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 خورشیدی  1330های تا سال

 
ای کم درآمد در اردبیل چشم به جهان گشود. پدرش که  خورشیدی در خانواده   1299بابا صفری در دهم مهرماه       

کنندگان و  روسیه از عرضه  1917عبدالعظیم نام داشت در "بادکوبه و "حاجی ترخان"تجارتخانه داشته و قبل از انقالب  

فروشندگان کاالی ایرانی در بازار مکارۀ "نیژنه" و "نووگراد" بوده است. ولی با پیش آمد مذکور او نیز مثل تجار  

های خود را از دست داده و با یک عبای کهنه و لباس مندرس خود را به اردبیل رسانیده است. این  دیگر همۀ دارائی

گرفت اول بود و در ایران، به ویژه در اردبیل، هیچگونه داد و ستد بازرگانی صورت نمی  ایام مصادف با جنگ جهانی

شد که آن  اندازهای محدود و آنگاه فروش اثاثیۀ منزل ممکن میهای کسانی مثل او، از طریق پسو تأمین معاش خانواده 

 .گشودی از کارها نمی اگره  شد وهم به سبب کثرت عرضه و کمبود تقاضا به کمترین بهای ممکن فروخته می

شش ساله بود که بمکتب رفت. مکتبدار بانوی مهربانی بود که به "ربابه آخوندباجی" شهرت داشت. در آنجا الفبا و       

جزو" را فرا گرفت. آنگاه در مکتبخانۀ مرحوم آخوند "مالمحسن خوشنویس" بخواندن قرآن و نوشتن خط  قسمتی از "عم

سادۀ فارسی پرداخت. در فروردین یکهزار و سیصد و نه شمسی برای ادامۀ تحصیل به   هایو فراگیری برخی کتاب 

  .مدرسۀ تدین رفت و او را روی نیمکتی در کنار پنجرۀ کالس دوم جای دادند

رسم مدرسۀ تدین این بود که در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه، همۀ شاگردان را در حیاط مدرسه جمع کرده      

نمودند. آقای تدین در آموزان نیز شرکت میدادند. در این مراسم غالبأ اولیاء دانش نتیجۀ امتحانات آنها را میکارنامه یا 

داد. آقای صفری نیز که رتبۀ سوم  آن روز به شاگردان رتبۀ اول، دوم و سوم هر کالس جایزۀ متناسبی به اسم پری" می

با نقش عکس رضا شاه در روی لولۀ فلزی آن به بازار آمده  کالس دوم شده بود یک عدد مداد مخصوص، که آنروزها

های درسی سال بعد را بدو پری شد آقای تدین کتاب های بعد که او شاگرد اول میبود، جایزه دریافت کرد. در سال 

ر بود زیرا او ای که آقای تدین پس از پایان امتحانات نهائی کالس ششم ابتدائی به او داد گرانبهاتداد. پری یا جایزهمی

در امتحانات کتبی آن دوره، که با سؤاالت واحد و در زمان واحد در تمام آذربایجان صورت گرفت، در بین همۀ  

شاگردان مدارس این ایالت حائز رتبۀ اول شده بود. این جایزه عبارت از یک دوره لغتنامۀ دوجلدی به نام "فرهنگ 

 .شدمی نوبهار" بود و به قیمت بیست تومان فروخته 

کسان او چند روز بعد آنها را با کسر چند قران از قیمت اصلی به کتاب فروشی "خیر" در اردبیل فروختند و از       

شد، و کفش و کاله برای وی ای بنام کازرونی دوخته می بهای آن یک دست لباس رسمی دبیرستان، که از پارچه 

 خریداری کردند.

بیرستان تدین گذرانید و چون باالتر از آن کالس درسی در مدارس آقای صفری دورۀ اول متوسطه را نیز در د     

اردبیل نبود، الجرم برای ادامۀ تحصیل عازم تبریز شد و در دانشسرای مقدماتی ثبت نام کرد. تحصیل وی در آن 

ر دیپلم آن  پایان یافت و او که در این دوره از تحصیالت نیز حائز رتبۀ اول بود عالوه ب 1318دانشسرا در خرداد ماه 

مدرسه، بأخذ یک قطعه مدال علمی از طرف وزارت فرهنگ نائل آمد و با حکم آن وزارت به عنوان دبیر دبیرستان  

به استخدام رسمی دولت درآمد و دو سال در آن دبیرستان تدریس کرد. با   1318شهریور  16"پوراندخت" اردبیل از 

 اردبیل انتخاب شد. وی بمدیریت "مدرسۀ سعدی"  1320پیش آمدن شهریور 

به فکر تأمین موجبات شغل بهتر به تهران رفت و بسمت نظامت "دبستان ثریای" پایتخت مشغول   1322در آذرماه      

خدمت گردید. همزمان مطالب درسی سال ششم متوسطۀ ادبی را مطالعه نموده و در سال هزار و سیصد و بیست و  

حانات ورودی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در آن دانشکده ثبت نام  چهار با اخذ دیپلم کامل متوسطه و قبولی در امت

 کرد.

