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 مقدمه: 

سالی  ه بر روی موضو  فرقه دمکرات  20ر حدود د

 تاب، مق اتت و ام و پندین آذربایجان  ار  رده

ام در ای ن  ت اب داشتهها در این زمينه بهم اح

ای است  ه تا نون  مت ر در تازه نکاتام بر سعی

ام ،  وش يدهاند در اینجامنابع فارسی مطرح شده

من ابع دس ت اول اس ناد ایران ی و ما وص ا  بر

اسناد فوق محرمانه روسی تکيه  نا   ه ت ا نون 

شگران این حوزه در ایران از سوی مورخين و پژوه

این اسناد  ه خوشباتانه اند. متر استفاده شده 

های اخير از آرش يوهای محرمان ه ش وروی در سال

اند بقدری با اهميت و روشنگر هستند بيرون آمده

 ه پرتو جدیدی ب ر بس ياری از نک ات تاری ک و 

-مبها فرقه دمک رات آذربایج ان و مهاب اد م ی

اندازند عالوه براینکه در  تاب از ای ن اس ناد 

ترجمه فارسی  ،ام در پایان  تاب نيزه گرفتهبهر

ام، اصل عينا آورده باشندمی سند 53را  ه  آنها

اسناد به زبان روسی بوده اما به زبان انگليسی 

عالوه بر ترجم ه اس ناد، در  .اندنيز ترجمه شده

توض  يحاتی ني  ز  ،ابت  دای ه  ر    دام از س  ندها

 هام تا خواننده در جریان باشد  ه سند ب آورده

ای دتلت دارد و ب ه پ ه عل ت په رخداد و حادثه

 صادر شده است.

در مورد ارتباطات فرقه دمکرات آذربایج ان ب ا 

ه  ای اخي  ر از روس  يه، اس  ناد زی  ادی در س  ال

ش ده ام ا در م ورد ارتباط ات  ها خارجبایگانی

اسناد ها، متاسفانه  متر بر روی با روس مهاباد

ه منابع زیادی رسد  شوروی  ار شده و به نظر می

در این زمينه وجود داشته باشد  ه همچن ان ب ه 

 زبان روسی مانده است.

باش بيشتر اسناد روسيه مربوط به فرقه دمک رات 

از  ،آذربایجان است و البته در برخ ی از آنه ا

-این اسناد نشان می است. مهاباد نيز سان رفته

ه ا ب ا فرق ه دمک رات دهند   ه ارتباط ات روس

تر از مهاباد ب وده مراتب گسترده آذربایجان به

 ها، حکومت تبریز به مراتب مهمترو در نگاه روس
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ب وده و در مقایس ه ب ا حکوم ت  و تاثيرگذارتر

 ه در این مسئله،  ،مهاباد در اولویت بوده است

عالوه بر اینکه ميزان ق درت و گس تردگی حکوم ت 

تبریز در مقایسه با حکومت محدود مهاباد دخي ل 

شا يت ميرجعفر ب اقروف ني ز ت اثير بوده، خود 

 .بسزایی داشته است

در اس   ناد روس   يه از حکوم   ت تبری   ز ب   ه  

استفاده شده ام ا « حکومت ملی آذربایجان»عنوان

حکومت فرقه دمک رات »من در  تاب از همان عنوان

ام   ه در ای ران ب ه استفاده  رده« آذربایجان

در مورد حکوم ت مهاب اد شده، این عنوان مشهور 

ام هر پن د استفاده  رده« مهاباد»از عنوان نيز

-تمامی پژوهشگران ُ رد  شورمان و ما وصا دوس ت

جمه  وری »ان  د از عن  وانداران آن، س  عی    رده

استفاده  نند عجيب است   ه برخ ی از «  ردستان

جمه وری »های خود ني ز از عن وانآنها در ترجمه

  ه خود منبعاند در حالیهاستفاده  رد«  ردستان

« مهاباد»واناز عن«  ردستان»بجایليسی آنها انگ

منابع خارجی برای البته در برخی  استفاده  رده

 یاد شده «جمهوری  ردستان»این تشکيالت از عنوان

اس تفاده « مهاباد» عنوان ازولی در ا ثر آنها 

ه ا خ الی از فای ده ، ذ  ر برخ ی مث الگردیده

 ناواهد بود:

ن جمه وری ویليام ایگلتون در  ت ابش از عن وا 

اس    تفاده نک    رده بلک    ه از   ردس    تان

استفاده  (the Kurdish Republic of Mahabad 1946)«مهاباد»عنوان

 هم ان رده اما آقای سيدمحمد ص مدی در ترجم ه 

استفاده  رده « جمهوری  ردستان» تاب، از عنوان

و عجيب اینکه در داخل  تاب نيز هم ه ج ا ای ن 

 ني ز ا روزول تو یا آرپي خوردترجمه به پشا می

 The) «مهاب اد»در  تاب خوان دنی خ ود از عن وان

Kurdish Republic of Mahabad)  اس تفاده   رده ام ا مت رجا

   اری پ  ون آق  ای اب  راهيا یونس  ی آن  را  هن  ه

ترجمه  رده! البت ه مترجم ی  «جمهوری  ردستان»

ریچ ارد  ترجمه  رده. و یا«شوق آموختن»دیگر به

 «مهاباد»نخودش از عنوا موبلی در  تاب
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(Study of relations between the Mahabad Republic and Azerbaijan 

Democrat) ه ای در ترجمه  رده اما مترجماناستفاده

روابط جمهوری  ردس تان »فارسی آنرا به   ردی و

ه ای اند البته نمون هترجمه  رده« و آذربایجان

 مجال پرداختن نيست.زیادی وجود دارد  ه 

ف وق  یه انام هئله حت ی در پای اناما این مس 

شود   ه ن ه تنه ا ليسانس و د تری نيز دیده می

راهنم  ا و دانش  جویان ت  اریخ، بلک  ه اس  اتيد 

پکترین توجهی ها نيز  ومشاورین این پایان نامه

 اند! به این مسئله نکرده

مقام ات حکوم ت  البته تزم به ذ ر است  ه خ ود

در همه ج ا های حکومتی اد در اسناد و نامهمهاب

اند  ه استفاده  رده« مهوری  ردستانج»از عنوان

م ان به این دليل، پژوهش گران   رد م يهنشاید 

ان  د از عن  وان جمه  وری  ردس  تان ت  رجيد داده

  .ده  نندااستف

در ای  ن  ت  اب، م  ن در هم  ه ج  ا از ام  ا 

   ه  ام پ  رااس  تفاده    رده« مهاب  اد»عن  وان

مهاب اد به مركزیت  1324خودماتاری  ردها  ه در

مح دود مانن د اعالم شد تنه ا ش امل پن د ش هر 

، سقز، سردشت، بانه بود و بو ان، نقده، اشنویه

مناطق وس يعی پ ون  رمانش اه و س نندج و ب يش 

درصد  ردنشينان، نه تنها خ ارج از قلم رو 70از

جمهوری بودند بلک ه حت ی ما ال  آن این حکومت 

  ه اص ال خ ود   گف ت، بای د آنبودند! عالوه بر 

نيز از اول، مورد اخ تالف « جمهوری»این جودیتمو

دو تشکيالت فرقه دمک رات آذربایج ان و مهاب اد 

ن اختالف، اولين ب ار در آغ از بوده بطوریکه ای

گي  ری فرق  ه دمک  رات در تبری  ز دی  ده ش  د ش  کل

، در سفر دوم هيئت  ردها ب ه نماین دگی همچنين

ش د ميرجعف ر  تک رارقاضی محمد به ب ا و ني ز 

گفت  ه دولت شوروی آماده است   ردهاباقروف به 

 مک  ند تا سرنوش ت خودش ان را بدس ت  آنهابه 

گيرند بشرطی  ه در تح ت حکوم ت فرق ه دمک رات 

آذربایجان قرار گيرند  ه البته،  ردها و قاضی 

 ت اب  نند  ه در با آن ماالفت میبه شدت محمد 

 ام.مف ل به آن پرداخته
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ني ز قاب ل  نگرش خود حکوم ت مر  زی، از طرفی 

سرخ از ای ران، توجه است  ه  پس از خروج ارتش 

ذا ره با س ران مهيچگونه حکومت تهران حاضر به 

، در گ  ردد و در نتيج  هجمه  وری مهاب  اد نم  ی

الس لطنه در وری ب ا دول ت ق وامقرارداد پيش ه

تهران، تش کيالت مهاب اد در تح ت حکوم ت فرق ه 

. گي ردقرار میدمکرات آذربایجان و جزیی از آن 

دهد  ه ها برای مقامات شوروی و ها این نشان می

برای مقامات فرقه دمکرات و ه ا ب رای مقام ات 

ب ورت مس تقل  «جمهوری مهاباد»وجود تهران، حتی

و به ا  راه  شدپندان به رسميت شناخته نمینيز 

 .پذیرفتندآن را می

س ال از ظه ور و س قوط 75آنچه مها است اینکه، 

ه ا ما در ط ول ای ن س الگذرد ااین دو تشکل می

-توان گفت  ه بزرگترین ض ع  ت اریخهنوز ها می

فریط و س ياه و  نویسی در این حوزه، افراط و ت

سپيد دیدن قضایاست  ه دامن دوس تان و دش منان 

این دو تشکل را گرفته و آنها را په بسا ش بيه 

ها ساخته است! متاسفانه در خ وص فرقه دمک رات 

اد، بجای تاریانگ اری آذربایجان و جمهوری مهاب

علمی، بيشتر نگاهی حب و بغضانه و ایدئولوژیکی 

جمه وری »سایه افکن ده و ای ن مس ئله در م ورد

 .حتی بيشتر از فرقه دمکرات بوده اس ت «مهاباد

بج ای توج ه الفين هر دو تشکيالت، در حاليکه ما

ان د س عی داش ته ،داخل یهای و زمينهل مبه عوا

ها قلمداد  شيده روسآنها را به  ل، ساخته و بر

باید گفت  ه دوستداران هر دو  ،در مقابل  نند؛

، از تفحص در مورد ارتباط آنها ب ا نيز تشکيالت

  ه خ ود در ح الی ،ا  راه دارن د مقامات روسی

ه  ای دو تش  کيالت م  ذ ور یعن  ی روزنام  ه ارگ  ان

 وردستان و روزنام ه آذربایج ان در آن زم ان، 

از ستایش از روسيه شان مملو تقریبا ا ثر صفحات

شاص استالين ب وده و  ی ازت اویر بزرگدارای و 

 ردن د و در ها مباهات میبه ارتباط با روسحتی 

-ام ب ه جزی یاین اسنادی ها  ه در  تاب آورده

 ترین این ارتباطات دتلت دارند.
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با وجود اینک ه در ارتباط ات به نظر اینجانب، 

ر مرحل ه ه ا پ ه دگسترده این دو تشکل ب ا روس

ظهور و استقرار و په در مرحله حتی سقوط آنه ا 

 ه در  تاب مف ل جای هيچ شبهه نيست اما همچنان

 ،ه ای داخل یام بدون وجود عوامل و زمينهآورده

 امکان بوجود آمدن آنها به هيچوجه وجود نداش ت

ر یک تواند د، پگونه یک  شوری بيگانه میپرا  ه

 ،ای مستعد داخل یه شوری دیگر بدون وجود زمينه

 خلق  ند؟! هایی با این گستردگی را پنين تشکل

س اله  16های داخل ی در حکوم ت این زمينه     

ه ای سياست مستقيا رضاشاه فراها گردید و مح ول

پ را   ه  اس ت، همانندسازی حکومت مر زی ب وده

ه ای  وشش حکومت رضاشاه برای قلع و قم ع هوی ت

-العملومت و عکسو انکار آنها، باعث مقااقوام 
ترک و  ماتل  و ما وصا دو قوم از سوی اقوام ها

از هم ان زم ان  ه ا  ه ای ن مقاوم ت گشته رد 

گردد اما توس ط حکوم ت رضاش اه رضاشاه آغاز می

ولی پس از سقوط رضاشاه و فق دان  گردیدهسر وب 

تسلط حکومت مر زی، بالفاصله ب  ورت گس ترده در 

 ردنش ين آغ از نش ين و ی ترکشهرهاسپهر سياسی 

های پایان جن   اما پدیدار شدن نشانه .گردندمی

جهانی دوم و اهميت یافتن مسئله نفت در سياس ت 

گردد  ه روس يه س وار ب ر ای ن روسيه، موجب می

ش ده و آذربایجان و  ردستان متعدد در های تشکل

آنه  ا را در تح  ت دو تش  کيالت فرق  ه دمک  رات و 

 جمهوری مهاباد در آورد.

در  طلبان هها و احزاب هویتن، این تشکلبنابرای

از  ب   ورت مس تقلن ه تنه ا  ابتدای ظهورش ان،

در زم ان بوج ود آم دن  بلکه حت ی بودند روسيه

! در واقع، ای ن ها ماال  آنها بودندآنها، روس

پایه و مضحک خواه د ب ود   ه در نظ ر بسيار بی

این دو حکومت را از هيچ خل ق ها بگيریا  ه روس

ها تنها آنها را بشکل دلاواه خود روس .اند رده

آوردند تا به عنوان اهرم سياسی  دو تشکل دردر 

 در مسئله نفت استفاده  نند.

 پرا ن ده اجتم اع  ه ا در جوام ع س نتی، هوی ت

 ایجاد دغدغه سنت  ها دولت بودند و مانند  موزائيک
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ام ا حکوم ت  نداش تند، یکس ان و یکدس ت ایجامعه

مدرن ساختن جامعه بود  و ساز  ه در پی نو رضاشاه

 منزل ه به جامعه را  در قومی تنو  و هر گونه تکثر

   رد    ه بایس  تی از س  ر راه تلق  ی م  ی تهدی  د

و پر واضد بود  ه اولين ابزاری  برداشته شوند!

رسيد توسل  ه به ذهن رضاشاه و دولتمردان او می

آمي ز و زور عری ان ب ود ن ه های خشونتبه شيوه

 حکوم ت در اقوام اتيکی پون مشار تاقدامات دمکر

در بين  اقت ادی اجتماعی نابرابریهای  اهش مر زی،

 براب ری تحق ق قومی ، گروههای حقوق تضمين اقوام،

 قومی و غيره. نابگان به احترام ها،فرصت

انداز است  ه ای ن اق وام از تنها در این پشا 

 ارت  ش س  رخدور ش  ده و از ورود  ای  ران مر   ز

ام ا ب ه  ،ر شادمانی و سرور  ردنداظها بيگانه

نظر من، بزرگترین بعد تراژیک هر دو تشکل یعنی 

فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاب اد ای ن 

در شان، مدام دو در طول حيات یکسال هربوده  ه 

ميان دو سن  آسياب گير  رده بودند  ه پای انی 

ب ه  ،برای هيچکدام از آنها وج ود نداش ت نروش

رگترین اشتباه رهبران فرقه دمک رات عبارتی، بز

-آذربایجان و جمهوری مهاباد نو  رابطه و تکيه
گاهشان به روسيه استالينيس تی ب وده اس ت   ه 

ی نتيج ه .ده داسناد نيز باوبی آن را نشان م ی

باخ ت  باخت   ،ها و سرنوشت  نهایی هر دو تشکلتالش

بود و هيچ پایانی خوش و پيروزی در انتظارش ان 

نان در ميان بد و ب دتر و ی ا پال ه و نبود، آ

به زبانی ساده، آنه ا  .پاه گرفتار آمده بودند

به استالين تکيه  رده بودن د   ه آنه ا را از 

دست حکومت ایران نجات دهد اما اگر استالين در 

 رد و ت ا آخ ر حمایت از آنها را قطع نمی ،وسط

آن ان از دس ت  صورت،در این رد به آنها  مک می

در مرحل ه اما   ردندپيدا مییران نجات حکومت ا

روسيه  په  سی آنها را از دست استالين وبعدی، 

، آن ان ب ا تم ام پ س در نهای تداد؟! نجات می

اشترا اتی  ه با  ل ای ران داش تند، تنه ا از 

-، به پاه میرا آمدند اما در پایانپاله در می
افتادند! پرا   ه، وج ود دو حکوم ت مس تقل در 
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ومت بزرگ استبدادی ای ران و روس يه برزخ دو حک

بيشتر ب ه ش وخی ش بيه ب وده و در نهای ت، در 

زمانی  ه جهان بسوی دوران جن  سرد و جه ان دو 

ه ای مس تعجل فرق ه گذاش ت حکوم تقطبی قدم م ی

بزودی ب ه  ،دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد

بس وی  ،یک طرف غلطيده یا ب ا س ر وب و  ش تار

ی اقمار روس يهجزو ند و یا گشتمادر خود باز می

 و سرانجام نيز پنين شد.گشتند بيگانه می

ی ت  اریخ فرق  ه دمک  رات آذربایج  ان و مطالع  ه

جمهوری مهاباد ب  ورت علم ی و عقالن ی و ب دون 

های ها و درسعينک حب و بغض هنوز ها دارای عبرت

ه ا دو س ویه هس تند ه ا این درس ،فراوانی است

و ه ا  ی ایرانهاکومتحیا برای ایران دوستان و 

و ب  رای خ  ود اق  وام ایران  ی. همبس  تگی مل  ی 

یابد  ه اقوام زمانی تقویت می ،یکبارپگی ایران

خ  ود را ن  ه مس  تاجر بلک  ه ص  احباانه  یایران  

عدالت به معن ای  ام ل آن  ،در اینجا و بدانند

در حکا سيمان اعا از سياسی، اقت ادی و فرهنگی 

ش د و نم و به مانند آبی اس ت   ه س بب ر و یا

و  ها را پر   رده شکاف ،رددگمیدوستی و پيوند 

 اما سازدایران را به رنگين  مانی زیبا بدل می

ع دالتی مانن د خشکس الی تبعيض و بی در مقابل،

قطعه شدن زم ين است  ه سبب ترک برداشتن و قطعه

ه يچ نه ال دوس تی و  ،انجامد و در این زمينمی

 ..بود.مودت را امکان رشد ناواهد 

                                                                         

 ایعلی مرادی مراغه

                                                                                

  1400 تابستان
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ظهبببور رضاشببباه و باسبببتان رایی و ب  1

 ناسیونالیزم تهاجمی 
هم  انطور    ه تقاض  ا )ب  رای ی  ک    ات( 

تواند به توليد و عرض ه آن بيانجام د، می

، رهبربه همين منوال ها تقاضا برای آمدن  

به یک توليد  انبوه از آن ان )در ت اریخ( 

 د...انجاممی

                                                                                          
 کارل پوپر

ناسيوناليسا افراطی و ته اجمی در ای ران در 

ه ا و زمان رضاشاه با تحقير و قلع و قمع زب ان

-البته رگه های اقوام ایرانی همراه بود.فرهن 

شود و پ س هایی از آن با جنبش مشروطيت آغاز می

خارج از ای ران در مجالت ی  از افول مشروطيت در

پون  اوه، فرنگستان و ایرانشهر ب ورت گس ترده 

گردد در آن زمان، خواسته و آرزوی با ش مطرح می

اعظا روشنفکران ایرانی پس از شکس ت و نا  امی 

ه  ایش ب  ود انق  الب مش  روطيت در تحق  ق آرم  ان

بنابراین، باس تانگرایی مح  ول دوران رضاش اه 

ه، ب   ورت گس  ترده نب  ود ام  ا در دوران رضاش  ا

پرورده و تبليغ شد و ب  ورت ای دئولوژی رس می 

سيستا درآم د. س ه نش ریه   اوه، ایرانش هر و 

فرنگستان  ه در آستانه تبدیل سلس له قاجاری ه 

به پهلوی ظهور   رده و در خ ارج از ای ران در 

شدند و نسبتا خوانن دگان برلين آلمان منتشر می

 زی   ادی داش   تند در بس   ط و تعمي   ق سياس   ت

باستانگرایی نقش اساسی داش تند. اف رادی پ ون 

زاده، محم  دعلی جم  الزاده، ح  اجی سيدحس  ن تق  ی

سيدابوالحسن علوی، ميرزامحم د قزوین ی، حس ين 

زاده، زاده ایرانش  هر، ميرزامحم  ود غن  ی   اظا

رض اخان  مهندس  ریا ط اهرزاده به زاد، مي رزا

زدند حتی ارانی نيز قب ل تربيت در آنها قلا می

مار سيس ت گ ردد ناسيوناليس ت ب ود.  از اینکه
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آنان از ی ک ط رف، دل در گ رو ای ران باس تان 

داشتند و از طرف دیگر ش يفته پيش رفتهای غ رب 

 بودند.

های ای ران در اوضا  پر هرج و مرج و ناامنی 

پس از انقالب مشروطيت، آنان بدنبال ی ک مس تبد 

خيرخواهی برای ایران بودند  ه بتوان د جامع ه 

های ماتل   سياس ی، و فشار در زمينهرا با زور 

فرهنگی یکپارپه  رده و به جل و بران د.   اوه 

دوس ت و نویسد  ه در ای ران ی ک مس تبد وط نمی

متمدن تزم است. و شفق سرخ  ه در این زم ان در 

 ی ک م  لد، نف ر یک»نویسدشد میتهران منتشر می
 زور ب ه صبد هر روز  ه است تزم باز فکر و منور دماغ
 زور به را ما های وپه  ند پراغ جارو را هامنزل درب

 رون د ی ک و زور یکنواخ ت به را ما لباس و  ند روشن
و ناستين مقاله فرنگستان پن ين آغ از  1«نماید

ش  ود: ای  ران خ  ود را از اس  تبداد س  لطنتی م  ی

رهاني  ده اس  ت ام  ا ا ن  ون ب  ه دیکت  اتور 

ه ای انقالبی)همچون موسولينی(نياز دارد  ه توده

آگاه را ب ه زور از پن   روحاني ت خراف اتی نا

توان د نگرش ی ن وین، برهاند و فقط اوست  ه می

 2مردمی متجدد بوجود آورد

در آن اوض  ا  پ  ر ه  رج و م  رج    ه  ش  ور در 

 اس  عد آس  تانه فروپاش  ی ب  ود بق  ول س  ردار
  ه «بودن د  لف ت قيا گردن یک دنبال همه»باتياری

 ! كسرويشودالبته بزودی این گردن  لفت پيدا می

كه در این زمان، رئيس عدليه خوزس تان ب ود در 

 نویسد:مي مورد اشتياقش به رضاخان

دانستا كه بازوي نيرومندي را خداي باوبي مي

ایران براي سركوبي گردنكشان این مملكت و 

نجات رعایا آماده گردانيده است و این 

دست خدایي و كشت كه كي آن انتظار مرا مي

بازوي نيرومند به سوي خوزستان نيز دراز 

 3خواهد شد.

الش  عراب به  ار در خ  اطرات خ  ودش از آن مل   

 نویسد:ها ميروز

آنروز دریافتا كه حكومت مقتدر مركزي از هر 

قيام و جنبشي كه در ایاتت براي اص الحات ب ر 

 4تر است...پا شود صالد
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ض اخان آن حکومت مقتدر در هيب ت ر منجاو سرا

پيدا شد پس، ظهور او، قبل از اینكه مح ول  ش   

آیرونساید باشد به لحاظ روانشناس ي اجتم اعي، 

هاي مذبذب و نااميد ایران ي بيشتر مح ول وجدان

ه  اي انق  الب مش  روطيت ب  ود از پ  س شكس  ت آرمان

داد. اّما ب ه ج اي انقالبي كه آزادي را وعده مي

ح اكا ش ده م رج و ه رج  هاي گستردهآن، ناامني

ب وده   ه در پ وپر  در واقع، م داق س انبود. 

 :ابتدای این مقال آوردم
توان د همانطور  ه تقاضا )برای یک   ات( می

ای ب ه تولي د و عرض ه )آن( بطرز بسيار ساده

بيانجامد، به همين من وال ه ا تقاض ا ب رای 

-ای پون هيتلر...م یآمدن  یک م لد یا خود امه
وه از آن  ان )در توان  د ب  ه ی  ک تولي  د  انب  

 ...تاریخ( منجر گردد

 

هبا از رشبد عبن تی دوره سهم کردها و ترک ب 2

 رضاشاه

ش. 1310ي توس عه ص نعتی ای ران در ده هبرنامه

نویس  د    ه در آبراهامي  ان م  ی ،س  رعت گرف  ت

واحد جدید صنعتی در سراسر  20ش. متر از 1304سال

ش.تع داد 1320ایران وج ود داش ت ام ا در س ال 

واح د رس يد و تع داد  346دید ب ه  ارخانجات ج

هاي بزرگ جدید   ه در  ارگران شاغل در  ارخانه

نفر بود شمار مزدبگيران به  1000ش. متر از 1304

افزایش یافت و ب دین  1320نفر در  50000بيش از 

ي  ارگر جدیدي زاده شد. ام ا بيش تر سان، طبقه

ها در ته ران و اط راف آن متمر  ز این  ارخانه

 ارخان ه تولي دی  64ان ب ه تنه ایی بود و تهر

جدید و شمار بسياری  ارگاههای صنایع دستی ب ا 

در واق ع 5 ارگر را در خود ج ای داده ب ود64000

تهران مانند مغناطيسی گش ته ب ود   ه ث روت و 

نابگان را بسوی خود ج ذب ميک رد ام ا در ای ن 

ميان س ها  ردس تان در ح د ص فر ب ود اقت  اد 

ت  ش اورزی ب ود و از  ردستان بر پای ه مح  وت

های عشایر را صنعت پندان خبری نبود دولت، زمين

به نف ع مالک انی جدی د   ه از حمای ت حکوم ت 
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 برخوردار بودند م ادره  رده بود.

په های غيرفارس زبان نيز اگرسياست  وچ قوميت

-نيزه صورت نم یهمانند دوره رضاخان با زور سر

ن اطق گ ذاری اقت  ادی در مگيرد ولی با سرمایه

نشين این سياست ني ز عمل ی ش د و مر زی و فارس

-خيل عظيا مهاجران از آذربایجان و مناطق ت رک

نشين به سمت مناطق مر زی سرازیر ش دند. وج ود 

جمعيت عظيا ت رک در ش هرهای ته  ران، اص فهان، 

ه  ا و مس  اجد س  منان،  رم  ان و... وج  ود هي  ات

های مق يا در ها، اردبيلیها، شبستریآذربایجانی

مرا ز فارسی زب ان، دليل ی ب ر ای ن مدعاس ت. 

-ای ف ارسمحلهالبته عکس این جریان یعنی وجود 
نشين به ه يچ عن وان قاب ل نشين در شهرهای ترک

 مشاهده نيست. 

از آنجا  ه حکومت تمر زگ رای رضاش اه باع ث 

شده ب ود   ه در من اطق دور از مر  ز ما وص ا 

باعث  ردستان، صنعتی جایگزین نگردد در نتيجه، 

به شهرها گشته ب ود و لش کری از   ردهامهاجرت 

در  6از اوضا  شکل گرفته ب ود اضياننارو  افقر

ه ایی   ه در   ل زیر، آماری از تعداد  ارخانه

اشاه ساخته ش د ب ه استانهای ایران در دوره رض

 :آورمتفکيک استان می

ها  کل کارخانه  های کارخانه  
 بزرگ

 نام استان

عداد        ت درصد          درصد           
  

 تعداد            

 گیالن                             26 14 971 6

 مازندران 21 12 709 4

 آذربایجان 14 8 2552 16

 کرمانشاهان 11 6 1175 8

 خوزستان  5/0 1093 7

 فارس 14 8 814 5

 کرمان 5 3 326 2

 خراسان 13 7 1594 10

 صفهانا 14 8 2473 16

 کردستان 0 0 213 1

 مرکزی 14 8 1144 7

 تهران و حومه 47 26 2575 17
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 کل 182 100 15692 100

سند فوق باوبی اوض ا  اقت  ادی  ردس تان در 

 ن د در ای ن ساله رضاشاه را منعکس م ی16دوره 

های بزرگ احداث شده در سند تعداد درصد  ارخانه

اش اه  ل  شور ب ه تفکي ک اس تانها در دوره رض

ش. سها 1326آمده یعنی از اول حکومت رضاشاه تا 

انگيز اس ت س ها  ردستان از  ل این دوران، اس 

 ردستان صفر است! و در  ل ای ن دوره حت ی ی ک 

 یعن ی ارخانه در منطقه  ردستان بوجود نيامده 

 ۱۰یک  ارخانه وج ود نداش ته   ه  ،در  ردستان

 نفر  ارگر داشته باشد!.

آیيا حکومت رضاشاه جلوتر میبه ميزانی  ه در 

ش هرهای جمعيت شهر تبری ز در مقایس ه ب ا   الن

گردد. جمعيت تبری ز ب ر ایران آن زمان  متر می

نف ر ب وده و در 213542ش 1319مهر 5طبق سرشماری 

ه زار نف ر ب وده و  540آن زمان جمعي ت ته ران

هزار نف ر   ه از تبری ز  250جمعيت اصفهان با 

ترین علت آن تبع يض در پيشی گرفته بوده و بزرگ

سياست صنعتی رضاشاه بوده   ه بيش ترین مي زان 

گذاری دولت در باش ص نعتی در درج ه اول سرمایه

در تهران، سپس در مازندران و اص فهان ب وده و 

های مغرضانه باعث تضعي  آذربایج ان همين سياست

در زمين  ه اقت   ادی، ویران  ی اقت   اد ب  ومی و 

روی ه جه مهاجرت بیتشدید معضل بيکاری و در نتي

از آذربایجان به تهران بوده اس ت، در حاليک ه 

قبل از این، فع الترین و پوی اترین جایگ اه و 

نقطه تجارت و صنعت و انبار غله ای ران محس وب 

رویه و در های بیهمين تبعيض باعث مهاجرت .شدمی

آذربایجان ب ا  ه نتيجه تقليل جمعيت بوده است 

در  ه ا ق رار داردتاندرصد مهاجرت در صدر اس23

درصد، مازندران و  رمانش اه 19 حاليکه گيالن با

درص د  6درصد خراسان با  9درصد اصفهان با 10با

 7اند.های بعدی قرار داشتهدر مکان

 

 سازی عینی و ذهنی آغاز یکسان ب 3

زاده ایرانش هر مق ارن ب ا ظه ور حسين   اظا



 8 انکار و مقاومت.../    

ه نویسد  رضاشاه، در خارج از  شور در برلين می

های ماتل  و ع ادات های ماتل ، لباسداشتن زبان

گ ردد و و مراسا ماتل  باعث اختالف و تش تت م ی

احمد  سروی در داخ ل ای ران در ای ن زم ان در 

یک درف ش، ی ک دی ن، ی ک »مجله پيمان از شعار 

گون اگونی و تن و  »گویدراند و میسان می« زبان

است ها مانع وحدت ملی ها و اندیشهمذاهب و زبان

.  ه 8«و باید با یکایک آنه ا در نب رد باش يا

ه ای روش نفکران و بعدا این آرزوه ا و خواس ته

جزو  ،تح يلکردگان، در دولت مطلقه مدرن رضاشاه

گرایی ی ا گردد و با باستانایدئولوژی سيستا می

خورد و در خدمت تمر زگرای ی آر ائيسا پيوند می

ماتل  رضاشاه و نفی زبان، فرهن  و هویت اقوام 

 گيرد.ایرانی قرار می

دستگاه فرهنگی رضاش اه و حلق ه فک ری ای ن  

زاده، سعيد نفيسی، محمدعلی فروغی دوران  ه تقی

ترین افراد آن بودند رجعت به ای ران از برجسته

 ه ايشا  يت بزرگداش ت و پرداختن قبل از اسالم و 
 مانن د باس تان، ای ران ت اریخ من ابع و باستانی
در دستور   ار ق رار  ي تنسر را نامه و شاهنامه

داده بود، به عب ارتی، با ش وس يعی از ت اریخ 

خ ورد ح ذف،  شور  ه بدرد این ای دئولوژی نم ی

شود اما باشی دیگر از تحری  و نادیده گرفته می

شود حتی این تاریخ، تبليغ و طالیی نشان داده می

دو برهه از تاریخ یعنی قبل از اس الم و پ س از 

ت رین برجس ته 9.شودمیبل ها نهاده اسالم در مقا

ت وان از ص ادق نویسنده در ای ن زمين ه را م ی

هدایت نام برد  ه در آثار ماتلفش، حس س مپاتی 

و حس  رت ب  ه دوران ای  ران باس  تان و نف  رت و 

به دوره اسالم و پس از حمله اعراب  نسبت بيزاری

نگ اری   ج و زند در این تاریخبه ایران موج می

 ب ه ای ران افت ادگی عقب ها وباتیوج، تمام بدعم
 ب ه از آنه ا و ش ده انداخت ه هاعرب و هاترک گردن

 غيرمتم دن و پرخاش گر هوش،  ا ، بدو اقوامی عنوان

 .10شدیاد می
 ب ه جری ان ای ن اساس بر  ه نویسندگانی و مورخان

-ارزش اس اس بر را تاریخ پرداختند،می تاریخ نگارش
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 نقل پرستی ملت و ییگراباستان مر زگرایی، پون هایی
 ه ایی شا يت پهلوی اول دوره در  ردند.می و روایت

 به روز، ص ادق ذبيد پيرنيا، حسن  سروی، احمد پون
 اساس بر اقبال آشتيانی  عباس یاسمی، رشيد هدایت،

در  آن ان پرداختن د. ت اریخ نوش تن به رویکرد این

 باس تان، ای ران عظمت پون هاییایده خود هاي نوشته
 و  رده تمجيد را ایران باستانی شاهان و شتیزرت دین
 نادی ده را بعد از ورود اسالم تاریخ حال، همان در
اس المی  تم دن و فرهن  و هاعرب تحقير به و گرفتندمی

 رم انی، ط البوف  آقاخ ان پرداختن د مي رزام ی

 جری ان ای ن سرسلس له الدین قاجارتبریزی و جالل
های اساسی تبودند. آنها هر پند با همدیگر تفاو

داشتند اما همگی آنها دارای ی ک ما رج مش ترک 

ناسيوناليس ا و  به آنان بودند و آن،  باورمندی

مر زگرایی و نوش تن ت اریخ ای ران براس اس آن 

 بود.

ش ب  ا ریاس  ت 1301انجم  ن آث  ار مل  ی    ه در  

محمدعلی فروغی و نيابت سيدحسن تقی زاده تاسيس 

های خود ليتشده بود در دوره حکومت رضاشاه، فعا

ها ت اریای را گسترش داده و در تجليل از شا يت

و فرهنگی ایران، فردوسی را در  انون توجه خود 

گ ری در براب ر قرار داد پرا  ه مظه ر ایران ی

مس  لمانان و تر   ان ب  ود. بن  ابراین، س  اخت 

آرامگاهش در دس تور   ار انجم ن ق رار گرف ت، 

خش ت مقبره فردوسی در دوره قاجاریه، بنایی از 

الدول ه حام ک خراس انی و گل بود  ه توسط آص  

ساخته شده اما توسط بدخواهان وی تاریب گردیده 

به محض روی   ار آم دن رضاش اه، 1305در  11بود.

گي ری مس تقيا ت ميا برای ساخت آرامگاه با پ ی

 وشش شد حت ی  12تيمورتاش وزیر دربار شرو  شد.

نو  بنا نيز مربوط ب ه معم اری قب ل از اس الم 

ش ب ه پای ان 1313اشد. ای ن آرامگ اه در س الب

رسيده و به همراه سانرانی خود رضاشاه افتت اح 

فردوس ی ب ه گردید و همزمان با آن، جشن هزاره 

 13ای با حضور مستشرقان برگزار شد.نگرههمراه  

عب اس   نگ ره، محم دعلی فروغ ی، این اتمام از پس

 حي يا س ليمان و نفيس ی سعيد مينوی، مجتبی اقبال،
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  ردند. منتشر شاهنامه از متعددی هایاپپ

ای بن    ام اداره(۱۳۱۶ ید)م 1938در ژانوی    ه

سازمان و پ رورش افک ار در تح ت ریاس ت وزی ر 

دادگستری ش کل گرف ت   ه ب ه تاس ی از ماش ين 

تبليغاتی ایتاليای فاشيست و آلمان نازی، نق ش 

تفهيا آگاهی ملی مردم و تغيير اسامی شهرها را 

ش.ب ه ترغي ب 1313ت ه در س البه عهده گرفت الب

سفارت ایران در آلم ان، بدس تور رضاش اه ن ام 

ای ایران نيز جایگزین پ ارس ش د و در باش نامه

توضيد داده شد  ه پون نام پارس یادآور انحطاط 

نام ایران انتااب  ،دوران قاجار بوده در نتيجه

یران باس تان و  شد  ه دتلت بر شکوه و عظم ت ا

 ارد.زادگاه نژاد آریایی د

ای ب ه های هنر نازیسا در هيچ ح وزهاما جلوه

اندازه حوزه معم اری گس ترش نياف ت در ب رلين 

شد و با سبک و سياق معماری ها تاریب میساختمان

یونان و روم  ه مورد نظر نازیس ا ب ود تبلي غ 

شد و در ایران نيز تاریب بناهای دوره قاجار می

ری بدستور رضاشاه آغ از ش د و بج ای آن، معم ا

ایران باستان تشویق گردید تا جایی  ه وارت ان 

هوانس  يان از معم  اران ارمن  ی در انتق  اد از 

 تاریب معماری دوران قاجار پنين نوشت

زند دست نگه دارید. مگر عقل سليا فریاد می 

خواهيد به تهران وض ع ب اغ وح ش ناهنج ار می

ی شير و گاو و غيره پ ه دهيد؟ این همه مجسمه

 14؟.ای داردفایده

آثاری زماتی بوج ود آم د   ه انگ ار ش اهان 

بردن د! و از های سنگی به سر میباستان در دخمه

ت وان ب ه س اختمان های آن میترین نمونهبرجسته

بزرگ شهربانی، بانک ملی و ایستگاههای راه آهن 

ه ایی از با شدر  ،در این بناه ا 15اشاره  رد.

ه ساختمان از معماری ایران باستان استفاده ش د

مان براساس نيازهای جدید طراح ی اما درون ساخت

ده د بار دیگر نشان میدر هر صورت، این یک .هشد

رود نه  ه هنر، هميشه با خالقيت و آزادی پيش می

با سرس اتی م زاج دیکت اتور و ف رامين س فت و 

 سات!.
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بوميان آمریکا ب ا اروپایي ان برخ ورد وقتی 

ش ت ی ا ش ان ق رار دا ردند سه گزینه در مقابل

ها گشتن ی ا  ش ته آسيميله شدن و شبيه اروپایی

ه ای شدن و یا تغيير مکان. اما در مقابل سياست

، اقوام ایرانی فق ط دو این دورانسازی یکپارپه

راه داشتند یا دست برداشتن از زب ان و فرهن   

خود و مستحيل شدن در فرهن  حا ا ی ا در ص ورت 

 !.گشتن مقاومت،  شته شدن و قلع و قمع

در  شوری مانند ایران  ه دارای تنو  ق ومی، 

دول ت مذهبی و فرهنگی است ناستين ضرورت تحق ق 

سازی فرهنگ ی ب ود مطلقه مدرن، بکارگيری یکسان

 ه رضاشاه از الگوی  سانی پون لویی په اردها، 

 رد. آت اتورک ناپلئون سوم و آتاتورک پيروی می

و  زبان تر ی را زبان واحد در تر يه اعالم  رده

قبل از او نيز لویی پهاردها تم ام فرانس ویان 

را مجبور به اس تفاده از زب ان فرانس ه   رده 

 بود.

ایران وارث یک جامعه ایلياتی بود  ه در طول 

ها، ایالت و عشایر بر آن حکومت  رده بودن د قرن

و در دوره رضاشاه این ایالت، بزرگترین مانع در 

، عالوه ب ر آمدندمقابل نوسازی جامعه به شما می

آن، موانعی پ ون نيروه ای س نتی، روح انيون و 

-ها وجود داشتند  ه جزو   انوناشراف و فئودال

-های اصلی قدرت در تاریخ ای ران ب ه ش ما م ی
آمدند. از آنجا  ه هر گونه نوسازی در  شورهای 

متاخری مانند ایران، نيازمن د حک ومتی ق وی و 

ی مقتدر است لذا اهرم ق درت رضاش اه ب ر ني رو

بينيا  ه این ارتش قهریه ارتش استوار بود و می

به عنوان قوه قهری ه در زم ان رضاش اه، م دام 

شد در زمانی  ه سردارسپه ب ود تقویت و فربه می

پهل هزار نفر بود اما در آخر حکومت رضاشاه به 

 هزار نفر رسيد.127

 ه ا،لفئودا پون هاییقدرت بردن بين از با رضاشاه
 تهران در را قدرت عشایر، ي ایالت ورؤسا و روحانيون

 مر  ز ب ه تب دیل تهران  ه ایگونه به نمود متمر ز
  ش ور یاقت اد - یاسيسمسائل  مورد در گيریت ميا
 اهميت الشعا تحت شهرها و مناطق سایر اهميت و گردید
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 ب ه متمر ز دولت یک گرفت. هدف، ایجاد قرار تهران
 بود در  شور امر زگر سياسی نظام یک برقراری معنای

 مر  زی دولت طریق از  شور امور تمامی نظام، این در
 دول ت مر زی نيز ی ک دولت پون و شدمی اداره تهران

 و هاخواست بر مبتنی ت ميمات  ليه بود پس استبدادی

 .بود رضاشاه یعنی بزرگ مستبد هایهانگيز
برای مدرنيزه  ردن ایران، نياز به بس ترهای 

-یران وجود نداشت و یا  وش شتزمی بود  ه در ا
ه  ای علم  ی و زیربن  ایی ب  رای ایج  اد پن  ين 

به دم  بسترهایی بوجود نيامد در نتيجه، رضاشاه

قم ع ه ر ود یعنی قل عترین ابزارها متوسل شدست

ترین شکل ممکن. ترین و عریانگونه موانع به خشن

ب اری ران  ود ی و نوجوانی سات و م رارتپون دو

گری بس ر و عمرش را در نظامیرا پشت سر گذاشته 

 ،برده بود بنابراین، با هرگونه نرمی و انعطاف

بيگانه بود به نظرش، جهان در حال تغيير بود و 

فرصت در ایران  ا بود پس با زور و فشار بای د 

ام ا  راه پندین ساله را در  وتاه مدت پيم ود.

پنين سياستی در حوزه اقت اد ممک ن اس ت برخ ی 

آمي زی در پ ی داش ته ی موفقيتنتایج و پيامدها

باشد اما در ح وزه سياس ی و فرهنگ ی، هم واره 

بين يا او در آميز خواهد بود، پنانکه میافتضاح

حوزه عمرانی، ساخت و س از و راه آه ن، اح داث 

را  ه در ای ن ح وزه ب ا  ارخانجات موفق بود پ

روح سرو ار داشت  ه سابقه تاریای و موجودات بی

ه ای دیگ ر مانن د در ح وزههویت نداشتند ام ا 

زبان، مدارس، نظام وظيف ه، اس کان عش ایر ب ا 

پر واضد است  ه برای  16ها سرو  ار داشت.انسان

هایی، او  وپکترین شناختی نداشت، در پنين حوزه

های علمی و بهتری توانست به روشحوزه انسانی می

متوسل شود و از مشاوران م درنی   ه در دام ان 

د به ره جوی د ورده شده بودن انقالب مشروطيت پر

ای را ن داد اش پنين اجازهاما دیکتاتوری مطلقه

و قبل از هر پيز، این مشاوران را به  ام خ ود 

 شيد و سر به نيس ت   رد و در نتيج ه خ ود را 

در فرانسه وقتی ل ویی  ،محروم نمود، در حاليکه

ها، پهاردها با توسل بر گروههایی پون اومانيست
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 ين شهری ب رای تض عي  و  ن ار حقوقدانان و مال

س  عی در تقوی  ت و  ،ه  ا س  ود جس  تزدن فئ  ودال

سپاسگزاری از آنها ب ر آم ده و ب ا  م ک ای ن 

ه ای اولي ه بورو راس ی م درن در گروهها، پایه

اروپا ریاته شد اما رضاشاه با دست خ ود آنه ا 

ت وان می ،را  شته یا تبعيد  رده و  نار گذاشت

-ور، تيمورتاش، ن رتهای روشنی پون دابه نمونه
الدوله و دهها نمونه دیگر اشاره  رد  ه بدس ت 

 او  شته، زندانی و تبعيد گشتند.

 ب ردن ب ين از ب ا  دی معتقد است رضاشاه نيکی 
 و ای الت رؤسای و روحانيون ها،لفئودا پون هاییقدرت

 متمر ز تهران و در دستان خود در را عشایر، قدرت
 گيریت ميا مر ز به بدیلت تهران  ه ایگونه به نمود

 سياسی، فرهنگی و اقت ادی مورد تمامی مسائل در
گردید او بنام مشروطه آمد اما هم ه پي ز   شور

را قبضه  رد و   ل حکوم ت در واق ع فق ط خ ود 

 رجال» :گویدمی رضاشاه بود. مابرالسلطنۀ هدایت
 انا »تمملک در  سی خواستنمی نشد، تربيت او دورۀ در

سان ميلس پو 17«شود گررژیا جلوه واسطۀ به »تغيری و

 ه در آن زمان در ساختار حکومتی رضاش اه   ار 

 رده و از نزدیک اوضا  را دیده بود جالب اس ت 

 نویسد:او می

رژیا دیکتاتوری، ه ا رهب ران سياس  ی و ه ا 

قدرت رهبری را نابود ساخته است مث ل اینک ه 

رضاشاه ن يحت آن دیکتاتور یون ان را رعای ت 

بود  ه به ميان مزرعه گندم ب رو و ه ر  رده 

 18سری را  ه بلندتر از دیگران است قطع  ن.

 

  اسکان عشایر ب 4

توان جابجایی و یا تبعيد عشایر و ایالت را می

ترین گروهه ای تبعي دی در دوره رضاش اه گسترده

برشمرد البته من ابع حک ومتی در م ورد آن ان، 

ات ه ت» ی ا« اس کان»بجای  لمه تبعيد از واژه 

در تاریخ ایران،   ردند.استفاده می« قاپو  ردن

ت وان ب ه دو دس ته ساختار قدرت سياس ی را م ی

 تقسيا  رد:

ي س لطنتی  پاتریموني ال ال . نظ ام خود ام ه
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سنتی  ه به لحاظ نظري، استبدادي ب ود ام ا از 

ي عمل  ی مبتن  ی ب  ر وج  ود ن  وعی تکث  ر و جنب  ه

 جاری. پرا ندگی در منابع قدرت بود. نمونه قا

ي مدرن،  ه به لحاظ نظري ب.نظام سلطنت مطلقه

و عملی مبتنی بر تمر ز و انح ار من ابع ق درت 

 بود. نمونه دوران رضاشاه.

به عبارتی، در قبل از دوره رضاشاه در نظ ام 

سنتی ایران، روابط ميان نظام سياس ی و قبای ل 

بر مبناي الگوي شناسایی متقابل استوار بود  ه 

ساي ایالت نس بت ب ه دول ت اب راز در طی آن، رو

آوري  ردند و به جم عوفاداري و از آن تبعيت می

-ماليات و تدارك نيروي نظامی ب راي دول ت م ی

پرداختند. از دیگر سو، دولت نيز به نوبه خود، 

اي ایالت را به عن وان نماین دگان رهبران قبيله

شناخت. در حاليک ه رضاش اه در خود به رسميت می

ا تعّل ق و وف اداري ب ه دول ت را صدد برآمد ت 

جایگزین پيوندها و روابط سنتی پيش ين نمای د. 

ي اجراي این برنام ه، برخ ورد ب ا قبای ل تزمه

بود، ام ري   ه موج ب سياس ی ش دن عناص ري از 

ي ُ رد گردید  ه سياست دولت را در راستاي جامعه

دیدند اینان   ه ع الوه ب ر امحاي سياسی خود می

، هوی ت ق ومی یاقت  اد - یاسيسمنزلت و منافع 

دیدند، تحت تأثير ایدئولوژي خود را در پالش می

درصدد تعری  نوینی از هوی ت  قومیناسيوناليسا 

خود برآمدند. امري  ه به سياسی شدن نسل بع دي 

اغلب فرزندان روساي ایل ی یعن ی نابگ ان مّل ی 

 19گراي ُ رد انجاميد.

 ایمالحظ ه قابل هایدگرگونی1320-1304  هایسال بين
 آم د بوج ود ای ران طبق اتی و اجتم اعی ساختار در

 درص د 22 ای ران جمعيت  ل از ش.1319 سال در بطوریکه

 درص د71بيش از  و ایلی درصد جمعيت 6/9شهرنشين، 
 مي زان آم ار، داد اینمی تشکيل را روستایی جمعيت

 عش ایر ش دن ق اپو تاته و یکجانشين افزایش جمعيت

 نتيجۀ پيدایش در دیگر، طرف از .دهدمی نشان را  شور
 نق اط ب ه   ارگران مه اجرت و جدید مشاغل و هاحرف

 رت مها و ها گسيات از زندگی دیرپای الگوهای دیگر،
 در ب ود   ه شتابانی شهرنشينی پدیدۀ اینها همۀ از
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 ب ه مازاد روس تایی و مهاجرت جمعيت حر ت نتيجۀ،
رخ داد،  زن دگی بهت ر ه ایفرص ت شهرها برای  سب

 انگي زش گفت رش د این آغاز شاهد تهران شهر ما وصا

ش 1320الی1300های سال فاصلۀ در شهری جمعيت رشد .بود

 لح اظ ش ده ب ه ذ ر درصد 65/2 متوسط طور به ساتنه
 از زم ين ص احب مالکان از جدیدی مر ب قشر طبقاتی،

 برخاسته بازگانان و تجار  ارمندان، نظاميان، بين
 این اواخر گرفت. در قرار تیسن مقابل اشرافيت در و

 رن   ای ران جامعۀ در پيشين هایتعارض اگرپه دوره،
 ای ران جامع ۀ در جدی دی تعارضات اما باخته بود،

و  روستانش ين جمعيت ميان  رد، دوگانگی پيدا نمود

 ب ه تحقي ر ب ا م ردم ش هری ش هری پ يش آم د و 
 ش مردند؛می خوار را آنان و نگریستندمی روستایيان

-م ی دیگ ر ب ه ش هرهای تکب ر با نيز ایتاتپ مردم

 20نگریستند.

رضاشاه با توسعه پاسگاهها در نواحی ماتل  ، 

خلع سالح عشایر، به سربازی فرستادن و  وپان دن 

شان را فراها ساخت. و اسکان آنها، زمينه تضعي 

نشينی بس ر آم ده و آن ان معتقد بود دوران  وچ

ه در ه ا بدرآم دباید از فراز  وهها و ت ه دره

یکجا حداقل در روستاها سا ن گردند ت ا حکوم ت 

 بتواند  نترلی بر آنان داشته باشد.

ود  ه باید البته سياست اسکان عشایر امری ب 

متعددی برای اینکار وج ود  گرفت و دتیلصورت می

داشت پون برخی از آنان پندان به حکومت پاساگو 

نبودند و همچنان مسلد بودند و بارها اقدام به 

قتل و غارت من اطق ماتل     رده و حت ی برخ ی 

ها وارد ق رارداد ب ا بریتاني ا مانند باتياری

توانس ت شده بودند، همچنين، باشی از جمعيت نمی

ها قبل زندگی  رده و از پ ذیرفتن به مانند قرن

، حکوم ت اقتضائات زندگی جدید اجتن اب بکنن د.

راههای ماتلفی برای  نترل عشایر در پيش گرف ت 

تدا رئيس ایل را به ته ران تبعي د   رده در اب

اش دس ت ب ه داد ت ا ای لآنجا تحت نظر قرار می

داد آن وق ت شورش نزند و اگر این  ار جواب نمی

  رد. ل ایل را تبعيد می

تنها توسل به خشونت ج واب  ،اما در هر صورت 
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داد: اوت، انتقال  ل ایل به مناطقی  ه هيچ نمی

هایشان نداشت آنها و رمه تناسبی با زندگی قبلی

سبب لطمه خوردن اقت اد و توليد ایل گردی ده و 

یک توليد  ننده در محل قبلی را تبدیل ب ه ی ک 

 رد ثانيا، پذیرش م رف  ننده در محل تبعيدی می

ه ای ارت ش بلک ه زندگی جدید نه با زور سرنيزه

های علمی و  ارشناس انه ب ورت تدریجی و با روش

-فت و پنين زندگی مبتنی بر  وچگرباید صورت می

نشينی مح ول شرایط  ا آبی و ا ولوژیکی جامع ه 

ها تداوم داشته هر جا ب ارش ایران بوده  ه قرن

بوده و آبی، در نتيجه آبادی و اسکان ثابت پيش 

آمد اما هر جا آب و باران   ا ب وده زن دگی می

آم ده نشينی برای یافتن بوته علفی بوجود می وچ

ها بوده، حکای ت دار و مح ول قرنریشهبنابراین 

دردناک  وچ اجباری و پي اده آن ان ب ه هم راه 

هایشان و مرگ و تل   ش دن  ود ان و زنان و رمه

ها و افراد  ا بنيه ای ل مانن د  ود  ان و رمه

 زنان در برخی خاطرات آنها پنين آمده است: 

ها خسته، تن و رنجور، زده، ساقپاهای تاول

های ها شکسته بود، اصال آدمروح و روان در

دیگری شده بودیا و دیگر مها نبود  ه ما را 

بردند تسليا محض بودیا برند هر  جا می جا می

خواستيا تا در آنجا برای فقط جایی را می

 21هميشه اتراق  نيا.

-ها خارج م یها از دست خاناز طرف دیگر، زمين

ش ده و شد و به  اتیی قابل مبادل ه تب دیل م ی

ش د   ه خ ود وسط فرماندهان نظامی بلعيده م یت

ون يا ميلي ون هکت ار از بهت رین رضاشاه با یک

ها، در نوک هرم این زمينداران قرار گرفته زمين

 بود.

ه ا بع د غالمحس ين س اعدی در نمایش نامه سال

 ب ه نس بت رضاش اه ایی از تعدیاتگوشه« الته گل»
 ه در  نمایش گذاشت به را دهقانان هايزمين و امالک

آن سرس  اتی ی  ک ارب  اب  آب و خ  اک پرس  ت را در 

مقابل ت احب روستایش به دست م زدوران رضاش اه 

 دهد!نشان می

در آن زمان، فرماندهان نظامی، ها در قدرت و 
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ه ا و م الکين ها، جای اربابها در مالکيت زمين

گرفتند و ب دین ترتي ب جابج ایی و قدیمی را می

در اق ی نقاط  ش ور ای در مر ز و تغييرات عمده

ی ها به لحاظ ساخت قدرت و ه ا موقعي ت اقت  اد

 ا به مال  ين اص لی گرفت. سران ارتش  اصورت می

شدند آنان به پن ان ق درتی دس ت یافت ه بدل می

بودن  د    ه حت  ی از درج  ه س  رجوخه گرفت  ه ت  ا 

ب  اتترین رتب  ه ارتش  ی در براب  ر دادگاهه  ای 

تنها به  دادگستری دارای م ونيت قضایی بودند و

 درجات باتتر از خود پاساگو بودند. 

در واق  ع، ن  ابرابری اقت   ادی و سياس  ی ب  ه 

مانند دوره قبل و حتی بدتر از آن وجود داشت و 

تنها شکل آن تغيير   رده و اقليت ی جدی د   ه 

صاحب و برخوردار از امکان ات بودن د ج ایگزین 

اقليت  هنه گش ته ب ود. البت ه ب رعکس اقلي ت 

و دوره قاج اری، اقلي ت نوظه ور  متنفذ ق دیمی

پهلوی فاقد  وپکترین نه تنه ا امني ت ش غلی و 

اقت ادی بود بلکه امنيت جانی ني ز نداش تند و 

حتی قویترین آنها مانند تيمورتاش با ی ک خش ا 

 شدند.  رضاشاه یک شبه از هستی ساقط می

در سر وب هيچکدام از اقوام اعا از تر ه ا،  

ه ا ه ا، باتي اریشقاییها، قاعراب، لرها، بلوچ

رحمانه، استثنایی در  ار نبود در این سر وب  بی

نمونه لرستان مع روف گش ته و برخورده ای خش ن  

ای بارز سپهبد ریزنقش اميراحمدی با لرها نمونه

است  ه به ق اب لرستان مشهور گشته او وقتی سر  

ر شده لرستان را ب ا شمش ير قط ع يجوانان دستگ

ت حر ت سر بریده با اطرافيان  رد بر سر مسافمی

ه ا برن ده  رد و غالبا ها در ش رطشرط بندی می

شد! ویليام داگالس در  تاب خود مراسا اع دام می

توسط این امير ری زنقش رضاش اه را ب ه تف  يل 

 نویسد:آورده او از قول شاهد عينی می

سرهن  پندین نف ر از جوان ان را   ه اس ير 

دس تور داد ب ا   رده بود جمع  رد و بالفاصله

زغال، آتش روشن  نند و یک طاوه آهن ی ب زرگ 

آماده  نند و روی آتش بگذارند تا خوب تفت ه 

و قرمز رن  بشود آنگ اه دس تور داد یک ی از 

ه ای جوانان لر را بياورند دو نفر سرباز دست
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جوان را محکا گرفته و سومی ها با یک شمش ير 

، تيز در عقب او ایستاد سپس با اشاره س رهن 

سرباز جالد با شمشير س ر ج وان را قط ع   رد 

هنگامی  ه سر از بدن ج دا ش د و ب ه  ن اری 

و « ب دو، ب دو...»افتاد سرهن  فریاد  شيد: 

همزمان یکی از افراد، طاوه سرخ ش  ده را روی 

سر از جا بلند شده گردن بریده پسباند جسد بی

و یکی دو قدم دوید و بعد افتاد. سرهن  مث ل 

عم ل ش نيع خ ود رض ایت حاص ل  اینکه از این

نکرده باشد فریاد  شيد آن جوان بلند ق د را 

 نيا   ه او بهت ر از اینه ا بياورید فکر می

بدود. آن بيچاره را ها آوردند و این بار با 

دقت بيشتری سر او را بریدند و طاوه آهنی را 

روی گردن بریده محکوم قرار دادند بطوری   ه 

یکی دو قدم بيشتر  سر توانستاین بار، جسد بی

بدود خالصه این عمل سبعانه ادامه پي دا   رد 

تا اینکه یک بار سرهن  خ ودش شا   ار در ای ن 

عمل شنيع شر ت  رد و این بار خ ود مس ئوليت 

گذاشتن طاوه آهنی تفته را روی گ ردن محک وم 

قبول نمود ولی پون به موقع نتوانست طاوه را 

د، س ر روی گردن بریده قرار دهد لذا وقتی جال

محکوم را از تن جدا  رد خون از گردن محک وم 

در حدود یک متر فواره زد سر و روی او و همه 

اطرافيان را خونی  رد پس از اینکه پند نفری 

از جوانان با این وضع فجيعی  شته شدند فک ر 

ای در مغز دیوانه سرهن  خطور  رد تا بر تازه

و  سر شرط بندی  نندسر مسافت دویدن اجساد بی

توانن د ه ایی   ه اجس اد میبر سر تعداد قدم

بدوند برد و باخت راه بيندازن د خالص ه ای ن 

جنایت بارها و بارها تکرار شد تا آنج ا   ه 

باتخره اجساد و سرهای همه محک ومين هر  دام 

یک طرف روی زمين تلمبار شد گفتنی است  ه هر 

ش د خ ود بار  ه این عمل وحش يانه انج ام می

داران و س ایر اف راد ران و درجهسرهن  و افس

مثل تماشاپيان مسابقه فوتبال با دس ت زدن و 

هوار  شيدن و هلهله دوندگان بی سر را تشویق 

 ردند   ه قب ل از افت ادن، هرپ ه بيش تر می

شد ها برنده میبدوند سرهن  در اغلب شرط بندی

ها  ه جسد  نا فقط در یکی از شرط بندیفکر می

 22د هزار لایر برنده شد...قدم بدو ۱۵توانست 
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در برانداختن 1303اش در بروجرد در در سانرانی

نام لر از صفحه روزگار گفته بود  ه اگر آنه ا 

این مرتبه ب ه ط وری ق وای » دوبار تحر ی  نند

ه دیگر هيچ ق درتی الوار را درها خواهد شکست  

داگ الس   ه بع دها او را در « 23از آنان نماند

نویس د ارتی دیده ب ود م یتهران در یک گاردن پ

 خانمی از او پرسيد:

رابطه شما امروزه با م ردم لرس تان پگون ه 

های طالیش است؟...او همان لحظه خندید و دندان

را نشان داده گفت: امروزه وقت ی در لرس تان 

گوید: سا ت! و گر  ند مادرش میای گریه میبچه

 نه اميراحمدی تو را خواهد برد!

اميراحم  دی ب  ه پ  اداش  البت  ه بع  دار س  رهن 

ش  اهکارهایش در لرس  تان، ب  ه درج  ه ژنرال  ی و 

بعدها ها به وزارت جن  رس يد او ام وال غ ارت 

ه زار  ۱۰شده لرستان را  ه یک م ورد آن ش امل 

ه ا   رده و شد ب ار  اميونراس گوسفند و بز می

او از جمله  س انی ب ود   ه ب ا  24منتقل  رد.

طمين ان امضای خود در پشت ق رآن ب ه رضاش اه ا

دادند  ه در بر  شيدن رضاخان به مق ام س لطنت 

به او  مک خواهند  رد و اولين درجه سپهبدی را 

از دست رضاشاه گرفت اما پ س از م دتی از پش ا 

رضاشاه افتاده و برای آنک ه تحقي ر ش ود، ب ه 

یا اصالح نژاد اسب « اداره دواب و ایلای»ریاست 

غض وب گماشته شد خودش بعدها ضمن نقل داس تان م

« پهارپا بدی»گفت: از سپهبدی به درجه شدنش، می

 25ارتقا یافتا!

رهبران عشایر  ه از حيات اقت ادی خود  نده  

آنکه اقت اد جدیدی جایگزین آن گش ته شدند بیمی

باشد باعث فقير شدن آنها گشته و همچنين تبعيد 

و زندانی  ردن آنها همگی دس ت بدس ت ه ا داده 

ها از حکومت گشت. سياس ت موجب تنفر و دشمنی آن

اش ب ه عشيرتی رضاشاه ما وص ا در آغ از س لطنت

رحمانه بود تبعيد اجباری روسای عش ایر غایت بی

و م ادره امالک و اراضی ایشان و اجبار آنان به 

یکجانشينی و منع رفت و آمدشان ب ه پراگاهه ای 

تابستانی و انتقال دادن عشایر  رد )م ثال ای ل 
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مانن د ن ائين، س بزوار،  گلباغی(به نق اط دور

از ای ن ای  اشان، اصفهان و یزد و غيره، نمونه

بار بود، آنها را بين مال ين ده ات سياست خشونت

السلطنه  ه خود یک ی از همدان تقسيا  ردند عين

 نویسد:مال ين بوده می

بودم در مل   من خود ناظر اسكان ایل گلباغ 

م ن خود پنج فرسنگ  همدان، پهار خانوار ب ه 

تحميل كرده بودند... آنها كه فقي ر، ض عي ، 

زار ، بيچاره بودند ب ا زن و بچ ه احش ام و 

حركت دادن د ب ين راه  رحمانهاثاثيه بطور ب 

آنچ  ه توانس  تند از آنه  ا ربودن  د و هرك  ه 

ناتوان بود مرد...آمدند مسكن كردند با ح ال 

زب ان فگار. اوت رعایا  م ا در هم دان ت رك 

دانستند ب را  خ ود مت رجا  بودند و كرد  نم

باز  بود و ب ه ی   ش كل  ح وائج نداشتند تل

ش د و ب را  سرپرس ت  آنه ا آنها برآورده م 

مأمورین  گذاشته شده بودند  كه صد رحمت ب ه 

گلباغ . اینها اسكان آنها را مایه دخل خ ود 

قرار داده بودند...بدتر از همه، قدغن ك رده 

ش دین خ دا  بودند رعایا مبادا به خلف ا  را

ناواسته ناسزا بگویند این ها پلتيك   ب را  

بود وقت  كه زعفران یا ليم و   دخل)ماموران(

خواس تند داده عمان  یا گوشت مرغ و ب ره م  

[ ب ه خليف ه دوم كردن د كك هشد شكایت م نم 

 26شد...وقت كربالئ  م اند. آنناسزا گفته

نتایج بدفرجام این اق دامات ب  رای اقت  اد  

ه ای ، دولت را ناگزیر ساخت  ه در طول سال شور

  27آخر سلطنت رضاشاه از شدت آن بکاهد.

در واقع، تبعيد عشایر یکی از راههای ت  احب 

اش ب ه ها و امالک آنها بود  ه رضاشاه عالقهزمين

ه ای زمين و تملک پنان بود  ه یکی از روزنام ه

فرانسوی  اریکاتوری شبيه به ی ک غ ده س رطانی 

در ایران جانوری پيدا »و توضيد داد  هپاپ  رد 

 .28«!خوردشده  ه در روز پند  يلومتر زمين می

ل را به اجبار ب ه ته ران ب رد هنگاميکه خزع

ای پر پ رب دانست  ه لقمههنوز سردارسپه بود می

و نرم است و  ل خوزستان مال اوست! رضاخان   ه 

هنوز رضاشاه نشده بود از او خواست  ه فهرس تی 

هایش ارائه دهد ت ا ل، اراضی و نالستاناز اموا
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با  مک رضاخان از طریق مجلس، شيخ مالک قانونی 

هدف رض اخان، 29امال ش گردد. پر واضد اس ت   ه 

شناسایی و بلعيدن آنه ا ب ود و س رانجام ني ز 

 پنين  رد.

پ  س از س  قوط رضاش  اه دوب  اره از  ،عش  ایر 

تبعيدگاههای خود و یا از زندان ش هرهای ق ا و 

های خ ود بازگش تند و و غيره به سرزميناصفهان 

ه ای از نو قدرت از دست رفت ه خ ود را در س ال

 30بدست آوردند.1325 الی1320

 گ روه  يف ی و  م ی رشد و شهرنشينی پدیده گسترش 
 ردس تان از ی ک ط رف و  در شهرنش ين  رده تح يل

تضعي  قدرت عش ایر   رد از ط رف دیگ ر، باع ث 

ای ب  ه ش  يرهع-انتق  ال ق  درت از رهب  ران ایل  ی

نابگان شهری شد همين نابگ ان ش هری   ه حام ل 

ه ای های ناسيوناليزم قومی بودن د هس تهاندیشه

-اوليه حزب  ومله ژ.ک را بوجود آوردند  ه م ی
 ی ک گي ريش کل نم ود و تبل ور توان آنرا ناستين

 مي ان ُ رده اي در م درن تش کيالتی و سياسی سازمان

 .به شمار آورد ایران
ر دوره مشروطيت، براساس برخ ی قبل از این، د

ن ش  هر خواه  ان س  قزی، در آاز خ  اطرات مش  روطه

« جن بش نج ات»اي بن ام خواه ان،  ميت همشروطه

ي مس لد تشکيل داده حتی اقدام به اع زام دس ته

-بيست و هفت نفری براي یاري رساندن به مشروطه

خواهان تبریز  ردند، هدف این دسته، پش تيبانی 

ي تبریز براي شکستن محاصرهاز نيروهایی بود  ه 

توان گفت  ه .اما با این حال، می31 ردندتالش می

مشروطيت در خطه  ردستان نتوانست به تغييرات ی 

مان دگی و عش ایر اساسی منجر گردد پرا  ه، عقب

قدرتمند اما بش دت بازمان ده از دني ای جدی د 

باعث شد  ه  ردستان در انقالب مشروطيت در  نار 

لی شاه و ساترالدوله قرار گرفته استبداد محمدع

ه ای و ماال  مش روطيت باش د زی را،   ل ت وده

روستاهای  ردستان زیر س يطره روس ای عش ایر و 

های روستایی نيز به آغاها بودند بنابراین توده

و 32تبعيت از روسای عشایر ماال  مشروطه بودن د

داران بزرگ  ه در  ردس تان اغل ب اشراف و زمين



 22 انکار و مقاومت.../    

شدند در مقاب ل هرگون ه  اخته میشن« آغا»بعنوان

پيشرفت، اصالحات و دنيای جدی د ایس تاده و ب ه 

دليل داشتن قدرت و ثروت و نفوذ  افی در س ایر 

طبقات دیگر، پا به پای طرفداران استبداد گ ام 

داشتند. طبقه تجار و بازاری ان  ردس تان بر می

 ه مانند دیگر من اطق ای ران ه ر پن د بيش تر 

معه و در اردوی مشروطيت بودند خواستار اصالح جا

اما عده آنان ناپيز و ان دک ب ود و در براب ر 

توانستند ع رض قدرت زمينداران بزرگ)آغاها( نمی

ض ربات  ،اندام  نند. همين عشایر در طول تاریخ

جنبش آذربایجان زده بر شدیدی بر ایران ما وصا 

توان ب ه حر  ت ای ل های تلخ آن می ه از نمونه

ی اسماعيل آقا)سيمکو( اشاره   رد شکاک به رهبر

 شماری را رقا زد. ه در خوی و سلماس جنایات بی

توان گفت   ه هم ين خانا انی و در واقع، می 

-عشایر اسکان نيافته یکی از موانع اساسی ش کل

گيری توسعه و مدرنيته در  ردستان بوده. آنه ا 

نه تنها بر  ل روس تاها س يطره داش تند بلک ه 

دستان ني ز ش دیدا زی ر نف وذ اهالی شهرهای  ر

در دوران ش انزده  .روسای عشایر و آغاها بودند

قه  ردستان از فرایند دولت و ساله رضاشاه، منط

-سازی رضاشاه پندان متاثر نشد زیرا سياس تملت

های تمر زگرای پهلوی اول باعث ش د   ه منطق ه 

-یبا همچنان در حاشيه و ب ورت دست ردستان تقر

-. برای پی بردن به این عقبناورده باقی بماند

ه ای بهترین دليل گزارش ،ماندگی منطقه  ردستان

حکام این مناطق است  ه از اوضا  اقت ادی ای ن 

ش به تيمورتاش فرستاده ش ده. در 1310مناطق در 

مورد شهر مهاباد  ه از ش هرهای پيش رو  رده ا 

ج ات، انوا  صنایع و  ارخانه»بوده پنين آمده: 

ریسی، پنبه بافی، نخبافی، پارپهدستگاههای قالی

ج ات  ن و س ایر موسس ات ص نعتی و  ارخان هپاک

-ما وص وجود ندارد. ولی در منازل خ وصی ق الی

 «باشد...بافی و سجاده پشمی میگليا بافی،

یا گزارش حا ا اش نویه ب ه تيمورت اش پن ين 

انوا  صنایع و  ارخانجات، هيچ نوعی ص نعت »است

ب افی و ب افی و پارپ هرشو  ارخانه از قبيل ف 
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باش د از ان وا  مع ادن در غيره در اشنویه نمی

اشنویه هيچ نو  معادن تا حال  ش  نشده و   ار 

 «نکردند...

