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مغان در جنگ جهانی دوم

ـ سید محمد ابراهیمی
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تفکر ایجاد آلمان بزرگ و برتری نژاد ژرمن سبب شد که آدلف هیتلر از حدود سالهای 6391به مناطق اطراف تجاوز نماید و
کم کم به توسعه اراضی بپردازد اما این افکار در اول سپتامبر6393م (61شهریور )6961سبب شد که با حمله آلماان باه
لهستان جنگ جهانی دوم رسماً شروع گردد این جنگ تا 1سال بعد یعنی تا زمان صدور فرماان حملاه باه شاوروی های
تهدیدی برای کشور ما نداشت و حکومت ایران هم هر چند باطناً دلش با آلمانیها بود اما ظاهراً اعالم بی طرفی نمود اما
در  11ژوئن (6396اول تیر ماه  )6911واقعه ای در جنگ رخ داد که همه را به حیرت و شگفتی انداخت و اهمیات ایاران را
از لحاظ استراتژیکی افزایش داد.
بامداد یکشنبه  11ژوئن 6396آلمان در جبهه ای بطول یک هزار میل وارد جنگ با اتحاد جماهیر شاوروی شاد جنگای کاه
بقول ژنرال «هالدر» رئیس ستاد کل ارتش زمینی آلمان؛ « در بسیاری از نقاط سرحدی شوروی ها برای اقدامات نظامی
 ،حتی صف آرایی هم نکرده بودند و پیش از آنکه بتوانند به فکر مقاومت افتند سیل خروشان ارتش آلماان از سار ایشاان
گذشت»)6(.
چند روزبعد استالین در پیامی به چرچیل چنین نوشت؛ «قدرت مقاومت ما ضعیف شده و اتحاد جماهیر شوروی با تهدیاد
مرگ روبروست»)1(.
بعد از این پیام دولتهای انگلیس و آمریکا که مصمم به رساندن کمک نظاامی باه شاوروی بودناد در ژوئیاه 6396گارد هام
آمدند تا راههای کمک رسانی را بررسی نمایند در این جلسه سه راه مد نظر بود؛  -6انتقال مهمات از طریق دریای ژاپن
 -1کمک رسانی از طریق دریای شمال ،شمال روسیه و بنادر آرخانگلساک  -9ارساال امکاناات و تجهیازات زم از طریاق
ایران .راههای اول و دوم بخاطر امکان حمله کشتیهای ژاپن بعنوان متحد آلماان در دریاای ژاپان و نیاز حملاه زیردریاییهاای
آلمانی در دریای شمال و امکان شروع زود هنگام فصل سرما و یخبندان شمال روسیه غیر ممکن و راه کماک رساانی از
طریق ایران بجهت اینکه آسانترین و کم هزینه ترین و مطمئن ترین راه تشخیص داده شاد باه تصاویب رساید .بعاد از ایان
موضوع مقامات دولتهای مذکور برای اجرای این تصمیم گزینه ها را بررسی و چندین بار به مقامات ایران مراجعاه کردناد و
نهایتا وجود مستشاران آلمانی را در ایران بهانه قرار داده و تصمیم به اشغال ایران گرفتند.
هر چند چهار روز قبل از حمله نیروهای متفقین« ،رضاخان در  13مرداد 6911در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشاکده
افسری از فداکاری ارتش در صورت حمله به وطن سخن می گفات»( )9و یاا محماد سااعد سافیر کبیار ایاران در مساکو
اعالم کرد که ایران در مقابل هر تجاوزی به بهتارین وجاه ممکان از خویشاتن دفااع خواهاد کارد و یاا وزیار مختاار ایاران در
واشنگتن در 11مرداد 6911اظهار داشت که «ایران در مقابل ارتش بلشویک ناچار مقاومت خواهد کرد»( )9اماا سارانجام
در زمان موعود ارتش مدرنیزه و پرهیاهوی  611هزار نفری رضااخانی کاه ساالها در ماورد قادرت آن تبلیاد مای شاد بطاور
خجالت آور و خفت باری در برابر ارتش کشوری که درست  1ماه قبل بنابر نقل رئیس جمهور آن استالین؛ با تهدید مارگ
روبرو بود ،ازهم پاشید و تمام امیدها را به یاس تبدیل کرد.
بامداد سوم شهریور  6911نیروهای شوروی از شمال و انگلیس از جناو وارد خااک کشاورمان شادند .آقاای مهادوی در
تاریخ روابط خارجی ایران چنین می نویسد که ؛ «نیروهای شوروی مرکب از  1تیپ و پیاده نظام و موتوری در سه ساتون
وارد خاک ما شدند؛ ستون اول از ارس گذشته و بعد از تصرف ماکو و خاوی متوجاه رضاائیه و تبریاز شادند .ساتون دوم از
طریق آستارا و کرانه خزر به سوی اردبیل و انزلی و رشت سرازیر شدند و ستون ساوم از طریاق بنادر تارکمن وارد خااک
ایران شدند» ( )5اما آقای محمدیان اردی در مقاله ای تحت عنوان «اردبیل در جنگ جهانی دوم» این موضاوع را باا شار
بیشتری آورده اند که باه جهات اهمیات موضاوع باا تلخایص نقال مای نمااییم؛ «در باماداد شاهریور  6911ارتاش  99باه
فرماندهی سرلشگر هادی اف و ارتش  94به فرماندهی سرلشگر نوویکوف از طریق مرزهای لنکران و جلفا به کشور ماا
حمله کردند .در ارتش  99واحدهایی از لشگر  44که لشگرهای  141ا  919و  193تفنگدار کوهستانی را در بر می گرفت
همراه با لشگر  64سواره نظام کوهستانی حضور داشتند .این لشاگرها قبال از حملاه در منطقاه لنکاران مساتقر شاده
بودند که حمله به مناطق مغان ،آستارا ،نمین و اردبیل توسط واحدهایی از هماین لشاگرها انجاام گرفتاه اسات .نقشاه
حم له و برنامه اجرای آن توسط سپهبد دیمیتری کوزلوف سازماندهی شده و سرلشاگر فادورایوانوی تولباوخین از ساوی
ایشان به رهبری گروه عملیاتی منصو شده بود» ()1
در این هنگام در شهرهای مهم نزدیک مرز آذربایجان هم سه لشگر؛ لشگر رضائیه بفرماندهی سرلشگر معینای ،لشاگر
تبریز بفرماندهی سرلشگر ایرج مطبوعی و لشگر جدیدالتاسیس  65اردبیل بفرماندهی سرتیپ قادری مستقر بود .عالوه
بر قرارگاه لشگر  65در اردبیل دو هنگ پیاده هم وجود داشت و این مراکز مجموعأ سه هزار نیرو 11 ،کامیون سابک و 65
کامیون سنگین برای توپخانه و مهمات و غذا و آ داشتند.
