تاریخ

دوشنبه  22شهریور 1400
 6صفر .1443شماره 20752

قسمتپنجم«خاتون»بهکدامواقعهتاریخیاشارهمیکند؟

رادیو مشهد و روزنامه خراسان
همزادهای  73ساله

نان ایرانی
نجاتلهستانیها با
ِ

گزارش اختصاصی «خراسان» سال 1328

بین سالهای 1321تا ،1324مردم ایران با وجود قحطی ،از 160هزار آواره لهستانی
درشهرهای رشت،مشهد،تهران،اصفهانو...پذیراییکردند

از آغاز به کار رادیو در  22شهریور همان سال

در ظرف چند روز گذشته ،با توجه به وظیفه
خبرنگاری و تماسی که با طبقات مختلف
اهالی شهرستان مشهد دارم ،متوجه شدهام
که یک چیز بیش از همه حس کنجکاوی اکثر
مردم را تحریک کرده و آن این است که چرا
رادیوی لشکر فقط هفتهای یک برنامه دارد و
به چه علت این دستگاه منحصر به فرد استان
وسیع و مهمی مثل خراسان ،در قبال ذوق و
استعداد فطری خراسانیها ،شبهای زیادتر
و برنامههای مفصلتری اجرا نمیکند؟ همه
با ولــع و اشتیاقی خــاص میل دارنــد جواب
این چراها گفته شود و در عین حال ،شدید ًا
عالقهمند هستند که اگر خراسان دیرتر از
این نعمت برخوردار شده ،در مقابل اثرات
بیشتری بر آن مترتب باشد .اگر بناست که هر
شب در هفته ،یکی از دستگاههای فرستنده
واحدهای ارتش برنامه عمومی داشتهباشد،
چه مانعی دارد که در عین حال ،رادیوی لشکر
خراسان برای خراسانیها همه شب برنامه
اجرا کند تا حق مطلب ادا شده و آن چیزی
را که مردم حقیقتا طالبند و هیچ مانعی هم
حسبالظاهر بــرای انجام آن وجــود نــدارد،
عملی گــردد؟ ایــن قولی اســت که جملگی
برآنند ،ولی باید دید تا چه قبول افتد و چه
در نظر آید».

جواد نوائیان رودسری – بخشی از قسمت
پنجم سریال «خاتون» که سریالی با بنمایههای
تاریخی است و نظر بسیاری از عالقهمندان به
این نوع سریالها را به خود جلب کرده است،
مسئله ورود لهستانیها به ایران را طی جنگ
جهانی دوم ،پوشش میدهد؛ اتفاقی بسیار مهم
که باید آن را نماد نوعدوستی ایرانیان بدانیم،
اما معمو ًال ذکری از این واقعه به میان نمیآید.
در پی حملۀ هیتلر به لهستان از غرب و استالین
از شرق ،در سال 1939م1318/ش ،ارتش
شـــوروی بیش از یــک میلیون و  500هــزار
لهستانی را اسیر و به اردوگاههای کار خود در
سیبری منتقل کرد .زمانی که هیتلر به روسیه
هجوم آورد ،روسها چارهای نداشتند جز اینکه
آوارگان را آزاد کنند تا به متفقین بپیوندند؛ اما
جالب است که ترجیح دادند این آوارگــان در
جبهه روسیه حضور نداشتهباشند! از آنجا که
مسیر رسیدن آنها به دیگر جبهههای متفقین،
از ایران میگذشت ،در توافقی که بین استالین
و ژنــرال سیکورسکی ،فرمانده لهستانیها،
در مسکو به امضا رسید ،مقرر شد که عد های
از لهستانیهایی که در خاک شوروی اقامت
دارند ،به ایران بیایند و از آنجا به جبهههای
مختلف متفقین در آفریقای جنوبی ،هند و
شرقآسیا اعزام شوند .بنابراین ،در فروردین
ِ
 ،1321آوارگ ــان لهستانی از اردوگــاههــای
سیبری وارد ایران شدند؛ آمار آنها را بین  30تا
 160هزار نفر ،در منابع مختلف آوردهاند .نکته
مهم اینجاست که بخش مهمی از این مهمانان
ناخوانده ،اصو ًال سرباز نبودند؛ کاروان آوارگان
از تعداد زیادی زن ،کودک و سالمند تشکیل
میشد .این آوارگ ــان ،از مسیر بندر انزلی و
عشقآبادبهکشورماآمدندوبههمیندلیل،باید
بندرانزلی ،رشت و مشهد را نخستین بارانداز
آنها در ایران بدانیم؛ هر چند که بخش قابل
توجهی از این افراد ،بعدها به تهران و اصفهان
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کارگاه خیاطی آوارگان لهستانی در یکی از اردوگاه های ایران

