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)) ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ((

ﻃﻰ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﻮﻡ
فصـــــــــــل چهارم

مﺄموریت در اهواز

سرلشگر ولی الله انصاری

(وزیر سابق راه در کابینه های حسین عال ،دکتر منوچهر اقبال و شریف امامی)
توﺿیﺢ سردبیر :شادروان «سرلشگر ولی الله انصاری» ،از شخصیت ِ
های برجسته ِی
ِ
ِ
ِ
ِ
ایران بود که سالها مدیریت راه ِ
جنوب ایران را عهده دار بود ،بﻌدها به سمت وزی ِر
آهن
راه منصوب شد .عالوه براین در سمت ِ
های مختلف خدمت کرد ونزدیکترین فرد به سپهبد
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ِ
ِ
ِ
مشاغل
تصدی
خاطرات خودرا در زما ِن
رزم آرا ،نخست وزی ِر کشور بود  .سرلشگر انصاری،
صورت دستنوشته و با ِ
خط ِ
ِ
خود وی به ِ
روی کاغذ آورده است ،این دستنوشتهها
مختلف به
ِ
تاریخ ایران است که نشان
بسیار پراهمیت و
حاوی اسراری فاش نشده از برهههای حساسی از ِ
درطول ِ
ِ
جهانی دوم برس ِر مردم ایران آمد و تما ِم آن ِ
ِ
درپس پرده
جنگ
دهنده ِی بالهائی است که
و فاش نشده ماند .
ِ
ِ
خاطرات این مرد سیاسی سالها در ِ
فامیل انصاری باقیماند و آن ها درانتظا ِر شخصی
خوشنام و بیطرف بودند تا آن را به چاپ برسانند .خوشبختانه قرعه به نا ِم من و" فصلنامه
ِ
خانم ژاله انصاری که از خویشاوندا ِن من هستند) و این افتخار را
ِی ره آورد" افتاد
(توسط ِ
نصیبمان کرد که به این خاطرات دست یابیم.
ِ
ِ
حدود  700صفحه میرسد که "ره آورد"
خاطرات شادروان انصاری ،به
مجموع
ِ
درهرشماره قسمتی ازآن را به چاپ میرساند ،الزم به یادآوری است که ما در این خاطرات
به هیچوجه دست نبرده ایم و عینًا بههمان صورتی که نوشته شده ،به چاپ میرسانیم .باشد که
ِ
روی ِ
تاریخ ایران برداشته ،کمکی به تحقیق ِ
این خاطرات که پرده از ِ
برای تاریخ
نکات
تاریک ِ
نویسان بشود.
بدیهی است که قسمت ِ
ِ
تاریخ ایران ندارد و
های
خصوصی این خاطرات چون ربطی به ِ
کام ً
ال شخصی است ،حذف خواهدشد
*****
«سرلشگر ولی الله انصاری» فرزند «سرلشگر محمود انصاری» (امیر اقتدار) و نوه
ِ
درسال 1287در تهران متولدشد .وی فارغ التحصیل
«امیر تومان محب علی خان»،
دانشکده افسری تهران و دانشکده افسری فرانسه در رشتهی راه سازی و ساختمان
بود .پس از ارتقا به درجه افسری به هنگام تاسیس راه آهن به آن موسسه منتقل شد.
مدتی ریاست راه آهن جنوب با او بود ،سپس به ریاست راه آهن تهران رسید .در سال
 1322به جرم طرفداری از آلمانها از طرف متفقین بازداشت شد و قریب یک سال در
زندان متفقین در اراک به سر برد .پس از استخالص از زندان به ریاست دفتر ستاد ارتش
منصوب گردید و از دوستان و نزدیکان رزم آرا شد .در  1329به درجه سرتیپی ارتقا
یافت و در همان سال که رزم آرا به ریاست دولت رسید ،او را در راس راه آهن دولتی
قرار داد .در  1334با احراز درجه سرلشگری در کابینهی حسین عال وزیر راه شد .در
کابینهی دکتر اقبال که سه سال و نیم طول کشید همان سمت را داشت .در کابینه ی شریف
امامی هم چنان وزیر راه بود .در اواخر حکومت شریف امامی جای خود را به مهندس
بهنیا داد و از دولت خارج شد .وی در سال  1357درگذشت.
