
يعنى هوشنگ اربابى خوانده شده و بعد كه از 
ستوان ايروانى رمز و راز اين نوشته را پرسيده 
اند او گفته است. چون ستوان اربابى قرار بود 
پس از يك دوره كوتاه برگردد و من قبًال 
سفر او را گزارش داده بودم احتمال من اين 
بود كه پس از آن دوره برمى 
گردد و به ايران مى آيد. بدين 
علت چنين سئوالى را از رده 
باالتر كرده ام.» اين يادداشت 
به وسيله يك فرد مطمئن از 
درجه داران به شما مى رسد. 
چون به احتمال زياد شما را 
فردا بازداشت مى كنند اگر 
ميل به فرار به خارج از كشور 
داريد همين امشب بدون آن 
كه به كسى حرفى بزنيد با 
يك ساك كوچك ساعت 
چهارونيم جلو سينما ماياك 
سلسبيل منتظر بمانيد تا به 
موقت  اقامت  محل  آدرس 
رمز-  شويد-  راهنمائى 
مهمان نمى خواهيد- جواب: 
مهمان حبيب خداست. موفق 

باشيد...»
همه اميدهائى كه در فكرم 
بود از ميان رفت و من بر سر 
دوراهى كه به خارج- هدفى 
كه مدت ها بود در برنامه ام 
بود- بروم و يا تسليم حوادث 
هر  به  شوم.  سرنوشت  و 
داليل  يافتن  براى  صورت 
اين همه ندانم كارى ها و 
خيانت ها تنها راه اين بود كه 
به محل مخفى بروم و الاقل 
بپرسم كه علت نگهدارى اين 
يادداشت براى اين مدت در 
بوده  اوراق حزبى چه  ميان 

است!
طبق قرار ساعت چهار به 
رفتم و مرد  محل مالقات 
بلندقامت و موقرى كه نامش 
جليل بود، رمز را آهسته به 

گوشم رساند و پاسخ گرفت. پشت سرش راه 
افتادم. از دو پله پس از ورود به يك كوچه 
باريك باال رفتيم و وارد خانه اى دو طبقه 
شديم. او مرا به يك اطاق كه گويا محل 
پذيرائى از تازه واردين بود هدايت كرد. در 
آنجا شخص نسبتاً مهمى كه بعدها فهميدم 
سرهنگ ستاد بوده و توانسته از دفترش قبل 
از آن كه رمز دفتر اسامى كشف شود، فرار 
كند به مالقاتم آمد. خيلى ساده گفت من به 
هيچ سئوالى نمى توانم جواب بدهم فقط فكر 
كن اگر مى خواهى از كشور خارج شوى و به 
يك كشور اروپاى شرقى بروى دو سه روزى 
بايد اينجا سر كنى وگرنه صبح زود فردا يا 
همين امشب مى توانى بروى و مثل سايرين 

دادگاه هاى ارتش تكليف ترا روشن كند.
شب را در آن خانه ماندم. شام را كه يك نوع 
آبگوشت با سبزى بود با سايرين در زيرزمين 
ساختمان خورديم. نه من و نه ديگران راجع 
به هويت و يا اطالعات شخصى يكديگر 
حرفى نزديم. گفتگوها همه مربوط به اعدام 
ها و محاكمات فورى ساير افسران و حكم 
دادگاه ها بود. يك رختخواب ساده با پتو در 
زيرزمين براى من مهيا كردند و من آن شب 

تا صبح بيدار ماندم و فكر كردم.
صبح زود بدون آن كه كسى را بيدار كنم 
ساك كوچكم را برداشتم و از خانه بيرون 
آمدم. من رفتن به زندان را بر مهاجرت به 
شوروى يا كشورهاى بلوك شرق ترجيح 

دادم.
مى دانستم آن روز يا حداكثر چند روز بعد 
به سراغ من مى آيند بنابراين خانواده به 
خصوص خواهرم را براى پذيرفتن واقعيت 
آماده كردم. حاال ديگر خوشبينى ام به آينده 
از ميان رفته و جاى خود را به يك هراس 

پنهانى داده بود.
چهارماه و نيم در زندان موقت دژبان!

آن روز دير به پادگان رفتم. افسرى كه او هم 
منتظر شروع دوره آموزش بود وقتى مرا ديد 
باخنده گفت: «وقتى صبح تو را سر ايستگاه 
نديديم براى تو هم صليب كشيديم!» من 
هم با خنده موضوع را عوض كردم اما از بى 
خوابى شب گذشته و وضع ظاهرم فهميد كه 
مسئله اى پيش آمده و گفت: «گرچه همه 
آنهائى را كه مى خواستند، گرفته اند....» اما 
من مى دانستم كه هنوز تعدادى از افسران 

هستند كه به داليلى سراغ آنها نرفته اند.
ظهر كه وانت سرويس افسران دانشگاه 
نزديك خانه ما متوقف شد. همه متوجه شدند 

كه يك نفر بر، كه دو سرباز مسلح در آن قرار 
داشت و يك جيپ ارتش كه يك سرباز و 
يك سرگرد دژبان در داخل آن نشسته بودند، 