پاسخ وتیت سردشت نيز پنين است  ه از ان وا  

 33صنایع و  ارخانجات هيچ خبری نيست.

مدرنيس تی رضاش اه  ش بهبه ميزانی  ه ارابه 

 یافت نظاممی افزایش شهريجمعت  رفت ميزانپيش می
یافت و در نتيج ه، می رشد مدارس و آموزش اداري،

 در ای ران و بالخ ص مال  ين و زميندار يطبقه نفوذ
  ایل ی رهب ران یافت و قدرت از ردستان  اهش می

 شد.منتقل می شهري بورژوازي ُخرده قشر به ايقبيله

نشين و اسکان آنه ا   ه سياست حذف عشایر  وچ

و سرنيزه صورت گرفت باعث فقيرت ر ش دن  با زور

بيشتر اقوام دور از مر ز گشت پرا   ه در ای ن 

مناطق، اقت اد جدی دی ج ایگزین آن نش ده و در 

نتيجه، باعث  ينه و نفرت و دوری آنها از مر ز 

-های متعددی گشت  ه همگی ب یو بدنبال آن قيام

 رحمانه سر وب شدند.

 

 

 لخاس واحد و کشف حجاب ب 5

همانندسازی رضاش اه، بای د ب ه  هایياستدر س

لباس واحد یا سياست متحدالشکل  ردن لباس ني ز 

ب ر طب ق فرم انی 1307اشاره  رد  ه در دی م اه

-ای صورت گرفت  ه بر اساس آن، لب اسپهار ماده

های سنتی و محلی اقوام ایرانی ممن و  گش ته و 

 ليه افراد ذ ور به جز روحانيون رس می، مل زم 

شدند ای ن لباس غربی و  اله پهلوی میبه پوشيدن 

ق  انون در ش  هرها و ق   بات از اول ف  روردین 

دولت مامور »ش. به موقع اجرا گذارده شد و ۱۳۰۸

در 34«تنظيا نظامنامه و اجرا  این قانون ب ود.

یکی از اسناد در مورد منویات رضاش اه از ای ن 

  ار پنين آمده:

 پهلوی شاهنشاه همایون قویشو ت اعليحضرت
 مورد  ه ما وصار  را اصولی از یکی ....فداه وحناهار

 دین مبانی حفظ و ملت سعادت برای و داده قرار توجه
 اتحاد و جهتی یک حس اند توليددانسته تزم مقدس
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اتحاد  حس این سایۀ در تا است مملکت عموم بين قلبی

 ترسریع و تر سه مملکتی ترقيات و ملی منظورات
 عوامل یکی از خواستند  ه دبو این گردد پذیرانجام
 البسه از عبارت  ه را افراد بين تشتت و اختالف
 تعميا وسيله و به برداشته ميان از باشدمی ماتل 
 به  ه را اتفاق و برادری احساسات متحدالشکل لباس

 بود مانده معدوم شکل و اختالف ظاهری عوارض واسطۀ
 .35بياورند فعل به قوه از  رده تقویت

-باری شدن  اله پهلوی و ممنوعيت لباسفرمان  اج

 7صادر شد،  اما 1307های اقوام ایرانی در دی
سال بعد وقتی رضاشاه به تر يه سفر  رد در 

آنجا بشدت تحت تاثير اوضا  تر يه قرار گرفت 

در حاليکه در زمان روی  ار آمدنش، یکی از 

حمالت رضاخان نسبت به احمدشاه این بوده  ه 

 اله شاپو بر سر گذاشته!  احمدشاه در فرن ،

طرفدارانش، عکسی از احمدشاه با  اله شاپو بدست 

ها به پاپ رساندند در آن آورده و در روزنامه

زمان  ه  اله شاپو گذاشتن از سوی بسياری از 

شد! همين مردم متشر ، بزرگترین گناه شمرده می

عکس، طوفانی برعليه احمدشاه برانگيات! البته 

زن اروپایی بدست آورده  نار  عکسی نيز از یک

عکس احمدشاه گذاشته و مونتاژ  ردند و در زیر 

 «!. سلطان احمدشاه»عکس نوشتند

ميالدی(  ۱۹۳۵شمس  )ژوئن  ۱۳۱۴شش سال بعد در 

مجلس قانون دیگر  را به ت ویب رسانيد  ه  اله 

م  شاپو را جایگزین  اله پهلو  و  فش پر

  ایران   رد. هااروپای  را جایگزین انوا   فش

اجتماعی و محيط  آداب و سنن قبل از این،

جغرافيایی تعيين  ننده نو  پوشش بدن و سر 

 از و بودند متنو  هاسرپوش مردان بودند و این
 تا  اله گرفته عرقچين و دستار و آخوندی عمامۀ

البته یکی از علل  36شدشامل می را اشرافی((پوستی

ر لبه آن بود ماالفت علما با  اله پهلوی بااط

- ه مانع تماس پيشانی با مهر در زمان سجده می

 شد.

افت و اند ی تغيير ی قانون ش. این1314سال در

 رد.  تغيير« لگنی«یا«شاپو» اله پهلوی به  اله 
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تاثيرات سفر رضاشاه به تر يه پنان بود  ه پس 

از بازگشت، بر شدت اصالحاتش افزوده شد حتی قبل 

ن برسد از تر يه تلگراف از اینکه پایش به ایرا

دار  نند  اله لبهها  ه در آفتاب  ار میزد رعيت

مگر عوض »آبادیبر سر بگذارند! بقول یحيی دولت

شدن  اله، رفته رفته داخل سر را ها عوض  ند و 

فکر په افسر و په افسار تفاوت گر نه سر بی

اش در تمام جزیيات و امور دخالت37«.ناواهد  رد

ای، د  ه حتی دولت در باشنامهمردم پنان بو

نحوه پاق سالمتی  ردن افراد را ها با استفاده 

  38.!از  اله مشاص  رده بود

نوبت به  ش  1314دی 17پس از اتحاد البسه، در 

 دوره رضاشاه روز زن حجاب رسيد  ه در تقویا

در این روز، در عمارت دانشسرای  ناميده شده،

جشنی برگزار اش تهران با حضور شاه و خانواده

من بان ب ورت رسمی برای اولين بار صاحب شد و

حجاب خود  شوری به همراه همسران و دختران بی

ظاهر شدند سپس دستورات تزم به مقامات در 

شهرهای ماتل  داده شد تا مراسمات ماتلفی 

ترتيب داده و  ارمندان دولتی به همراه همسران 

ضد  ش  بر  حجاب خود ظاهر گردند  سانی  هبی

شدند ت توبيخ و تنبيه میگفتند بشدحجاب سان می

- ردند تبعيد میها شر ت نمی سانی  ه در جشن

گشتند و یا  ارمندانی  ه بدون همسر در مجالس 

-شان  ش  حجاب نمیعمومی ظاهر شده و یا همسران

شدند همين اجبار باعث شد  ردند منتظر خدمت می

، زنان  نند برخی  ارمندانبرخی خود شی 

ای را به عقد خود درآورده و در زمانی بد اره

شدند آنها را بجای زن  ه در این مجالس ظاهر می

همچنين، در یکی از  39بردند.واقعی خود می

اسناد مربوط به خراسان آمده  ه  ارمندی به 

خواهد او را طالق دهد خاطر  ش  حجاب همسرش، می

صورت  شده  ه درو به نامبرده اخطار داده می

طالق زنش بااطر  ش  حجاب، از  ار اخراج و از 

 40تمام مشاغل دولتی محروم خواهد شد!

برعکس اینکه در تر يه، داستان  ش  حجاب  

تری پيش رفت توسط م طفی  مال با سياست مدبرانه
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در ایران به خشونت متوسل شده و پليس رضاشاه 

 اری، به انوا  تعدیات پون حبس، جریمه،  تک

رمت، گيس بریدن و پادر از سر  شيدن و هتک ح

حتی در برخی موارد در  ،پاره  ردن متوسل شد

افتاد: زنان ها گاهی اتفاقاتی مضحک میشهرستان

خواستند پوشش سنتی خود را  نار مسنی  ه نمی

آمدند اما ها از خانه، بيرون نمیبگذارند هفته

ها نبود برای پون در آن زمان حمامی در خانه

شان رفتند و یا شوهرانها میشب ،به گرمابهرفتن 

 ردند آنها را در جوال یا گونی گذاشته  ول می

بردند! در تبریز وقتی مردی زنش و به حمام می

پنين  ول  رده و به حمام می برده پليس را این

دهد و وقتی به رضاشاه مشکوک شده دستور ایست می

ش آمده ازند زن قلقلکگونی نزدیک شده و دست می

 گذارد!. و از گونی بيرون زده پا به فرار می

ها با  ش  حجاب تنها از عالوه بر این، ماالفت

موضع دین و روحانيت ابراز نشد بلکه طبقات 

پایين و محروم جامعه استطاعت مالی برای 

-پوشيدن لباس جدید نداشتند آنها وقتی پادر می
در های خود را فقر و بدباتی ،پوشيدند در واقع

  ردند.زیر آن پنهان و استتار می

اینکه دولتمردان تر يه در موضو   ش  عالوه بر

حجاب، برعکس برخوردهای خشن رضاشاه، بسيار نرم 

عمل  ردند از طرف دیگر، به زنان در انتاابات 

مجلس، حق رای و نامزدی مجلس داده شد در 

حاليکه در ایران، انتاابات پنان از ذات خود 

د  ه نه تنها زنان  ه حتی برای تهی گشته بو

آميزی باود مردان نيز انتاابات مجلس شکل مساره

گرفته و رضاشاه آن را بقول خودش در حد طویله 

شعرای بهار پنين سروده لفرو استه بود! ملک ا

 بود:

-همه با ميل شه آیند ز صندوق بيرون   شمرذی

 الجوشن و خولی وسنان و ماتار

مجلس تکيه       پادشه تعزیه گردان شد و

 گریه دارد بادا این روش ناهنجار

دهد در برخی انگيزتر اینکه، اسناد نشان میاس 

مناطق مرزی، مردم سنتی برای فرار از  ش  
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ایالت  از گزارشی  ردند: درحجاب، جالی وطن می

 پنين1315 تير 27تاریخ  به وزرا ریاست به خراسان
  : ه واصل شده بود اطالعات

 پارقد برداشتن برای سرحدات در منيها مأمورین
 نيز بعضی موارد در و شده ساتی و خشونت به متمسک
 گيرند... ادامهمی نظر در را خودشان شا ی منافع

 بعضی و نماید توليد مشکالتی است ممکن ترتيب، این
 مح ول رفع از پس سرحدی نقاط سا نين از

 .نمایند  وچ افغانستان طرف به] شاورزی[

 از 1314آبان 11 تاریخ به خرمشهر از دیگر یگزارش در
از خرمشهر  »عراق سان رفته به اهالی مهاجرت

اهالی بطور قاپاق در نتيجه تجدد و تربيت 

 خبر ها ب ره قونسول...اندرفته عراق خاک به نسوان

 به ميشان دشت از گزارشی در 41«تأیيد رده را مزبور

ی نيز آمده  ه طوایف 1315فرورودین  27 تاریخ

 بااطر ترس از  ش  حجاب از ایران به عراق
های اجباری برای تن مهاجرت اند رده مهاجرت

ندادن به  ش  حجاب بيشتر در مناطق مرزی رخ 

توان به سواحل شمال  ه به عنوان مثال می هداد

فارس اشاره  رد  ه به  ویت و مسقط خليج

 42رفتند.

دهد  ه حوزه اندیشه به تمام اینها نشان می

مان و زایش دردناک نياز دارد  ه با تربيت و ز

پر واضد است تا  .دهدآموزش در بلند مدت رخ می

،  اله اجباریو  هاپوشش این ه قدرت است زمانی

ساری و جاری خواهد بود اما پون زیر  اله تغيير 

نيافته به محض اینکه آن قدرت پليسی برداشته 

شد.  شود آن  اله و پوشش نيز برداشته خواهدمی

در زیر تنها به یک نمونه از رفتار پليس 

شود رضاشاه در تحميل این  اله و لباس اشاره می

 ه از قول یک شاهد عينی و خارجی نقل شده، 

حادثه زیر ۱۹۲۹ژانویه  ۵تریت در گزارش مورخ 

 كند: را توصي  م 

بعد از ظهر اول ژانویه، یك  از كارمندان 

سر داشت، در بر « كاله»مسن سفارت آلمان كه 

زد كه ی  مأمور نظميه كنار سفارتاانه قدم م 

او را صدا كرد. كارمند به سمت مأمور رفت و 

مأمور فقط از محل كارش پرسيد و سپس بدون 
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هيچ سؤال و یا توضيد دیگر  با باتوم به 

جانش افتاد وقت  مرد مسن نزدی  بود از هوش 

برود، مأمور نظميه او را به زندان برد، كنت 

شولنبرگ كوزیرماتار آلمان[هنوز موفق نشده 

كارمندش را از زندان آزاد كند وزیرماتار به 

گفت كه مستادمش به شدت ع بان  بود. و  م 

هيچ وجه از فرمان مأمور سرپيچ  نكرده است و 

م رانه به مقامات گفته بود كه پاسخ آن مرد 

سالاورده مبن  بر اینكه كارمند سفارت آلمان 

نداشتن لباس متحدالشكل را توجيه و است باید 

كرد. ُكنت جهت او جلوگير  م از ضرب و شتا ب 

شولنبرگ از ماجرای  كه پيش آمده استنباط 

رو  كند كه دولت با تشویق پليس به زیادهم 

كند كاله پهلو  و غيره را بر مردم تالش م 

تحميل كند وزیر ماتار آلمان به هنگام نقل 

گفت كه ق د دارد مراتب  این ماجرا برا  من

اعتراض شدیدش به سوباستفاده از قدرت را به 

 43اطال  آقا  تيمورتاش برساند

پر واضد است  ه این در تهران و در مورد 

- ارمند یک سفارت خارجی رخ داده و آن وقت می

توان به ميزان برخوردهای خشن  ماموران در 

 ها پی برد!. های دور و دهکورهشهرستان

 

ها و : شخاهترضاشاه و آتاتورکقایسه م ب 6

 هاتااوت

اگر برخوردهای ماموران آتاتورک و رضاشاه در 

سازی متفاوت بوده های یکسانزمينه اجرای سياست

این ناشی از خودسرانگی ماموران نبوده بلکه 

دقيقا برگرفته از  ارا تر و شا يت متفاوت خود 

ت دو رهبر نوسازی یعنی رضاشاه و آتاتورک نشا

و گرفت به ميزانی  ه آتاتورک تح يلکرده می

رضاشاه متاسفانه  های متعددی بودهدارای آموزش

سواد و لمپن بوده حتی قبل از بدست گرفتن بی

قدرت، سواد نوشتاری نيز به هيچ زبان نداشته و 

های های امالیی بجای مانده از نامهاین از غلط

ای امهالشعرای بهار، نملکاو باوبی مشهود است 

از رضاخان در زمانی  ه درجه سرتيپی داشته و 

در آورده  ه  در سمت فرماندهی فوج همدان بوده
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 !خوردغلط امالیی به پشا می ۱۹آن نامه  وتاه، 

اما وقتی فرهنگستان لغت تشکيل گردید او حتی 

 رد و در  ار در انتااب لغات نيز دخالت می

حکمت  اصغربزرگانی پون محمدعلی فروغی و علی

حضرت » رد و انتااب لغات نيز به ارادهدخالت می

 44بستگی داشت!«اشرف

او دوران  ود ی و نوجوانی بسيار         

سات و تلای را پشت سر گذاشته بود شاید اگر او 

های بود بسياری از اینگونه سياستتح يلکرده می

آتاتورک غرب را بدون  ،شداش متفاوت مینخش

ه بود اما رضاشاه به هيچ واسطه دیده و شناخت

 شور اروپایی سفر نکرده و از نزدیک ندیده 

پروسه نوسازی را بوسيله  آتاتورک، 45بود

برد اما پيش می مجلس و حزبیی پون نهادها

رضاشاه هر دو را ذات خویش تهی ساخته حتی دو 

حزب ساختگی و بفرموده خود را نيز نتوانست 

و فرهن  اما در برخورد با زبانها تحمل  ند! 

اقوام، هر دو مشابه و عين ها بودند پرا  ه در 

تر يه نيز، آتاتورک با زبان و فرهن  ُ ردی 

همان برخورد  تلای را  رد  ه در ایران رضاشاه 

 با اقوام ایرانی  رده بود...

از  سفر تر يه برگشت از روسای  رضاشاه وقتی

دو حزب  ه تا  رج به استقبالش آمده بودند در 

قبل از اینکه به تهران برسد دستور لغو همانجا 

و برپيدن هر دو حزب را صادر  رد، در حاليکه 

این احزاب ما وصا حزب ضداجنبی به دستور خودش 

خان)پيشکار وليعهد( و سرتيپ توسط پراغعلی

درگاهی)رئيس شهربانی( بوجود آمده بود تا مثال 

حزب رقيب یعنی ایران نو را بپاید! او در سفرش 

يه تنها پوسته را دیده و تحت تاثير به تر 

ظواهر آن قرار گرفته بود نه تحت تاثير مثال 

 :نویسدآزادی مطبوعات، پارلمان...!. هدایت می

ش...در یك  از جلسات، ۱۳۰۸در تابستان  

فرزین كه در این وقت وزارت ماليه بود 

پيشنهاد ساختن حزب كرد...)اما( اسا حزب پيش 

  در هيئت فرمودند هر شود برد روزپهلو  نمي

 46مملكت  رژیم  دارد رژیا ما ی  نفره است.
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یک بار در جمع نمایندگان مجلس گفته بود  ه 

در نظام مشروطه، احزاب برای انتقاد از  ار 

ها است و این ها و مراقبت از اعمال دولتدولت

 نا و ایراد و انتقاد  ار را من به جای حزب می

  ه وليعهد از خارج گيرم ما وصا حاترا من می

ایا و دیگر من تنها اند دو نفر شدهمراجعت  رده

 47نيستا!

نقل است  ه در مسافرتش به تر يه، روزی در 

ميان گفتگوها، یک مرتبه آتاتورک یکی از 

های محلی را در دست گرفته بود  ه راجع روزنامه

ها به اختالس  ارمندی از یکی از وزارتاانه

ع مت »آن روزنامه را به نوشته بود آتاتورک 

ناست وزیر تر يه نشان داده و دستور « اینونو

دهد در این هنگام رضاشاه  ه تر ی رسيدگی می

-بلد بود متوجه شده  و با تعجب از آتاتورک می
دهد  ه نگاران اجازه میپرسد  ه پرا به روزنامه

پنين مطالبی را نوشته و مامورین دولت را زیر 

گوید: من در ایران ه سپس میسوال ببرند؟ رضاشا

دها  ه  وپکترین به هيچيک از جراید اجازه نمی

 انتقادی از رفتار مامورین دولت بکنند.

خواهد  ه در همه حال می آتاتورک از رضاشاه

نگاران را در نوشتن آزاد بگذارد سپس روزنامه

 گوید: ند و مییک داستان جالب را نقل می

گيری در ری و جندر زمان عثمانی  ه فالگي 

تر يه رواج داشت روزی یک خانا زیبا و 

-ها مراجعه  رده میثروتمند به یکی از رمال

گوید  ه شوهر من مرا خيلی دوست دارد اما من 

خواها مرا دوست او را دوست ندارم و می

خواسته نداشته باشد و طالقا دهد! رمال  ه نمی

ی پنين مشتری پولداری را زود از دست بدهد رو

دهد  اغذ، پيزی نوشته و  اغذ را به خانا می

های تاریک،  اغذ را در تا در یکی از شب

قبرستانی دفن  ند اما در زمان دفن  ردن، 

-فکر  ند پرا  ه در این«گرگ»نباید اصال به
صورت،نوشته تاثيری ناواهد داشت. خانا،  اغذ 

برده اما در زمان دفن را هی به قبرستان می

افتاده و گرگ در ه به یاد گرگ می ردن بالفاصل

توانسته  اغذ را دفن شده و نمینظرش مجسا می
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 گشته.برمی ند و ناپار 

-گوید روزنامهآنوقت به رضاشاه میآتاتورک 
نگاران در یک  شور به منزله آن گرگ هستند 

 ه به محض اینکه  ارمندی و مقامی باواهد 

گرگ  ایی بگيرد بالفاصله آناختالس  ند و رشوه

در خيالش مجسا  ها(یعنی)افشاگری روزنامه

خواهد شد و دست از پا خطا ناواهد  رد! بدون 

های آزاد، حتی اگر بر هر مقام وجود روزنامه

دولتی یک مامور مافی ها گذاشته شود باز ها 

قادر به  نترل فساد ناواهد بود پرا  ه ممکن 

است آن مامور مافی با آن مقام ساخت و پاخت 

 48باها باورند!.  رده

اما رضاشاه این پند را نادیده گرفت و در 

نگار مستقلی طول عمرش، پشا دیدن هيچ روزنامه

زد! او نداشت و حتی با دست خود آنها را  تک می

با مشت، دندان فلسفی مدیر روزنامه حيات جاوید 

را خرد  رد، حسين صبا مدیر روزنامه ستاره 

حيط مدیر خان مایران را فلک  رد و هاشا

ب ساخت! این حمله و ترور روزنامه وطن را مضرو

نگاران از همان زمان  ودتای سوم اسفند روزنامه

او آغاز و تا «  ناحکا می»و با اعالميه معروف

 سقوط حکومتش ادامه داشت.

متاسفانه نه رضاشاه در آن زمان و نه 

سردمداران بعدی در ایران هيچوقت این جمله 

بکار نبستند و در نتيجه،  طالیی آتاتورک را

ایران هرگز عاری از آلودگی و فساد نشد. این 

ای از اوليانوفسکی در زمان سان ما را یاد جمله

اندازد گویند وقتی از استالين می

اوليانوفسکی)عضو  ميته مر زی حزب  مونيست 

های جامعه پرسيدند  ه پرا شما نارسایی شوروی(

 شيد و به د نمیشوروی مانند الکليسا را به نق

ما »آورید؟ او جواب داده بود  ه مطبوعات نمی

بل دشمن لباسهای پر ين خودمان را در مقا

 « نيا...آویزان نمی

اما در محيط ماتنق و فاقد نقدهای طبيبانه و 

ها به مرور زمان های آزاد، این لباسروزنامه

گردند  ه سرانجام همه را در آلود میپنان پرک

 نند و سرنوشت جامعه شوروي ت دفن میپرک و  ثاف
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 نيز سرانجام پنين شد.

ی بارزترین مثال برای پی بردن به نتيجه 

تفاوت نو  نگاه دو رهبر نوسازی ایران و تر يه 

توان در زندگی خود آنها مشاهده  رد و را می

شان رفت: رضاشاه ی تحت مدیریتبعد بسوی جامعه

ای نيز از آن  قبل از بقدرت رسيدن حتی یک خانه

ش محمدرضا و خواهر دوقلوی ۱۲۹۸خود نداشت در 

در »ای متولد شدند  ه رضاخاناو اشرف در خانه

ای نوساز در تهران در دروازه قزوین منطقه

سال قدرت وقتی 16اما پس از  49«.اجاره  رده بود

ونيا متفقين او را از ایران راندند با یک

ه تنها نها، ميليون هکتار از بهترین زمين

بزرگترین فئودال ایران بلکه بزرگترین زميندار 

و البته براین باید افزود  !تاریخ بشر شده بود

وزیر وقت در مجلس  ه بر طبق گفته فروغی ناست

-شورا در آن زمان، ميزان ثروت رضاشاه در بانک

 50داد!درصد نقدینگی  ل  شور را تشکيل می 46ها 

اتاق »ف بهدر خود زندان ق ر یک اتاقی معرو

وجود داشت  ه هر زمينی  ه رضاشاه طمع « قباله

ورزید صاحب زمين اگر حاضر به واگذاری آن می

انداختند به این اتاق قباله، شد او را مینمی

اش شد زمينتا بعد از آزار و اذیتها، مجبور می

 را به رضاشاه هدیه  ند!
رضاشاه در ی از  ار ردهای مترقی و ماتل    

دانست  ه یکی از و احزاب نداشت و نمیمطبوعات 

ترین  ار ردهای احزاب مدرن،  ش  و جذب مترقی

روشنفکران و نابگان جامعه و پرورش آنها برای 

اداره آینده جامعه است  ه در سيستا دیکتاتوری 

 امال ظهورشان و راه بات آمدنشان بسته بود، 

پون پنين سيستا دیکتاتوری همه افراد  شور را 

خواهد حتی آن نابگانی  ه خود ط و مطيع میمتوس

رضاخان را بات  شيده و رضاشاه  رده بودند 

توسط خودش قلع و قمع و نابودی شدند. پنين است 

ها و پروژه نوسازی  ه با مرگ آتاتورک، سياست

او توسط آن حزب و مردانش مانند ع مت اینونو 

یابد اما در ایران، رضاشاه همه را با ادامه می

 ود به گور می برد.خ
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 رهبر ما با وجود تفاوتهای ماتل ، هر دوا

در هر دو دارای اشترا ات زیادی نيز بودند 

 مک نيروهای نظامی به  ا تکيه ونوسازی ب ، شور

شعار ب ورت افراطی بر  رهبر هر دو ،صورت گرفت

رضاشاه بر  یعنیناسيوناليزم تا يد داشتند 

يوناليزم ناسيوناليزم فارس و آتاترک بر ناس

، مزپارپوب ناسيوناليهر دو در بستر و  ترک.

دست به دین ستيزی، سکوتر  ردن جامعه و قلع و 

در  زدندها و اقوام ها و فرهن  اقليتقمع زبان

قوم ترک و در ایران قوم فارس به  ، شور تر يه

و در هر دو  شور،  عن وان مح ور قلم داد ش دند

نگيز بود در اسرنوشت  ردها به یک ميزان اس 

آتاتورک اساسار  ردها را به رسميت تر يه نيز، 

-می «ت رک»و تم ام اتب ا   ش ور را  هنش ناخت
ایدئولوژی  ماليستی،  نامي د. براس اس

 .51شدندمیناميده  «تر های  وهستانی» ردها

 

 ها در مقابل تغییراتبرخی مقاومت ب 7

های متعددی در شهرها از جمل ه مش هد، مقاومت

یز و  ردستان رخ داد  ه ب ا خش ونت س ر وب تبر

ش ت ویب قانون لباس متحدالشكل در ۱۳۰۷شدند در 

مجلس با ماالفت گروه  از علما  سرشناس تبری ز 

سيدابوالحس ن  مواجه شد ك ه در رسس آنه ا آق ا

انگج  و ميرزاصادق آقا ق رار داش ت در نتيج ه 

این اعتراض، نظاميان اعزامی به تبری ز، من زل 

فر را محاص ره و آنه ا را ب ه هم راه این دو ن

دیم اه  ۶نفر دیگر دس تگير  ردن د و در روز 38

ش این دو روح انی را ب ه  ردس تان تبعي د ۱۳۰۷

 52. ردند

ترین واقعه در مشهد در ص حن مس جد اما خونين

 200نفر  شته و حدود128گوهرشاد رخ داد و در آن 

نف  ر دس  تگير  500نف  ر مج  روح و ح  دود 300ت  ا 

، پدر داماد فروغي ك ه اسديمدولي و مح 53شدند.

ا داشت به ج رم نيابت توليت حرم امام رضا) ( ر

ب ه اع دام محك وم ش د، تحری  مردم دس تگير و 

وزیر ناس ت بطوري كه پادرمياني محمدعلي فروغي،

نيز نه تنها سودي در پي نداشت بلكه منج ر ب ه 
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 شد.  ز جانب رضاشاهطرد خودش ا

برخی دیگر، خودشان به تبعي د رفتن د ت ا در 

غربت اگر تغيير لباس دادند مردم آشنا آنان را 

در 1307در  54در ش  کل و ش  مایل جدی  د نبينن  د.

مهاباد جشن و مجالسی جهت تغيي ر لب اس ترتي ب 

دادند و بزور مردم را وادار به  ن ار گذاش تن 

حلی و پوش يدن لب اس فرنگ ی و   ت و های ملباس

شلوار  ردند در حاليکه مردم و ما وص ا عش ایر 

ه ا ان د ی منگور از آن نفرت داشتند  ه اعتراض

ش کل قي ام مالخلي ل، روح انی ب انفوذ ه بعد ب 

اس  تفاده از  ،متبل  ور ش  د البت  ه در  ن  ار آن

القابی پون آغا، خان، ب ی و امي ر ني ز ق دغن 

 55شدند.

م از كردس تان آغ از ۱۹۲۹ال شورش عشایر در س

شد، كه سركوب برخ  از آنها برا  رژی ا پهل و  

ش در 7130قيام مالخليل در 56پندان ها ساده نبود.

منطقه مهاباد به خاطر تغيير لباس صورت گرفت ه 

دار گذاشتن بر سر و صبغه دینی داشت او  اله لبه

شمرد اما سرانجام شکس ت خ ورده و از را  فر می

ه او تامين داده شد و مبلغی پ ول طرف رضاشاه ب

و خلعتی گرفت و بقيه عم رش را در روس تایی در 

ام ا قي ام عمرپاش ا   ه در  57سردشت بسر برد.

ناحيه سردشت شرو  ش د ع الوه ب ر سياس ت لب اس 

-متحدالشکلی، باید ب ه دتی ل دیگ ری پ ون ب ی

احترام  ی ب  ه نيروه  ای نظ  امی و س  ربازگيری و 

زبان م ادری   ردی همچنين ممنوعيت استفاده از 

ف رین در گزارش   تح ت  58ش اشاره   رد.1313در 

ژانویه  ۲۵در « شورش در آذربایجان غرب »عنوان 

 نویسد:م  ۱۹۲۹

 ۲۵احترامار عط  به گزارش سه ماه ۀ ش ماره  

كنا ك ه اض افه م  ... ۱۹۲۹ژانوی ه  ۱۴مورخ 

ال های  در آذربایجان غرب   در ح ظاهرار شورش

خ  ان آص   ، . حس  نعل گير  و گس  ترش اس  تش  كل

ا  كارمند ایران  كنسولگر  تبری ز، در نام ه

كه دیروز ب ه دس ت  ۱۹۲۹ژانویه  ۱۴به تاریخ 

كردستان تقریبار ن اآرام »نویسد: من رسيد، م 

اس   ت. مقام   ات نظ   ام  ب   ا اس   تفاده از 

ه  ا  شا     نيروه  ا  خ  ود را روان  ه اتومبيل
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 گویند در سردشت و مناطقاند. م ساوجبالغ كرده

سالح، تغيي ر ك اله و مجاور آن ُكردها عليه خلع

اند. نيروه ا  سربازگير  سر به شورش برداشته

شوند ت ا از آنج ا كمك  دارند وارد تبریز م 

گوین د مجته د به طرف ساوجبالغ حركت كنن د م 

اصل  تبریز)ميرزاصادق آقا مجتهد تبریز ( كه 

ها  ماه اكتبر در ای ن ش هر به دليل ناآرام 

ردستان تبعيد شده بود، حات دستور یافته به ك

ام ك ه است كه به قا برود. از ی  تاجر شنيده

ژانویه مالحلي   كخلي ل[، یك   از  ۹یا  ۸در 

 ۳۵شيوخ ُكرد، به ساوجبالغ حمله كرد، ول  ب ا 

نشين  شد، در مجروح مجبور به عقب ۱۰۰كشته و 

افسر كشته  ۱حال  كه از نيروها  ایران  فقط 

 باز مجروح شدند.و سه سر

 افزاید:او م  ۱۹۲۹مارس  ۱۶در  

 ۲۵م ورخ  ۳۹احترامار عط  به گزارش ش ماره  

در ارتباط با شورش در كردستان،  ۱۹۲۹ژانویه 

رساند كه بر اساس آخ رین خبره ا  به اطال  م 

این شورش س ركوب ش ده اس ت.  واصله از تبریز

خان آص  ، كارمن د ایران   كنس ولگر  حسنعل 

خ ود  ۱۹۲۹فوری ه  ۲۱در نام ه م ورخ تبریز، 

در ساوجبالغ، ُكردها  منگ ور پ س نوشته است...

كشته از جمله پسر رئيس منگورها،  ۴۰از دادن 

نش ين  ش دند. س پس حمزه آقا، مجبور ب ه عقب

نيروها  كمك  به سردش ت اع زام ش دند و ب ا 

ت ن از  ۵ت ن از شورش يان از جمل ه  ۹۰كشتن 

را از محاص ره  رؤسا  آنها، نيروها  ایران  

درآوردند و ُكردها را به عقب راندند. پ س از 

ه ا ح اك  از ُكردها تسليا شدند و گزارش ،این

آن است كه اوضا  در ه ر دو ش هر س اوجبالغ و 

 59سردشت كامالر آرام است.

 

 زبان واحد ب 8

سازی و سياست یکسان اما مهمترین حوزه

ا همانندسازی رضاشاه در حوزه زبان بود  ه بعده

ها را از سوی اقوام ها و ماالفتبيشترین حساسيت

ها و  ردها برانگيات. ماتل  ما وصا ترک

های ها در ایران ناظر بر اقليتبيشترین اقليت

-می زادهها متنو  و گوناگون زبانی است، انسان
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شوند و این گوناگونی طبيعی و خارج از اراده 

آنهاست، اگر به این تنو  احترام گذاشته و 

ا هایی برابر برای زمينه رشد آنها فراهفرصت

ثبات و به گردد  شور ایران دارای صلحی با

 مانی زیبا بدل خواهد شد اما در مقابل، رنگين

تبعيض و نابرابری باعث انباشته شدن  ينه و 

های داخلی و در نتيجه به خطر نفرت و فوران جن 

افتادن تماميت ارضی خواهد شد. در دوره پهلوی 

ل، با اعمال سياست زبانی واحد در ایران، او

ها به دو گروه رسمي )فارسي( و غيررسمي زبان

هاي )بگوئيا ممنو  و محكوم كه شامل دیگر زبان

تقسيا شدند. انجمنی  شود(اقوام در ایران مي

بوجود آوردند  ه بنا به « ایران جوان»بنام 

نوشتة علي اكبر سياسي بعد از انتشار مرامنامة 

ن، سردار سپه، اعضاي انجمن را خواست و انجم

 بعد از شنيدن عقایدشان پنين گفت: 

اید بسيار خوبست ها را كه نوشتهاین       

و  ... ضرر ندارد با ترویج مرام خودتان پشا

گوش را باز كنيد و مردم را با این مطالب 

آشنا بسازید. حرف از شما، ولي عمل از من 

دها كه همة مي خواهد بود. به شما اطمينان

این آرزوها را برآورم و مرام شما را كه 

مرام خود من است از اّول تا آخر اجرا كنا. 

این نساة مرامنامه را بگذارید نزد من باشد. 

 60پند سال دیگر خبرش را خواهيد شنيد.

باش مهّمی از این گروه فعال  ه وظيفه  

های اقوام ایرانی را بر عهده نابودی زبان

ودشان آذربایجانی و یا ترک بودند داشتند خ

 سانی پون محمود افشاریزدی، سّيداحمد  سروی، 

زاده، تقی ارانی، رضازاده شفق، سّيدحسن تقی

توان زاده ایرانشهر و تعداد دیگر را می اظا

نام برد  ه از سلسله جنبانان ستيز با زبان 

تر ی و حمایت از ترویج زبان واحد یعنی فارسی 

ند. محمود افشاریزدي  ه مؤّثرترین در ایران بود

عضو این جمع بود در ناستين شمارة مجله آینده، 

 نوشت:به عنوان مانيفست محفل خود پنين مي

آل یا مطلوب اجتماعي ما وحدت مّلي ایده   

ایران است ... مق ود ما از وحدت مّلي ایران، 
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وحدت سياسي، اخالقي و اجتماعي مردمي است كه 

مملكت ایران اقامت دارند ...  در حدود امروز

تا در ایران وحدت مّلي از حيث زبان، اخالق، 

لباس و غيره حاصل نشود، هر لحظه براي 

استقالل سياسي و تمامّيت اراضي ما احتمال خطر 

باشد. اگر ما نتوانيا همة نواحي و طوای  مي

ماتلفي را كه در ایران سكني دارند؛ یكنواخت 

تمام معني ایراني  كنيا؛ یعني، همه را به

 نمائيا؛ آیندة تاریكي در انتظار ماست.

نویسد  ه نظام خلقت در باب و در ادامه می

 سليقگی شده است....!ایران مرتکب یک بی

وحدت مّلي ما بواسطة اختالف لسان ميان ترك 

هاي خوزستان و هاي آذربایجان و عرب زبانزبان

ناقص هاي سایر ایاتت از حيث زبان فارس زبان

كه از حيث زبان،  هایياگر اختالف»است...

هاي ظاهري یا باطني لهجه، لباس و دیگر تفاوت

هاي ماتل  كشور وجود دارد؛ كاسته ميان باش

شود؛ وحدت مّلي كه اساس قدرت دولت و موجب 

تر بقاي مّلت به معناي سياسي كلمه است؛ كامل

گردد و استقالل و تمامّيت كشور از خطرهاي مي

 61ماند.محل كنندة خارجي م ون ميمض

افشاریزدی، پيشنهاد تغيير اسامی را داده و 

هاي به نام« تاتائو و جيغاتو»در همان زمان 

و « شاپور»سلماس به « سيمينه رود و زرینه رود»

و ...تغيير یافتند. او « رضائّيه»به « ارومّيه»

بجای اینکه تنو  زبانی و سيستا مدرن و 

یس را  ه خود تح يلکرده آنجا دمکراتيک  شور سو

بوده الگو قرار دهد، رفتار زبانی شوروی یعنی 

های غير دیکتاتوری استالينيزم را در جمهوری

 دهد! و می نویسد:روس الگو قرار می

امروز ها اشترا ّيون در حقيقت مذهب       

-ای آورده و صحبت از مساوات و مؤاخاه میتازه
مۀ این وضع اگر  نند؛ عمل همان است. با ادا

گذرد حال بدین منوال  ه هست بگذرد؛ قرنی نمی

ها، گرجيان، ارامنه، تاتها،  ه داغستانی

ها و سایرین به زبان روسی تاتارها، تاجيک

 62تکّلا  نند و روسی شوند.

او از پيشرفت تر ی در تهران هراسان است و 

خواستار ات ااذ تدابير تزم برای جلوگيری از 
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 شود: در تهران میگسترش تر ی 

امروز متجاوز از بيست درصد اهالی       

طهران آذربایجانی هستند و روز بروز بر 

گردد. اگر از زبان شمارۀ آنها زیادتر می

ها یک شهر  تر ی جلوگيری نشود به زودی طهران

 63ترک زبان خواهد گردید

ثروت در تهران  ه موجب  زاو بجای نقد تمر   

نقاط ماتل  ایران به پایتات رویه از مهاجرت بی

گردد توسل به زور برای  اربرد زبان مادری می

-گردد! او میمهاجرین در پایتات می
نگارنده با آموختن پنج دقيقه زبان تركي »نویسد

ها در هر مدرسه یا دانشگاه آذربایجان 

محمود افشاریزدی در بارة پيدایش 64«ماالفا

 زبان تركي در ایران، اعتقاد دارد: 

تركي در ایران از تركتازي به وجود       

آمده است این زبان در پند قرن پيش به طور 

مهاجا وارد كشور شده و قسمتي از خاك وطن 

عزیز ما را گرفته است و هيچگاه لهجة بومي 

نيست و زبان مّلي نتواند بود. مهمان 

ناخوانده و مزاحا است! ... مهماني است كه 

كرده، زیرا زبان مّلي درازي به ناموس وطن دست

اكنون ناموس وطن است و با مقّدرات مّلي ها

 65كند...بازي مي

اندیش انه ب ا این برخوردهای ظالمان ه و   ج

گرف ت   ه های اقوام ایرانی زمانی صورت میزبان

در معاهده لهس تان ب ه  در همين زمان در جهان،

-در سطد جهان، حقوق اقليت عنوان  اولين معاهده

ش د و ب ر اس اس یی به رسميت شناخت م های زبان

داد روندان لهستان اج ازه م یآن، به شه 7ماده 

تا از هر زبانی در براب ر دادگاهه ا اس تفاده 

م اول ين س ن  1921 نند. و در هم ين زم ان در 

بنای حمایت از حقوق زبانی در جامعه ملل ص ورت 

گرفت اما در همين زمان، مقامات رژیا رضاشاه می

ردند  ه مجالس ترحيا را ني ز ب رای  افتاار می

مردم آذربایجان فارسی  رده و از شيون در عزای 

ان د! در عزیزان به زب ان تر  ی ممانع ت   رده

رفت تا به اهميت زبان م ادری زمانی  ه جهان می

های رضاشاه مانند د تر محمود پی ببرد تئوریسين
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های  ه با احداث  ود ستان ند شيدافشار نقشه می

زبان در مناطق دور از آذربایجان، پگونه  فارسی

 فرزندان ترک را از  ود ی فارسی زبان  رد!... 

و در همين زمان،  ریا حسامی در مورد اوض ا  

 نویسد: ردستان در زمان رضاشاه می

او  ردستان را به گورس تانی تب دیل نم وده 

بود پوشش و لباس  ردی ممن و  ش د ن ه تنه ا 

  ردی ممن و  ب ود خواندن و نوشتن به زب ان 

بلکه طبق دستور ادارات دولتی س ان گف ت ب ه 

زبان  ردی ممنو  شده ب ود در س ر در ادارات 

دولتی نوشته شده بود: صحبت  ردن به غي ر از 

 66«زبان فارسی ممنو  است...

شعر زیر  ه در آن زمانها ورد زبان مردم شده 

انگيز  رده ا را بود به اندازه  افی اوضا  اس 

 دهد:پژواک می

 خداوندا این همه س تا را از پهل وی مپ ذیر/

 الهی تاتت سرنگون شود و به حضيض ذلت درافتی

خدواندا ای ن هم ه س تا را از ای ن پادش اه 

 الهی تاتت سرنگون باد)ای پهلوی( مپذیر/

 خدوندا این ستا و بيداد را از پهلوی مپذیر/

شيخ احمد  ور پهلوی را به سوگ  الهی به خاطر

 67نشان...هفت فرزند ب

 ا  ا اسامی شهرها عوض شدند آنگاه نوبت ب ه 

ها و  وهه ا رس يد از قرنه ا روستاها، رودخانه

قبل حکومت در ایران همواره در دست ترک ها بود 

ولی آنان با مشکل هویت فرهنگی و زبانی مواج ه 

نبودند و در  مال خرس ندی مکاتب ات رس می ب ا 

ه ای س تگرفت ولی ناسيوناليزبان فارسی صورت می

پيرامون رضاشاه با پيش  شيدن سياس ت اس تحاله 

فرهنگی و زبانی م ردم غيرف ارس  ش ور، اق وام 

ایرانی را به صفوف ناراضيان راندند، ما وص ا، 

 ردها در دوره پهلوی به ط ور سيس تماتيک تح ت 

گرفته و به حاشيه ران ده  برنامه استحاله قرار

س تا ی سيهشدند، در پی هر اعتراض  ردها به نحو

حکومت، فشار و محروميت به طور س ازمان یافت ه 

 68.ادامه یافت

جالب اینجاست   ه سياس ت قل ع و قم ع زب ان 

اقوام ترک و  رد حتی در زمانی  ه رضاخان هنوز 
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ای   ه رضاشاه نشده بود شرو   شده بود در نامه

امروزه در سازمان اسناد ملی ایران موجود اس ت 

ش ب ه عن وان 1303دهد  ه رضاخان  ه در نشان می

وزیر جن  و فرمانده  ل قوا نوشته و پای آن را 

امضا  رده در تا يد بر گسترش زب ان فارس ی در 

آذربایجان خطاب به وزارت جليله معارف و اوقاف 

 نویسد:می

آذربایج ان و اع زام معلم ين  تغيير معلمان

زب  ان ب  ه ج  ای آنه  ا ب  رای انج  ام فارس  ی

ن ين تعي ين مق ود، مال اهميت را دارد و همچ

پند نفر معلا برای تربيت و تعليا اطفال   ه 

از بدو امر به زبان فارس ی آش نا و آموخت ه 

شوند از ضروریات است. لذا پنانچه سابقا ه ا 

تقاضا شده مقتضی است قدغن فرمایيد در اعزام 

معلا ت ميمات سریعتری اتااذ و ما وصا توج ه 

عاجلی نسبت به معلم ين و مع ارف آذربایج ان 

وسيله به توس عه و بس ط نول دارند  ه بدیمبذ

آن موفقيت حاصل و زب ان فارس ی در آن ح دود 

اجبارا تعليا و ترویج گردد.در خاتمه لزوم ا 

رس اند پ ون ای ن به استحضار خاطر ش ری  م ی

الع اده مه ا اس ت ق دغن فرمائي د موضو  فوق

ت ویب و تدوین بودجه س نه آتي ه نب وده ت ا 

جرای ای ن منظ ور بلکه محمل دیگری را برای ا

  69تا يص و سریعا اقدام نمایيد

اميرلش  كر عب  دم طهماس  ب ، فرمان  ده قش  ون 

به رضاخان نوش ت ك ه  1303بهمن 8آذربایجان در 

برا  توسعه زب ان فارس   در آذربایج ان بای د 

ا  تغيير آموزگاران مدارس آذربایجان تا اندازه

كنن  د و ب  ه ج  ا  آنه  ا از ته  ران معلم  ين 

تعل يا  ،اعزام شوند. در ای ن ص ورتزبان فارس 

و مح  لين »زبان فارس  در مدارس اجب ار  ش ده 

متدرجار آشنا و در ان دك م دت ... زب ان ترك   

تر خواهد شد. و  در اعزام هر پ ه س ریع« منسوخ

البته عالوه بر 70معلمان فارس  زبان تأكيد نمود

های درس ی در هم ين معلمان اگر به محتوای  تاب

صورت بيش تر نظری بيندازیا در آنزمان و بعدها 

ها   ه خواهيا برد در این  تاببه عمق فاجعه پی

زن د ناسيوناليزم افراطی و باستانگرایی موج می
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 فرهن  اقوام به عنوان ضد ارزش تلقی گردیده. 

عبدم طهماسب  فرمانده ریز نقش ی   ه زم انی 

ش ده  اوفرمانده رضاخان بود و ا ن ون زیردس ت 

مندی در بر ن اری سلس له قاج اری و خدمات ارزش

او  ه  ،انتقال قدرت به سلسله پهلوی انجام داد

در این زمان فرمان ده قش ون آذربایج ان ب وده 

را تشویق ب ه نوش تن و مردم را جمع  رده آنان 

هایی حا ی از تنفر از قاجاری ه و ارسال تلگراف

استدعای پذیرش مسئوليت سلطنت از سوی پهلوی به 

 رد و در  تاب خ ود،  ثي ری شور میخاطر نجات  

ه ای واقع ی و بعض ا س اختگی را از این تلگراف

آورده است  ه از ن واحی آذربایج ان ب ه مجل س 

شورا ارسال شده و در آنها از نمایندگان مجل س 

خواهند  ه به سلسله قاجاری ه پای ان داده و می

مانع بازگشت احمدشاه از فرن  ش  وند! احمدش اه 

های رض اخان ب رای متوجه دسيسه ه در این زمان 

ت ب ه ای ران برگ ردد خواس سب قدرت شده بود می

ت وان گف ت بس ياری از ها  ه میاما این تلگراف

آنها ساختگی و یا به تشویق مستقيا فرمان دهان 

قشون رضاخان تهيه و ارسال شده بودند باعث ترس 

-به ایران م ی تاحمدشاه و ان راف او از بازگش

ه ا را   ه از نق اط ین تلگراف. البته ا71گردد

ماتل  با  مک و تشویق فرماندهان نظامی ارس ال 

ب ه اوج خ ود 1304شد و در ماههای مهر و آبانمی

های طرفدار رسيد در تهران نيز بالفاصله روزنامه

رضاخان مانند شفق سرخ علی دشتی ب ا آب و ت اب 

طهماسبی همان افس ری اس ت  . ردنددرج و نشر می

ش، پند ساعت پس از ت ویب 1304بان  ه روز نها آ

ای در مجل  س    ه مض  مون آن از م  اده واح  ده

برافتادن سلسله قاجار و شاه شدن رضاخان حکایت 

 رد،  اخ شاهی گلستان را از خانواده قاج ار مي

س ال س لطنت  135تحویل گرفت و نقطه پایانی بر 

پر از فراز و نشيب قاجاریه گذاشت. طهماسبی در 

 نویسد:سردارسپه میگزارش خود به 

پند محل برا  كودكان سه پهار س اله تعي ين 

زبان شده كه اطفال از ابتدا با معل ا فارس  

طرف باشند و كامالر به زبان فارس  آشنا شوند. 
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فعالر ی  باب مدرس  ه ب را  ای ن ك ار در نظ ر 

گرفته شده كه از هفته آینده ش رو  ب ه ك ار 

ف پ نج خواهد كرد. این  تزم است وزارت مع ار

آموزگار زن برا  این مق ود به تبریز اع زام 

 . 72نماید

 نویسد:طهماسبی در ادامه می

ام  روز نشس  ت  ب  ا حض  ور مقام  ات محل    

آذربایجان در محل حكومت  تشكيل شد تا ب را  

تكلا زبان فارس  در م دارس و ت دریس آن ب ه 

گير  شود. محمدعل  ویژه در مناطق مرز  ت ميا

ذربایجان گف ت ك ه تكل ا تربيت رئيس معارف آ

زبان فارس  در مدارس معمول است؛ اما مج ددار 

به رؤسا  مدارس تأكيد خواهد ش د ك ه بيش تر 

مواظبت كنند. در این جلسه مقرر ش د محس نات 

ترویج زبان فارس   ب ه هم ه م أموران اداره 

الا وص در مناطق م رز  معارف گوشزد شود، عل 

 73تعليمات تزم ابالغ گردد

رضاخان رضاشاه شده و قوه قهریه در بعدها  ه 

ه ای گيرد سياست قلع و قم ع زب اندستش قرار می

ه ا ني ز اقوام شتاب به خود گرفته و لحن نام ه

گ ردد در س ندی   ه در اول تر م یتندتر و قاطع

ش مهر محرمانه خورده و از طرف  فيل 1313اسفند 

ار ان حرب  ل قشون خطاب به وزارت معارف نوشته 

 ورد دستور رضاشاه پنين آمده:شده در م

...قدغن ا يد شود معلمين ترک و   رد زب ان 

در مدارس ایاتت،  ه اهالی آنجا ترک یا   رد 

زبان هستند تدریس نکنند و اساسا تکلا زب ان 

ترک و  رد در ایران هر په زودتر متروک ش ود 

و اگر فکر اساسی راجع به از بين بردن عقاید 

اوتده ای آنه ا در ماتلفه آنها نشود تربي ت 

نظام ممکن است یک روزی دست قوی برای اجان ب 

بشود زیرا ت ا ام روز جماع ت ت رک و   رد و 

های س ا ن ای ران دی ده نش ده   ه روی آشوری

شرافت نسبت به وطنی  ه آنها را در آغوش خود 

  74پرورش داده است خدمت نشان داده باشند

برای پنين دیکتاتوری نظامی   ه عم رش را در 

ها سپری  رده  ه در آن فضا همه یکدست و گانپاد

اند از تکثر و تن و  و یک زبان و یک الگو بوده

ها اینچنين نفرت و  ين ه خ ود ماتل  بودن زبان
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 دهد!را نشان می

ت ر در سندی دیگر  ه در واقع از مقامی پایين

یعنی از جانب اداره معارف آذربایجان در هم ان 

نبال دستور رضاشاه سال صادر شده و در واقع، بد

برای اجرایی  ردن دستور او بوده رئيس معارف و 

اوقاف ایالت آذربایجان غربی ضمن اب راز تاس   

-از اینکه هنوز موفق به قلع و قمع  امل زب ان

شده و برخ ی از  های تر ی و   ردی در منطق ه ن

ها به تر ی صحبت دانش آموزان هنوز در دبيرستان

  نند پنين آمده است: می

.مشا ا  وشش نمایيد  ه در همه ج ا فارس ی 1

مراقب ت  ني د   ه مح  لين و  .و2صحبت  نيد.

مح الت در تمام موارد و حت ی ب القوه فارس ی 

اعالنهای تکلا به زبان تر  ی  .3نمایند. اتکل

ممنو  است و آنها را از  السها برداشته و به 

مح لين اینطور تذ ر دهيد  ه پون ش ما زب ان 

يد محتاج تمرین  نيستيد ولی تر ی را بلد هست

فارسی را  ه زب ان مل ی اس ت ی ا خ وب بل د 

نيستيد یا خيلی  ا بلد هستيد ل ذا هميش ه و 

زیاد به فارسی مکالمه نمایيد ت ا فارس ی را 

ها به روانی و خوبی تر ی مکالم ه نمایي د و 

به عبارت اخری از راه ن يحت و تشویق، زب ان 

نی   ه ب ه ش اگردا .4ملی را ترویج نمایي د.

خيلی سعی در مکالمه فارسی می نمایند ج ایزه 

 75بدهيد....

در پایان نامه ها قيد  رده   ه ه ر   س در  

اجرای این دستورالعمل سعی بيش تری  ن د م ورد 

تشویق واقع خواهد ش د و ه ر   س تعل ل نمای د 

مواخذه شده و ممکن است به خدمت وی پایان داده 

ش آن ب ه شود! و برای گسترش زبان فارسی و آموز

توس عه  ش،1300از اوایل س ال ها،غيرفارسی زبان

شد و ش تاب ب ه  مدارس نوین به سبک غربی آغاز 

ش تع داد م دارس 1301خود گرفت بطوریکه در س ال

ب اب  612 نوین در سراسر ایران پيزی ب الغ ب ر

باب رسيد. در 1943 بود  ه در طی دو سال بعد به

تع داد باب رسيد.  4939ش تعداد آنها به 1315سال

 55131ش، ح دود1301دانش آموزان نيز   ه در س ال
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نف ر ب الغ   457236س به رقا1317نفر بود در سال

گردید در تمام این مدت در این مدارس س عی ش د 

بر طبق آمار موجود در  76زبان فارس تدریس گردد

یعن     ی آخ     رین س     ال حکوم     ت 1320

دانشس رای 21دبيرس تان و 321دبستان،2331رضاشاه،

 77ل ای  ران وج  ود داش  ته اس  ت.مق  دماتی در    

توان به نقش رادیو در بس ط و گس ترش همچنين می

زبان فارسی و ناسيوناليزم رضاشاهی اشاره   رد 

اش مربوط به اواخر رژیا پهلوی ب وده،  ه تاسيس

-مجریان و گویندگان رادیو   ه در ابت دا نم ی
ه ای فارس ی توانستند از عهده تلفظ ص حيد واژه

ضو فرهنگستان، آموزش آنها برآیند سعيد نفيسی ع

 78را برعهده گرفته بود.

 24خان طهماسب ، اميرلشكر شمال غ رب در عبدم

-به رضاخان پيشنهاد كرد   ه بررس  1303فروردین
دهد كه اگ ر م أموران ادارات ها  عميق نشان می

كشور  مثل ماليه و نظميه، به ویژه آموزگ اران 

ي د در مدارس آذربایجان تغيير كنند دو اث ر مف

یك  زبان فارس  ت رویج پي دا »پ  خواهد داشت: 

نظر سياس ت و ادار  خواهد كرد؛ دیگ ر از نقط ه

كن د،[ پ ون م أمورین كامور ایال ت پيش رفت م 

آذربایجان عالقه بستگ  و ملك  دارن د، آن ط ور 

كه باید و شاید در پيشرفت امور ادار  و سياست 

  ه اما سندی وجود دارد  79«دولت جدیت ندارند.

مربوط به اواخر رژیا رضاشاه و شش ماه قب ل از 

ورود متفقين به ایران و سقوط دیکت اتور ب وده 

دهد سياست یکدست  ردن و قلع و قم ع  ه نشان می

زبان و فرهن  اق وام ایران ی   امال ب ا شکس ت 

ای در بر نداش ته اس ت ای ن مواجه شده و نتيجه

سند مربوط به نامه وزارت  شور به ناس ت وزی ر 

بوده و علی سهيلی وزیر  شور وق ت آن را امض ا 

  رده و در آن آمده است:

پ رورش استانداری سوم در باب سانرانی ه ای 

ای ر ب ر ان د دافکار در تبری ز گ زارش داده

ای یکبار تش کيل و اینکه جلسات سانرانی هفته

 برای تشویق اهالی به حض ور در ای ن جلس ات،

نام ه قطعات موسيقی و نمایش هایی ني ز در بر
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ه ای س وم و منظور شده ولی پون اهالی اس تان

ای مع دود ب ه هيچوج ه زب ان پهارم سوای عده

ها  ه منظ ور دانند از این سانرانیفارسی نمی

ای حاصل اصلی آن پرورش افکار توده است نتيجه

ط و توس عه و تعل يا زب ان نشده و موضو  بس  

این نقاط، آن طوری  ه باید پيشرفت فارسی در 

 «...ننموده

در پایان نامه پيشنهاد نم وده   ه ترتيب ی  

ا و ه  ارمن دان  لي ه وزارتاان ه داده شود  ه

زبان بوده و برای ادرات دولتی و بنگاهها فارسی

مامورین نامبرده حرف زدن تر ی با ارباب رج و  

 80مطلقا ممنو  شود...

دار ب وده اما آنچه در مورد این سياست، خنده

ش د بج ای اینک ه عکس میدقيقا نتيجه بر ،اینکه

 نند این مردم فارسی یاد بگيرند و فارسی صحبت 

زب  ان    ه از مر   ز و ش  هرهای م  اموران فارس  ی

ش دند ب ه زبان به آذربایجان فرستاده م یفارسی

مرور زمان در اث ر نشس ت و برخاس ت ب ا م ردم 

آذربایجان، زب ان تر  ی را ی اد گرفت ه و ب ا 

وان مث ال  ردن د! ب ه عن مردم، تر ی صحبت م ی

زب ان و ومت، در شهر اردبي ل كارمن دان ت ركحک

 ه ا  دیگ ر منتق لشهرس تانه محل  ادارات را ب

زبان از وتیات ساخت و بجا  آنها كاركنان فارس 

دیگر بدانجا آورد. ای ن ك ار پ ون نس نجيده و 

حساب نشده بود نه تنه ا در نش ر زب ان فارس   

 بلكه ك ار م ردم را از جه ت رواب ط»اثر  نكرد

ادار  آنها با مؤسسات دولت  ، مش كل گرداني د 

زبان مجبور ب ه م راوده ب ا  پون مأموران فارس

سكنۀ محل  بودند، بجا  آنكه دیگ ران را وادار 

بتكلا بزبان خود كنند، بناپار خود، زبان ترك  

 .81«یاد گرفتند

 ه قبل از این سياس ت ش وم زب انی، در حالی 

ه تر  ی ی ا ایرانيان در  نار ها و آزادانه ب 

 ردند. شاردن   ه ها صحبت میفارسی و دیگر زبان

ها در ایران ب وده در م ورد در دوره صفویه مدت

 نویسد:ها و تکلا آنها در ایران میوضعيت زبان

ایرانيان معموت به یك  از سه زبان فارس  ، 

گوین د... بزرگ ان و ج اه ترك ، عرب  سان م 
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شد و سر و  مندان، و كسان  كه با آنها آمد و

-كار دارند این سه زبان را به نسبت مساو  م 
دانند. بسيار  از زنان نيز به این سه زب ان 

-كا، از این سه، زب انآشنا هستند؛ و اگر دست

-ها  فارس  و ترك  را ندانند در مكالمه درم 
مانند...زبان فارس  بر اطالق زبان شعر و ادب 

 مردم  ان اس  ت درباری  ان و اف  راد س  پاه  و

من دان در خان ه هم ه ب ه بزرگان و زنان جاه

كنند زیرا پادشاه و افراد زبان ترك  صحبت م 

خانوادۀ سلطنت از آذربایجان ك ه زب ان هم ه 

اند، اّما عرب   از مردمانش ترك  است برخاسته

-آن جهت كه زبان دین  م ردم اس ت محت رم م  
درب  ارۀ اخت اص  ات ای  ن س  ه زب  ان  باش  د.

گوین د م معروف   دارن د  المثلایرانيان ضرب

فارس  بالغت، عرب  ف احت، ترك  سياست و باق  

 82قباحت است.

و آنتوان اوليویه جهانگرد، پزشک فرانسو   ه 

پس از او در دوره قاجاریه از ایران دیدن  رده 

 نویسد:ضمن تایيد سان شاردن می

در ایران پس از توانستن خوان دن و نوش تن، 

زبان عرب  و زبان  مقدمات نحو و صرف، آموختن

ترك  به شاگردان تكلي   كنن د، و پ س از آن 

شعار و ادب  يان و حكم ت و ا علا مع ان  و ب

دانستن زبان عرب  و ترك  در ایران،  آموزند.

اس و اساس همۀ تعليمات، و ضرور  تدریس است. 

لغت عرب بهر آنكه مبنا  شریعت ب ر اوس ت، و 

دربار جهت آنكه زبان عموم  اهل زبان ترك  به

و دولت و طوای  شمال شرق  ایران است كح ایز 

 83اهميت است[.

قل ع و قم ع  گيری رضاشاه، سياستقدرت اما با

 وصا تر ی و   ردی ب ا  وش ش های اقوام مازبان

ای از دولت مردانی ماندهان نظامی و حلقهاو، فر

گ ردد. عب دم  ه بدورش جمع شده بودند آغاز م ی

-ان این حلقه بوده میمستوفی  ه یکی از برجستگ

 نویسد:

ن ژاده ه ا، اه ل آذربایج ان و ایران   ترك

و « بيزیمك  »هستند. اگر خودشان خيل   پ ا  

غریبه( را بميان نكشند و به خود  و «)اوزگه»

ه  ا ب  ا نظ  ر مغ  ایرت نگ  اه نكنن  د و ازگ  ه



 47   / رضاشاه دوران سیاستهای یکسان سازی و پادگانی

باتخت اص خيل  پاپ  حفظ زبان ترك  كه ب زور 

آنه ا  شمشير مغول و تهدید بری دن زب ان ب ر

تحميل شده نباشند، مثل سایر اهال  كشور ك ه 

هر ی  لهجۀ خاص  دارند، كس  پاپ  لهجۀ ترك  

دانا آنها در فارس  گوئ  نيست. منته  من نمي

این آقایان به پ ه پي ز ای ن زب ان تحميل   

خواهند برتر مغرورند كه خود را از سایرین مي

« عج ا»و باتتر بدانند و كلمۀ اوزگه را مثل 

در زم ان ق درت « باربار»زمان عزت عرب و  در

برند و باد بب وق ای ن لهج ۀ ها بكار ميرومي

ك ه ان د در ص ورتيوحش  یعن  زبان ترك  كرده

ه ا  اص ل ، س ابقۀ ها ب ا ت ركعداوت ایراني

تاریا  دارد و نباید آنها تا این درجه ای ن 

 84زبان را زبان خود بدانند.

يس تا نظ ام  ه بعدها بوردی و سخود نبوده بی

ی را به عنوان بزرگت رین و اثرگ ذارترین آموزش

داند  ه معتقد است به شکلی پنه ان و ابزاری می

ن  رم، س  لطه خ  ودش را ب  ر اف  راد ب  ه منزل  ه 

 85 ندقربانيان برقرار می

و از آن به س لطه اما برعکس سان بوردیو  ه ا

های فرهنگی رضاش اه ن ه سياست  ندنرم تعبير می

های بسيار خش ن و عری ان ای ن نرم  ه با ابزار

  ه زبانی)فارس ی(  رد، هنگامیسلطه را عملی می

به عنوان زبان مسلط و رس می و زب ان ق درت در 

گيرد و به عنوان ارزش برت ر دست حکومت قرار می

ه ا ها و لهجهگردد پس بقيه زبانو مثبت تلقی می

هت ر ق رار ر مرتبه فروتر یعنی در جایگ اهی  د

راین،  ود ی  ه با زب انی تر  ی گيرند. بنابمی

آنک ه خ ود شود خواه ناخواه بییا  ردی زاده می

   وپکترین دخال  ت و اختي  اری در ای  ن انتا  اب 

-تر، مح رومتولد در مرتبه پایين داشته باشد در

تر، نابرابرتر و از شانس  مت ر ب رای موفقي ت 

گردد و باتتر از همه، ل ذت تح يلی برخوردار می

و حالوت دوران ابتدایی جای خود  آموختن و تح يل

ده د و پن ين را به مرارت و تحقير و تمسار م ی

است  ه این خشت   ج  اوليه و نابرابر پون صليبی 

گ ردد و های نحي   ودک اقوام بس ته م یبر شانه

تاثيرش را در تقليل شانس موفقيت تا به انتهای 
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های گذارد و در نتيجه، به نابرابریمی باقیعمر 

 گردد:ای در تمام عمر منجر میهعدید

ت  رک زب  ان ب  ودن وال  دین و ت  اثير آن در 

ده د یادگيری خواندن و نوشتن  ود ان نشان می

 ه دانش آموزان از اینکه خود را ترک،  رد و 

 ش يدند و اغل ب گيلک معرفی  نند خجال ت م ی

دادند و برخی در زن   هایشان را لو میهمکالسی

 ردند و در معرفی میآمدند و خود را تفرید می

ا معرف ی نک ردی جواب این سوال  ه پرا خود ر

 86 شيدمگفتند خجالت میمی

 

 فرهن ستان ب 9

در راستای تا يد بر یک زبان واحد یعنی زبان 

 تا داد فارسی و تضعي  زبان اقوام، حکومت دستور
 با  ه را هامغازه و فروشگاهها  ليۀ تابلوهای

 نشر و پاپ و 87 نند تعویض بودند فارسی از غير خطوطی

 .شد و غيره ممنو  های تر ی، ردیزبان به  تب

تاسيس شد  1313فرهنگستان ایران  ه در اواخر 

های به منظور پيرایش زبان فارسی از بقيه واژه

غيرفارسی مانند تر ی، عربی و خارجی بود. 

، با ۱۳۱۴اردیبهشت  ۲۹فرهنگستان ایران در 

و ناستين جلسه آن  فرمان رضاشاه تشکيل گردید

به ریاست محمدعلی  ۱۳۱۴خرداد  ۱۲روز دوشنبه 

وزیر وقت تشکيل شد. بيشترین  وشش فروغی ناست

ها و فرهنگستان صرف انتااب معادل برای اصطالح

سازی تنها واژگان خارجی بود اما این معادل

ماتص  لمات فرنگی نبود بلکه اصطالحات عرب  و 

رایج شده بودند در  ترك  نيز  ه در زبان فارس 

شد این  لمات را حذف و به گرفت و  وشش میبر می

ها  متروكه باستان  بکار رود. جا  آنها واژه

ایجاد فرهنگستان و در  نار آن تغيير نام 

شهرها، تغيير تاریخ ایران از قمر  به شمس  و 

اسام  ماهها بگونه ایران باستان و نامگذار  

ناسيوناليست  رضاشاه دیگر، از روحيه  اقدامات

متاسفانه پون بنای فرهنگستان  88گرفتسرپشمه می

از همان اول  ج و بر اساس ناسيوناليزم و قلع 

های اقوام ماتل  ایران گذاشته شده و قمع فرهن 
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بود در نتيجه، با وجود بودجه زیادش،  متر به 

و از همان  شدنفع  شور و فرهن  این مردم 

شته. بعدها عباس اقبال زمان، نارضایتی وجود دا

ا  در مجله یادگار از آشتيان  ط  مقاله

« فرهنگستان»صفت  و نامردم  اعضا  دوروئ ، ب 

 نویسد: كند و م شكایت م 

در خارج صحبت  مكرر با اعضا  فرهنگستان

كردیا و خطا بودن راه  را كه ایشان در م 

نمودیا، اند به ایشان م  آنجا پيش گرفته 

كردند بلكه گاه  اوقات از ما ا ت دیق م غالب

رفتند اما ها در راه این عيبجوئ  پيشتر م 

گفتا پس پرا صبد از همه وقت  كه به ایشان م 

شوید و اعانت زودتر به جلسات آن حاضر م 

گفتند كه ممكن است كه كنيد، م )گناه( م باثا

اعليحضرت متغير شود و یا اینكه به خواهش 

شدیا، هرپه را  ر آنجا حاضر م وزیر وقت د

 89حضرت اشرف بفرمایند

در آن زمان وقتی فرهنگستان این  لمات 

داد ناراشيده و نتراشيده را پشت سرها بيرون می

زیست جرات بارج زاده  ه در آلمان میروزی تقی

داده و مقاله پرمغزی در انتقاد از لغات 

فرهنگستان نوشت و از برلن به ایران فرستاد 

فاقا این مقاله به علت غفلت و عدم توجه ات

تعليا و »اداره نگارش و وزارت فرهن  در مجله 

 ه مجله رسمی و فرهنگی بود درج گردید  «تربيت

زاده در و طوفانی برانگيات! مفهوم جمالت تقی

اش این بود  ه پون رضاشاه احاطه بر مقاله

 لمات و لغات فارسی ندارد و به سادگی پيزی را 

همد و فقط از لحاظ تشریفات، اصول تغيير فنمی

رسانند و او ها  لمات را به عرض ایشان می

 ند بدین ترتيب آنهایی  ه این ت ویب می

دهند به ادبيات فارسی خيانت تغييرات را می

 رده مجرمند! این مقاله  ه اشتباها درج شده 

بوده پنان خشا رضاشاه را برانگيات  ه شهربانی 

آوری  رد ره مجله مزبور را جمعفورا تمام شما

ولی بازها خشا رضاشاه فرو ننشست اما از طرفی، 

ود و در برلن سا ن بود زاده ها زرن  بتقی

زاده را به تقی ایی اندیشيدند تاناپار حيله
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در نتيجه، از در مهربانی ایران بکشانند 

-برآمده و تلگرافی به او ارسال  ردند  ه تقی

زارت پون برای او پست و زاده به ایران بياید

حيله  زاده  هتقی !دارایی در نظر گرفته شده

بدین مضمون  شاه را فهميده بود جوابیرضا

 فرستاد:

سالم بنده را به اعلی حضرت رضاشاه برسانيد 

و عرض  نيد  ه  مال اشتياق را به زیارت وطن 

م ولی افسوس عزیز و خدمتگذاری اعليحضرت دار

-م و اطبای اینجا میا ه  سالتی پيدا  رده
گویند هوای ق ر قجر)منظور زندان ق ر 

سازد! لذا هر وقت به مزاج بنده نمی رضاشاه(

 سالتا بهتر شد و مزاجا به هوای ق ر قجر 

سازگار شد فورا شرفياب خدمت اعليحضرت خواها 

 شد...!