*****
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اعلیحضرت رضا شاه ،روی شناسائی
و اعتمادی که به اینجانب پیدا کرده
بود ،یک روز مرا بهدفترش احضار
نمود .هنگامی که شرفیاب شدم ،اظهار
داشت :میبایستی همه ماهه گزارشات
عملیات خود را مستقیما" به دفتر
مخصــوص" بفرستید.
وقتی که وزیر راه وقت متوجه
گردید که دیگر هیچگونه سلطـه ای
نسبت به راه آهن جنوب ایـــران ندارد
و وزارتخانه "آن گاو شیـــرده" را از
دست داده است  ،با اینکه در ظاهر
نسبت به اینجانب اظهارخصوصیت
می کرد ،در باطن نهایت کارشکنی را
در موردم معمول میداشت  .هیچگونه
مزایائی برای کارکنان راه آهن جنوب
که تمام زحمت راه آهن را عهده دار
بودند قائل نمیشد .آنچه را که تقاضا میکردم ،حتی االمکان تحت عنوان نبــــــــودن بودجـه
یا اجازه ندادن مقررات ،بال اقدام باقی میگذارد  .برای نمونه آخر سال  1318برای یک رئیس
ایستگاه که در منطقه ای کوهستانی در ایستگاه "شهبازان" انجام وظیفه می کرد ،فقط مبلـﻎ
چهار ریال اضافه حقوق منظور نموده بود  .اینجانب خجالت کشیدم که حکم وزارتی را به آن
کارمند زحمتکـــــش و فداکار ابالﻍ کنم ،بنابراین از حقوق ماهیانه خودم ماهی سیصد ریال
برایش میفرستادم  .البته برای من امکان داشت رضاشاه را توسط گزارشات ماهیانه ای که به دفتر
مخصوص میفرستادم درجریان بگذارم  ،اما به هیچوجه راضی نمیشدم موجبات ناراحتی کسانی
که در مرکز بودند و کارشکنی میکردنــــــــد را فراهم آورم.
پس از این که توسط تلفنچی ایستگاه تهران از وضع وزارتخانه و دفتر مرکزی راه آهن مطلع
شدم تصمیم گرفتـــــم در آینده برای هیچ کاری از مرکز کسب دستور نکنم .ساعت  11صبح زنگ
تلفن دفترم به صدا در آمد .تلفنچــــی ایستگاه راه آهن تهران بود که اطالع میداد دستوری از طرف
شخﺺ رضاشاه برای آتـش بس به تمام لشگرهائی که در غرب  ،شمال و جنوب باقوای شوروی
صدق این خبر کام ً
ِ
ال مطمئن نبود .
و انگلیس درگیر هستند صادر شده اســـت ،البته او درباره ِی
گویایکی از اقوامش که در ایستگاه بندر شاه تلفنچی بوده به او اطالع داده که این دستور توسط
لشگر گرگان به موقع اجرا گذارده شده است .
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به دفتر سرهنگ مشیــری تلفن زدم و پرسیدم که آیا یک چنین دستـوری به شما رسیده یا نه؟،
اظهار بیاطالعی نمود .با شخصی که در شـــوش اقامت داشـت و به علت سکونت عده ای از
اقوامش در خاک عراق میتوانست ازاوضاع آنطرف مرز اطالع به دست آورد تماس گرفتم  ،اظهار
داشت ستونی که از "عماره" به طرف خاک ایران در حرکت بود در نقطه مرزی متوقف شدهاست.
حوالی ساعت  3بعد از ظهر صدای شلیک توپهائی که دیگر به نزدیکی شهر اهواز رسیده بودند
"کامال" به گــــوش میرسید .از روی پل اهواز عبورکرده ،داخل شهرشدم ،تمام مغازهها تعطیـل
بود و عده ای از سکنــه شهراهــواز ،که در آنموقع جمعیت زیادی نداشت ،به دهات اطراف رفته
بودند .به مالقات استاندار خوزستان رفتم تا اطالع حاصل کنم چه پیشبینیهائی انجام دادهاند.