در این ایام همچنین منطقه مغان که موضوع اصلی این نوشتار می باشد با سه دهساتان و دو قصابه ی در حاد شاهر و
صدها قشالق و آبادی یکی از مهمترین بخشهای چهارگانه شهرستان اردبیل بشمار می رفت و بجهت داشاتن بایش از
5111کیلومتر مربع وسعت ( )4و 111کیلومتر مرز مشترک با اتحاد جماهیر شوروی وقت ( )1از نظر نظامی حاائز اهمیات
فراوان بوده و از ساالهای  6131هاا  .ش شاهربانی و کالنترمارز و واحادی از ارتاش در قصابه گرمای مغاان مساتقر و باه
حفاظت از مرزها و برقراری امنیت بخصوص در راهها مشغول بود.
عمده پست های مرزی مغان که بعدها نام پاسگاه بخود گرفتند در آبادیها و قصبه های؛ آسالندوز ،پیرایواتلی ،بیله سوار،
گوی تپه ،مرادلی ،آزادلی ،آشاغا وان ،یوخاری اینی ،تولون و ...قرار داشتند .مرکز هادایت پساتهای مارزی کراناه رود آراز
یعنی آسالندوز و پیرایواتلی قصبه آسالندوز بود و سرهنگ عباس قلی خان قراچورلو فرمانده این مرکز باود .مرکاز هادایت
پستهای بیله سوار ،گوی تپه و مرادلی قصبه بیله ساوار باود و در ایان قصابه سارکالنترماکوئی متصادی اماور مرزباانی و
سرهنگ امیرقاسمی فرماندهی شهربانی را بر عهده داشت .مرکز هدایت پساتهای آزادلای ،وان ،اینای و تولاون قصابه
گرمی بود و در این قصبه سرکالنترارجمند بعنوان رئیس کالنتری مرز (مرزبانی) و سروان سیدعیسی خان کریمی بعنوان
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فرمانده ارتش گردان  1فرج آورمغان و سرهنگ افشار کاه باین اهاالی باه سالطان افشاار معاروف باوده بعناوان
رئیس شهربانی گرمی انجام وظیفه می کردند.
قبل از ورود به بحث شر چگونگی آغاز حمله به منطقه مرزی مغان زم است دو نکته مهم را که اکثر معمرین منطقه در
صحبتهایشان به آن اشاره می نمودند مد نظار قارار دهایم؛ نکتاه اول اینکاه در زماان حملاه بلشاویکها باه مغاان منااطق
عشایری بخصوص نواحی شمالی و مرکزی جلگه زرخیز مغان بخاطر کاو عشاایر و اساتقرار آنهاا در ییالقاات سااوا ن و
باغرو تقریبأ خالی از جمعیت بود و تنها در برخی از روستاها جمعیت کمی وجود داشت بنابراین نبود نیروهای عشایر این
مرزداران غیور ،که در جنگهای قبلی مانند دیواری مستحکم سد راه هر متجاوز می گشتند سبب شد کاه در ایان یاورش
مهاجمان با کمترین درگیری و مقاومت مواجه شوند .نکته دوم هم اینکه بخاطر اعمال سیاستهای تخته قاپو کردن عشایر
از یک سو و اجرای سیاستهای ضد دینی از جمله کشف حجا و نیز اعماال تبعیضاات اقتصاادی و تحقیار فرهناگ و زباان
ملت از سوی دیگر توسط رضاخان و همچنین آزار و اذیت مردم توساط ماامورین دولتای ،عشاایر و ماردم مارزدار مغاان از
دست حکومت ناراضی بودناد و بقاول ساالخوردگان « ریضااخانین جاماعاات آراسایندا سااققیزی چورومیشادی» بناابراین
روحیه مقاومت در برابر هجوم بیگانه را علی رغم دلبستگی وافر به وطن نداشتند و این تهاجم را بالیی می دانستند که
از جانب پروردگار بر سر رضاخان و عمال او آمده بود.
به هر حال بامداد روز سوم شهریور  6911هجوم نیروهای شاوروی باه خااک مغاان شاروع شاد .در منطقاه مارزی آراز از
شبانه روز قبل سرهنگ قراچورلاو باه پساتهای مارزی فرماان آمااده بااش داده و خاود مانظم باه آنهاا سار زده و تحرکاات
مشکوک روسها را در مرز ،به مرزبانی بیله سوار و گرمی اطالع میدهد .در بامداد سوم شهریورراس ساعت 9/91دقیقاه
صبح یکی از سرباز ان با مشاهده مهاجمان روسی که مخفیانه در حال عباور از آراز باه طارف پسات پیرایاواتلی باوده اناد
بسویشان آتش می گشاید و در این نوار مرزی اولین درگیری از همین نقطه آغاز می شود .صدای تیرهای طرفین سابب
می شود که اهالی پیرایواتلی بیدار شده و بکمک سربازان بشتابند .با آمدن اهالی و روحیه گرفتن سربازان مهاجمان باا
چند کشته و مجرو مجبور به عقب نشینی می شوند .چند ساعت بعد نزدیک ساعت  4/11صبح کاه گازارش مقاومات
این پست مرزی به با مخابره می شودنیروهای مجهز به تیربار و مسلسل به این قسمت اعزام می گردد رئیس پسات
با دیدن امکانات و تجهیزات مهاجمان و خود و نا امید بودن از امکان کمک رسانی از سوی مقامات خودی مجبور می شود
اهالی را از ترس کشته شدن از پاسگاه خارج و در بیشاه زارهاا و جنگلهاای اطاراف آراز پنااه دهاد و خاود و ساربازان باه
محافظت از پاسگاه می پردازند تا اینکه در حوالی ظهر شدت حمالت مهاجمان بیشاتر شاده و بعاد از شاهادت و زخمای
شدن فرمانده و سربازان ،پاسگاه سقوط می کند ومجروحاان در حاال عقاب نشاینی بطارف گرمای مغاان گرفتاار گرماا و
تشنگی شده و در راه تلف می شوند .از مشهورترین افراد روستا که در ایان درگیاری جاناناه تاا آخارین نفاس همگاام باا
سربازان پست مرزی در برابر مهاجمان ایستاده و نهایتأ شهید می شود مرحوم با کیشی پسر رئیس طایفاه پیرایاواتلی
می باشد که پیرمردان از شجاعتها و قهرمانیهای ایشان در این نبرد به نیکی یاد می کنند.