 

 

 اقوام زخم خورده ب10

ها شهره بود و شهر تبریز به شهر اولين زمانی

های فرهنگی در ای ران در ها و مولفهر تاولين ح

این شهر به ظهور رسيده ب ود اول ين پاپاان ه، 

اولين مدارس ن وین رش دیه، ناس  تين  ود س تان 

ابوالقاسا فيوض ات، مدرس ه   رو تل، تئ اتر و 

نمایش، مدرسه صنایع مس تظرفه، عکاس ی، مدرس ه 

ام ا در  90...نابينایان، ترجمه  تابهای خارجی

 اه زوال پيمود.دوره رضاشاه ر

تبریز زمانی نگين ایران بود دارالسطنه عباس 

ه ای ميرزا و قائا مقام فراهانی در تمامی حوزه

سياسی، اقت ادی، نظامی، علمی و فرهنگی پيشگام 

ه ای اندیش هرف ت ها به شمار میبود شهر ناستين

مدرن و مترق ی از طری ق قفق از و عثم انی ب ه 

ب ه بقي ه نق اط تبریز وارد شده و از ط رف آن 

شهری  ه در انقالب مش روطيت شد ایران سرازیر می

هم  ه پي  ز خ  ودش را ب  رای آزادی ای  ران از 

زنجيرهای استبداد در طبق اخالص گذاشته و انوا  

جان خریده  های خودی و روسی را بهها و درفشداغ

اش نشده ب وده!  بهت رین بود اما هيچ پيز ن يب

دیا واهی در روز ها به جرم آزافرزندانش را روس
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ب   ه دار آویاتن   د،  ه ق.1330عاش   ورای س   ال

سردارشان در تهران از زخ ا واقع ه تل خ پ ارک 

اتابک پون شمعی ذره ذره سوخت و تمام ش د، ب ر 

خيابانی  ه جرمی جز آزادی ایران و ماالفت ب ا 

الدول ه وث وق 1919 فروش  ش ور یعن ی ق رارداد

طلب ی زدن د و پ س از  ش تن، نداشت ان  تجزی ه

-اش را بر پشت پهارپایی انداخته در  وپهجنازه
، ش هری ر گرداندند تا عبرت سایرین گرددهای شه

درازی از ت  اریخ خ  ونين ام  ا  ی   ه زنجي  ره

سر داشت ام ا این ک در زی ر افتاارآميز در پشت

سلطه حکومت تمر زگ رای رضاش اه گرفت ار پن ان 

ش د   ه حت ی در زم ان اش غال ق وای تحقيری می

نشده بود، ا نون، اقبال آش تيانی  بيگانه روسی

زبان فارسی ُدّر و گ وهر »نوشتدر تحقير زبانش می

ی ، محم دعل«است و تر  ی خرمه ره و خرف ی اس ت

ارامن ه، »تگف کر  ت ب درس ی م یففروغی مغز مت

ها در ایران پون تعدادش ان   ا یهودی یا آشوری

ه ا  ردها و عرب ها،است مها نيستند اما از ترک

ست نبای د غاف ل ش د بای د زیاد ا  ه تعدادشان

محسوس آنها را فارس  رد   ه خودش ان ب ورت غير

های ترین نمونه از ناسيوناليستبرجسته 91نفهند!

های اقوام و دوره رضاشاه  ه ضدیت  امل با زبان

ما وصا زبان تر ی داشته محمود افشار ب وده او 

این ضدیت را از زمانی   ه در مجل ه ایرانش هر 

زد شرو   رده بود   ه بع دها لا میپاپ برلين ق

همين سياست را در مجله آینده در دوره رضاش اه 

تر  ی در ای ران از »نوشتپيگيری  رد، افشار می

-وقت پيشنهاد م یو آن« تر تازی بوجود آمده...
ه ای روزی و مدرس هه ای ش بانه رد  ه  ود ستان

مادرانه در جایی دور از آذربایجان درست   رده 

گردن د  ه در آذربایج ان متول د م ی و  ود انی

ه ا باید از خانواده جدا  رده در این  ود ستان

 لی تر  ی را فرام وش  نن د. هبزرگ گردند تا ب

التح  يل جالب اینجاست  ه محم ود افش ار ف ارغ

دارای پن د  شور آزادی پون س ویس ب ود  ش وری 

م ان ه يچ از آن . اما روشنفکر تح  يلکردهزبان

به حقوق اقوام جذب   ه نک رده آزادی و احترام 
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بود بلکه در پا س ازی زب انی و فرهنگ ی توس ط 

ها را به حکومت، شدیدترین و رادیکالترین سياست

 رد و گ وی س بقت را از همگ ان حکومت توصيه می

 وقفنام ه ی پ ون ار ثواب درحتی او  ربوده بود

  رد و های اقوام را فراموش نم ینيز امحا زبان

وری پون قلع و قمع زبان اقوام را نيز به ام آن

 داد!اخت اص می

البته تحقير تنها در حوزه فرهنگی و بر روی  

مل نيز ساری و ج اری ب ود  اغذ نبود بلکه در ع

فرس تاد   ه تنی را به آذربایجان م یرژیا مسئو

بيشترین  ينه و نفرت را نسبت به اقوام ایرانی 

-رجستهداشتند، عبدم مستوفی از ب هاترکما وصا 
ترین این افراد بود  ه در مسند اس تانداری از 

هيچ توهين و ظلمی نس بت ب ه م ردم آذربایج ان 

فروگ  ذاری نک  رد او سرش  ماری تبری  ز را در 

گف ت اینه ا تر ن د خرشماری نامي ده و م ی1319

-اند حات نيز  اه مییونجه خورده مشروطه گرفته

و افتا ار  92س ازند!خورند و ایران را آباد می

 رد از اینکه قدغن  رده ب ود م ردم در م رگ می

و این  93عزیزانشان نيز به تر ی عزاداری نکنند

آمي  ز را در م  دارس روی  ه و برخ  ورد ت  وهين

آذربایجان توسط امثال ذوقی و محسنی   امال ب ه 

زند، افس ار هر  س  ه تر ی حرف می»اجرا درآمد 

در «. اتغ بر او بزنيد و او را به آخور ببندید

ذوقی بود  ه صندوق جریمه تر  ی ح رف زدن زمان 

ام ا ای ن تحقي ر و  94ها گذاشته شد.در دبستان

توهين ماتص مقامات سيستا نبود بلکه م وجی   ه 

آن سيستا ایج اد   رده ب ود دام ن بس ياری را 

 گرفته بود عارف از این ها فراتر رفته و گفت:

پ ای  ص الح     زبان ترک از قفا  شيدن است  

 ...لکت بریدن استاین زبان ز مم

گيری دولت مطلقه مدرن با تمایالت شکل  

تمر زگرایانه از عوامل اصلی سياسی شدن 

 . 95اختالفات زبانی و قومی در ایران شد

شد در ترین شکایت نيز به تندی سر وب میحتی نرم

به اروميه، اتفاق عجيبی 1307مسافرت رضاشاه در

افتاد در اجتما  مردم در  نار 
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در حين احترام نظامی، « هرپاییش»رودخانه

درویشی ابراز شکایت  رد، از شنيدن آن، رضاشاه 

پنان خشمگين شد  ه از همان جایگاه دستور داد 

او را ادب  نند! سرهن  درخشانی فرمانده 

رق ی با شمشير آخته به طرف پادگان برای خوش

درویش بينوا حمله برد مردم  حاضر از وحشت پا 

 .96به فرار گذاشتند!

 17در  ل آذربایجان  ،سال دوره رضاشاه 16 در

نشریه به زبان فارسی و یک  16نشریه وجود داشت 

نشریه به ارمنی. حتی یک نشریه تر ی وجود 

خاصيت و متملق نداشت، اما این نشریات پنان بی

بودند  ه خواندنشان امروزه نيز به عنوان 

آور است! در آن اوضا  اسناد تاریای، عذاب

ک آذربایجان، یکی از آنها ملتمسانه از اسفنا

خواست  ه مقر اقامت وتیتعهدی به رضاشاه می

این یگانه خواسته و »نوشتتبریز انتقال یابد می

و  97«بزرگترین استدعای اهالی آذربایجان است

اعليحضرت روح ایران »نوشت: دیگری به تملق می

 .98«است

ی ظهور فرقه دمکرات برای درک بهتر زمينه 

ذربایجان و جمهوری مهاباد، باید به اوضا  آن آ

-زمان بپردازیا: در آستانه ظهور فرقه، ثقه

اتسالمی نماینده تبریز در مجلس پهاردها در 

شهر تبریز را اگر » مورد اوضا  آذربایجان گفت:

ای است خراب و اهالی آن مستاصل ببينيد دهکده

هستند مردم تبریز بجای شعر : هر ه آمد عمارتی 

گویند: هر ه آمد به جيب خود نو ساخت... می

 .99«پرداخت/ رفت تهران، عمارتی نو ساخت...

آذربایجان  ه قبل از این » روزنامه تجدد نوشت

ای هخراب پشا و پراغ ایران بود ا نون،

برخی دولتمردان آن،  .100«دورافتاده است

نژاد »یا« عضو فلج» ،« شقاقلوس» آذربایجان را

 101ناميدند.می «ماورا قافالنکوه

 

 دیالکتیک انکار و مقاومت ب 11

حق استفاده از زبان م ادری مله ا از  رام ت 

انسانی است و حق متفاوت بودن ریش ه در  رام ت 
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ه  ا در آف  رینش انس  انی دارد، پ  را    ه انس  ان

ه ای ن ژادی، جنس ی، متفاوتند و با این تف اوت

یابند، پس وقتی زبان مادری قومی زبانی تولد می

شود یعن ی گردد و زبانی دیگر تحميل میمیانکار 

انگار در آفرینش اشتباهی صورت گرفته است! پرا 

ه ا هس تند و ها جزو هوی ت انس ان ه این تفاوت

ترس ند و تنها دیکتاتورها از تنو  و تکث ر م ی

گردن د، ها میسازی و مشابه  ردن آدمطالب یکسان

  ه ف رد شا ی استقالل تمایز و احساس یعنی هویت

 ند و نسبت به خ ود بوسيله آن خود را تعری  می

در اینجا، بيشتر تا ي د م ا   ندمی پيدا آگاهی

 دی ن، س نن، های فرهنگی مانند زب ان،بر هویت

 اجتماعی ذهنی و فضای زندگانی و اسلوب هاارزش

 ب ه عن وان انسان است  ه ادوارد تيلور از آن

 در ه اماهی پون ها ه انسان  ندیاد می دریایی

ه ای  نن د و ای ن هوی تمی تغذیه و شناورند آن

فرهنگی اق وام ایران ی در دوره رضاش اه م ورد 

انکار و تحقير قرار گرف ت و نتيج ه آن، باع ث 

ها و تقاب ل آنه ا ب ا مقاومت و رشد ناسازگاری

های مر  زی ب ه مر ز و پالش و ستيزشان با هویت

 گردید. رقيب عنوان  

با  ناسيوناليسا در اوایل قرن بيستا بود كه

بيش از یک د ساله و با تغيير و  تأخير 

تحریفات  نه پندان كا، وارد ایران شد اولين 

ای از عمدتار حلقه طرفداران و خوشامدگویان آن

تجددطلبان و نویسندگان سه نشریه ایرانشهر، 

 اوه و فرنگستان در برلين بودند كه بعدا در 

ت حلقه دوره تثبيت قدرت و حکومت رضاشاه ب ور

فکری و فرهنگی سيستا رضاشاهی در آمدند و شعار 

یک زبان، یک فرهن  و یک تاریخ را سر دادند، 

پنين شعاری در عمل به انکار هویت اقوام 

ایرانی ما وصا ترک و  رد از سوی حکومت مر زی 

گيری مقاومت انجاميده و در نتيجه، منجر به شکل

ز آن به توان ااز سوی اقوام مذ ور گردید  ه می

 دیالکتيک انکار و مقاومت تعبير نمود.

، پنين مقاومتی از سوی حکومت رضاشاهقبل از  

شان از سوی اقوام وجود نداشت پون انکار هویت
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ه حکومت مر زی وجود نداشت اما پس از آن، ب

تدریج با ورود متغيرهای دیگر تقویت شده و در 

ها حتی در بين احزاب نيز جدال بين همه حوزه

خورد به گرایان و مر زگرایان به پشا میمقو

عنوان نمونه، پس از سقوط رضاشاه، اردشير 

آوانسيان یکی از رهبران حزب توده در خاطراتش 

  ارگران گيرگریبان بالیی یک همه از قبل»نویسدمی
 و زحمت اسباب  ه بود ترک و اختالف فارس آن و بود شده

 102«.بود نهضت برای ترمزی

-رضاشاه، در ایران تنها تفاوتقبل از ظهور 

گاهی منجر به های مذهبی وجود داشت  ه گاه

گشت اما با رضاشاه و های  ور می شتار و انتقام

ای پون هویت فرهنگی و مشکالت تازه ،پس از او

-ها و باستانگردند ناسيوناليستزبانی آغاز می

صورت سيستماتيک با ه گرایان دوره رضاشاه ب

له فرهنگی و تحقير و انکار های استحاسياست

آنها را روبروی مر ز  ،ها و  ردهاهای ترکهویت

-قرار دادند، اما این تحقير و اهمال و پست

انگاری تا زمانی  ه سر وب پليس رضاشاه بر سر 

توانست دوام بياورد و همه جا را اقوام بود می

پون گورستان، خاموش و یکدست گرداند، اما به 

ت سر وبگر به  نار رفت محض اینکه آن قدر

ها آغاز شد  ه بقول ها و طغيانمقاومت

ار پس از  ردهای ایران برای ناستين ب»ایگلتون

سقوط رضاخان بجای نزدیک شدن به فرهن  ایرانی 

در صدد حفظ و شناسایی هویت  ردی خود 

-و وقتی با مساعدت و پشتيبانی روس 103«برآمدند

طن و«)در راه وطن»ها، اولين شماره مجله

به زبان تر ی در 1944آوریل 10در  یولوندا(

آذربایجان ایران منتشر شد با پنان استقبالی 

مواجه گردید  ه برخی از خوانندگانش حاضر 

بودند تمام دار و ندار خود را بدهند تا آن را 

بدست آورند! جالب اینجاست  ه با جمعيت  ا آن 

روز و اینکه تنها ده درصد مردم سواد خواندن و 

وشتن داشتند تيراژ این نشریه به پهار هزار ن

این عطش نشانگر آن بود  ه  104نساه رسيده بود!

ای به زبان آنها برای اولين بار شاهد نشریه
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سال نوشتن بدان 20شدند  ه به مدت مادری خود می

 شد. زبان جرم تلقی می

ها در جریان امتياز خواهی نفت شمال، روس 

ردها، بر روی زخمی ها و  دقيقا در ميان ترک

ساله رضاشاه 16دست گذاشتند  ه آن زخا در دوره 

های دوران رضاشاه ما وصا ایجاد شده بود، سياست

توان از عوامل اصلی در حوزه فرهن  را می

های داخلی ظهور حکومت فرقه دمکرات و زمينه

جمهوری مهاباد تلقی  رد، اما وقتی به این 

رهن  را انوا  های تحقيرآميز در حوزه فسياست

های اقت ادی و سياسی را اضافه  نيا تبعيض

انگيزی را در از  اس اندتوانيا پشاآنوقت می

ایرانی ما وصا در خطه  ردستان  ميان اقوام

 ترسيا  نيا.

ای دیگر نيز در واقع، حکومت رضاشاه از جنبه

 رد  مک  وناخواسته به رشد ناسيوناليزم ترک 

ز پروژه نوسازی و با آغا ، رد و آن اینکه

گسترش پدیده شهرنشينی و در  نار آن رشد 

مدارس و طبقه تح يلکرده به گفتمان 

های ناسيوناليزم قومی  مک  رد اما در سال

اخير عوامل و فا تورهای جدیدی  ه بوجود آمده 

های گریز از بر رشد ناسيوناليزم قومی و حر ت

 مر ز در بين اقوام ایرانی ما وصا دو قوم ترک

و  رد  مک  رده است این سه متغير عبارتند 

جوار و تحوتت قومی در  شورهای ها»از: اول.

استقالل و تشکيل حکومت توسط برادران آنها در 

دوم. رشد «. جمهوری آذربایجان و اربيل عراق

ای  رد زبان و ترک های ماهوارهشبکه»روزافزون

مدیاها و حوزه »و سوم. رشد و گسترش « زبان

 «.های اینترنتی و... مانند سایت مجازی

های اخير ارتباط ات را این سه فا تور در سال

های گریز از مر  زی گسترش داده سبب تقویت حر ت

ه ای تمر زگرای ی شده  ه خشت اول آن در سياس ت

 شدید دوره رضاشاه گذاشته شد. 

های از دوران حا ميت رضاشاه، سياست

سر وب هویت  گرایی و تحقير وشوونيستی، باستان

ای به خود گرفت در و فرهن  اقوام شتاب گسترده
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این زمان، برای مقابله با آپارتاید 

مر زگرایی، افرادی از ميان اقوام ماتل  ترک و 

زنند. در دوره ها و ع يان میُ رد دست به مقاومت

های  وتاه مدت و طوتنی مدت پهلوی اول، پروژه

دشمنی و فتاد. آور به راه اهای سرسامزینهبا ه

های غيرفارس به ها و فرهن تبليغات عليه زبان

خ وص تر ی و  ردی و عربی در اولویت این 

ها قرار داده شد. پروژه حا ميت مطلق و برنامه

پون و پرای زبان و فرهن  فارسی در ایران، بی

توجهی اقت ادی به مناطق غيرفارس همراه با بی

در زمان   ه از زمان رضاخان آغاز شده بود

پهلوی دوم ها ادامه پيدا  رد و در مقابل، 

ها و حتی مبارزه با العملها و عکسمقاومت

نمادها و شعارها و اساطيری  ه حکومت مر زی در 

ها آن زمان به پماقی برای سر وب و تحقير زبان

گردد. های اقوام بدل ساخته بود آغاز میو هویت

امه به زمانی نه پندان دور، فردوسی و شاهن

های شد و در جن عنوان عامل وحدت شمرده می

اشعار شاهنامه خوانده  ،ایرانيان با بيگانگان

گردید شد و باعث تشجيع و شور ایرانيان میمی

اند حتی برخی مستشرقان در آثارشان اشاره  رده

 ه شاهنامه،  تاب بالينی عباس ميرزا شاهزاده 

است، و وليعهد ترک  قاجاری در تبریز بوده 

موریر در اشاره به شا يت عباس ميرزا 

عشق سرشار  به مطالعه كتب و كسب »نویسدم 

اطالعات دارد، ما وصار تاریخ وطن خود را خوب 

داند و كتاب شاهنامه فردوس  را بسيار دوست م 

 105«كنددارد و هميشه آن را مطالعه م 

اما همين  تاب پس از دوره رضاشاه نه تنها 

های قومی در بين ناسيوناليست جذابيت خودش را

دهد بلکه حتی مورد نفرت و  ينه قرار از دست می

های واقعی گردد، همينطور شا يتگيرد و طرد میمی

و یا اساطيری تاریخ قبل از اسالم  ه در دوره 

رضاشاه در خدمت ایدئولوژی آر ائيستی و 

گرایی سيستا او قرار گرفته بودند همگی باستان

ها و  ردها گرای ترکهای قوموناليستدر بين ناسي

گردند و تا يد بر هویت و زبان طرد و نفی می
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شان بدل خود و بازگشت به آن، به  انون توجه

گردد و بيهوده نبوده  ه تا يد بر زبان می

های فرقه های فرهنگی حکومتمادری در مر ز تالش

 آید. دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد در می

-عدالتی و پست ردند مورد بیاحساس میآنان  
اند بنابراین، به انگاری و تحقير قرار گرفته

محض اینکه با فروپاشی دیکتاتوری مر زی و 

تضعي  سيطره مر زی در سایه حضور ارتش سرخ، 

شان افتاد به راحتی آماده شورش و فرصتی بدست

طغيان برعليه استبداد مر زی گشتند، اما در 

 ه در جبهه جن  با بارزه همچناناین طغيان و م

جنگيدند در حوزه فکری  مک و حمایت ارتش سرخ می

و فرهنگی نيز بر نمادهای فرهنگی دستگاه مر زی 

حمله  رده و بر زبان و فرهن  و هویت قومی 

  ردند.خویش تا يد می

اعمال ناسيوناليزم تهاجمی از سوی حکومت 

ن  و رضاشاه در عمل منجر به انکار زبان، فره

های اقوام گردید و در دو مرحله صورت هویت

گرفت: ابتدا حذف دستجات مسلد عشایری و بسط 

های اقوام نفوذ دولت مر زی و سپس ممنوعيت زبان

مانند زبان تر ی و  ردی و ترجيد در استفاده 

از  ارمندان فارسی زبان ما وصا در حوزه 

جالب اینجاست  ه در ادارات ماتل  . 106آموزش

زبان  ه های آذربایجان،  ارمندان فارسیانشهرست

فرستادند تا در ادارات با ارباب از مر ز می

رجو  فارسی صحبت  رده و مراجعه  نندگان 

آذربایجانی مجبور گردند به فارسی صحبت  نند 

اما پون  ار از بن غلط بود در نتيجه، نه تنها 

شد یعنی شد بلکه برعکس و نقض غرض میپنين نمی

آن  ارمند فارسی  ز گذشت دو یا سه سال،پس ا

 رد! گرفت و به تر ی صحبت میزبان، تر ی یاد می

بدیهی است  ه یک فرد، بجای اینکه موفق شود 

- ا به رن  محيط درمیمحيط را عوض  ند خود  ا

 گردد.آید و جذب فرهن  و زبان محيط می

ها ، وقتی در یک  شور، اقوام ماتل  با زبان

های ماتل  وجود دارد وجود یک لهجه و هاگویش

های ماتل  برای استفاده در حوزه زبان مشترک
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امری  آموزشی و نظامی سياسی، اداری، اقت ادی،

آید  ه آن است اما مشکل زمانی پيش می حياتی

زبان مشترک و رسمی به پماقی برای  وبيدن و 

گردد در های اقوام دیگر بدل مینفی زبان

 شود. ت و  ينه و نفرت زاده میاینجاست  ه مقاوم

آميز قومی است های تبعيضی این سياستدر نتيجه

-ش بالفاصله، تشکل1320 ه پس از سقوط رضاشاه در

های قومی در های سياسی متعددی با گرایش هویت

ی گيرد  ه بعدا همه ردستان و آذربایجان شکل می

ها، در ها با هدایت و پشتيبانی روساین تشکل

مو رات  ردستان و فرقه دمو رات حزب د

 ه گردند بنابراین،  سانیآذربایجان ادغام می

ها را صرفا تنها به عامل  نند این تشکلسعی می

بيگانه و روسيه تقليل دهند تنها علت قریبه را 

بينند و وجود علل و عوامل پيچيده داخلی را می

گيرند پون فرقه دمکرات آذربایجان و نادیده می

الساعه نبودند و یک شبه ی مهاباد خلقجمهور

 ه خواهد آمد آن دو بوجود نيامدند بلکه همچنان

تشکيالت، از احزابی شکل گرفتند  ه بالفاصله پس 

از سقوط رضاشاه بوجود آمده بودند و نه تنها 

شان نداشتند ها هيچ نقشی در بوجود آمدنروس

 .!بلکه حتی ماال  آن احزاب اوليه بودند

-اولي ه   ردی را م یيسا ابتدایی و ناسيونال

های افرادی پون احمدخانی و حاج توان در دیدگاه

قادر  ویی و برخی از خوانين زمين دار و ش يوخ 

م  ذهبی مش  اهده    رد    ه عب  اس ول  ی آنه  ا را 

نام  د ناسيوناليس  ا فئودال)زمين  داران( م  ی

 گوید: احمدخانی در یکی از اشعار خود می

قلب ی وات،   ه  گر پادشاهی معظا داشتيا ی ا

-ی م ا ق در م یدانست...س کهها را میقدر واژه
-یاف   ت...و ن   ه پن   ين ب   ی ارزش و ب   ی

ارزش اس ت...فقط ی م ا ب یخریدار...نگویيد سکه

 مهر شاه ندارد...

ی شمشير  ه ام، اما دریغ از سایهمن صاحب قلا

در آن پناه گيرم. م را ن ه پرپم ی اس ت و ن ه 

ایی ه ر آنچ ه را فریادرسی و با این همه بين و

نگاشتا. من به هم ه وظ ایفا عم ل توانستا میمی

 ردم اما از ازل اینگونه بوده است   ه اص الت 



 60 انکار و مقاومت.../    

 .107را بر شمشير و دولت بنا  ردند

ها و منابع، دو تش کل را اینکه در ا ثر  تاب

صرفا به عامل خارجی یعن ی روس يه حوال ه داده 

ش ود ای ن تنه ا باش ی از واقعي ت اس ت ب ه می

های بيگانگ ان هميش ه تی، ویروسی بنام تالشعبار

هست و په بسا خارج از  نترل ماست ام ا گ رایش 

یابد  ه نسلی  ا   ا به بيگانگان زمانی رشد می

شان ب ه از ریشه  نده شده و پيوندها و اميدهای

آینده در پارپوپ آن سيستا در حال گسستن باش د 

و احساس  نند  ه مستاجر هستند و سهمی در ای ن 

 خانه ندارند.

جالب اینجاست  ه در سند بکلی سری  ه مربوط  

به دستورالعمل ایجاد فرقه دمک رات آذربایج ان 

از س  وی  1324تي  ر1945/23ژوئي  ه  14اس  ت و در 

 باقروف صادر شده پنين آمده:

 ميته موسس قبل از همه جا بای د در تبری ز 

تشکيل گردد پس از تشکيل  ميت ه موس س فرق ه 

جان بای د در اولوی ت اول در دمو رات آذربای

تبریز اقدام به ایجاد  ميته محلی   رد س پس 

در شهرهای زیر: اردبيل، رضایی، خوی، ميانه، 

زنجان، مرغه، مرند، ، ما و، ق زوین ، رش ت، 

پهلوي، ساري، ش اهی، گرگ ان و مش هد  ميت ه 

 108تشکيل داد...

  ه بکل ی س ری ب وده و از  7همچنين در سند 

ش کيل فرق ه دمک رات ب وده مهمترین اسناد در ت

 پنين آمده:

ه ای تزم ب رای ش رو  و در نظر گرفتن توصيه

سازی برای تشکيل یک منطق ه خودمات اری آماده

آذربایج ان، ب ا ق درت گس ترده در  در منطقه

داخل دولت ایران.در عين ح ال، مش ابه هم ين 

ه  ای گ  يالن، طلب  ی را در اس  تانج  داییجن  بش

 109گسترش بدهيدمازندران، گرگان و خراسان 

در آن  ه ااما پنين جنبشی علي رغا  وش ش روس

های مستعد داخلی آید پون زمينهبوجود نمی مناطق

 نداشت.

هيار صالد وزیر  شور . ال1324ژانویه/دی14در  

ی از مهاباد دریافت  رده مبنی بر ایران تلگراف



 61   / رضاشاه دوران سیاستهای یکسان سازی و پادگانی

ان د ت ا در دست به اق داماتی زده هااینکه روس

بيه آذربایج ان بوج ود مهاباد ني ز وق  ایعی ش 

ی از رشت گزارش ش ده ب ود   ه تلگرافآورند در 

 110خواهند جمهوری گيالن را تشکيل دهندها میروس

ری مهاب اد در ب ين بينيا  ه جمه واما ما می

-د ولی جمهوری گيالن بوجود نمیيرگ ردها شکل می

باوبی نشان  29آید. همچنين سند فوق سری شماره 

وری به همراه   امباش يشهدهد  ه بعدها نيز پمی

و برخی از رهبران حزب توده،  وش ش  ردن د ی ک 

در اس تان  حر تی شبيه فرقه دمکرات آذربایج ان

 گيالن بوجود بياورند اما موفق نشدند!.
پس با توجه به نقش گيالن در جنبش مشروطيت و  

ه ا و عوام ل ب اقروف همچنين جن بش جنگ ل، روس

-فکر می حسنوف ميرزا ابراهيموف و ميرزامانند 

 ردند زمينه ظهور جنبش در رشت مستعد باشد ب ه 

روز بعد از تشکيل حکوم ت 20تقریبا  همين خاطر،

ش. عوام ل 1324دی 11فرقه دمکرات در تبری ز، در 

وری ميرجعفر باقروف در تبریز و س يدجعفر پيش ه

ان  د همزم  ان ب  ا آذربایج  ان و    رده وش  ش م  ی

« جن بش»ی ک   ردستان در گيالن نيز هرپه زودت ر

گریز از مر ز و طرفدار خودماتاری آغ از گ ردد 

خوشباتانه در اسناد محرمانه ایرانی ه ا دی ده 

ش هربانی رش ت ب ه وزارت 1324دی19شود   ه در می

 داده:ين گزارش  شور پن

ماه جاری پس از قرائت س رود  14در روز جمعه

حزب توده در  لوپ، آقای عباس ش اهنده م دیر 

ده ض من م جدی دا برش ت آروزنامه فرمان   ه 

ام و سانرانی بيان داشت   ه از تبری ز آم ده

فرقه دمکرات آنجا به ب رادران  فدائيانتمام 

ای د ان د جرواهان گيالن سالم فرستادهو آزادیا

ی ره   ه رضاش اه فقي د را بدرج ه خ دائمنتش

اند   ه فرق ه دمک رات رسانده بودند و نوشته

ش کنجه   شند واهالی آذربایجان و غيره را می

نمایند بنده شا  ا حض ور داش ته و و آزار می

همه این شایعات و نوشتجات مدیران جرای د را 

وری در تبری ز نمایا...آق ای پيش هتکذیب م ی

امنيت و آسایش مردم را فراها نم وده اس ت و 

با احداث دانشگاه و دانشکده اقدام و به پاپ 
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های مدارس مشغول ت دریس های تر ی در  الس تاب

وری ن ه فق ط حف ظ تند و مق ود آقای پيش ههس

استقالل آذربایجان است بلک ه تم امی اس تقالل 

 111ارضی ایران را محترم خواهند شمرد...

اش ض من ب ر عباس شاهنده در ادام ه س انرانی

شمردن اصالحات و خدمات فرقه دمکرات در ش هرهای 

ه ا و عملکرده ای س رهن  آذربایجان، به ستمگری

ت تهران حمله  رده آنه ا را زنگنه و ارتش حکوم

112 ندمحکوم می
 

ها در خطه رشت ب رای ایج اد به هر حال  وشش 

-جنبشی شبيه فرقه دمکرات، بااطر فقدان زمين ه

جالب اینجاست  ه  113ماند.نتيجه میهای داخلی بی

بعدها نيز در آستانه خروج ارتش سرخ از ای ران 

خوانيا از قول باقروف به استالين می 33در سند 

وری، شبس تری و جاوی د خ واهش پيشه»نویسد ه می

 نند  ه به آنها اجازه دهيا تا پس از خ روج می

نيروهای ما از ایران، آنها با نيروهای مترق ی 

های شمالی ارتباط برقرار  رده و در سایر استان

  ه  114«به مقابله با ارتج ا  ته ران بش تابند

 ماند.نا ام می نيز هاییالبته پنين  وشش

ه ای است  ه پرا با وج ود ت الشل، سوال اینحا

های شمالی ایران  ه در اشغال ها در شهرستانروس

ه ایی در ش هرهای ارتش سرخ بودن د پن ين تش کل

شمالی مانند رشت، گرگان یا مشهد بوجود نيام د 

و تنه  ا در ش  هرهای ق  وميتی مانن  د تبری  ز و 

مهاباد بوجود آمد؟ آیا جز این بوده  ه با اطر 

س  ازی و ض  د ق  وميتی دوران ه  ای یکس  انسياس  ت

رضاش  اه، در ش  هرهای آذربایج  ان و  ردنش  ين 

های داخل ی مس تعد و مناس ب ظه ور پن ين زمينه

 بوده است...؟ طلبانهی جداییهاجنبش

به نظرم، یكی از قابل تأملترین مقاتت 

های انجمن»وری(روزنامه آژیر)به سردبيری پيشه

است  ه پس « الح...ترین سایالتی و وتیتی برنده

وری از سوی مجلس از رّد اعتبارنامه پيشه

پهاردها و در آستانه ظهور فرقه دمکرات نوشته 

های شده این مقاله پس از بر شمردن اهميت  انجمن

ایالتی و وتیتی و لزوم سهيا  ردن اقوام 
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ه ایرانی در مقدرات  خویش، داستانی ساده اما ب

  ند:غایت مهمی را روایت می

گفت خواستا ... دیروز یكی از دوستان مي

معنی ميهن و دفا  از آن را برای كودك هفت 

ام شرح دها به وی گفتا این خانه ما را ساله

اگر دزد باواهد آتش بزند و یا خراب كند آیا 

نباید از آن دفا  كنيا و نگذاریا؟ كودك 

پاسخ داد ما كه صاحب خانه نيستيا. یادت رفت 

آمده بود كه اگر اجاره را زیاد دیروز ارباب 

كنا. گور پدرش، به ما په نكنيد بيرونتان مي

 .115كه نگذاریا دزد خانه را آتش نزند..

این داستان ساده و سان   ودک  هفت ساله نشان 

دهد  ه رجال سياسی آن زمان و بعدها به می

اندازه آن  ودک هفت ساله به اهميت این موضو  

 اند!توجه نکرده

زمان، وضعيت زندگی و احساس  ثيری از در آن 

وری، اعضای فرقه دمکرات و رهبر آن یعنی پيشه

دقيقا شبيه احساس آن  ودک بود  ه خود را 

وری نوجوان نيز  ه پيشه نددانستصاحباانه نمی

سالگی به همراه خانواده در گریز از رنج 11در 

سوی ارس و بدباتی برای یافتن لقمه نانی به آن

ه پس از بازگشت، گرفتار  دهسال زندان، پناه برد

شالق و تمشيت سيستا رضاشاهی گشته بود پس از 

سقوط دیکتاتور، با هزار اميد، آزاد شده 

 ند و از تبریز  اندیدای ای منتشر میروزنامه

 ند اما از مجلس مجلس شده دومين رای را  سب می

  نند.اش را ها توقي  میروزنامه ، نار گذاشته

-انگلوفيل ها وس برای فئودالدر  آن مجل گویی،
وری هایی پون سيدضيا باز بود اما برای پيشه

 ،سال دوری از  شور 25سيدضيائی  ه پس  نه.

گشته در  رمانشاه باخبر وقتی به ایران باز می

مجلس   اندیداییزد  سوی مردم ميشود  ه از

پهاردها شده در حاليکه هنوز به تهران نرسيده 

 بود!

وری را از تهران عه پنين رخدادها، پيشهمجمو

دور  رده و او را بسوی تفکرات  تجزیه طلبانه 

-پنين اوضا   تبعيضهميشه در اینسوق داد و 
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آميزست  ه برای طالق و  نده شدن، تنها یک پراغ 

سبز بيگانه  افيست په برسد به اینکه ارتش  

 سرخی در پشت آن باشد!.

ی ان بج ای آنک ه گرانگاری باس تاناما تاریخ

موجود  یهانگاهی به درون داشته باشند و واقعيت

داخلی را ببينند همواره نگاهی تک س ویه یعن ی 

های بيگانگان دارن د نگاهی به بيرون، به توطئه

و در نتيجه، م داق بارز این س ان ت اليران در 

گردند   ه در ح ق اش راف انقالب  بير فرانسه می

-ها پيزی نياموختهآنان نه تن»فراری گفته بود:

 «.اند! رده پيز را ها فراموش هاند بلکه هم

   

افسانه گرایش حکومت رضاشاه ببه آلمبان  ب 12

 برخالف میل ان لستان

در گرایش حکومت رضاشاه به آلمان نازی 

ای وجود دارد مبنی بر اینکه، حکومت افسانه

رضاشاه برخالف ميل باطنی انگلستان به آلمان 

ای بيش نيست و ما این، افسانهنازی نزدیک شد ا

البته تبليغات مغرضانه متفقين در آستانه 

تاثير سازی بیاشغال ایران در این افسانه

ش به بعد 1310نبوده. در این شکی نيست  ه از 

یابد روابط بازرگانی ایران با آلمان گسترش می

درصد 41تجارت خارجی ایران با آلمان  1317و در 

غال ایران توسط متفقين و در زمان نزدیک اش

 ه درصد رسيده بوده بطوری 50به  1319یعنی 

حيثيت آلمان در ایران بات »پرپيل گفته بود

اما باید اشاره  رد  ه تا این زمان،  116«گرفت

هر دو قدرت روس و انگستان، ارتباط نزدیکی با 

آلمان داشتند و از گسترش روابط دوستانه ایران 

ند دتیل متعددی وجود  ردبا آلمان استقبال می

داشته  ه انگلستان از گسترش روابط ایران با 

آلمان استقبال  ند: شکست آلمان در جن  جهانی 

اول و بدنبال آن، تحميل قرارداد ورسای و 

غرامت جنگی به آن  شور به عنوان آغازگر جن ، 

باعث شده بود  ه آلمان  برآمده از جن  اول، در 
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بيکاری و ر ود  غرقابی از فقر و فال ت و

آلمان برای پرداخت  اقت ادی فرو رود در نتيجه،

دیون خود نيازمند بهبود اقت ادی بود و 

انگلستان به این امر  مک  رد و مشوق گسترش 

از طرف  ابط بازرگانی آلمان با ایران بود.رو

دیگر، تا آستانه حمله هيتلر به روسيه، منافع 

لمان در هر سه  شور یعنی انگلستان، روسيه ،آ

یک راستا بوده و بنابراین، حکومت رضاشاه 

برخالف ميل باطنی دو قدرت بریتانيا و روسيه به 

آلمان نازی نزدیک نشد پرا  ه بدون تسامد دو 

توسعه روابط ایران با آلمان اصال مقدور  ، شور

 نبود.

دتیل و شواهد متقنی وجود دارد  ه هر دو  

آلمان  قدرت، پس از جن  جهانی اول به  مک

شتافتند و به شر ت یونکرس  مک  ردند تا 

انح ار  امل حمل پست و خطوط هوایی مسافری را 

عالوه بر این، انگلستان  117در ایران بدست آورد!

دتیل دیگری نيز داشت انگلستان  ه از ضع  ذاتی 

جمهوری وایمار و اوضا  فال ت بار اقت ادی آن و 

دت نگران ها در آلمان بشفعاليت شدید  مونيست

داران و از طریق سرمایه1920بود از نيمه دهه

صاحبان صنایع به تقویت هيتلر پرداخت تا در 

آنجا یک رژیا قوی ضد  مونيستی روی  ار 

های داران آمریکایی نيز ضمن  مکبياورد، سرمایه

باعث شدند تا صنایع نظامی  ،مالی به هيتلر

رز آلمان بکار افتد به عنوان مثال، جنرال موتو

-ميليون دتر در صنایع نظامی آلمان سرمایه 30

ميليون دتر در  20گذاری  رد و از این مبلغ 

دار بود صنایعی  ه گورین  سرپرستی آنرا عهده

بکار افتاد و هيتلر پنين تقویت شد و بقدرت 

برای انگلستان مها بود  ،. از طرف دیگر118رسيد

 ه با گسترش روابط ایران با آلمان و تامين 

موجب  متر  ،ایحتاج صنعتی ایران توسط آلمانم

شدن وابستگی ایران به روسيه  مونيزم و در 

 و شد اهش صادرات اقت ادی روسيه به ایران می

وزیر انگلستان، با آمدن پمبرلن به عنوان ناست

سياست حمایت انگلستان از هيتلر تا آنجا پيش 
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رفت  ه انگلستان حاضر بود افزایش نفوذ 

لمان نازی را حتی در  شورهایی  ه اقت ادی آ

انگلستان در آنجا منافع حياتی داشت تشویق  ند 

و ایران یکی از این  شورها بود. انگلستان سعی 

 رد نفوذ اقت ادی آلمان را جانشين نفوذ می

روسيه  رده و به سدی در مقابل گسترش  مونيزم 

رسد آن بدل سازد و موفق ها شد اما به نظر می

انی  ه به زمان اشغال ایران توسط  ه به ميز

رسيا این ارتباط ایران با آلمان از متفقين می

 نترل انگلستان خارج شده و  ا  ا وزیر ماتار 

های رو بریتانيا در تهران نگران حضور آلمانی

آورد گزارشش می گردد و دربه گسترش در ایران می

و در  119رسيده است!400ها به  ه تعداد آلمانی

ها ب ورت اگر روزی آلمانی»نویسد  همیادامه 

جدی سياست بسوی شرق خویش را دنبال  نند حضور 

تواند دردسر بسياری توليد ها میاین آلمانی

 120«. ند

اما گسترش روابط ایران و آلمان برای اولين 

در پی داشت و 1938العمل روسيه را در بار عکس

 روابط ایران با روسيه تيره گردید، دولت ایران

 ه از وخامت روابطش با روسيه نگران بود ساعد 

ای را سفير ایران در مسکو برگزید تا مراغه

-روابط دو  شور را بهبود باشد  ه البته بی

فایده بود، اما در همين زمان، روابط انگلستان 

با آلمان رو به وخامت گذاشت و از همين زمان 

ها در است  ه نگرانی انگلستان از حضور آلمان

 ا نگران شود پرا  ه انگلستان  امطرح می رانای

ترسيد  ه طلبانه هيتلر شده و میسياست توسعه

آلمان به قدرت برتر اروپا بدل گردد، 

 ه احساس شد این غول)آلمان( بنابراین، هنگامی

شود از شيشه بيرون پریده و از  نترل خارج می

احساس خطر، سه  شور انگلستان، روسيه و فرانسه 

به همدیگر نزدیک ساخته و منجر به اتحادی را 

عليه آلمان گردید و از این زمان است  ه 

شود پرا  ه نزدیکی دو های ایران آغاز مینگرانی

با آلمان،  ه شور انگلستان و روسيه برای مقابل

های مداوم ادامه طرفی ایران را  ه سالسياست بی
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 داشت با خطر مواجه ساخت.

 

 وسط متاقیناشغال ایران ت ب 13

هنگاميکه فرانسه از آلمان شکست خورد حکومت 

ایران اعتقاد پيدا  رد  ه آلمان قدرتمندتر از 

متفقين است اما حمله آلمان به شوروی در اول 

المللی های بينش تغييرات مهمی در سياست1320تير

بوجود آورده و ایران را در  انون توجه قرار 

پيروزی بر داد. هيتلر در نظر داشت به محض 

شوروی، حمله خود را از طریق پياده  ردن نيرو 

در جزایر انگلستان عملی  ند زمانی  ه قشون 

های لنينگراد رسيد انگلستان آلمانی به دروازه

اتحاد خود را با شوروی بر ضد هيتلر اعالم  رد 

راههای ماتلفی برای  مک به روسيه بررسی شد 

 شور تر يه  ترین راه برای  مک به روسيه دوامن

طرفی  رده بودند و ایران بود  ه هر دو اعالم بی

اما پون تر يه دارای ارتشی قوی بود و امکان 

مقاومت در مقابل قوای انگليسی داشت در نتيجه، 

ایران به عنوان پل پيروزی انتااب گردید پون 

در آستانه حمله متفقين، ما وصا ارتش شوروی 

تمام نيروها و  اطالعات دقيقی از ارتش ایران و

تجهيزات آن گردآوری  رده بود. این اطالعات از 

ها تا ارتفاعات  وهها را ميزان عمق رودخانه

شد در گزارشی دیگر  ه در شامل می

برگ 236از سوی جاسوسان شوروی در1944سپتامبر20

تهيه شده وضعيت سازماندهی افسران ایران و 

 نفر123000تعداد نيروهای  ل ارتش ایران را 

نوشته حتی اسامی و تعداد افسران درجات بات از 

درجه ژنرالی تا ستوان سوم ارتش را به همراه 

هایشان آماده  رده مشا ات و آدرس و نقشه خانه

دانستند  ه ارتش رضاشاه پس متفقين می 121بوده.

ندارد و  را قدرت ایستادگی در مقابل آنها

ین تسهيالت راه آهن سراسری  ه از بزرگتر ا نون،

دستاورد دوران رضاشاه بود خود به عاملی برای 

 شد!.تسریع سقوط او بدل می

اولين تذ ر برای اخراج فوری اتبا  آلمانی  

ش به دولت ایران داده شد اما 1320مرداد25در 
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ها دولت ایران طفره رفته و اعالم  رد  ه آلمانی

در ایران تحت  نترل هستند. اما متفقين راضی 

را دادند حکومت ایران  ه منتظر  نشده تذ ر دوم

نتيجه جن  و پيروزی آلمان بر شوروی بود باز 

الوقت را انتااب  رده همان پاسای سياست دفع

قبلی را دوباره تکرار  رد پرا  ه پنين عملی 

 شد.اقدامی خ مانه بر عليه آلمان تلقی می

در همين زمان، انگلستان و شوروی تبليغات  

رد حضور اتبا  و یا داری را در مودامنه

ها در جاسوسان و فعاليت ستون پنجا آلمانی

آميز و ایران به راه انداختند  ه  امال اغراق

آميز ها در تبليغات اغراق. انگليسی122دروغ بود

های موجود در ایران را به خود تعداد آلمانی

اما در همين زمان  123نفر رسانده بودند25000

رشی محرمانه، رقا بوترد در گزا 1320مرداد18در

ها و  ليه اتبا  خارجی را پنين دقيق آلمانی

، آلمانی 690انگليسی، 2950»  ند:اعالم می

آماری  124«پکسلوا ی...180ایتاليایی، 310روس،390

های مقيا ها  ه پس از جن  منتشر شد  ل آلمانی

نفر 1084د ایران به همراه  ود ان و زنان خو

 ودک بودند و  ل 126نفرشان زن و  276بودند  ه 

نفر بودند  ه متفقين آنها را  434مردان 

واقع،  . پس در125بازداشت و اخراج  ردند

-درخواست اخراج اتبا  آلمانی از ایران، بهانه

ها ای بيش برای اشغال ایران نبود اما انگليسی

دانستند  ه شاه ایران این درخواست آنان را می

ه یک اجابت ناواهد  رد پرا  ه این به منزل

عملی خ مانه در مقابل آلمان بود، آلمانی  ه 

در شوروی در حال پيشروی و پيروزی بود و پس از 

جویانه توانست خطری انتقامشکست دادن روسيه می

و رویارویی مستقيا با ایران را در پی داشته 

ایران  امال  حکومترسد  ه باشد پس به نظر می

 آپمز شده بود.

ش  امال سياست 1318از  بنابراین، حکومت ایران

 ه طرفی خود را حفظ  رده بود اما هنگامیبی

متفقين در پی اشغال ایران برآمدند به ناگهان 
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دو ماه مانده به اشغال ایران، تبليغات وسيعی 

به را راه انداختند و حکومت رضاشاه تبدیل به 

 ها بدل گردید! اهریمن و دوست نازی

از طریق پر واضد بود  ه ورود به ایران 

مذا ره برای متفقين، ماارجی در پی داشت اما 

ای در بر نداشت و اشغال نظامی ایران هيچ هزینه

به نفع متفقين بود اشتباه رضاشاه در این بود 

  رد آلمان پيروز ميدان خواهد شد.  ه فکر می

دهد  ه هميشه مطالعه تاریخ ایران نشان می

مردم تلاترین اتفاقات زمانی بر سر  شور و 

آوار شده  ه  در اثر استبداد شدید، عقالی قوم 

نشين و مردان استاواندار و نابگان، خانه

گردیده و از حوزه سياست به حاشيه رانده شده و 

بهره مانده و جامعه از عقالنيت و خرد آنان بی

هشدارهای تزم برای اعالم خطر یا وجود نداشته و 

یک حمله یا ناشنيده مانده و معموت  شور با 

های تلای شده به نمونهخارجی ویرانگر مواجه می

پون حمله مغول، حمله محمود افغان یا در دوره 

توان ش می1320معاصر حمله متفقين به ایران در

 اشاره  رد.
ای  ه سفير ایران در در آن زمان ساعد مراغه 

ای بود او گزارش مهمی مسكو بود از مردان پاته

 ند اما ه، ارسال میبه دفتر ما وص رضاشا

گردد یکدندگی دیکتاتور مانع شنيدن حقيقت می

داشت پرا  ه دیکتاتور اصال به مشورت اعتقادی ن

اش، گفته بود  ه و در آخرین دیدار با  ابينه

راز موفقيتش در این بوده  ه هرگز با  سی 

.گویی هرگز نياموخت  ه علت سقوط 126مشورت نکرد

است! به ميزانی  ه و دربدری اش نيز همين بوده 

شویا به اواخر عمر تمامی دیکتاتورها نزدیک می

شان بينيا  ه گوشپنين بيماری پارانویایی را می

. ساعد از شودمیبه هر پيشنهاد خردمندانه بسته 

كه اوليای تركيه »زبان سفير تركيه نوشته بود

یقين و اطمينان كامل دارند كه فتد و ظفر 

« ا و متفقين خواهد بودهباتخره ن يب انگليسی

اّما رضاشاه بالفاصله خشمگين شده و رئيس دفترش 

بر حسب فرمان مبارك » دهدبه ساعد پاسخ می
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نماید شا ی كه )سفير تركيه( تذكراتی ابالغ می

به دیدن جنابعالی آمده به این قبيل اشااص و 

آید این اظهارات او اغفال نشوید زیرا بنظر می

ش نيست اگر قضایا روشن شود ها، تبليغاتی بيحرف

-از اینجا به جنابعالی دستور تزم داده می

 127«.شود

ش احم  د مت  ين دفت  ری بدس  تور ۱۳۱۸در س  ال 

رس د رضاشاه، تنها بدین خاطر به ناست وزیری می

 ه گفته بود بزودی آلمان پيروز جن  خواهد بود 

ترین ناست وزی ر از مش روطيت ت ا آن و او جوان

ین صدارت، نه ماه بيشتر طول زمان بود هر پند ا

نکشيد و از همان پست ناست وزیری راه ی زن دان 

 شد!

بالدور فون شيراخ رهبر حزب جوان ان هيتل ری 

به ایران سفر  رد و از طرف هيتل ر از رضاش اه 

دعوت  رد به آلمان سفر  ند اما بجای رضاش اه، 

دختران و زن رضاشاه به همراه اسفندیاری رئ يس 

الملوک تاج 128یدار هيتلر رفتندمجلس ایران به د

هيتلر با م ن و اش رف و »نویسد: در خاطراتش می

شمس دس ت داد و از م ن ح ال و اح وال رض ا را 

خانواده رضاشاه ب ه هيتل ر هدی ه ه ای  «پرسيد

ارزشمندی دادند  ه ش امل پس ته رفس نجان و دو 

قطعه قالی نفيس دوخت تبریز ب وده   ه ب ر روی 

ر  و روی ق الی دیگ ر یکی از قالی ها عکس هيتل

ها عالمت آلمان یعنی صليب شکسته نقش بسته بوده 

اما در مقابل، هيتلر خسيس  بود تنها سه قطع ه 

-ده د و م یعکس خود را امضاب  رده و هدیه م ی
گوید: متاسفانه من، مثل ش اه ای ران ثروتمن د 

 نيستا  ه هدیه گرانقيمت بدها!

رای های گسترده اقت ادی  ه ب در  نار همکاری

ه ای هر دو  شور سودمند بود بای د ب ه همک اری

-فرهنگی اشاره  رد و ما وصا در ح وزه باس تان
ها سن  تمام گذاش تند همچن ين شناسی  ه آلمانی

برگزاری ج ش ه زاره فردوس ی در ب رلين   ه در 

برگزار شد و در آن، پرفسور ه انس 1934سپتامبر27

فردوس ی و »هاینریش در سانرانی خود با عن وان 

از شباهت دو ملت سان گفت. اس تادان  «هامانیآل
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و مشاوران آلمانی در وزارت فرهن  ایران مشغول 

رغا اینکه رضاشاه از  تب خ ارجی  ار شده و علی

ای ش مجموع ه1317ترسيد اما دول ت آلم ان در می

   ه مش  تمل «  تاباان  ه علم  ی آلم  انی»بن  ام

جلد  تاب بوده به ایران هدی ه   رد   ه 7500بر

ها به دقت انتااب شده بود و در این  تابالبته 

آنها، رسالت فرهنگی آلمان در مشرق زمين و ب ر 

خویشاوندی دو فرهن  ایران و آلمان تا يد ش ده 

 بود.

با اصرار دیکتاتور، نزدیکی ایران و آلم ان  

بجایی رسيد  ه گفته ش د ه ر دو مل ت از ن ژاد 

 هاگفتند آلمانیعوام می»مشترک آریایی هستند و 

و ب ا « اندیا قوم ژرمن در اصل اهل  رمان بوده

پيشنهاد آلفرد روزنبرگ برطبق قوانين نورنبرگ، 

خ ون »ها   ه دارای ها با ایرانیازدواج آلمانی

بودند آزاد شده و آلمان توانس ت « خالص آریایی

رتب  ه اول را در تج  ارت خ  ارجی  ۱۹۴۰در س  ال 

ان ایران  سب  ند. رضاشاه پنان به پيروزی آلم 

 رد پس از پي روزی در جن  یقين داشت  ه فکر می

تواند شهرهایی را  ه در زم ان آلمان، ایران می

ها از ایران جدا شده فتحعلی شاه در جن  با روس

 دوباره پس بگيرد!. 

بدون شک در آن زمان دولتمردان برجسته دیگری 

-نيز وجود داشتند  ه مثل ساعد درس ت فک ر م ی

ن نداش تند همگ ی ی گف ت ردند اما زب انی ب را

زاده، مابرالس لطنه ه دایت، مانند فروغی، تق ی

گش ته ی ا مانن د داور، نش ين م دق...یا خان ه

الدوله الدوله، سرداراسعد، صولتت رتيمورتاش، ن

ایی، فرخ  ی ی  زدی...  ش  ته ش  ده بودن  د و ققش  

دیکتاتورها پنين است  ه پس از قربانی  سرانجام  

دن د آن ان مانن د گرها، خ ود قرب انی م ی ردن

ای هس تند   ه وقت ی دستگاه گوارش ت ازه م رده

یابد شرو  به خ وردن خ ودش غذایی برای هضا نمی

های دیگر تاریخ، پنان  ند! او مانند خودكامهمی

زای نا وت و یکدن دگی فروغلطي ده در دهليز مرگ

بود كه از دریاف ت مع ادتت سياس ی و واقعي ات 

و ب ا توقي   عينی به كلی عاجر مان ده ب ود، ا
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تقریبار تمامی مطبوعات مستقل، كه در هر جامع ه 

كنند خویش تن به منزله پشا و گوش جامعه عمل مي

را از هشدارها و انتقادها مح روم س اخته و در 

ه ای زب ده و اواخر حكومتش، تقریبار تمام شا يت

خردمند را به حاشيه رانده بود و در اط راف او 

دن د ك ه ب ا تنها گروه ی متمل ق حلق ه زده بو

های خود، ذهن خودكامه را پر از تطائالت پاپلوسی

ه ای آن دوران ی روزنام هكرده بودن د. مطالع ه

دهد  ه حتی دیگ ر ی ک نف ر ني ز ب اقی نشان می

نمانده بود تا به او هشدار دهد  ه ممک ن اس ت 

-متفقين پيروز ميدان گردند و اینکه سياست ب ی
ن اس ت طرفی ایران در جن     افی نيس ت و ممک 

زودی با حمالت و اشغال متفقين مواج ه ه ایران ب

 گردد.

هر پند ایران، بی طرفی خود را در جن  جهانی 

اعالم كرده بود اّما برای همگان روش ن ب ود ك ه 

رضاشاه پشا اميد به پيروزی آلمان دوخته بود و 

  رد ج ز تابيد و تحم ل نم یهيچ سانی را برنمی

ها در تمام جبهه هاآنکه گفته شود بزودی آلمانی

 پيروز خواهند شد!.

 

 سقوط و خروم دیکتاتور ب 13

هن وز س پري  1320دم روز س وم ش هریورسپيده  

نشده بود كه نيروهاي دو كشور، شوروي از ش مال 

و ش  رق و نيروه  اي انگليس  ي از جن  وب و غ  رب، 

ب ورت زميني، هوایي و دریایي حمله خود را ب ه 

وي، ی   س تونش ایران آغاز كردند. نيروهاي شور

از طریق جلفا به تبریز س رازیر ش د و بع د از 

گذشتن از ميانه و زنجان به طرف تهران پيش روي 

كرد و ستون دیگر كه از باكو حركت كرده بود از 

مرز آستارا گذش ت و وارد بن در انزل ي و رش ت 

هاي دیگر، نواحي گرگان، بيرجند و گردید و ستون

تقریب ار  سرخس را اش غال كردن د ب ه ط وري ك ه

شهرهاي ش مال از تبری ز ت ا مش هد ب ه اش غال 

نيروهاي شوروي در آمد. نيروهاي انگليس ي ني ز 

نفت ش هر، وارد  از طریق ق ر شيرین، ضمن اشغال

آباد ش ده ب اختران را اش غال كرند غرب و اسالم
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دنبال آن، آب ادان، بن در خرمش هر كردند و به 

به ت رف نيروهاي انگليس ي درآم د در ای ن  …و

نفر  شته شده و 106زدوخوردها، از قوای ایرانی 

نف ر  6ه ا ني ز نفر نيز اسير شدند از روس 320

نفر نيز در حين عبور از  9نفر زخمی و  18 شته 

رود ارس غرق شدند اما تلفات هواپيماهای روس ی 

روس ی س قوط  ردن د   ه  م ایهواپي10زیاد بود 

البته سقوط آنها ارتباطی به جن  نداش ت بلک ه 

اثر مستی خلبانان و عدم آشنایی ب ا ش رایط  بر

تزم به ذ  ر اس ت   ه نيروه ای جوی بوده است. 

اصلی و زبده ارت ش س رخ در ای ن زم ان درگي ر 

ها بودند همچنين هواپيماه ای مبارزه با آلمانی

روسی  ه از سوی ارتش سرخ ب ه بمب اران ای ران 

پرداختند هواپيماهای ملای و ابتدایی بودند  ه 

ل هواپيماه  ای آلم  انی ه  يچ    ارایی در مقاب  

نداشتند ا ثرا ه ا خلبان انش زن بودن د و ب ه 

اشتباه در تبری ز یتيماان ه و تيمارس تانی را 

بمباران  رده بودند و باعث  شته ش دن تع دادی 

 129شدند.های روانی های مع وم و مریضاز بچه

در زمان رضاشاه  ه باستانگرایی بش دت رواج  

نيز به ط ور گس ترده « سیشاهنامه فردو»داشت و 

مطرح و البته مورد استفاده ابزاري قرار گرف ت 

ها این بيت فردوسی در تابلوه ا در ا ثر پادگان

نوشته و ن ب شده ب ود و ش عار اص لی نظامي ان 

 بود: 

همه سر به سر تن به  ش تن ده يا         از 

 آن به  ه  شور به دشمن دهيا

یران ی اما وقتی متفقين حمله  ردند قش ون ا 

 جای عمل به بيت بات، ب ورت زیر عمل  ردند:ه ب

همه سر به سر پشت به دشمن ده يا      از آن 

 به  ه خود را به  شتن دهيا

قاضی محمد  ه خود در  ردستان، فرار نظاميان 

یده بود بع دها ایرانی را از مقابل ارتش سرخ د

 ند   ه بج ای آرا پيشنهاد میای به رزمدر نامه

 130ردوسی، این بيت را بنویسند!آن شعر ف

در فرداي ورود نيروهاي اشغالگر، دول ت عل ي 
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من   ور اس  تعفا ك  رد و ب  ه درخواس  ت رضاش  اه، 

محمدعلي فروغي كه قبالر مغضوب او واقع شده ب ود 

مأمور تشكيل كابينه شد. با اشغال  ش ور توس ط 

اش س اله21هایش، نشاندن پسر متفقين، آخرین تالش

را مغضوب خود ساخته و  امال  بجای خود بود. همه

تنها مان ده ب ود و در نهای ت دس ت ب ه دام ن 

ها پيش از محمدعلی فروغی شد اما او را نيز سال

مس جد قي ام خود رانده و در جریان  ش  حجاب و 

گوهرشاد مشهد، اسدی را  شته ب ود ام ا ا ن ون 

مجبور بود به مغضوب دی روز خ ود یعن ی فروغ ی 

ن از فروغی جه ت قب ول متوسل شود! وقتی با تلف

 پست ناست وزیری و حمایت از بقدرت رسيدن پس رش

  رد تعج ب دخت رش، اش رف را خواهش می محمدرضا

هرگز در عمرش ندی ده ب ود  شبرانگيات پون دختر

 ه پدر مغرورش از  سی خواهش  ند هميش ه تنه ا 

هایش را دیده بود! وقتی فروغی ق ول دستور دادن

 م ی راح ت ش د ام ا دیکتاتور مساعد داد خيال 

ها ش د انگليس یهای خودش تازه آغ از م یدربدری

 ردند  ه هرپه سریعتر باید ای ران را اصرار می

ب ه  1302ترک  ند. در زمان بقدرت رس يدنش، در 

برخی نمایندگان مانند م دق و دولت آبادی گفته 

 131ان ده ا م را روی   ار آوردهبود  ه انگليسی

ر بود اما بعدها و االبته در آن زمان این افتا

 شود!.موم شمرده میاتن زشت و مذ

رضاشاه قبل از رسيدن نيروهای متفقين به 

گرفت و شهریور از سلطنت كناره  25تهران، در 

اش كه توسط محمدعلي فروغي قرائت در استعفانامه

شد علت استعفا، كهولت سني و ناتواني او و 

شده لزوم انتقال قدرت به ی  نيروي جوانتر یاد 

بود. در طول عمرش هرگز  ت و شلوار نپوشيده 

بود از زمان نوجوانی  ه وارد قزاق شد همواره 

لباس نظامی برتن داشت حتی وقتی به تر يه سفر 

رغا سفر رسمی و دیپلماسی باز در لباس  رد علی

نظامی بود اما اولين بار پس از ورود متفقين و 

ر آورد د ان تبعيد، لباس نظامی را از تندر زم

 رد ها بيتوته میدر اصفهان در خانه  ازرونی

دار  ه زمانی مورد حمایت ایی  ارخانهخانواده
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رضاشاه بود در این خانه بود  ه خياطی به خانه 

دعوت  ردند تا  ت و شلواری برای رضاشاه بدوزد 

-ها دیده میهمين  ت و شلوار سفيدی  ه در عکس
زند اما این شود  ه گشاد است و در تنش زار می

 ت و شلوار در زمان دوخت، مناسب و در اندازه 

همه از غا و بود و در عرض پند روز، رضاشاه این

 .!غ ه، تغر و تکيده شده بود

آوردند باید تمام در اصفهان بر او فشار می 

ثروت خود را به فرزند ارشدش منتقل  ند، 

 ه همين فرزند ارشدش یعنی محمدرضا متولد زمانی

از آن  خود نداشت اما ا نون در  ایحتی خانه شد

زمان تبعيد، دیکتاتور شرقی، ثروتی عظيا و 

درصد نقدینگی 46باور نکردنی داشت  ه برابر با 

ميليون  68»  ل  شور بود! بر طبق گفته منابع

-ميليون دتر( تنها در حساب 4 لایر)برابر بيش از
ان نمایندگ 132«های ایران داشتهای شا ی در بانک

مجلس ها  ه گویی تازه از قفس بيرون پریده 

-باشند در حمله به دیکتاتور سر از پا نمی

زدند شناختند  سانی مانند علی دشتی فریاد می

اند تا جواهرات های شاه را گشتهآیا جيب»كه

؟! قبل از خروجش «سلطنتی را با خود نبرده باشد

از  شور مجبورش  ردند  ليه اموالش را به 

منتقل  ند و در نتيجه، در دفترخانه  فرزندش

م الحه نمودم  ليه اموال و »...امضا  رد  ه

دارائی خود را )اعا از منقول و غيرمنقول و 

«  ارخانجات و غيره(را از هر قبيل  ه باشد...

 !133در مقابل ده گرم نبات منتقل نمایا

در شانزده سال قبل، كودتا »نویسدالسلطنه میعين

همه را به باد داد امروز  كرد عرض و ناموس

پسرش را یادگار گذاشته، كاریكاتور  از رضاشاه 

دهند با شكا گنده، انگليس و روس فشار م  دیدم

از دهانش سند مالكيت، از ماتحتش ليره فرو 

 !134ریزدم 

وقتی در جریان خروجش از ایران، به  رمان 

رسيد داد  دیکتاتور به هوا رفت گوش درد عفونی 

ت یافته و پزشک محلی دستور داده بود رضاشاه شد
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 ه باید پند روزی استراحت  ند اما  نسول 

داد و اصرار انگلستان به شاه مملکت اجازه نمی

داشت  ه هر په زودتر باید جهت خروج از  شور 

عازم بندر عباس گردد! دیکتاتور  ه تا دیروز 

فریادهایش زهره بر دلهای هر ژنرال و وزیری 

خواست به التماس از  نسول می ریات ا نونمی

-اجازه دهد پند روزی در  رمان استراحت  ند می
باید از تهران پول بفرستند. آنگاه رو به  گفت:

-جا  رده فریاد زد: تو برو به این بی شرف

ها)منظور وزرا( تلگراف  ن، ای زن قد...اگر 

دها این مادر قد...را تيرباران پول نرسانيد می

  نند...!
 رمان، سراغ سرتيپ سياهپوش  بهورودش  به محض

 فيل  لشکر  رمان را گرفت اما س رتيپ س ياهپوش 

عمدا به سيرجان رفت ه ب ود ت ا ب ا او روب رو 

دانست پایش را نگردد! دیکتاتور  ه جریان را می

در یک  فش   رده ب ود   ه ف ورا بای د س رتيپ 

سياهپوش حاضر شود! ب رای پي دا   ردن س رتيپ، 

سوی خط، جواب دادن د   ه در آنتلفن  ردند اما 

ه ای سرتيپ حضور ندارد، رفته برای بازدید پس ت

-بين راه! رضاشاه فهميد  ه سرتيپ سياهپوش نمی

خواهد او را ببيند، خشمگينانه گفت: برو تلف ن 

 ای است بياید... ن هر جهنا دره

وقتی در شب، سرتيپ سياهپوش به حض ورش رس يد 

های ر ي ک گف ت: فحش رضاشاه با نثار بارانی از

شناسيد من اگر برای همه ب د ب ودم حات مرا نمی

قد...  ه خ وب  ه ای م ادرتاقل برای شما نظامی

بودم زود باش پدرسوخته یک اسکورت آم اده   ن! 

ی رستا صولت ه ا البته این تيمسار پهلوان پنبه

قبال فکر همه پيز را  رده بود و برای در ام ان 

ن روزهای آخ ر، ی ک ماندن از غضب رضاشاه در ای

صندوق تریاک اع ال از مح  ول ماه ان  رم ان را 

اش را تق دیا نم ود هدیه آورده بود، وقتی هدیه

دیکتاتور فورا این هدیه با ارزش را پ ذیرفت و 

بدین ترتيب، تریاک راهگشا شد و  ار ب ه خوش ی 

 في له یافت.
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و  کتباتوریاقبوام از سبقوط د یخوشبحال ب 14

 ورود قشون سرخ

وزیري فروغي، دولت وي ت ميا بال ناستبه دن

خود مبني بر ترك مقاومت و هر گونه همكاري با 

دول اشغالگر را اعالم كرد و هنوز ششا شهریور 

هزار نفري  123از راه نرسيده بود كه ارتش 

سوم بودجه كشور را به خود رضاشاه كه بيش از ی 

اخت اص داده بود از ها پاشيده و ایران به سه 

منطقه شمالي در  تقسيا گردیده بود: ال :منطقه 

ها. ب: منطقه غربي و جنوبي در اشغال روس

ها و تعدادي از سربازان اختيار انگليسي

 آمریكایي. ج: تهران در اختيار دولت ایران.

برخی شهرها از جمله شهرهای  ردنشين نيز ازسوي 

هواپيماهاي روس به صورت محدودي مورد تعرض 

ز بمباران كه منجر به قرار گرفتند پس ا

شدن تعدادي ازجمله رحمت اوطميشي گردید، كشته

بيشتر مردم  از شهر خارج شدند پرا كه هنوز 

را  1294  95هاي ها در سالكشتار روس» مردم

پنداشتند كه فراموش نكرده بودند. پنان مي

گناه خواهند عام مردم بيبار ها دست به قتلاین

و انگليس به مناطق  زد. با ورود نيروهاي روس

هاي این مناطق ترخيص كردنشين، سربازان پادگان

شدند و فرصت براي برخي عشایر و نيز محمد رشيد 

معروف فراها شد تا به غارت اسلحه و تعرض به 

 اموال مردم در منطقه بپردازند.