در استانـداری به من گفته شد مگر اطالع ندارید بیست روز قبــــــــــل ایشان به تهران رفته و دیگر
مراجعت ننموده اند؟ (( موقعیکه در فرانسه به تحصیل اشتغال داشتم یک روز مدرسه مهندسی
نظامی،که در شهر ورسای قرار داشـت ،ازطرف حاکم نظامی ایالت سن ،که شامل شهر پاریس شد،
برای بازدید از تأسیساتش دعوت شد .حاکـــــــم نظامی پاریس که موسوم به ژنرال گوروو بود و
طی جنگ بین الملل اول یک دستش را از دست داده بود وظائف محوله به آن فرمانداری را برای
ما شاگردان "مدرسه نظامی مهندسی ورســای" بیان نمود .مشارالیــه اظهار داشت :طبـق قوانیـن
کشور فرانسه با این که من حاکــم نظامی این ایالت هستم حق هیچگونه دخالت در امور جاری
را ندارم  ،این کار مربوط میشود به حاکم غیرنظامی که دفترش آنطرف رودخانه سن قرارگرفته
است .وظیفه محولـۀ من وستادم عبارت است از تعیین تمام منابعی که در این ایالت وجود دارد و
بررسی نحوه استفاده از آنها هنگـــام بروز جنگ.
وی افزود(:ما به دقت مطالعه مینمائیم در این ایالت چند نفر سکونت دارند ،کجا هستند ،برای
هر فردی که در زمان جنگ قابل تجهیز باشد البسه و تجهیزات نظامی تدارک میبینیم و در انبار
ی داند بایستی به کدام مرکز رجوع کند و
هائی ذخیره میکنیم  .هر آینه جنگی وقوع یابد هر فرد م 
ساز و برگش را دریافت دارد و به کدام واحد نظامـــی و در کجا ملحق شود .تمام این تأسیسات
صنعتی عظیمی که در این ایالت مشاهده میکنید به جای تولید احتیاجات زمان صلح  ،احتیاجات
میدان جنگ را تهیه میکنند و طرح آن بهوسیله این ستاد تهیه شده است .فالن کارخانهای که در
حال حاضر ماسوره برای چرخ خیاطی میسازد تبدیل میشود به کارخانه ای که ماسوره برای
ادوات جنگی باید بسازد .یکی دیگراز مأموریتهای محوله به ما پیشبینی تخلیه جمعیت این
ایالت است .آن هارا به کجا بایستـــی انتقال دهیم ،با چه وسیلهای به آن محل جدید برسانیم و
در آنجا به چه نحو اسکان داده شوند  .اینهامسائلی است که مــا اکنون که فراغت خاطر داریم
میبایستی بررسی و پیشبینی نمائیم  ،نه تنهادر این ایالت بلکه در تمـــــــام ایاالت فرانسه یک
چنین سازمانی مشغول کار و فعالیت است  ) .از سال  1307که پس از خاتمه تحصیالت به ایران
مراجعت کردم تمام سعی خود را به کار بردم شاید اولیاء امور متوجه شوند وجود یک چنین
تشکیالتی برای کشور ضرورت دارد .آن لحظه که کشور مورد حمله قرار گرفت دیگر مجالی
برای انجام این نوع پیشبینیها که هم مستلزم وقت است و هم فراغت خاطر باقی نمیمانــد.
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مام شب صدای شلیک توپهای قوای دشمن
تمام
که با شهر اهواز فاصـله زیادی نداشت شنیده میشد.