در هر سه پست حوزه مرکز بیله سوارمغان درگیری شدیدی روی می دهد .در پست مرزی گوی تپه حدود ساعت 5/91
درگیری شروع می شود وفرمانده پاسگاه گروهبان سید اصلی و سربازان ایشان بعد از حدود دو ساعت مقاومات جاناناه
همگی شهید شده و پاسگاه سقوط می کند و بعد از چهار روز برخی از اهالی با مذاکره با فرمانده نیروهای متجااوز کاه
در پاسگاه مستقر شده بودند جنازه شهدا را دریافات و در کناار رود مارزی بلغارچاایی بخااک مای ساپارند .پسات مارزی
مرادلی هم بطور غافلگیرانه به دام دشمن افتاده و همه نیروهای موجود در آن شهید می شاوند .اماا خونباارترین حادثاه
این جنگ در این حوزه در قصبه بیله سوار روی میدهد .حوالی ساعت  9-9/5صبح حمله نیروهاای مهااجم باه ایان شاهر
آغاز می شود و به محض شاروع عملیاات ساربازان باا همکااری برخای از اهاالی باا وجاود کمای تعاداد نیارو نسابت باه
مهاجمان و فرار برخی از فرماندهانشان از صحنه جنگ ،شجاعانه تا ظهر روز سوم شهریور در برابر روسها ایستادگی می
نمایند اما از این موقع عالرغم مقاومت جانانه با کمبود شدید امکاناات و تجهیازات جنگای مواجاه شاده و تاوان خاود را از
دست می دهند و بغیر از سرهنگ امیر قاسمی و استوار سید ابراهیمی که اسیر می شاوند هماه کاادر شاهربانی باه
شهادت می رسند .غیر از نیروهای شهربانی ،اکثر نیروهای مرزبانی هم باا وجاود مقاومات دلیراناه شاهید مای شاوند.
اسامی برخی از این نیروها چون قاسمعلی و ابوالفضل که شکمش با سارنیزه تجااوزگران دریاده شاد ،بخااطر مقاومات
قهرمانانه از وطن در برابر مهاجمان هنوز هم در محافل شنیده می شاود .جناازه شاهدا تاا ساه روز بعاد هناوز در اطاراف
پاسگاه پراکنده بوده تا اینکه در این روز اهالی در نزدیکی مرز در جنو شرق پاسگاه با کندن دو گودال آنها را بطور دسته
جمعی دفن نمودند و این محل امروزه با نام مزار شاهدای گمناام جناگ جهاانی دوم مشاهور اسات .بناا باه نقال و قاول
معمرین محلی تعداد شهدای این حادثه بیله سوارمغان بغیر از دو نفار از اهاالی غیرنظاامی ،یاک گروهباان و شاش نفار
امنیه (سرباز) بوده است.
آقای حیدر محمدیان اردی هم در مقاله اردبیل در جنگ جهانی دوم در خصوص حوادث سوم شهریور بیله سوار چنین می
نویسد؛ « در شب اول شهریور صدای هواپیما در آسمان بیله سوار پیچیده و مردم را متوحش ساخت .در قبل از ظهر این
روز در شهر بین مردم شایع شد که سرکالنتر ماکویی ساعت  1صبح فرار کرده است .این خبر بر وحشتی که در مردم از
شب گذشته ایجاد شده بود افزود .عصر آن روز رسدبان یکم امیرقاسمی رئیس شهربانی بیلاه ساوار باین ماردم رفتاه و
آنها را دلداری داده و از بیطرفی ایران در جنگ داد سخن رانده به مردم وعده و وعیدهایی داد .بامداد سوم شاهریور بیلاه
سوار جزو اولین نقاطی بود که مورد یورش قرار گرفت)3( .