نخستینبار ،در چهارم اردیبهشت ماه سال
 1319بود که گوش مــردم ایــران با صدای
رادی ــو آشنا شــد؛ بــاالخــره رادی ــو تــهــران راه
افتاد و به صورت روزانه ،برنامههایی را ارائه
مـیکــرد .پــس از آن ،در دیگر شهرها نیز،
رادیوهای محلی ایجاد شد و در نیمه دوم دهه
 ،1320تقریب ًا در بیشتر مراکز استا نها،
رادیو اختصاصی فعال شدهبود .جالب است
بدانید که به دلیل انحصار فرستند ههای
بیسیم به ارتش ،نخستین رادیوهای محلی
ایران ،با کمک و حمایت واحدهای نظامی و
پادگا نهای مستقر در استا نهای مختلف
شکل گرفت و حتی نخستین مدیران این
تشکیالت هم ،نظامی بودند 22 .شهریورماه
سال  ،1328رادیو مشهد با نام «رادیو لشکر
خراسان» رسم ًا کار خود را آغاز کرد؛ پخش
برنامه در ساعت  20آغاز شد و در ساعت 21
پایان یافت .راهاندازی رادیو لشکر خراسان،
ب ــرای مشهد یها بسیار لذ تبخش بــود؛
برنامههای رادیو شامل سخنرانیهای علمی
و مذهبی ،اجــرای موسیقی و چند برنامه
حاشیهای میشد .تأسیس نخستین رادیو
در مشهد ،تنها سه ماه بعد از انتشار دوباره
روزنامه خراسان در اول تیرماه سال 1328
آغاز شد و از این رو ،میتوان این دو رسانه را
در مشهد ،همزادهایی دانست که پس از 73
سال ،همچنان به کار خود ادامه میدهند.
روز  27شــهــریــور ســال  ،1328روزنــامــه
خــراســان در گــزارشــی تحلیلی ،به مزایای
آغــاز به کــار رادیــو لشکر و نیز ،بایستههای
محتوایی و شکلی آن پرداخت .به بهانه هفتاد
و سه سالگی فعالیت رادیو مشهد ،با هم این
گزارش کوتاه را مرور میکنیم« :هفته قبل
رادیوی لشکر  8خراسان اولین برنامه رسمی
خود را به طرز بدیع و دلچسبی اجرا کرد و باز
هم برای هزارمین بار نبوغ ذاتی خراسانیها
را به منصه ظهور رسانید .سخنرانی قابل
توجهی که تحت عنوان «هدف مقدس ارتش
ایــران» در رادیــو ایــراد شد ،به قــدری جذاب
بود که راستی شنونده را به هیجان میآورد.
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انتقال یافتند .در واقع میتوان گفت ،شوروی
که زیر بار جنگ با هیتلر کمر خم کرد هبود،
نگهداری از ُاسرای لهستانی را به ایران تحمیل
کردکهتحتاشغالنظامیمتفقینقرارداشت.
مقارن با ورود آوارگان لهستانی ،ایران با بحران
کمبود خواربار روبهرو شد و ورود آنها نیز ،در
تشدید این بحران بیتأثیر نبود .از سوی دیگر،
باتوجه به اینکه آوارگ ــان لهستانی ،در بدو
ورودشان به ایران ،از لحاظ بهداشت ،وضعیت
مطلوبی نداشتند ،عامل انتقال بسیاری از
بیماریهای واگیردار ،از جمله تیفوس و وبا،
به ایران شدند.
▪شهرهایی که میزبان لهستانیها شد