کارکنان ناحیه جنوب با این که میتوانستند دست زن
و بچههای خــود را بگیـــرند و به دهات اطــراف بروند
معـــــذالک حتـــی یکنفرشان هم غیبت نکرده ،همه
سرکار خود بودند و آنهائی هم که مأموریتی نداشتنـد
در سالـــــن و ابنیــه ایستگاه راه آهن منتظر دریافت
دستور بودند .ساعت  7صبح روز هفتم شهریور دیگر
گلوله های توپخانه قوای انگلیس به داخل شهر اهـــواز
اصابت مینمود .چند گلولـــه پشت کارخانه تعمیرات
لکوموتیو ایستگاه اهواز منفجر شد .در آنموقع سرهنگ مشیری به دفترم آمد و اظهار داشت
سرلشگر شاه بختی مایـــل است شما را مالقات نماید .به سربازخانه رفتم .دیدم وسط میدان
با حالت آشفته ای قدم می زند  ،بدون مقدمه عنوان کرد که دیگر قوای ما نمیتواند در مقابل
زره پوشهای قوای انگلیس مقاومت نماید .تصمیم گرفته ام هرچه زودتـــر آنچه که از قوا باقی
مانده بهمنطقه کوهستانی بفرستم و شهر اهواز را تخلیه کنم ،فوری دستور دهید چند قطار در
ایستگاه حاضرکنند که بدون فوت وقت تخلیه قوا انجام گیرد .با مالیمت بهایشان توجه دادم  ،ما
کارکنان راه آهن جملگی سربازان شما هستیم و حاضریم هر امری صادرمیکنید  ،با جان و دل
انجام دهیم ،ولی من پیشنهـاد میکنم به سربازان دستور دهید بهایستگاه نظامیه بروند و از آنجا
سوار قطار شوند.در همین موقع که مشغول صحبت بودیم رئیس دفتر راه آهن با عجله نزد ما آمد
وگفت ،فوری پای تلفن حاضر شوید .اعلیحضرت رضا شاه ميخواهند با شما صحبت کنند .من
نیز هرچه زودتر به ایستگاه راه آهن مراجعت کردم .تلفنچی ایستگاه راه آهن در شهرداری ،تلفن را
به باشگاه افسران که در خیابان سوم اسفند واقع بود وصل کرد .پای تلفن واالحضرت محمدرضا
پهلوی ،که در آن موقع عهدهدار مقام والیتعهدی ایران بودند ،گوشی را برداشتند .پس از اینکه
ادای احترام نمودم گفتند ،اعلیحضرت رضاشاه پهلوی میفرمایند« ،روز گذشته به تمام واحدهای
ارتش ایران دستور آتش بس دادهام تمام واحدها این دستور را بهموقع اجرا گذاردند ،جز لشکر
خوزستان .از مقامات انگلیس به ما چنین اطالع میدهند که آن لشکر دستور صادره را بهموقع
اجرا نگذارده ،فوری علتش را از فرمانده لشکرسوال نموده بهما اطالع دهید.
من به عجله مجدداً خود را به سربازخانه رسانیدم وپیام واالحضرت را به فرمانده لشکر
خوزستان رساندم .مرحوم سپهبد شاهبختی در جواب بهمن گفت به واالحضرت بگوئید تا این
لحظه هیچگونه دستور کتبی در بار ه آش بس وقطع زد وخورد به اینجانب نرسیده وتا زمانی که
دستور کتبی از طرف اعلیحضرت رضاشاه به اینجانب ابالﻍ نشود جنگ ادامه خواهد یافت .به
دفترم رفتم .گزارش سپهبد شاهبختی را به اطالع واالحضرت ولیعهد رسانیدم ،ایشان گفتند آنچه
مي گویم یادداشت کنید:
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«به فرمان مطاع اعلیحضرت همایون رضاشاه پهلوی مقرر است کلیه واحدهای ارتشی به
محض وصول این دستور میبایستی به زد وخورد با قوای بیگانه خاتمه داده ،نفراتی که در جبههها
هستند به سربازخانهها اعزام گردند».
اینجانب با عجله هرچه تمامتر خودم را به سربازخانه رسانیدم ودستور کتبی صادره را به
فرمانده لشکر خوزستان ،سپهبد شاه بختی ،ارائه دادم .پس از قرائت حکم صادره آن پیرمرد با
وقاری که تا چند لحظه قبل با کمال ابهت مشغول قدم زدن بود ناگهان مانند طفلی که پدرش را از
دست داده باشد شروع به گریستن نمود واز فرط غصه واندوه روی زمین نشست ،کاسکتش را از
سرش برداشت وبا دو دست بر سرش ميکوبید وميگفت :چند قطره خون ناقابلی که در بدن داشتم
نگذاشتند در راه خدمت به میهن نثار کنم!