در حوزه نوار مرزی گرمی مغان هم در اغلب پستهای مرزی درگیریهایی روی داده که سبب شهادت عده ای از اهاالی و
مرزدارن این خطه گردیده است .روز اول شهریور حوالی ساعت  5بعد از ظهر چهار فروند هواپیما یاا بقاول اهاالی «ایاری
پا ن» روسی از طریق مرز موران وارد منطقه شده و بعد از گشت زنی در حریم هوایی موران ،اوجارلی ،برزند و ارتفاعات
خوروزلی و ریختن اعالمیه هایی ،به آنسوی مرز برگردند .آقای محمادیان اردی در خصاوص ایان اعالمیاه هاا چناین آورده
است« :هر کسی در تکاپوی بود تا برگی از این اوراق را بدست آورد .بیسوادان برای خواندن آنها را به افراد باساواد مای
دادند تا از متن آن مطلع شوند .ورقه ها به دو زبان فارسی و ترکی نوشته شده بود و در آن آمده بود؛ چون ساتون پانجم
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آلمان در ایران استقرا یافته بود و این خطر بزرگی برای دولت شوروی محسو میشود بنا به قرارداد  6316ایران
و شوروی ،که به شوروی اجازه می دهد هر زمانی که از خاک ایران خطری متوجه دولات شاوروی شاود دولات شاوروی
مجاز است قوای خود را وارد ایران نماید و پس از دفع خطار قاوای شاوروی از ایاران خاارج خواهناد شاد ،وارد ایاران شاده
است» )61( .در این حال اهالی که برای دیدن هواپیماها و پیدا کردن برگه ای از اعالمیه ها بیرون آمده بودند همه نگران
و مظطر بوده اند تا اینکه حدود  9-1ساعت بعد و کمی مانده به وقت اذان مغار دوبااره صادای هواپیماهاا ماردم را باه
بیرون خانه ها کشاند و بر ترس اهالی افزود و این سر و صداها تا نصاف شاب همچناان سابب دلهاره اهاالی باود .آقاای
رستم سلمانی یکی از معمرین محلی ساکن اوماستان نقل میکند که وقتی یکی از فرزندانم هنگام آمدن از جبهه هاای
جنگ ایران و عراق چگونگی بمباران مناطق دزفول و اندیمشک را توسط هواپیماهای عراقی را بازگو مای کارد صاحنه روز
حمله هواپیماهای روس در جلو چشمم مجسم شد .فردای آن روز از همه طوایف و آبادیهاا ،افارادی بارای خبار گارفتن از
اوضاع ،خود را به قصبه گرمی رسانده بودند .بنا به گفته مطلعین ،بازار و قهوه خانه ها پر از افرادی بود کاه نگاران اوضااع
پیش آمده بودند .در حوالی ظهر سرکالنترارجمند فرمانده کالنتری مرزمغان قطعه گرمی باه هماراه اماامی بخشادارمغان
جلو مسجد جامع آمده و مردم را در جریان آخرین وضعیت جنگ آلمان و شوروی قرارداده و اعالم می کند که باا توجاه باه
اینکه کشورهای همپیمان شوروی قصد دارند از طریق کشاور ماا باه جبهاه هاا کمکهاای نظاامی نمایناد ولای ماا اعاالم
بیطرفی کرده و نمی گذاریم از خاکمان استفاده کنند این تحرکات مرزی جهت ترساندن دولت بوده و جای نگرانی نیست.
معمو در چنین روزهای سخت مردم برای کسب تکلیف و یا استفاده از راهنمایی ها و اندرزها به افرادی خاصی مراجعه
می کنند و از آنها سخن می شنوند و آرامش می گیرند .در این قسمت جا دارد یاد و خاطره آقایان شیخ علی مجتهد (از
روحانیان باسواد گرمی که به درجه اجتهاد هم رسیده و درمسجد قا باشی که آنزمان باه «باوز مساجد» معاروف باوده،
هم امام جماعت بوده و هم به کار مکتب داری می پرداخته) ،شیخ رو هللا حضرتی (اماام جماعات مساجد جاامع) ماال
محسن بهشتی (از افاراد عاالم و باساواد شاهر) ،عزیاز عماادی (مادیر مدرساه دولتای شااهپور آن زماان) ،حااج داداش
(محمدحسین) نعمتی (معلم مدرسه گرمی) ،کربالی ایدیل خان (عادل خان) خاانی (از ریاش سافیدان شاهر) ،محماود
خان سلطانی (دهبان وقت قصبه گرمی) و ...که در آرام کردن ماردم و روحیاه دادن باه آنهاا نقاش ارزناده ای داشاته اناد
گرامی بداریم و از آنها به نیکی یاد نماییم.
بدین طریق بعد از ظهر مردم آرام شاده و نگرانیهاا از باین رفتاه و آراماش باه منطقاه بااز مای گاردد اماا باه نقال مشاهد
حضرتقلی ایزدی از معمرین روستای قوزلو مرحوم سادات خان ساکن روستای قوزلو و از قهرمانان نامی منطقه که شار
حالش در همین نوشتار خواهد آمد عصر روز دوم شهریورماه از آنسوی مرز خبر می آورد که روسها فردا صبح قصد حملاه
به کشور ما را دارند این خبر دوباره مردم را نگران می سازد .چند ساعت بعد سلطان فتح هللا از درجه داران ارتش گرمی
به روستای قوزلو آمده و با سادات خان دیدار کرده و باعجله به گرمای برمای گاردد .گویاا ایشاان بعاد از خباردار شادن از
موضوع شب هنگام با برخی از فرماندهان و درجه داران مستقر در گرمی و نیز بخشدار و برخای دیگار از روساای ادارات،
شهر را به مقصد اردبیل ترک میکنند.
طبق برنامه ،بامداد سوم شهریور حدود ساعت  9یا  9/61صبح واحدهایی از نیروهای ارتش شوروی با حمایت هواپیماها
از چندین نقطه مرزی از جمله آزادلی ،آشاغا وان ،یوخاری اینی ،ارتفاعات اطاراف تولاون تاا چاوون گاونش و… باه منطقاه
حمله می نمایند و قرار برآن بوده تا در گرمی بهم بپیوندند .در پست مرزی آزادلی یکی از سربازان نگهبان با دیادن عباور
نیروها از بلغارچایی به رویشان آتش می گشاید و درگیری شروع مای شاود فرماناده پاساگاه کاه گروهباان علیازاده ناام
داشته و سراسیمه از خوا بیدار شده و جهت بررسی اوضاع بدون آمادگی به بیرون پاسگاه رفته بود در دم مورد اصابت
تیر قرار گرفته و شهید می شود و سربازان هم که تعدادشان هفت نفر بوده و یکی از آنهاا هام ظااهرز از اهاالی منطقاه
(حوالی پارساآباد) بوده تا آخرین نفس جنگیده و یکی یکی مورد اصابت تیر قرار گرفته و شهید می شوند .باه نقال آقاای
هاشمیان از اهالی روستا« ،روسها بعد از سقوط پاسگاه جنازه همه شهدا را به چاهی در حیااط پاساگاه مای ریزناد» و
بدون برخورد با اهالی راهی گرمی می شوند در طول راه با تهدید برخی روستاها و شلیک تیرهای هوایی تا ساعت 5-9
عصر خود را به نزدیکی گرمی رسانده و درمنطقه معروف به سااپاند داشای در ارتفاعاات حاد فاصال گرمای و ایزماارا ،در
دئوقا سی که مشرف به شهر مخصوصا مشرف به مراکز اداری و نظامی آن زمان گرمی یعنای محاالت یوخااری بااش،
قاراخان داغی ،بازار و قا باشی بوده سنگر می گیرند.