لهستانیهایی که وارد ایــران میشدند ،در
سکونتگا ههایی اســکــان مییافتند کــه در
حقیقت ،اردوگاههای آنها به شمار میرفت.
این سکونتگاهها ،محل تأمین مایحتاج و گذران
امور روزمــرۀ آ نها محسوب میشد؛ بعدها با

راهانــدازی کارگاههای خیاطی ،نجاری و...
لهستانیهایی که تــوان کارکردن داشتند،
مشغول کار و کسب درآمد شدند .از آنجا که
بندر انزلی ،نخستین توقفگاه آوارگان لهستانی
در بدو ورود به ایران بود ،نخستین اردوگاههای
آنها در این شهر تشکیل شد و روزانه ،هزاران
آوارۀ لهستانی از شــوروی وارد این اردوگــاه
میشدند .در پی آن و با انتقال لهستانیها
به مناطق داخلی ایــران ،اردوگاههایی برای
اســکــان موقت آ نهــا در محلهای مختلف
تهران دایر شد؛ دوشان تپه ،یوسف آباد ،سرخ
حصار و محوطۀ دانشکدۀ فنی هواپیمایی ،از
سکونتگا ههای موقت لهستانیها در تهران
بــود .عــاوه بــر رشــت ،بندرانزلی و تهران،
اردوگا ههایی در شهرهای قزوین ،همدان،
خرمشهر ،اهــواز ،اصفهان و مشهد هم برای
آوارگــان ایجاد شد .اردوگــاه لهستانیها در
مشهد ،محل اقامت کودکان و زنانی بود که از
طریق مرز عشقآباد وارد این شهر شده بودند.

سکونتگاه آنها به شکل عمارتی بزرگ و عالی
بود که از طرف استانداری به آنها واگذار شد و
به همین علت ،کارل بادر ،وزیر مختار لهستان
در ایــران ،طی نامهای از استاندار خراسان
تشکر و قدردانی کرد .اردوگاه لهستانیها در
اصفهان ،در منطقۀ جلفا قرار داشت که بیشتر
ساکنان آن را کــودکــان تشکیل مـیدادنــد.
امــروزه در بیشتر شهرهایی که محل اسکان
لهستانیها بودهاست ،آرامگاههایی از آنها
وجود دارد؛ در مشهد ،این مقابر در آرامستان
ارامنه ،واقع در تقاطع بولوار شهید کریمی و
خیابان عامل قرار گرفته است.
▪ایثارگری ایرانیان

وضعیت لهستانیهایی که به ایــران آمدند ،از
نظر جسمی و روحی بسیار تأسفآور بود .برخی
گــزارشهــا در دســت اســت کــه نشان میدهد
تعدادی از این مهمانان ناخوانده ،پس از ورود به
ایرانوتغذیهباموادغذاییمقوی،دچارمشکالت
گوارشی شدند و درگذشتند .پذیرایی مطلوب
از لهستانیها در ایــران ،زمانی انجام گرفت که
کشور ،دچار کمبود جدی مواد غذایی بود و حتی
طی چند سال بعد ،برخی از مناطق ایران گرفتار
قحطی سهمگین شد و جمعی از ایرانیان به دلیل
گرسنگی از بین رفتند؛ نمونه ایــن قحطی در
مشهد ،بین سالهای  1321تا  1323به وجود
آمــد .در آن زمــان ،برخی از کارشناسان ،ورود
لهستانیهابهایرانرادردامنزدنبهاینقحطی
مؤثر میدانستند؛ اما مردم ایــران در برخورد با
آوارگانلهستانی،چنانسعهصدریازخودنشان
دادندوهرچهراداشتنددر َط َبقاخالصگذاشتند
و به مهمانان تقدیم کردند که در یاد و خاطره
بازماندگان لهستانی آن رویــداد ،تنها محبت و
مهماننوازیایرانیباقیماندهاست.لهستانیها
درسال1324شایرانراترککردندوتنها300
نفرازآنهادرکشورماماندگارشدند.