همین که قدری آرام گرفت با دستمالم اشکهایش را از صورتش پاک کردم .به او گفتم شما
مانند یک سردار ویک سرباز فداکار آنچه در توان داشتید بهکار بردید وبا دست خالی در مقابل
دشمن بسیار نیرومند ایستادگی کردید ،قطع ًا پادشاه مملکت صالح کار کشور را در خاتمه یافتن
جنگ دانستهاند .ماهمه مطیع فرمان ایشان هستیم .ایشان را با اتومبیلم به دفترم آوردم تا شخص ًا
بهوسیله تلفن با واالحضرت ولیعهد تماس بگیرد واز صحت حکم صادره اطمینان حاصل کند.
موقعی که داخل ایستگاه راه آهن شدیم با اشاره من کارکنان راه آهن جنوب به قسمياز مرحوم
سپهبد شاهبختی تجلیل نمودند که ناراحتیهای چند دقیقه قبلش را فراموش کرد .پس از صحبت با
واالحضرت تقاضا کردایشان را به دفتر کارش برسانم تا دستورات الزم را صادر نماید.
بعد از اینکه وارد دفتر شدیم ،اظهار داشت شما به منزلهي فرزند من هستید .از شما دو تقاضا
دارم .اول اینکه ،چون در تمام لشکر خوزستان افسری که آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه داشته
باشد ندارم از شما تقاضا دارم خودتان مذاکرات آتشبس را با مقامات انگلیسی بهعهده بگیرید.
دوم ،چون احتمال دارد با وارد شدن قوای انگلیس به شهر اهواز سکونت من در آن شهر دیگر
عملی نباشد تقاضا دارم موافقت نمائید یکی از ابنیه راه آهن که در ساحل چپ کارون واقع
است در اختیار من قرار گیرد ،البته بهطور موقت ،چون پیشبینی ميکنم بهزودی بهتهران احضار
شوم .بهایشان پاسخ دادم با اینکه تماس و برخورد با اشخاصی که تا دیروز به طرف ما گلوله شلیک
مي کردند وبا آن نامردی وارد خاکمان شده اند برایم سهل وآسان نیست .اما برای انجام مذاکرات
با مقامات انگلیسی از همین لحظه اقدام مينمایم .شما هم از هم اکنون دستور دهید وسائل زندگی
تان را به عمارت شماره  6راه آهن که فع ً
ال در اختیار من است انتقال دهند .سوال کردند پس
خودتان کجا خواهید رفت؟ جواب دادم بهطوری که اطالع دارید ما یک باشگاه بسیار مجهزی
داریم .در آنجا موقت ًا اقامت خواهم نمود شاید اینجانب هم بهزودی عازم تهران گردم .چه یقین
دارم منظور از اشغال ایران استفاده از راهها و راهآهن ومنابع نفت این کشور است و بههیچوجه با
بودن ما در رأس این مشاغل موافقت نخواهند کرد.
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دفترتیمسارسپهبدشاهبختی
را ترک کردم وبه راهآهن آمده،
چند پرچم سفید تهیه کردم و
در اتومبیل سواریم قرار دادم
وبه طرف "کوت عبدالله" که
اولین ایستگاه پمپاژ نفت بود
و در  20کیلومتری شهر اهواز
واقع شده بود رهسپار شدم.
حدود پنچ کیلومتر از اهواز
دور شده بودم که ناگهان یک
گلوله الستیک چرخ ماشین
را پاره نمود .متوجه شدم به
خط مقدم جبهه قوای انگلیس رسیدهایم .پرچمهای سفید را از داخل اتومبیل بهحرکت در آوردم و
منتظر ماندم تا مأمورین انگلیس بهطرفم بیایند .طولی نکشید یک افسر هندی با شش سرباز آمدند،
به آنها گفتم :برای مذاکرات صلح آمدهام آیا میتوانم با فرمانده قوایشان مالقات نمایم؟ شش
ِ
اطراف ماشین من گذارد وخودش بهمحل قرارگاه فرماندهیشان حرکت نمود طولی
نفر سرباز را
نکشید سه افسر انگلیسی آمدند وعلت مراجعه اینجانب را جویا شدند .گفتم مأموریت دارم برای
انجام مذاکرات صلح با فرمانده شما مالقات نمایم ،اظهار داشتند فرمانده قوا در ایستگاه پمپاژ
"دارخوئین" که دومین ایستگاه محسوب ميشد ،اقامت دارد.