 به یافته اسکان عشایر از بسياری 1320 شهریور از پس 
 رضاشاه دورۀ آثار به هرپه وابسته از جویی انتقام

 خود عشایری زندگی مجددا به و پرداختند بود

 1320شهریور از بعد آن بازگشتند بارزترین نمودهای
 به نشينعرب مناطق و آذربایجان،  ردستان مناطق در

 135وقو  پيوست.

 بيان اینگونه اسناد از یکی در گزارش اوضا  این

و  20به دنبال بروز وقایع شهریور ماه » شده

رود قوای دو  شور ها جوار به منطقه  ردستان، و

 اسلحه سربازان و متالشی لشکر واحدهاي  لی طور به
 عشایر و ا راد شدند  متواری ریاته بر زمين را خود

 از تنفر و انزجار نتيجه در  ه ایران مرزي و داخلی
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 به مسلد بودند، روزی پنين منتظر مامورین دولت
حدود  در  ه را سربازان اسلحه و سنگين و سبک اسلحه

 نقاط تمام از و بوده برنو بيشتر قبضه هزار 14 الی 12
 مورد  ردستان را يصفحه حساس نقاط و داخله به مرزي
قادر محمودزاده  136«داده قرار پپاول و تاز و تاخت

را پنين   ردستان دان عينی، پهره آن روزاز شاه

 :كندترسيا مي

كي دم از خاني هر روز ی مسلد شدند عشایر اطراف

زد. ناامني شهر را فرا گرفته، و خودكامگي مي

بردند. ها را به سرقت ميها و دكاندزدان مسلد خانه

ربودند. یا با زور اسلحه هر په تزم داشتند مي

كردن اسلحه گرم براي هاي من در فكر فراهاهمشهري

دفا  از جان و مال و ناموس خود برآمدند حكومت 

دست یكي از رؤساي عشایر بود. بعضار  شهر هر روز در

 كرد. اي ی  رئيس قبيله حكمراني ميدر هر محله

ها و  ردها از سقوط ترک ا ثر با این همه،

حکومت خود امه رضاشاه خوشحال بودند. استاد 

ها هيمن شاعر معروف  ردی، قوای متفقين و روس

نام « آور آزادیمژده»و « فرشته آزادی»را 

 نویسد:در خاطراتش می« منهي»نهاده است

وقتی هواپيماهای روسی  اغذها و اوراقی  ه 

به زبان  ردی نوشته شده بودند، از آسمان 

 رد باور  نيد از خوشحالی برای مردم  پاش می

ای بود  ه ق د پرواز داشتا.  اغذ بياننامه

به زبان  ردی نوشته شده بود. خواب است یا 

روی به زبان حقيقت؟ ابرقدرتی پون اتحاد شو

 ردی بياننامه پاش  ند؟ برای من  ا اهميت 

 137نبود...

ها  ردها در جن  جهانی اول خاطرات بدی از روس

داشتند پرا  ه بااطر حمایت  ردها از دولت 

ها واقع شده و گيری روسعثمانی، قربانی انتقام

عام مردم زده ها دست به قتلدر خود مهاباد روس

ها نسبت به  ردها و روس بودند، اما اینک رفتار

همدیگر  امال متفاوت بود پرا  ه این بار دیگر 

دوره تزاری نبود و قشون سرخ مجهز به مار سيسا 

 رد و به و شعار برابری و عدالت را تبليغ می

ها گشوده شده شدند زندانهر شهری وارد می

شدند در  ل زندانيان رضاشاه آزاد می



 79   / رضاشاه دوران سیاستهای یکسان سازی و پادگانی

با مردم براساس  رفتار قوای روسی ،آذربایجان

ارتش » نویسدمودت و دوستی بود استاد هژار می

سرخ را فرشته رحمت دانسته و  شور شوروی را 

وقتی 138«دانستياآباد و آزاد و مدینه فاضله می

ریات هواپيماهای روسی اعالميه به زبان  ردی می

شاعر  ردی از خوشحالی پر در آورده حتی بمب 

ناميدند پون می «بمب رحمت»ریاته شده را مردم

 رده  رفعسایه ماموران رضاشاه را از سر مردم 

بود ارتش سرخ مانند مالئکه پشا آبی بودند  ه 

گفتند همه گشودند و میها را میدر زندان

 ! 139آزادید

-در مهاباد، وقتی مردم از قشون روسی فرار می

  ردند فرمانده سپاه روسی اعالم  رد:

ده به آزادی ارتش سرخ برای  مک به شما آم

ردارید ما در امور لباس  ردی بپوشيد اسلحه ب

 140 نياشما دخالت نمی

در اسناد باقيمانده از آن دوران،  متر به 

اسنادی برمی خوریا  ه حا ی از تعرض ارتش سرخ 

و سربازان روسی به مردم ایران باشد، در 

های شود  ه آنها زمينبسياری از اسناد دیده می

شت مح وتت  شاورزی مورد نياز متعددی را برای  

-ها زراعت میخود، اجاره  رده و در آن زمين
های زراعتی را  ردند البته اجاره بهای زمين

پرداختند به عنوان مثال، شهربانی تبریز می

دهد  ه ماموران شوروی در مرند یک د گزارش می

من زمين برای  شت سيب زمينی و  لا و بادمجان 

ا یا شهربانی اروميه در اجاره  رده بوده ی

نویسد ماموران شوروی در پندین گزارش خود می

-آبادی اطراف اروميه مانند خوی و ما و سبزی
البته در برخی اسناد آمده  ه  141اند اری  رده

ماموران شوروی در خوی، شاهپور و ما و به زور 

های اربابان را برداشته و بدون رضایت زمين

خته و مالکين را  اری پرداایشان به صيفی

 .142دهندمداخله نمی

توانيا این همه شادی و مسرت تنها زمانی می

 رود بيگانه درک  نيا  ه به ميزانمردم را از و

ظلا و تعدی  ه در دوره رضاشاه بر اقوام 
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ایرانی ما وصا بر این خطه رفته نظری 

گيری اندک زمانی پس از شکل 1324بيندازیا، در 

قلا ح. قزلجی در ه ای بلهجمهوری مهاباد در مقا

نشریه  ردستان، اوضا  منطقه پنين به ت ویر 

  شيده شده:
گویيا در دوره سات و دیکتاتوی بيست ما می

، لا و ستا بسيار شدیدی بر ما رفتهساله، ظ

مح ول  ردستان  ه با رنج بازو و عرق جبين 

رفت محبس و گردید و به هدر می ردان حاصل می

از برادران  رد ما انباشته های شهرها زندان

دیدیا  ه به فقط  رد می منطقهشد. در هر می

مان ممنو  شدند زبان مادرینقاط دور تبعيد می

بود محروم از لباس و خواندن و نوشتن به 

زبان مادری خود بودیا درب مساجد را به 

بستند تا عبادت و خداپرستی را رویمان می

ر روستائيان انجام ندهيا...امنيه زندگی را ب

-پنان تلخ  رده بود  ه مرگ خود را آرزو می
 ردند...ماليات و عوارض شهرداری و 

شيرخورشيد سرخ ما را گرفته و در تهران با 

ساختند و صرف مد زن و فرم آن  اخ و عمارت می

رفت شد و به انگشت مادمازل میلباس آنها می

ما در  وه و دشت و با آه سرد، لات و عور از 

گویيا لرزیدیا...ما میماموران غدار میدست 

-هنوز باش وسيعی از  ردستان با این درد می
نالند در سقز و سردشت مردم حالی ندارند 

ستانند خورند اجناس میشوند  تک میبازداشت می

-به علت بيگاری از  ار و  اسبی افتاده

اند...سرهنگی، سا نين سقز را جمع  رده و طی 

هایی  ه بر باتی قلعه نطقی گفته این توپ

ام برای جان  سانی است  ه دم از مستقيا  رده

 143زنند...دمکراسی می

وابسته نظامی بریتانيا نيز راجع به استقبال 

دارد  ه به ایرانيان از قشون روسی اذعان می

آنها دیگر به عنوان یک لولو و  ،نظر ایرانيان

 شورویای افسران وحشی نبودند بلکه روابط حسنه

اور وآرت  نسول تازه وارد  144با مردم داشتند.

در مورد  1321بریتانيا در گزارش خود در سال

نویسد خشنودی مردم تبریز از نيروهای شوروی می

- ه پيش از ترک لندن و آمدن به ایران، از روش
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ها زیاد شنيده بودم های شيطانی و دیوصفتی روس

اما پس از دو ماه زندگی در تبریز و دیدن 

تارهای ارتش سرخ با مردم، به این نتيجه رف

رسيدم  ه ارتش سرخ اگر فرشته ها نباشند تاقل 

 145دیو ها نيستند.

سه آنها با رفتارهای همين رفتارها و مقای

و تجاوز ارانه رضاشاه بود  ه  ماموران خشن

 موجب شده بود ابلين  در گزارشی بنویسد:

رسد  ه ایرانيان محلی به رفتار به نظر می

مونه نيروهای اشغالگر شوروی بيش از آن ن

دهند  ه به انگيزه اشغال شک  نند. اهميت می

داری افسران و سربازان شوروی و فقدان خویشتن

رفتار مال نظا و بدمستی و فقداق مداخله در 

امور غيرنظاميان اثر مطلوبی در مردم ایران 

 .146به جای گذاشته است

و بعد از خروج مقامات ایرانی، ارتش 

های خودگردان ژاندارمری از این منطقه، ارگان

رسميت شناختن حاكميت دولت كه قاطعانه از به 

رغا زدند، تشكيل گردید. عليایران سر باز می

برخی مناطق تقرار نيروهاي متفقين در منطقه، اس

مانند بوكان تا سقز در وضعيت خاصي قرار 

هيچ ی  از نيروهاي متفقين در آنجا  ندگرفت

ر نداشتند نيروهای شوروی در اشنویه و حضو

ها ها در جنوب مياندواب مستقر بودند و انگليسی

 ردستان و  رمانشاهان و جاده سنندج تهران و 

شاهراه بغداد خانقين را در اشغال داشتند پس 

دره  ه حد مهاباد، بانه، سردشت، سقز و دیوان

صاحب فاصل دو نيروی مذ ور بود منطقه تقریبا بی

ها در این مناطق هر پند عوامل روس147وب بودمحس

حضور داشتند اما در امور شهرها پندان دخالت 

نداشتند در راس هر یک از این شهرها یک افسر 

های روسی گذاشته بودند  ه این افسران از ترک

اف در ایجان شوروی بودند ماژور عبدمآذرب

-مهاباد،  اپيتان صمداف در نقده،  اپيتان حق

اف نيز در پيتان نمازعلیاف در اشنویه،  اوردی

 .148راس مياندوآب و بو ان بودند

هر پند ناسيوناليزم در ميان  ردان ایران  

در مقایسه با  ردان تر يه و عراق  متر رشد 
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مشت  آهنين رضاشاه باز اینک، یافته بود اما 

بهترین  ه بودشده بود و خال قدرت مر زی باعث شد

رد پس از ناسيوناليزم  ُ  فرصت برای رشد و نمو

سقوط دیکتاتوری تمر زگرای رضاشاه در این 

 .فراها گرددمنطقه 
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 و رشد آن در آذربایجان تشکیل حزب توده ب 1

ساله رضاشاه، زندانيان 16ی با سقوط دیکتاتور

سياس  ی آزاد ش  ده و تبعي  دیان از تبعي  دگاهها 

بازگشتند و در اوضا  هرج و مرج در تحت اش غال 

متفقين، احزاب متعددی مثل قارچ سربرآوردند  ه 

ت رین آنه ا ح زب ترین و گسترده یکی از برجسته

نف ر  53نفر  ه ا ثرشان از اعضای 27توده بود. 

در منزل سليمان مي رزا  11320بودند در هفتا مهر

اسکندری گرد آمده حزب ت وده را تش کيل دادن د 

وري  ه خودش در جلسه تاسيس حزب توده حضور پيشه

را او تهي ه ك رده « طرح اساسنامه حزب»داشت و 

ما وقتي ك ه از زن دان »... بعدها پنين نوشت: 

بيرون آمدیا در خانة سليمان ميرزا )كه ص الحيت 

ما را بپ ذیرد پذیرفت ه ش دیا آن را داشت( تا 

در جلسه مؤسسان، سليمان ميرزا ب ه اتف اق  2«…

آراب، به سمت ص در ح زب انتا اب ش د و هيئت ی 

وري، ای  رج اس  كندري، از: پيش  هم  وقتی، مرك  ب 

سليمان ميرزا، رضا روستا، عبدالقدیر آزاد ب ا 

رسی مافی انتااب شدند تا مقدمات تشكيل حزب را 

 3فراها نمایند.

نكه از مرامنامه حزب و حضور افراد با همچنا 

آید حزب در این مرحله، گرایش ماتل  در آن برمی

های ی  جبهه دموكراتي   داش ت ك ه بيشتر ویژگی

 4خواست به شكل قانونی فعاليت كندمی
 ر شده  ه پرا بجای عنوان حزب دتیل متعددی ذ

 مونيست، اس ا ح زب ت وده گذاش ته ش د س رهن  

اوف  اردار س فارت ش وروی علی»نویسد:زیبایی می

  رد و قياف ه  ه به زبان فارسی خوب ص حبت م ی

ثر ش ر ت شرقی ها داشت در این جلسه حاضر شد ا 

ش ناختند و اوف را نمی نندگان در این جلسه علی

ش ناختند)مانند جعف ر پند نفری ها  ه وی را می

وری( او را به دیگران معرفی نکردند موضو  پيشه

ین جلس ه تش کيل حزب ی بن ام ح زب مذا ره در ا

اوف  با این نام ماالفت  رد و  مونيست بود علی

 رد  ه با توجه به شرایط و اوض ا  و استدتل می
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احوال ایران، حزبی باید تاسيس شود  ه معتدل و 

رو باشد تا بتواند  ليه طبقات را در خود ميانه

آوری  ند بدین لحاظ، نام ح زب  مونيس ت در جمع

فعلی برای ایران مناسب نيست باتخره پ س شرایط 

اوف  پذیرفته شد و ن ام از شور بسيار، نظر علی

ح  زب ت  وده ب  رای ح  زب جدیدالتاس  يس انتا  اب 

ای ني ز در خ اطرات خ ود از انور خامه 5«گردید

ماالفت سفارت روسيه در تهران مبنی ب ر تش کيل 

اس کندری و »حزبی تحت عنوان  مونيست می نویس د

 نن د ارت شوروی مراجعه و تقاضا مینوشين به سف

اجازه تشکيل حزب  مونيست ب ه آنه ا داده ش ود 

-اما برخالف انتظار با تقاضای آنها ماالفت م ی

 نند سرانجام شود و آنها را از این  ار منع می

در نتيجه تماس روستا با مقامات شوروی وی موفق 

 6«شود  ه اجازه حزب توده را از آنها بگي ردمی

گاه  مينت رن، تاس يس حزب ی ب ا عن وان از دید

 مونيست ضرورتی نداشت بلکه به دليل شکست ح زب 

 مونيست ایران، ایجاد حزبی با رن  و لعاب ملی 

و غير مونيستی تزم بود ت ا بتوان د در جامع ه 

البته احس ان  7ایرانی پایگاه اجتماعی  سب  ند

 1310طبری به وجود قانون ض د  مونيس تی مورخ ه

ند  ه تشکيل حزب  مونيس ت در ای ران  اشاره می

رس د   ه را غيرقانونی  رده بود اما به نظر می

یکی از علل ماالفت سفارت شوروی با تشکيل حزبی 

تحت عنوان حزب  مونيست این ب وده   ه حساس يت 

 شورهای آمریکا و انگلستان را برنيانگيزد پرا 

س از ب ا آلم ان سرنوش ت  ه متفق روسيه در جن 

ش وروي مجب ور ب ود در  دوران، ای ن بودن د. در

داری، بج ای اینک ه از خ ود مقابل نظام سرمایه

-ای آش تيای انقالبی نشان دهد بيشتر په رهپهره

 داد.می نشان جویانه

اوف در جلس ه تاس يس اما حضور شا ی بنام علی

حزب توده مها است  ه در برخی من ابع در م ورد 

زم است هویت این شاص، اشتباهاتی وجود دارد و ت

بدان پرداخته شود: ایرج اسکندری در مورد ای ن 

در آن زمان نماینده حزب  مونيس ت »نویسدشاص می

اوف  ب ود م ا اتحاد شوروی در سفارت شوروی علی
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با این نماینده حزب  مونيست در مطال ب مرب وط 

ای ني ز در انور خام ه 8« ردیابه حزب مشورت می

اوف  تا عل یرس »...نویس داوف م یور علیمورد حض

مسئول امور حزبی و اطالعاتی سفارت ش وروی ني ز 

 9...«در این جلسه حضور داشت 

های قدیمی ایران  مونيست»نویسدمنبعی دیگر می

با سقوط رژیا رضاشاه ... ب ا اتک اب ب ر ای ن 

نيروها، وزارت امنيت شوروی از طریق ستاد خ ود 

اوف،   ه ب ا پوش ش در تهران و در رسس آن عل ی

اوف  رد...عل ید سفارت ش وروی فعالي ت می ارمن

 10«باشداوف معروف میفوق همان حيدر علی

متاسفانه ا ثر این منابع صرفا بااطر تش ابه 

اند اشتباه  من ابع ب ات اسمی، دپار اشتباه شده

-مذ ور را  به رستا عل ی«علی اوف»در اینست  ه

اوف)رئ  يس جمه  ور اس  بق اوف  ی  ا حي  در عل  ی

  ه اگ ر ان د در ح الیر   ردهآذربایجان( تعبي

دادند و به بيوگرافی و  وپکترین زحمتی باود می

بردن د ردند پی م ی تاریخ تولد این دو نگاه می

اوف  ی ا توانسته رس تا عل ینمی اوف ه این علی

اوف  متول د اوف  باشد پون حي در عل یحيدر علی

بوده یعنی در زمان تشکيل حزب ت وده در 1923می10

-س اله ب وده پ س نم ی 18نوج وانی  1320مهر  7

« گ.پ.ئ و»التح يل تاریخ، م امور توانسته فارغ

در تهران و دست اندر  ار تشکل حزب توده باش د 

و در جمع موسسان پيشکسوت و استاوانداری مانند 

س  ليمان مي  رزا ب  ه س  انرانی و اظه  ار نظ  ر 

اوف    ه در خ اطرات بپردازد، همچنين این عل ی

ش ود اوف  تب دیل م یا عل یای به رستانور خامه

اوف  باشد پ ون او متول د توانسته رستا علینمی

م بوده و بنابراین، در هنگام تأس يس ح زب ۱۹۳۰

 توده بيش از یازده سال نداشته است!.

گردم به سوال اصلی، اینک ه آی ا در اما برمی

اوف حض ور زمان تشکيل حزب توده شا ی بنام عل ی

ه این شاص په  سی داشته یا نه؟و اگر حضور داشت

اوف به نظر نگارنده، این شاص، عزیز عل ی بوده؟

بوده  ه در جلسه موسسان حزب توده حضور داش ته 

آم  ده « م  ونيزم در ای  ران»و اینک  ه در  ت  اب
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داشته یا در جلسه مزبور به جز « قيافه شرقی» ه

شناختند وری او را نمیافراد معدودی مانند پيشه

وجود دارد  ه او ب ا درست است پرا  ه، ت ویری 

ش ود و اینک ه وری در آن دیده م یسيدجعفر پيشه

اوف ف رد عل ی» يانوری در خاطراتش ذ ر  رده  ه

نسبتار مسنی بود بعدار به آذربایج ان بازگش ت و 

« شناسی شد و در آنجا درگذشتاستاد دانشگاه شرق

اوف عل  یگوی  د پ  را    ه عزی  ز   امال درس  ت م  ی

درگذشته. پس 1962جوتی  27م بوده و در 1896متولد

س ال داش ته و در 45در زمان تشکيل ح زب ت وده 

دانشگاه بوده او پ درزن  اواخر عمرش نيز استاد

اوف با   وپکترین اوف بوده و حيدر علیحيدر علی

ازدواج   رده و اله ام «ظریف ا»دختر  او یعن ی 

ن وه عزی ز  اوف رئيس جمهور فعلی آذربایجانعلی

اوف متول  د یک  ی از اوف اس  ت. عزی  ز عل  یعل  ی

ب وده او در «حم املی»روستاهای ای روان بن ام 

ها جریان درگيری و  شتار مسلمانان توسط داشناک

م ب  ه هم  راه خ  انواده از ای  روان ب  ه 1918در 

م از ارس عبور 1920ناجوان مهاجرت  رده سپس در 

گ  ردد و در    رده وارد آذربایج  ان ای  ران م  ی

ين روستا ب ه مسکن گزیده و در هم«عربلر»روستای

گردد پس از یکسال به با و طبابت مردم مشغول می

ش ورای  ميس رهای خل ق جمه وری »بازگشته و در 

ت دریج پيش رفت ه مشغول  ار شده ب « آذربایجان

   رده س  رانجام دبي  ر ش  ورای  ميس  اریای خل  ق 

از  1927گ ردد و در س ال جمهوری آذربایجان م ی

-دانشکده پزشکی دانش گاه ای التی ب ا و ف ارغ

عض و ش ورای علم ی آ  ادمی  1941التح يل و در 

گ ردد و دقيق ا در علوم اتحاد جماهير شوروی می

همين زمان است  ه بدنبال اش غال ای ران توس ط 

-وارد ایران می 1320قوای متفقين در سوم شهریور

 .11گردد

ه ای اخي ر از ای  ه در سالاز اسناد محرمانه

ت اب آرشيوهای شوروی خارج شده و در آخر ای ن  

اوف اند در مورد همکاری این عزیز علیترجمه شده

در »وری و فرق  ه دمک  رات پن  ين آم  دهب  ا پيش  ه
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ی استالين در تلگراف1320شهریور1941/18سپتامبر 9

به باقروف او را برای گفتگوی یک روزه به مسکو 

فراخوانده در این گفتگو باقروف پيش نهاد   رد 

ی در راس اوف دبير  ميته مر ززیز علی ه باید ع

گروهه  ایی ع  ازم آذربایج  ان ای  ران گ  ردد و 

 «  12را قبول  رد باقروفاستالين این پيشنهاد 

دقيقا قب ل از آغ از 1941در ماههای مه و ژوئن

حمله ارت ش ش وروی ب ه ای ران، در آذربایج ان 

گروه س ازمان 52نفر تجهيز شده و در  3816 شوروی

 یافته بودند تا بدنبال اشغال ایران توسط ارتش

اوف سرخ بالفاصله وارد ایران گردند و عزیز عل ی

نيز به عنوان سر رده این گروه  بزرگ من وب شده 

هم ان س ال، ب ر  شهریور25سپتامبر/16. در 13بود

طبق ت ميا فرمانده شورای جنگی و دستور ژن رال 

اف عازم ایران د ازونوف، سرهن   ميسر عزیز علی

ن گ روه  شد  ه در تهران، ب يشده اما طولی نمی

اوف و س  فير روس  يه اس  ميرنوف در ته  ران عل  ی

اوف ش ود...در حک ا عزی ز عل یاختالفات آغاز می

آمده بود  ه همه افراد باید از دس تورات ح زب 

اوف اطاعت   رده  مونيست آذربایجان و عزیز علی

-و هيچ ی ک از  ميس رها و اف راد نظ امی نم ی

اوف دخال ت   رده توانستند در  ارهای گروه علی

یا به آنها دستور دهن د ام ا اس ميرنوف س فير 

اوف شا ی بود  ه ب دون اط ال  روسيه از دست علی

 .14 ندسفارت، در امور ماتل  دخالت می

به هر حال، در زمان تشکيل حزب ت وده، هم ين 

اوف حضور داشته پ را   ه او از نيم ه عزیز علی

در ای ران و در تبری ز و  1321الی نيمه1320سال 

-ش به شوروی برمی1321و سرانجام در تهران بوده 

اوف در ایران در پس با توجه به حضور علی گردد.

زمان تشکيل حزب توده و اینک ه در هم ين زم ان 

تقریبا همه  اره بوده و حتی ب ه س فير ش وروی 

ت وان گف ت   ه نيز پاساگو نبوده با قطعيت م ی

اوف ن  امی    ه در ا ث  ر من  ابع ایران  ی و عل  ی

هبران حزب توده آمده نه حيدر خاطرات برخی از ر

اوف، بلکه همين ش اص ب وده اوف یا رستا علیعلی
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از ای ران 1942سپتامبر 16.  ه سرانجام در 15است

احضار و از سوی استالين با م لحت ب اقروف ب ه 

 .16شودداغستان فرستاده می
حزب توده پس از ت دوین برنام ه موق ت، ك ار 

ا در ه  ایي رس  ازماندهي را آغ  از ك  رده و حوزه

و  بعضي از شهرهاي بزرگ از جمله تبری ز، مش هد

و  ش    هرهاي ش    مالي كش    ور بوج    ود آورد

را كه متعلق به عباس اس كندري « سياست»روزنامه

بود به عنوان ارگان خود برگزید و كمي بعد نيز 

)كارمند شركت نف ت(، مج وز  به كم  م طفي فاتد

نام ه »ب ه گرفته شد ك ه بع  دار « مردم»روزنامه

تغيير نام داد، این روزنامه، همچنان كه « مردم

آمد ی  روزنام ه ض د از هيأت تحریریه آن بر مي

فاشيستي و مورد حمای ت ه ر دو كش ور ش وروي و 

انگليس بود روزنامه سياس ت ب ه م دیریت عب اس 

شد ول ي پ س از اخ راج عب اس اسكندري منتشر مي

اس  كندري از ح  زب ت  وده، م  دیریت آن را ای  رج 

عه ده گرف ت. روزنام ه م ردم ب ه ه ب  اسكندري

مدیریت صفر نوعي و روزنامه رهب ر ب ه م دیریت 

شد و هر موق ع روزنام ه ایرج اسكندري منتشر مي

گرف ت،  ج اي آن را مي« رزم»ش د رهبر توقي   مي

به عه ده دكت ر فری دون « رزم»مدیریت روزنامه 

« ظف ر»توان از روزنامه همچنين مي بود. كشاورز

ب ه م دیریت « دماون د»و  به مدیریت رضا روستا

ال  دین فت  احي ب  ه عن  وان ناش  رین افك  ار فتد

را نام ب رد ك ه « راستي»ها و روزنامه اتحادیه

شد در كن ار منتشر مي به مدیریت پروین گنابادي

هاي ح زب عنوان روزنام ه هاي فوق كه بهروزنامه

ت وان از توده و طرفدار شوروي معروف بودن د مي

وري به م دیریت س يدجعفر پيش ه« آژیر»روزنامه 

 نيز نام برد كه طرفدار سرسات شوروي بود.

هاي حزبي در تهران و حزب پس از تأسيس حوزه

ها، توانست اولين كنفرانس ایالتي خود شهرستان

كند این كنفرانس كه برگزار  1321مهر 17را در 

در روز جمعه در خانه جمشيد كشاورز برگزار شد 

نفر شركت  87ی  روز طول كشيد و در آن 

 .17داشتند
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هاي حزب توده در سال اول تشكيل بيشتر فعاليت

ه اي حزب ي آن، صرف تشكيل سازمان و ایجاد حوزه

در شهرهاي شمالي كشور گردی د ش  هرهایي مانن د 

مراغه، ماكو، رض ائيه، تبریز، زنجان، اردبيل، 

خوي، مرند، سمنان، ش اهرود، دامغ ان، ق زوین، 

ه ا مازندران و گيالن كه همگ ي تح ت اش غال روس

بودند ولي در بدو امر، تعداد اعضاي حزب از سه 

در  ت  وده ح  زب .18ك  رده  زار نف  ر تج  اوز نمي

 ك ه ش دمي سازماندهي نفر پنج وسيله به آذربایجان
 یحيی دانشيان،غالم ان،پادگ صادق :از بودند عبارت

 ص ادق ری ا.بي محمد و وتئي رحيا مير شبستری، علی
 همكاران از یكي ایالتي حزب، تشكيالت رئيس پادگان
ب ود  كمونيس ت حزب عضو و خيابانی شيخ محمد قدیمی

 و آم ده ب دنيا تبری زی خانواده متوس ط ی  در او
 و بود كرده سپری آذربایجان در را عمرش ایام بيشتر

 در كرد پادگ انمی تكلا دشواری به را ن فارسيزبا

زن دان  ته ران در س ال س ه م دت و دستگير 1316 سال

 آش نا نفر سه و پنجاه با كه بود زندان در  شيده و

ا تب ر  11ش/1285مهر 18در  دانشيان یحيیشد. غالم

م در اسکوار یکی از روستاهای سراب در ی ک 1906

ی به همراه خانواده فقير متولد شد و در نوجوان

پدر برای  ار به من اطق نفت ی ص ابونچی ب ا و 

هایش در ميان   ارگران رفت. غالم در اثر فعاليت

محبوبي  ت پي  دا    رده و در هم  ين زم  ان، عض  و 

«   امس  امول»تی یعن  ی س  ازمان جوان  ان  مونيس  

م 1938ال ی1937ه ای ان در خالل سالگردید. دانشي

 هنگام اخ راج ایراني ان از آذربایج ان ش وروی

روانه ایران گردید و در همين سال از سوی پليس 

ایران دستگير و در زندان اردبيل بود  ه پس از 

تشکيل ح زب ت وده، توس ط اردش ير آوانس يان و 

اميرخيزی از زندان آزاد و در خدمت ح زب ت وده 

 روزنام ه س ردبير شبس تری . عل ی19ق رار گرف ت
قي ام  تش كيالت در و برجسته مؤثر آذربایجان، عضو

 محلي كهنسال سران نفر پند از یكي او بانی بودخيا
 ب ه قب ل ه اسال و بوده  او تبریزی بود توده حزب

 آنجا در 1318 سال تا و كرده فرار شوروی آذربایجان
 آمد. مير رح يا وتئ ی ایران به كرده سپس زندگی
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 و ساله 27 جواني آذربایجان، روزنامه سردبير معاون

 علت به 1315 سال در بود او زاده تبریز و روشنفكر
 دستگير« خرابكارانه تبليغات و مضر عقاید» داشتن

ك ارگری  اتحادی ه رهبر بي ریا، محمد20شد زندانی و

 و توان ا تبریز، ش اعري وابسته به حزب توده در
زبردست  ه بعدا نيز در دوره فرقه دمکرات وزیر 

اما جسورترین رهب ر ح زب  21گردد.فرهن  فرقه می

زاده ب ود   ه غ ه، داداش تق یتوده در شهر مرا

ه ای او خوشباتانه اسناد زیادی در مورد فعاليت

در  تاباانه ملی در باش اسناد بجای مان ده او 

تحمل   رده پ س را های مدیدی زندان رضاشاه سال

گردد از ورود متفقين آزاد و به آذربایجان برمی

و تش  کيالت ح  زب ت  وده را در مراغ  ه و ش  هرهای 

-اندازد او دشمن سرسات فئودالاطراف آن راه می
ه ای اش در ميتين  های آتش ينها بوده و با نطق

ها دهقانی، آنان را به مبارزه با مالکين و خان

خوانده. صفرخان  ه از عجب شير)شيش وان( فرا می

پيوندد در خاطراتش آوازه او را شنيده و بدو می

در مراغه شا ی بود به اسا داداش تق ی » گویدمی

ای. ت   و ... نه دفتری داش ت و ن ه ادارهزاده

رف ت و مث ل تنها با ی  كي   در ش هر و ده م ي

زد كرد پنان با حرارت حرف ميها، تبليغ ميدرویش

ریا ت خيل ي آدم ب ا ش هامتی كه از دهنش آب می

 .22«بود...

پس از س قوط فرق ه دمک رات در هم ان مي دان 

 و دهقان ان را   ردهمراغه  ه متين  برگزار می

ش ورانده ب ه دار آویات ه برعليه ارباب ان م ی

 ميشود.

از افراد دیگر  ه در آذربایجان  وشا بودن د 

توان به د تر جاوید در اردبي ل، جهانش اهلو می

 آذر...اشاره  رد.در زنجان، ميرقاسا پشا

در كلوپ  1323مرداد  10اولين كنگره حزب در 

جدید حزب، واقع در خيابان فردوسي و با شركت 

نفر از اعضاب فعال حزب افتتاح شد. تشكيل  168

سابقه حزب در این كنگره مقارن با رشد بي

ل ، با وص در شهرهاي شمالي كشور هاي ماتشهر

ست كه در اشغال نيروهاي شوروي قرار داشتند ا
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به طوري كه در زمان انتاابات مجلس پهاردها، 

 21هاي شمال كشور در حزب توده تنها در استان

 9نفر جمعيت و در  000/20راي بيش از شهر، دا

هزار نفر جمعيت،  20تا  10شهر داراي  17شهر از 

شعبه داشت. رونق و گسترش حزب در مناطق شمالي 

به تاریخ  پر فراز و نشيب گيالن و آذربایجان، 

هاي تازه تأسيس در تهران و وجود كارخانه

 .23شودمازنداران و پشتيباني شوروي مربوط مي

رین موفقيت حزب در قبضه كردن اما بيشت

هاي كارگري و بدست گرفتن رهبري آن بود اتحادیه

به  20ناستين اتحادیه كارگري پس از شهریور 

و دوستانش تشكيل گردید و  همت یوس  افتااري

كه بنام خليل « گيتي»اي تحت عنوان روزنامه

ر انقالب گرفته شده بود ارگان اتحادیه به شما

هایي را حزب توده كه تحمل پنين اتحادیه .رفتمي

، نداشت در اول سعي كرد از طریق رضا روستا

یوس  افتااري را به طرف خود جذب كند ولي بعد 

شان، فشار را با توسل به مقامات از عدم موفقيت

 1323شوروي به اوج رساندند، در اّول پایيز 

ز علنار توسط عمال حزب اتحادیة كارگران در تبری

)رئيس تشكيالت  ریاتوده به رهبري محمد بي

كارگري حزب توده در تبریز( اشغال و غارت 

 .24شد

ش  وراي متح دة »هاي كارگري با ادغام اتحادیه

بوجود آم د و رض ا « مركزي كارگران و زحمتكشان

 60ورا ب ا مسئول آن گردید به طوري كه ش روستا

اتحادیه وابس ته، ح دود ص د ه زار عض و و ی   

روزنامه، آغاز به كار كرد. حزب ت وده در ای ن 

زمان به نوشته س فير انگل يس، ب ه تنه ا ح زب 

و ب راي اول ين  25قدرتمند كشور مبدل شده ب ود

 هنف ر 8بار در مجلس داراي فراكسيوني مركب از 

 سابقه بود وبود كه داراي همبستگي و انضباط بي

ترین نمایندگان حزب ت وده از جانب داري متش كل

 .26حزب در تاریخ معاصر ایران بر خوردار بودند

هر پند حزب توده در شهرهای ماتل   ایران 

ما وصا در آذربایجان رشد زیادی یافت اما رشد 
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ای از آن حزب در مهاباد، پشمگير نبود شاخه

خيلی زود در مهاباد ایجاد شد اما در مقابل 

دینی و ما وصا ناسيوناليسا رو به رشد  تفکرات

به  27 ردی،  متر مجال رشد و نمو پيدا  رد

عنوان ناستين اقدام در  ردستان، حزب توده 

ی آذربایجان با هدف عضوگيری و نفوذ ایران شاخه

در ميان سران  رد، گروهی پانزده نفره از 

روسای ایالت و هر ی و از جمله پسر  وپک 

 به1323 توده حزب  نفرانس به ار سمکو آقا اسماعيل
  ه  سی رسد تنهامی نظر به  رد دعوت تبریز شهر

 اظهار توده حزب به نسبت را خود راستين وفاداری
 روسای هدف َترَگوری باشد گویا هَر ی بي  رشيد  رده

 توده، حزب از حمایت اعالم بر مبنی ُ رد ایالت و عشایر
 و خود نفع به ایران دولت متزلزل موقعيت از استفاده

 توده حزب پوشش در هایشانفعاليت و اقدامات انجام
آميز های حزب توده موفقيتباشد و این تالش

 شبه مناسبات با ایجامعه نبودند پرا  ه در
 برابری دیدگاه و نظریه طرح فئودالی پون  ردستان،

 از برخوردار نيروهای با مقاومت قاعدتار  خواهانه،
گردید و همچنين می وبرور پيشين سيستا مزایای

 در عمده عاملی ُ ردها ميان در محکا مذهبی پيوندهای
 نظر حزب مورد مار سيسا ئولوژياید تبليغ برابر
عالوه بر آن، حزب  ومله  .28می آمد شمار به توده

ژ اف فضای سياسی مهاباد را  امال تساير  رده 

ها ميانه بود هر پند ها حزب توده و ها شوروی

القلا در آن نداشتند گزارشی  ه سریعخوبی با 

باد به ااین زمان از تشکيل حزب توده در مه

نویسد: او می تهران ارائه داده  امال گویاست

آمدی  ه به نظر بنده موقتا مفيد خيرا پيشا»

است یک عده از ماجراجویان از حزب  ومله جدا 

شده و به نام حزب توده در صدد تشکيالت هستند و 

دیت آقای قاضی و حزب  ومله قيام علنا به ض

اند. موضو  مها اینست  ه احاد افراد این  رده

این « حزب عموما به بوی  باب آمده بودند...

نویسد  ه اصال علت بوجود گزارش در ادامه می

ها در مهاباد، ضدیت آمدن حزب توده توسط شوروی

 آنها با قاضی محمد و  ومله ژ اف بوده:
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سوس است، این است  ه یک پيشامد مهمی مح

های عزیز)منظور عوامل شوروی( از آقای مهمان

اند به این جهت قاضی و حزب  ومله ظنين شده

اند. عزیز زندی دست به تشکيالت حزب توده زده

 ه یکی از ليدرهای حزب توده است در همه جا 

بر ضد آقای قاضی و حزب  ومله تبليغات  رده 

وروی این گوید من از طرف شو صراحتا می

 . 29اماموریت را پيدا  ردهم

 

 ظهور کومله ژ_ک ب 2

،  ه هرج و مرج و ناامنی رضاشاهپس از سقوط 

بر منطقه حکمفرما شده مردم در مهاباد، هر  سی 

 ه از سوی حکومت به عنوان فرماندار انتااب 

-راندند. حکومت ایران دست به دامن روسشد میمی

ر مهاباد، ها شد تا بلکه بتواند دوباره د

فرمانداری و شهربانی را تاسيس  ند پس از 

ها، شهربانی دایر شده سرگرد قبادی رضایت روس

اميراسعد و  30از اهالی  رمانشاه رئيس آن شد

رئيس طوای  دهبکری را نيز به عنوان فرماندار 

ها  افی نبودند مهاباد من وب  رد اما این تالش

 ر زی درپرا  ه با سقوط رضاشاه، دیگر حکومت م

پنين بستری  راین مناطق پندان اقتدار نداشت د

 گيرد.بود  ه  ومله ژ اف شکل می

آیند متاثر از تمام احزابی  ه بوجود می

شرایط و دارای رن  و بوی اوضاعی هستند  ه در 

 نند بقول دوورژه، احزاب آن اوضا  ظهور می

و در  31متاثر از  يفيت زمان ایجادشان هستند

گيرند پس با در نظر گرفتن همين خال شکل نمی

توان گفت  ه احزابی  ه پس از سقوط واقعيت، می

رضاشاه در تحت مناطق اشغالی ارتش سرخ شکل 

ها و اهداف خود توانند در مرامگرفتند نمی

فا تورهای سياسی  .متاثر از این اوضا  نباشند

گيری این و اجتماعی متعددی در مورد علل شکل

داخلی،  عللترین  ه از مها احزاب وجود داشت

توان به انکار هویت اقوام  رد و ترک از سوی می

دستگاه رضاشاه اشاره  رد به محض برداشتن فشار 

دیکتاتوری، آنان به دفا  از هویت خودشان 

ها سياسی نظامی و برخاستند البته فعاليت
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تاثيرات  ردهای عراقی نيز به نوبه خود مها 

سکان عشایری و رشد های ابودند اما سياست

شهرنشينی خود رضاشاه  ه شتاب مهاجرت از 

تاثير ا به شهرها را در پی داشت نيز بیروستاه

نبودند پرا  ه شتاب اسکان اجباری عشایر از 

سوی رضاشاه، ساختار اجتماعی  ردستان را تغيير 

داد جوانان ما وصا فرزندان روسای عشایر، راهی 

مدارس مدرن به شهرها شده یا برای تح يل در 

گشتند و در نتيجه، از سبک اروپایی وارد می

پوسته سنتی عشایری بدر آمده فرهن  جدید را 

 ردند و در نتيجه، شماری از این طبقه جذب می

نوظهور شهری، رل مهمی را در حزب ژ.ک بازی 

 .32 ردند

گيری حزب از سقوط دیکتاتوری رضاشاه تا شکل

، برخی از احزاب دمکرات  ردستان جمهوری مهاباد

ها در این منطقه شکل گرفتند  ه بااطر و تشکل

ها، پندان دوام عدم حمایت و حتی  ارشکنی روس

ها نياورده یا پس از تشکيل حزب مورد حمایت روس

 یعنی حزب دمکرات  ردستان، در آن مستحيل شدند.
آزادی »در مهاباد، اولين حزب با عنوان حزب  

عزیز زندی بوجود آمد  بوسيله 1321در «  ردستان

در دوره رضاشاه در  البته این حزب قبل از این

اما توسط پند تن از اهالی خود  خفا شکل گرفت

مهاباد به ر ن دوم ارتش شاهنشاهی ایران گزارش 

شده و پليس مافی رضاشاه آنان را دستگير و 

ای از آنان متواری، تارومار ساخته بود عده

 گردند.ز تبعيد میای نيای زندانی و عدهعده

در آن مقطع زمانی، عزیز زندی به عنوان  

رود رهبر حزب با ميسيونرهای مذهبی به آلمان می

با سقوط رضاشاه و باز شدن فضای سياسی در 

آیند. استاد منطقه، اعضای حزب مجددار گردها می

هژار  ه خود عضو آن شده بود در خاطرات خود 

ی مشهور به نویسد  ه شا ی بنام عزیز زندمی

عزیز آلمانی  ه مردی بسيار دانا و مطمئنی بود 

من »پند نفر از ما را به منزل خود دعوت  رد  ه

و ذبيحی نيز بودیا بدون ماالفت عضو حزب 

شدیا... زندی برای تبليغات به شهرهای ماتل  
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 رد حتی به تبریز رفته و از مانند سقز سفر می

ه بود او ارامنه آنجا بسياری را جذب حزب  رد

 رد و به با ابهت همراه پند ارمنی سفر می

 اولين بار در تاریخ 33«پرداختتبليغ حزب می

در نامه معاون وزارت جن  به 1321 شهریور26

وزیر به ظهور پنين حزبی اشاره شده اما ناست

القلا فرماندار مهاباد در گزارش خود به سریع

و  وزارت  شور، تشکيل این حزب را بر عليه دولت

نویسد  ه هيچ خطری در مورد ارتش ندانسته و می

 آن وجود ندارد:

...در تشکيل حزب آزادیاواه  ه مسلک آنها 

بر عليه دولت و ارتش و ژاندارم باشد هرگز 

جاتی ها تشکيل شده دهد اگر یک دستهسراغ نمی

اند و مسلک آنها را ماال  با شئون دولت دیده

جناب صدر فورا از طرف جناب قاضی محمد و 

قاضی برادر  وپک ایشان جلوگيری و حتی صدر 

ها را  تک زده است. قاضی در یک موقع بعضی

 نا  ه قاضی محمد و صدر بنده ایمان پيدا می

قاضی از جمله دولتاواهان صميمی هستند و با 

وجود ایشان هيچ حزب و مسلک ماال  ارتش و 

ژاندارم تشکيل نشده و  سی جرئت به ابراز 

 34س ماال  ناواهد داشت...پنين ح

در این گزارش در مورد تشکيل  تاباانه ژیان 

را جزیی و از سوی حزب نيز سان رفته اما آن

رسد  ه با گذشت  ند. به نظر میمات ر قلمداد می

زمان و رشد این حزب و افزایش آگاهی حکومت 

ها نسبت به آن تهران نسبت به آن، حساسيت

ر گزارش وزیر جن  به  ه دیابد بطوریافزایش می

در مورد این حزب و 1322بهمن20ناست وزیر در 

 موسس آن پنين آمده:

اخير حزب آزادی  ردستان در مهاباد تشکيل و 

های  ردی، مرامنامه حزب نامبرده به زبان

ارمنی، آشوری نوشته شده موسس آن عزیزم زندی 

باشد  ه سابقه مشاراليه شاص بی سروپایی می

ا راد خيلی بد بوده...متمنی است  نيز در بين

مقرر فرمایند به هر طریقی  ه مقتضی است از 

 35اقدامات حزب مزبور جلوگيری نمایند

در مرامنامه حزب بر آشتی و برادری بين 
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های تمامی گروههای قومی ایران و  گسترش آزادی

هایی  ه سياسی و همچنين مبارزه با بی عدالتی

ای ماتل  اقت ادی، هدر دوره رضاشاه در زمينه

 36سياسی و فرهنگی صورت گرفته بود تا يد شده.

اما حزب عمالر به دو جناح تبدیل شده بود. عزیز 

زندی به علت اینکه مدتی در آلمان بسر برده 

ها پيدا  رده بود تمایالت زیادی به سمت آلمان

اما افرادی پون ذبيحی و فروهر به شوروی تمایل 

 ،مالر حزب آزادی  ردستانداشتند به همين دليل، ع

شود البته عدم حمایت شوروی خود به خود منحل می

تاثير نبوده به عبارتی، نيز در انحالل حزب بی

 .37گردداین حزب بعدا در  ومله ژ اف ادغام می

بود  ه در  «سازمان جوانان  رد»دومين حزب   

صالحيان،  توسط غنی بلوریان، احمد 1321اسفند 

یز فرهادی و قادر محمودزاده صدیق سياسری، عز

ها نيز عکس برای جلب رضایت روس»...بوجود آمد

استالين، لنين، مار س و انگلس را به دیوارها 

ن ب  ردیا و یک تاته سياه ها از مدرسه به دست 

سازمان 1321آوردیا بدین طریق در پایان سال

این سازمان در  38«جوانان  رد را تاسيس  ردیا

اش ه و در اولين سال تاسيساندک مدتی رشد  رد

نفر رسيد و با توجه  1300تعداد اعضای آن به 

هزار 14به اینکه شهر مهاباد در آن زمان حدود 

دهد  ه حزب مزبور این نشان می جمعيت داشتنفر 

های این رشد خوبی داشته. البته بيشتر فعاليت

حزب فرهنگی بود  ه با تشکيل  ومله ژ اف، 

در آن ادغام  1323ان ماهاعضای این حزب در آب

شده و نام سازمان جوانان  رد به تشکيالت 

 .39ک تغيير داده شد-جوانان  ومله ژ

ناسيوناليزم  ردی ابتدا در جامعه عثمانی 

های ناسوناليستی  ردی آغاز شده و ناستين تشکل

های سرشناس  ردی در استانبول توسط خانواده

مانی بوجود آمدند  ه در دستگاه امپراطوری عث

های صاحب مقام بودند آنها متاثر از اندیشه

ناسيوناليستی در اروپا، ناستين سازمان 

« جمعيت ترقی و تعاون کَُُرد»ناسيوناليستی بنام 

م در فضای آزادی  ه پس از انقالب 1908را در سال
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 40های جوان ایجاد شده بود بوجود آوردندترک

سپس از آنجا به مناطق  ردنشين عراق ما وصا 

ليمانيه وارد شده و از سليمانيه به برادران س

 ردشان در ایران تحویل داده شد.  ریا حسامی 

احمد فوزی از  ردهای سليمایه در مورد نقش مال

 نویسد:می

نقش مالاحمد فوزی پشمگير بوده پرا  ه وی از 

آن دسته از روشنفکران  ردی بوده است  ه از 

ر دنطقه سليمانيه به مو ریان آمده بود و 

گرایی  ردی و تاسيس جمعيت آگاهی دادن به ملی

سياسی  وپک  رد در  ردستان ایران نقش زیادی 

 .41داشته است

نویسد اولين بار مالاحمد فوزی هيمن نيز می 

 ه از سليمانيه به مهاباد آمده بود به من 

ملتی  ،آموخت  ه من فرزند  رد هستا و  ردها

ید برای اند و بامحروم و تحت ظلا واقع شده

-. یا هژار به  تاب42مبارزه با آن فدا اری  رد

 ند  ه ب ورت مافيانه از عراق هایی اشاره می

و پس  43دادندآورده و در مهاباد ها به اعضا می

از تشکيل جمهوری مهاباد این دو شاعر جوان از 

گردند. د تر قادر فعالين انجمن شعری می

را در  محمودزاده)آسو( اوضا  هرج و مرج مهاباد

 این زمان پنين توصي   رده:

عشایر اطراف مهاباد مسلد شدند هر روز یکی 

زد. ناامنی شهر را دم از خانی و خود امگی می

ها را ها و د انفرا گرفته، دزدان مسلد خانه

بردند یا به زور اسلحه هر په تزم به سرقت می

هاي من در فکر فراها ربودند همشهريداشتند می

ي گرم براي دفا  از جان و مال و ه ردن اسلح

ناموس خود برآمدند ... عشایر با زور اسلحه 

هاي نامشرو  خودشان را به خواستند خواستهمی

سوادي مطلقی  ه ها با بی رسی بنشانند و بعضی

داشتند هواي سردار عشيرتی و فرمانروایی شهر 

 .44پروراندندرا در سر می

 ه آور بوده در پنين فضایی خفقان

ناسيوناليزم  ردی ب ورت زیرزمينی از عراق 

های وارد ایران شده و در بستر مناسبی  ه سياست

مر زگرای رضاشاه فراها  رده بوده رشد یافته و 
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دهد. با به محض سقوط رضاشاه خود را نشان می

ورود متفقين و خال قدرت و  مرن  شدن تسلط ارتش 

نظاميان ها و رضاشاهی در منطقه، هيمنه ژاندارم

شکسته شده و در  ردستان مردم آنها را خلع سالح 

بزودی عشایر تبعيدی دوره  45 رده و مسلد شدند

رضاشاه از عراق و شهرهای دیگر بازگشته و 

اتحادیه عشایر ناراضی را بوجود آورده و به 

ها مانند بانه و سقز تساير برخی پادگان

 پرداختند.

مه نویسد در همين زمان ححسن ارفع می 

رشيدخان  ه یکی از رهبران عشایر  رد در بانه 

بود و در زمان رضاشاه امال ش به خال ه دولت 

تبدیل و خودش نيز زندانی و سپس به عراق 

های مریوان و پناهنده شده بود به همراه خان

اورامان، خواستار شناسایی استقالل  ردستان از 

سوی بریتانيا شدند و مذا رات آنان با 

ها در سنندج ده روز طول  شيد و انگليسی

را مو ول به مذا ره با ها آنسرانجام انگليسی

سرفرماندهی عالی ارتش انگليس در بغداد 

 .46نمودند

بنابراین، قبل از اینکه پهار سال بعد، 

جمهوری مهاباد  از سوی روشنفکران و طبقه 

ميرجعفر باقروف و متوسط با پشتيبانی روسيه 

یک هفته پس از ورود  شکل بگيرد قبل از آن

متفقين، طرح استقالل  ردستان ناستين بار از 

سوی رهبران ایلی و عشایری در تحت نفوذ 

ها مطرح گشته بود. اما به ميزانی  ه يسیلانگ

به  فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری ها بهروس

عنوان اهرم فشار برای  سب قدرت نفت شمال نياز 

د برعکس، دولت  رداشت و از آنها حمایت می

دید و ماال  استقالل انگلستان سودی در آن نمی

 ردها و پشت پا زدن آنها به تابعيت از حکومت 

گردد  ه در و همين باعث می 47مر زی ایران بود

ها بود جنبشی گریز سنندج  ه تحت نفوذ انگليسی

از مر ز شکل نگيرد اما در مهاباد  ه آزاد بود 

ید و به عنوان پایتات آجمهوری مهاباد بوجود می

توان گردد. همچنين میناسيوناليزم  ردی بدل می
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و طبقه تح يلکرده در گفت  ه با رشد شهرنشينی 

 ا رهبری جنبش  ردها از دست  ردستان،  ا

رهبران ایلی و ایلياتی خارج شده به گروه 

های شورشگرانه گردد و حر تتح يلکرده منتقل می

های کو بدل به قالبای پون سيميتو غارتگرانه

 گردند. مدرن و حزب می

مهاباد  ه قبال بنام ساوجبالغ معروف بود در 

به مهاباد موسوم شده و به 1314زمان رضاشاه در 

ميزانی  ه مردم آذربایجان ایران از اوضا  و 

-سوی ارس تاثير پذیرفته میتحوتت آذربایجان آن

د توان گفت  ه  ردهای ایران نيز از برادران خو

-در مناطق همجوار ما وصا عراقی تاثير پذیرفته
انداز است  ه  ومله ژ اف  ه اند و در همين پشا

در مهاباد شکل گرفت مستقيمان 1321مرداد25در 

تحت تاثير حزب هيوا)اميد( بوجود آمد  ه در 

در  ردستان عراق توسط پند روشنفکر  رد 1319

ه اما ب 48اهل شهر سليمانيه شکل گرفته بود

ها درعراق، این حزب ر تسلط انگليسیخاط

زیرزمينی بود. جالب اینجاست  ه به نوشته درک 

ک دو نفر از - ينان، در روز تشکيل  ومله ژ

 ه بطوری 49اعضای حزب هيوای عراق حضور داشتند

 اپيتان ميرحاج یکی از دو نفر مذ ور در زمان 

تاسيس حزب  ومله، ضمن ابالغ تبریکات حزب هيوا 

تشکيل  ومله، پيشنهادها و  به مناسبت

هایی از سوی حزب خود برای تنظيا دستورالعمل

های سری و وظای  اعضای حزب تازه و تشکيل حوزه

 .50دهدمستقل از یکدیگر ارائه می

در واقع ارتباط دو حزب برادر پنان بوده  ه  

ای از ک مهاباد را شاخه- ریس  وپرا،  ومله ژ

ز بوجود آمدن، اما پس ا 51حزب هيوا تلقی  رده

 امال مستقل از همدیگر بوده و همچنين، تمایالت 

مار سيستی  ه در هيوا وجود داشته در بين 

بلکه بر  52شوداعضای  ومله نه تنها دیده نمی

دین اسالم به عنوان دین رسمی در  ردستان تا يد 

شده بود اما با این همه، ها در 

زب ارگان)نيشتمان(  ومله و ها بعدا در ارگان ح

مطالب  دمکرات  ردستان)روزنامه  ردستان(
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آميز و ت اویر متعددی از لنين و استالين ستایش

خورد و همين مستمسکی بوده در دست به پشا می

زميندار و روحانيون  ه  يطبقه و عشایر روساي

 ومله را به تفکرات الحادی و  مونيستی متها 

ر  ردند. به نظر عباس ولی،  ومله حزبی سکوتمی

بود و صرفا، تظاهر به دین و دینداری از سوی 

آن تنها ابزاری بوده در دفا  از حمالت 

زمينداران و روحانيون  ه در بين مردم نفوذ 

 .53داشتند

 و زميندار يطبقه ك متشکل از.ژ حزب اصلی تر يب
بورژوازي تجاری و در واقع تمامی افراد آن از 

ن مافی .این جمعيت، یک سازما54متوسط بودند طبقه

بود و بنيانگذاران آن از طبقات متوسط شهری و 

خرده بورژوازی بودند هر یک از اعضای آن دارای 

 ه در رده نام مستعار و یا یک شماره بود بطوری

باتی این حزب حتی یک نفر روحانی یا زميندار و 

شود و همگی یا بازرگان یا اشراف دیده نمی

بنابراین  بگير دولت بودندفرهنگی و یا حقوق

سنتی  ه در گذشته بر حر ات اجتماعی   سياسی 

 ردها حا ا بود، توسط آن شکسته شد، یعنی 

 ه در دست رؤسای رهبری حر ت را به جای این

باشد، طبقات متوسط شهری بر عهده  …عشایر و

-های یکی از بنيانگرفتند بر اساس یادداشت

جمعيت ژ.ک سازمانی صد در صد مذهبی   »گذاران، 

 ه حتی بر ضد رؤسای عشایر بطوری 55«ملی بود

 بود.

 مورد را یُ رد يجامعه سنتی هايباش موقعيت  ه آنچه 

 در ك.ژ بيان ایدئولوژیک بود، ساخته واقع تهدید
 طبقاتی ساختار و اقت ادي  اجتماعی مسایل به استناد

 ايعشيره ایلی ك، سازمان.ژ نگاه بود از  ردستان
 تأخر و فقر ایجاد عامل تریندهعم ، ردستان بر حا ا

 ميان، این بود در و اجتماعی سياسی فرهنگی،
-هعشير ایلی روساي یعنی ُ رد، يجامعه سنتی رهبران

 شيوخ نيز و ايقبيله غير اي وقبيله زمينداران اي،
 به شدندمی محسوب وضعيت این توليد باز عامالن مذهبی،

 و حمالت آماج ،همه از بيش گروه این سه نيز دليل همين
  .56گرفتند قرار ك.ژ انتقادات
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در روزهای اشغال  قاسملو در مورد وضعيت ویژه

نویسد  ه منطقه مهاباد اشغال نشده ایران می

های غرب و ارتش سرخ در آنجا حضور بود و ارتش

 ای در منطقهاین ترتيب، وضع ویژهنداشتند به 

 بوجود آمده بود از طرف دیگر، به لحاظ تاریای،

جنبش ملی  ردی در آن منطقه سابقه داشت، این 

بود  ه ناستين سازمان نيرومند سياسی  ردها به 

نام جمعيت ژ.ک یا جمعيت تجدید حيات  رد در 

 این منطقه ظهور  رد.

گروهی  وپک از  ۱۳۲۱ وپنجا مرداددر بيست

مردان برخاسته از گروههای ميانی شهر، جمعيت 

گذاری  ردند یهرا پا« ی ژیانی  ردله ومه»

منابع تاریای نام و تعداد اعضای مؤسس جمعيت 

اند اما ویليام را متفاوت نوشته« ژ. اف»

 ایگلتون آنها را ب ورت زیر آورده:

  محمد 3  محمدامين شرفی 2  رحمان حلوی 1

  حسين 5  عبدالرحمان ذبيحی 4نانوازاده 

  8  قاسا قادری 7  عبدالرحمان امامی 6فروهر 

  احمد 10  مال قادر مدرسی 9اله داودی مال عبد

  13  محمد یاهو 12  عزیز زندی 11علمی 

 .57ميرحاج )از  ردستان عراق(

به معنای توده، حزب یا  ميته و « له ومه» 

به معنای زندگی، زیستن یا حيات. و « ژیان»

یعنی  ميته یا جمعيت « ی ژیانی  ردله ومه»

 متن ینمهمتر در ك.ژ تجدید حيات  رد. حزب
بيان  پنين را خود اصلی هايبرنامه خود، ایدئولوژیک

  ند:می

 در پرستیبيگانه و دستگی پند تفرقه، با مبارزه .1

 .3اسارت.  بند از ُ رد مّلت رهایی .2. ُ رد يجامعه
 مناطق از متشکل مستقل  ردستانی ایجاد براي تالش

 نفی .4سوریه.  و تر يه عراق، ایران، ُ ردنشين
 تالش و مدنی يمبارزه بر تأ يد و مسلحانه يزهمبار
 . 58ُ ردها ميان در مدنی يجامعه ایجاد براي

 تنها  ه ُ رد سنتی های روسايپس  ومله برعکس روش
و  مسلحانه يمبارزه را خود مطالبات به دستيابی راه

-آرمان به رسيدن دانستند راهدست بردن به سالح می

 نظر گرفته در مدنی يزهمبار پهارپوب در را خود هاي
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 اقدامات انجام مبارزه، راه تنها اینان، نظر از بود
تغييرات  و دگرگونی ایجاد به منجر  ه بود فرهنگی

-جامعه سنتی ساختار و بافت در فرهنگی لحاظ به اساسی
نيشتمان ارگان سياسی حزب در این  59شود ُ رد ي

 نویسد:مورد می

واند از برخی می پندارند  ه ملت  رد می ت

آزادی خود را  سب  ،طریق خط و مشی مسلحانه

-.ک. معتقد است  ه آنها اشتباه می ند اما ژ
زه عمليات و نند  ردها باید بدانند  ه امر

مسلحانه ناواهد توانست آزادی ما را تامين 

نماید تنها طریق آزادی ما صلد و مدنيت است 

 .60 ند ه اساس آزادی ما را بنا می

-مي« جمعيت ژ.ك»رهبري اوليه سجادي در مورد

 نویسد:

مبنا و اساس تشكيل این حزب به همت و تالش 

گردد. مال داودي مردي بر مي« مال داودي»

مغازه  فكر جهت گذراندن زندگي روزانه درروشن

بقالي كوپكي داشت اقشار مردم از پير و جوان 

 به مغازه وي رفت و آمد داشتند )مال داودي(

داد. همچون آنان آگاهي ميدر مغازه كوپكش به 

گرایي كردي را به مردم استادي ماهر درس ملي

مي داد تا جایي كه توانست آن را در قالب 

شكل دهد. در ابتدا، اعضاي « ژ.ك»حزبي بنام 

عزیز »نفر بودند بعدها فردي بنام  12حزب او 

-هاي مليكه در آن روزگار در فعاليت« زند
وده ، خود را نهایت كارآمد بگرایي كردي بي

به حزب نزدی  كرده و وارد حزب شد و كا كا 

 .ب ورت رهبر حزب ظاهر گردید

 گيریبرخی منابع، بر تاثير عوامل خارجی در شکل

اند هاشا شيرازي در اشاره  رده« ی ژ افله ومه»

 ۱۳۲۱در تابستان سال »گوید: این زمينه مي

ل گاه در مورد مسائه نفري كه در گذشته گاهیازد

كردستان بحث و تبادل نظرهایي داشتند با حضور 

و توصيه یكي از افراد حزب هيواي عراق كه افسر 

احمد در یكي از  ارتش ها بود به نام ميرحاج

اي تشكيل و پایه و اساس كومله ژیان ها جلسهباغ

-مي اشاره نيز نيامهدي«. ریزي كردندكرد را پي

 دوم رده هایخانواده گروهي از روز این در  ه كند
 طرف به از جاده اروميه و شده خارج شهر از مهاباد
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 به مهاباد یرودخانه كنار در واقع داوود حاجی باغ

 و سال19 با حلوی آنها رحمان جوانترین افتادند راه
 كه سن سال پنجاه با داوودی مالعبدم آنها تریننمس

 به گروه این جمع بود اداره دخانيات مامور توتون
 در نيز عراقی كرد افسر ميرحاج رسيدمي نفر زدهپان

 61بود. آنها ميان

رابطه جمعيت ژ.ک با هيوا پنان مستحکا بود 

 ه حتی وقتی  می بعد، جمعيت ژ.ک اقدام به 

انتشار دو تقویا ساتنه به زبان  ردی نمود، در 

هر دو تقویا، عالوه بر ذ ر نام جمعيت ژ.ک نام 

تقویا »با عنواناند و هيوا را ها ذ ر  رده

نوشته شده بود « 1322ویژه جمعيت ژ.ک جهت سال 

و در « زنده باد رهبر و  رد و  ردستان و هيوا»

تقویا ویژه » نوشته شده بود 1323تقویا سال 

شمسی. این سال جدید  1323جمعيت ژ.ک جهت سال 

برای تمامی اعضای ژ.ک و هيوا و هر  ردی  ه در 

«. مبارک باد وشند راه آزادی ملت  رد می

-نمایندگان هر دو سازمان به دیدار یکدیگر می

 ردند. رفتند و در تمام امور تبادل نظر می

تشکيل شد و  1323 گردهمایی دوم حزب در فروردین

اعضای  ميته مر زی انتااب شده ذبيحی نيز به 

عنوان دبير اول برگزیده شد در این جلسه مقرر 

دد باید  گرگردید  ه هر  سی  ه عضو حزب می

ناست به حمام رفته مطهر گردد سپس در حضور سه 

هفت بار به قرآن قسا باورد  ه بر موارد  ،نفر

 زیر ملتزم باشد:

برای . 2 ا. به ملت  رد خيانت نکند. 

. اسرار 3خودماتاری  ردها تالش نماید. 

سازمان را نه به زبان، نه به قلا و نه با 

 و باشد.. تا آخر عمر عض4 اشاره فاش نسازد.

. تمامی مردان  رد را برادر خود و تمامی 5

. بدون 6. زنان  رد را خواهر خود بداند

اجازه جمعيت ژپ، عضو هيچ سازمان و گروه 

 62دیگری نشود.

توان گفت  ه این حزب بر پهار در مجمو  می

اصل اسالميت،  رد بودن، مدنيت و صلد استوار 

و  1960 هایل. ایگلتون  نسول آمریکا در سا63بود
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 نویسد:می 1962

در مدت شش « ی ژ.  افله ومه»شمار پيوستگان به 

ماه به یک د نفر رسيد  ه همگی  رد بودند از 

، «ی ژ. افله ومه» گذاراناعضای اوليه و پایه

مالعبدم داودی، قاسا قادری، محمد نانوازاده، 

ژار، حمن ذبيحی، عبدالرحمن شرفکندی)ههعبدالر

اتسالمی  رد(، محمدامين شيخشاعر معروف 

توان ان حلوی را میمکری)هيمن. شاعر  رد( و رحم

حاج از  ردهای عراق نيز در نام برد. مير

 ومه له »هایهای اوليه و تنظيا خواستهگردهمایی

نقش موثری داشته است. روزولت در مورد « ژ. اف

نویسد  ه با  مک و راهنمایی نقش ميرحاج می

د  ه گروهی در مهاباد ت ميا سرهن  ميرحاج بو

گرفتند حزب ناسيوناليستی خودشان را بوجود 

 .64آورند

ود گرپه به صورت مافی و محد« ی ژ. افله ومه

 رد اما در مدت نسبتا  وتاهی فعاليت مي

توانسته بود بسياری از سر ردگان قبایل و مردم 

ای شهرها را جذب  ند. پنان  ه گفته شد پاره

زمانی بسته و مافی بود و بنا به سا ،جمعيتاین 

آنچه از خاطرات اوليه جمعيت بر جای مانده 

است، استفاده از اسا مستعار و اینکه هر عضو 

توانست بيش از سه نفر از اعضای جمعيت نمی

جمعيت را بشناسد، بسته بودن سازمان آن بيشتر 

نماید. به دليل بسته بودن و قابل درک می

همه اعضای « ژ.ک» ا ا برزیرزمينی بودن سيستا ح

اوليه آن دارای نام مستعار بودند. یکی از 

های  ليدی و مؤثر در تشکيل ژ.ک شا يت

عبدالرحمان ذبيحی بوده  ه دارای نام مستعار 

بوده و مقاتت خود را با همين نام «     بيژن»

در مجله نيشتمان)ميهن(  ه مسئوليت آن را نيز 

در خاطرات خود ذبيحی  .نوشتبر عهده داشت می

جمعيت در نهایت درجه هوشياری و »نویسد: می

آگاهی بر زیرزمينی بودن سازمان خود اصرار 

ای طوتنی آماده  رد و خود را برای مبارزهمی

نمود. آنها اوضا  و احوال جهان و منطقه را می

در آن دوران به خوبی تحليل  رده بودند و 
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قدرتش را  خواستند به صرف اینکه شاه ایراننمی

های بزرگ، ایران را اشغال از دست داده و قدرت

یرفته اساس پذ« گدار به آب بزنند.اند، بی رده

بنا «  رد بودن»بر « ژ. اف»شدن در جمعيت 

نهاده شده بود، به همين دليل، ا راد شيعه، 

ها  ه از نظر ریشه ها و مسيحیاللهی، آشوریعلی

ین جمعيت یافت پيوستند در املی به ا راد می

های پاپاقهای آذربایجانی و قرهشدند اما ترکمي

 ردند نقده با اینکه زبان  ردی را خوب تکلا می

پوشيدند به خاطر و حتی لباس  ردی ها می

توانستند به عضویت این انجمن های ملی، نمیریشه

 65«در آیند.

ها نقش  جالب اینجاست  ه در تر يب اعضای حزب

حاج و م طفي خوشناو ها پون ميركردهاي عراقي 

در تاسيس كومله ژ.ك بسيار برجسته است و ها 

افراد متمایل به شوروي مانند حمزه عبدم دیده 

شود شاید همين باعث شده بود  ه هر دو قدرت می

اشغالگر ایران به حزب به دیده شک و تردید 

ها به خاطر نقش افسران و  ردهای بنگرند. شوروی

کيل حزب، آن را ساخته و پرداخته عراقی در تش

دانستند. در مقابل، انگلستان نيز انگلستان می

 ردند! اما ها قلمداد میآن را متمایل به روس

علل متعددی باعث شد  ه سرانجام  ردها نه به 

ها نزدیک شوند: سمت انگلستان بلکه به سمت روس

اوت در همين زمان، دولت عراق به پشتيبانی 

ها را رادران  رد آنها یعنی بارزانیانگلستان ب

سر وب  رده بود، ثانيا، در نهایت از آنجا  ه 

این مناطق در تحت اشغال و یا نزدیک به ارتش 

سرخ بوده و به محض هویدا شدن پایان جن ، 

روسيه برای  سب امتياز به حزب پراغ سبز نشان 

دهد در نتيجه، برای اهرم فشار بر دولت می

 .66 ندها غش میحزب به طرف روس ایران، سرانجام

 ه قبال مذ ور افتاد در جریان تقاضای همچنان

ها،  ومله در  نار حزب توده نفت شمال توسط روس

و عوامل روسيه قرار گرفت و طرفدار واگذاری 

و در همين زمان  67ها بودامتياز نفت به روس

است  ه شا يت برجسته حزب یعنی ذبيحي در تبریز 
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دیکی با  نسولگری شوروي برقرار ارتباطات نز

های شوروی در زمينه پاپ ها و حمایت رده  و  مک

« ژ. اف» و نشر اولين شماره ارگان

-گردد این گرایش به روسآغاز می« نيشتمان»یعني

های های ماتل  نشریه ما وصا شمارهها در شماره

اوليه ارگان حزب مشهود است  ه البته با عضویت 

مله و قرار گرفتن در راس آن، قاضی محمد در  و

گردد و در ها میباعث نزدیکی بيشتر حزب به روس

ها ضمن تجهيز حزب به همين زمان است  ه روس

یعنی انجمن فرهنگی « و س»های سبک، خانهسالح

روابط  ردستان و شوروی در مهاباد را تاسيس 

اف در همين آتا يشی 11 نند و بر طبق سند می

در گزارش  1324آبان 1945/9 ا تبر 31زمان در 

به زودی » نویسد  هخود به ميرجعفر باقروف می

یک متا ص)مدیر(خواهيا فرستاد تا یک پاپاانه 

در مهاباد دایر سازد و یک نشریه به زبان  ردی 

 .68«در آنجا منتشر گردد

همه، حزب توده ما وصا رهبران آن در با این 

را تهران همچنان  ه پشا دیدن فرقه دمکرات 

نداشتند در مهاباد نيز ميانه خوبی با  ومله 

ژ اف نداشتند حتی به نوشته برخی منابع، حزب 

 رد اختالف در بين  ومله ایجاد توده تالش می

نویسد  ه عزیز زندی از طرفداران  وپرا می . ند

جدی حزب توده در این زمان، ماال  سرسات قاضی 

لملل اجن  بين ا  ه به پایان  ا .69محمد بود

كه در  گيردمیشویا شوروي ت ميا نزدیک می

كردستان نيز نفوذ كرده، همزاد فرقه دمكرات را 

از تركيب  هاروسدر آنجا نيز بوجود آورد. 