گروه دیگر مهاجمان از طریق پاسگاه «پیره مته» که روبروی پست مرزی آشاغا وان قرار داشته و هنوز هم موجاود اسات
راس ساعت 5/5صبح به این پست حمله می نمایند وکیل باشی این پست که گروهبان پیرزاده نام داشاته باه مقاومات
برخواسته و تا آخرین تیر جنگ کرده و نهایتا شهید می شود و بدنبال آن سربازان اسیر شده و پاساگاه ساقوط میکناد در
روستا یک نفرمرد و یک نفر هم زن که بدون توجه به دستور روسها مبنی بر ماندن در خانه بیرون آمده بودناد ماورد هادف
قرار گرفته و شهید می شوند .در این موقع مرحوم سادات خان همراه با چند تان از همرزماان خاود کاه شاب را در خاناه
یکی از دوستان خود بنام هزارخان در روستای موخوش منتظر حمله روسها بوده با اطالع از شاروع حملاه از آنجاا حرکات
می کنند تا در نقطه ای مناسب سنگر گرفته و به یاری نظامیان بشتابند .اما روسها از طریق یکی از جاسوسان خود کاه
چنین افرادی بین اهالی به «ایش بیلیون» معروف بوده اند موقعیت ایشان را دانسته و به تعقیاب شاان مای پردازناد .در
با ی کوه میروداغی درگیری سادات خان و همرزمانش با مهاجمان روس که ایشان را تعقیب می کارده اناد شاروع مای
شود و ایشان در حالیکه چند نفر از روسها را کشته و زخمی می نماید بطرف روستای بورک آباد عقب نشینی کرده و در
میان جنگلهای منطقه پناه می گیرند و روسها از ترس باه تلاه افتاادن نمیتوانناد باه جنگال وارد شاوند و بطارف روساتای
پرمئییر رفته و ازراه اوساوران ،کاا ن ،گیگاال و بای اره خاود را باه اطاراف روساتای قوزلاو مای رساانند .باه نقال مشاهد
حضرتقلی ایزدی از معمرین محلی با تیراندازی روسها در محل معروف به «تپه دالی» در حد فاصل روساتاهای بای اره و
قوزلو ،اهالی قوزلو متوجه حمله روسها می شوند .بعدها معلوم می شود که در این تیراندازی گویا روسها سربازان اسیر
گرفته از مرزها ،مخصوصا پست مرزی آشاغا وان را به شهادت رسانده و در همان محل دفن کرده اند.
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گروه بعدی مهاجمان از طریق ارتفاعات شیناوارداغی وارد منطقه شده و درست موقع اذان ظهر به پست مرزی
تازه تاسیس اینی که در روستای یوخاری اینی واقع بوده حمله می نمایند .در اولین برخورد ،وکیل باشی این پست را که
جوانی مومن و مسلمان بنام مجید مراغه ای بوده در حال وضو گرفتن در حیاط پست به شهادت مای رساانند .ساربازان
پست که تنها دو نفر بوده اند به محض مشاهده نیروهای مهاجم از در پشتی به روستائیان پناهنده مای شاوند .روساها
وارد پست شده و ابتدا دو اسب این پست مرزی را که در حیاط بسته شده بودند به تیر می کشند و سپس کلیه وسایل
و تجهیزات پست را غارت کرده و اهالی را در صورت خارج شدن از خانه به مرگ تهدید مای کنناد .در ایان هنگاام یکای از
اهالی بنام صفدر بیدار را که بی خبر از موضوع وارد روستا شده بود مورد اصابت تیر قرار داده و از ناحیه آرنج زخمی مای
نمایند .در حالیکه خبر حمله روسها در روستا پیچیده و هی کس جرات خارج شدن از خانه را نداشته یکی از اهالی بناام
آقابا منصوری به قصد درگیری اسلحه خود را برداشته و از خانه خارج می شود اما غافلگیرانه از پشت مورد هجاوم واقاع
شده و شهید می شود .روسها بعد از چند ساعت ماندن در این روستا از آنجا بطرف روستای قوزلو حرکت کارده و حادود
ساعت  9/5عصر در روستای قوزلو به گروه قبلی پیوساته و از تارس مرحاوم ساادات خاان جارات نمای کنناد وارد روساتا
شوند و فقط در هنگام عبور از کنار روستا یکی از آنها با صدای بلند اعالم می کند که به سادات خاان بگوییاد کاه بازودی
کارایشان را یکسره خواهیم کرد .به نقل اهالی مرحوم سادات خان بهمراه چناد نفار از همرزماان و همسانگران خاود ،در
این هنگام در محل معروف به «تپه قاباغی» که مشرف به روستاست سنگر گرفته و روسها را تعقیب می کرده کاه اگار
در روستا دست بکاری زدند فورا وارد عمل شود .به هر حال ایشان بادون درگیاری از قوزلاو رد شاده و بعاد از پشات سار
نهادن روستای ایزمارا و شلیک چند تیر هوایی در آنجا ،حوالی ساعت 5عصر خود را به دئوقا سی ،محل اتراق گروه اول
می رسانند .هنگام غرو چندین توپ بطرف گرمی شلیک میکنند که بنا بر نقل معمرین تنها یکی از آنها به دیوار شرقی
حیاط مدرسه شاهپور(خواجه نصیر سالهای بعد) اصابت می کند که تا سالها بعد محال آن مشاخص باوده و خااطرات آن
ایام را در یاد اهالی زنده می ساخت .این توپها سبب ترس اهالی شده و بسیاری باه روساتاهای اطاراف نازد فامیلهاا و
دوستان و آشنایان فرار می کنند و بسیاری هم در محاالت در خاناه روحاانیون و ریاش سافیدان و روساای ادارت و افاراد
بانفوذ شهر که قبال از برخی از آنها نام بردیم اجتماع کرده و شب را در آنجا صبح می کنند.