با یک اتومبیل زره پوش مرا به "دارخوئین" رسانیدند .قب ً
ال بهوسیله بیسیم اطالع داده بودند که
یک افسر ایرانی برای مالقات با فرمانده قوا عازم دارخوئین میباشد.
فرمانده قوای انگلیس ژنرال هاروی نام داشت ،قبل از اینکه بهقرار گاه نامبرده برسم در داالن
ایستگاه تلمبه خانه "دارخوئین" به یک افسر انگلیسی برخورد کردم که به نظرم آشنا ميآمد ،وقتی
که دقت کردم متوجه شدم همان قنسول انگلیس آقای گالوی در اهواز است که حاال لباس نظامي
پوشیده وگرداننده و راهنمای قوای مهاجم شدهاست .بهطرف من آمد واظهار داشت :من چه
ِ
خدمتی میتوانم برای شما انجام دهم؟ به ایشان گفتمِ :
ارتقای درجه شما را به
آقای گالوی ابتدا
درجه سرهنگی تبریک میگویم ودر ﺛانی مایلم هرچه زودتر با فرمانده قوای شما مالقات کنم و در
خصوص آتش بس که از مرکز دستورش واصل شده با ایشان مذاکره نمایم.
مرا به بنای دیگری که قرار گاه ژنرالها بود راهنمائی نمود ،چند دقیقه در اتاق انتظار ماندم تا
قنسول انگلیس در اهواز مذاکراتش را با ژنرال هاروی انجام دهد .در آن چند دقیقه مالقات هایی
که در طی خدمتم در اهواز با قنسول انگلیس که غالب ًا به دفتر کارم مراجعه میکردمانند پرده
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سینما از نظرم گذشت :آخرین مرتبهای که او را دیده بودم یک هفته قبل از وقایع شهریور 1320بود.
در آن روز صبح زود من در دفتر کارم در اهواز نشسته بودم رئیس دفتر اطالع داد یکنفرخارجی
میخواهد شما را مالقات نماید ،وقتی که وارد دفتر شد خودش را معرفی نمود .معلوم شد وابسته
نظاميسفارت آلمان در تهران است وقصد دارد برای بازدید از کشتی تجارتی آلمانی وسرنشینان
آ ن کشتیها به"بندر شاهپور" برود .از ایشان پرسیدم آیا برای مسافرت بهجنوب ومالقات با افراد
پناهنده آلمانی اجازه دولت را تحصیل کردهاید؟ نماینده از کیفی که در دست داشت یک نامه از
وزارت امورِخارجه ایران را ارائه داد که مطابق آن اجازه نامه میتوانست بهبندر شاهپور رفته ،با
ملوانان کشتی های تجارتی پناهنده مالقات نماید.
پس از اینکه مطمئن شدم مسافرت وابسته نظاميآلمان بهبندر شاهپور با اجازه دولت میباشد
به ایشان گفتم تا چند دقیقه دیگر قطار بندر شاهپور حرکت ميکند وهمان روز به اهواز برمیگردد،
چنانچه کاری داشته باشد به رئیس ایستگاه بندر شاهپور مراجعه کند .رئیس دفترم وابسته نظامي
سفارت آلمان را بهسکوی مسافری وقطاری که عازم بندر شاهپور بود راهنمائی نمود .نیم ساعت
پس از اینکه قطار بندر شاهپور بهراه افتاد قنسول انگلیس آقای گالوی در اهواز بهدفترم آمد
وگفت بایستی بالفاصله به بندر شاهپور حرکت نمایم .گفتم قطار بندر شاهپور حرکت کرده و
دیگر امروز وسیل ه نیست .مگر اينکه با یک درزين یا لکوموتیو سفرکنید .گفت هر وسیلهای که
در اختیارم بگذارید فرق نميکند .دستور دادم وسیله حرکتش را مهیا نمایند .نامبرده عازم بندر
شاهپور گردید .فردای آن روزچون میبایستی با مأمور بندر بهکار تخلیه کشتیها رسیدگی کنم،
ساعت چهار صبح با درزین به آن محل حرکت نمودم .از رئیس ایستگاه موضوع مسافرت وابسته
نظاميسفارت آلمان وعزیمت قنسول انگلیس را در همان روز جویا شدم .گفت در اینجا شایع
بود که منظور از مسافرت وابسته نظاميسفارت آلمان تحویل مقداری مواد محترقه به کشتی های
تجارتی بود .برای اینکه بتوانند در صورت لزوم کشتی را منهدم نمایند  ،قنسول انگلیس که با عجله
به بندر سفر کرده بود از چند عاملی که در بندر دارد در آن خصوص تحقیقاتی انجام داده است .بعد
از اینکه ناوچههای جنگی انگلیس به بندر شاهپور حملهور شد ند ،در نیمه های شب سوم شهریور
کشتی تجارتی آلمانی موسوم به هومن فلس با صدای مهیبی در دریا منفجر و بعد غرق گردید .یقین
حاصل کردم آنچه که رئیس ایستگاه بندر شاهپور راجع به مسافرت آن دو نفر نماینده کشورهای
خارجی بهآن بندر گفته بود حقیقت داشته است.