جمعيت احياي كرد راضي نبودند. زیرا جمعيت 

كرد، بر ژ اف به صورت مافي و زیرزميني عمل مي

ر ناسيوناليزم  ل  كردها تأكيد داشت، جو حاكا ب

آن مذهبي بود و همچنين، به فعاليت نظامی و 

 مسلحانه اعتقادی نداشتند.

اب  رده عيت، پرپمی سه رنگی برای خود انتاجم

-و برای نشر افکار خود، اقدام به پاپ روزنامه

ها سال ،. هژار70وطن( رد«)نيشتمان»ای بنام 

 ویسد: نبعد در مورد روابط اعضای گروه می
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ي ا نون در دهه در تمام طول عمرم  ه ها

سالگي هستا احزاب زیادي را  63هفتا آن و در 

ی ی رفتار و گذشتهام، دربارهاز نزدیک دیده

ام، خيلي سات است حزب آنان بسيار خوانده

دیگري یافت شود  ه اعضاي آن مانند اعضاي 

این پنين فدا ار و دلگرم و « ژ. اف»جمعيت 

حاب دوستدار ها بوده باشند. در رابطه با اص

ها رانده پيامبر)ص( از یکدلي و فدا اري سان

« ژ. اف»شده پيزي نمانده بگویا  ه اعضاي 

 .71نيز آن گونه بودند

 

 های شورویتغییر سیاست-3

در آن زمان، احساسات و مطالبات قومی و 

مفاهيمی پون خودگردانی، خودماتاری یا بدست 

سياسی  مکتب دو از گرفتن مقدرات خود متأثر

یا  »لنينيستی مار سيست گردانیخود»یعنی

 هايحر ت»بوده و « ویلسونی خودگردانی»مکتب
  سب برای را خود هایخواسته خاورميانه در قومی
 گفتمان دو اساس این بر دولت تأسيس و ملی حقوق

. 72«اند رده توجيه معاصر قرن المللیبين سياسی

ُ ردها  ميان در قومی هایبه ميزانی  ه گرایش

بوده اما در « ویلسونی خودگردانی»متاثر از 

وری و ، بااطر شا يت پيشهدمکرات ميان فرقه

ها و باقروف متاثر ارتباطات تن  با روس

 بوده است.» لنينيستی  مار سيست خودگردانی»از

ها در ایران در زمان جن  جهانی سياست روس

دوم داراي دو بعد  وتاه مدت و سپس بلند مدت 

ها تأمين امنيت دت روسي  وتاه مبود برنامه

هاي متفقين به شوروي از خطوط مواصالتی  مک

طریق خاك ایران بود  ه این سياست آنها از 

ادامه داشت. اما با پيروزي  1323الی  1320

هاي شرقی و نمودار شدن ها در جبههروس

دورنماي پيروزي متفقين، این بار سياست بلند 

شوروي  ي حفاظت از مرزهايمدت مسکو بر پایه

هاي احتمالی آینده قرار گرفت. در برابر حمله

ي این  ار ایجاد  مربند حفاظتی بود  ه تزمه

هاي بالتيک هایی از فنالند، دولتنه تنها قسمت

شد بلکه ایجاد  مربند و رومانی را شامل می

محافظتی مشابهی را در آذربایجان ایران براي 

  ار ستورد در قفقاز نفت هایتأمين امنيت حوزه
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 .73دادمی قرار

نگاهی به تمامی عملکردهای  شور شوروی در 

تا  1320ایران ما وصا از اشغال ایران در 

 ه خاک ایران را تاليه  رده و هر دو 1325سال

تشکل فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری 

- ند به روشنی نشان میمهاباد را قربانی می

 دهد  ه آنچه برای سران مسکو مها و اصل

شان بوده اوليه بوده همانا منافع اقت ادی

است البته این وظيفه هر دولتمرد و مقامات 

هر  شوری است  ه برای منافع ملی مردم خود 

باید به اشتباه  ،بکوشند اما در این ميان

ها و ایرانيانی اشاره  رد ناباشودنی روسوفيل

 ه فریب شعارهای توخالی انترناسيوناليستی 

خوردند و منافع ملی  شور و  برادر بزرگ را

های حساس تاریای در مردم خودشان را در برهه

در اینجا  .پای منافع بيگانه قربانی  ردند

ه شوروی در نگاهی به این عملکردها پنج سال

ا  رد عملکردهایی  ه طول اشغال ایران خواهي

اند اما په بسا متفاوت و حتی متضاد بوده

لحت و منفعت آن همگی در راستا و منطبق بر م 

  شور بوده است.

به ناگهان، سياست شوروی در 1323در سال  

ایران و آذربایجان تغيير یافت پرا  ه پایان 

های شوروی  ه جن  جهانی هویدا شد و سرزمين

ها بود آزاد گردید و در این در اشغال فاشيست

خواهی افتاد. از طرف زمان، شوروی به فکر سها

يون تن نفت بوسيله دیگر، استاراج ده مل

م در جنوب ایران، 1943ها در سال انگليسی

در همين زمان  !تکان داد کو را ساتمقامات مس

است  ه اسميرنوف سفير شوروی در ایران از 

خواهد  ه پند نفر  ارشناس نفت و باقروف می

شناس برای شناسایی و تامين ذخایر نفتی زمين

 .74شمال ایران به این  شور اعزام  ند

بنابراین، عملکردهای شوروی در این پنج 

ساله اشغال ایران به دو دوره متفاوت تقسيا 

، مقامات 1323گردد: از زمان اشغال ایران تامی

 وشيدند در مناطق تحت اشغال خود شوروی می

ثبات و امنيت  امل برقرار گردد و  وپکترین 

تنشی ایجاد نگردد پرا  ه هر گونه جنبش و 

شد در ه آذربایجان باعث مینآرامی در منطق
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رسانی به شوروی در جبهه جن  خلل وارد امداد

شود و در این دوره، هرگونه ناامنی در تضاد 

 امل با منافع شووی بود  ه این سياست تا 

یابد های پایان جن  جهانی ادامه مینزدیکی

ها اجازه حتی در این فضای سياسی بود  ه روس

حزب توده گذاشته  ندادند اسا حزب  مونيست بر

شود. بنابراین، در ایجاد ثبات در مناطق 

اشغالی ایران، دولت شوروی حتی نهایت همکاری 

 ند و در این را با دولت مر زی ایران می

ها در رفتار شوروی مرحله،  وپکترین نشانه

خواهی و یا طلب امتياز نفت شمال مبنی بر سها

نشان بينيا حتی  وپکترین رفتاری از خود نمی

دهد  ه ممکن است پس از پایان جن  و بر نمی

خالف  نفرانس تهران، ارتش سرخ خاک ایران را 

در وقت مقرر تاليه نکند. حتی مقامات شوروی 

 رده با دولت مر زی ایران همکاری تزم را می

تا هرگونه ناآرامی په از سوی سران ُ رد در 

مناطق  ردنشين و په حتی از سوی طرفداران 

مانند حزب توده در آذربایجان مقابله خود 

های متعددی از آن در  ند در زیر به نمونه

آذربایجان و همچنين در مناطق  ردنشين اشاره 

خواها  رد. علت این سياست روسيه  امال روشن 

است پون در این زمان، روسيه در مبارزه با 

 آلمان  ه باش وسيعی از خا ش را اشغال  رده

اما با  ای غربی نياز داشت.بود به  مک  شوره

های شکست آلمان و پایان جن ، پيدا شدن نشانه

یابد و  های شوروی تغيير میبالفاصله سياست

رسد دوره دوم یعنی امتيازخواهی شوروی فرا می

 ه تمامی رفتارهای مقامات مسکو در این 

دهد و در تضاد  امل با بوی نفت می ،دوره

می ایاتت متحده های رسدوره اول است. گزارش

 نند نکته اصلی نيز پيام مشابهی را منتقل می

 شود این است  ه ه بارها و بارها تکرار می

دغدغه اصلی سياست شوروی در ابتدا محافظت »

از خطوط تأمين نظامی بود با این  ار ، تالش 

ای های خ مانه یا بالقوه خ مانهشد تا قبيله

د، آرام و  ردن ه تدار ات جن  را تهدید می

بنابراین، برای فها عملکردهای 75«دستکاری شود

روسيه در این پنج ساله باید این دو دوره را 

 از ها تفکيک  نيا:
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در دوره اول، جن  جهانی دوم بشدت ادامه 

دارد و ایران به منزله پل ارتباطی متفقين 

برای  مک به شوروی در مقابل آلمان است 

ر منطقه بنابراین ایجاد ثبات و آرامش د

ها اولویت دارد تا خللی در امر اشغالی روس

 مک رسانی انگلستان و آمریکا به روسيه 

ایجاد نشود. رفتار سربازان روسی در مناطق 

اشغالی با مردم آذربایجان و  ردها مثال 

زدنی است اما در عين حال، هر گونه تحرک 

های نظامی سياسی و نظامی مثال تعرض به پادگان

آورد و دست حکومت عت به عمل میایران ممان

هایش در تهران برای تقویت و بازسازی پادگان

مناطق اشغالی  امال باز گذاشته شده به عنوان 

مثال، بنگرید به همکاری شوروی با حکومت 

 ه به ارتش ایران  1321ایران در اردیبهشت

اجازه داد تا نيروهایی را از تهران جهت 

و ایجاد آرامش در های اروميه بازسازی پادگان

آن منطقه گسيل دارد اما همين رفتار شوروی 

گيری فرقه را با دور دوم یعنی در زمان شکل

های ارتش دمکرات مقایسه  نيا  ه وقتی پادگان

در تبریز و اروميه به خطر افتاده و از سوی 

فرقه دمکرات در آستانه حمله و تهدید واقع 

وی  مکی شود ارتش ایران در صدد اعزام نيرمی

آید اما بالفاصله، قشون روسی از تهران برمی

گردد! آباد قزوین مانع عبور آنها میدر شری 

 رد البته پس از آن، حکومت ایران سعی می

پرسنل نظامی را در لباس غيرنظامی از تهران 

و غيره به مناطق مورد نياز انتقال دهد به 

عنوان مثال، در منطقه اسکو، به بهانه 

یک نيروی نگهبانی برای یک بانک تازه اخت اص 

ایجاد شده و سایر نهادهای دولتی، تعداد 

 .76افزایش داد 45به  10ها از ژاندارم

همچنين، از زمان پيدایش  ومله ژ.ک دولت 

شوروی نه تنها  وپکترین پراغ سبزی بر آن 

نشان نداده بلکه به آن مشکوک ها بوده و حتی 

گردو گذاشتن سعی در محدود  ردن و در پوست 

 رد اما زمانی  ه به پایان جن  جهانی آن می

-شویا و درخواست امتياز نفت علنی مینزدیک می

گردد آن وقت روسيه به  ومله ژ.ک به عنوان 

اهرم فشار بر حکومت ایران، نزدیک شده و پس 
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از عضویت قاضی محمد و بدست گرفتن رهبری آن، 

ر آن دولت شوروی به تقویت  ومله ژ.ک و تغيي

به حزب دمکرات  ردستان جهت ح ول به منافع 

 ند. اینکه خود یعنی نفت شمال اقدام می

پگونه ناسيوناليزم  ردی در  ومله ژ.ک با 

ایدئولوژی انترناسيونال دولت شوروی در حزب 

خورد از دمکرات  ردستان به همدیگر جوش می

عجایب روزگار بوده! بااطر همين دو دوره 

سفر اول قاضی محمد به  مشاص بوده  ه در

با و،  وپکترین سانی نه تنها در مورد 

شود بلکه باقروف خودگردانی باقروف دیده نمی

آنها را دعوت به به برقراری امنيت در منطقه 

 اداري قوانين و همکاری با حکومت مر زی و
! اما در سفر دوم  ه مقارن 77خواندمی ایران

و با پایان جن  است سان از خودماتاری 

پشتيبانی و حمایت روسيه و ميرجعفر باقروف 

 رود.از تشکيالت  ردی می

پنين اتفاقات در منطقه آذربایجان ها به 

-دهد و رفتار دوگانه و متضاد روس رات رخ می

 25دهد: قيام افسران خراسان در ها را نشان می

اندكي قبل از ظهور فرقه دمكرات  1324مرداد 

این قيام، تعدادي آذربایجان اتفاق افتاد در 

از افسران لشكر خراسان وابسته به حزب توده، 

با تعدادي سرباز از طریق خلع سالح پادگاني 

در گنبد قابوس قيام كردند و سرانجام در 

با ژاندارمها، هفت نفر از آنان از  درگيري

شان، سرهن  اسكنداني كشته شدند جمله فرمانده

، به و بقيه نيز متواري شده  ه اندكي بعد

اي از افسران دیگر كم  كامباش به همراه عده

حزب توده كه در ارتش شناسایي شده و در خطر 

 شوند. بودند به آذربایجان شوروي فرستاده می

اما آنچه شایان ذ ر است اینکه پون این 

زب توده و شوروي بود قيام بدون هماهنگي با ح

جوش و خودسرانه صورت گرفته بود و ب ورت خود

گردد و در خورد سرد شوروي مواجه میبا بر

نتيجه، در زیر پشا ارتش سرخ به خاك و خون 

شود و رهبر آن، سرهن  اسكنداني به كشيده می

همراه تعدادي از افسران در منطقه اشغالي 

نيروهاي شوروي و در برابر پادگان شوروي با 

-ها كشته میها و پاسبانهاي ژاندارمگلوله
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در آن مقطع تاریاي،  هاشوند. زیرا شوروي

نقشه دیگري در سر داشتند كه این قيام 

افسران ممكن بود آن نقشه را به ها بریزد. 

این نقشه، تشكيل فرقه دمكرات بود. به همين 

دليل، وقتي در مقابل اعتراض یكي از آنان كه 

به نيروهاي شوروي گفته بود: ما قيام 

كنيد مقامات ایا و شما ما را خارج ميكرده

بریا شش ماه بعد گفته بودند شما را مي ورويش

-شما را باز مي قيامي صورت خواهد گرفت و

 .گردانيا

افسران قيام  ننده اميدوار بودند  ه دولت  

شوروی به حمایت از آنان برخواهد خاست اما 

ها و در مقابل، آنان با ماالفت سرسات شوروی

به تبع آن، ماالفت حزب توده مواجه شده و 

-خوردند. علت  امال روشن است پون شوروی شکست
ها از  انال ميرجفعر باقروف در حال تشکيل 

فرقه دمکرات بودند و هر حر ت و شورشی جدا 

-توانست در روند برنامهها میاز  انال روس
هایشان خلل ایجاد  ند، قيام افسران در 

وری در تهران، روزنامه زمانی رخ داد  ه پيشه

نش سپرده و جهت تشکيل آژیر را به همکارا

مقدمات فرقه به تبریز رفته بود، جالب 

اینجاست  ه حزب توده  ه در ابتدا از قيام 

افسران حمایت  رده و در روزنامه رهبر، در 

هيئت حا مه بر عليه »ای تحت عنوانسرمقاله

قيام آنان را مبارزه فکر « ی جوان ارتشطبقه

نو در مقابل فکر  هنه و پوسيده ناميده 

ها . اما بالفاصله پس دیدن ماالفت شوروی78بود

درجه تغيير موضع داده به آن 180

داده و مردود و مطرود «پروو اسيون»برپسب

 79شمردند!

نمونه باز دیگر از رفتار متضاد و دوگانه 

ها در حادثه مربوطه به  شته شدن حاج روس

احتشام ليقوانی رخ داد. روستای تاریای 

ن، پرجمعيت و ليقوان یکی از زیباتری

بزرگترین روستاهای آذربایجان شرقی  ه در 

 36های سهند در ای با صفا و دامنه  وهدره

 يلومتری شرق تبریز قرار گرفته مردم ایران 

شناسند. حاجي می« پنير ليقوان»آنرا با 

ش 1324مرداد19احتشام ارباب روستاي ليقوان در 
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تشكيالت حزب توده را در روستا بر پيده و 

ضاي حزب را كت  زده بود وقتی این خبر به اع

رسد ت ميا به انتقام گوش اعضای حزب توده می

یحيی  ه خود در راس انتقام گيرند، غالممی

-گيرندگان بوده در خاطرات خود می
دوستاني كه در كلوپ كميته ایالتي جمع »نویسد

شده بودند، احساساتشان به غليان آمد صحبت 

ت ميا گرفتند كه از كردند و سرانجام همگي 

همين جا به روستاي ليقوان برویا و تشكيالت 

آنجا را دوباره بر پا سازیا و ميتينگي 

ها شدیا و به طرف برگزار كنيا...سوار ماشين

روستاي ليقوان به راه افتادیا....حاجي 

احتشام به محض اینكه از ماجرا با خبر شد، 

 دستور داد ما را به گلوله ببندند و سه نفر

از دوستانمان گلوله خوردند. ما وارد روستا 

شدیا و ده نفر از عواملش را دستگير كردیا 

اما بقيه عوامل حاجي احتشام فرار كردند. 

حاجي احتشام و دو نفر از عواملش را در همان 

جا به گلوله بستيا و هفت نفر باقيمانده را 

خون »به تبریز آوردیا. در این زمان شعار ما 

بود و ما « ون و مشت در مقابل مشتدر مقابل خ

 . 80«ها به همين ترتيب عمل كردیا....

يی در خاطرات خود  تمان اما آنچه  ه غالم یح

العمل برادر بزرگ یعنی شوروی در  رده عکس

این حادثه بوده!. پرا  ه  شته شدن حاج 

ها بوده خشا احتشام  فئودال  ه دوست روس

وده با مقامات روسی را برانگيات و حزب ت

ها مواجه شد پون، حاج اعتراض سات روس

ها ها بوده و با روساحتشام، مورد اعتماد روس

 رده و خودش و پسرش عيسی داد و ستد می

ليقوانی  ه نماینده مجلس پهاردها بود در 

زمان مجادتت مربوط به واگذاری امتياز نفت 

به شوروی، از شوروی حمایت  رده بودند و در 

ها، حاج احتشام فئودال ید روسنتيجه، از د

خوب بوده! به همين خاطر، قاتلين حاج احتشام 

شوند از طرف  نسول روس در تبریز بازخواست می

. 81دهندو حزب توده را مورد مواخذه قرار می

پرا  ه آنان با  شتن یک ارباب طرفدار روسيه 

اند! پر واضد است به پرنسيپ روسيه ضربه زده

از روابط حسنه و دوستانه   ه عوامل حزب توده
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خبر بودند و ها بیحاج احتشام فئودال با روس

 زدند.گدار به آب نمیگرنه اینگونه بی

توان ذ ر ای در این زمينه میهای عدیدهمثال

دوران  در شوروي استراتژیک هدف مهمترین  رد  ه

 تجهيزات انتقال و نقل امنيت تأمين جن  جهانی،
 شوروي به ایران لجستيکی   تدار ات خطوط نظامی و

 در روسيه شرقی يجبهه تقویت جهت آنها از تا بوده
 تماس برقراري  ند و استفاده آلمان برابر تهاجا

 متنفذ هايشا يت نيز و عشایر روساي با ارتباط و
 است ارزیابی و تحليل قابل پهارپوب در همين ُ رد،

تأمين  جهت ُ ردها مساعدت از شوروي همچنين،

 مناطق در خود نيروهاي نياز مورد يآذوقه لیاحتما
 و از نمودمی حاصل اطمينان ایران غرب شمال و غرب
 موفق ُ ردها، پشتيبانی و حمایت جلب با دیگر، طرف
 هيچ نيرویی  ه گردیدمی ايمنطقه امنيت تأمين به
 و تدار ات انتقال و نقل راه سر بر و نداشت آنجا در

و  82«بود قرار گرفته ويشور به نياز مورد تجهيزات

ها حتی به حکومت بااطر همين است  ه روس

ایران در برقراری امنيت و ثبات در این زمان 

 نند در منطقه تحت نفوذ خود حتی  مک ها می

توان به حادثه درگيری می ،به عنوان مثال

ها اشاره با ژاندارم«  ميته حزب رهایی»حزب

ایران و   رد  ه قواي ارتش سرخ به  مک حکومت

ها شتافته و به انحالل این حزب  مک ژاندارم

 83 ردند!

برخی از پژوهشگران  ه به این دو دوره 

ها اند رفتار دو گانه روسجداگانه توجه نکرده

در قبال  ومله ژ اف و حوادث دیگر را به 

اند به عنوان مثال، عوامل ضعي  حواله داده

 نویسد:خليل فتاح قاضی می

امر نسبت به  ومله ژ.ک بسيار  ها در بدوروس

بدبين بودند و شدیدا با آن مبارزه و ماالفت 

 ردند و پون مر ز آن را در عراق یا سوریه می

ی دانستند آنرا ساخته و پرداختهو تر يه می

-ها میداری، ما وصا انگليسیدنيای سرمایه
دانستند و وجود آن حزب را خطری بزرگ برای 

دند بنابراین، با آن  رمنافع خود تلقی می

شدیدا ماال  بودند پس از مدتی  ومله ژ.ک به 

ها نشان دادند  ه این حزب ارتباطی با روس

انگليس و دول دیگر ندارد و فقط به منظور 



 128 انکار و مقاومت.../    

 سب آزادی برای  ردستان، از طرف روشنفکران 

 رد تشکيل شده و شرو  به فعاليت نموده است 

آنها  ها مایل به مساعدت باو هر گاه روس

های آنها را با باشند حاضرند  مک و مساعدت

ها نيز در صدد بر  مال امتنان بپذیرند.روس

آمدند از این موقعيت به نفع خود استفاده 

نمایند. بنابراین، گذشته از اینکه دیگر با 

آن حزب ماالفتی نکردند بلکه در صدد تقویت و 

 84حمایت از آن برآمدند

ای اینکه به پر واضد است  ه نویسنده بج

تغيير اوضا  جهانی جن  و تاثير آن در سياست 

متضاد شوروی در قبال  ومله ژ.ک در این دوره 

اشاره  ند به مسائل ضعي  و عوامل فرعی 

ها نشان مانند اینکه رهبران  ومله به روس

دادند  ه این حزب ارتباطی با انگليس و دول 

 ند! در حاليکه به این دیگر ندارد اشاره می

 ند  ه پرا  ومله ژ.ک سه سال پيش توجه نمی

به  ،یعنی قبل از نزدیک شدن به پایان جن 

ای با انگلستان ها نشان نداد  ه رابطهروس

ندارد؟!  ومله ژ.ک بارها قبل از این، تالش 

ها ها نزدیک شود اما روس رده بود به روس

اعتنا نکرده بودند اما با نزدیک شدن پایان 

غاز اولویت نفت در سياست جن  جهانی و آ

 ل ه استالين، برخوردهای مسکو در ایران ب

از  زمانی  ه »نویسدیابد هژار میتغيير می

قاضی محمد به عضویت  ومله ژ.ک در آمد روابط 

ميان  ومله ژ.ک و دولت شوروی وارد مرحله 

جدیدی شد و دیدگاه شوروی نسبت به جنبش  ردی 

ت به طور اصالح شد و ژ.ک از آن پس توانس

 85«.های خود را انجام دهدآشکار فعاليت

مر ز  ومله ژ.ک و  ميته مر زی آن از ابتدا 

های محلی نيز در در مهاباد بود و  ميته

شهرهای  رمانشاه، بکان، سردشت، اشنویه، 

اربيل و سليمانيه داشت، حزب، ناستين 

م در نزدیکی 1943 نفرانس خودش را در آوریل

اعضای  ميته مر زی خود  مهاباد برگزار  رده

 .86را برگزید

پر واضد است  ه ورود قاضی محمد به  ومله 

ژ.ک باعث نشده  ه روابط  ومله ژ.ک با دولت 

شوروی وارد مرحله جدیدی شود بلکه، عواملی 
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دیگری  ه اشاره  ردیا باعث نزدیکی شوروی به 

 ومله ژ.ک و بدست گرفن و  نترل برای هدفی 

ن اهرم فشار بر حکومت بزرگتر یعنی به عنوا

ایران برای  سب امتياز نفت بوده و در این 

راستا، پرواضد است  ه به تقویت  ومله ژ.ک 

بکوشد. البته، ورود قاضی به  ومله ژ.ک نيز 

ش در ميان مردم، موجب تقویت ابااطر محبوبيت

شود و همچنين، باعث  اهش  ومله ژ.ک می

ر عليه ها و  اهش فشار روسای عشایر بماالفت

 گردد.حزب می

ها را در ها و اهداف روس اتا، مجموعه تالش

 ند: بندی میاین زمان در ایران پنين دسته

قومي و تشویق آنها بسوی  طلبيجداي تشویق طرح

 از جلوگيري های قومگرایانه،  وشش برایحر ت
شوروي از  به حمله براي پایگاهي به ایران تبدیل

 كه آمدن دولتي سركار سوی آمریکا و انگلستان،
باشد،  سب  نداشته خ مانه تمایالت هاروس به نسبت

شمال از طریق بوجود آوردن یک  نفت امتياز

 87شر ت ماتلط شوروی و ایرانی.

ميان متفقين، یعني  نامهبراساس تفاها

آمریكا، شوروي و بریتانيا و ایران در 

 1322آذرماه  9تا  7كنفرانس تهران در روزهاي 

ماه پس از  6بر این بوده  ه حدا ثر قرار 

هاي متفقين ایران را پایان جن  جهاني، ارتش

با 1324شهریورماه  11ترك كنند. این جن  در 

تسليا ژاپن پایان یافت ارتش آمریکا در اول 

و ارتش بریتانيا تا  1324آذر 1945/10دسامبر 

پيش از اتمام مهلت  1946مارس 1324/1اسفند 

رك كردند، اما ارتش سرخ در مقرر، ایران را ت

 جاي خود ماند.

آید مسئله نفت  ه از اسناد برمیهمچنان

ایران از همان زمان اشغال ایران جزو خواسته 

و دغدغه شوروی بوده اما آن را تا اتمام جن  

و پيروزی بر آلمان به  مک انگلستان و 

داده با نزدیک شدن به آمریکا، بروز نمی

، 1945مه /۱۳۲۴بهشت اردی ۱۵پایان جن  در 

 ند و درخواست امتياز نفت شمال را آشکار می

شود وقتی با پاسخ منفی دولت ساعد مواجه می

های بدنبال آن، از تمامی ابزارها و اهرم

موجود برای تحت فشار قرار دادن دولت ایران 
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 جوید. جهت موافقت با آن مدد می

تارادزه پس از یک ماه هيات روسی  اف

ت ميا گرفت 1944ا تبر 25حاصل در یمذا رات ب

به مسکو بازگردد اما هنوز ایران را ترک 

نکرده بود  ه در اسناد محرمانه روسيه دیده 

شود  ه از طرفداران شوروی و خ وصا حزب می

ها آمده و دولت شود به خيابانتوده خواسته می

ایران را برای واگذاری امتياز، زیر فشار 

ردند بالفاصله در گذاشته و باعث سقوطش گ

 1944ا تبر 25ایران به مدت ده روز از 

تظاهرات در تهران و شهرهای ماتل  با هدایت 

گردد و سرانجام باعث سقوط ارتش سرخ آغاز می

 گردد!دولت ساعد می

ابتدا خود ارتش سرخ به حر ت درآمده به 

های تهران پرداخته و هر زنی در خيابانگشت

می ایران برای نو  جابجایی نيروهای نظا

های شمال  شور و  ردستان را تقویت پادگان

ا تبر  25ممنو  ساخت و همزمان با آن، در 

تظاهرات گسترده حزب توده در تهران و شهرهای 

ماتل  آغاز شد و به مدت پندین روز ادامه 

 40000ا تبر در تهران 29 داشت. در تظاهرات

نفر، در  6000، در مشهد3000نفر، در اروميه 

نفر و در  6000، در سراب  6000ردبيلا

نفر شر ت  ردند در این تظاهرات،  3000قزوین

توسط عوامل روسی تعداد زیادی از ت اویر 

 شد.استالين بين مردم پاش شده و حمل می

تير در  ۲۶در مهاباد،  ومله ژ.ف در   

ی حمایت از روسيه سن  تمام گذاشت علی ریحان

اش شوروی را یاز اعضای  ومله ژ.ک در سانران

 دوست  ردها دانست...!

هر پند حزب توده در این راستا تمام  وشش 

گيری از مطبوعات، خود را  رد و عالوه بر بهره

مجلس، سرانجام حتی به راهپيمایی و تظاهرات 

شود اما به در شهرهای ماتل  ایران متوسل می

 !ها به تنهایی  افی نبودهها این تالشنظر روس

های قومی در آذربایجان و ر جنبشبنابراین ب

شود  ه ب ورت بالقوه در  ردستان متوسل می

-منطقه وجود داشته و مواد اوليه آنرا سياست

ساله رضاشاه فراها 16های تمر زگرای حکومت 
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 ،ساخته بود. بيهوده نيست  ه در همين زمان

وقتی دولت شوروی برای دومين بار رهبران و 

یدار ميرجعفر روسای قبایل ُ رد را به د

 ند این دیدار و باقروف به با و دعوت می

مذا رات صورت گرفته بين طرفين به  لی 

پرا  ه در سفر  گرددمیمتفاوت از دیدار اول 

ها اصال توجهی به مطالبات ُ ردها اول، روس

 با مالقات از پس هاروس» نکردند بقول روزولت
  توجه دیگر م1941سال به با و در ُ رد رهبران

های جن  جهانی به  ردها پندانی تا نزدیکی

 .88«نکردند

اما در سفر دوم  ه م ادف با پایان جن  

باقروف ضمن  ،جهانی است برای ناستين بار

دهد استقبال گرم از ميهمانان به آنها قول می

 ه از ایجاد دولت توسط  ردها حمایت  ند 

شد نه البته این تنها شامل  ردهای ایران می

مر ب از تمامی  ردهای و ردستان بزرگ تشکيل  

 ه نه تنها به نفع شوروی نبود  ،خاورميانه

 شد. حتی مقامات شوروی برایبلکه نقض غرض می

نکه  ومله ژ.ک را از  ردهای عراق جدا ای

سازد اعالم  ردند  ه این حزب نا ارآمد است 

باید خراب گردد و از ویرانه آن، حزب مورد 

زب دمکرات  ردستان زاده ها یعنی حدلاواه روس

ها با یک تير شود. در واقع با این  ار، روس

دو نشان زدند: اول اینکه، آن حزب را از 

 ردهای عراق و سوریه جدا  ردند. دوم اینکه، 

آن را تحت  نترل خود در آوردند تا به عنوان 

اهرم فشار بر عليه حکومت مر زی ایران 

ت آنرا خواساستفاده  نند البته باقروف می

زیر مجموعه فرقه دمکرات در آورد  ه قاضی 

 محمد و  ردها قبول نکردند.

-م حکومت روسيه شرو  به جمع1939يزاز پای
آوری اطالعاتی نظامی، سياسی، اقت ادی و 

استراتژیکی در مورد آذربایجان ایران  رد در 

حکومت شوروی دست به اخراج 1938واقع وقتی در 

روی  رد برخی از هزار ایرانيان مقيا شو 50

ماموران مافی و جاسوسان خود را نيز در قالب 

همين ایرانيان وارد ایران  رد. همين 

هایی جاسوسان شرو  به تهيه نمودارها و نقشه

از تاسيسات اقت ادی در آذربایجان ایران 
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 90در نتيجه، موقعيت و مات ات بيش از   رده

مر ز صنعتی و بيست و پنج نيروگاه را دقيقا 

 .89شاص  ردندم

هاي متمادي از بسياري از این مهاجرین، سال

 1316عمر خود را در شوروي گذرانده و در سال 

بازگشت به »هاي استالين یعني در اجراي سياست

به ایران برگردانده شدند، اولين گروه « وطن

نفر بودند و بعدها، دسته دسته  700از آنها، 

ن سكني وارد ایران شدند و بيشتر در آذربایجا

گزیدند و پس از ظهور فرقه، جذب آن شدند. 

همچنين بسياري از افسران فراري، كه قبالر از 

ایران به شوروي فرار كرده بودند با 

هاي قالّبي و با اسامي ساختگي، توسط شناسنامه

مقامات شوروي، از طریق راه آهن باكو وارد 

جلفا شده و از آنجا به تبریز آمدند آنها 

ندهي و آموزش دادن فدایيان فرقه براي سازما

هاي مها آذربایجان دموكرات به شهرستان

فرستاده شدند به آنها تلقين كرده بودند كه 

دولت اتحاد جماهير شوروي و شاص رفيق 

استالين به شما كم  خواهد كرد تا بتوانيد 

پس از آزاد ساختن آذربایجان جنوبي از 

ها  نيروهاي مسلد ایران، سراسر كشورتان را

آزاد نموده و ی  كشور دموكراتي  برپا 

 .90سازید
هاي هاي آنان عبارت بود از: تفن آموزش 

و  …هاي پكشي هاي سب ، نارنج برنو، مسلسل

ها در بين مردم هاي دیگري كه توسط روسسالح

ها، همان توزیع شده بود، بسياري از این سالح

هایي بودند كه سربازان روسي بعد از سالح

هاي ارتش ایران غارت ور، از زرادخانهشهری

 كرده بودند.

 ردند  ه در آن زمان، رهبران شوروی فکر می

گيرد و ایران  ا جای آلمان را میانگلستان  ا

پس از اتمام جن  جهانی بزودی تحت نفوذ 

-انگلستان قرار خواهد گرفت و همين مسئله روس
ها را از منابع نفتی موصل،  ر وک و عربستان 

آنان در مقابل یک  ،دور خواهد ساخت بنابراین

ها یا انتااب قرار داشتند: نفوذ در بين ترک

 ردهای ایران. در رهبری اتحاد جماهير شوروی 

افراد زیادی وجود داشت  ه برای جلوگيری از 
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نفوذ انگلستان، استفاده از  ردها را به 

 ردند و عنوان شریک استراتژیکی پيشنهاد می

حقوق  ردها در ایران به طور  از آنجا  ه

شد لذا سياست نزدیکی به ای سر وب میگسترده

 ردها و استفاده از آنها به عنوان اهرم 

 ردند اما فشار بر عليه تهران را تا يد می

ميرجعفر باقروف با استفاده از روابط نزدیکی 

 ه با تورنتی بریا داشت به  مک او و 

ا ُ یسار ُ یا ُ ي خلق وتد ُ یا ُ یر د انوزوف معاون  

در امور خارجه، توانست استالين را متقاعد 

 ند  ه این سياست بيهوده است و توجه 

استالين را بسوی آذربایجان ایران معطوف 

آندره »سازد. البته در همان زمان

سفير شوروی در تهران ها ماال  «اسميرنوف

گفت  ه این بدان تحریک  ردها بود اما می

آنها در جهت اهداف سياسی معنی نيست  ه از 

 91خود استفاده نکنيا.

ستالين ا 1320شهریور 1941/28سپتامبر 9در  

ی به باقروف او را برای گفتگوی یک در تلگراف

 ،روزه به مسکو فراخواند در این گفتگو

باقروف پيشنهادات خود را مطرح ساخت بر اساس 

اف دبير پيشنهادات باقروف، باید عزیز علی

در راس گروههایی عازم  ميته مر زی 

شد استالين این پيشنهاد آذربایجان ایران می

 .92را پذیرفت باقروف

به « فگروه عزیز علی»اما تا روانه شدن 

تبریز، خود باقروف بالفاصله مافيانه از طریق 

آید خودش در مورد این ناجوان به تبریز می

 نویسد:سفرش  ه هميشه مافی مانده بوده می

جوان برخوردم  ه هفت هشت...در تبریز ب

گو  نا اما وقتی ماشين خواستا با آنها گفت

را نگهداشتا آنها فرار  ردند با صدای بلند 

به زبان تر ی به آنها گفتا به نزد من 

 نا بالفاصله بيایند وقتی دیدند تر ی صحبت می

باقروف آنها را برادر « به پيش من آمدند...

ه خود خطاب  رده ضمن نشان دادن نقش

گوید  ه آذربایجان بزرگ، خطاب به آنها می

 93حتی تهران نيز مال آذربایجان است!

گروههای ماتلفی  ه برای اعزام به تبریز در 

نظر گرفته شد شامل تعدادی  ارشناسان 
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اقت ادی ، شاورزی، حقوقدانان و افراد 

اوغلی به عنوان فرهنگی بودند محمد  ریا

وههای ها من وب شد روسای گرریاست تيا

اف رئيس زیرمجموعه ها شامل: سليمان رحيا

اف رئيس علی امير ارسالنگروه تبليغات، محب

اف امور اداری و اقت ادی، آقاسليا آتا يشی

اف امور بهداشتی رئيس عمليات خاص، م طفی قلی

و پزشکی و ميرزا ابراهيموف سردبير روزنامه 

شد. بزبان آذربایجانی پاپ مینظامی  ه باید 

نين در مسکو مقرر شده بود  ه از گروه چهم

نفر عازم  500اف هرپه زودتر عزیز علی

آذربایجان ایران گردند و در طی دو الی سه 

ماه این تعداد افراد به دو الی سه هزار نفر 

 .94افزایش یابد

بر طبق ت ميا  شهریور25/سپتامبر16در 

فرمانده شورای جنگی و اردوی قفقاز،  ميسر 

اف عازم تبریز شده و به لیسرهن  عزیز ع

شود انتااب می 47عضویت شورای نظامی ارتش 

اند ی بعد، ميرجعفر باقروف اطالعات تزم را 

-در خ وص اوضا  آذربایجان ایران از گروه علی
فرستد و این اف دریافت  رده به استالين می

 ند. اما ادامه پيدا می1941 ار تا پایان سال 

اف و سفير روه علی شد  ه بين گطولی نمی

شود، سفير روسيه اسميرنوف اختالفات آغاز می

ای به مسکو نوشته و روسيه اسميرنوف نامه

 ند اما گرایی متها میاف را به قومعزیز علی

 . 95پردازداف میباقروف به دفا  از  علی

دقيقا قبل از 1941 ژوئندر ماههای مه و 

ان آغاز حمله ارتش شوروی به آذربایجان ایر

نفر تجهيز شده و در  3816در آذربایجان شوروی

 82گروه سازمان یافته بودند در بين آنان 52

 70نفر پليس، 400های امنيتی، نفر عضو سازمان

نفر دانشجو و   90نفراز اعضای دادستانی،

نفر متا ص پاپ و انتشارات بودند همچنين 150

نفر متا ص  42نفر متا ص راه آهن و  245تعداد 

اف نيز به يز حضور داشتند و عزیز علینفت ن

ه من وب شده بود و در ژوئن عنوان سر رده گرو

مستقر در ماورای  47 ارتش شماره 1941 يهو ژو ئ

 .96 ندقفقاز به سوی مرز ایران حر ت می
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م اردوی 1921حکومت روسيه به بهانه قرارداد

اش را به طرف ایران حر ت داد پس از هفدها

ین زمان، عوامل متعددی اشغال ایران، در ا

وصا باعث توجه بيشتر استالين به ایران ما 

ا شکست آلمان در عالئ1944آذربایجان گردید. در 

آشکار شدن  جن  هویدا شد و از طرف دیگر،

-منابع نفتی در ایران باعث توجه بيشتر قدرت
زمان ایران بشدت  در این .های بزرگ گردید

روی به ستان بود و نياز شوتحت تاثير انگل

 شد.نفت روز به روز بيشتر محسوس می

توان گفت  ه دوگانگی بين بطور  لی می

انگيزه استالين و باقروف  امال مشهود است: 

 ه برای استالين، مسئله نفت اهميت در حالی

داشت در این ميان، باقروف نيز هدف خودش  ه 

همان در مرحله اول دادن خودماتاری به 

ی و اتحاد دو آذربایجان و سپس جدای

آذربایجان بود به پيش می برد و این 

در تمام دوران اشغال ایران توسط  ،دوگانگی

ارتش سرخ و حيات فرقه دمکرات آذربایجان به 

 خورد. در واقع بار اصلی فرقه دمکراتپشا می

 بر دوش ميرجعفر باقروف بوده است.

 

 درخواست امتیاز نات شمال ب 4

 20در راس هياتی در  ه سرگئی كافتارادزهزمانی

وارد تهران شده و تقاضای نفت شمال  1323شهریور

ترین را مطرح  رده و بدنبال آن، یکی از تلخ

حوادث  شور پيش آمد نه در آن زمان و نه شاید 

 متر  سی از گذشته عجيب و غریب این  بعدها،

 تبار اطال  داشتند!نماینده روسی گرجی

ميمی استالين و دوست ص 1917قبل از انقالب ا تبر

هر دو گرجی بودند اما پس از پيروزی انقالب، 

 افتارادزه در  نار تروتسکی قرار گرفته و ضد 

استالين گشت. دستگير و به همراه زن زیبایش 

 ه پس سوفيا محکوم به اعدام شد. زمانی

م ليست 1937ر های طوتنی و شکنجه، دبازجویی

ور محکومين اعدام را جهت اجرا پيش دیکتات

های این زن و شوهر خط بردند استالين مقابل نام

تعویق انداخت. تنها  شان را به شيده و اعدام
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شان، مایا  افتارادزه از مسکو ساله11دختر 

-ای به استالين نوشت  ه پدر و مادرش بینامه

م حکا آزادی آن 1939گناه هستند و استالين در 

در دو را صادر  رد آنها به دخترشان  ه اینک 

 رد آپارتمانی در نزدیکی  اخ  رملين زندگی می

زوج خوشباتی لقب »پيوستند. در بين مردم به 

 «!97یافتند  ه از مرگ بازگشته اند

 افتارادزه دوباره برگشت به حوزه قدرت و 

اقمار استالين و معاون وزرات خارجه شوروی شد 

و در زمان اشغال ایران توسط متفقين در راس 

ش برای تقاضای امتياز 1323هریور ش 24 هياتی در

 شهریور نفت شمال وارد تهران شد. در پانزدها

 دولت به تلگرافی طی مسكو در ایران آهی سفير1323
 شوروی دولت جانب از كه هيأتی كرده بود اعالم ایران

آید می تهران به خوریان نفت به راجع مذاكره برای

مورد  سمنان نفت اما در گفتگوها مشاص شد  ه

 98هاست.تقاضای روس

دولت ساعد بدون در نظر گرفتن اوضا ،      

ها ماالفت  رده و عجوتنه با درخواست شوروی

در ایران  متفقين قواي كه موقعي اعالم نمود تا

هستند در مورد واگذاری امتياز نفت مذا ره 

 ناواهد  رد. 

نطق مف لی  ،در مجلس پهاردها  نيز محمد م دق

یراد كرد. روزنامه آژیر  ه در ماالفت با آن ا

طرفدار روسيه بود ضمن تمسار سانرانی م دق، 

حزب توده نيز ضمن حمله به  99آنرا تئاتر ناميد

اعالم  رد  ه باید با نفت مورد  ،دولت ساعد

 دولت ...» ها موافقت گردد پرا  هدرخواست روس
 از دولت منظور و است استعماری ضد دولت شوروی،

 امپریاليستی امتياز تح يل ی  تنف امتياز پيشنهاد

 روزنامه در حزب اعضاي از طبري و احسان 100«نيست

 را در ایران شمالي مناطق «روشنفكران براي مردم»

 هرگز هاشوروي كه دانست شوروي امنيتي حریا حكا

 اقدامات نام نفت به آنجا در تا داد ناواهند اجازه

  ه  ههنگامی 101بگيرد صورت شانعليه بر خ مانه

نمایندگان حزب توده در مجلس پهاردها از حریا 

ها سان گفته و تا يد بر واگذاری نفت امنيت روس



 137 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

 ردند م دق با ع بانيت به شمال به روسيه می

 ایرج اسکندری گفته بود:
اگر بار دیگر مطرح  نی زبانت را با این 

قلمتراش می برم...یعنی په؟ پس حریا امنيت 

 102ایران  جاست؟...

 

ش در سفارت شوروی 1323ادزه در دوم آبان  افتار

در تهران كنفرانسی داده و دولت ساعد و ایران 

دنبال این، در  ل ه را شدیدار تهدید  رد. ب

های ماتل  ها از طي ایران به ناگهان، روسوفيل

از حزب توده در تهران گرفته تا دورترین 

ها برای فشار به دولت ایران و حمایت شهرستان

های ست روسيه به حر ت درآمدند! از تالشاز درخوا

مطبوعاتی مانند روزنامه رهبر، ارگان حزب توده 

گرفته تا روزنامه آژیر تا نمایندگان حزب توده 

های در مجلس پهاردها تا راهپيمایی و متين 

در  ل شهرهای ایران، آذربایجان، برگزار شده 

گيالن، مازندران و كردستان و مهاباد. شعارشان 

ساعد باید ساقط گردد نفت به دولت » بود: این

 8اما اوج این تظاهرات در  103«شوروی داده شود

آبان در شهرهای تهران، اروميه، مشهد، قزوین، 

تبریز، اردبيل، سراب و مهاباد رخ داد 

تظاهراتی  ه در زیر حمایت نظاميان شوروی صورت 

-گرفت خشا و نفرت مردم را برانگيات!. جالل آل

ر بين تظاهر كنندگان و جزو انتظامات احمد كه د

وقتی » این نمایش مساره بود بعدها نوشت كه

ها دیدم كه حضور نظاميان شوروی را در خيابان

امنيت تظاهرات را بر عهده داشتند شرمنده شدم 

و بازوبند خود را باز كرده و از ص  خارج شدم 

ریا در تظاهرات تبریز، محمد بی 104«و گریه كردم

اگر حکومت مر زی به » اش گفت:نیدر سانرا

های مردم تن ندهد در تبریز مردانی  ه خواسته

 بتوانند لياقت تشکيل حکومتی مستقل از تهران

 ،اما در مراغه« داشته باشند  ا نيستند... را

زاده  ه بانی كميته محلی حزب توده داداش تقی

در مراغه در حمله به 1321اردیبهشت17 دربود 

هت واگذاری امتياز نفت، سن  تمام دولت ایران ج
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در  1323آبان 9 گذاشت! او در سانرانی خود در

ميدان)خان حمامی مراغه(، شدیدترین حمالت را بر 

دولت  رده سپس از محله خطابه پایين آمده روی 

ای دولت ساعد، » دیوار سفيد با خط درشت نوشت

اگر از این مسند بر نار نشوی ملت ایران شما 

 «!رده بدور خواهد افکندرا مچاله  

 نفت امتياز واگذاری از ك.در مهاباد نيز  ومله ژ
 سه ميتين  در حمایت  رد و شوروی به ایران شمال

مهاباد  در 1323 تير 26 در ك.ژ حزب توسط  ه نفری هزار

 ریحانی علی )احتماتر  ك.ژ اعضای از یکی گردید، تشکيل

ست  ردها ها را دوروس ك(.ژ مر زی ی ميته اعضای از

 درخواست قبال در را ك. ومله ژ دانسته و موضع
 اینگونه ایران، از نفت امتياز گرفتن برای شوروی
 داشت: بيان

 مسایل با ُ رد قوم ... گرامی؛ آقایان و عزیز برادران
 در تنها من امروز اما است مواجه زیادی مشکالت و

گفت. امروزه  خواها سان موضوعات این از یکی مورد

 وجود ُ رد قوم برابر در نفت نام به ایعمده همسئل
اتحاد  اواخر این در هستيد مطلع  ه پنان دارد

 مطرح را ایران شمال نفت استاراج تقاضای شوروی
رد  را پيشنهاد این ساعد دولت اما است ساخته

 از بعد به را مورد این در گيریت ميا و نموده
-سر  شتاب از ساعد دولت پاسخ  رده مو ول جن  پایان
 شوروی اتحاد دولت زیرا است نسنجيده و بوده زدگی
 در را زیادی اقدامات حسنه گذشته سال شش و بيست در

-می  ه پنان و است داده انجام ایران مردم قبال

 سها بر ت خير و این از نيز ُ رد ميليون سه دانيد
 اییپاره شوروی اتحاد اخير، سال سه در اندبرده

  ه داده است انجام ُ ردها رایب را مناسب اقدام
 .نماید فراموش را آن تواندنمی پرستیميهن ُ رد هيچ
 رضاشاه زمان حکومت در باشد برده یاد از  ه  يست
 حقی هيچ ُ ردها به داشت؟ قرار ستمی په بار زیر
 اذیت و نموده را اسير ُ رد بزرگان و بود نشده داده
 یدوره ان،ایر به شوروی ارتش آمدن از پس  ردندمی

 ایران آمد...دولت به سر ُ ردها بيچارگی و بدباتی
 شوروی به ایران نفت امتياز اعطاي از دليل این به

 یتوسعه و موجبات گسترش  ار این  ه دارد هراس
 جن  از پس را شوروی و ایران  شور دو مردم روابط
 مطالبات طرح زمينه این امر، ساخت. خواهد فراها
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 به ایران، مردم نماید.می اهافر را ایران مردم
و  ندارند را قبول ساعد وزیری ناست ُ ردها ویژه

رود  ميان از شوروی و ایران ميان روابط خواهندنمی

 به نفت اگر امتياز  ه دانندمی خوبی به ُ رد مردم
 خواهد ستمدیده ُ ردهای شود، واگذار شوروی اتحاد

 ایجاد الخود اشتغ برای امتياز این ل  بق   از توانست
 آنان فرهنگی بالندگی و رشد به امر این و نمایند

 شوروی  ه اتحاد دانندمی خوبی به ُ ردها  ندمی  مک
 برای را آنها و بوده  وپک ملل نزدیک بسيار دوست

 .داد خواهد یاری خود حقوق  سب
 تمام با تا دانيامی خود یوظيفه ما دليل همين به

 تا داده یاری را ویشور اتحاد طریقی هر از و توان
 تقویت پيش از بيش ایران، در شوروی موقعيت نقش و
خواهد  ما نفع به شوروی موقعيت تقویت زیرا گردد،

 105بود
ها تا پایان جن  جهانی و مطرح شدن اما روس

درخواست امتياز نفت شمال، حتی پشا دیدن  ومله 

 ،ژ اف را نداشتند رهبران  ومله تا این زمان

ها برداشته ی برای نزدیکی به روسهای متعددگام

توان به دیدار بودند  ه به عنوان مثال می

اعضای  ومله ژ اف با مقام سر نسولگری شوروی 

در اروميه اشاره  رد  ه از او درخواست  ردند 

برای آزادی  ردها و تاسيس دولت خودماتاری 

ها پراغ سبزی به  ردها آنها  مک  ند اما شوروی

و  ردها را به دولت ایران  106نشان ندادند

 ردند  ه در پارپوب حواله داده و ن يحت می

ها تنها پس قانون اساسی ایران عمل  نند! روس

از پایان جن  و مطرح شدن نفع اقت ادی خود 

یعنی درخواست امتياز نفت، به  ومله نزدیک 

توان گفت  ه  ومله ژ اف شدند. بنابراین، نمی

حزب از انگلستان نيز  ها بوده، ایندر خدمت روس

بریتانيا  محرمانه مستقل بوده پرا  ه از اسناد

-آید  ه انگلستان در این زمان میپنين برمی

 وشيده ها حکومت ایران و ها  ردها را راضی 

 ند اما ماال  هرگونه تشکيل حکومت از سوی 

 این از هاانگليسي داول،  ردها بود پون بقول م 
 هایعرب كردها، از مایتح صورت در كه داشتند ترس
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 انگليس از اقوام و سایر كردهای عراق و خوزستان
 107كردند.مي حكومت تشكيل برای حمایت تقاضای

ها در ایران برای تحميل های روسوفيلبدنبال تالش

قراداد نفت شمال بر دولت ایران، حسنوف در 

های ی بکلی سری خود به روسيه، از تالشنامه

های ماتل  ایران به نفع ایادی شوروی در شهر

 108شوروی، گزارش مف لی فرستاد!

آنچه عجيب است اینکه پگونه یک روسی بازگشته 

از مرگ و شکنجه پون  افتارادزه، این همه در 

 ند اما پای منافع ملی  شورش روسيه تالش می

هندس، نمایندگان مجلس، همه ایرانی د تر، ماین

منافع ... برای فروش نویسنده و رهبران حزبی

 نند! در تاریخ ملی  شورشان اینگونه تالش می

-ها، كمتر مشاهده شده كه در آن كسانی، اینملت
پنين برقربانی كردن منافع ملی خود در پای 

 د بيگانگان، پای فشرده باشند!.م ال

- ه، حاجی عظيااین بودهانگيزتر اما آنچه حيرت

خان برادر ستارخان به نفع واگذاری امتياز ب ه 

ها، سانران  رده! منابع روسی، تعداد تظاهر وسر

ان د   ه نف ر نوش ته 40000 نندگان تبری ز را 

ترین تعداد در بين شهرهای ایران بوده و گسترده

اوضا  به حدی بحرانی شد  ه تيمس ار خس روانی »

فرمانده ارتش در تبریز دستور تيراندازی داد و 

ر در نتيجه یک نفر  شته و سه نفر زخمی ش دند د

ا تبر در مراسا تدفين فرد  شته شده بيش از  31

خ ان ب رادر نفر گرد آمدند و حاجی عظ يا 50000

  109«.ستارخان در این مراسا سانرانی  رد

خان كه پيش از ستارخان سه برادر داشت: اسماعيل

مشروطه در زمان وليعهد  محمدعلی شاه كشته شده 

ه  ا بگن  اه ب  رادر  و دیگ  ر  غفارخ  ان ك  ه روس

رخان دارش زده بودن  د و ا ن  ون، در زم  ان س  تا

اشغال ای ران توس ط متفق ين و در جری ان نف ت 

شمال، تنها برادر ستارخان یعنی همين عظيا خان 

زنده مان ده ب ود. پگون ه امک ان دارد   ه در 

استبداد ص غير در آن لحظ ات زمانيکه در دوران 

ساز  ه ستارخان با مرگ دست و پنجه ن رم سرنوشت

گردد پيشنهاد پاختيانوف  نسول ر نمی رده حاضمی
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روس را پذیرفته و به زیر بيرق روسيه برود ت ا 

اما سی سال پس از آن، تنها  !؟امنيتش حفظ گردد

گ ردد سانران تظاهراتی می اش،ندهبرادر باقی ما

 ه بر قربانی  ردن منافع مل ی در پ ای روس يه 

ه ا ؟! ما وصا پيرم ردی   ه از روسهفشردپای می

ا دیده و با پش ا خ ود ش اهد ب ردار ش دن هزخا

 110!ها بودهاش توسط روسبرادر و دو برادرزاده
اد دو ب رادر یعن ی س تارخان و این رفتار متض 

خان در قبال روس بيگان ه از  ج ا سرپش مه عظيا

نتيج ه اخ تالف  ،گرفته؟ آیا این رفتار متضادمی

بوده؟ ی ا ف رض  شا ی در بينش و نظر دو برادر 

، ای  ن رفت  ار متض  اد دو ب  رادر دیگ  ر اینک  ه،

ی این بوده  ه بين سرش ت  تع دیات روس يه نتيجه

تزاری با تعدیات دوره روسيه سوسياليستی تفاوت 

 بوده؟!...

-، میهای شا يتی بين آن دوشاید عالوه بر تفاوت

توان بر فرض سومی نيز اشاره  رد  ه در تف اوت 

رفت  اری دو ب  رادر دخي  ل ب  وده و آن اینک  ه: 

ه ای همانندس ازی و انک ار هوی ت اق وام سياست

س ال حکوم ت رضاش اه، اق وام 16ایرانی در طول 

 ل از مر ز دور ساخته و آنان را ه ایرانی را ب

 به بيگانه نزدیکتر ساخته بوده.

در  نار فشار طرفداران واگذاری امتياز نفت 

 ه سند شمال به روسيه در همين زمان، همچنان

 خرداد1945/31ژوئن21دهد در نشان می 6فوق سری

فرمان مها استالين مبنی بر  اوش جهت نفت  1324

گردد در باشی از در مناظق شمال ایران آغاز می

 این سند پنين آمده:

شناسی برای نفت در شمال  ار ا تشاف زمين

شناسی و  ار حفاری ایران با هدف بررسی زمين

-نفت در شمال ایران،  ميته دفا  ملی ت رید می

  ند:

س  ازمان ص  نایع نفتفآذنف  ت ف)آذربایج  ان  .1

نفت(ف فدفت ر  ميس اریای خل ق نف  ت ی ک اداره 

هی  رده  و نظ ارت ب ر هيدروژئولوژیکی سازماند

شناسی برای ذخ ایر نفت ی در ش مال ا تشاف زمين

ای  ران را ب  ه ای  ن س  ازمان بس  پارد...ایجاد 

-مأموری  ت ب  رای جداس  ازی هي  دروژئولوژیکی)آب



 142 انکار و مقاومت.../    

 یر در شمال ایران:شناسی( و انجام  ار ز

پمپ  3ناحيه، از جمله  7پمپ در  10ال ( حفاری

ثابت )حفاری عميق( در مناطق شاهی، بندر شاه و 

پم  پ ثاب  ت )حف  اری عمي  ق حف  اری   4 ميان  ه؛

واح د  3 ساختاری( در مناطق بالاارپای و خ وی؛

حفاری متحرک برای حف اری س اختمانی در من اطق 

 بندر شاه، بابلسر و پهلوی.

 10یک مأموریت شامل -شناسیقيقات زمينب( تح

آباد، تيا در مناطق گرگان، اشرفيه، آمل، خرم

 اردبيل ...-زنجان، تبریز-بالاارپای، جلفا

با مسئوليت دفتر  ميساریای خلق نفت)رفيق 

بایبا وف( و آذرنفت )وزیروف( انتقال تجهيزات 

برای شرو  1945سپتامبر  1حفاری مورد نياز تا 

 111...1945ری در ماه سپتامبرعملی  ار حفا

های مربوط به بدنبال فرمان استالين، حفاری

جستجوی نفت در برخی مناطق شمال ایران توسط 

گردد در اسناد ایرانی نيز پندین ها آغاز میروس

دهند مقامات سند محرمانه وجود دارد  ه نشان می

ها پی برده و به تهران گزارش ایرانی به حفاری

وان مثال، رئيس شهربانی مازندران  نند به عنمی

گزارش مربوط به  ، دردر نامه خود به تهران

-ها در محل هفت تن میحفرپاه و عمليات فنی روس

 نویسد:

در محل نامبرده نگهبانان شوروی مراقبت و از 

 نند...در نه رفتن به نزدیک ممانعت می

محوطه در حد نيا  تن( يلومتری شاهی)هفت

را  يلومتر دورا تا دور آن يلومتر در نيا  

اند و درب ورودی آن سيا خاردار مح ور نموده

ها را با را با تاته و نرده درست شده نرده

اند  ه داخل آن دیده نشود. داخل برگ پوشانده

اند  ه پنج طبقه محوطه یک منجنيق آهنی ساخته

شود و دور منجنيق آهنی با تاته آن دیده می

های د پان د عدد لولهپوشانيده شده و در حدو

آتت ها در محوطه آهنی و پند دستگاه ماشين

 شود...  دیده می

تن  ه سربازان آن محوطه در خانه هفتدر قهوه

 ردند از دو نفر آنها  ه آنجا رفت آمد می

هایی شده دانستند بنحو مقتضی پرسشتر ی می

یکی از آن دو نفر اظهار داشت حفر پاه برای 
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اد  ارگران ش ت نفر و پهل نفر آب است و تعد

ها نگهبان دارد سرباز دومی اظهار داشته  ه 

منظور از حفر پاه جهت نفت است... ه از آب و 

اند و آب را ها بوسيله لوله خاک و سن  گذشته

رود بداخل رودخانه  ه برای  ارخانه شاهی می

  112«ریزند...می

ربانی  ل  شور بدنبال آن، سرتيپ ضرابی رئيس شه

وزیر، محرمانه اطال  داده در رونوشت به ناست

 ارآگاه ویژه  24مهرماه  8شود  ه در تاریخ می

گزارش داد  ه از  ارگران راه آهن خط 

مازنداران شنيده شده  ه پند روز است بين 

ها تن(روسر اه و شاهی در محل معروف به)هفتشي

باشند و مقدار مشغول عمليات فنی و حفر پاه می

آتت آورده و مهندسين و وله و ماشينزیادی ل

باشند و رونوشت غول  ار می ارگران روسی مش

شهربانی مازنداران برای استحضار به  113گزارش

و بدنبال آن، وزارت  114گرددضميمه تقدیا می

امور خارجه ایران در اعتراض به سفارت روسيه 

 نویسد:در تهران پنين می

...از دهرسيطبق اطالعاتی  ه از وزارت  شور 

قامات آن سفارت  بری خواهشمند است به م

فرمائيد از هر  نظامی شوروی در شاهی دستور

-هائیگونه اقداماتی به منظور حفاری در محوطه

اختيار مقامات شوروی است ه  ه موقتا ب

خودداری نمایند په حفاری در خاک ایران بدون 

مجوز قانونی مورد اعتراض دولت شاهنشاهی 

 115است...

 

 و تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان وریپیشه ب 5

خلاالي كه بعدار ب ه  سيدجعفر جوادزاده       

شمسي در  1271وري معروف شد در سالميرجعفر پيشه

از تواب  ع خلا  ال « س  يدلر زی  وه س  ي»روس  تاي 

اي ك ه س يد بودن د آذربایجان در ی   خ انواده

 550د متولد ش د ای ن روس تا در آن زم ان ح دو

خانوار داش ته   ه ا ثرش ان ني ز س يد بودن د 

امروزه در ای ن روس تا ه يچکس   ه من  وب ب ه 

وری باشد نمانده است پ دربزرگ او خانواده پيشه

 ربالیی ميریحيی بوده و پ درش ميرج واد، از زن 
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وری ني ز س يده دوم ميریحيی بوده و مادر پيش ه

س  کينه ب  وده اس  ت ب  ه گفت  ه ری  ش س  فيدان 

وری،ابتدا تح يالت دین ی را فر پيشهروستا،ميرجع

نزد پدربزرگش  ربالیی ميریحي ی فراگرفت ه و در 

س  الگی خوان  دن و نوش  تن را بل  د ب  وده اس  ت 5

وری فرزند ارشد ب وده و دارای دو ميرجعفر پيشه

ميرس ليا و دو خ واهر  های ميرخليل،برادر بنام

صغری بوده  جواهر)رخساره( و سيده های سيدهبنام

س ال  101صغری  ه ح دود  خواهر او سيدههمچنين 

 1271گوی د   ه تول د ب رادرش در عمر  رده م ی

 .116م بوده است1892ش/

رس يده و وری دستش به ده انش م یپدربزرگ پيشه

دارای مال مکنت بود اما پس از مرگش، ب رادران 

ناتنی ميرجواد، ميراث پدر را ص احب ش ده پ در 

مين باع ث وری را از ارث محروم ساختند و هپيشه

رنج  ش و فق  ر او و در نتيج  ه یک  ی از عوام  ل 

مهاجرتش به آذربایجان ش وروی گردی ده در عل ت 

مهاجرت او عالوه بر اختالف ب ا ب رادران ن اتنی 

باید به ظلا و ستا اربابان و ماموران، اوض ا  

وی  ران، ه  رج و م  رگ، غارتگریه  ا و دزدی ه  ای 

موجود در خلاال و روستاهای آن اشاره   رد   ه 

س از ترور ناصرالدین شاه با به سلطنت رس يدن پ

مظفرالدین شاه بيمار، گریب انگير ا ث ر نق اط 

ایران شده بود البته ميرجواد قبل از این ني ز  

بدون خانواده، بارها برای  ار ف لی ب ه ب ا و 

رفته بوده پرا  ه رعایای خلاال ا ث را پ س از 

برداشت مح ول، برای مقابله با فق ر و ب دباتی 

ش دند. جس تجوی   ار راه ی آن س وی ارس م یبه 

بنابراین با و در زمان مهاجرت خانواده، ش هری 

آشنا بوده است این شهر در آن زم ان ع الوه ب ر 

داد ب ه درصد نفت دني ا را تش کيل م ی50 ه این

عنوان مر ز علا، فرهن  و انقالب نيز ب ه ش مار 

 .117آمدمی

 و همين شرایط مساعد، نقش بزرگی در پيش رفت و

وری ترقی خانواده بازی  رد پرا   ه خ ود پيش ه

معلا گردیده یکی از ب رادرانش یعن ی ميرخلي ل 

پزشکی خوان ده بع دا رئ يس بيمارس تان مر  زی 
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گردی  ده و ب  رادر دیگ  رش ميرس  ليا ني  ز در 

لنينگراد به تح يل پرداخت ه مهندس ی تجهي زات 

 .118صنعت آب گردید

رد در م و 1324تير  15باقروف در گزارشی  ه در 

 ند   ه وری به سران شوروی فرستاده قيد میپيشه

وری دو برادر تنی دارد  ه در شوروی زندگی پيشه

 نند  ه یکی از آنه ا در ارت ش س رخ س روان می

 .119رسته پزشکی است

اتف اق 1905تاریخ مه اجرت خ انواده در م ارس 

افتاده و در آس تانه ن وروز وارد ب ا و ش دند 

وری در زرگ پيش هخ واهر ب  سيده جواهر)رخساره(

زمان مهاجرت خانواده به با و) به خاطر ازدواج 

ان ده و و ابتال به بيماری ماتریا( در خلا ال م

اش بدنبال ها از این اند ی بعد خودش و خانواده

 .120اندبيماری درگذشته

سالگی تح يالت دینی و  5ميرجعفر جوادزاده در 

 قرآنی را در روستای خودشان، نزد ميرخليل مالی

پس از مهاجرت نيز در صابونچی به  هده فرا گرفت

دهد او در مورد علت مهاجرتش اش ادامه میدرس

، هایش در زندان رضاشاهها بعد در بازجویيسال

 نویسد:پنين مي

... بلوك خلاال بواسطه شرارت ایل شاهسون شلوغ و در 

ن هستي و معرض تاخت و تاز بود. ما بعد از غارت شد

خانمانمان مجبور شدیا با فاميل و پدر و مادر خودمان 

مسافرت به روسيه بنمایيا براي این كه وسایل زندگي 

 121براي ما هيچگونه باقي نمانده بود

پدرش ميرجواد قبل از مهاجرت به با و، در 

خواهان بوده و جریان نهضت مشروطيت جزو مشروطه

بداد صغير ماهه است11در قيام تبریز در دوران 

شاه در اردوی ستارخان بر عليه استبداد محمدعلی

جنگيده و همين، خود تاثير زیادی بر روحيه 

وری نوجوان و سيزده ساله به جای گذاشته پيشه

ابتدا در حوالی با و  ،بود این خانواده مهاجر

واقع در شبه « بلبله»در یک روستایی بنام 

ه ق به آنان بعدا ب .122جزیره آبشرون سا ن شدند

 گردندمیصابونچی  وچ  رده در آنجا متوطن 

آموز ری نوجوان در مدرسه صابونچی دانشوپيشه

 وشایی بوده و از آنجا  ه درآمد پدر  فاف 
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داد روزی دل به دریا خانواده پرجمعيت را نمی

 اری بدو   ندمیزده از مدیر مدرسه درخواست 

-هبسپارند درخواستش مورد قبول واقع شده و پيش
وری نوجوان بدین ترتيب در همين مدرسه مشغول 

او در این مدرسه همه گونه  ار  شودمیبه  ار 

 داد:  ارهای مستادم مدرسه را انجامانجام می

ها آورد،  السمیداد، زن  مدرسه را به صدا درمی

ها را پاک  رد، دستمال به دست پنجرهرا تميز می

ساله به 14 یا13وری ها پيشه رد، بعضی وقتمی

 .123دادها درس میها به بچهجای معلا

ها او ا ثر وقت خود را صرف در این سال

فراگيری علا  رده و بيشتر اوقات خود را در 

گذرانده و از بين موضوعات بيشتر ها می تاباانه

بعدها  124به تاریخ، ادبيات و فلسفه عالقه داشته

  ه در ایران برای دریافت مجوز نشریه آژیر در

ش امتحان تاریخ و فلسفه داده و اوراق 1321

هایش در این امتحانی او موجود است از پاسخ

ه آزمون، ميزان آشنایی او با فلسفه و تاریخ ب

 .125شودخوبی دیده می

م به حزب 1919وري( در )پيشهسيدجعفر جوادزاده

عدالت) مونيست( پيوسته و در كنفرانس عمومي 

برگزار  1298/  1919ه در اواسط سال حزب عدالت ك

شود و شد به عضویت كميته مركزي حزب برگزیده مي

 1298مهر ماه  28/  1919اكتبر  21در مورخه 

حریت    ، سردبير روزنامة23یعني از شماره 

هاي گردد به دنبال پيروزيارگان حزب عدالت   مي

ارتش سرخ و حضور ناوگان آنها در سواحل جنوبي 

هاي خزر، پایگاههاي انگليسي در قسمتدریاي 

آنها به طرف قزوین  شمالي ایران بر پيده شده و

زمينه مساعدي براي  ، نند در نتيجهنشيني میعقب

هاي علني حزب عدالت پيشرفت و شرو  فعاليت

گردد ورود ارتش سرخ به )=كمونيست(، فراها می

اي به جنبش جنگل باشيده شمال ایران، جان تازه

خان كه مدت پنج سال در ترتيب، قواي كوپ  بدین

نامه فوق جنگل پناه گرفته بودند پس از توافق

یعني دو روز  1299خرداد  14/  1920ژوئن  4در 

بعد از تاليه رشت از قواي انگليسي، وارد رشت 



 147 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

« جمهوري شوروي سوسياليستي ایران»شدند و دولت 

 را بوجود آوردند كمي بعد از ورود ارتش سرخ به

سال داشت بعد از  27وري كه اكنون انزلي، پيشه

سال اقامت در آن سوي ارس، به همراه هيئتي  15

و كبقولي در رسس هيئتي[ از اعضاي حزب كمونيست 

به شمال ایران  1299)عدالت(، در اوایل خرداد 

شود و این در حالي است كه جمهوري اعزام مي

 126تخان تازه شكل گرفته اسجنگل به رهبري كوپ 

با پشتيباني  1299مرداد  9كودتاي سرخ در روز 

ارتش شوروي شرو  گردید و در دولتي كه به 

تشكيل  1299مرداد  13خان در مسركميسري احسان

به « وريپيشه» گردید در دولت كودتا، جوادزاده

عنوان كميسر داخله انتااب گردید در حالي كه 

را ها به عهده « مونيستكا»او مدیریت روزنامه 

اي كه ارگان رسمي فرقه كمونيست داشت روزنامه

. پس از 127ایران و ناشر افكار كميته مركزي بود

شکست نهضت جنگل به تهران آمده و سردبير نشریه 

روزنامه حقيقت  1301گردد اّما در حقيقت می

های سياسی، دیر توقي  گردیده بااطر فعاليت

سالگی با 29در 1300 ند یعنی در ازدواج می

-خان صنيعمع ومه خانا)دختر ميرزا ابراهيا

خانا هميشه به شوهر وفادار و مع ومه الدوله(.