منتظر، جلو خانه ما متوقف است.
من براى اين كه ناراحتى ام را نشان ندهم با 
خنده رو به افسران داخل وانت كردم و گفتم: 
«نوبت رسيد!» و يك صليب روى سينه ام 
كشيدم و خداحافظى كردم. جلو در خانه به 
يك سرهنگ كه حاال از جيپ پياده شده بود 

احترام گذاشتم.
من  احترام  به  مزبور  افسر 
جواب داد و بدون آن كه اشاره اى به علت و 
يا موضوع بازداشت بكند گفت: «شما بايد با 
ما به دژبانى بيائيد» و چون من اظهار آمادگى 
كردم پرسيد: «كارى با خانه نداريد؟» من 
خواهر و دختر كوچكش را كه گريان جلوى 
در ايستاده بودند بوسيدم و گفتم: سوءتفاهمى 
مى  او  البته  گردم.  برمى  زود  آمده.  پيش 
دانست كه اين يك سوءتفاهم ساده نيست... 
به هر صورت اين زود برمى گردم به چهارماه 
و نيم زندان انفرادى در طبقه دوم بازداشتگاه 
دژبان- خيابان سپه انجاميد و مقدمه اى بود 

براى زندان طوالنى بعدى.
از پله هاى دفتر دژبانى با افسرى كه مرا 
همراهى مى كرد باال رفتيم. او مرا در اطاق 
انتظار تنها گذاشت و خودش رفت تا ترتيب 
تحويل مرا به بازداشتگاه با افسر نگهبان 
بدهد. آمدن او طوالنى شد. من اطراف را با 
كنجكاوى خوب بازرسى كردم و متوجه شدم 
كه هيچ مانعى در آن وضعيت براى خروج 
من و يا فرار از آن ساختمان وجود ندارد. اين 
موضوع را به فال نيك گرفتم و فهميدم كه 
من نبايد عنصر مهمى براى دادرسى ارتش 
بوده باشم در غير اين صورت خيلى شديدتر 
از من محافظت مى كردند. بعد از نيم ساعت 
افسر نگهبان و افسرى كه مرا آورده بود 
آمدند و با خوشروئى مراسم تحويل و تحول 
انجام گرفت. افسر جوانى كه آن روز افسر 
نگهبان دژبانى بود ضمن معذرت خواهى 
گفت: «ببخشيد اگر معطل شديد. معموًال 
افسران را براى ارتكاب تخلفات انضباطى 
به اينجا مى آورند وقتى به من گفتند شما 
بازداشتى دادرسى هستيد تعجب كردم و با 
ستاد تماس گرفتم، آنها دستور دادند موقتاً 
شما را نگهداريم تا وضع شما روشن شود.» 
بعد از من پرسيد ناهار خورده ام و وقتى جواب 
منفى دادم فورى سربازى را احضار كرد و من 
با دادن پنج تومان از او خواستم كه براى من 
نان و انگور و پنير بخرد. چون از شب قبل تا 
آن وقت غذاى كافى نخورده بودم با اشتها 
نصف نان سنگك و مقدارى پنير و انگور را 
خوردم. پس از خوردن غذا به من خبر دادند 
اطاقى كه من را بايد در آن به صورت انفرادى 
زندانى كنند آماده نيست و تا زمان مرخص 
شدن شخصى كه در آن زندانى است بايد 

منتظر بمانم.
من كه شب قبل نخوابيده بودم و نگرانى 
داشت مرا از پا درمى آورد وقتى ديدم كه 
با من بدرفتارى نمى شود سرم را روى ميز 
گذاشتم و به خواب عميقى فرو رفتم. حدود 
يك ساعت بعد افسر نگهبان مرا بيدار كرد 
كه به اطاق خودم بروم. او با تعجب من را 
كه هنوز خواب آلود بودم ورانداز كرد و گفت: 
«عجب خوابى!! شما را براى چه جرمى گرفته 
اند؟...» بعد اشاره به صورت من كرد و گفت: 
«ميدانى سرت را روى شكاف ميز گذاشته 
اى و خط درشتى روى صورتت نقش شده. 
راحت  خيلى  خيالت  بايد  خوابى...  عجب 
باشد؟» باخنده دست به صورتم كشيدم و 
گفتم: «چه مى دانم... كسى را كه حساب 

پاك است...»
بود.  دژبانى  حياط  به  من مشرف  اطاق 
يك پنجره با نرده هاى آهنى داشت كه به 
طرف محوطه باز مىشد. كف اطاق موكت 
بود. يك تخت تاشو آهنى و دو تخته پتوى 
سربازى روى آن گذاشته بودند. در ورودى 
آن چوبى بود و يك سوراخ براى ارتباط روى 
آن وجود داشت كه گهگاه سربازى كه در 
راهرو كشيك مىكشيد از آن نگاهى به 

داخل اطاق مىانداخت. 
ادامه دارد

 روز به روز كه وضع اقتصادى اروپاى كهنه 
و يا كهن خرابتر مى شود، مشكل نژادپرستى و 

ضديت با غير اروپائى ها هم بيشتر مى شود.
وضع بد اقتصادى حسادت اجتماعى را برمى 
انگيزد و برانگيختن اين حسادت، نژادپرستى را 