آن شب هی کس علت وارد نشدن نیروهای روس به گرمی را نمی دانسته اما بعدها معلوم می شود کاه گویاا باه آنهاا
خبر داده بوده اند که در گرمی عالوه بر واحدهای نظامی ،روسای طوایف و افراد محل همگی متحد شده و پیمان بساته
اند که در صورت ورود مهاجمان به شهر تا آخرین نفس مبارزه کنند .حتی نگهبانان روس سر و صدا و تحرکات اهالی را که
تا صبح آرام و قرار نداشته اند به حسا آماده شدن برای نبرد قلمداد کرده و لحظه به لحظه این تحرکات را به با گزارش
داده و از مقامات با درخواست نیرو و تجهیزات می نمایند .صبح فردا حوالی ساعت  3/5بعد از رسیدن نیروهای کمکی و
تجهیزات ،فرمانده آنها که به احتمال زیاد «وارتان اوف» نام داشته ،به شهر نزدیک شاده و ایان پیاام را از طریاق پیاک باه
شهر می رساند که؛ «نه ب ا خودتان کار داریم و نه با نظامیانتان  ،اگر می خواهیاد کسای از طارفین کشاته نشاود اجاازه
دهید تا در محل مدرسه گرمی که نه مرکز نظامی است و ناه مرکاز اداری مساتقر شاویم » ریاش سافیدان و روحاانیون
غافل از اصل موضوع با دیدن مالطفت و مهربانی روسها این پیام را بهتارین پیاام از ساوی یاک نیاروی مهااجم دانساته و
اجازه ورود می دهند .روسها با این نیت که مرکز گردان  1فرج آور مغان که در قا باشی بوده و نیز مرکز مرزباانی واقاع در
محل فعلی مخابرات قدیم در شرق مسجد جامال خانلی (صاحب الزمان فعلی) و نیز مرکز شهربانی واقع در محل فعلی
شهرداری پر از نیروهای نظامی است از راه محله کوتاول وارد شاده و بعاد از عباور از پال تاک دهاناه واقاع در حاد فاصال
چشمه باشی و قا باشی که یادگار دوران قاجاریه و به «داش کورپو» معروف باوده و در ساالهای اخیار مانناد ساایر آثاار
تاریخی شهر چون مدرسه خواجه نصیر و ساختمان برخی ادارات و نیز حمامهای تاریخی گرمی تخریب گردید ،وارد آشاغا
بازار شده و از آنجا بطرف مدرسه گرمی رفته و در آنجا اوتراق می نمایند و بدین طریق گرمی بدون کوچکترین درگیری اما
یکروز بعاد از اکثار شاهرهای آذربایجاان چاون آساتارا ،اردبیال ،جلفاا ،مااکو  ،خاوی ،رضاائیه ،تبریاز و  ...یعنای روز چهاارم
شهریور6911بدست روسها می افتد و آنها دو سه روز بعد می فهمند که نظامیان محل قبل از آمادن میهماناان ناخواناده
فرار را برقرار ترجیح داده و پست های خود را خالی کرده اند.
اما به نقل اهالی گروه اصلی نیروهای مهاجم از منطقه دئمان ( )Demanکه شامل نقااط مارزی و ارتفاعاات از تولاون تاا
جنو غر چوون گونش را شامل میشود وارد خاک منطقه شده و بعد از حمله تا نواحی برزند راهی اردبیل می شوند.
آقای میرسیا نصیری از معمرین روستای تولون چگونگی حمله روسها را چنین بیان نمودند« :صبح اول وقت روسها بعاد
از حمله به تولون ابتدا فردی بنام کامران را گروگان گرفته و از ایشاان بارای تصارف پاساگاه بعناوان راهنماا اساتفاده مای
نمایند .صدای گریه و هیاهوی مادر ایشان بسیاری از اهالی را از خوا بیدار می کند و اهالی با مشاهده حملاه روساها
به ارتفاعات اطاراف روساتا فارار میکنناد .در پاساگاه تولاون کاه آن موقاع در مرکاز روساتا و در خاناه یکای از اهاالی بناام
«شاهمار» مستقر بوده بر اثر انفجار نارنجک توسط روسها رئیس پاسگاه که مجید علیقلی نام داشته به همراه یکای از
سربازان بنام احمد ،شهید و بقیه پنج سرباز پاسگاه اسیر میشوند سپس پاسگاه سقوط و وسایل و تجهیزات و حتی دو
اسب پاسگاه هم به غنیمت روسها درمی آید .در این موقع یک هواپیماای سایاه رناگ روسای وارد حاریم هاوایی تولاون
میشود که روسها با منور به آن عالمت می دهند و بعاد از آن هواپیماا یکساره بطارف گرمای مای رود .در تولاون یکای از
اهالی بنام میرعزیز حسینی هم هنگام فرار از روستا در «قوردلی دره» مورد اصابت تیر قارار گرفتاه و شاهید مای شاود.
اهالی تا دو روز جرات آمدن به روستا را نداشته اند تا اینکه بعد از آن آمده و جنازه شهدا را در قبرستان دفن می نمایند و
از آن سالها پنجشنبه هر هفته ،مردم سر مزار ایشان رفته و به رو آن مرزداران فاتحه نثار مای کنناد .چناد ساال بعاد از
انقال توسط رئیس پاسگاهی بنام «جیلوده» مقبره آنها به شکل امروزی درست می شود».
آقای کربالی یاور ندائی ساکن قافارکندی در خصوص وضعیت این قسمت از نقاط مرزی چنین می گوید« :صابح اول وقات
با صدای یکی از نوکران یدهللا خان که از با ی کوه خبر حمله روسها را اعالم می کرد موضوع را فهمیدیم و همه کوچک و
بزرگ بطرف برزند فرار کردیم در نزدیکی برزند و در محل معروف به «یاستی بو غ» ،هواپیماهای روسی که بین اهالی به
«بالون» و «ایری پا ن» معروف بودند در با ی سر ما ظاهر شدند همه در زیر درخت و درختچه های اطراف پنااه گارفتیم
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ناگهان تعدادی از سالداتها رسیده و به روسی چیزهایی گفتند .دو نفر از اهالی بنامهای عبدالعلی و نیفتی که
مسلط به زبان روسی بودند پیش آمده و با آنها صحبت کردند .آنها پرسیدند که چرا فرار می کنید ،ایشان گفتند؛ از تارس
شما ،روسها گفتند که ما با اهالی کاری نداریم و مردم با شنیدن این سخنان به طرف روستا برگشتند .در این قسمت از
مرز اتفاق خاصی نیافتاده جز اینکه در لنگان روسها یکی از اهالی را که احتما «ائلدار» ناام داشاته و بعاد از آبیااری بااغ
خود ،بیل را روی دوش انداخته و در راه رفتن به خانه بوده باه خیاال اینکاه نظاامی و دارای اسالحه میباشاد باه شاهادت
میرسانند .در همین موقع در روستای گیالرلی هم یکی دیگر از اهالی را که از فرزندان شخصی بنام «قااراش» باوده و از
گرمی عازم روستا بوده مورد اصابت تیر قرار می دهند».