باوبی ها  هوری  بودهمواره در پی آسایش پيشه

تنها  1306. شش سال بعد درهنواختتار می

گردد و بدنبال لد میدر تهران متو پسرش)داریوش(

یط برای حزب گيری رضاخان، شراآن، با قدرت

یا از  ها مونيستگردد ا ثر تر می مونيست سات

گردند ایران خارج گردیده و یا راهی زندان می

 1309 دی ماه 6وری  نيز در سيدجعفری پيشه

 دستگير شده و به مدت ده سال با شماره زندانی

زندان « فرقه اشترا ی» به اتهام عضویت در ،226

پرونده  براساس 128 ندرضاشاه را تحمل می

بااطر  1316اردیبهشت 21زندانش، او در 

-ی ماموران، دست به اعت اب غذا میهابدرفتاری
زند در پرونده زندانش علت اعت اب غذایش بااطر 

 129زندانی ذ ر شده اعتراض به عدم تعيين تکلي 



 148 انکار و مقاومت.../    

وری آمده  ه او را با اما در خاطرات پيشه

اتاق  ن غيرسياسی  و افراد ناجور در یکمجرمي

و  د و البته برای شکستن اعت اب غذانداختنامی

باز ردن دهانش، سرانجام ماموران زندان به زور 

دهان او زخمی و  ،متوسل شده و در جریان آن

  130شود.دندانش شکسته می

وری را پس از تحمل دهسال زندان و اتمام پيشه

 نند و به  اشان تبعيد دوران زندانش، آزاد نمی

ساله بود. در دستور 47ن زمان  نند او در ایمی

 شهربانی در مورد وی پنين آمده:

وری، پسر جواد، زندانی ميرجعفر پيشه

سياسی... ه به بزه عضویت در فرقه 226شماره

محکوم به ده سال  6/10/1309اشترا ی از 

مدت  6/8/1319زندانی مجرد گردیده در تاریخ 

یابد قدغن فرمائيد راجع محکوميتش خاتمه می

ستاالص زندانی نامبرده، نظریه اعالم به ا

 131فرمائيد.

وری بدنبال دستور فوق، دو نفر مامور، پيشه

از زندان مر زی تحویل  29/8/1319را در مورخه

گرفته و به  اشان برده تحویل شهربانی  اشان 

 .132دهندمی

اله جاوید در  اشان با  مک دوستش، د تر سالم

ه مستقر  ه قبل از او بدانجا تبعيد شده بود

 3035گردد، جمعيت  اشان در آن زمان در حدود می

گریش مشهور بود البته در نفر بود فرش و سفال

تابستان نيز عقربهایش ترسناک بود! د تر جاوید 

تنها پزشک این شهر و همسرش )بيکه خانا( نيز 

اش بوده آنها یک خانه دو طبقه با تنها قابله

قه بات مطب و تومان اجاره  رده  ه طب 40 رایه 

 طبقه پایين محل زندگيشان بود. 

وری مدتی در  اشان در خانواده سه نفری پيشه

ای را خانه د تر جاوید بيتوته  رده سپس خانه

 نند و برای تامين هزینه زندگيش نيز اجاره می

وری  یک مغازه خواربارفروشی اجاره  رده پيشه

ای گردد! اما ا ثر اوقات بردر آنجا مشغول می

اطال  از اوضا  جن  جهانی دوم، مشتاقانه گوش 

سپردند  ه با د تر جاوید ب ورت به رادیویی می
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 اشترا ی خریده بودند.

سه هفته قبل از اشغال  شور توسط متفقين،  

به محض انتشار خبرهای  حا ی از خطر جن ، بار 

وری و زندانيان دیگر حکومت رضاشاه، پيشه

سازد اما زندانی می تبعيدی دیگر را دستگير و

ش و سقوط 1320با ورود متفقين در شهریور

وری و دوستانش رهایی یافته به رضاشاه، پيشه

در تشکيل حزب توده در خان گردند و تهران برمی

ميرزا جزو موسسين حزب بوده و اند ی بعد سليمان

گردد نيز از تبریز نماینده مجلس پهاردها می

ش در مجلس از ورود ااما بواسطه رد اعتبارنامه

-ماند و اند ی بعد نيز با دسيسهبه آن باز می
های اردشير آوانسيان از حزب توده نيز اخراج 

گردد. در تهران سردبير و مدیر مسئول آژیر می

  ند.بوده  ه فرقه دمکرات آذربایجان ظهور می

در گ    زارش مف     لی      ه ب    اقروف در 

اولين برای استالين فرستاده برای 1944سپتامبر14

بار از لزوم ایجاد تشکيالتی در آذربایجان س ان 

 رفته  ه بتواند در خدمت سياست روسيه باشد:

...متاسفانه در ایران، ما علي رغا اینک ه  

تشکيالت زیادی داریا اما هنوز ها تشکيالتی  ه 

بتوانند سياست ما را پيش برده و اه داف م ا 

را بوسيله اشااص با نفوذ تحقق باش ند وج ود 

  133اردند

بدنبال این پيشنهاد باقروف، باید به سند    

اشاره  نيا  ه از مهمترین و  7بکلی سری شماره 

ترین اسناد در ارتب اط ب ا تش کيل فرق ه  ليدی

دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاب اد اس ت و از 

از مسکو خط اب « پوليت بورو»باتترین سطد یعنی 

ر به ميرجعفر ب اقروف ص ادر ش ده، ای ن س ند د

نوشته ش ده یعن ی 1324تير1945/15ژوئيه  6تاریخ 

به مسکو فراخوانده ش ده در اول ژوئيه، باقروف 

يه این ت ميا گرفته شده  ه در واقع ژوئ 6و در 

اولين گام برای تشکيل فرقه دمکرات آذربایج ان 

و جمهوری مهاباد  است. براس اس ت  ميا پولي ت 

ت ش ود   ه اق دامابورو قرار بر این گذاشته می

تزم در ش  هرهای آذربایج  ان و غي  ره... ب  رای 
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 2های گریز از مر ز ص ورت بگي رد در بن د حر ت
 این سند پنين آمده:

ایجاد حزب دمو راتيک در آذربایج ان جن وبی 

تحت نام فحزب دمو رات آذربایج انف ب ا ه دف 

ب رای ایج اد ح زب  طل ب.هدایت جن بش ج دایی

ت و دمو رات در آذربایجان جنوبی باید تغييرا

سازماندهی مجدد در شاخه آذربایجان حزب توده 

طلبی ایران انجام شود و طرفداران جنبش جدایی

 از تمام اقشار مردم  وارد این حزب گردند.

گ ردد و در این سند  ه مربوط ب ه  رده ا م ی

 پنين آمده:

 ارهای مناس ب و تش ویقی در مي ان  رده ای 

شمال ایران انجام داده و آنها را ب ه جن بش 

طلبی  شانده ت ا ی ک منطق ه خودمات ار جدایی

 134. ردی تشکيل دهند

وری به در مورد اینکه پگونه سيدجعفر پيشه 

گردد جسته و عنوان رهبر فرقه دمکرات انتااب می

گریاته در برخی اسناد و خاطرات، از آن سان 

های تشکيل فرقه رفته است. با فراها شدن زمينه

اواسط مرداد  وري دردمکرات، احتماتر پيشه

ش، روزنامه آژیر را در تهران به دوستانش 1324

سپرده و عازم  و فریدون ابراهيمي كریا كشاورز

گردد. اسماعيل شمس از فعاتن سياسی تبریز می

وری و سردبير تبریز و از دوستان نزدیک پيشه

ر این زمينه د 2005روزنامه آذربایجان، در مارس

 گوید: می

با روشنفکران و فعاتن تبریز نشس ته مش ورت 

وری را ب ه تبری ز  ردیا ت ميا گرفتيا پيش ه

ای نوشته من، وتیی و پاووش ی دعوت  نيا نامه

وری در دفت ر روزنام ه نامه را به نزد پيش ه

 آژیر بردیا وقتی نامه را دید با اش تياق آن

کينه ح رام شير م ادرم س »را قبول  رده گفت 

اگر قب ول نک نا. آنگ اه آژی ر را ب ه « باد

ه ای تزم را در ای ن همکارانش سپرده و سفارش

خ وص به آنها داد ما بعد از ظه ر هم ان روز 

وری نيز فردای به تبریز بازگشته و آقای پيشه

 .135آن روز بدون سرو صدا به تبریز آمد

در برخی از اسناد شوروی ب ورت غيرمستقيا در 
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وری در راس فرقه دمکرات س ان تااب پيشهمورد ان

-رد پيش هرفته مثال در یکی از این اسناد در مو

-حسن حسن1323بهمن  24وری پنين آمده است  ه در 
اف رئيس گروه  ار نان سياسی آذربایجان ش وروی 

او فرس تد صفحه به باقروف می 67گزارش مهمی در 

ضمن یادآوری شرایط مناس ب فعل ی ب رای تش کيل 

نویس د   ه ا ن ون دمکرات آذربایجان، م یفرقه 

دولت ای ران در آس تانه س قوط ق رار گرفت ه و 

طلبانه در بين مردم آذربایج ان احساسات استقالل

ها زنده است لذا باید هرپ ه بر عليه تسلط فارس

الملل ی ني ز زودتر وارد عمل ش د، ش رایط ب ين

مستعد این مسئله است و همزمان با شکست هيتل ر 

اید عملی گردد و متفقين در مقابل  ار  ار باین

قرار گيرن د و ب رای رهب ری  اره ا  انجام شده

 ن د   ه هرپن د در تبری ز اف راد پيشنهاد م ی

ه ا شرافتمند برای رهبری حزب و  ار در اتحادیه

و ادارات وجود دارند ام ا تع داد آنه ا   افی 

های دمکرات نيستند لذا بهتر است از آذربایجانی

تفاده  رده آنها را به تبریز آورد در تهران اس

وری مدیر روزنامه آژی ر را ب ه و سيدجعفر پيشه

 .136 ندها ذ ر میعنوان یکی از این آدم

 ه در گزارش یميلي انوف ب ه بعدا نيز همچنان

ميرجعفر باقروف در م ورد پ س از تش کيل فرق ه 

-آذر دیده می29دسامبر/ 20دمکرات آذربایجان در 

 نویسد:شود او می

های ما ت ميا گرفت   ه ب رای ایج اد ازمانس

تع دادی از  تشکيالت فرقه دمکرات آذربایج ان،

افراد با نفوذ را از ایران ب ه ب  ا و دع وت 

 ند پس از مذا رات زیاد ت ميا گرفته شد   ه 

فرقه دمکرات آذربایجان  تازه تاسيس را بدس ت 

وری  یکی از افراد پرنفوذ یعنی سيدجعفر پيش ه

 137بسپارد...

-البته یوس  افتااری در خ اطرات خ ود م ی   
ها برای بدست گ رفتن رهب ری فرق ه گوید  ه روس

دمکرات به سراغ او رفته بودن د ول ی او قب ول 

رسد ادعای افتااری اما به نظر نمی 138نکرده است

درست باشد، اوت در اسناد روسی مربوط به فرق ه 
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دمک  رات آذربایج  ان مطلب  ی در م  ورد ادع  ای 

-ها پگون ه م یثانيا روس ،ود نداردافتااری وج

  ه او از توانستند به او اعتماد  نند در حالی

دوره زندان رضاشاه از ماالفان سرسات اس تالين 

بوده و پس از سقوط رضاشاه نيز در مقاب ل ح زب 

توده قرار داشت و فشار به افتااري و همفكرانش 

كه س رانجام در  از سوي حزب توده به حدي رسيد 

، یوس  افتااري در روز روش ن 1324ند بيستا اسف

توسط عوامل حزب توده در تهران ربوده شده و به 

-زندان شا ي رضا روستا منتقل شد! و با دسيس ه
ه  ای اردش  ير آوانس  يان، اتحادی  ه ك  ارگران و 

برزگران وابس ته ب ه  یوس   افتا اري و خلي ل 

آذر از دست آن ان خ ارج ش ده و آنه ا از انقالب

 .139تبریز رانده شدند

تب  اط ب  ا ظه  ور فرق  ه ني  ز در ار 9در س  ند 

 دمکرات، پنين آمده:

پ   س از اع   الم موجودی   ت فرق   ه دمک   رات 

ههای عالقمند ب ه آن، آذربایجان، افراد و گرو

ه ای ماتل   از آن حمای ت  نن د با پاپ آگهی

ب ورت ارگانيک  ميته ای التی ح زب ت وده در 

تبریز را وارد فرقه دمک رات   رده و  ميت ه 

ه در تبریز با رغبت خاطر انحالل خ ود حزب تود

را اعالم  رده و به فرقه بپيوندد و اعضای آن 

 .140عضو قرفه دمکرات گردند

وري و شبستري پس از بنابراین، در تبریز پيشه

گيرند كه صادق پادگان، يا ميمذاكرات زیاد ت م

ل وقت حزب توده در تبریز را بسوي خود جلب مسئو

ال  از جریان تشكيل نمایند، پادگان پس از اط

كند و بعد از سه فرقه دمكرات، آن را قبول مي

گيرند پس از اعالم فرقه روز مذاكره، ت ميا مي

وري و شبستري، پادگان نيز دموكرات از طرف پيشه

با سران حزب توده صحبت كرده و زمينه ادغام دو 

شهریور گروه  3اوت/ 25حزب را فراها نمایند در 

ی، پادگان و شبستری برای ورپيشه ن فره سه

برنامه و نظامنامه فرقه و نحوه  نویستدوین پيش

با ميرج عفر ب اقروف و دستيارانش  آن، اعالم

اف مالقات  ردند. ارهای اف و یعقوبآتا شی
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مقدماتی و بيانيه فرقه دمکرات تکميل شده و پس 

از تایيد و ت حيد در با و ، برای تایيد نهایی 

 ده شد. به مسکو فرستا

شهریور كه 12وري بيانيه پس از آن، پيشه

ماده بود به دو زبان آذري و فارسي  12شامل

گذارند تا بعد از امضاب  نویسد و قرار ميمي

شهریور  12تعدادي از آزادیاواهان، در روز 

 منتشر كنند.

شهریور، مردم تبریز شاهد  12در اول صبد 

تجار، نفر از افراد  80ایی با امضای اعالميه

سياستمدار، روشنفکر، روحانيان ...به زبان 

خواست به تر ی بر دیوارها بودند  ه از آنها می

شهریور اولين 14صفوف فرقه بپيوندند. روز 

شماره روزنامه آذربایجان در تبریز منتشر شد و 

خورد: وری به پشا میدر آن، این تيتر از پيشه

 «.حزب ما آغاز به  ار  رد»

، ایجاد فرقه دمکرات در دستور به محض اینکه

گيرد نقل و انتقاتت قوای ها قرار می ار روس

روسی  ه در ایران حضور داشتند در آبان ماه 

گردد  ه البته حکومت ایران در سندی آغاز می

ضمن اشاره به این نقل و انتقاتت در صدد 

اعتراض برمی آید و وزارت امور خارجه در 

دليل این نقل و  ،یادداشتی به سفارت روسيه

-از وزارت  شور اطال  می» پرسدانتقاتت را می
دهند  ه اخيرا در تمام نقاط شمالی ایران  ه 

نيروهای شوروی توق  دارند نقل و انتقاتت پی 

در پی افسران و سربازان سرخ با اسلحه و مهمات 

توان آنرا ساده تلقی نمود و آید  ه نمیبعمل می

آب و هوا و استراحت ت ور  رد برای تغيير 

 .141«افراد است... 

اندكي پس از بيانيه فرقه دموكرات، انجمن 

شهریور( و  14آذربایجان به رهبري شبستري )در 

هاي كارگري استان آذربایجان )شوراي اتحادیه

شهریور(  16)در  ریامتحده( به رهبري محمد بي

ستور به فرقه پيوستند. در همين زمان، به د

ها و بدون اطال  رهبران حزب توده در تهران، روس
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تشكيالت گسترده حزب توده آذربایجان نيز به 

فرقه دمكرات پيوست هر پند الحاق تشکيالت حزب 

توده به فرقه دمکرات، اعتراض بسياري از سران 

. اما آنها 142حزب توده در تهران را برانگيات

 ه در  هاست پرادانستند  ه این ت ميا روسنمی

 ه مربوط به تشکيل فرقه دمکرات است  7سند 

 پنين آمده بود:

... برای ایجاد حزب دمو رات در آذربایجان 

جنوبی باید تغييرات و سازماندهی مجدد در 

انجام شود و شاخه آذربایجان حزب توده ایران 

طلبی از تمام اقشار طرفداران جنبش جدایی

 .143مردم  وارد این حزب گردند

احد یعق وب اوف س فير اتح اد 1945گوستو در ا 

آی د و جماهير شوروی از ته ران ب ه تبری ز م ی

وظيفه اصلی او الحاق شعبه ایالتی حزب توده به 

 6اق، در قه دمکرات است  ه بدنبال ای ن الح فر
سپتامبر باقروف نامه زیر را ب ه اس تالين م ی 

 نویسد:

امروز پلنوم  ميته تبریز حزب توده برگ زار 

و شعبه تبریز حزب ت وده ب ا فرق ه خواهد شد 

 دمکرات آذربایجان یکی خواهد شد.

بدنبال این ت ميا، بالفاصله در ایران در 

شهرهای ماتل  آذربایجان، شاهد تغييرات ماتل  

های ش ه از گزارگردیا، همچناندر این راستا می

آید شهربانی از شهرهای ماتل  آذربایجان برمی

ن، تشکيالت حزب توده در تمام شهرهای آذربایجا

شهر مشکينگردند: از تبدیل به فرقه دمکرات می

رسد  ه در مراسمی  ه از مهر گزارش می 28در 

سوی حزب توده آن شهر برگزار گردید سه نفر در 

خ وص تبدیل حزب توده آن شهر به فرقه دمکرات 

. در نمين فرمانده ژاندارمری 144سانرانی  ردند

اد  ه مالخليل اشراقی، آن شهر، محرمانه گزارش د

اهالی  5/7/24ع ر روز»ننه  رانی و حسين فالح 

را در ميدان جمع  رده و به منظور اعالم اینکه 

حزب توده ملحق به حزب دیمو رات گردیده و از 

این به بعد افراد حزب توده پایبند مقررات 

قانونی را  ه از طرف حزب دیمو رات وضع گردد 
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 .145«.باید از آن پيروی  نند..

بنابراین، اعتراضات افراد حزب توده مانند 

اردشير آوانسيان برای الحاق تشکيالت حزب توده 

جایی نرسيد و بزودی مجبور ه به فرقه دمکرات ب

 ه در سند شدند با آن  نار بيایند پون همچنان

بات گفته شد ت ميا آن را برادر بزرگ در شوروی 

رای ی اجنيز برا 1324تير  22گرفته بود! و در 

ی  ه به مالکن  دستور مسکو، باقروف در تلگراف

گوید  ه دبير  ميته مر زی ارسال  رده می

های حزب توده باید به فرقه ملحق سازمان

 .146گردند

-امروزه از اسناد محرمانه شوروی پنين برمی 

دنبال آن دستور، در اگوست ه آید  ه ب

اف سفير شوروی در احد یعقوب 1324مرداد/1945

آید و تنها ماموریت او از ران به تبریز میای

این سفر، الحاق شعبه آذربایجانی حزب توده به 

 /1324شهریور15فرقه دمکرات آذربایجان بود و در 

ای ميرجعفر باقروف در نامه 1945سپتامبر  6

 دهد  ه:محرمانه به استالين، اطال  می

امروز پلنوم  ميته آذربایجان حزب توده  

ود و شعبه آذربایجان حزب توده با شبرگزار می

 .147فرقه دمکرات آذربایجان متحد خواهد شد

دكتر كشاورز در همين زمان، در م احبه با 

خبرنگاران، هرگونه رابطه بين حزب توده و فرقه 

 گوید:دموكرات را رّد كرده می

حزب توده ایران با فرقه دموكرات آذربایجان 

توده در اي ندارد، كميته ایالتي حزب رابطه

اي آذربایجان در حدود دو ماه قبل اعالميه

صادر كرده و انف ال خود را از حزب توده 

اعالم و به حزب دموكرات آذربایجان پيوست و 

تواند البته ی  فرد مطابق نظامنامه حزبي نمي

 .148در دو حزب عضو باشد

ها، حزب توده به اّما اندكي بعد با فشار روس

یكي « ظفر»دهد و ن میحمایت از فرقه دمکرات ت

هاي وابسته به حزب توده، ضمن حمایت از روزنامه

 نویسد:از شعارهاي فرقه دموكرات می
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پرستان ایران را آنچه اكثر به اصطالح ميهن

سازد، آرزوي به زبان مادري سان آشفته مي

به این  …است  …گفتن ملت آذربایجان 

پرستان باید گفت كه شناسائي زبان آذري ميهن

به عنوان ی  زبان رسمي، تماميت ارضي ایران 

را تهدید ناواهد كرد وجود سه زبان رسمي در 

سوئيس، وحدت آن دولت را تضعي  نكرده است 

ولي اگر از پذیرفتن واقعيت و شناسایي وجود 

زبان آذري خودداري كنيا، اقليت بزرگي را از 

خود رانده و بنابراین ایران را تضعي  

 .149خواهيا كرد

ین، مطالعه سير حوادث از سقوط ابربنا

دیکتاتوری رضاشاه تا ظهور فرقه دمکرات 

دهد  ه فشارها و انکار زبان آذربایجان نشان می

باعث  و هویت مردم آذربایجان در دوره رضاشاه

شد كه پس از بوجود آمدن فضاي نسبتار آزاد بعد 

 های متعددي از سویاعتراضات و مقاومت 1320از 

مردم آذربایجان و  ردها شکل بگيرد، به طوري 

كه قبل از ظهور فرقه دمكرات، تكيه بر 

ها در در اكثر مطبوعات و تشکل« مظلوميت زباني»

شود اما با فشار آذربایجان و  ردستان دیده مي

ها، پس از ظهور فرقه دمکرات و ت ميا روس

ها همگی آذربایجان و جمهوری مهاباد، این تشکل

رقه دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات جذب ف

گردند به عنوان مثال روزنامه  ردستان می

بود و « جمعيت آذربایجان»آذربایجان  ه، ارگان

به همت افرادي پون اخگري، هالل 1320در مهر 

ي و شمس ، رحيمي، رزیان، پاووشي، شبسترناصري

 پس از ظهور فرقهدر تبریز شكل گرفته بود و 

گردد همين ارگان فرقه دمکرات می ،دمکرات

در این  1320روزنامه، پهار سال قبل از این در 

 زمينه پنين نوشته بود:

سبب بدباتي آذربایجان پيست؟ علت اصلي، 

فقدان وحدت بين ملت آذري است. دیگران 

اند به خاطر تفرقه داخلي با وص بين توانسته

 سني و شيعه، ارمني و مسلمان، دهاتي و

ایلياتي، كرد و آذري ما را استثمار كنند و 

آلت دست قرار دهند. تنها زماني خواهيا 
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توانست حقوق خود را تأمين كنيا كه این 

اختالفات را كنار بگذاریا و در برابر 

هدف اصلي ما  …استثمارگران تهران متحد شویا 

حمایت از حقوق دمكراتي  مردم در استفاده از 

 زبان مادري است.

آن اس  ت ك  ه دول  ت قب  ول كن  د ك  ه وق  ت 

آذربایجاني فارسي زبان نيست و نب وده اس ت. 

زبان رسمي و مادري ما آذربایجاني اس ت. م ا 

هر په در توان داریا براي ترویج زبان مادري 

خود در مدارس و ادارات دولتي انجام خ واهيا 

كردن د زب ان م ا را داد. آنهایي كه س عي مي

 .150عوض كنند نابود كنند، باید نظر خود را

بنابراین، تا يد بر زبان مادری توس ط اق وام 

ت  رک و    رد تنه  ا مرب  وط ب  ه فرق  ه دمک  رات 

ه ا آذربایجان یا جمهوری مهاب اد و دخال ت روس

نبوده بلکه پ س از س قوط دیکت اتوری رضاش اه، 

شعار و خواست ا ثریت فعاتن ای ن اق وام ب وده 

است بطوریکه قبل از ظهور فرق ه دمک رات، حت ی 

تي ناستين كنگره ایالتي حزب توده، با ش ركت وق

در  1323دي م اه  21نماین ده در  150نزدی  ب ه 

تبریز برگزار گردید در طول كنگره، نماین دگان 

تر ی، ضمن حمای ت ش دید از زب ان تر  ی، آرزو 

داشتند كه این زبان، دومين زب ان رس مي در آن 

ایالت گردد. بعدها حت ي در كنف رانس دوم ح زب 

در ته ران برگ زار  1324در مرداد ماه  توده كه

هم  ان از ك  ه نماین  ده م گردی  د احم  د حس  يني

آذربایجان بود از سان گف تن ب ه زب ان فارس ي 

براي اعضاي كنفرانس سرباز زد و رئيس كنفرانس، 

ب ه عن وان مت رجا  مجبور شد كه از علي ش ميده

 .151استفاده كند

ل فرقه دموكرات، وقتي اندكي قبل از تشكي

كميته مركزي حزب توده در تهران، ت ميا گرفت 

را با اختيارات تام، جهت ساماندهي  خليل ملكي

و انجام بعضي اصالحات در سازمان ایالتي، به 

آذربایجان بفرستد او در تبریز با ماالفت شدید 

گروههاي ماتل  ما وصا مهاجر قرار گرفت  ه 

زبان و هویت تر ی داشتند ملكي در  تا يد بر

نویسدكه اغلب مهاجران حزبي و حتي خاطراتش مي



 158 انکار و مقاومت.../    

-از من ناراضي بودند كه سانراني»، ریامحمد بي

و به « گرفتهاي من به زبان فارسي انجام مي

ها، به خواستند كه در سانرانياصرار از او مي

آنها زبان تر ی صحبت كند. ملكي در جواب 

 نویسد:مي
همانطور كه من با زبان تركي دشمني ندارم، 

با زبان فارسي نيز دشمني ندارم. ما ها 

ایراني هستيا و تمام ادبيات و علوم را به 

طور غني در زبان فارسي داریا. حتي در 

ي اطاق هر دهاتي آذربایجان دیوان حافظ طاقچه

 …152و سعدي مانند قرآن وجود دارد

ت و زبان تر ی، تنها شعار اّما مسئله قومي

مهاجران نبوده بلكه پس از سقوط رضاشاه، در 

واقع دغدغه اكثر نویسندگان، با وص شاعرانی 

گفتند. بود كه به زبان تر ی و یا  ردی شعر مي

هاي كارگري بنيانگذاران حزب توده و اتحادیه

وابسته به آن، بيشتر تمایل داشتند كه 

تقليل ساعات كار  شعارهایي پون: آموزش رایگان،

روزانه، برابري و حقوق زنان را مطرح كنند نه 

هاي قومي و زباني با حكومت كه درگير كشمكشاین

مركزي بشوند. اّما به ميزاني كه سران حزب 

توده، ابعاد قومي را نادیده گرفتند هر دو 

وري و قاضی محمد به بهترین رهبر یعنی پيشه

كه ند بطورينحو، از این شعارها استفاده كرد

هاي ایالتي و وتیتي و استفاده از ایجاد انجمن

زبان تر ی و  ردی در مدارس و ادارات استان، 

به شعارهاي اصلي در فرقه دمكرات و جمهوری 

وري پس اي كه پيشهمهاباد بدل گردید. در مقاله

از دو روز از اعالم ظهور فرقه دموكرات، در 

روشنفكران  روزنامه آذربایجان نوشت در مقابل

پایتات مانند محمود افشار)سردبير مجله آینده( 

، كه زبان تركي را تحميلي از سوي و عباس اقبال

دانستند موضع ساتي گرفت. مي« هاي وحشيمغول»

 نویسد:روي در این روزنامه پنين ميپيشه

كنند و آنهایي كه به زبان ما توهين مي...

زبان بر ما تحميل شده مدعي هستند كه این 

هاي سده است، دشمنان قسا خوردة ما هستند در

اند گذشته، بيشتر دشمنان آذربایجان كوشيده
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تا زبان زیباي ما را خفه و خاموش سازند. 

خوشباتانه همه آنها شكست خورده و زبان ما 

زنده مانده است. روشنفكران تهران باید درك 

، بلكه گذرا نيست كنند كه آذري، ی  لهجة

هاي عميق مردمي است. این زباني خالص با ریشه

ها و اشعار زبان افزون بر داستانها، حماسه

مردمي، آثار ادبي شعرا و نویسندگان با 

 153گيرد...استعدادي را نيز در بر مي

او پس از اعالم موجودیت فرقه دم وكرات، موض ع 

فرقه را در قبال زبان تركي، ب ه عن وان زب ان 

ك رد و ت ا غيرقابل م  الحه ذك ر  رسمي استان،

آنجا پيش رفت كه خواستار پاتیش زبان ترك ي از 

 .154هاي زبان فارسي و عربي شدواژه

ای به عنوان در مورد انتااب روزنامه 9در سند 

در ای ن » ارگان حکومت فرقه دمکرات پنين آم ده

مدت باید به تهي ه و ت دوین اساس نامه ح زب و 

ص دای »رس می آن بن امای به عنوان ارگان نشریه

اما پ س از تش کيل  .155«اقدام گردد «آذربایجان

و « جمعي  ت آذربایج  ان»فرق  ه دمک  رات و الح  اق

رهبران آن به فرقه دمکرات، روزنامه آذربایجان 

نيز  ه ارگان این تشکيالت بود به عنوان ارگ ان 

 گردد.فرقه دمکرات انتااب می

ش  هریور فرق  ه دم  وكرات داراي  12بياني  ه 

بود و همين، علتي ب راي ج ذب  هاي مترقيبرنامه

مردم ما وصا در مراحل اوليه كار فرقه دمك رات 

هاي فرق ه در بياني ه بوده است. رئ وس برنام ه

 عبارت بودند از:
خواستار اعطاي ماتاریت مدني و آزادي      

داخلي با حفظ استقالل و تماميت ایران، ایجاد 

ان آذري انجمنهاي ایالتي و وتیتي، تدریس زب

در مدارس ابتدایي آذربایجان تا كالس سوم و 

تدریس زبان فارسي فقط در كالسهاي باتتر به 

نام زبان دولتي برابر با زبان آذربایجاني، 

تشكيل دارالفنون ملي، توسعه صنایع و 

ها، مبارزه با بيكاري، توسعه تجارت كارخانه

وایجاد راههاي تجاري و راههاي ترانزیتي جهت 

اي صادراتي، توجه به عمران و آبادي كاته

شهرهاي آذربایجان، تأمين احتياجات دهقانان 
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و كشاورزان و حذف بعضي از مالياتهاي غير 

قانوني، مبارزه با بيكاري بوسيله ایجاد 

ها، توسعه تجارت و توسعه تشكيالت كارخانه

هاي نمایندگان آذري از كشاورزي، افزایش كرسي

شوراي    ندگان مجلس نفر به ی  سوم نمای 20

ملي، م رف نيمي از مالياتهاي وصولي در 

 156آذربایجان...

روز بيست و دوم شهریور ماه، سران فرقه      

در منزل محمدتقي رفيعي گرد آمدند و كميته 

تشكيالتي موقت فرقه را مركب از یازده نفر به 

وري و معاونت شبستري انتااب ریاست پيشه

هاي ریا )رئيس اتحادیهكردند در این جلسه، بي

كارگري( رهبري فرقه دمكرات را پذیرفت و 

نيز،  و زین العابدین قيامي صادق پادگان

ت ميا كنفرانس ایالتي حزب توده مبني بر، 

الحاق آن حزب به فرقه دمكرات را به استحضار 

یخ رسانيدند و همچنين در این جلسه، تار

به عنوان روز تشكيل اولين كنگره  10/7/1324

فرقه دمكرات تعيين گردید. بدین ترتيب 

مهر ماه با شركت  10ناستين كنگره فرقه در 

نفر، كه از شهرهاي ماتل  و ق بات  247

آذربایجان به تبریز آمده بودند تشكيل گردید 

شركت كنندگان از طبقات ماتل  اجتماعي بودند 

سه روز ادامه پيدا كرد و  این كنگره به مدت

اصل بود  51اي را كه مركب از كنگره اساسنامه

به ت ویب رساند و از این تاریخ مبارزه و 

درگيریها فرقه دمکرات با دولت مر زی بر سر 

-تسلط بر آذربایجان به مدت سه ماه شکل می

تشکيل حکومت به باش  1324آذر21گيرد و تا 

  ند.پيدا میوری  ادامه وزیری سيدجعفر پيشه

اي در پراكنده هايقبل از این، درگيري   

شهرهاي ماتل  آذربایجان وجود داشت اّما با 

ها شكل منظا تشكيل گروه مسلد فدائيان، درگيري

و منسجا به خود گرفت. در عرض این ی  ماه، 

فرقه به تقویت و سازماندهي گروههاي مسلد 

ش فدایيان و همچنين جذب افراد جدید و آموز

نظامي در شهرهاي ماتل  آذربایجان پرداخت تا 
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هاي ارتش شود. برای آماده براي تساير پادگان

ا تبر  21 /1324مهر  29این منظور در 

ميرجعفر باقروف به اتفاق ژنرال ماسلنيک  1945

-فرمانده منطقه نظامی با و نامه خيلی محرمانه

ای به توروف بریا  ميسر امور داخلی روسيه 

اقدامات صورت گرفته زیر را به اطال   نوشته و

 رسانند:او می

فر از ماموران اجرایی با تجربه ن21

شوروی انتااب « ک.گ.ب» ميساریای امور داخله 

شدند تا عليه افراد و سازمانهایی  ه مزاحا 

توسعه خودماتاری در آذربایجان ایران هستند 

اقدام  نند این افراد باید از افراد محلی، 

پارتيزانی تشکيل دهند. برای  مک به گروههای 

نفر جنگجو از  ار نان فعال  75آنان 

های ویژه  ه مدتهاست با ارگان« الاوزها»

مربوط هستند و در « ک.گ.ب»وزارت داخلی و 

انجام اقدامات ویژه نظامی بارها بکار گرفته  

اند. ماموران عمليات و اند اخت اص یافتهشده

شهرهای تبریز، جنگجویان در درجه اول به 

شوند بعدا اردبيل، ميانه و مراغه اعزام می

گروههای دیگری به مناطق دیگر اعزام خواهند 

شد. برای این افراد از پوشش معاونت 

فرمانداری نظامی  ه در شهرهای ایران مستقر 

هستند استفاده خواهد شد و جنگجویان نيز به 

ها معرفی عنوان اعضای عادی این فرمانداری

 ند شد...خواه

آنها قبل از اینکه به ایران فرستاده شوند 

های آمادگی سياسی، نظامی و در با و دوره

 157اجتماعی خواهند گذراند

مشا ات افراد اعزامی ب ه  ،در آخر این نامه  

ایران آورده شده و نام ه ب ا درخواس ت هزین ه 

-نگهداری آنان در ایران به این صورت پایان می

نه  ا م  دت زی  ادی در از آنج  ا    ه آ»...یاب  د

آذربایجان خواهند ماند لذا برای هزین ه آن ان 

لایر تا  يص داده  100000 نيا دستور دهيد خواهش می

 158«شود

شهربانی سراب گزارش داد  ه  10/8/24در 

فرقه دمکرات متينگی برگزار  رده و  28/7/24در
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آنجا یعنی سيدمحمدی  جالب اینکه خود مالکين

غری از تشکيل دهندگان و آقا علی اصهاشمی و عزت

فرمانده  24/8/24در  159سانرانان متين  بودند

دو  اميون  ،دسته سراب گزارش داد  ه در شب

ها در اختيار افراد فرقه اسلحه از طرف روس

گذاشته شده و در محال دیزمار دو  اميون اسلحه 

بين رعایا پاش گردیده در همين روز، دسته 

خلع سالح و  فدائيانشير از طرف نظامی عجب

فرقه افتاده  فدائيانزندانی شدند و شهر بدست 

و راه ارتباطی بين تبریز با مراغه و مياندواب 

 را قطع  ردند.

تظاهرات  ،نوامبر از طرف فرقه 12در    

متعددی در شهرهای ماتل  آذربایجان صورت گرفت 

فرقه دمکرات اقدام به مسلد  ردن  ،بدنبال آن

ابله و درگيری قوای نيروهای خود  رده و مق

در  .فرقه دمکرات با نيروهای دولتی عملی شد

همين زمان، دولت برای تحکيا وضعيت نيروهای 

خود و مقابله با افراد مسلد فرقه و اوضا  

متشنج آذربایجان در صدد اعزام دو گردان سرباز 

و یک دسته ارابه جنگی و یک گروهان ژاندارم  

ربایجان برآمد به فرماندهی سرهن  امجدی به آذ

اعزام نيرو به  1324آبان26 مقامات ایرانی در

آذربایجان را از مقامات روسيه و سفارت شوروی 

ها، دو درخواست  رده اما عليرغا ماالفت روس

گردان مذ ور از تهران بسوی تبریز به راه 

افتاد آنها شب را در  رج  ه در آن زمان 

ماه آبان 28روستایی بيش نبود بسر برده و در 

بطرف قزوین به راه افتادند این دو گردان با 

رئيس ستاد  ل ارتش شوروی دستور ژنرال آلکسی 

آباد بين تهران و قزوین توسط قوای در شری 

 2فرماندهی سرهن  اسميرنوف در ساعت ه روسی ب

آبان متوق  شده و بعد از معطلی  29 بعد از ظهر

ه آذر ماه ب 23نزدیک به یک ماهه، سرانجام در 

 .160گردندتهران باز می

آید  ه در همين ها پنين برمیاز گزارش  

زمان، تنشها در مراغه نيز آغاز شده و یک هزار 



 163 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

مهر مراغه توسط  بيری مسلد شده نفر در خوشه

آماده حمله به مراغه و بناب بودند و در ميانه 

نيز رعایا مسلد شده سيا تلگراف را قطع  ردند. 

شوروی در تبریز مانع  در همين زمان، مقامات

شدند  ه هيچ نيروی نظامی از لشکر تبریز می

از طرف گروههای  برای  مک به نواحی مورد حمله

 161فدایی خارج گردند.
برطبق گزارش فرماندار اردبيل، در آستارا    

ميرایوب شکيبا پهره پيشکسوتی  ه قبل از این 

وری آشنا و دوست بوده در زندان رضاشاه با پيشه

هایی در اوایل مهرماه وارد همراه اعالميه به

آنجا شده و فرقه دمکرات را در آنجا تشکيل 

 1324و سپس در آستارا در پنجا آذرماه 162داده

عوامل فرقه دمکرات به ژاندارمری حمله  رده پس 

از دو ساعت زدوخورد، ژاندارمری را تساير  رده  

ها، سرهن  ظهيرنيا به همراه و در این درگيری

اند و مهاجمين  نترل شهر را نفر  شته شده سه

 .163اندبدست گرفته

احتشامی فرماندار اردبيل در دها آبانماه   

ش. به وزارت  شور گزارش داد  ه  یک عده 1324

دویست نفری از اعضای فرقه دمکرات و مهاجرین 

حسين به رهبری حسين جودت، عزیز فرهنگی و خان

ه و مدیر و مظفر دبيرستان صفوی شهر را گرفت

ا پایگاه افراد دبيرستان را اخراج  رده آنجا ر

 .164اندهخود ساخت

ها  ه به  مک و پشتيبانی ارتش این درگيری

گرفت ادامه پيدا  رده و سرخ در ایران صورت می

فرقه دمکرات آذربایجان  1324آذر21در نهایت تا 

توانست  نترل شهرهای ماتل  آذربایجان را بدست 

 خود را مستقر  ند.گرفته و دولت 

ابتدا، طرفداران فرقه دمکرات تظ اهراتی در  

سراسر شهرهای آذربایجان ایران برگ زار  ردن د 

 ه باقروف در گزارشی ب ه تع داد نف رات ش ر ت 

و  165 ن د ننده در ش هرهای ماتل   اش اره م ی 

خواستار انتاابات مجلس ملی آذربایجان شده   ه 

 1324ب انآ29ن وامبر/ 20اند ی بع د، در ت اریخ 

مجمع ملی آذربایجان در سالن تئاتر شهر تبری ز 
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افتت  اح ش  د و نماین  دگان از هم  ه من  اطق 

ب ه  ام اآذربایجان در این جلسه ش ر ت  ردن د 

استثنای نماین دگان اردبي ل و س راب،   ه ب ه 

واسطه برف شدید و بسته شدن راهه ا نتوانس تند 

به موقع برسند. اولين جلسه با س انرانی ح اجی 

ترین نماینده و ب رادر س تارخان ن، مسنعظيا خا

ه ای جن بش ترین پهره ه به عنوان یکی از قدیمی

آغ از گردی د.  بوددمو راتيک آذربایجان ایران 

ن وامبر  21باقروف در گزارشی ب ه اس تالين در 

 نویسد:در این زمينه پنين می 1945

اولين جلسه مجمع ملی آذربایج ان در مي ان  

گرفت در جلسه ش بانه  شور و شوق زیادی انجام

وری، رئ  يس فرق  ه مجم  ع ني  ز س  يدجعفر پيش  ه

دم   و رات، گزارش   ی در م   ورد وض   عيت در 

آذربایجان ایران و وظ ای  جن بش دمو راتي ک 

ارائه داد. تبریز آرام اس ت، ح وادثی وج ود 

 .166ندارد

آذر گ زارش  1نوامبر/22باقروف در نامه مورخ  

ه و  ند  ه فرقه دمکرات بر تبری ز مس لط ش دمی

 21. در 167تم  امی ادارات را در دس  ت خ  ود دارد

آبان مجلس ملی آذربایجان در  نگ ره  30نوامبر/

انتا اب نف ر  39ملی مر ب از  ایخود، یک  ميته

مردم را برای خودماتاری  یها نگره درخواست  رد

آذربایجان در پارپوب ایران ت  ویب   رده و در 

و  ای، آن را ب رای دول ت ای رانطی یک اعالمي ه

از آنج ا  168برخی  شورهای دمو راتيک فرس تادند

تجرب ه  ش ورداری نداش تند از  ، ه سران فرق ه

با و خواسته شد برای اداره هر وزارتاان ه ی ک 

نفر مش اور غيررس می اع زام  نن د ب اقروف در 

دس  امبر درخواس  ت دول  ت مل  ی  19ای در نام  ه

آذربایجان را ب ا اس تالين، مولوت  ، بری ا و 

ای ن  نيز باقروف خودشو ن گذاشت مالکن  در ميا

ام ا پيش نهاد  هدرخواست را تزم و ضروری دانست

 رد  ه افراد اعزام شده به عنوان مشاور بای د 

ب  ه ای  ن  ،هوی  ت ش  وروی خ  ود را ب  روز ندهن  د

 .169درخواست پاسخ مثبت داده شد

وقتی ميوآپریک دبير  نسولگری آمریکا در 
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در آن ها با و به وقایع آذربایجان و نقش روس

اف) ميسر  ند باقروف از طریق یعقوباشاره می

امور داخلی( و یميليان ) ميسر امنيت ملی( به 

های مسئوتن آذربایجان ایران یعنی سه تایی

اوف( و ژنرال اوف، ابراهيموف،حسنبا و)آتا يشی

دهد و پنين روسوف دستور پنهانکاری بيشتر می

 دهد:هشدار می
ری و نظامی های ادااز طریق سازمان

آذربایجان ایران گزارش رسيده  ه رفقای ما 

-در  مک به رفقای محلی  امال علنی اقدام می
داند به تزم می  نند. رفيق سر رده )باقروف(

شما و رفقای شما هشدار دهد  ه فراموش نکنيد 

شما در سرزمين بيگانه هستيد و باید نهایت 

پنهانکاری را رعایت  نيد و ضمنا بدانيد 

عه شوروی نه تنها از طرف ملکردهای هر تبع

-ها، ترکها و آمریکاییها بلکه انگليسیایرانی
باشد....بنابراین به ها و دیگران زیر نظر می

همه همکاران خود توصيه  نيد در مورد  ار با 

رفقای محلی احتياط و پنهانکاری  امل را 

 .170رعایت  نند

-يش هاز عجایب روزگار اینست  ه س يدجعفری پ 
وری  ه از تبریز دومين رای را ب رای ورود ب ه 

مجلس پهاردها  س ب   رده ب ود ام ا گروه ی از 

ها به رهبری سيدضياالدین طباطب ایی ب ا فئودال

اعتبارنامه او ماالفت  رده و مانع ورود او به 

پ س از بدس ت گ رفتن  ،مجلس شده بودن د ا ن ون

رهبری فرقه دمکرات، سيد محمد ص  ادق طباطب ایی 

س هم  ان مجل  س په  اردها در پ  ی تطمي  ع او رئ  ي

خواست از رهب ری فرق ه وری میبرآمده و از پيشه

دمکرات دست  شيده و به تهران آمده و مسندی را 

قبول  ند و عضویت دول ت را بپ ذیرد و ا ن ون، 

 .171 رد!وری آن را رد میپيشه

 

 کردها ها در بینهای روستالش ب 6

به ایران،  از زمان حتی قبل از ورود متفقين

هاي مناطق كردنشين مكریان، مورد توجه دولت

متااصا جن  دوم جهانی بود و حضور جاسوسان 

آنها از پشا ناظران محلي نيز دور نمانده بود 
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در كتاب خاطرات زندگي پرماجراي دكتر آسو 

 خوانيا  ه:مي

در جوار خانه عبدم درویش ی  مهاجر روس با 

بود یكي محل فروش مادرش دو دكان اجاره كرده 

كردند. بستني بود و در دكان دیگري زندگي مي

فروش ی  سرهن  كه این آقاي بستنيغافل از این

روسي و عضو فعال پكا كپليس مافي شوروي كه 

بعدها به ك.گ.ب تبدیل شد[ است كه بعدها 

ساز خواهد شد. شوفر سرهن  رئيس پادگان  مسئله

كه بعد از هاي پكا بود ها یكي دیگراز مهره

اشغال ایران از طرف قواي متفقين و آمدن 

ها درجه حقيقي خود را ن ب كرد و به ریش روس

 . 172مردم خندید

به  «جعفراف»روزولت نيز از شا ی روسی بنام

برد  ه در آن نام می «لورنس  ردستان»عنوان 

گشته و با آنها ارتباطات ُ ردها می زمان در بين

 ُ رد مأمور یک»...دهای برقرار  رده بوگسترده

 ها« جعفرُاف»   اپيتان اسا به ي شوروي تبعه نژاد
 خودش نو  در او پلکيدمی ُ رد قبایل بين در بود  ه

 و پوشيدمی محلی لباس  ه بود ُ ردي «لورنس.اس.تی»یک

 ارتباط شمالی مناطق ُ رد ایالت رهبران تمامی با

 در يشورو نژاد ُ رد مأمور تنها او بود  رده برقرار
-آذربایجانی از عمومار  مأموران يبقيه و بود منطقه

 «173هاي شوروی بودند

آقابك  جاسوس برجسته روس و رئيس كل سازمان  

ب ه  1930جاسوسي ش وروي در ای ران ك ه پ س از 

فرانسه پناهنده و خاطرات خ ود را انتش ار داد 

م ن ب ه ميناس يان دس تور دادم ك ه »نویسد: مي

ل شبكه جاسوسي در ب ين اولين قدم را براي تشكي

كردها بردارد و شهر ساوجبالغ) كن وني( را ني ز 

عنوان اول  ين مرك  ز ای  ن عملي  ات انتا  اب ب  ه

   174«نمودم.

ه ا، البته در  نار اق دامات جاسوس ی ش وروی

های امریکایی و انگليسی نيز برای نفوذ در دولت

 25بار در  ردستان بيکار نبودند آنان، ناس تين

عني درست ی  ماه پس از اش غال ، ی1941سپتامبر 

ایران از سوي نيروهاي بریتاني ا و ش وروي، دو 

افسر انگليسي و امریك ایي را ب ه دی دار  ب ا 



 167 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

-. جای تعجب نيست   ه م ی175محمد فرستادندقاضي

ای  ه  ميت ه مر  زی جمعي ت بينيا در بياننامه

ژ.ک در نيشتمان ارگان جمعي ت انتش ار داده از 

گليس به عن وان دوس ت و هر دو  شور شوروی و ان

حامي  ان آزادی و ع  دالت ی  اد    رده. در ای  ن 

بياننامه در پندین مقال ه در س تایش تم ام از 

لنين درج  از انقالب ا تبر روسيه به همراه عکسی

آورده  تانسه و در  نار آن در ستایش از انگلشد

 است:

ملت  رد مدتهاست نجابت و بشر دوستی 

ن حکومت بزرگ بریتانيا را احساس  رده  ه ای

در طول تاریخ امپراطوری خود هميشه حافظ 

آزادی و استقالل و تربيت و رشد ملتهای  وپک 

جهان بوده و بارها پون حال، برای احقاق 

حقوق ملل  وپک، در مقابل دولتهای بزرگ و 

ستمکار قد علا  رده و آسایش ملت خود را در 

راه آسودگی مردم نهاده است. به ویژه پرتو 

ور ا نون به ُ رد بيچاره و بدبات و این ن

 176ستمدیده تابانده...

های حتی پس از ورود قاضی به  ومله ژ اف، تالش

-او برای جلب حمایت بریتانيا به  رات دیده می

 1945 دسامبر اواخر  ه در  كندمي اشاره شود كوپرا
 در بریتانيا با كنسول ذبيجي عبدالرحمن توسط قاضي

 رسمي مناسبات رقراريب امكان درباره تبریز
 در خودماتاري اعالم از بعد مهاباد با بریتانيا

 و سرد هاانگليسي پاسخ ،باز اما گرفت تماس آینده
بنابراین، برعکس فرقه دمکرات،  177.بود مبها

 و شرایط تأثير و تحت موارد از ايپاره  ومله در
-سياست از حمایت و شوروي سمت به آمده بوجود اوضا 

 از دیگر برخی در اما  ردپيدا می شگرای آن هاي
 آمریکا و بریتانيا عملکرد از دفا  به موضوعات

 در بریتانيا اقدام مثال، از عنوان خاست. بهبرمی
نام  ردستان در حيفای  به رادیویی ایستگاه تأسيس

صدای »ای تحت عنوان فلسطين و نيز انتشار مجله

 یاد نيکی به بغداد در ُ ردي زبان به« جهان جدید
 جهان   دار  آزادی پرپا باد زنده شعار با و  رده

 و حقوق از دفا  در  شور این نقش از بزرگ، بریتانياي
 178.«است  رده شدت استقبال به جهان  وپک ملل آزادي
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-روس در اوایل اشغال ایران توسط ارتش س رخ، 

ها در مناطق اشغالی، برای تامين نيازهای خ ود 

زی و نيز تامين امنيت به آذوقه و مح وتت  شاور

ین و مناطق، ب ا برخ ی روس ای عش ایر و متنف ذ

مالکين محلی ارتباط برقرار   رده و ح دود س ه 

ه ا و ماه پس از اشغال ایران، گروهی از شا  يت

های  رد رضائيه و مکری ان را ب ه ب ا و فئودال

در م ورد ت الش  هم ایون س عيددعوت  رده بودن د 

 رده ا ب ه ب ا و اوف برای دعوت ژنرال آتا يشی

 نویسد:می

 سقز، مناطق عشایر   روساي از تعدادي ها...انگليسی
 روز در  ردند. دعوت بو ان به را مهاباد و بو ان

 تجمع محل در مهمانان تمام هنوز  ه موقعی و مقرر
 و نيامده گرد بو ان بود، قدیمی سراي مهمان  ه

 عدد دو بودند، نشده وارد هنوز نيز هاانگليسی

 و نموده توق  سرامهمان درب جلوي نظامی جيپ نماشي
 هنگام آن شدند. در پياده آنها از شوروي افسر پند
 با مالقات شيرزاد براي بي  علی عمویا نزد من

 حاضر افراد از بود. برخی رفته بو ان به امدایی

 در و روس ترسيده افسران يمشاهده با محل آن در
 اما آمدند بر خود همراه هاياسلحه نمودن مافی صدد

 اعالم آنها رویی بهخوش با آتا چيوف سليا ژنرال

 با م افحه از بعد و است آزاد اسلحه داشتن  ه  رد
 شوروي طرف دولت از وي  ه گفت آنان به مهمانان،
 براي را جا آن در حاضر افراد تا دارد مأموریت
 این نماید. دعوت شوروي اتحاد به با و از دیدار

 دوستی و نظر جلب و  ردن آشنا هدف با بيشتر سفر
 179گرفت صورت شوروي با ُ ردها

طي  1320اداره كل شهرباني ایران، در آذرماه  

نف ر 15ده د ك ه وزیر گ زارش مياي به ناستنامه

از رض  ائيه ب  ه تبری  ز وارد و در »ازكرده  ا 

توق  نموده و روز په ارم  خانه)ایران نو(مهمان

عنوان مهماني به  نفر از همراهان خود به با ده

نف  ر دیگ  ر از بادكوب  ه عزیم  ت نم  وده و پنج

«  باش ند.همراهان مشاراليه در تبریز متوق   مي

پن ين معرف ی  حسن ارفع، اسامی این مهمانان را

قاض  ی محم  د س  ردفتر و حقوق  دان، »  ن  د:م  ی

اميراسعد دهبکری، مجيدخان از مياندوآب، ح اجی 
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ن، رشيد وط ه زاده بو ابابا شيخ، عبدم ایلاانی

ه دوست حسن، مم دوی هر ی، زیرو بهادری از قبيل

خ  ان زرزا، ح  اج قرن  ی آق  ا، از ش  کاک، موس  ی

 ا احمزه مامش، سيدمحمد صادق فرزن د س يد ط ه 

  .«نوه شيخ عبيدم...
در این زمان قاضی محمد نه به عنوان عضو حزب 

بلکه صرفا به عنوان یک شا يت دینی بوده و جمع 

 دعوت افکاری متفاوت بودند. مسافرین دارای

 132 آذر14تا  1941/4دسامبر5 تا نوامبر25 از شدگان

 از بازدید به و برده بسر باكو روز در به مدت ده

-كارخانه هاي تبليغاتي،گردش و فرهنگي هايفعاليت

 باقروف ميرجعفر با ها پرداختند وسربازخانه ها،
 يمسئله كرده دیدار آذربایجان شوروي وزیر ناست

 مطرح محتاطانه و كلي بسيار صورتي به را كرد

در  روزی  ه به ایران بازگشتند . فرداي180كردند

قبال اعتراضات دولت ایران، انگليس و تر يه، 

 فرهنگي سفري را سفر تهران این در شوروي سفير

آمده  باكو به خود گفته بود آنها كرده توصي 

 قاسملو  ه در آن زمان نوجوانی یازده .بودند

ساله بوده در مورد پدرش  ه جزو این مسافرین 

 نویسد:سی نفری بوده در خاطراتش می

خوب به یاد دارم  ه زمانی  ه برگشت پندین 

گونی قند و یک اسلحه شکاری با خود آورده 

بود مشاص بود  ه شوروی ها قند و تفن  و پند 

شی دیگر را به عنوان هدیه به همه اعضا داده 

د بسيار با ارزش بود پون بودند به ویژه قن

 181در ایران  مياب و گران بود...

 روز پند ُ رد، روساي و ي ایگلتون، بزرگاننوشته به

 ها،تماشاخانه ها، ارخانه از بازدید به با و در را
 براي را آنان شبی سپس گذراندند و سينماها مزار 

 شوروي آذربایجان وزیرناست باقروف جعفر با مالقات

 دوستی مورد در مهمانان براي او بردند يو منزل به
نظر حسن و دوستی نيز و آذربایجانی و ُ رد يدیرینه

 بسيار تأ يد راند سان آنها با شوروي اتحاد يویژه

امنيت  به شدیدي نياز منطقه  ه بود این بر هاروس

 احترام  مال با باید ایران اداري قوانين دارد،
 از  ه هاییسالح تمام و گيرد قرار اجرا و توجه مورد
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 از شود داده پس باید است، شده گرفته ارتش ایران

 جز نشد، عاید اينتيجه گفتگو، و گردهمایی این

 را ملی حس منطقه، در ناامنی  رد احساس شوروي اینکه
ضمن  ها رد...روس خواهد تحریک و بيدار بيشتر

 اميدوار را آنان ُ ردها، نمایندگان با دوستی ابراز

 پون ها  مياب مواد از  ردند ومی بينخوش آینده به و

 .182دادندمی قرار آنان اختيار در مرتب پاي و قند

 ا با فرا رسيدن پایان جن  و آغاز مس ئله  ا

نفت شمال، برای ایجاد فش ار بيش تر ب ر دول ت 

ایران، شوروی در صدد برآمد قلمرو نفوذ خود را 

 به من اطق  ردنش ين ني ز گس ترش ده د. اول ين

ارتباط رسمی بين  ومله و شوروی از طری ق یک ی 

اف بوجود آم د از افسران ارتش سرخ به نام عبدم

 ه بعدا تا حد تشکيل انجمن دوس تی  ردس تان و 

ان د ی قب ل از  183شوروی در مهاباد گسترش یافت

در تبریز انجمن دوس تی 1944نوامبر27این نيز در 

صمد  و فرهنگی آذربایجان و شوروی بوجود آمده و

ورقون شاعر آذربایجانی به سرپرستی آن برگزیده 

 شده بود.

ه ا با پایان جن  و درخواست امتياز نفت، روس

به  ومله ژ اف نزدیک شدند و در ص دد برآمدن د 

را دگرگون سازند ابتدا، آنه ا «  ومله ژ.ک» تا

  ا توانس تند از س طد را   ا« ژ.ک»افراد نابه

-گری را  ه م یگيری خارج  رده و  سان دیت ميا

خواستند جایگزین آنها  ردند و با اعمال فش ار 

بيشتر، در پی تحوتت دیگری در جمعيت برآمدن د. 

بنابراین مسأله تغيير جمعي ت و تب دیل آن ب ه 

 مطرح شد. 1324حزب دمکرات ُ ردستان در آذرماه 

تا پایان جن  جهانی دوم، هيچ نشانه از دخالت 

ده اما با آش کار ها در حزب دیده نشو نفوذ روس

ه ای پای ان جن   و خود ش ی هيتل ر شدن نش انه

  ه خ روج ق وامی  1324اردیبهشت1945/10آوریل30در

-متفقين براساس توافقنامه تهران را الزامی می

ساخت روابط روسيه با  ردها وارد مرحله جدی دی 

گردد و به نوشته مک داول، تشویق  رده ا ب ه می

. ام ا 184گ رددیخودماتاری از سوی روسيه آغاز م

ها،  سب باید خاطرنشان ساخت  ه بدون تشویق روس



 171 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

خودماتاری از مکنونات قلبی ا ثر اعضای جمعي ت 

 ه خانا آن لمبتون در دیداری   ه در بود بطوری

نویسد  ه ب ا  رده ا از  ردستان داشته می 1321

 ه صحبت  ردم همگی غرق در شور  و ش وق اس تقالل 

ها ماالفت  ردن د وس. اما در آن زمان ر185بودند

سه سال بعد، وقت ی دول ت ای ران ب ه درخواس ت 

ه ا ب ه ها پاس خ منف ی داد روسامتياز نفت روس

طلب ی مشوق و حامی جن بش خودمات اری و اس تقالل

ها برای اهرم فش ار  ردها بدل شدند البته، روس

بر دولت ایران جهت  سب امتياز نفت، در من اطق 

ا موفق نشدند پ ون دیگر ایران ها تالش  ردند ام

های داخلی در آن مناطق وجود نداش ت ام ا زمينه

ه ا و هایی بدتیل زیر ها در بين ترکپنين زمينه

ه ای ها در بين  ردها مستعد ب ود: اوت، سياس ت

تحقيرآميز دوران رضاشاه نسبت به زبان و فرهن  

آنها را به  لی عاصی ساخته ب ود.  ،این دو قوم

ترک ای ن دو تش کل ب ا دوما، باید به م رز مش 

شماری روسيه اشاره  رد. سوما. وجود مهاجرین بی

 . ه در اواخر حکومت رضاشاه وارد ای ران ش دند

اینان ایرانيانی بودند   ه از ش هرهای ماتل   

آذربایجان برای   ارگری ب ه آنس وی ارس رفت ه 

بودند و در شوروی حاضر نشده بودند تابعي ت آن 

-در ح والی س ال  شور را بپذیرند، در نتيج ه،

از آن  شور اخراج شده بودند ام ا  1317و1318های

وقتی به ایران و شهرهای آذربایجان آمدن د ب ا 

برخوردهای تحقيرآميز م اموران رضاش اه مواج ه 

شده و نفرتشان نسبت به حکومت ای ران انباش ته 

 .شد!

پيزت رین این مهاجران از بين فقيرت رین و بي

ناني يد یافتن تكهافراد ایراني بودند كه به ام

جهت ادامه زندگي جالي وطن  رده و برای  ار، به 

خيز رفت ه بودن د. منطقه قفق از و من اطق نف ت

نفر بودن د  700 اولين دسته از مهاجرین ایرانی

با  شتی ب ه بن در پهل وی 1317اسفند16 ه در روز

. م  وج اص  لي دس  تگيري، كش  تار و 186وارد ش  دند

ان شوروي زندگي اخراج ایرانياني كه در آذربایج

شدت گرفت مقام ات ش وروي  1317/1938كردند در مي
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ب دان « یكدست كردن قومي ه ر جمه وري»با شعار 

ها اقدام كردند. آمار دقيقي از تعداد دس تگيري

و اخراج شدگان و همچنين، كس اني ك ه بع دار در 

اردوگاههاي اجباري كشته شدند وجود ندارد، اّما 

پ نج ه زار نف ر از حدود  1312از خرداد تا مهر

ه ایی سوار، آستارا، خداآفرین و با شطریق بيله

از جلفا وارد ایران شده و دولت ایران آنها را 

به نواحی زنجان، ميانه و جنوب ف ارس فرس تاد. 

م. نيز شوروی، حدود ش ش ه زار 1938ش/1317در سال

نفر ایرانی را به جرم جاسوسی دستگير و زندانی 

ا ب ه ای ران تبعي د  رد و زن و فرزندانش ان ر

نمود حدود سه هزار نفر از افراد دس تگير ش ده 

توانستند وارد ایران گردند اما شهربانی ایران 

از ورود بقيه افراد جلوگيری   رد. پ ون دول ت 

گرف ت می را شوروی تمام وجوهات و جواهرات آنها

 خ ود هایو آنها مجبور بودند سر مرز، تمام پول

 اته  ا را وارد  و 187را تب  دیل ب  ه    ات    رده

ایران  نن د ام ا در ای ران ني ز، م اموران و 

ها آنها را تلکه  رده و برخی اموالش ان ژندارم

 گرفتند.را می

بر اساس مندرجات ی  پرونده، تنه ا در ع رض  

 تعداد1938مه  12 /1317اردیبهشت  22یعنیی  روز 

نفر به ایران بازگردانده ش ده و تع داد  14121

ذربایج  ان ش  وروي دس  تگير و ایران  ي در آ 8979

را در آن س و ب ه  آن ان 188.روانه زندان ش دند

-و در ای ران ني ز مه اجر م ی« همش هری»تحقير

ناميدن  د بن  ابراین، در ه  ر دو  ش  ور تبعي  دی 

بودند! البته در ميانشان م امورین و جاسوس ان 

شوروی نيز بود  ه آن  شور در لب اس مه اجر در 

تعي ين مح ل  ميان آنان به ایران فرستاده بود.

ی ک  زندگی آنها به اختيار خود نبوده و مانن د

ش د. حکوم ت ين میتبعيدی توسط حکومت رضاشاه تع

رضاشاه برخی از آنان را زن دانی س اخته برخ ی 

ه ا ب ا توسط ماموران سر يسه شده و هرپ ه س ال

 ارگری در آنسوی ارس جمع  رده و با خود آورده 

تن د. ای ن گرفبودند ماموران رضاشاه به زور می

گروهه  ای مه  اجر در ش  هرهای ماتل    ای  ران و 
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آذربایجان پرا نده شدند و ساختار طبيع ی ش هر 

تبریز را بر ها زدند. حکومت رضاشاه نظر خ وبی 

به آنها نداشت و با انتشار  تاب خاطرات س رگی 

ه ای   یکی از سران گ.پ.ئ و و  ش   ش بکهآقابک

-رهجاسوسی شوروی، این نظر حکومتی حتی بعدا تي

شد. ا ثری ت ق اطع ای ن گ روه عاص ی از ها تر 

های سيستا رضاشاهی را اند ی بعد در صفوف سياست

 فرقه دمکرات خواهيا دید.

روس يه مت اثر ش ده و 1917آنان از فضای انقالب

های مار سيستی بودند و در بازگش ت، جذب اندیشه

 ردن د ه ا را ب ه ای ران منتق ل م یآن اندیشه

در بوج ود آم دن فرق ه  بنابراین، مورخينی   ه

دمکرات و جمهوری مهاباد تنها به عام ل خ ارجی 

 نند به این همه فا تورهای یعنی روسيه تکيه می

 اند.توجهتعيين  ننده بی

داد در حکومت مر زی در دوره پهلوی ترجيد م ی

آذربایجان ایران بيشتر از اس تانداران نظ امی 

  ه بيش تر آنه ا در س نين استفاده  ند  س انی

در دوره پهل   وی اول از  .بازنشس   تگی بودن   د

والي  ان و اس  تانداران آذربایج  ان  1320ت  ا1300

اینها بودند: مابرالس لطنه ه دایت، اميرلش کر 

م مي رزای اسماعيل آقافضلی، محمد م  دق، ام ان

جهانبانی، عبدم خان اميرطهماسبی، من ورالملک، 

حسين سميعی، خليل فهيمی، ب اقر   اظمی، عب دم 

 .189مستوفی، امان م اردتن

ش ب  ر اس  اس ت   ميا هيئ  ت دول  ت، 1311در 

آذربایجان به واحد سياسی یعنی آذربایجان شرقی 

استان س وم و آذربایج ان غرب ی اس تان په ارم 

تقسيا شدند پر واضد است  ه هدف از این تجزی ه 

آذربایجان، فرو استن از اهميت و نقش تبریز به 

 یران بوده است.خواهی امثابه  انون آزادی

، ش  وروي توانس  ت در ش1323ت  ا اواخ  ر س  ال   

نفوذ پيدا ك رده، زمين ه را ب راي ژ اف   ومله

تغيير كلي آن فراها نماید آن ان، پ يش از ه ر 

ا  از انجمن روابط فرهنگ  خ ود را در پيز شعبه

مهاب  اد گش  ودند، در س  ند مرب  وط ب  ه گ  زارش 

ت محرمانه ستاد ارتش)لشکر آذربایجان( ب ه ناس 
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 نس ول 1324وزیری آمده است  ه در س ی ف روردین

 روسيه در اروميه وارد مهاباد شده:

انجمن روابط فرهنگی ای ران و ش وروی را در 

منزل قاضی محمد افتت اح   رده و از ده نف ر 

نویس ی هيئت مدیره و صدو یک نفر موسسين اس ا

گردید ولی پ رپا ای ران و تمث ال اعليحض رت 

-س نبوده و عکس ص الحهمایون شاهنشاهی زیب مجل

الدین ایوبی را ن ب نم وده بودن د و اش عار 

مهيجی ها در مورد اس تقالل  ردس تان بوس يله 

 .190پند نفر خواند شد

موضو  دیگر در این زمان، عضویت قاض ی محم د 

ک و بدست گرفتن رهب ری آن اس ت دو -در  ومله ژ

ه ای ق ادر مدرس ی و نفر از اعضای  ومله بن ام

عض ویت را ب ا او در مي ان  قاسا قادری مس ئله

گ ردد گذاشتند و قاضی گفت ب ورت رسمی عضو نم ی

د در ت وان داراما برای  مک به  ومله ه ر پ ه 

قاضي كه در ظاهر حتی عضو   191دریغ ناواهد داشت

كميته مركزي  ومله ژ اف ها نبود، اما در عم ل 

 هدایت و رهبري جمعيت تحت تأثير نفوذ او بود.