التحصیالن دانشسرای دولت قانونی از مجلس گذرانید که بموجب آن ساالنه سی نفر از فارغ  1325در سال      

  مقدماتی که دارای دیپلم کامل متوسطه و پنج سال سابقۀ خدمت در فرهنگ باشند و در امتحان ورودی خاصی، که

توانند بجای خدمت به ادامۀ تحصیل در آن دانشسرا به پردازند و دهد، پذیرفته گردند می دانشسرای عالی ترتیب می 

 .حقوق و مزایای خود را کماکان دریافت دارند

 



 خورشیدی 1340های سال 

 
ید و تحصیل  آقای صفری در مهرماه هزار و سیصد و بیست و پنج اولین نفر نخستین دورۀ اجرای این قانون گرد     

در رشتۀ فلسفه و علوم تربیتی جانشین خدمت در مدارس شد. او در سال یکهزار و سیصد و بیست و هفت از دانشکدۀ 

 حقوق و سال بعد از دانشسرای عالی فراغت تحصیل یافت و با عنوان معاونت ادارۀ فرهنگ به زادگاه خود بازگشت. 

بتهران منتقل گردید و از  1330معاونت فرهنگ اردبیل در فروردین ماه اشتغال در مقام    18آقای صفری بعد از      
سال تحصیلی بعد بریاست "دبیرستان ابوریحان بیرونی"، که یکی از پانزده دبیرستان موجود در پایتخت بود، منصوب  

جرقه زد و ملت در با بروی کار آمدن حکومت ملی آقای دکتر مصدق بارقۀ امیدی از آزادیها در جوامع و شهرها  . شد
امور جامعه امکان اظهار نظر یافت. مردم اردبیل هم بخاطر عملکردها و حسن خدمات گذشته، بابا صفری را به  

 نامزدی شهرداری شهرشان انتخاب و به انجمن شهر معرفی کرده و سعی وافی نمودند تا او به این مهم نائل آید.
نماه هزار و سیصد و سی و یک به همراهی آقایانی که برای بردن من به  گفت "در دهۀ دوم آبا خود او در این مورد می 

اردبیل به تهران آمده بودند روانۀ آن شهر شدم. تقریبأ دو ساعت به غروب مانده در قریۀ نیر، واقع در شش فرسخی 
یرمقدم به سوی شهر  شهر، با جمع زیادی از مردم که به استقبال ما آمده بودند مواجه شدیم. بعد از قرائت خطابه و خ

 حرکت کردیم و از فردای همان روز خدمت به همشهریان عزیز را آغاز کردم.
اولین کار من در شغل جدید تغییر در برنامۀ نظافتچیان و نظافت شهر، آن قسمت از وظیفۀ شهرداری که در دید       

چیان شهرداری تقسیم کرده و از های شهر را بطور مساوی بین نظافتخورد، بود. بدین طریق که کوچه اول بچشم می
آنها خواستم که بهر طریق منطقۀ خود را تمیز نگاه دارند و همزمان با داشتن تماس مستقیم با مردم محلۀ خود، 

های آنان را از طریق سرپرست خود به اطالع مسئولین دوایر برسانند و تا اخذ نتیجه پیگیری نمایند. مسئولین  خواسته 
ساعت بدان خواسته ها رسیدگی و اقدام نمایند. بدین طریق رفتگر   24ظف گشتند که ظرف  سازمان مرکزی نیز مو

 شهرداری در جامعه حرمت و شخصیت تازه ای یافت".
بابا صفری خدمت خود را در آن سازمان که موجودی صندوقش فقط سه لایر و هفتاد و پنج دینار و در مقابل مبالغ       

شهرداری را ترک نمود   1332سال  ی که بر اثر کودتای بیست و هشت مردادزیادی بدهکاری بود آغاز کرد و روز
بیش از ده ملیون لایر در صندوق آن سازمان موجودی بجای گذاشت. او در جواب دوستانی که قبول این پست را 