به هر حال با اشغال گرمی و با تبدیل تنها مدرسه این شهر به پادگان نظامی ،ادارات و مراکز دولتی و حتی بازار ،چندین
روز کامال تعطیل شده و مردم برای تهیه وسایل سخت در مضیقه می افتند .اما علی رغم تعطیلی ادارات کاه تاا ماههاا
بعد ادامه داشته بازار کم کم از روزهای دهم و یازدهم شهریور باز می شود.
هر چند روزهای اولیه نزدیک به اشغال منطقاه ،بخااطر تهدیاد روساها و تارس و دلهاره اهاالی ،کسای جارات حارف زدن
نداشت اما بودند افراد باغیرت و شجاعی که با گذشت ایام در محافل و مجالس از اشغال وطن اظهاار نارضاایتی کارده و
مردم را علیه روسها تحریک می کردند .این جریانات توسط عوامل و جاسوساان ارتاش سارخ باه اطاالع آنهاا مای رساید
بنابراین چند هفته بعد تعقیب و دستگیری و آزار و اذیت برخی از اهالی در منطقه شروع شد .این آزار و اذیتها گاها منجر
به حوادثی شده که از جنایات سوم شهریور هم فجیع تر و وحشیانه تر بود از جمله حوادث مرتبط باا جناگ جهاانی دوم
منطقه گرمی شهادت مرحوم سادات خان از قهرمانان و مبارزان نامی مغان بدست اشغالگران می باشد.
مرحوم سید سادات خان حسن اوغلي در حدود سال 6141ها.ش در روستاي پئريمبئل از روستاهاي طايفه خلیفاه لاوي
مغان که فعال در آنسوي مرز قرار دارد در خانواده ای مذهبی متولد شده بود .پدرش مرحوم سیدحسن همواره با ماموران
کمونیستی درگیری داشته و سرانجام در یکی از این درگیریها شهید میشود .ساید ساادات خاان در دوره جاواني بخااطر
خوانخواهی پدر و ادامه دادن راه آن و درگیر شدن با نیروهاي ارتش کمونیستي شوروي دستگیر و به سیبري تبعید ماي
شود .بعد از چند سال ،با يکي از خلبانان که هر ماه يکي دوبار آذوقه تبعیديها را مي آورده آشنا شده و توساط ايشاان از
آن منطقه فرار مي کند و پس از طي مشقتهاي زيااد از طرياق بااکو و لنکاران باه زادگااهش برماي گاردد .اماا چاون ماي
دانسته روسها حتما به دنبالش خواهند آمد ،دست نامزد خود را گرفته و خود را به اين سوي مرز مي رساند و بخاطر هم
طايفه وخويشاوند بودن با اهالي قوزلو ،اين روستا را براي سکونت برمي گزيند و تا آخر عمر در آن ساکن مي شود.
ایشان بخاطر تحت تعقیب بودن همواره زندگي مخفیانه داشته و شبها به درگیري با روسها و راهزنان و اشرار و روزها به
اسااتراحت مااي پرداختااه اساات و بخاااطر مهااارت فااوق العاااده در اسااب سااواري و تیراناادازي تلفااات زيااادي بااه نیروهاااي
کمونیستی شوروي وارد مي ساخته است .حرکت چريکي ايشان بقدري ترس در دل روسها و راهزنان انداخته باوده کاه
حتي بسیاري از آنها با شنیدن نام آن مرحوم هراسان پا به فرار مي شده اند .اسیر ساختن دهها نفر از سربازان روس با
چو دستي و زد و خورد انفرادي وي با دهها نفر از نظامیان شوروي و غافلگیری و تسخیر چندین پاساگاه و پخاش ماواد
غذایی آنها بین محرومان و نیز شجاعتهاي او در برخورد با راهزنان و اشرار که به روستاهای منطقه تعارض مي کردند هر
کدام داستاني شنیدني دارد .باه هرحاال ايشاان پاس از عماري مباارزه باا اشاغالگران روس و راهزناان و اشارار منطقاه،
سرانجام در جریان جنگ جهانی دوم به طرز فجیعي به دست روسها به شهادت مي رسد که به شار آن ماي پاردازيم؛
همچنانکه بیان شد مرحوم سید سادات خان همواره بخاطر تحت تعقیب بودن ،زندگي مخفیاناه اي داشاته و های کاس
دقیقاا محال اسااتراحت وي را نماي دانسااته اسات .ساارانجام بعاد از ساالها جسااتجو ،روساها بوساایله گماشاته گااان و
جاسوسان خود که در منطقه براي دستگیااري ايشان اجیر کرده بودند مطلع مي شوند که شب را درخانه خاود در قوزلاو
خواهد بود .بدنبال آن شبانه با نیروهاي ويژه 19نفری به محاصره روستا و خانه آن مرحوم مي پردازند.