در این موقع مرا به دفتر کار ژنرالهاروی هدایت نمودند .برخالف انتظارم با گرميمرا پذیرفت
واظهار داشت ما دیروز منتظر آمدن شما بودیم
گفتم:
هر آینه شرکت نفت وسائل مخابراتی منطقه خوزستان را مختل نساخته بود من هم روز گذشته
برای انجام مذاکرات آتش بس نزد شما ميآمدم .اما تا ساعت  8امروز دستوری که تهران صادر
کرده بود به فرمانده لشکر خوزستان نرسیده.
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پرسید:
مگر او با بیسیم با تهران مربوط نیست؟
خجالت کشیدم بگویم حتی یک دستگاه بی
سیم در لشکر خوزستان وجود ندارد .گفت به
فرمانده لشکر بگوئید خودش به اینجا بیاید و
آنچه اسلحه دارد فوری تحویل دهد ونفراتش را
مرخﺺ کند تا داخل شهر اهواز شویم واز شما
هم که رئیس راه آهن هستید میخواهم دستور
دهید تا دستور ﺛانوی دیگر قطاری به طرف شمال حرکت نکند.
گفتم :
آقای ژنرال من پیشنهاد دیگری دارم .شما بایک زرهپوش به اتفاق کلنل گالوی و اینجانب
با هر اسکورتی که الزم ميدانید به اهواز بیایید و در خانه من با فرمانده لشکر مالقات ومذاکره
کنید .قطع ًا خیلی زود در کلیه امور به توافق خواهید رسید .آمدن او بهاینجا بینتیجه است چه او
مثل شما در تصمیمگیری آزاد نیست ،در خیلی از کارها بایستی به مرکز مراجعه وکسب تکلیف
نماید.
پس از تبادل نظر با قنسول انگلیس ،پیشنهاد اینجانب را پذیرفت .دستور داد یک زره پوش برای
رفتنمان به اهواز وچند زره پوش برای اسکورت آماده سازند.
ساعت یازده به اهواز رسیدیم .قبل از پیاده شدن از زره پوش از من سوال کرد شاهبختی ژنرال چند
ستاره است؟ گفتم:
ایشان درجه سرلشکری دارند و به حساب شما ژنرال دو ستاره هستند.
ژنرالهاروی بهاصطالح نظاميها ژنرال یک ستاره بود .وقتی که داخل منزلم که عمارت شماره 6
راه آهن بود رسیدیم شاهبختی در ایوان وسیعی که به طرف جنوب مشرف بود کنار میزی نشسته
بود .من متوجه شدم وقتی که ژنرال هاروی به داخل ایوان رسید کالهش را از سرش برداشت وبا
حالت احترام در مقابل شاهبختی ایستاد .سپهبد شاهبختی کاسکتش را از سرش برداشت وادای
احترام نمود.
مذاکرات با وساطت اینجانب وقنسول انگلیس وشخﺺ ﺛا لثی به نام کامیبال که رئیس شرکت
نفت اهواز بود آغاز گردید  .کامیبال با من آشنائی کامل داشت .چون همه روزه برای تعیین میزان
مواد نفتی که ميبایستی از اهواز به داخل کشور روانه شود به دفتر اینجانب مراجعه میکرد.