رشد مى دهد.
و نيز ذكاوت، هوشمندى و مديريت برترى كه 
يهوديان در امور اجتماعى سياسى و اقتصادى 

دارند ديگران را به ضديت با آنها مى كشاند.
خارجى هائى كه از كشورهاى تهيدست و 
جهان سوم (به قول ايشان) به اروپا آمده اند، چه 
آنهائى كه موفق هستند و چه آنهائى كه ناموفق 
مى باشند تبديل به سوژه هائى مى شوند براى 

نژادپرستى.
نژادپرستى در اروپا عادتاً پنهان و مخفى است 
يعنى به خاطر قوانين سختى كه احياناً در برخى 
از كشورها در رابطه با نژادپرستى ها به ويژه ضد 
يهودى گذرانيده اند، كمتر كسى شهامت ابراز 
علنى آن را دارد اما در جايگاه هاى مختلف هر 
كشورى اين تقيه ها بروز مى كند و احياناً بازتاب 

هاى خطرناكى دارد.
براساس پژوهش هاى انجام شده، نژادپرستى 
در ميادين سياسى، اقتصادى، اجتماعى، تحصيلى 
و پزشكى ضربه هاى مهلكى به كانون هاى 
موفق خارجيان زده است از نظر سياسى در ميان 
صدها هزار انديشمند و متخصص غير اروپائى كه 
در اين سرزمين ها وجود دارند شما كمتر كسانى 
را مى بينيد كه با نام هاى شرقى و يا اسالمى 
و آفريقائى به پست هاى باالى حكومتى و يا 

پارلمانى و شهردارى و غيره رسيده باشند.
از نظر اقتصادى هزاران هزار بار پيش آمده 
است كه غير اروپائيان بسيارى كه توانسته اند 
در ميدان هاى اقتصادى رشد كنند و به ثروت و 
مكنتى برسند، بر اثر كنترل هاى مالياتى و يا غيره 
بسيار آسان شكسته شده و ناچار به ورشكستگى 

و بيكارى كشانده شده اند.
از نظر اجتماعى و مشكالت كاريابى، خانه يابى، 
دوست يابى و غيره نيز مثال هاى فراوانى كه 
برخاسته از همين نوع تفكر و انديشه نژادپرستى 

در اروپا است به چشم مى خورد.
از نظر تحصيلى راهيابى فرزندان غير اروپائى به 
مدارج عالى پزشكى، قضائى و مهندسى و غيره 
بسيار سخت دشوار است. اينگونه ممانعت ها به 
طور كلى از مدرسه و دبيرستان ها شروع مى 
شود و آن هم به توصيه مشاوران آموزشى و غيره 
كه مثًال شما قادر به تحصيل در رشته پزشكى 
و يا مهندسى و يا حقوقى نيستيد. بهتر است كه 
ادبيات يا جامعه شناسى بخوانيد و به جاى رفتن 
به دانشگاه به دوره هاى آموزشى، فروشندگى، 

نجارى، جوشكارى و يا غيره برويد.
لذا ورود فرزندان غير اروپائى از همان مرحله 
دبيرستان براى باال رفتن سد مى شود. هر چند 
تعداد معدود و انگشت شمارى با پشتكار و ذكاوت 
و تغيير نام و غيره از اين سدهاى بزرگ عبور مى 

كنند.
در رابطه با درمان و پزشكى و كارهاى تجارتى 
و بانكى و غيره نيز عناصر نژادپرست نفوذ كرده 
و مترصد نشسته اند تا آنجا كه مى توانند عقده 

هاى جهالت و غير انسانى خود را خالى كنند.
مثًال رئيس يكى ازبانك هاى بزرگ روزى به 
خود من گفت كه من از دست اين يهودى ها 
خسته شده ام، تا به طرف زنگ مى زنيم كه آقا 
سر رسيد شما دير شده است و يا اين كه هنوز 
فالن حواله وعده داده شده به حساب واريز نشده 
است و غيره.... فوراً داد و فرياد طرف به هوا مى 
رود كه آقا شما چه دشمنى با ما يهودى ها دارى 
كه اينقدر ما را زير فشار مى گذارى، كمى حوصله 

كن و....

«سياوش اوستا»
نژادپرستى 
پنهان در اروپا

قربانيان باور
عضويت در سازمان نظامى حزب توده
سفر به آمريكا و دو سال و نيم زندان
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دكتر على محمد اربابى

گرچه مدت اقامت و دوره اول تحصيل من 
در فورت ناكس كوتاه بود اما خاطره اش 
برايم هميشه زنده است. يك مثل در كنتاكى 
سرزمين  «كنتاكى  كه:  بود  ها  زبان  سر 
دختران زيبا و اسب هاى سريع است»- كه 
با شوخ طبعى آن را چنين برگردان كرده 
بودند: (كنتاكى سرزمين اسب هاى زيبا و 

دختران سريع! است).