ح ا ی از فع ل و  ، وملهورود قاضی محمد به  

انفعاتت شوروی بود پرا  ه تا زمان وجود جن  ، 

ها وج ود مسئله درخواست امتياز نفت از سوی روس

نداشت و با پایان جن  و آغاز درخواست امتي از 

ها به مسئله مورد عالقه  ردها نفت، بالفاصله روس

و ل زوم  192طلبی روی خوش نش ان دادهیعنی جدایی

برخ ی  .آی درهبری آن پيش م ی تغيير در ژ اف و

ها ب ه پن د نف ر از  نند  ه روسمنابع ادعا می

اند ام ا آنه ا جمله عمرخان شریفی مراجعه  رده

از این  ار خودداری نموده و سرانجام به قاض ی 

. 193 ن د نن د و او قب ول م یمحمد مراجع ه م ی

اف در تبری ز اول نویسد  ه آتا يش یایگلتون می

يالنی مالقات نموده سپس به دی گعبداله افنبا شيخ

مرخان شریفی رفته اما سرانجام آنه ا را سراغ ع

 .194رون دمناسب ندانسته به سراغ قاضی محمد م ی

 ،هارار شورویروزولت معتقد است  ه  ومله به اص

 .195قاضی را به عضویت خود پذیرفت

در مهاب    اد، قب    ل از اینک    ه جمعي    ت 
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ح زب تجدید حيات  ردس تان( مب دل ب ه «)ژ. اف»

دمو رات  ردستان گردد این جمعيت  جدار و مریز 

ها داشته   ه ای ن ارتباط ات ارتباطاتی با روس

ه ا در تبری ز و بيشتر از  انال  نس ولگری روس

گرفت در یک ی از اس ناد آرش يو اروميه صورت می

اتحاد جماهير شوروی، به موضو  گفتگوی سر نسول 

گان شوروی در شهر اروميه با دو ت ن از نماین د

قاس ا  یعنی عبدالرحمان ذبيحی و« ژ. اف»جمعيت 

اشاره ش ده.  1944زاده در نها سپتامبر ایلاانی

دانيا   ه ذبيح ي شا  يت برجس ته همچنين ما می

ارتب  اط بس  يار مناس  بي ب  ا « ژ.   اف»جمعي  ت

 ه ارگ ان  نسولگري شوروي در تبریز داشت بطوری

گ ری در پاپاانه خليفه« نيشتمان»یعني « ژ. اف»

ه ا ارامنه در تبریز تحت حمای ت  نس ولگری روس

شد جالب اینجاست  ه این پاپاانه حت ی منتشر می

ها پس از سقوط فرقه دمکرات ب اقی مان ده و سال

توسط حکومت ایران  ش  نشده بود و همچنان حت ی 

مرداد وجود داش ت ام ا پ س از 28پس از  ودتای 

ب  ه  1333اس فند22 ودت ا وقت ی محمدرضاش  اه در 

 ند حزب توده در آن زمان دس ت یز مسافرت میتبر

ای بر عليه شاه زده ب ود   ه به انتشار اعالميه

گيرن  د وقت  ی م  اموران رد ای  ن اعالمي  ه را م  ی

رس ند در گ زارش سرانجام به پاپاانه مزبور م ی

 محرمانه شهربانی پنين آمده:

...بالفاصله محل مورد نظر بوس يله م امورین 

تيجه، پاپاانه فرق ه مربوطه بازرسی شد، در ن

دمکرات آذربایجان با  ليه حروف و  ليشه های 

روزنام  ه آذربایج  ان و  ومل  ه  ردس  تان و 

 . 196مقداری اوراق و مدار ی دیگر  ش  شد

در این مقطع زماني، اشعاري   ه در نيش تمان 

گردد نظير: نقاب سرخ، شراب س رخ، اط اق پاپ مي

تن سرخ و...همگي حا ي از تحت تأثير ق رار گ رف

از فضاي  امالر سرخ حا ا بر منطقه و نزدیک ش دن 

 ها حکایت دارد.جمعيت به روس

در مراسا گش ایش انجم ن رواب ط فرهنگ     ه 

و ب  ا حض  ور كنس  ول ش  ورو  در  ۱۳۲۴اردیبهش  ت 

نشان  كرد  زبانئ  به «اپرا»صورت گرفت اروميه 
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او « م ادر وط ن»داده شد كه در آن فرزندان  رد

زن، یعن  ایران و تركي ه و را از اسارت سه راه

باش يدند. برخ ی معتقدن د   ه عراق، رهائ  م  

نویسنده این نمایشنامه، عبيدم ایوبي ان ب وده 

 ه خودش نيز نقش یک ی از س ه فرزن د م ادر را 

غن  ی بلوری  ان    ه یک  ی از  ،197   ردهب  ازی م  ی

بازیگران این نمایشنامه ب وده در م ورد زم ان 

گ روه در مح ل م ردم گ روه »اجرای آن می نویسد

شدند جای قاض ی محم د و  اپيت ان نمایش جمع می

جعف  راف در ردی    اول مش  اص ش  ده ب  ود پ  س از 

خيرمقدم به مهمانان،  اک عبدم نه ری، یک ی از 

رفقای بازیگرمان به زبان روس خيرمقدم گفت ه و 

در ای  ن . 198س  پس موزی  ک نم  ایش نواخت  ه ش  د

نمایشنامه، قهرمان اص لی زن نمایش نامه م ادر 

وطن  ردستان بود  ه مورد تجاوز سه اوباش پليد 

و گردن  لفت یعنی عراق و ایران و تر يه واق ع 

شد  ه ناگهان فرزن دان  ردس تان ب ه هم راه می

سربازان روسی وارد صحنه شده و مام ميهن را از 

  ردند:زنجير آزاد می

ش د و ... برسينه اش پرپمی سرخ پدی دار م ی

ب ود زن ده ب اد  این  لمات بر آن نقش بس ته

ای ن نم ایش « استالين، رهاننده ملل  وپک...

 ه پندین بار و در ش هرهای ماتل   مهاب اد، 

انگيز نقده، اشنویه اجرا شد بقدری مهيج و غا

بود  ه همه  ردهائی  ه برای دی دن آن آم ده 

بودند با صدای بلند مثل مجالس روض ه خ وانی 

گریه  ردند و مجلس از حال ع ادی خ ارج ش ده 

  199ودب

 این كه گویدمي وطن( مادر نقش )بازیگر نهري عبدم
 ژار ساختههه اشعار از شعر پنج اساس بر نمایشنامه

این نمایش از جنبه تاثيرگذاری  امال  200بود شده

 ه مردم پس از استادانه نوشته شده بود بطوری

ردن یکدیگر انداخته و سر دیدن نمایش دست در گ

گند گریستند و سوه میهمدیگر نهادهای بر شانه

 201 ردند  ه انتقام  ردستان را بگيرندیاد می

درصد از مردم كردستان  90البته در آن زمان  ه 

اند، اینجاست توانایي خواندن و نوشتن نداشته
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كه اهميت و ارزش تئاتر كردي و تاثير آن به 

 شود.خوبي روشن مي

عضویت قاضی در  ومل ه، نقط ه عط   و تعي ين 

  ه برخ ی از اعض ای  ومل ه در حالی  ننده بود

. اما برخی اف راد 202خواستار عضویت قاضی بودند

ماال  حضورش بودند پ ون ب ا توج ه ب ه  ،معدود

توانست رهبری ح زب شا يت  اریزمایی  ه داشت می

را ب ه دلا واه  را بدست گرفت ه خ ط و مش ی آن

تعيين  ند و البته پنين نيز شد در ابتدا، ه ر 

ه مر زی نيز نبود اما رهبر و پند حتی عضو  ميت

م قاضی رس ما 1944همه  اره حزب بود و در آوریل

س ه  ،. به نظر فتاح قاضی203گرددریاست  ومله می

گ ردد: عامل باعث عضویت قاضی محمد در  ومله می

واقعه شهربانی مهاباد و حمله م ردم ب ه آن در 

غياب قاضی  ه در آن زمان به تهران رفته ب ود، 

و در آخ ر، ورود  .ون قدرت  وملهافزایش روزافز

ایل بارزانی به این منطقه  ه باع ث ش ده ب ود 

 . 204اوضا  تغيير یابد

گ ردد می« ژ. اف»به محض اینکه قاضی محمد عضو

اش بالفاص له رهب ر آن بااطر شا  يت  اریزم ایی

 ن د و گشته و موقعيت ذبيحی رفته رفته افول می

تض عي   رود بزرگترین دليلدر واقع به حاشيه می

رسد شاص ب اقروف ب وده موقعيت ذبيحی به نظر می

ه اي ای  ه ذبيحی ب ه زب اننامه باشد بااطر دو

   ردي و روس  ي در خ   وص مس  أله  رده  ا تق  دیا 

نماید تا به وزی ر  نسولگري شوروي در تبریز مي

امور خارجه ش وروي ارس ال گ ردد، ای ن اق دام 

ذبيحي، باعث برآشفته شدن جعف ر ب اقروف رهب ر 

گردد اما برخی زب  مونيست آذربایجان شوروي ميح

ها از پژوهشگران  ردی معتقدند  ه دليل خشا روس

از ذبيحی به این خ اطر ب وده  ه او در مجل ه 

 ه در ی ک مجل د  9و  8، 7هاینيشتمان در شماره

پاپ شده بود ذبيحی یادداشتی ب ا عن وان م ژده 

-نوشته بود  ه در آن آمده بود  ومله ژ اف م ی

پاپ این  .واهد با  ومله هيوا اتحاد پيدا  ندخ

ها از ذبيح ی مظن ون گردن د مقاله باعث شد روس

ها معتقد بودند  ه  ومله هي وا ب ه پرا  ه روس
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 .205ها نزدیک بودانگليسی

ها نسبت به ایران و در آن زمان در سياست روس

آذربایجان دو رفتار متفاوت و په بسا متضاد به 

طرف شاص ب اقروف و اقم ار  پشا می خورد: در یک

او در دو سوی آذربایجان قرار داشت   ه اتح اد 

بردند و در س وی دیگ ر دو آذربایجان را پيش می

ه  ای اس  تالين، وزارت امورخارج  ه و  نس  ولگری

روسيه قرار داشت   ه تنه ا ه ا و غمش ان  س ب 

ه ا در این سياست دوگانه روس .امتياز نفت بوده

رات و جمهوری مهاباد تمام دوران حيات فرقه دمک

خورد و در نظ ر نگ رفتن ای ن مس ئله به پشا می

در  . ن  دای را س  ردرگا م  یمه  ا، ه  ر خوانن  ده

   نا ای  ن دوگ  انگی ب  ه ای    ه ذ   ر م  یحادث ه

شود: وقتی ب ا پيش نهاد آشکارترین شکل دیده می

-اف از با و وارد تبری ز م یباقروف، گروه علی
اف   ه ه عل ی شد  ه بين گروگردد اما طولی نمی

بردن د و س فير مکنونات قلبی باقروف را پيش می

ش ود س فير روسيه اسميرنوف اختالف ات آغ از م ی

ای به مسکو نوشته و عزی ز روسيه اسميرنوف نامه

 ند اما ب اقروف گرایی متها میاف را به قومعلی

پ  ردازد. اف م  یتم  ام ق  د ب  ه دف  ا  از  عل  ی

مانند ذبيحی بنابراین، باقروف پشا دیدن  سانی 

ه ای را نداشت  ه به س فارتاانه ی ا  نس ولگری

خواس تند روسيه در ای ران نزدی ک بودن د و م ی

ه ا و س فارتاانه  ارها را از طری ق  نس ولگری

ضدیت ب اقروف ب ا . دليل اصلی روسيه پيش ببرند

آوانسيان نيز با اطر ارتباط ات آوانس يان ب ا 

 .است سفارت روسيه در تهران بوده

، ب ا ت الش ب اقروف، ذبيح ي  ن ار به هر حال

گذاشته شده و ارتباط  نسولگري شوروي با ذبيحي 

خود نب وده   ه یابد. پس بیبه سطد صفر تنزل مي

بينيا  ه ذبيح ی بزرگت رین غای ب اند ی بعد می

دومين سفر مها هيئت  ردی به با و جه ت دی دار 

ب  ا ب  اقروف ب  وده اس  ت. مجموع  ه رخ  دادها در 

دد دولت مر زی نسبت ب ه ای ن گرمهاباد باعث می

اتفاقات سوظن پيدا  رده و در نتيجه برای رف ع 

ها در همين زمان، قاض ی محم د ب ه این سوتفاها
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 ن د. در ای ن اتفاق سي  قاضی به تهران سفر می

سفر طوتنی  ه به نوشته برخی من ابع، س ه م اه 

وزیر وق ت  شد او در تهران با ساعد ناستطول می

اشاه دیدار  رده و به وی گفته و همچنين محمدرض

شود  ه در  ردستان با نيروهای دولتی همکاری می

 نند و افسران حک ومتی ب رادران ش ما هس تند. 

قاضی محمد ب ر وف اداری خ ود ب ه ش اه تا ي د 

 ند برخی  ارمن دان   رد را و خواهش می 206 رده

اما در همين  207بجای  ارمندان فارس گماشته شود

ااطر باترفتن قيم ت قن د و ب 1323بهمن26زمان در

شکر و اوضا  بد اقت ادی مردم، س قوط ش هربانی 

دهد. اوض ا  ب د اقت  ادی   ه از مهاباد رخ می

دوران رضاشاه در منطقه بجا مانده بود و گرانی 

 ند ور میگردد و شورش مردم را شعلهنان جرقه می

آنان به شهربانی مهاباد حمله  رده و هفت نف ر 

ه ر پن د ب ا  208 ش ندک را م یاز پاسبانان ت ر

توان گفت اما به نظر می رسد  ه حزب قاطعيت نمی

 ومله در این حمله و تشویق مردم نق ش داش ت و 

حسين فروهر از بانيان حزب، مردم را تشویق ب ه 

قاض ی  فت اح خلي ل 209حمله به شهربانی  رده بود

افراد حمل ه  نن ده ب ه ش هربانی را اوب اش و 

اف رادی دیگ ر تحری ک  رجاله ناميده  ه از سوی

حس ين ف رد اص لی تحری ک  نن ده،  210شده بودند

فروهر معروف به حسين زرگري رئ يس جي ره بن دي 

ج زو مس ببين ب ود و او اداره خواربار مهاباد 

در شهربانی   این مسببين،بر عليه  پوناصلی بود 

هایی جهت رسيدگی تشکيل ش ده ب ود آنه ا پرونده

م دارک موج ود  خواستند با حمله به شهربانی،می

شان بوده از ب ين ببرن د البت ه را  ه بر عليه

حمل ه ب ه ش هربانی از س وی  211.موفق ها ش دند

 ومله  امال در تضاد با اصول اوليه آن حزب بود 

روی و   ار فرهنگ ی و پرا  ه در ابتدا، ميان ه

دوری از هرگونه رادیکاليزم و اقدام نظ امی را 

ش ت   ه ب ه پاسبان دا12 رد. شهربانی تبليغ می

همگی ترک بودند مردم از دوران  ،غير از یک نفر

ای   ه از م اموران در دل رضاشاه با اطر  ين ه

ش د داشتند لحظه به لحظه بر تعدادشان زیاد م ی
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هنگامی  ه به نزدیکی شهربانی رس يدند یک ی از 

ماموران شهربانی بنام عبدم خانه خمير  ه ُ  رد 

از ب  ام ی مرتک  ب ش  د، او ب  ود اش  تباه بزرگ  

مردم شليک  رده و یک نفر  شته ش د  شهربانی به

مردم در بسته شهربانی را شکسته و ش ش نف ر از 

پاسبانان را  شتند سرگرد قبادی رئيس ش هربانی 

القلا فرماندار مهاب اد از ش هر به همراه سریع

 . 212توانستند فرار  نند

با پيش آمدن حادثه تلخ شهربانی  ه در غيبت 

رسد  ه دولت به د به نظر میقاضی محمد رخ دا

اهميت شاص قاضی بيشتر واق  گردیده در نتيجه 

 ند  ه او هر په زودتر برای آرام سفارش می

دهد  ردن اوضا  به مهاباد برگردد  ه نشان می

در خال نيروهای نظامی برای حفظ امنيت شهر، 

قاضی محمد پهره متنفذ شهر توانسته بود با  مک 

رخی از عشایر، اوضا  را با مردم و با همکاری ب

ثبات  رده و امنيت را تا حدودی برقرار  ند 

گردد اگر په تر میاما اوضا  روز به روز متشنج

پس از بازگشت قاضی، در تلگرافی به تهران اعالم 

اما  213گردد اوضا  مهاباد  امال آرام استمی

مشاص است  ه نه تنها اوضا  آرام نگشته بلکه 

شتری به خود گرفته و نزدیکی رویدادها شتاب بي

به شوروی بيشتر از قبل شده پرا  ه در 

م پس از تشکيل فرقه دمکرات 1324شهریور

نيز در « جمهوری مهاباد»آذربایجان، تشکيل

 .گيردالویت قرار می

 طرف از 1323 ه در  سفرش گزارش خانا لمبتون در
 ردستان  رده در مورد اوضا   به انگلستان سفارت

 نویسد:و وضعيت  ردها می این منطقه

 ا راد از پر روستاها، و شهرها مهاباد تا تبریز از
 یا شهربانی افراد از اثري بود مسلد  امالر 

 صحبت ُ ردها از تنی پند با ندیدم ایران ژاندارمري
-می سان ُ ردها استقالل   از شوق و شور با همگی  ردم،

 .214گفتند

لقب در این اوضا  پر هرج و مرج، علی آقا م

اميراسعد رئيس طوای  دهبو ري به تهران به 

رفته نه تنها موفق شد حکا فرمانداري مهاباد 
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را با اختيارات  امل براي خود بگيرد بلکه 

ي سروانی را ها براي پسرش دریافت نموده درجه

 رد  ه یک فرد بومی بود! حکومت تهران فکر می

تواند مانند او با قدرتی  ه در منطقه دارد می

امنيت را حفظ  ند اما او نه تنها نتوانست 

 اری در جهت ثبات و امنيت پيش برد بلکه با سو 

استفاده از قدرت نامحدودی  ه داشت باعث 

های بيشتر در بين مردم شد او اعتراضات و تنش

ي قدرت شا ی و خانوادگی و اختيارات به واسطه

رسمی در مدت زمان اند ی بر امور مهاباد و 

مسلط گردید اما مشکالت بيشتری را  اطراف آن

بوجود آورد و بر پيچيدگی اوضا  و نارضایتی 

مردم مهاباد افزود او تمام امور مهاباد و 

ي اختيار خود گرفت و پون اطراف را در قبضه

 ادارات انتظامی و قضایی وجود نداشت، امور

انجام  ي خودادارات مذ ور را شا ار به سليقه

آقا براي خودش یک حکومت مقتدر خالصه علی» دادمی

 215.«العنان در مهاباد به وجود آوردو مطلق

آميزش، با ماالفت بااطر برخوردهای تبعيض

رسد  ه به نظر می ،مردم مواجه شده  نار رفت

آميز او، عالوه از برخوردهای غلط و تبعيض

ماالفت شاص قاضی محمد در  نار گذاشتن او نيز 

حکومت ناراضی بودند و  تاثير نبوده، مردم ازبی

عملکردهای ساي  این آدم در مسند فرمانداری  ه 

گرفت بيشتر موجب بنام حکومت مر زی صورت می

نارضایتی و دور شدن مردم از حکومت مر زی شد 

حکومت مجبور شد او را  نار گذاشته شا ی بنام 

القلا سریع 216القلا را بجای وی ن ب  ند.سریع

نو برپا  رد هر پند این شهربانی مهاباد را از 

قدم خوبی برای تحکيا مجدد قدرت حکومت بود  ه 

به جلو برداشته شد اما نتوانست آبی را  ه 

رفته بود به جوی باز آورد و در نتيجه، در 

برقراری نظا و امنيت نا ام ماند. در پنين 

و  شدل يشکتاوضاعی بود  ه حزب دمکرات  ردستان 

     امورات شهر را در دست گرفت.

 

  ک به حزب دمکرات کردستان-تخدیل کومله ژ ب 7
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بنابر اسناد، قدمت شهر مهاباد كمتر از    

باشد نام تر ی شهر ساوجبالغ به معنی پند سده مي

در دوره رضاشاه به مهاباد تغيير « پشمه سرد»

هزار نفر 20حدود  20و در اوایل دهه  یافته

 .بودجمعيت را در خود جاي داده 

در تبریز  1324ماه دمکرات در آذر وقتی فرقه

 آذربایجان، ملي مجلس تأسيس مراسا شکل گرفت در

فرستاد  تبریز هيئتي به هاروس سفارش به قاضي محمد

 قاضي،سي  شامل محمدحسيناان نفری این هيئت پنج

 و احمدین كریا كریمي، مناف م طفي داوودي،حاجي

 .217بودند بلوریان وهاب

نویسد به این موضو  مینيز ضمن اشاره  كوپرا 

 خودماتار وقتی دولت رئيس عنوان به وريپيشه  ه

 5 بود خواسته قاضي از پيشتر گشود، را ایالتي مجلس

 مزبور مجلس به را دموكرات حزب از نماینده

این هيئت  ردی ناراضی بودند پون  اما .218بفرستد

نمایندگان یک تشکل  ردی  نه به عنوان با آنها

آذربایجان تحت قلمرو  از باشيبه عنوان  بلکه

 .219خودشان برخورد  ردند
در این زمان است  ه دومين سفر مها قاضی و 

هيئت همراهش به با و و دیدار با ميرجعفر 

می آید این مسافرت  ه به منزله باقروف پيش

بوده. « جمهوری مهاباد»اولين گام در تشکيل

تشکيل فرقه دمکرات آذربایجان، زمينه را برای 

يل جمهوری مهاباد تسهيل  رد. قاضی محمد  ه تشک

به مراسا تاسيس فرقه دمکرات برای شر ت در 

تبریز سفر  رده بود در تبریز با  نسول روسيه 

در  نسولگری دیدار  رده و بدین ترتيب زمينه 

برای دومين مسافرت او و  ردهای دیگر به با و 

گردد. این مسافرت و دیدار با باقروف فراها می

ترن صورت گرفته و به احتمال قریب به یقين با 

ش بوده هيچکدام 1324شهریور21تاریخ آن مربوط به 

اند و از منابع به تاریخ این سفر اشاره نکرده

 220اندا ثرا تاریخ مسافرت را اشتباه ذ ر  رده

اما در گزارش بسيار مها رئيس شهربانی  ل 

به  شور، سرتيپ ضرابی، ها به نام افراد و ها 

ریخ دقيق مسافرت اشاره شده  ه این تاریخ با تا
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 ند، در این سند رویدادهای بعدی نيز مطابقت می

 پنين آمده:

اخيرا قاضی محمد مهابادی،  ا ا حمزه برادر 

-قرنی، آقای  ا ا عبدم جالتان، قاسا ایلاانی

القضات، علی ریحانی زاده، محمد درزند، سي 

ی تاجر با از طبقه پایين مهاباد، مناف  ریم

شهریور برای اخذ تعليمات و 21لباس مبدل از 

به مهاباد 26/6/24دستورات به باد وبه رفته و 

 .221اندمراجعت نموده

العمل مقامات انگلستان این مسافرت البته عکس     

را نيز در پی داشت بوترد سفير انگلستان در ایران 

از مولوت  پرسيدم علت دعوت » نویسددر خاطراتش می

آنها از بعضی از روسای عشایر  رد ایرانی برای 

دیدار از با و په بود؟ او در جواب اظهار داشت: 

این دعوت صرفا بر پایه مسائل فرهنگی قرار داشته 

 .222«است

 ند وزارت وقتی اطال  پيدا می نيز دولت ایران 

خارجه ایران در یادداشتی  ه برای سفارت شوروی 

را در  1324شهریور31 فرستاده این یادداشت تاریخ

این دیدار به دعوت  .223دارد پای خود

صورت گرفته و برخی منابع «افنماز علی» اپيتان

اند: نيز به اعضای این مسافرت پنين اشاره  رده

قاضی محمد، سي  قاضی، مناف  ریمی، علی 

ریحانی، قاسا حاج بایز آغای ایلاانی زاده، 

امش و عبدم قادری مامش،  اک حمزه نلوسی م

ایگلتون نيز در  .224نوروز ب  بگزاده بودند

 نویسد:مورد این سفر قاضی می

 در كه صمدوف دكتر با و رفت تبریز به ابتدا
 با مردم رابط و كردكار مي هاروس بيمارستان

 راه طریق از سپس و كردند مالقات بود، روس مقامات
-رو گرم استقبال با جا آن در باكو رفتند، به آهن

 این شدند روبرو بودند، آمده ایستگاه به هك هاس
 كردند، گفتگو و دیدار باقروف با روز بعد هيأت
 از نمایندگي به زادهایلااني قاسا مالقات، این در

 ایجاد در را كرد مردم دیرینه هيأت، آرزوي
 ها باقروف رساند، باقروف اطال  به آزاد كردستان

 و ودشانخ توسط سرنوشت تعيين كردها، حقوق ملي از
 گفت... سان كثيرالمله ایران از
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 تا گفتمي كه باقروف سانان برابر در ها محمد قاضي 
 رهایي و آزادي باشد، داشته وجود شوروي كه روزي
 مستضع  و ستمدیده ملت ی »گفت است، شده تضمين كرد

 تنها نه شود دراز سویش به كمكي دست هر فشار، تحت و
 225«بوسيد خواهد را آن بلكه فشرد، خواهد آن را

 ه دولت شوروی آم اده  م ک  شدبه آنان گفته 

است تا  ردها سرنوشت خودشان را در دست گيرن د 

بشرطی  ه در تحت حکومت فرقه دمکرات آذربایجان 

نویسند   ه  رده ا قرار گيرند منابع متعددی می

منابع دیگر  .226و قاضی محمد با آن ماال   ردند

از ش نيدن ای ن ان د   ه قاض ی نيز اشاره  رده

-ع بانی شده و گفته بوده  ه در ای ن ،پيشنهاد

دهد با همکاری  رده ای ع راق و صورت، ترجيد می

تر ي  ه ب  رای تش  کيل  ردس  تان ب  زرگ و مس  تقل 

و همين باعث شده ب اقروف از ش رط دوم  227بکوشد

 درگذرد.

های تعجيل  ردها برای این اصال یکی از علت 

ی مهاباد این مسافرت و تشکيل حکومت خودماتار

ترسيدند  ه ممکن است زمان از بوده  ه آنها می

دست برود و آنها در فرقه ادغام شده و تمام 

رسد پس . به نظر می228نتيجه بماندهایشان بیتالش

از ماالفت  ردها با پيشنهاد اول باقروف مبنی 

بر بودن در تحت قلمرو فرقه دمکرات، باقروف 

اشد یعنی  نار دیگری را مطرح  رده ب دپيشنها

گذاشتن  ومله و تشکيل یک حزب جدید یعنی حزب 

ها از ترین هدف روسدمکرات  ردستان.  ه اصلی

محدود  ردی در پارپوب  حزباین  ار، ایجاد 

ایران و قطع ارتباط آن با  ردهای  شورها 

حزبي  را پرا  ه باقروف،  ومله .همجوار بود

 بریتانيا امپریاليسا عامل و عراق از گرفته نشأت
-ها در این صورت میپون، شوروی 229خواندمی

نيز از  توانستند بر آن مسلط شوند. شرفكندي

 ند  ه باقروف قول مسافرین به با و اشاره می

 سراسر آزادي براي كومله به  آنها گفته بود پون

 از هاترك و انگليس از آنجا  ه و كوشندكردستان مي

 دموكرات به را خود اسا باید اندع باني خواسته این
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خودماتاري در محدوده  تقاضاي و كردستان تغيير

 .230بکنيد ایران

ها همچنان از اعالم جمهوری مهاباد اما روس

وری  مستقل از حکومت آذربایجان به رهبری پيشه

ناراضی بودند  ه البته اند ی بعد خواهيا دید 

 ه بزودی پس از خروج ارتش سرخ از ایران و در 

وری با دولت قوام السلطنه، اداره يشهقرارداد پ

مهاباد در تحت حکومت فرقه دمکرات و جزیی از 

 231.گرددآن می

در واقع این مسئله تنها در زمان مالقات     

هيئت  ردها در سفر دومشان با باقروف مطرح 

نشده بلکه در زمان تشکيل فرقه دمکرات در 

تبریز نيز مطرح شده بوده، زمانی  ه در مراسا 

، 1324آبان21غاز بکار مجلس ملی آذربایجان در آ

پنج نماینده  رد در آن مجلس حضور داشتند 

شوند  ه آنها در مجلس نمایندگان  رد، متوجه می

نه به عنوان نمایندگان یک  ردستان جداگانه، 

بلکه صرفار به مانند دیگران به عنوان 

های انتاابيه خاص حضور دارند و نمایندگان حوزه

ن زمان،  ردها نارضایتی خود را اعالم در همي

 .232دارندمی
این سفر بر خالف سفر اول  ردها به با و،  پون

مافيانه بوده متاسفانه هيچ سندی دقيق از آنچه 

بين باقروف و هيئت  ردی رد و بدل شده به جز 

خاطرات برخی افراد، وجود ندارد اما به نظر 

مربوط  ترین آنهارسد  ه از بين خاطرات، دقيقمی

زاده باشد  ه پس از بازگشت به قاسا ایلاانی

هيئت، او در تبریز از سوی ستاد لشکر احضار 

 شده و در مورد این سفر پنين گفته:

اوف  ماندان مياندواب مرا به نمازعلی

مياندواب احضار و گفت باید تبریز بروی و 

مرا به تبریز حر ت دادند در تبریز پس از 

ه وسيله یک اتومبيل جيپ مالقات با مقاماتی ب

به ایستگاه راه آهن برده و با ترن به 

باد وبه اعزام نمودند و در خود باد وبه ها 

ما را نگذاشتند به جایی برویا و با  سی 

یک نفر  9مالقات  نيا فقط یک شب در ساعت 

افسر منزل ما آمد و اظهار داشت  ه مير 
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 )رئيس جمهور قفقاز( شما را وقت مالقاتباقروف

داده ما نزد ایشان رفتيا پس از صحبت و 

مقدمه دستور داد  ه باید دمکراسی باواهيد و 

اند ها در تمام شهرها اقدام نمودهآذربایجانی

ا راد ها باید در این خ وص با آنها ها صدا 

شوند و پس از دادن این دستور مجددا ما را 

به ایران مراجعت و ا نون ها قاضی محمد و 

اباد مشغول اقدام هستند و در سایرین در مه

این پند روزه اعالميه مانند اعالميه حزب 

دمکرات تبریز در مهاباد انتشار خواهد 

 233یافت.

 س فر، ای ن اند   ه دربرخی منابع اشاره  رده
 قابل كه گرفت صورت محمد قاضي و باقروف بين گفتگویي

 م الي كم  از صحبت ،پاي هنگام نوشيدن به است تأمل
 محم د، ش د قاض ي كردس تان يآینده دولت به شوروي

 گفت: و هكرد تعری  باقروف را براي ماجرایي

 باشيد فقيري مرد به را تازي ی  روستایي، ارباب
 آغا)ارب اب ن زد ب ه روستانشين مرد آن روز، صبد

روستا  بزرگ كرد سپاسگزاري ایشان از و رفت روستا(

 اسسپ همه این پرسيد: روستانشين مرد از و شد متعجب
 ت ازي ب ه ی   باش يدن دلي ل به تنها قدرداني و

 ت ازي كه شما  :گ  پاسخ در روستانشين مرد شماست؟
 خواهي من ها به را اسبي ش  بدون ای،داده من به را

 من به را اسب كه زماني و بروم شكار به آن با كه داد
 ترتي ب، بدین داد ها خواهي را اسب غذاي باشيدي،

 خواهيد اسب به ها و من به ها مكان و جا كه است مشاص
 راض ي ش ما از كامل طور به من كه زمان است آن داد

 ب ه م اجرا این نقل از محمد منظور قاضي شد خواها
 از شوروي اتحاد است قرار اگر كه این بود باقروف
كم   يوعده باید كند، حمایت كردستان جمهوري تشكيل

 .234باشد عملي صورت به

 بودند  ه اتفاق قاضی و همراهانش در با و
ناتمام گذاشت، م طفی  را سفرشان ايغيرمنتظره

 دانستمي انگلستان جاسوس را او فباقرو كه بارزاني
 ي باقروف،توصيه به بنا بود ایران به ورود يآماده
 به احتياطي اقدامات آوردن عمل به براي كردی هيئت

 .235بازگشتند ایران
و  در هر صورت، یكي از نتایج سفر به با و

دیدار با باقروف، تغيير جمعيت ژ.ک به حزب 
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از این تغيير، ها دمكرات كردستان بود. هدف روس

نفوذ بيشتر در بين  ردها بود پرا  ه جمعيت 

ژ.ک، رابطه بسيار محکمی با حزب هيوا در عراق 

دانيا  ه در تشکيل حزب هيوا، داشت و ما می

ا ها حزب هيوعوامل بریتانيا نقش داشتند و روس

تر، نو ر و رهبر آن را، مظنون و یا دقيق

 ردند از این رو، تغيير نام انگليس قلمداد می

توانست جمعيت ژ.ک به حزب دمکرات  ردستان، می

آن جمعيت را اوتر: از حزب هيوا دور سازد. 

ثانيار:  ومله بر ضد روسای عشایر و رابطه 

توانست در عمل، ارباب رعيتی بود و ا نون نمی

قدرتمند آنها را نادیده بگيرد. برای  وجود

تشکيل دولت  ردی نيازمند به اقدام مسلحانه 

بود و این مغایر با اساسنامه  ومله بود پرا 

های مسلحانه در  ومله، ممنو  بود.  ه فعاليت

همچنين، این تغييرات در  ومله ژ اف، آن را به 

 ساخت.فرقه دمکرات آذربایجان نزدیکتر می

 نام تغيير  ه ی از منابع، عواملیبرخبه نظر  

ماهيت  ومله را ضروری ساخته بود عبارت  و

 بر تأ يد بودند از: ماقی بودن حر ت،

 عدم و آن بر حا ا جو بودن مذهبی ُ ردي، ناسيوناليسا

بنابراین، با  236.نظامی فعاليت به ك.ژ اعتقاد

ها مبنی بر تبدیل  ومله ژ اف به درخواست روس

 237.تان موافقت شدحرب دمکرات  ردس

تغيير  ومله ژ اف به حزب  برخی منابع معدود،

دمکرات را قبل از سفر هيئت  ردها به با و ذ ر 

این تغيير پس  . ه به نظر اشتباه است 238 نندمی

 ،متاس فانهاز بازگشت از با و صورت گرفته است 

گيری حزب دمکرات، هيچ د تر قاسملو در نحوه شکل

 ن د. او ی و باقروف نمیای به تأثير شورواشاره

حتی هنگ ام بح ث از س فر دوم هيئ ت نماین دگی 

 ردها به سرپرستی قاضی محمد به با و و دی دار 

با باقروف، از تأ يد مقامات ش وروی مبن ی ب ر 

 ه مبنای تش کيل « ژ.ک»تغيير نام و ماهيت عمل 

در  آورد وحزب دمکرات گردید، سانی به ميان نمی

حزب دمکرات  ردستان می حزب ژ.ک به  مورد تغيير

نویسد  ه از بين رفتن رژیا دیکتاتوری رض اخان 
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ه ای از یک سو و گسترش مبارزه ضد فاشيس تی خلق

جهان از سوی دیگر، ميدانی وسيع ب رای مب ارزه 

خلق ُ رد در  ردستان ایران به وجود آورده ب ود 

  ه س ازمانی ناسيوناليس ت، « ژ.ک»اما جمعي ت 

روههای وسيع و گس ترده بسته و مافی بود و به گ

مردم  ردستان ت  وجهی نداش ت، پاس اگوی اوض ا  

. ب ر ای ن 239تازه و جدید  ردستان ایران نب ود

به حزب « ژ.ک»اساس او معتقد است  ه تغيير نام 

 دمکرات یک ضرورت تاریای بوده.  

ه ای م ادی و این هيئت با گرفتن وع ده  م ک 

 معنوی از سوی باقروف به مهاباد برگش ته و ب ا

تشکيل جلسه  ميته مر زی  ومل ه ژ.ک، درخواس ت 

باقروف مبن ی ب ر تغيي ر  ومل ه ژ.ک ب ه ح زب 

در طی مراسمی عملی  ردند و  را دمکرات  ردستان

نام ه هش ت ب دمکرات  ردستان با انتشار بيانحز

متاسفانه در  240 ندخود را اعالم می حضورای ماده

-نامه هيچ تاریای ذ ر نشده اما میپای این بيا

با  1324آبان1دانيا  ه مجله  ردستان در مورخه 

ای تشکيل حزب دمک رات  ردس تان را صدور بيانيه

 241اعال  رده

اعتراض خود  ،وزارت خارجه ایران در یادداشتی

 شور آمریکا، انگل يس و ش وروی  را به اطال  سه

ع ده ای از رهب ران   رد »نویس درساند و م یمی

ای   ه دهتان پهارم و مهاب اد ب ه تحری ک ع اس

ان د جزیه خاک ایران است به با و رفتههدفشان ت

و برای رسيدن به این هدف دستگاه پ اپ و  اغ ذ 

« ان دشوروی آورده برای پاپ روزنامه با خود از

البته دولت شوروی در پنجا آذر به این یادداشت 

، نوش ته   ه جن بش آن پاسخ گفته و ضمن انک ار

و  242.نداردسياسی  ردها هيچ ارتباطی به شوروی 

ای ن مس افرت را  نيز مولوت  وزیر خارجه روسيه

 نه سفر سياسی بلکه فرهنگی خواند.

آنچه در مورد مسافرت قاض ی و هيئ ت هم راهش 

قابل ذ ر است اینکه عب دالرحمن ذبيح ی شا  يت 

برجسته  ومله ژ.ک در این سفر حضور ن دارد   ه 

ب ا  همين بوده  ه قبل از این، روابط او بااطر

 وف بشدت تيره شده و با ورود قاضیو باقرها روس
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 ه حت ی ب ه رود بطوریبه  ومله ژ.ک به سایه می

نوشته برخی منابع، مدتی در خود ح زب بازداش ت 

  ه هن وز  1324ایل آب ان م اهدر او 243گردد!می

 اف تبدیل به حزب دمکرات نشده بوده در  ومله ژ

مهاباد  از سوی  ومله ژ.ک، به ذبيح ی، دلش اد 

شود تا به و قاسا قادری مأموریت داده میرسولی 

ه ا در  نس ولگری اروميه رفته و با  نس ول روس

دیدار نمایند البته در برخی من ابع آم ده   ه 

هدف از این ماموریت دیدار با سران عشایر جه ت 

جلب همکاری بوده و مح ل دی دار ني ز در قری ه 

 و يا در منزل زرو به ادری از  رده ای عراق ی 

ت ایران از این ماموریت باخبر ش ده حکوم .بوده

ه ا دس تور و از قبل به تيپ اروميه و ژان دارم

آنان سوار بر یک  244دستگيری آنها را داده بوده

افتن د ام ا در ماشين فورد مشکی شده به راه می

توسط پاسگاه ژاندارمری دستگير شده و  ،بين راه

الحفظ از طریق بندر ش رفاانه ب ه تبری ز و تحت

-ران فرستاده و در تهران زنداني م يسپس به ته
. اسناد مهمی از جمله هش ت نام ه بدس ت 245شوند

افت د   ه در آنه ا از مس افرت حکومت ایران می

قاضی و همراهانش به با و و دیدار با ب اقروف، 

تقاضای سالح،  مهمات،  اغذ، فرستنده رادیویی و 

-عدم تحقق وعدهبر ها مبنی همچنين گالیه از روس

رای همکاری و  م ک داده بودن د س ان هایی  ه ب

. سرلشکر زنگنه فرمانده تيپ اروميه 246رفته است

نویسد  ه در اوایل آبان ماه نيز در خاطراتش می

یک هيئتی ب ه رهب ری ذبيح ی   ه از ط رف ح زب 

دمکرات  ردستان عازم ارومي ه بودن د، دس تگير 

هایی از قاضی محم د  رده و این هيئت حامل نامه

ه ا قامات شوروی بوده و در نام هبه باقروف و م

درخواست  مک نظامی و دس تگاه رادی و،  اغ ذ و 

 پاپاانه  رده بوده.

ستاد ارتش دستور داد تا ارتش سرخ باخبر و  

الحفظ به مانع اعزام نشده فورا آنها را تحت

تبریز بفرستند مدارک را نيز بوسيله یک استوار 

باد  ه لباس پوپانی پوشانده بودند از راه مها

به تهران ارسال  ردند. ذبيحی در زندان تهران 
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 گيرد.بود  ه در غيابش، جمهوری مهاباد شکل می

 از ُ رد نمایندگی هيأت بازگشت از بعد روز بيست
 اعضاي نيز ایل و ش ت روساي از محمد قاضی با و،

  ه ايجلسه در تا آورد عمل به دعوت ك.ژ حزب سرشناس
 ماه آبان یکا در بود قرار

 در شوروي و  ردستان فرهنگی روابط دفتر در 1324
از  پس رسانند ها به حضور گردد، برگزار مهاباد

 سفر از مسائلی بيان به ناست محمد قاضی جلسه، تشکيل

 ك.ژ و ساختار نام تغيير يمسأله پرداخت سپس، با و

 جدیدي حزب ك،.ژ جاي به  رد پيشنهاد و نموده مطرح را
 حق تح يل و هاي دمو راتيکديآزا به احترام اساس بر

 دمو رات حزب نام به ُ رد، ملت براي سرنوشت تعيين
همگی با این تغييرات  247شود. تأسيس  ردستان

 اي باموافق بوده و در پایان جلسه، بيانيه

 از افراد متنفذ  ردی منتشر شد.  نفر 73 امضاي
در این بياننامه، حزب دمکرات در مقایسه با 

يرات اساسی در خط و مشی حزب  ومله ژ اف، تغي

شود  ه از مهمترین آن تغيير بند جدید دیده می

 ومله بوده  ه برای  سب استقالل  ل  ردستان 2

 رد اما همين بند در اساسنامه بند اول تالش می

 وشش برای خودماتاری در »حزب دمکرات ب ورت

یابد غنی بلوریان ضمن تغيير می«پارپوب ایران

این تغيير، در مورد علت آن از اظهار تاس  از 

 ند  ه پون قول قاضی محمد پنين عنوان می

های  ومله های جهانی از خواستههيچکدام از جناح

 نند در نتيجه، بهتر بوده محدود به دفا  نمی

اما پر واضد است  ه  248«پارپوب ایران گردد

خواسته مهاباد را از های با و بوده  ه میتوصيه

وا در عراق  ه به انگلستان برادران حزب هي

 نزدیک بوده دور سازد.

بدین ترتيب، تقریبا یک ماه و نيا پس از 

بازگشت هيئت  ردی از با و طول  شيد تا حزب 

-دمکرات  ردستان در سپهر سياسی ایران متولد 

مؤسسين حزب دمكرات كردستان پس از مسلط  .گردد

 روزنامه»شدن بر امور، ارگاني را نيز به نام 
انتشار دادند این روزنامه به « دستان كر

سردبيری سيدمحمد حميدی در اولين شماره خود 
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 راجع به اولين  نگره حزب پنين نوشت:

حزب  1324بعد از اینکه در اول آبان ماه 

دمکرات  ردستان در مهاباد تأسيس شد و 

 2/8/1324بيانيه خود را انتشار داد، روز 

ران و اولين  نگره خود را  ه مر ب از س

نمایندگان  ردها بود، تشکيل داد و از طرف 

های بسيار زیبا سران و روشنفکران حزب، نطق

-مکراسی و اتحاد ایراد شد... و ههدرباره د

ژار شاعر بزرگ  ردستان شعری درباره دمکرات 

در  نگره خواند... در این  نگره قاضی محمد 

به رهبر و پيشوای حزب و پند نفر دیگر به 

 249«ضای  ميته مر زی انتااب شدند...عنوان اع

ت وان گف ت   ه رابط ه جمه وری بطور  لی م ی

ها، در مقایسه با فرقه دمکرات مهاباد با شوروی

ها در آذربایجان  متر بوده و اهميت آن نزد روس

مقایسه با فرقه دمک رات  مت ر ب وده   ه ای ن 

ه  ای مس  ئله بيش  تر مت  اثر از ت  اثير و دخال  ت

ه ا و پش تيبانی ر پند  م کباقروف بوده است. ه

شوروی به هر دو تشکيالت از همه جه ات غيرقاب ل 

ها ب ه جمه وری مهاب اد انکار است اما این  مک

گرفت. ب ه بيشتر از  انال فرقه دمکرات صورت می

ای به استالين   ه عنوان مثال، باقروف در نامه

ش یعن ی 1325رسد مربوط به اوایل آبانبه نظر می

ت  ش مر   زی ب  رای حمل  ه ب  ه زم  ان  آم  ادگی ار

 ند  ه با هایی میایجان باشد اشاره به  مکآذرب

وس  اطت فرق  ه دمک  رات آذربایج  ان ب  ه جمه  وری 

مهاباد شده است: البته تزم ب ه ذ  ر اس ت   ه 

به  ل ی منک ر «  تاب اسرار محا مه قاضی محمد»

ارتباط جمهوری مهاباد با شوروی و باقروف بوده 

س تان و ح زب دمک رات حر  ت  رد»نویسدو حتی می

باقروف   ردستان بر خالف اراده و سياست شوروی و

ه  نن دگان آن خ ود ایجاد شده و مبتک ر و ادار

وج ه ب ه  ه البت ه ب  ا ت 250«رهبران  رد بودند

های موجود   ه ب ه برخ ی از آنه ا فا تهمه این

 اشاره  ردیا پنين ادعایی صحيد نيست.

ده ای زودی حزب دمكرات كردستان در ب ين كربه

-ایران جا باز كرد و دهقانان، كارگران، خ رده
ب  ورژوازی، زمين  داران متوس  ط و اف  راد ع  ادی 
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ح زب  جدی د عشایر كرد وارد تركي ب آن ش دند، 

را با حض ور رهب ران عش ایری  اولين  نگره خود

آرارات، سوما، برادوس ت، ش نو، پي ران،  ما و،

منگور و نمایندگان مهاباد، بو ان و ميان دوآب 

، ارگ  ان «كردس  تان»روزنام  ه  ر    ردهبرگ  زا

مطبوع  اتی آن ش  د و قاض  ی محم  د در رسس ح  زب 

  251دمكرات كردستان قرار گرفت

بدین طریق در روز دوم »گوید: غنی بلوریان می

 نگره اول حزب دمک رات  ۱۳۲۴/۱۹۴۵ماه سال آبان

ل ه ژ. ک. و منعقد شد در این  نگره ن ام  وم ه

ال تاس  تغيير شعارهایش را تغيير دادند. با  م

نش ينی تل خ در له ژ. ک. ی ک عق بشعارهای  ومه

خواهان ه  ردس تان ب ود   ه تاریخ جن بش آزادی

  252«شرایط بر مردم ما تحميل  رد.

« ژ.ک»ژار در مورد ن اراحتی اعض ای استاد هه

نویسد: هر  اری ازمان حزبی میاز تغيير نام و س

 را« حزب دمک رات  ردس تان»توانستا  ردم نمیمی

ب ه خ ود « ی   وردیی ژیان ه وهله ومه»به جای 

البته برخی اعضا نيز با ح زب جدی د «  بقبوتنا

رسد   ه ای ن مس أله همکاری نکردند، به نظر می

داشت   ه در آن، « ژ.ک»ریشه در ساختار سازمانی

اعضاب به قرآن سوگند خورده بودند  ه ت ا آخ ر 

ب اقی بمانن د و ب دون اط ال  و « ژ.ک»عمر عضو 

وارد ه  يچ دس  ته و گ  روه دیگ  ری « ژ.ک»ج  ازه ا

« ژ.ک»نشوند اما با این وص ، تعدادی از مؤسسين

 ،در  ابينه قاضی محمد و مناص ب دیگ ر آن دوره

  .عضویت و حضور یافتند

نکته قابل توجه دیگر در حکوم ت قاض ی محّم د 

ها در مقایسه ب ا این است  ه نفوذ و دخالت روس

خالف بوده. قاضی ب رریز به مراتب  متر حکومت تب

وری   ه از رهب ران اولي ه ح زب  مونيس ت پيشه

ایران بود ه يچ گ اه در اعتق ادات راس خ خ ود 

تردید نکرده و نسبت به ادای فرایض دین ی خ ود 

  ه در در هر شرایطی، هرگز تعلل نورزید بط وری

وسط گفتگو در با و با حضور ميرجعف ر ب اقروف، 

دتی ت رک وی جلسه را برای ادای نم از ب رای م 

  رده بوده . 
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هيچ رنگی در مهاباد، همچنين، برخالف تبریز، 

از گرایش حکومت به سوی سوسياليسا یا تقسيا 

خورد، مالکيت اراضی به نفع دهقانان به پشا نمی

شد و احترام افراد بر اموالشان محترم شمرده می

به شعائر اهل سنت در صدر مسائلی بود  ه قاضی 

ردند. خود قاضی محّمد عمامه  و یارانش تعقيب می

سفيدش را غالبار بر سر داشت حتی در روز اعالم 

جمهوری خودماتار نيز با اینکه لباس نظامی به 

 .253تن  رده بوده اما عمامه را فرو نگذاشت

شش هفته بعد از بر گشت رهبران حزب دمکرات 

 ۵تا  ۲ ردستان ایران از سفر با و، از تاریخ 

اولين  نگره حزب ( ۱۹۴۵ا تبر  28) ۱۳۲۴آبان 

را برگزار نموده بيانيه خود را  ه مبتنی بر 

مبارزه برای خودماتاری كردستان در پارپوب 

كشور ایران بوده اعالم  رده، ارگاني به نام 

 .254انتشار دادند را «وزنامه كردستانر»

شركت نمایندگان اشراف زميندار به توجه  با    

با انجام  ابطهبزرگ كرد در تركيب حزب، در ر

اصالحات ارضی و تقسيا زمين در بين دهقانان، 

تقسيا مراتع دامپروری و همچنين آبادانی 

روستاها و اصالحات مشابه اجتماعی در برنامه 

حزب دمكرات كردستان ایران سانی به ميان 

نيامد. بر خالف تبریز  ه دست به اصالحات گسترده 

غيره زد  و ارضي اصالحات و هابان  كردن از جمله ملي

در مهاباد خبری نبود پون با وجود عشایر 

تغييرات در زمينه  ،های آنهاقدرتمند و ماالفت

. نجفقلی پسيان 255پذیر نيز نبودمالکيت امکان

ها و  ه تمام این فعل و انفعاتت را به روس

دهد بدون توجه به اوضا  سياست آنها حواله می

در اشاره به  داخلی و قدرت روسای عشایر متنفذ،

 نویسد:این موضو  می

سيه بر برخالف آذربایجان  ه سياست دولت رو

داران قرار ایهحمایت از فقر در برابر سرم

داشت در این ناحيه)مهاباد(دولت روسيه برای 

داشته باشد و  آنکه بتواند قدرت مهمی در دست

 ردستان را نرنجاند  اهالی متدین و متع ب

وی سرمایه و تقسيا ابدا از بلشویسا و تسا

  256دارائی صحبت به ميان نياورده...
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در مجمو ، برنامه حزب دمكرات كردستان     

ایران وظایفی را پيش كشيد كه تقریبا تمام 

های جامعه كرد در آن ذینفع بودند. همين تیه

امر موجب افزایش سریع اعضاب حزب دمكرات 

كردستان ایران شد. تمام افراد رهبری و 

های محلی حزب را رهبران فوقانی طوای  و سازمان

عشایر كرد و برخی از كردهای بورژوای  و 

شهرهای دیگر كردستان مكریانی تشكيل داده 

بودند. این افراد، اشراف، رهبران عشایر و 

بازرگانان سرشناس، نقش مهمی را در حزب و در 

 پی آن، در دولت جمهوری ایفا كردند. 

 

 مهوری مهاباد قاضي محمد و تشکیل ج ب 8

سرسلس  له خ  انواده قاض  ي از مه  اجران گرج  ي 

و منطق ه  اند ك ه از گرجس تان ب ه ای رانبوده

. برخي منابع، زمان مكریان مهاجرت نموده بودند

ها یعني ميرزامحمد را به زم ان مهاجرت جد قاضي

دهن د. از حكمراني بداق س لطان مك ري نس بت مي

توان به ميان نامدارترین نوادگان ميرزامحمد مي

دار ح ل و ف  ل ميرزامحمود اشاره داشت كه عهده

ائل شرعي و قض اوت دع اوي م ردم در مهاب اد مس

بوده است. شاید تالص نام قاضي ب ر فرزن دان و 

ای  ن س  ابقه  نوادگ  ان ميرزامحم  ود ناش  ي از

. قاضي محم  د و ص در قاض ي از نوادگ ان 257باشد

ميرزامحمود و فرزند قاضي علي و محمدحسين س ي  

 القضات هستند.ي نيز فرزند ابوالحسن سي قاض

داري، داشتن سواد، دليل مردمخانواده قاضي به

شعردوستي، خطاطي و ارتباطات گسترده ب ا دیگ ر 

من  اطق ای  ران همچ  ون ته  ران و تبری  ز داراي 

اي ميان مردم  بودند. با وص آنكه، احترام ویژه

ها مردم اني دین دار و متش ر  بسياري از قاض ي

این بر محبوبيت آنه ا اف زوده و موج ب بوده و 

گس  ترش رواب  ط آن  ان ب  ا م  ردم منطق  ه و حت  ي 

نمایندگان دولت شده بود. پدر قاضی مش هور ب ه 

ي ع  ر قاضی علی نيز از مردان معتبر و از علما

 ش وفات یافت. 1310مشروطه بود  ه به سال 

خانواده قاض ی در ناحي ه بو  ان مال ک پن د 
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آنه ا گ ذران زن دگی روستا بودند  ه از عواید 

م. شهرس تان 1901 ردند قاض ي محم د در س ال می

سابالغ )مهاباد( متول د ش د. او تح ت تربي ت و 

مراقبت پدرش بزرگ ش د و ب ه مکتباان ه رف ت و 

اندک اندک علوم اسالمی را در مكتب مالاحمد فوزي 

م.( فرا گرفت و اجازه علمی )روحانی( را  1293)

ه ای یادگيری زبان سب نمود. وی معلا ویژه جهت 

اروپایی داشته، عالوه بر فارس ی، عرب ی، تر  ی 

های روسی و فرانسوی آش نایی مقداری ها با زبان

داشت انگليسی را نزد پزش ک آمریک ایی ميس دال 

-فرا گرفت  ه در مهاباد خدمات پزشکی انجام می

پس از فروكش كردن آتش جن  اول و استقرار  .داد

ولت پهل وي در ت الش امنيت در منطقه مكریان ، د

براي استقرار دیوانساتري جدید در سراسر كش ور 

جمل ه تأس يس آم وزش و  به اقدامات متع ددي از

با توج ه  1315سال  پردازد و درپرورش عمومي مي

محمد ب ا دول ت و حكوم ت و ني ز به روابط قاضي

احترام وي در ش هر،  ب ه ریاس ت اداره مع ارف 

س جمعي ت ش ير و شود و از زمان تأسيبرگزیده مي

ریاس ت آن  ۱۳۲۱خورشيد سرخ در ساوجبالغ تا سال 

عنوان محمد بود. صدر قاضي ني ز ب هبرعهده قاضي

ها ب ه فعالي ت رئيس انجم ن ش هر در ای ن س ال

 ،ه ا در  آن زم اناشتغال داشت. خانواده قاض ی

ص  احب مق  ام اجتم  اعی و فرهنگ  ی و سياس  ی و 

طه محکمی اقت ادی بودند صاحب امال ی وسيع و راب

با ایالت مکریان و سران و خان دان ص احب نف وذ 

داشتند دستگاه قضایی رسمار نسل بعد از نس ل در 

دست یکی از روحانيون آن خانواده ب ود. پن دین 

روحانی و تح يل   رده سرش ناس از مي ان آنه ا 

 .258ندظهور  رده بود

ها و حكومت رضاشاه پن ان مس تحكا روابط قاضي

محمد در  ب دگمان ان قاضيبود كه اقدامات ماالف

محمد حت ي ب ه اته ام كردن حكومت نسبت به قاضي

جایي نرس  يد وزیركش  ور ب  ه تبلي  غ وهابي  ت ب  ه

 نویسد: وزیر در این خ وص ميناست

ان د ك ه پن دي استانداري پهارم گزارش داده

پيش به استانداري اطال  رس يد ك ه در  بعض ي 
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د و كننباب مذهب وهابي تبليغاتي مي اشااص در

ها  در ای  ن ك  ار ش  د قاض  يدر ض  من گفت  ه مي

دخالت نيستند... نتيجه اق دام و تحقيق ات بي

فرمان  داري را ك  ه ب  ه وزارت كش  ور گ  زارش 

اند این است كه پنين موضوعي وجود خارجي داده

ندارد و اگر این س ابقه از ط رف قاض ي ش يخ 

واس طه محسن یا قاض ي دیگ ري اظه ار ش ده به

محمد ت كه ب ين او و قاض يرقابت و كدورتي اس

ها از است كه عليه یكدیگر و براي تضييع قاضي

 .259خود ساخته و درست نموده است

شاید ب ا توج ه ب ه هم ين ویژگ   ه ا یعن ی 

محبوبيت زیاد  قاض  در منطقه بوده كه با نظ ر 

فرمان   ده ارت   ش در آن س   امان، رضاش   اه در 

پس از مرگ قاضی علی، فرمان قضاوت قاضی 1310سال

. ام ا ب ه نوش ته برخ ی 260مد را امضاب كردهمح

او در جمع س ربازان در پادگ ان  1315منابع در 

مهاباد در طی یک سانرانی   ه ب ه زب ان   ردی 

صورت گرفت موجب خشا رضاشاه و در نتيجه عزل وی 

 . 261گرددمی

ساله بود  ه آت ش جن   جه انی  31قاضي محمد 

ور شد. خاندان قاض ی ب ا مس رت، ورود دوم شعله

رتش سرخ شوروی و سقوط رضاشاه را پذیرا شده و ا

-القضات بدین مناسبت شعری سروده است. قاضیسي 
ها در دوران پهلوی دوم ني ز رواب ط گرم ی ب ا  

تهران داشتند و به خ اطر هم ين احت رام وی ژه 

خاندان قاضی در مکریان بود  ه ابوالقاسا ص در 

قاضی، برادر قاضی محمد به عنوان نماینده دوره 

 مجلس شورای ملی انتااب شد.  14

  ل ه  ومه»ش به جمعيت 1323قاضی محمد در سال 

  وم ه« سيمای مقت در»پيوست و به زودی « ژ. اف

له شد. اگرپه ق رار گ رفتن روح انی در رسس آن 

برخالف اصول آن جمعيت به شمار م ی ام د، زی را 

طبق اصول جمعيت ژ.ک قرار شده بود رهبری جن بش 

ن و ش يخ و فئ ودال س پرده  رد به دست هيچ خ ا

نشود. شاید این پرخش به خاطر فش ار روی دادها 

بر خواس ت و آرزوی جمعي ت ب وده   ه اوض ا  و 

احوال موجود ني از ب ه شا  يتی سرش ناس ب رای 
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 رهبری حر ت را ضروری ساخته بود.

هنگامی  ه مسأله پذیرش قاضی محمد به عض ویت 

جمعيت مطرح شد، رهب ری جمعي ت دو نظ ر ماتل   

اشتند تعدادی معتقد به پذیرش قاضی بودند پون د

ای گردی د در مقاب ل، ع دهموجب تقویت جمعيت می

دیگر معتقد بودند پون قاض ی شا  ی توانمن د و 

زود ق درت را در  مقتدر و سرش ناس اس ت، خيل ی

گي رد و آن ه ا موج ب بازگش ت جمعيت به دست می

 .مجدد قدرت خاناانی در جن بش   رد خواه د ش د

قاض ی محم د در من زل یک ی از اعض ای سرانجام 

 ميته مر زی با حضور پند ت ن دیگ ر از اعض ا، 

ب ه « بين ایی»سوگند یاد  رد و با اسا مستعار 

 عضویت جمعيت در آمد.

عض  ویت قاض  ی محم  د در س  ازمان، جمعي  ت را 

نيرومندتر  رد ولی ط ولی نکش يد   ه قاض ی در 

عمل، به رهبری جمعيت رسيد و ص احب ق درت ت ام 

 .262شد

در كنار این تحوتت، هر پند باش  ی از حکوم ت 

ایران ماال  قاضی بودند اما باشی از حكوم ت و 

رواب ط  ،دولت و با وص كارگزاران محل ي حكوم ت

ها حفظ ك رده و حت ي در خود و دولت را با قاضي

ك رد. هاي جناح مقابل فعالي ت ميجهت رفع سوبظن

تقاب  ل دو جن  اح حکوم  ت ای  ران در رابط  ه ب  ا 

داد حمد در حوادث ماتل  خود را نش ان م یمقاضي

به عنوان مثال وقتی درگي ري برخ ي عش ایر ب ا 

باقيمانده پاسگاههاي دولتي در اروميه پيش آمد 

محمد او را براي رفع جناح دولتي نزدی  به قاضي

نمای د و جری ان مقاب ل ك ه ب ه غائله دعوت مي

ش ود. محمد سوبظن داشته مانع ای ن ك ار ميقاضي

ده د ور خط اب ب ه اس تانداري توض يد ميوزیركش

گ  زارش فرمان  داري  ح  اكي اس  ت س  يدعبدم در »

محمد همدست و جمعي از زمستان گذشته  ه با قاضي

روساي عشایر را اغوا با محمد رشيد ها ارتب اط 

و حاصل مشغول عملياتي برخالف م الد بود. اعزام 

محمد كه منتظ ر آش وب اخي ر رض ائيه او و قاضي

منظور رفع غائله آنجا با سوابق بات د بهانبوده

صالح نب وده و توق   آنه ا در آن ح دود مناس ب 
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هاي پراكنده در ای ن مح دوده درگيري« باشد.نمي

ادام ه داش ت ام ا نيروه اي  ۱۳۲۱تا تابس تان 

شوروي مستقر در منطقه به نيروهاي دولتي ایران 

داد. براي ایج اد امني ت و آرام ش اج ازه نم ی

قامات شوروي این ب ود ك ه ب ا آرام ش استدتل م

منطقه، لزومي به اعزام قواي ایراني به منطق ه 

نيست. با وص كه قواي شوروي ها در صورت احتياج 

 . 263مساعدت خواهند كرد

دمكرات كردس تان همچنان  ه مذ ور افتاد حزب 

حزب  ومل ه)ژ.ك(  بربستر1324در اول آبانایران 

ك رد از س فر  بعد از بازگشت هيئ ت .بوجود آمد

اي در ، قاضي محمد در جلس هدوم خودشان از باكو

ضمن تشرید س فر و  ،ا حزب كوملهب 1/8/1324تاریخ

پيشنهاد كرد نام ح زب،  ،باقروفي بنا به توصيه

به حزب دم وكرات كردس تان تغيي ر یاب د و ب ا 

اي كه ب ه امض اي ا ثری ت یعن ی انتشار اعالميه

ی ت ح زب را هفتاد و سه نفر رسيده ب ود، موجود

حزب، ناستين  نگ ره خ ود را در  264.اعالم كردند

 ه مر ب از سران  رده ا ب ود برگ زار  2/8/1324

ای را ب ورت زیر صادر  رد  ه و بياننامه 265 رد

های ماهوی با اصول  ومله داشت در واق ع، تفاوت

پوسته سات ناسيوناليزم قومی   ه  ومل ه ب دور 

مب ارزه  پ را   ه شدخودش  شيده بود  نار زده 

مسلحانه در حزب دمکرات  ردس تان نف ی نش ده و 

ورود ب  ه ح  زب ب  رای همگ  ان آزاد و همچن  ين 

ممنوعيت گروههایی پون آق ا، ش يخ، م ال و س يد 

برای  رهبری ح زب تغيي ر   رده و پ س از ای ن 

و ش عارهای  تغييرات، حزب دمکرات  ردستان اصول

 دارد: خود را پنين اعالم می

 برادران هموطنان!

ش جن  عالمگير  ه به واسطه دش منان آزادی آت

و پایمال  نندگان دمو راسی روشن شده ب ود ب ا 

زور بازوان توانای سربازان رشيد متفقين ب زرگ 

ما خاموش شد دنيای دمو راسی پيروزمند و دنيای 

خواست ملل و اقوام جهان را زی ر فاشيستی  ه می

انقياد و اسارت پند نفر قلدر و فع ال مایش اب 

بياورد به طور قطعی مغلوب و منه زم گردی د  در

رفت ب رای  آزادی مل ل و به طوری  ه انتظار می
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اقوام جهان را باز شد امروز تمام ملل دنيا از 

خواهند از راهی  ه ب رای آزادی بزرگ و  وپک می

-آنها باز شده است استفاده نمایند و از وع ده
 هایی  ه به واسطه منشور تاریای آتالنتي ک داده

شده بود برخوردار شده اداره امور خ ود را ب ه 

دست بگيرند و سرنوشت خود را ب ا مي ل و اراده 

خود تعيين نماید ما  ردها  ه در ایران زن دگی 

هاس ت ب رای ح ق و ه ا بلک ه قرن نيا  ه سالمی

اختيار آرمان ملی و محل ی خ ود مب ارزه   رده 

ایا ب دباتان زمام داران مس تبد ها دادهقربانی

های حس ابی اند حرفان به هيچ وجه حاضر نشدهایر

ما را بپذیرند حتی از حقوقی  ه ق انون اساس ی 

برای ای اتت و وتی ات ای ران قائ ل ش ده اس ت 

نگذاشتند ما استفاده بکنيا و پيوسته جواب م ا 

گلوله و بمب و توپ و حبس و تبعي د و اع دام و 

اسارت بوده اس ت ما وص ار در دوره بيس ت س اله 

 ایا...در پوشيدن لباس خود آزاد نبوده رضاخان

دهد ان گرامی! باید بدانيد حق را نمیها وطن 

گيرن  د م  ا بای  د ب  رای گ  رفتن ح  ق و آن را می

اختيارات ملی و محلی خود مب ارزه بکن يا ای ن 

خواه  د تش  کيالت و مب  ارزه وح  دت و یگ  انگی می

پيشقدم تزم دارد برای این منظور مقدس است   ه 

ت  ردستان در مهاباد تشکيل گردیده فرقه دمو را

و شرو  به  ار نموده است شما ها وطن ان عزی ز 

ما باید پشا و گوش خود را باز  نيد دور فرق ه 

ملی خود گرد آمده برای گرفتن ح ق مش رو  مل ی 

 خود فدا اری نمایيد...

هموطنان، ما غير از حق مشرو  انس انی خ ود  

وارد زی ر خواهيا  ارهای ما در مپيزی دیگر نمی

خالصه شده است آن را باوانيد و به تمام اف راد 

 ملت  رد بفهمانيد. اینک شعارهای ما:

ي ام ور . ملت ُ رد در داخ ل ای ران در اداره1

 محل، خودماتار و آزاد و در حدود دولت ای ران،

 خودماتاري ملت ُ رد را به دست بگيرد.

. بتواند به زبان ُ ردي تح يل  ند و ام ورات 2

 ر با همان زبان ُ ردي انجام گيرد.دوای

. انجمن وتیتی  ردستان طبق قانون اساسی به  3

فوریت انتااب شده، در تمام  ارهاي اجتم اعی و 

 دولتی نظارت و سر شی  ند.

. مأموران دولت در منطقه، باید قطعار از اهل 4
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 محل باشند.

ي ی ک ق انون  ل ی م ابين رعي ت و به واسطه 5

ي هر دو ت أمين ل آید و آتيهارباب، سازش به عم

 شود.

. ما وصار حزب دمو رات  ردستان ت الش خواه د  6

 رد م ابين مل ت آذربایج ان و اق وامی   ه در 

 نن د )آس وري، ارمن ی و آذربایجان زن دگی م ی

غيره( در مبارزه وحدت و برادري  ام ل برق رار 

 گردد.

ي اس تفاده . حزب دمو رات  ردستان به واس طه7

عی  سرشار  ردس تان و ترق ی ام ور از منابع طبي

ي ام ور فرهنگ ی و  شاورزي و بازرگانی و توسعه

بهداشتی براي رفاه حال اقت ادي و معن وي مل ت 

 ُ رد مبارزه خواهد  رد.

خ واهيا ملل ی   ه در داخ ل ای ران . ما می 8

 نند بتوانند با آزادي براي س عادت و زندگی می

 266.ترقی ميهن خود  وشش نمایند

ه  ا    ه در ب  ا و داده ين وع  ده روساول      

بودند در ماه نوامبر/آب ان از راه رس يد و آن 

ماشين پاپ بود  ه پ س از رس يدن آن، مطبوع ات 

»  ردی منتشر شدند در اسناد روسيه پن ين آم ده

به زودی یک متا ص )مدیر( خواهيا فرستاد تا یک 

پاپاانه در مهاباد دایر سازد و یک نش ریه ب ه 

.  بسيار تا ي د ش ده 267«ر گرددزبان  ردی منتش

. ام ا 268بود  ه حتما این مس ئله ماف ی بمان د

وزیری ماند و در گزارش وزیر جن  به ناستمافی ن

 پنين آمده: 15/7/24در مورخه

گزارش واصله حا يست به طوری  ه ش ایع اس ت 

پندین بسته  اغذ روزنامه و یک دستگاه ماشين 

اد پاپ از طرف مقامات مربوطه شوروی ب ه ا  ر

مهاب  اد داده ش  ده و همچن  ين هف  ت دس  تگاه 

از خ ط  6/7/24ها در غروب اميون متعلق به روس

مياندوآب عبور و محتویات آن در اث ر اینک ه 

ها  امال  شيده ش ده ب ود معل وم روپوش ماشين

باش ند و در جل وی نگردید حامل په اشيایی می

هر  اميون یک افسر شوروی در معيت شوفر بوده 

اف ب ه مهاب اد وارد، نم از عل ی ه انيو ماش

ب اد افرمانده پادگان شوروی   ه ق بال ب ه مه
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دهد ها دستور میرفته بود به محض ورود  اميون

ه له ا ب ه وس ي ه تردد در شهر متروک و پراغ

مامورین  ومله خاموش گردد و در ت اریکی ش ب 

ه ا را در من زل قاض ی محم د محتویات ماش ين

در اطراف موض و   نمایند به طوری  هتاليه می

ه ا رود محتویات   اميونتحقيقات شده ت ور می

   269اسلحه و مهمات بوده...