ژنرالهاروی از من سئوال نمود:
شما چه پیشنهاداتی دارید؟
گفتم :
در صورتی که موافقت کنید ،سربازانی که ما در جبههها داریم به اهواز احضار و در سربازخانه هائی
که سمت چپ ساحل کارون هستند مستقر شوند .بهتدریﺞ برای مرخﺺ کردن آنها با کسب
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اجازه از مرکز اقدام مینمائیم.شما هم دستور دهید قوای تحت فرماندهیتان داخل اهواز شوند،
از روی پل عبور کنند وبه خزعلیه که فع ً
ال مرکز عملیات شرکت نفت ایران وانگلیس است بروند
و در چادر وعمارات شرکت استقرار یابند.
در این بین کامیبال اعتراض کرد و گفت:
آقای سرگرد شما چندین هزار مهمان ناخوانده ِ
برای من میفرستید ،چهگونه از آنها پذیرائی کنم ؟
درجواب گفتم :
این مهمانها را خودتان دعوت نمودهاید و وظیفه خودتان است که از آنها پذیرائی کنید!!
با این مزاح که به حقیقت هم مقرون بود موضوع آمدن قوای انگلیس به شهر اهواز حل شد .باقی
ماند موضوع تحویل دادن اسلحه .تیمسار سپهبد شاهبختی بههیچوجه با تحویل اسلحه به مقامات
انگلیس موافق نبود .گفتم :در این خصوص ما به ستاد ارتش در تهران مراجعه مينمائیم شما هم
اگر الزم ميدانید توسط سفارت انگلیس در تهران با مقامات رسمي کشور که واجد اختیارات
الزم ميباشند تماس حاصل کنید .قضیه حل شد.
در این جا من الزم دانستم یک نکته را متذکر شوم ،گفتم  :آقای ژنرال هاروی چنانچه همین
االن داخل شهر اهواز بشویم خواهیم دید که تمام مغازهها بسته واکثر سکنه شهر را ترک نمودهاند
و به دهات اطراف رفتهاند .برای اینکه نظم وآرامش بر قرار گردد تقاضا داریم شما ترتیبی بدهید
که مأمورین نظامي بههیچوجه مزاحم سکنه شهر نشوند ،هرگونه احتیاجی داشته باشند ما توسط
دستگاهی که برای همین منظور بهوجود خواهیم آورد برآورده خواهیم ساخت .پس ازصرف
ل هاروی با
چای که آشپز وگماشته اینجانب سرباز وظیفه با سلیقه خاصی تهیه نموده بود ژنرا 
همراهانش خداحافظی نمود وبه قرارگاهی که در دارخوئین داشتند مراجعت نمودند.
پس از رفتن آن عده من به دفترم رفتم .رئیس دفتر گفت چندین مرتبه از تهران اطالع دادهاند که
واالحضرت ولیعهد در باشگاه میخواهد با شما صحبت کند .از تلفنچی ایستگاه تهران خواستم
تا مرا با باشگاه افسران مربوط سازد .واالحضرت سئوال نمودند چه اقداميبرای آتش بس انجام
گرفته؟ من به تفصیل آنچه که انجام شده بود بهاطالعشان رسانیدم .گفتند پای تلفن باشید تا من
گزارش کار را به عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه برسانم.
نیم ساعت بعد زنگ تلفن دفترم بهصدا درآمد .واالحضرت ولیعهد فرمودند گزارش کارها
را بهعرض رسانیدم .مقرر فرمودند سرلشکر محمد شاهبختی به پاس خدماتی که انجام دادهاند
از این تاریخ به درجه سپهبدی مفتخر میشوند واز آنجائی که بیش از یکسال از اعطای درجه
سرگردی بهشما نميگذرد مقرر فرمودند یک قطعه نشان «سپه» بهشما داده شود .از این عنایت
ملوکانه سپاسگزاری نموده بالفاصله به مالقات سرلشکر شاهبختی رفتم .با خودم دوستاره همراه
بردم که عباس قلی گماشته نظامياینجانب روی پاگونهاش نصب نمود .ساعت نزدیک  12بود در
خانهام دستور دادم دو گوسفند بیاورند وقربانی کنند .در آن موقع هیچ نمیتوانستم تصور کنم چه
خرج های دیگری در پیش است که معادل سه ماه حقوقم را خواهد بلعید.
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