مرحوم سید سادات خان بعد از آگاهي از موضوع به زد و خورد با آنها مي پردازد .صداي گلوله هاي دو طارف در ساحرگاه
روز 11مهرماه سال 6911هجري شمسي یعنی درست  51روز بعد ازاشغال منطقه ،خاطره از ياد نرفتناي را باراي ماردم
روستا مي آفريند .بعد از ساعتها تیراندازي و در حالیکه دو نفر از روسها بر اثر اصابت گلوله اين مبارز نستوه کشته و 4نفر
زخمي میشوند سرانجام تفنگشان گیر مي کند .در اين حال با دست خالي از پنجره پشت بام به سوي يکي از نیروهاي
روسي هجوم برده و بعد از خفه کردن او ،اسلحه او را گرفته و در حال وارد شدن به خانه از پشت مورد اصابت گلوله قرار
میگیرد با اين حال باز تا آخرين نفس به مبارزه ادامه داده ،بخاطر رفتن خون زياد توان خود را از دست مي دهد و به زماین
مي افتد .روسها بعد از ساعتها معطلي و در حالیکه از ترس جرات نزديک شدن به پیکر بي جان آن مرحوم را نداشته اند
پس از کسب اطالع دقیق از رحلت آن مبارز قهرمان که به حق شايسته درجاه شاهادت اسات ،برسار پیکار باي جاان او
ريخته و جنازه و خانه آن مرحوم را به آتش مي کشند و به اين ترتیب به زندگي يکي از مبارزان و قهرماناان منطقاه مغاان
پايان مي دهند .قهرمانی که همواره این ابیات مرحوم صراف تبریزی که در زمان مشروطیت دهان باه دهاان خواناده مای
شد ،ورد زبانش بود؛
گور بیر نه خبردی
ای ملت اسالم اویان وقت سحردی
دور وقت سحردی
بس دیر بو قدر یاتما چورورسن نه خبردی
فرمانده نیروهاي مهاجم خونريز بعد از مخابره خبر شهادت سادات خان فورا به مرکز احضاار و بخااطر سارپیچي از دساتور
مبني بر زنده گرفتن او ،اعدام مي گردد .چند روز بعد دسته اي ديگار از ساربازان از راه رسایده و دساتور مرکاز مبناي بار
انتقال جسد ايشان جهت بررسي و کشف ويژگیهاي جسمي اين قهرمان را اعالم مي نمايند و ريش سفیدان روساتا باا
عذر و بهانه زياد به زور آنها را از اين کار منصرف مي نمايند .آری بدین طریق سادات خان از این جهان خاکی رخات برمای
بندد اما در میان اهالی منطقه بخاطر مبازرات قهرمانانه و شهادت مظلومانه اش و نیز بخااطر ساالها طاو نی درگیاری باا
اشغالگران شوروی بخصوص در هنگام جنگ جهانی دوم ،به شهید و قهرمانی از یاد نرفتنی مبادل مای شاود و همچاون
دیگر قهرمانان ملی آذربایجان برایش قوشماها و بایاتی ها ساخته می شود تا نقل مجالس شده و خاطراتش تا ابد باقی
ماند؛
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دوست دوشمانیمی تانیرام روس گوزونه اوخ تیکانام
اوز تورپاغیما باغلییام
سادات خانام ائل اوغلیام
سادات خانین سسی چیخدی اوغریلر آرادان چیخدی سادات خان اوزوی تئز یئتیر گئنه اشرار گلیب چیخدی
قبر ايشان در قبرستان روستاي قوزلو قراردارد ( )66و از مسئولین شهر احاداث يادماان بارای ايان شاهید گرانقادر و ديگار
شهدای جنگ جهانی دوم منتطه بشدت مورد انتظار می باشد .در همین ایام یکی دیگر از همدساتان و هام پیماناان آن
مرحوم بنام «گلحسین» (برادر زن مرحاوم هزارخاان) کاه از اهاالی آشااغا وان باوده و ساالها هماراه باا ساادات خاان باا
نیروهای کمونیستی مبارزه کرده بوده ،در نزدیکی پاسگاه «پیره مته» مورد اصابت گلوله قرار گرفته و شهید می شود.
بدین طریق بعد از گذشت ماهها از شهریور 6911جنایات و خونریزی روسها هنوز ادامه داشته و ناامنی راهها ،کمیاابی و
گرانی اجناس و مواد غذایی از جمله نان و قند و چای و پارچه بیداد می کرده است .آقای قلمی می نویسد که؛ « قند از
کیلویی  3ریال قبل از شهریور به کیلویی  61تومان هم پیدا نمی شد .در زمستان روستائیان در ازای یک کیلو قند باید دو
راس گوسفند می دادند» )61(.اما با گذشت ایام و از اواخر زمساتان و اوایال بهاار باا برگشاتن نیروهاای دولتای بار سار
پستهای خود و مخصوصا انتخا آقای سایدعلی کلکای بااعنوان بخشدارومامورصالح مغاان ،کاه از ساال  6911تاا 6965
بعنوان اولین معلم در این محل خدمت کرده و محبوبیت خاصی بین اهال داشته ،مردم را به آینده امیدوار ساخته و گرمی
مانند فرد بیمار از بستر بیماری رها شده و دوباره جان می گیرد.
اما تعطیلی گمرک آزادلی و اداره گمرک گرمی که تا سوم شاهریور مشاغول فعالیات باوده سابب رکاود ملماوس اقتصااد
منطقه شده ،رکودی که تا به امروز گرمی به هر دری زده نتوانسته از آن رها شود .ا تاخیر چهار ساله در ارتقاء گرمی به
شهر که در خرداد ماه  6911به تصویب رسیده بود اما بخاطر شروع جنگ ،شهردار آن تعیین نشده بود تا اینکه با انتخاا
آقای دادمان بعنوان اولین شهردار در سال  6919این امار محقاق شاد .اا از باین رفاتن اساناد و مادارک موجاود در ادارات
گرمی مخصوصا مدرسه دولتی گرمی بخاطر استقرار روسها در آن و دهها مورد دیگار ،از جملاه تبعاات منفای جناگ دوم
جهانی بر این شهر کوچک مرزی بوده است .یکی دیگر از موارد قابل ذکر در خصوص جنگ جهانی دوم منطقه وجود آثار و
بقایای سنگرهای ارتش روس در ارتفاعات منطقه از جمله غر روستاهای موخوش و او آغاج اطراف اوماستان و … می
باشد که هنوز هم خاطرات سالهای اشغال و قهرمانی قهرمانان بی نام و نشان منطقه را در ذهن تداعی میکند.
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