ت. گفت "من یک معلمم وکالس درس من امروز بزرگ شده و بوسعت شهر اردبیل درآمده اسدانستند می مصلحت نمی
امیدوارم با خدمات صادقانه ام همشهریانم را متوجه وظایف شهرداری و اجتماعی آنان گردانم و اذهان خفته را بیدار و  

 روحیات سرخوردۀ آنها را بحرکت درآورم".
گرچه مدت خدمتش در این مقام نه ماه بیشتر طول نکشید، و علیرغم آنکه پنجماه آن نیز زمستان سخت بود، بکارهای  

گفت که "من خدا را همان دوستان می نی زیادی توفیق یافت. آقای صفری بعد از برکنار شدن از مقام شهرداری بهعمرا
که ساعات درس این کالس بسیار کوتاه شد ولی در جامعۀ آمادۀ اردبیل تحول عظیمی بوجود آورد که   شاکرم که با آن

 اساس اقدامات اجتماعی بعد از آن قرار گرفت".
طرح کودتای منحوس    1332مرداد  28مدت این کالس خیلی کوتاه شد زیرا دولتین انگلیس و آمریکا در  براستی هم

علیه ایران را به اجرا درآوردند. دولت ملی آقای دکتر مصدق سقوط کرد و طرفداران آن تحت تعقیب قرار گرفتند. در  
یک هفته بعد از طرف استاندار آذربایجان   اردبیل حکومت نظامی اعالم شد و آقای صفری مجبور به اختفا گردید. 

احضار شد ولی چون اوضاع و احوال را برای ادامۀ خدمت مساعد نیافت به تهران رفت و در وزارت فرهنگ به  
 ادامۀ خدمت پرداخت. 

های بعد آقای صفری از طرف وزارت فرهنگ برای چهار مأموریت مطالعه و تحصیل انتخاب شد که  در سال     
طی دورۀ فوق لیسانس علوم اداری دانشگاه تهران، ششماه مطالعه در علوم اداری و تربیتی در کشور   یکسال آن برای

ایتالیا، دو ماه جهت طی دورۀ عالی مدیریت و روشهای اداری، که اصل چهار معروف آمریکا برای توسعۀ اطالعات  
الی شهرداری، که از طرف دانشگاه  مدیران کشوری ایران ترتیب داده بود، و باالخره یکسال تحصیل در رشتۀ ع 

 کالیفرنیای جنوبی آمریکا در دانشکدۀ علوم اداری دانشگاه تهران دایر شده بود، بود. 
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. خود او دیمعاونت سازمان اوقاف کشور بود که بمدت هفده سال طول کش  یصفر یآقا یخدمات ادار نیآخر     

موقوفات کشور گشتم   ۀخت یدر وضع درهم ر ینظم و نظام جادیمدت موفق به ا  نیبود که در ا یاله ق یتوف ن ی"ا گفتیم

 راتیخ  میعظ  یۀسرما  نی در واقع غارت ا و از بهدر رفتن  دیو مقررات جد ن یرساندن قوان ب یو به تصو م یو با تنظ

آن به   ۀادار 1351کردم. امر حج را، که در سال  یریجلوگ باشد،یکشور م یۀ سرما  نی که بعد از نفت بزرگتر ،یعموم

بود که   ر یمرتب و چشمگ یکار در آن سال بحد نی مرتب ساختم، و ا یاسابقه ی محول شد، بنحو ب نجانبیاوقاف و ا

  نیا یشده برا میتنظ یهامقررات و برنامه  رانیسفارت ا قیدر عربستان، از طر یاسالم یاغلب کشورها یسفرا

 ."دندیرا خواستار گرد ینید میعظ یاردوکش

 یرانیسفر زائران ا  ۀبرنام یحسن اجرا یکه برا یتی پس از مراجعت از مأمور  1356در آخر بهمنماه   یصفر بابا     

سرانجام از اول  ادیکرد و پس از کوشش ز یدر کشور عراق داشت، در خواست بازنشستگ اتی در عتبات عال

 .قرار گرفت  یف بازنشستگان کشوریآنسال در رد ورماهیاز خدمت دولت مرخص و از اول شهر 1357ماه  بهشتیارد

به سمت   یصفر پس از اعالم موافقت با درخواست "بانک اعتبارات و اصناف"، بابا   یروز بازنشستگ نی سوم در     

  یشهرک مسکون کیاحداث  یتومان  اردیمل کی ۀو کارپردازان پروژ نی ساختمان بانک مزبور به مهندس ۀمعاونت ادار

  یکارها ،یاستاندار ۀموافقتنام  افتیدر حض بر آن شد که به م م یشد و تصم یاصفهان معرف ۀ کارگران در حوم یبرا

 . امر با شدت گرفتن انقالب راکد ماند ن یآغاز گردد. اما ا یساختمان

مجلس شورا فرا  لی، زمان تشک1358در سال  یاسالم ینظام جمهور یقانون اساس بیاز انقالب و تصو  پس     

  شانیاز ا ینامه و تلفن  قیبرخاسته و از طر ت یفعال دکتر مصدق به  یآقا یمثل دوران حکومت مل لیو مردم اردب دیرس

برده و   لیرا به اردب شانیبه تهران آمده و با اصرار ا  یراستا باز کسان نی. در ادیمزد نمادرخواست کردند که خود را نا

پرداختند. در مبارزات  غات یعالقه به تبل  ایدن کیداده و با  لی تشک  یو دو تن از دوستانشان ستاد انتخابات یو یبرا

ک  یو هر کدام   شدیم  میو خود شهر تقس ریبخش ن ن،ی بخش نم ۀبه سه حوز  لیقبل از انقالب، شهرستان اردب یانتخابات

  نکهیبه ا تیدر نظر گرفته شده بود. با عنا  ندهیکل شهرستان سه نما یدوره از انتخابات برا نیاما در ا داشت ندهینفر نما

با کسب   یقرار گرفت و بابا صفر تیمردم شهر در اقل یبود، رأ نانیسه برابر شهرنش  ن یو نم  ریدو بخش ن ت یجمع

 . از ورود به مجلس باز ماند  یهزار رأ 27از  شیب

برابر چهاردهم ماه   یدیخورش 1382  رماهیو سوم ت  ستیبامداد ب ۀق یسرانجام در ساعت هشت و ده دق یصفر بابا     

از   یکی، "ورانی"سانکت   مارستانیدر ب ،یویکل یقلب  یماریب  یبعد از دوران کوتاه ،یالدیم  2003  یۀژوئ

  منتقل و به لیزادگاهش اردب به   تشیوص قاو مطاب کریسوئد، چشم از جهان فروبست. پ  تخت یاستکهلم پا  یهامارستان یب

آن شهر به   یمفاخر آرامستان بهشت زهرا  ۀقطع کی ۀدر مزار شمار ن،یمراسم تدف یبرگزار  ۀتی کم  نیمسئول دیصالحد

استان   یهات یشخص ن،یاز مسئول یملقب شده جمع لیاردب خیکه به پدر تار یو یخاک سپرده شد. در مراسم خاکسپار

 .شرکت داشتند لیاردب یالاز اه یعی و آحاد جم

 یکه همگ  باشدیدختر م  ک یازدواج سه پسر و  ن یازدواج کرده و حاصل ا یشمس 1329در سال  یصفر بابا     

در خدمت دولت  ،یاقتصاد و علوم ادار ۀ در رشت التیدارند. فرزند بزرگ او، با تحص یدانشگاه یعال الت یتحص

در  یو همسرش گاه یو نروی. ازاغولندمش یدر اروپا به کار و زندگان گریاست و در تهران اقامت دارد و سه فرزند د

 .بردندی بسر م گریدر اروپا در مجاورت فرزندان د یفرزند وگاه نیدر کنار ا رانیا

  ۀطبق  یجز برا تهایموفق  رانی"در ا گفتی م یدر مورد گذشته ها بابا صفر دگاهشیپاسخ سؤال در بابت د در     

از آنجا که من   یام ولخود از آنها برکنار نبوده  یهاهمراه است. منهم در گذشته  یو مشکالت یبخصوص همواره با سخت

را در نظر   یاله یآن بلکه همواره نفس خدمت و رضا هو ن نیام نه اکه انجام داده  یدوران خدمت و کارهائدر تمام 

  شیخو اتیح  ۀاز تمام آنات و لحظات گذشت  یذهن ۀن یزم ن یام. من با امشکالت فائق آمده  ۀام، بلطف خدا بر همگرفته 

  رونی پا ب یو درست یراست ۀاز جاد یطیشرا چیو در ه  چوجهی . خوشوقتم که بهمینمای م یاحساس وجد و خشنود

از  یام. خود را همواره فردبد و نابجا نداشته   ۀشی از دوست و دشمن، اند چکس،یه  ۀو مهمتر از آن دربار مانگذاشته 

ام در گذرد که  دانسته و نادانسته  یاز خطاها زیبزرگ ن یآنکه خدا دیام. امام. نوکر پول و مقام نگشته مردم پنداشته  ۀتود

 . مهربان است ۀندی او بخشا