-و همچنين سالح هاها از سوی روسبا رسيدن سالح
هایی  ه قبال از زمان ورود متفقين مردم از 

های ارتش بدست آورده بودند مسلد شدند و پادگان

 حمالت به پایگاههای حکومت شدت گرفت. بر طبق

برخی اسناد، در این زمان در اثر حمله به 

مرا ز نظامی حکومت، مردم ا ثرا مجهز به سالح 

تمام عشایر و آزادیاواهان شهر »گرم شده و 

مهاباد دارای تفن  برنو، تفنگهای ماتل  و 

 . 270بودند«طپانچه و خنجر و شمشير

همزمان با تساير مرا ز دولتی 1324آذرماه 

جان، در مهاباد نيز توسط فرقه دمکرات آذربای

آذرماه مردم به ترغيب تعدادی از سران  26در 

 ه « شهربانی مهاباد»حزب دمکرات  ردستان به 

آخرین نماد حا ميت پهلوی بود، یورش بردند. 

بعد از پند شليک  وتاه، شهربانی به ت رف مردم 

در آمد. پرپا حکومت ایران پایين آورده شد و 

اهتزاز درآمد. جای آن به پرپا  ردستان به 

خواستند به جای ذبيحی و همراهانش  ه مردم می

توسط قوای سرلشکر زنگنه بازداشت شده بودند، 

ها و فرماندهان را نزد خود به قوای ژاندارم

عنوان گروگان جهت آزادی ذبيحی و همراهانش نگه 

دارند، اما قاضی محمد این عمل را نپسندید و 

 271دستور آزادی آنها را صادر  رد.
در شماره سوم خود در خبری «  وردستان»مجله

-می« اهتزاز پرپا مقدس  ردستان» با عنوان

 نویسد: 

آذر  ليه نمایندگان  ردستان در  26.. روز 

شهر  حضور به ها رساندند. ساعت ده بامداد 

پرپا  ردستان از مقر حزب حر ت داده شد. 

حدود ده هزار نفر از اهالی در مراسا حضور 

سته موزیک، سرود ملی می نواخت. در داشتند. د
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سرتاسر خيابان وفایی، ص  نظاميان با آرایش 

ای ه همراه جوانان دختر و پسر مدرسه امل ب

 ردند. بزرگ و سمت راست پرپا حر ت میدر 

های رسمی و نمایندگان حزب دمکرات  وپک، هيئت

پشت سر پرپا در حال حر ت بودند. مردم به 

ند. پيشوای  ردستان، افتاار پرپا    می زد

جناب قاضی محمد درباره پرپا مقدس  ردستان 

سانانی ایراد فرمودند. پس از سانرانی و ن ب 

پرپا بر بام عمارت هيئت رئيسه ملی  ردستان، 

 . 272مراسا خاتمه یافت

تشکيل حکومت فرقه در تبریز از پندین جهت به 

تشکيل جمهوری مهاباد  مک  رد در حمالت 

- ه با  مک قشون روسی صورت می طرفداران فرقه

های و پایگاههای ارتش یکی پس از گرفت پادگان

دیگری فروپاشيدند و بنابراین، جمهوری مهاباد 

در زمان ظهور خود با مانع پندانی روبرو نشد. 

همچنين با تشکيل فرقه دمکرات آذربایجان، قاضی 

و  ردها به این نتيجه رسيدند  ه اگر برای 

ر بجنبند آنان به زیر حا ميت تشکيل حکومت دی

فرقه در خواهند آمد و در آن ادغام خواهند شد 

های خود برای تشکيل به همين خاطر، به تالش

حکومت سرعت باشيدند و در نتيجه آن روز تاریای 

 ردند به این  ردها  ه خودشان نيز باور نمی

 ۲برابر ۱۹۴۶ژانویه  ۲۲زودی برسد فرا رسيد در 

در متين  بزرگی كه ش ۱۳۲۴دان( ری بنه ۲بهمن )

های نمایندگی از تمام مناطق كردستان هيئت

ایران در آن شركت داشتند، قاضی محمد در ميدان 

با حضور جمعيت بزرگی از بزرگان « پوارپرای»

شهر و روسای بسياری از قبایل  رد، تاسيس 

-اش نيز معنیمهوری را اعالم  رد حتی طرز پوششج
لباس سنتی یعنی دستار بر دار بود تر يبی از 

 .273سر ولی با لباس نظامی شوروی

قاضی در سانرانی خود بر مظلوميت  ردها تا يد  

بارها قيام  رده اما سر وب » رده گفت  ه آنها 

اند آنها تنها هستند و یاوری جز شوروی شده

 ه قاضی این سانان را بر هنگامی 274«ندارند

ات شوروی آورد در مراسا،  سی از مقامزبان می

 در یرماكوف حضور نداشت اما در آن نزدیکی،
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جریانات  این ناظر از دور و نشسته جيپي ماشين

های متعددی صورت گرفت  ه بعضا . سانرانی275بود

اختالف برانگيز بودند پرا  ه برخی از م ادره 

اموال ثروتمندان و ریاتن خون ستمگران سان 

ستمگر گفتند در حاليکه برخی از حاضرین مالکان 

-هه و سرانجام، دو شاعر برجسته  ردی 276بودند!

 .سرودند اشعارشان را هيمن و ژار
مالم طفي، پيشنهاد ایجاد پرپا جدید براي 

كردستان به قاضي محمد داد پرپا ابداع  جمهور  

مهاباد، دارای همان سه رن  سبز و سفيد و سرخ 

با دو بود اما در زمينه سفيد آن خورشيدی 

به جا   ا،نقش بسته بود این پرپ ی گندموشهخ

فراز ادارات برخی شهرها مانند  پرپا ایران بر

تشكيل  277.نقده و اشنویه به اهتزاز در آمد

خودماتار به مركزیت مهاباد اعالم شد. ایالت 

مهاباد تمایالت مار سيستی به  در ،برعکس تبریز

شد قلمرو این حکومت شامل وجه دیده نمیهيچ

بو ان، نقده، اشنویه و سقز شهرهای مهاباد، 

از درصد  ردنشينان خارج  70بود و در واقع 

 بودند.جمهوری مهاباد 

بيست روز بعد، روزنامه  ردستان اعضای  ابينه 

 :278 ندقاضی محمد را به این شکل اعالم می

حاج بابا شيخ. ناست وزیر )صدر هيئت رئيسه(.  

اهل بو ان. سياستمداری ش ت و پنج ساله. از 

واده سادات زميبل اطراف بو ان. در زمان خان

رضاشاه از دوستان وفادار و قابل اعتماد 

رضاشاه بود و نزد او نفوذ و اعتبار داشت حاجی 

شيخ بابا نزدیکی خاصی با قاضی محمد نداشت و 

شد  ه برای خنثی  ردن اعمال و پنين استنباط مي

های بو ان به مقام زاده ردار خانواده ایلاانی

ت عظما رسيده او رفتار بسيار خوبی با صدار

مردم داشت اما هرگز فرد قدرتمندی در حکومت 

 نبود. 

وزارت داخله ) شور(: محمدامين معينی، صاحب 

گاراژ و دارای روابط تجاری با تجار روسی 

 . مستقر در تبریز

وزارت بهداری: سيدمحمد ایوبيان، جوانی سی 
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ه متعلق به ای را  ساله و خود ساخته، داروخانه

 رد یک سال پس از پدرش بود اداره مي

 به عضویت آن در آمده بود. « جمعيت ژ. اف»تشکيل

زاده، وزارت امورخارجه: عبدالرحمن ایلاانی

 فرزند حاجی بایزید آقا. 

زاده، پسر آقا ایلاانیوزارت راه: اسماعيل

عموی عبدالرحمن ایلاانی زاده. هر دو از 

ان از ایل دهبکری  ه های متنفذ بو خانواده

نوعی رقابت با قاضی داشتند و انتااب آنان 

ها زادهانتاابی سياسی و ضروری بود ایلاانی

پنج ساله  و حدودار سی و« جمعيت ژ. اف»عضو

 بودند. 

وزارت اقت اد: احمد الهی، پهل ساله. اهل 

بازار و  سب و  ار. تح يلکرده و آشنا با 

جمعيت »ی قدیمیاز اعضا مناطق ماتل   ردستان.

و در منزل او بود  ه قاضی محمد برای « ژ. اف

 مراسا تحلي  به جای آورد.  ،عضویت در جمعيت

های وزارت  ار: خليل خسروی، از خانواده

« جمعيت ژ. اف»قدیمی. پهار ماه پس از تشکيل 

 به عضویت آن در آمده بود. 

وزارت پست و تلگراف:  ریا احمدین، مردی پهل 

 ای نيک. نوادهساله از خا

-ووزارت تجارت: حاج م طفی داودی، مردی پنجاه

پنج ساله از خانواده بسيار محترم و پر جمعيت. 

بسته « جمعيت ژ. اف»در باغ او بود  ه نطفه 

 شد. 

وزارت دادگستری: مالحسين مجدی، باسوادترین و 

نامدارترین روحانی . اعتبار و ارزش مذهبی و 

او برای این مقام قضایی او، نشان شایستگی 

 بود. 

زاده، جوانترین وزارت  شاورزی: محمود ولی

عضو  ابينه. بيست وسه ساله. مدرسه عالی 

 شاورزی  رج را به پایان برده بود از 

به عضویت  ۱۹۴۳های متنفذ بوده و از سالخانواده

 در آمده بود. « ژ. اف»

مناف  ریمی به عنوان وزیر فرهن  و صدیق 

وزیر تبليغات انتااب شدند.  حيدری به عنوان
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های این دو وزارتاانه اخير بيشترین فعاليت

فرهنگی را در طول یک ساله عمر جمهوری  انجام 

دادند. سي  قاضی به عنوان وزیر جن  و مالم طفی 

 بارزانی به عنوان فرمانده ارتش گردید.

این  ابينه ها پنان  ه از افراد آن برمی 

از اعيان شهر و مر ب »آید بقول درک  ينان

قبایل بود در حقيقت، حکومت    ارروسای محافظه

بنابراین در حوزه  279«طبقات باتی مردم  رد بود

 ارانه ما وصا اقت ادی عملکردهایش  امال محافظه

بود و از تغييرات اساسی مانند اصالحات ارضی  ه 

در فرقه دمکرات صورت گرفت در مهاباد خبری 

 ابينه شهری بوده و بسياری از اعضای  .نبود

ميانه خوبی با رهبران قبایل نداشتند. جمهوری 

مهاباد، پارلمانی برای ت ویب قوانين نداشت و 

اش به فرامين رئيس جمهور و ت ميمات  ابينه

. درک  ينان، درباره 280شدمنزله قانون تلقی می

 نویسد:می« جمهوری مهاباد»تر يب و سرشت 

از اعيان شهر دولتی  ه در  تشکيل شد مر ب 

 ار قبایل بود در حقيقت و روسای محافظه

حکومت طبقات باتی مردم  رد بود. قدرت حکومت 

در وجود قاضی محمد متمر ز بود و از او به 

ادارات متعددی  ه روسای آنها برحسب اعتماد 

یافت. حکا شاص او انتااب شده بودند تسری می

ر و اقتدار حکومت در نواحی عشایری همچنان د

دست روسای عشایر بود پشتيبان معنوی و روانی 

های دولت اتحاد شوروی این حکومت، وعده

  281.بود

ها ورود مالم طفي به همراه كثيري از بارزاني 

و كم  به حزب دمكرات كردستان به عنوان بازوي 

ای در حيات حزب دمكرات نظامي آن، ف لي تازه

كومت ها، حكردستان گشود در زمان ورود بارزانی

ها با حزب تهران براي ممانعت از اتحاد بارزاني

دمكرات كردستان پاره را در آن دید كه به 

فرمانده سردشت دستور دهد هر « سرهن  پزشكيان»

طور شده مالم طفي و یارانش را از اتحاد با 

عزیز »حكومت مهاباد من رف سازد پزشكيان توسط 

رد با مال تماس گرفت و در موا« آقا مامشقرني

شما در »زیر با وي بحث نمود از جمله اینكه 
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ایران خارجي بوده و حكومت ایران به عنوان 

پذیرد و زمين و مسكن پناهنده سياسي شما را مي

به شما خواهد داد شما نيز در تهران نماینده 

خواهيد داشت و هميشه در پارلمان و در ارتباط 

 با شاه خواهي بود! در مقابل، شما نيز باید از

اما  282«متحد شدن با جمهوری مهاباد من رف شوید

گوش مال بدهكار این سانان نشد و به زودي خود 

 را به مهاباد رسانده و به قاضي محمد پيوست.

مالم طفي بازراني از سوي قاضي محمد به مقام 

ژنرالي نائل گردید و به عنوان فرمانده 

نيروهاي مردمي جمهوري گمارده شد بسياري از 

ریكي شبانه عليه مراكز انتظامي و نظامي حمالت پ

 كرد.را او طراحي و فرماندهي

دولت  1324بهمن/1946ترتيب، در ژانویه بدین

خودماتار كردستان توسط قاضي محمد در ميدان 

ي  طي مراسمي اعالم گردید و جنبشي كه «پوارپرا»

در آغاز جن  جهاني دوم به وجود آمده بود، به 

 ند تاریاي به نتيجه رسيد.عنوان باشي از ی  رو

انگوس وارد، رایزن سفارت آمریکا  ه به 

به آذربایجان  1325تيرماه 20همراه خانا خود در

و مهاباد سفر  رده در گزارشی از این سفر، در 

مورد اوضا  شهرها و برخورد ماموران دو تشکيالت 

 نویسد:می

 ردهایی  ه ما مالقات  ردیا در نو  اداره 

د نبودند بعضا به یکنو  حکومت امور خود متح

مند بوده خودماتاری در داخل حدود ایران عالقه

و بعضی دیگر بکلی مایل به استقالل  امل و 

جدا شدن از ایران و متحد شدن با سایر 

ا راد)عراق، تر يه و سوریه( و ایجاد یک 

 ردستان مستقل ملی عالقه دارند به نظر من 

 ه یک نو   پنين رسيد  ه  ردها م ما هستند

آزادی و استقالل  رد برای خود ایجاد  نند و 

از توسل به اسلحه برای نيل به این مق ود 

 ابائی ندارند.

نيروهای مسلد جمهوری مهاباد پس از سربازگيری 

 283سرباز و افسر بود ۱۳۰۰از اطراف، نزدیک به 

توانست به نيروی عشایر اعتماد  ند قاضی نمی

شک داشت پون برخی از پرا  ه در وفاداری آنها 
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ترسيدند جمهوری آنان ماال  شوروی بوده و می

برخی از  284مهاباد به زیر مهميز شوروی بغلطد

عشایر نيز به دولت مر زی ایران وصل بودند اما 

مردان مسلد بارزانی در بهترین زمان سر رسيدند 

و جای خالی و فقدان ارتش جمهوری مهاباد را پر 

اعتمادی بر بارزانی ها  ردند. هر پند روس

دانستند اما نداشته و او را عامل بریتانيا می

با اینحال، آنها را تشویق  ردند به جمهوری 

شان به تفاوت از دتعدا .مهاباد به پيوندند

-پریک  ارآزموده تامين زده شده2000الی  ۱2۰۰
های طوتنی و جن  و گریز با اند  ه در جن 

آنها اساس حکومت عراق آبدیده شده بودند. 

نيروی نظامی جمهوری مهاباد  را تشکيل دادند. 

حدود »مالم طفی را  سرلشکر حسن ارفع، نيروهای

 ند برخی منابع برآورد می« دو هزار نفر عشایر

-همراهان مسلد بارزانی را به همراه خانواده

اند. عيسی هایشان تا سه هزار نفر برآورد  رده

اطرات خود، در خ از ماالفان بارزانی، پژمان

ها سواد و وابسته به روسمالم طفی را آدمی بی

ای با قاضی محمد دانست  ه رابطه حسنهمی

 .285نداشت

 مهاباد روانه را افكاظا الدینصالح سروان هاروس
 به بود او آغا معروف كاك به كردها نزد  ردند او

 كرد افسران یافته و با  مک ارتقاب سرهنگي يدرجه
ارتش جدید شد  سازماندهي آموزش و مامور عراقي،

-درجه 40 سرباز، 1200 به زودي به ارتش این  ه شمار

 مجمو  . به نظر ایگلتون، در286رسيد افسر 70 و دار
 نفر پنجاه و هفت د و هزار دوازده بر بالغ ارتش این
های هر پند و بر اینها باید  مک 287رسيدمي

ها را اضافه  رد  ه در پند نوبت محدود روس

 و طپانچه و تفن  10000 شامل هاكم  ورت گرفت اینص
بود و  كاميون بيست حدود و ساخت پكسلواكي مسلسل

 و برنو تفن  5000 هاروس ،فوریه ماه بار دوم در
 تعدادي با خودكار تفن  و و مسلسل كلت و طپانچه
 ،دادند تحویل كردستان دولت به مولوت  كوكتل

 ده و روسي يونكام ده بعدها نيز جمهوري كردستان
 .288كرد دریافت جيب ده و آمریكایي یكهنه كاميون
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انگوس وارد، رایزن سفارت آمریکا در گزارشی 

-خود در مورد نيروهای نظامی جمهوری مهاباد می

 نویسد:

افراد منظا  6000در موقع بازدید ما در حدود

 رد با انيفورم داشتند و شماره افراد  رد 

بطور یقين معلوم  غيرمنظا یعنی بدون انيفورم

نيست ولی به هر حال خيلی زیاد است زیرا 

سالگی به بات 12تمام افراد مذ ر ُ رد از سن 

آموزند و حتی تعليمات تيراندازی و سواری می

-زنان  رد شانه به شانه مردان در  وهها می
-ها و  ينهها، دشمنیجنگند البته رقابت

ای و قدیمی ميان قبایل های قبيلهورزی

گيری آنان و وناگون و ناپایداری جبههگ

همچنين تاثير سياست و روابط شوروی، دولت 

مر زی ایران بر نوسانات عشایر و سران قبایل 

را نباید از نظر دور داشت با ت رف برخی 

ها، مقداری سالح و مهمات ها و  النتریپادگان

ها بدست جمهوری  افتاده بود. بعدها شوروی

ميون و جيپ نظامی به نيز سالح، دهها  ا

تن از  60و بقولی  ۵۰تحویل دادند.  جمهوری

جوانان و نوجوانان  رد نيز برای آموزش رسمی 

 . 289نظامی به آذربایجان شوروی فرستاده شدند

گوی  د: سرلش  کر ارف  ع در ب  رآورد دیگ  ری م  ی

تعداد قوای مسلحه حزب دم و رات  ردس تان ب ه »

توان وم نيست میعلت اشکال شمارش آنها بدقت معل

ش  رقی  در ح  دود گف  ت در ن  واحی جن  وب و جن  وب

هزار نفر مسلد موجود بود پهارهزار نفر دوازده 

 « نيز در شمال  مستقر بودند...

 

 های شوروی حمایت ب 9

در مقاطع ماتل  زمانی یعنی  يههای روس مک

گيری و استقرار دو تشکل ادامه داشته ظهور، شکل

شاره شد با وجود اینکه، از آن ا یو به موارد

های شوروی برای هر دو تشکيالت وجود داشته حمایت

اما در ميزان  ا و  ي  آن، جمهوری مهاباد از 

ها به مراتب سها  متری داشت و قابل این  مک

ها به فرقه دمکرات هایی  ه روسقياس با  مک

 ردند نبوده. از طرفی، اینکه برخی از 



 209 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

 ه پس از تشکيل اند نویسندگان ادعا  رده

جمهوری مهاباد مستقل از فرقه دمکرات 

ها قاضی محمد را به تبریز آذربایجان، روس

اند به نظر فراخوانده و تهدید به  شتن  رده

ها و ها رهبران آید هر پند ها روسدرست نمی

خواستند اما وقتی با فرقه دمکرات پنين می

ماالفت قاضی و  ردها مواجه شدند با تشکيل 

هوری مهاباد مستقل از فرقه دمکرات  نار جم

 .290آمدند

عليرغا اینکه خود  شوروی پ س از جن   جه انی 

اش وخيا بود ام ا ب ا ورشکسته و اوضا  اقت ادی

های متعدد آن ب ه ه ر دو تش کل در  مک ،همهاین

ش ان س اری و ج اری ب ود و در طول عمر یکس اله

اسناد پایان این  تاب به شکل مبسوط آمده اس ت 

ه عنوان مثال، ميرجعفر باقروف در گزارسی ب ه ب

 نویسد:می 1325مهر8استالين در 

وری ، ا تب ر در ناج وان ب ا پيش ه20من در 

ه ا پادگان و فرمان ده ف دایی معاون او صادق

ه ای یحيی دانشيان دیدار  ردم...از گفت هغالم

آی  د    ه روحي  ه م  ردم در آنه  ا پن  ين برم  ی

وم ت فرق ه در آذربایجان خوب است و نف وذ حک

بين مردم قوی است...در ارتباط با  ردها، به 

ان د ام ا ه ای زی ادی   ردهآنها تا نون  مک

اخيرا تهران عالوه ب ر اینک ه هيچگون ه  م ک 

ميلي ون 20مادی به آذربایج ان نک رده بلک ه 

تومان ها  ه قرار بوده به آنه ا بازگردان د 

 ،برنگردان  ده اس  ت ام  ا در پن  ين ش  رایطی

توانن  د ام  ورات خ  ود را ه  ا م  یآذربایج  انی

بگذرانند اما دیگ ر ب ه  رده ا ما وص ا ب ه 

توانن د  ردهای عراق  ه زی اد محتاجن د نم ی

 .291 مکی بکنند

از »ده د قروف به استالين پيش نهاد م یو با 

 نيا اجازه دهيد یک د هزار تومان شما خواهش می

ه  ا ب  ه  رده  ا اخت   اص از طری  ق آذربایج  انی

 292«دهيا.

توان گفت  ه تيپ و شا  يت رهب ر دو البته می

تشکيالت در روابط آن دو با روسيه  مونيست ني ز 

وری به عن وان یک ی از تاثير نبوده است پيشهبی
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رهبران قدیمی حزب  مونيست ایران  ه باش اعظ ا 

عمر خود را در روسيه س پری   رده ب ود رواب ط 

 ه قاضی محم د ها داشت در حالیای با روسگسترده

نی و دارای شا  يت دین ی و متنف ذ در یک روح ا

ها اطمينان نداشته مهاباد بوده و پندان به روس

ه ای حال، روابطش ب ا  نس ولگریپرا  ه در همان

انگليس و امریکا نيز قطع نبوده به عنوان مثال 

در اوای ل » ند  هدر یک مورد ایگلتون اشاره می

قاضی محمد ب ه دو نف ر از اعض ای  1325دی ماه 

ه ای عب دالرحمان ذبيح ی و عل ی ه ن امحزبی ب 

ریحانی اختي ار داد ت ا در تبری ز ب ا  نس ول 

ش اید در آن زم ان  293«بریتانيا مالقات  نند...

ه ای انگلس تان در قب ال قاضی از نيات و سياست

های خودمات اری و گری ز از مر  ز در پنين حر ت

ها به اندازه منطقه اطال  نداشت پرا  ه انگليسی

 زی در تهران، ما ال  خودمات اری خود حکومت مر

توانست به سرمشقی برای قبایل بود پون اینها می

عراق و ما وصا الگویی برای  ردهای سليمانيه و 

ثباتی منطقه گردد و این،  ر وک باشد و باعث بی

خ ود در تضاد آشکار با منافع انگلستان بود. بی

نبوده  ه وابس ته نظ امی بریتاني ا در ته ران 

اگر  ردهای ایران با پش تيبانی م ا » گفته بود

ب  ه خودمات  اری محل  ی برس  ند آن وق  ت اع  راب 

 «خوزستان و خدا می داند په گروهه ای دیگ ر...

و در  294نيز در پ ی خودمات اری برخواهن  د آم د

-راستای همين سياست بوده  ه حتی در زمان ش کل

ها حمه رشيد حا ا گيری جمهوری مهاباد، انگليسی

ر زمان جمه وری مهاب اد ب ه سابق بانه را  ه د

مقام ژنرالی رسيده بود تشویق به ج دایی او از 

جمهوری مهاباد  رده و ب ه ای ن وس يله، ض ربه 

    اری را در تض   عي  جمه   وری مهاب   اد وارد 

 .295ساختند

پ  س از خ  روج  1325ف  روردین/1946در آوری  ل

نيروهای ش وروی از ای ران، قاض ی محم د رهب ر 

ا در تبری ز  ردها با م امور  نس ولگری آمریک 

وارد گفتگو شده  ه این گفتگ و توس ط جاسوس ان 

روس  ی در ای  ران  ش    ش  ده  و توس  ط ميرجعف  ر 
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باقروف و ماس لنيک  م تن گفتگ و ب ه اس تالين 

 296.شده فرستاده

های وری و قاضی محمد با  نسولدیدارهای پيشه

 شورهای خارجی مانند انگلستان و امریکا ا ثرا 

از ایران رخ داده و پس از خروج نيروهای شوروی 

تمام موارد گفتگو توسط ماموران روسی رصد 

 و به استالين فرستاده شده. گردیده

انگوس وارد، رایزن سفارت آمریکا نيز  ه 

به آذربایجان و مهاباد سفر 1325تيرماه 20در

 رده در گزارشی از این سفر در مورد برخورد 

 نویسد:ماموران دو تشکيالت می

آذربایجان  ه همه جا روسی  در مهاباد برخالف

 ردم در اینجا هيچکس ندیدم  ه به صحبت می

ای از ا راد این زبان آشنا باشد ولی عده

ایرانی و عراقی به زبان انگليسی آشنا بودند 

ای از  ردهای سوریه زبان و همچنين عده

دانستند...در آذربایجان تقریبا فرانسه را می

 ردند و میتمام مامورین بزبان روسی تکلا 

 ردند  ه در اتحاد جماهير شوروی اقرار می

 .297اندزندگی  رده

 

 اقدامات و اعالحات  ب 10

یک  در جمهوری مهاباد  دو نفر دیپلا ب ود و 

ليسانس به نام ابراهيم ی   ه از س وریه ف رار 

 رده و به مهاباد آمده بود. دكتر هاشا شيرازي 

 گوید: مي

اليه نداش تند كدام تح يالت عمؤسسين ژ.ك هيچ

من كه نفر یازدها وارد حزب شدم مدرك تح يلي 

باتتري داش تا. ت ازه ای ن م درك دانشس راي 

تنه ا  مقدماتي بود یعني دیپلا دبيرستان! نه

از اوض  ا  و ت  اریخ و جغرافي  اي دني  ا خب  ر 

نداش  تيا ت  اریخ و جغرافي  اي كش  ور خ  ود و 

شناختيا. در حقيق ت خيل ي مردمانش را ها نمي

پيز جا و هم   هاطال  از هم   هو ب   ي س   وادبي

 .298بودیا

اما با اینحال، در حوزه فرهنگی، ه ا حکوم ت 

ک  رات و ه  ا جمه  وری مهاب  اد خ  وش مفرق  ه د

درخش  يدند. در دوره رضاش  اه، انتش  ار آث  ار و 
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فرهن  به زبان تر ی و  ردی ممن و  ش ده ب ود، 

اما پس از سقوط رضاش اه زمين ه مناس بی ب رای 

هر دو زبان به وجود آم د  های فرهنگی بهفعاليت

ب ه عن وان « نيش تمان»در مهاباد، انتشار مجله

های فرهنگی ارگان جمعيت ژ.ک سرآغاز این فعاليت

قریب یک د نفر از  1322است  ه در فروردین ماه 

جم ع ش دند و « ب اغ خداپرس ت»اعضای جمعيت در 

تجمع، شکل  نگره به خود گرفت. پون ها دبير  ل 

ای برای ها مقرر گردید مجلهجمعيت انتااب شد و 

نشر افکار خود انتشار دهند و ب ه ای ن ترتي ب 

اول ين  299فراها ش د« نيشتمان»امکان پاپ مجله 

منتشر ش د   ه 1322شماره این نشریه در تيرماه 

در باتی صفحه نوشته شده بود: زنده باد   رد و 

 9 ردستان و هيوا. و آخ رین ش ماره آن، ش ماره
ماف  ی در تبری  ز در  ای  ن نش  ریه ب   ورت .ب  ود

واقع در « گری ارامنه آذربایجانخليفه»پاپاانه 

ش د و نویس ندگان آن از خيابان شهناز منتشر می

 ردن د و ان د ی بع د اسامی مستعار استفاده می

نيز این جمعي ت، دو تق ویا ب ه زب ان   ردی و 

ای شامل مجموعه اشعاری از ش اعران   رد  تابچه

« ه جوان ان   ردهدیه جمعي ت ژ.ک ب »با عنوان 

منتشر  رده و بين مردم پاش  ردند. آم وزش ب ه 

وری زبان مادری در اولویت هر دو رهبر ها پيش ه

و ها قاضی محمد ب ود. ح زب دمک رات  ردس تان، 

ش ان و برای آموزش فرزندان  رد با زبان م ادری

روزی بن ام ترویج زبان   ردی دو مدرس ه ش بانه

 .300گالویژ و آزادی تاسيس نمود

ان بریز روزنامه آذربایجان به عنوان ارگدر ت

ردستان نقش اصلی حکومت و در مهاباد، روزنامه  

و خط دهی داش تند دوس تی ب ا ش وروی و س تایش 

ب ه نش ریه، استالين و رهبران شوروی در هر دو 

 ه، دوس تداران ه ر شود برعکس این رات دیده می

دو تشکل بعدها پندان مای ل ب ه ص حبت در ای ن 

تند اما در آن زمان، افتا ار ش مرده زمينه نيس

ش  د ب  ه عن  وان مث  ال، در اول  ين ش  ماره و م  ی

پهارمين شماره روزنامه  ردستان در صفحه اول ش 

به ستایش از استالين پرداخت ه و ت  ویر ب زرگ 
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استالين را در ص فحه اول په ارمين ش ماره درج 

 ژانوی  ه 11. اول  ين ش  ماره آن در 301 ن  دم  ی

ر هم  ين ش  ماره از و د 302ب  وده 1324دی1946/21

استالين به عن وان رهب ر   ارگران و رنجب ران 

ششمين سال تول دش تجلي ل وجهان، به مناسبت ش ت

شده. شاید بتوان گفت  ه بزرگترین دستاورد ه ر 

دو تشکل یعنی فرقه دمکرات و جمهوری مهاباد در 

طول یکساله عمرشان، انتشار آثار اعا از  ت اب 

ردی ب وده   ه ب ا و روزنامه به زبان تر ی و  

گرف ت. در صورت م یها های مادی و معنوی روس مک

دانيا تقریبا ا ثر افراد در آن زمان  ه میحالی

درص د اف راد  90سواد بودن د و در  ردس تان بی

 سواد خواندن و نوشتن نداشتند.

های عملی دولت جمهوری مهاباد، مطابق فعاليت

شده  فرهنگی ارائه -با برنامه خودماتاری ملی

رفت به همين دليل در توسط قاضی محمد پيش می

این ناحيه، قبل از هر پيز اصالحات در عرصه 

كل سيستا آموزشی ها در تبریز  .فرهنگی شرو  شد

زبان مادری تغيير یافت. در به و ها در مهاباد 

ای در مورد سيستا آموزش دبستانی مهاباد، تیحه

تدایی تمام تدوین شد  ه براساس آن، تح يالت اب

سالگی و همچنين معمول  14تا  6كودكان از سن 

كردن لباس ما وص برای دانش آموزان مدارس در 

های اسامی فارسی مدارس و مکان .نظر گرفته شد

های عمومی مانند تبریز، در مهاباد نيز به نام

 زبان محلی تبدیل شدند.

هيئتی  20/10/1324برطبق دستور قاضی محمد در  

ای تشکيل فرهنگی در اداره فرهن  جلسهاز افراد 

داده و مقرر شد  ه مدرسه پهلوی به نام 

 رمانجی  ردستان نامگذاری شود. مدارسی ها به 

گذاری نام« پيشوا»، «گالویژ»، « ردستان»های نام

ها نيز زبان تح يل و نو  تح يل و برنامه .شدند

با توجه به اوضا  سياسی جدید تغيير  ردند. 

در » ردستان در این زمينه نوشت:  روزنامه

اجرای امر پيشوای معظا و ت ویب حزب دمکرات 

 ردستان، از این به بعد جهت ترویج و اشاعه 

زبان  ردی، تح يل در مدارس به زبان  ردی است. 



 214 انکار و مقاومت.../    

از این تاریخ تا ده روز دیگر هر فردی  ه صاحب 

دختر و پسر بوده و سن آنها اقتضای تح يل دهد، 

رسه اعزام دارد. البته هر  س از باید به مد

این دستور سرپيچی  ند به شدیدترین مجازات 

 .«تنبيه خواهد شد

های مهمی در این زمينه برداشته شد حتی گام 

سرپرست  ه به گدایی مشغولند مقرر شد  و ان بی

توسط شهربانی از سطد شهر جمع گردد و در ميان 

ها تقسيا گردد و روزانه در خانواده

-درس باوانند همچنين افراد بی« گالویژ»مدرسه

سواد موظ  شدند در مدارس شبانه، زبان  ردی 

آموزش در مدارس به زبان  ردی بود  303بياموزند

به زبان  های قومی و مذهبیاما تح يل اقليت

 ه در برخی منابع از تاسيس خودشان بود بطوری

ای برای  ود ان یهودی در مهاباد سان مدرسه

-د درسی آن به زبان عبری تدریس میرفته  ه موا

نفر و به نوشته برخی منابع  60قاضی تعداد 304شد

 ه بيشتر از فرزندان روسای عشایر  305نفر 50

هدف قاضی از  .بود برای تح يل به شوروی فرستاد

انتااب فرزندان عشایر این بوده  ه آنان با 

دیدن فضای جدید دست از شيوه  هن خاناانی و 

البته تزم به ذ ر  306بردارندستمگری بر مردم 

است  ه برخی از خوانين دهبکری از فرستادن 

فرزندانشان به با و و همکاری با قاضی محمد 

ایران  4ای به لشگرخودداری  رده و در نامه

اعالم  رده بودند  ه طرفدار حکومت مر زی و 

تماميت ارضی ایران بوده و جمهوری مهاباد را 

 .307شناسندبه رسميت نمی

 عهده ژنرال بر در با و مدرسه این رماندهيف 
 عنوان به افحاجي حسين سرهن  و بود روسي مالچان 

 آنها امور ياداره و نظارت براي كرد جوانان مسئول

اما آنان هنوز آموزش خود را  . 308گردید تعيين

تمام نکرده بودند  ه با حمله ارتش به 

. بعدها شدند آذربایجان هر دو تشکل سرنگون

اب طاهر شاعر آذربایجانی  ه جزو این دانش سهر

آموزان بوده و از تبریز به با و فرستاده شده 

گوید  ه  ه ما را ب ورت بود در خاطرات خود می
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سری با قطار به با و آوردند آنان در با و 

مشغول تح يل بودند  ه با حمله ارتش، فرقه 

- ند طاهر میدمکرات و جمهوری مهاباد سقوط می
ها در زمان خواب، زیر پتو گریه ها بچهبگوید ش

شد سهراب هایشان شنيده می ردند و صدای گریهمی

 گوید:طاهر می

خواهيا دانش آموزان  ردی اصرار  ردند  ه می

به ایران برگردیا پرا  ه جمهوری مهاباد 

فایده است ما سقوط  رده و ماندن ما اینجا بی

و ص   خواست بماندرا دو ص   رده ص  ما می

خواست به ایران برگردد یک پسری می روبرو 

خواست به ایران زاده بود  ه میبنام حسين

ای به مادرم نوشتا و به او دادم برگردد نامه

و در نامه نوشتا  ه نگران نباشد وقتی نامه 

اف خواستا بدها مامور روسی سرهن  حاجیرا می

ام، نامه را گرفته دیده فهميد پی نوشته

ه به خودم برگردانده و آرام در گوشا دوبار

تان گفت  ه شماها زودتر از آنها به وطن

برخواهيد گشت! فهميدیا  ه این افراد بيچاره 

را بجای بردن به ایران، به دستور ژنرال 

اف اول به یوتخ برده یک مدتی در آتا يشی

آنجا نگهداشته سپس از آنجا به شکی برده و 

 ، آنهادر آنجاپس از پند ماه نگهداشتن 

روند در پای مجسمه استالين اعتراض  رده می

خواهند به ایران  نند  ه میاعتراض و تح ن می

اف آنها را برگردند به دستور ژنرال آتا يشی

 .309 نندراهی سيبری می

جمهوری مهاباد برای اصالحات اساسی، مانع  

در پيش داشت ها زمينداران و خانبه نام بزرگی 

درت زیادی بودند. ارتباطات جمهوری دارای ق  ه

مهاباد با شوروی در مقایسه با فرقه دمکرات به 

ها، جمهوری مهاباد مراتب  متر بوده و برای روس

به  .اهميت پندانی نداشت ،در مقایسه با فرقه

 ُ ردها قبال در مشا ی عبارتی، مقامات مسکو سياست
 در نداشتند و  ردها برایشان پندان مها نبود و

 پندانی منافع آذربایجان،  ردها اهميت با قایسهم
 .310نداشت آنها براي

ها بلکه در این مسئله نه تنها در نو  نگاه روس

ها و ارتباطات آنها با  ردها در ميزان  مک
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شود. البته مقایسه با آذربایجان نيز دیده می

قاضی محمد در  نار روسيه، سعی در جلب حمایت 

شت  ه البته نا ام گليس نيز داآمریکا و ان

 ماند.

از اقدامات فرهنگی دیگر این جمهوری  ه به 

توان به تأسيس ها صورت گرفت می مک روس

پاپاانه، تأسيس  تاباانه و تأسيس رادیو اشاره 

اردیبهشت  10 رد، این رادیو در روز سه شنبه 

به همراه پنج دستگاه بلند  ه در نقاط  1325

خود را شرو  ماتل  شهر ن ب شده بود،  ار 

 .311 رد

سوادی بزرگساتن، برای مبارزه با بی

شد. بينی پيش های شبانه در مدارسسازماندهی كالس

جمهوری مهاباد  برای گسترش فرهن  و زبان  ردی 

 رد و اميدوار بود تا مهاباد را به تالش می

مر زی برای جنبش فرهنگی و ملی تبدیل  ند. در 

های درسی ها،  تابسابتدا آموزگاران  رد در  ال

-آموزان به  ردی بازگو میفارسی را برای دانش

های آموزشی به  ردی پاپ  ردند اما بعدها  تاب

شد یک روزنامه و یک ماهنامه سياسی هر دو بنام 

-و دو مجله عمدتا فرهنگی بنام«  ردستان»

به  ردی منتشر « هالل»فریاد( و «)هاوار»های

ای  ه ارتش پاپاانهشدند. همه این نشریات، در 

سرخ به جمهوری مهاباد  داده بود پاپ 

. آرپی روزولت آتشه نظامی آمریکائی 312شدندمی

 نویسد: می 1324/1945های در سال

اهميتی را  ه قاضی محمد برای ادبيات و 

توان از این نکته زبان  ردی قائل بود می

شاعر  دریافت  ه در ميان  ار نان دفترش دو

هایشان و هيمن بودند  ه سروده ژارجوان، هه

شد. اگر په به رغا  مبود  اغذ پاپ و نشر می

ها در طی عمر  وتاه جمهوری آن این  وشش

اندازه نبود  ه بتواند مهاباد را به سطد دو 

-مر ز فرهنگی   سليمانه و سوریه    ه بيست
وپنج سال بود زبان و فرهن   رد آزادانه در 

شد ارتفاب دهد، با ته میآنها آموخته و نوش

از نظر سياسی  انونی بود  ه پشا  این همه،

همه  ردان بر آن دوخته شده بود. محافل 
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فرهنگی  ردهای بيروت و استانبول و بغداد و 

نشين همه مراقب بودند همچنين  ردهای  وه

ببينند آیا جنبش قاضی محمد  امياب خواهد 

 . 313بود یا نا امياب خواهد شد

نویسد: ته  رد در خاطراتش میهيمن شاعر برجس

ای بودم  ه جهت تدوین  تب درسی عضو  ميته»

انتااب شده بود اعضای اصلی  ميته تا آنجایی 

ژار،  ه به خاطرم مانده است، ذبيحی، هه

ابراهيا نادری، دلشاد رسولی و من بودیا. 

مان پيشوا و پند تن از معلمان نابه نيز یاری

 « 314دادندمی

زبان اجتماعی، سياسی به رهای نوشتا پاپ   

كردی از جمله اقدامات مها سياسی و فرهنگی این 

های درسی جدیدی نيز برای كودكان  دولت بود كتاب

با خواندن اشعاری آماده پاپ شدند شاعران ملی 

كه در برگيرنده مسائل روز بود در مجالس عمومی 

ژار شاعر ملی، ویژه ههكردند. بهشركت می

دست آورد. اپرای ملی نيز بر زیادی بهمحبوبيت 

 در عمومي و ملي یكتاباانه روی صحنه آمد تأسيس
مهاباد صورت گرفت آنچه بيش از همه  شهر

رادیویي و ما وصا  هايبرنامه تاثيرگذار بود پاش

ها دستگاه آن تحویل سينمایی  ه از طریق روس

-داده شد و در ميان مردم  ه درصد باتیشان بی

 .315بود ها بشدت تاثير گذارد این فيلاسواد بو

حزب دمکرات  ردستان حتی اع الم   رد   ه از  

این به بعد خطبه نماز جمعه باید به زبان  ردی 

-خوانده شود. روزنامه  ردستان در این مورد می

 نویسد:

اولين بار است  ه خطبه نماز جمعه به زب ان 

امام  12/11/1324شود... دیروز  ردی خوانده می

م خطب ه را ب ه زب ان   ردی عه بعد از بساجم

خواندند. به دستور پيشوا... به جناب مالحسين 

مجدی امام جمعه و سيدمحمد حميدی امر شد   ه 

خطب  ه جمع  ه را براس  اس م  وارد ذی  ل تنظ  يا 

نمایند: مب ارزه ب ا خراف ات و احت رام ب ه 

قانون و دین، به داری و ایج اد بيمارس تان، 

ميهن، تم دن  ردس تان  تأثير امنيت در آزادی

قدیا، اعتماد به نفس، اهميت س رباز وظيف ه، 
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تهي  ه  ود س  تان، پگون  ه بای  د از ت  راخا 

مل  ی، جل  وگيری ش  ود، روح سلحش  وری و وح  دت 

مامی. و دس تور عواقب تبهکاری، سان پينی و ن

داده شد امام جمعه ه ا ای ن موض وعات را در 

نظر گيرند و خطبای دهات ه ا از ای ن دس تور 

 . 316 نند حمایت

بود  تر از آناما مشکل فرهنگی به مراتب عميق

را برطرف  رد پرا  ه در دولت مستعجل بتوان آن 

بردن د سوادی  امل بسر میمردم در بی ا ثریت ه 

ده د و و نتایج  ار فرهنگی در دراز مدت ثمر می

 بود. عمر جمهوری به مراتب  وتاه

ه ای زنان ك رد ني ز نق ش فع الی در فعالي ت

تماعی، سياسی كردستان ایفا كردن د آنه ا در اج

ر ایج  اد ه  ای زن  ان ش  ركت ك  رده و دس  ازمان

كردن  د. ه  ا كم    میه  ا و درمانگاهبيمارس  تان

 درك رد تشویق كارفرمایان  جمهوری مهاباد برای

ك  رد در س  ایر جه  ت م   الد آن ناحي  ه، ت  الش می

رهب ری م  طفی  شهرهای آن منطقه، گارد ملی ب ه

همچنين واحدهای م نظا ارت ش ایج اد بارزانی و 

  ند. 

برنامه حزب دمك رات  6ماده هرپند كه در     

ك  ه،  كردس  تان ای  ران ذك  ر گردی  ده ب  ود

گون  ه ق   د دش  منی نداش  ته و ج  زو هيچ»ح  زب

نيس ت، مع ذال  حض ور  دولت ای ران« اپوزیسيون

بارزانی و دستجات او در خ اك كردس تان ای ران 

ام ات ایران ی ب ه دستاویزی برای مشكوك شدن مق

 طلبانه كردهای خودی شد.تمایالت تجزیه

اقدامات فرهنگی در تبریز توسط فرقه دمک رات 

-تر از مهاباد بود  ه ح وزهآذربایجان، گسترده
های ماتل  اعا از فيلا،  تاب، نشریه تا ایجاد 

مدارس و حت ی ت دوین ت اریخ آذربایج ان را در 

مس ند  ری ا ش اعر مع روف درمحمد بی .گرفتبرمی

وزارت فرهن  حکومت فرقه قرار گرفت و  ميس يون 

ی ، جعف ر جعف روف، حس ين قلی پاپ مر ب از رضا

اف و غ الم محم دعلی تش کيل اف، ع وض ص ادقشری 

وری به فریدون ابراهيم ی و قي امی گردیده پيشه

دستور داد اق دام ب ه جم ع آوری من ابع ب رای 
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 مات  ری»تدوین تاریخ آذربایجان  نند  ه  ت اب

توسط فریدن ابراهيم ی در « از تاریخ آذربایجان

ن  ادر »هم  ين زم  ان نوش  ته ش  د همچن  ين  ت  اب

 ه در باره تاریخ و جغرافيای تبریز است «ميرزا

 .317گشتبه تر ی ترجمه 

 ه شش ماه از عمر فرقه  1324در پایان سال

دمکرات گذشته بود فرقه دمکرات در اوج قدرت 

 ه در خود بود تعداد اعضای فرقه دمکرات 

نفر بوده پنج 70000در حدود 1325م/آذر 1945دسامبر

یابد  ه  در اواخر ماه بعد پنان رشد می

رسد  ه نفر می187000به حدود 1324بهمن/1946ژانویه

این نشانگر افزایش نفوذ و محبوبيت فرقه 

 ،دمکرات در بين مردم بوده. در طی این پنج ماه

ی دست های زیادها به موفقيتفرقه به  مک روس

یافته و اصالحات زیادی انجام داده بود از حوزه 

ها، آموزش و فرهن  گرفته تا آسفالت خيابان

 ... دستاوردهای شگرفی داشت.و صنایع، بازرگانی

السلطنه به وزیر قوامدر مر ز ایران، ناست 

ها و پپگراها متمایل بود و برای توافق با روس

 رد، در اول استالين تالش می

ای در  ابينه سه وزیر توده1325مرداد1946/10اوت

خود داشت این سه نفر عبارت بودند از ایرج 

اسکندری به عنوان وزیر بازرگانی و صنایع، 

فریدون  شاورز وزیر فرهن  و مرتضی یزدی وزیر 

های دست راستی را قلع و روزنامه قوام،بهداری.

 رده حتی سيدضياب و همکارانش را به زندان قمع 

رسد  ه ا نون اوج ماه به نظر می ته بود.انداخ

عسل دو تشکيالت فرقه دمکرات آذربایجان و 

جمهوری مهاباد بود اما ماه عسلی  ه پس از 

توافق قوام با استالين، پندان دوام پيدا 

 امال همه پيز  ،ناواهد  رد و در عرض شش ماه

 .!زیر و زبر خواهد شد

ت،  نار رفته رفته با پرخش سياسی قوام به راس 

های ای، قوت گرفت، روزنامهگذاشتن وزرای توده

و  یافتهشرو  به نشر  ،دست راستی مانند آتش

این اقدامات دست  راستی تا لشکر شی ارتش به 

آذربایجان و سقوط دو تشکل گریز از مر ز ادامه 



 220 انکار و مقاومت.../    

 خواهد یافت... 

 

 اختالفات فرقه دمکرات با جمهوری مهاباد  ب 11

اوتی پون، پيشينه تاریای، عوامل متعدد و متف

آداب و رسوم، زبان، نژاد و مذهب دست به دست 

ها داده و این قوم را متفاوت ساخته و تا 

زمانی  ه آنان در زیر سيطره و خود امه مر زی 

ها و پون رضاشاه قرار داشتند هيچکدام از تفاوت

 رد اما به محض اختالفاتشان نمود و بروز نمی

زی، اختالفات آغاز گردید، حذف سيطره حکومت مر 

ها در زیر استبداد، هميشه ا ثریت زیستن  قرن

سازد  ه مردم را شبيه همان حکومت استبدادی می

هرگز مجالی برای درک و تحمل حضور دیگری پيدا 

  نند.نمی

، هنگامی  ه جمهوری مهاباد شکل گرفت تا مدتی

شناختند حتی رهبران فرقه آنرا به رسميت نمی

ی به  نسول آمریکا در تبریز گفته بود ورپيشه

 ه برای  ردها یک مجلس ملی یعنی یک شورای 

استانی تحت حا ميت آذربایجان تشکيل خواهد داد 

د را  سب تا بعدا بتوانند خودماتاری  امل خو

وری تغيير موضع پيشه 1324اما در اسفند  . نند

یافت و گفت مسئله  ردها به خود آنها بستگی 

. به نظر 318شان  امال عادتنه استاستهدارد و خو

رسد  ه پس از تشکيل جمهوری مهاباد، رهبران می

 ،فرقه سرانجام مجبور شدند با آن  نار بيایند

اختالفات  :اما بزودی اختالفات بعدی دهان گشود

 .ارضی!

اولين اختالف از همان زمان آغاز بکار مجلس 

ی ملی آذربایجان ظهور  رد یعنی با نو  برخورد

نماینده  رد از مجمو  یک د و یک  5 ه با 

نماینده در تبریز پيش آمد با آنها نه به 

منزله نمایندگان یک حکومت مستقل، بلکه 

نمایندگان شهرهایی  ه جزو آذربایجان بودند 

به نوشته درک  ينان، دولت  .برخورد شد

آذربایجان، ماال  هر گونه قدرت و اختيار 

یندگان  رد به اعتراض  ردان بود در نتيجه، نما

قاضی محمد نيز  319.به مهاباد بازگشتند
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رات مهاباد و نواحی ا ارمندان تر ی را از اد

وری عوامل خود را به آن اخراج  رد، وقتی پيشه

نواحی  ردنشين فرستاد تا موجودی توتون منطقه 

را به شيوه سابق تحویل بگيرند با ماالفت و 

ابتدا  در 320.عدم همکاری  ردها مواجه شد

وری ماال  خودماتاری  ردستان ف و پيشهباقرو

بودند و عقيده داشتند  ه  ردها باید در 

خودماتار باشند اما ایجاد  ،پارپوب آذربایجان

-جمهوری  ردستان در داخل ایران، باشی از نقشه

وری در نتيجه، باقروف و پيشه 321های مسکو بود

 به ا راه بدان تن داده و همکاری شکننده بين

فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد شکل 

ها و ترس از هایی  ه با فشار روسگرفت همکاری

دشمن مشتر شان یعنی حکومت مر زی ایران، 

 جدارو مریز ادامه داشت و گاها نيز به 

برخی  .انجاميدهای خونين میاختالفات و  شکمش

ها برای شد روستر میمواقع  ه اختالفات گسترده

 شدند.بالفاصله وارد عمل می ،اترمي

به  دعوت را كردها ابراهيموف نویسدمي ارفع حسن 

از  و كرده آذربایجان جمهوري داخل در خودماتاري

 دیگري وقت به را بزرگ كردستان تشكيل  ردها خواست
 آن با محمد و  ردها قاضي اما موكول نمایند

 شدنشان بر ملحق قرار اگر كه گفتند و كرده ماالفت
 همبستگي و روابط كه ایران به باشد دیگري كشور به

. برای همکاری 322شوندمي ملحق دارند بيشتري

فيمابين، قاضی و نمایندگان  رد به تبریز آمده 

گردها  تبریز هتل با نمایندگان فرقه در گراند

هر پند هيچ اطالعی از این مذا رات  ه  323آمدند

 بيرون درزبه ها صورت گرفته با وساطت روس

رسد  ه نکرده اما از حوادث بعدی، به نظر می

سعی شده با پذیرش موجودیت جمهوری مهاباد به 

 نار بيایند. هر دو  ،عنوان تشکيالتی مستقل

تشکيالت در پی گسترش حا ميت خود بر مناطق 

 غرب در واقع هايسرزمين تمامي بيشتر بودند كردها
جيب دانستند عمی كردستان جزو اروميه را يدریاپه

اینکه حتی در خود اروميه نيز همزمان دو 

 ه  324بود دموكرات حزب دو و جوانان سازمان
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اختالفات بين جوانان ترک و  رد در بين آنها 

 ناپذیر بود.اجتناب

ابراهيموف و حسنوف از  ،بهمن 7ژانویه/ 29در  

های بين تبریز به باقروف نوشتند  ه همکاری

رنج شده به ها بسيار بغ ردها و آذربایجانی

 نند خ وص این  ه بعضی از رهبران  رد تالش می

درصد سکنه آن  70در سولدوز  ه بيش از 

آذربایجانی هستند و همچنين در اروميه  ه 

اندک است حا ميت خود را اعمال تعداد  ردهایش 

 ند. ن

در این اواخر، افراد نوری بي  و زروبي ،  

ب مردم اروميه را مجبور به ثبت نام در حز

اند و ا ثر سران  رد  ه دمکرات  ردستان  رده

زنند از تشکيل در مورد آزادی  ردها حرف می

آورند در حقيقت،  ردستان بزرگ سان به ميان می

این افراد طرفداران سيستا فئوداليسا و دوام 

آن هستند. بعد از دریافت این نامه برای  نترل 

 هایی را ردها، سردمداران با و دستورالعمل

صادر  ردند: باقروف به گروه سه نفری با و در 

تبریز در مورد دامن زدن به احساسات 

ناسيوناليست  ردها هشدار داد و بنا به دستور 

اف عضو سابق وزارت  شور تحت او، ناصر داداش

اف تحت پوشش نمایندی بازرگانی و مليک اصالن

پوشش سرپرست بيمارستان شوروی به مهاباد اعزام 

بتوانند اوضا  را تحت  نترل خود  شدند تا

 .325درآورند

جالب اینکه پون حکومت تبریز دست به اصالحات  

 روساي و گسترده زده بود در نتيجه، اعيان
  ار مهاباد بودندحكومت محافظه طرفدار عشایر،

تبریز. پنين اصالحاتی  گرانهاصالح حكومت طرفدار نه

 ردی های از سوی فرقه دمکرات آذربایجان، خان

 در را خود موقعيت را ناخرسند ساخته و آنان پون
-برنمي را تبریز حكومت دیدند در نتيجه،مي خطر

 مهاباد جمهوري سلطه زیر به رفتن به مایل و تابيدند
دانستند. مي كارمحافظ حكومتي راآن  بودند پرا  ه

 و ترس دليل به ترک و بزرگان اعيان حتی برخی از
تبریز و  رهبران حگرانهاقدامات اصال از وحشت
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 پيوستن به تمایلي تقسيا اراضی به نفع دهقانان،
-مي ترجيد بالعكس و نداشتند آذربایجان به حكومت

كاري محافظه كه پرا باشند مهابادوابسته به  دادند

 و آنان دادمي خاطر اطمينان آنها به مهاباد جمهوری
 مالقات به كه قاضي با خود دیدار در را تقاضا این

 به قاضي كرده بودند اما عنوان رفتمي وريپيشه

 0كرده بوده سكوت مورد این در درد دندان يبهانه
  باشد: داشته توانستمي پند دليل سكوت این

 جمهوري دو برخورد و اقدام این عواقب از ترس اول،
 این در مهاباد جمهوري احتمالي و شكست تأسيس تازه

 برابر در تبریز قوي نظامي نيروي برخورد بدليل
 ضعي  مهاباد. نيروي

 عليه ضدیت به هااقدام، شوروي این با احتماتر  دوم، 
 يو خواسته خاستندبرمي تبریز از حمایت و مهاباد

 تبریز را به مهاباد پيوستن بر مبني را خودشان قبلي

 .كردندمي عملي
وری و حکومت تبریز  ه  امال بر برعکس پيشه

داشت قاضی محمد و جمهوری  عشایر و خوانين تسلط

مهاباد  نترل پندانی بر خوانين و روسای عشایر 

 تازه جمهوري در مراحل اوليه، دو 326.نداشتند
 ،همدیگر موقعيت كردن مستحكا و همكاري جاي به تأسيس

 این ها نبودنداگر روس ه  اختالف افتادند به
تشکيالت گران تمام  دو برای هر توانستمي هااختالف

 داد خود روي  ه متعددي برخوردهاي از بعدشود. 
 در هاترک و كردها ميان فرونشاندن تشنج براي قاضي

رفت،  آنجا به آرامش برقراري براي شا ار  مياندوآب،

. 327واداشتند مذاكره به را نيز دو جمهوري هاشوروي

 در روسي مستشاران 1325شنبه سوم اردیبهشت در سه
 دو بين مشكالت رفع براي مهاباد، و اروميه تبریز،

دوستانه دست به اقدامات  مذاكرات طریق از تشکل

 در عمارت مجلس آذربایجان، زدند متعدد
 سيدعبدم محمد، از قاضي متشكل كرد نمایندگان

 هركي زیروبي  هركي، بي  رشيد شكاك، عمرخان گيالني،
 نمایندگان با اشنویه محمد خضري قاضي و

 حاجي وري،يشهپ جعفر از متشكل آذربایجاني
 و جاوید لهاسالم صادق پادگان، شبستري، ميرزاعلي

 به تبریز در روس كنسول افهاشا حضور با و ریابي محمد
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 ه منجر به  328پرداختند در مورد اختالفات مذاكره

 1946/3 اوریل 23 در شد كه  ايهمكاري و دوستي پيمان

یکی از بندهای  329رسيد امضا به 1325اردیبهشت

مه این بود  ه در شهرهایی  ه جمعيت توافقنا

 ردها بيشتر است اداره آنجا به عهده  ردها و 

ها زیاد بوده اداره در شهرهایی  ه جمعيت ترک

آن مناطق به عهده فرقه دمکرات خواهد بود و هر 

دو حکومت ملزم شده بودند  ه در مناطق تحت 

برای ترقی فرهن  و زبان اقليت  ،حکومت خودشان

 ر ی در آن مناطق تالش  ند. ردی یا ت
اما روند رویدادها نشان داد  ه این توافق در 

 اتتی  اغذ محدود بود و در بيرون همچنان اختالف

ادامه داشت پرا  ه اصال این دو، حکومت مستقلی 

نبودند  ه با ها توافقنامه امضا  نند البته، 

های دولت مر زی ایران و ما وصا قوام تالش

جاد اختالف بين این دو تشکل ماتلفی برای ای

های داد  ه در اسناد متعدد به تالشانجام می

 .330قوام اشاره گردیده

در بند پنج توافقنامه فرقه دمکرات و جمهوری  

و مذاكره  هر گونه گفتگو»مهاباد آمده بود  ه:

 اطال  با باید ایران مركزي دولت با طرفين از هركدام
م از ادولت قو 331«گيرد صورت طرفين كامل هماهنگی و

ها را  رد ترکاین بند برای ایجاد اختالف تالش می

برای مذا ره به تهران فراخوانده و بر  ردها 

وری در زمانی  ه عازم تهران نهاد پيشهوقعی نمی

برای مذا ره بود دو نفر نيز به عنوان نماینده 

جمهوری مهاباد با خودش برد و در فرودگاه 

وری و برای بدرقه پيشهقاضی خود شا ا  ،تبریز

 . یافتهيئت همراهش به تهران حضور 

 رد سي  قاضی نيز در تر يب وری تا يد میپيشه

هيئت اعزامی تبریز به تهران برای مذا ره حضور 

داشته باشد اما دولت قوام با حضور او ماالف ت 

رسد  ه ب ه منظ ور  رد این ماالفت به نظر میمی

و جدا  ردن سرنوشت ایجاد شکاف بين آن دو تشکل 

ق وام »پ ون 332آنها از یکدیگر صورت گرفته باشد

داد او عقيده دارد بع د از به  ردها اهميت نمی

حل مسئله آذربایجان مسئله  ردها خود ب ه خ ود 
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ه ا بع د از حل خواهد شد حتی خ ود آذربایج انی

مذا رات په در آذربایجان و په در  ردستان نظا 

سرانجام س ي   ام ا 333«را برقرار خواهند   رد

 گردد.قاضی همراه هيئت عازم تهران می

 متر از دو ماه مانده به حمله تهران  ه خطر 

پنين هوای گرگ و ميش پس از شد در ایناحساس می

خروج ارتش سرخ، فرقه دمکرات و جمهوری مهاباد 

جویانه حکومت مر زی ی انتقام امال در معرض حمله

ترین به حياتیفته بودند دو تشکل نوپا قرار گر

 26 تر شده و درعمل دست زدند: آنها به ها نزدیک

 امضاب به را پيماني 1325آبان 1946/4ا تبر
 مقابل در واحد ايجبهه رسانيدند به عنوان تشكيل

 شامل موارد زیر بود: آن مفاد كه ایران. ارتش

 به كم  سقز)جهت به آذربایجان نظامي لشكر اعزام .1 
 به كردستان غيرنظامي كرلش اعزام و مهاباد(

 جدید ی  لشكر تشكيل .2نياز.  صورت در آذربایجان

ژنرال  انت اب .3 .تبریز مركزیت با كردي و آذري

 سردشت سقز و يمنطقه در كل فرماندهي عنوان به عظيمي

. 4آذربایجان.  در وشارهه و هوتس و كردستان در

 نيروهاي فرماندهي كل به بارزاني مالم طفي انت اب

 زیر وشارهه يمنطقه .5سقز.  يمنطقه در كردي و آذري

 رهبر محمد . قاضي6 شود. اداره قاضي سي  نظر
 سرپرستي این كه است آذربایجان،كردستان نيروهاي

 وري. پيشه7. دش خواهد توام عظيمي مشاورت با
 شد خواهد آذربایجان در كردي نيروهاي كل فرماندهي

 یاري به ورت نياز،ص در آذربایجانی . نيروهاي8.

 .334شتابندمي كرد نيروهاي
آنچه این دو تشکل را از رویارویی       

داشت اولی دشمن مشترک آنها مستقيا برحذر می

یعنی حکومت مر زی ایران بود  ه از آن احساس 

 ردند و دومی دوست مشترک آنها یعنی خطر می

 رد اختالف آن دو ها بودند  ه مدام تالش میروس

حال، اختالفات تا نگردد. اما با اینعميق 

بزرگترین  .شودسرنگونی هر دو تشکل دیده می

گرفت فرقه اختالفشان از ادعاهای مرزی نشات می

مدعی بود  ه ا ثریت شهرهای خوی، سلماس، 
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دهند و در ها تشکل میاروميه و مياندواب را ترک

نتيجه اداره این مناطق باید در دست تبریز 

ل،  ردها مدعی بودند  ه همه باشد در مقاب

مناطق واقع در جنوب دریاپه اروميه جزیی از 

اف سرانجام با پادرميانی هاشا 335. ردستان است

 نسول شوروی در اروميه دو طرف پيمانی منعقد 

ساختند  ه بر اساس آن، مامورین دولتی در هر 

منطقه با مليتی باشد  ه ا ثریت سکنه را تشکيل 

قرار شد  سانی  ه بر دهند و همچنين می

اختالفشان دامن بزنند بشدت تنبيه گردند و هر 

گونه گفتگو با دولت مر زی با موافقت هر دو 

 .336تشکل صورت بگيرد

جمهوري كردستان براي حل این اختالف، در 

اروميه و مياندوآب نماینده داشت و عمالر هر 

پهار شهر از طرف حكومت ملي آذربایجان اداره 

حال، در پندین منطقه در اطراف این شد اما بامي

اروميه و مياندوآب اختالفاتي بوجود آمد  ه به 

های مهاباد و فدایيان درگيري بين پيشمرگ

آذربایجان منجر شد و سرانجام با ميانجيگري و 

شوروي و همچنين نمایندگان دخالت نمایندگان 

مهاباد و تبریز از وقو  درگيري و های حكومت

عمل آمد، اما اینها معموت راه  تنش ممانعت به

های موقتی بودند و اصل مسأله حل نشده و تا حل

ي اساسی بين آنان به ت ویب توافقنامه ،انتها

نرسيد كه مشاص كند این پهار شهر باشي از 

جمهوري مهاباد و یا جزئي از حكومت ملي 

 آذربایجان هستند.

نمایندگان جمهوري كردستان  1325در بهار سال 

كومت ملي آذربایجان در كنسولگري اتحاد و ح

ي این شهرها وروي در اروميه براي اینكه مسألهش

و به ویژه اروميه حل شود، نشستي را برگزار 

كردند، ولي پون دو طرف بر موضع خود پافشاري 

  قاسملو .نتيجه باقي ماندكردند، این نشست بيمي

نویسد: در این نشست، زیرو بهادري یكي از می

كه مردي بي سواد بود  «هركي»يساي عشيرهرؤ

زماني كه نمایندگان دو طرف در اتاق گفتگو 

نشسته بودند، صندلي خود را برداشت و در وسط 
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ف )كنسول شوروي ااتاق گذاشت و گفت: جناب هاشا

در اروميه( اكنون كه این اتاق متعلق به 

توانا صندلي را در وسط این اتاق شماست، مي

عا كنا كه اتاق مال من است؟ قرار دها و اد

منظور او این بود كه اروميه در وسط كردستان 

واقع شده و بيشتر ساكنان اطراف اروميه كرد 

توان آن را باشي از آذربایجان به هستند و نمي

 .337حساب آورد

اي از قاضي محمد پندین بار به همراه عده

مسئولين جمهوري مهاباد به اروميه رفت و در 

ایندگان آذربایجان كه از تبریز آنجا با نم

هایي برگزار كرد، ولي این آمده بودند، نشست

نتيجه بود. برخي از مالكان بزرگ و ها بينشست

ثروتمندان ترک اروميه پيش قاضي محمد رفته و 

پيشنهاد كردند كه اروميه باشي از جمهوري 

ي كردستان باشد، این پيشنهاد به خاطر عالقه

د بلکه بااطر موقعيت خودشان آنها به كردها نبو

بود. اما قاضي محمد با زیركي و درایت خود، 

خيلي زود متوجه شد كه هدف این افراد این نيست 

كه اروميه باشي از جمهوري كردستان باشد، بلكه 

خواستند اروميه از حاكميت حكومت ملي آنها می

آذربایجان رهایي یابد تا امتياز طبقاتي آنها 

هایشان در بين كشاورزان زمين به خطر نيفتد و

 .تقسيا نشود

ب  ه ميزان  ی    ه فرق  ه دمک  رات مس  تظهر ب  ه 

پشتيبانی ميرجعفر ب اقروف و ب رادران خ ود در 

آنس  وی آذربایج  ان بودن  د ام  ا ح  زب دمک  رات 

 ردستان پس از دوری از اهداف  ومله ژ اف تنها 

مانده بود تنهائ  ح زب دم وكرات قاض   محم د، 

  ك ردان عثم ان  س ابق و محدود به ب  اعتن ائ

كردان دو استان كردستان و كرمانش اهان نب ود. 

ها  ها  بسيار زیاد  نيز با طایفهقاض ، دشوار 

 كرد منطقه خود داشت. 

تر از آن بود  ه ها عميقاختالفات  ردها و ترک

به سادگی قابل حل باشد. بعدار نيز س ير وق ایع 

گری نشان داد  ه پندین نشس ت مش ترک و مي انجي

ه  ا ني  ز س  ودی نباش  يد. زی  را ع  الوه ب  ر روس
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اختالفاتی  ه از پندین قرن پيش ب ه ارث مان ده 

بود، پندین اختالف دیگر نيز ظهور  رده بودن د. 

 دورت بين دو طرف از پندین جهت بود، حکوم ت و 

فرقه دمکرات آذربایجان رن    مونيس تی داش ت، 

قرار داشت   ه از رهب ران  وریزیرا در آن پيشه

اوليه حزب  مونيس ت ای ران ب ود. ام ا حکوم ت 

 ردستان مبتنی بر ناسيوناليزم   ردی ب ود. از 

ای ن من اطق ها خواهان آن بودند   ه ترک ،طرفی

باشی از آنان شود، در حالی  ه حکومت   ردنشين،

ها خواه ان آن ب ود   ه همانن د آنه ا  مهاباد

خودماتار باشد. از همه مهمتر، اختالف ات ارض ی 

 ری تازه تأسيس، پایان ناپذیر بود. دو جمهو

ایجاد نف اق و دو دس تگی ب ين برای  همچنين،

هایی ني ز از س وی ق وام و ، تالشهاترک  ردها و

های تهران گرفت. تالشعوامل حکومت مر زی صورت می

برای اختالف افکنی بين دو تشکيالت آذربایج ان و 

مهاباد حد و مرزی نداشت. در جبهه سردشت وقت ی 

كریم ي دس تور  وی جمهوری مهاباد به من افاز س

با ارتش ایران پرهيز   رده و  آمد  ه از درگير

 ایران)سرتيپ ارتش افسران نشينی نماید او باعقب
 ك رده و  دیدار و گفتگو پزشكيان( سرهن  و آیروم

بهت ر  كه پيشنهاد كردند ایران به او ارتش افسران

 رژیا عليه ایران بر مردم تمام با هماهن  كردها است
و این زم انی ب ود  338.شوند نبرد وارد آذربایجان

 ه دولت ای ران در ح ال گفتگ و و م ذا ره ب ا 

 بود! وریپيشه

به عنوان مثال در گزارش ميرجعفر باقروف به  

استالين اشاره شده  ه قوام با قاض ی محم د در 

به او پيش نهاد   رده »قوام  تهران دیدار  رده

جدا گ ردد و در ای ن  ه  ردستان از آذربایجان 

زمان او در نظر نگرفته  ه در قراردادی  ه بين 

حکومت ایران با فرقه دمکرات امضا شده ش هرهای 

 ردستان ش مالی در پ ارپوپ آذربایج ان منظ ور 

گردیده است. در این مي ان، رئ يس س تاد ارت ش 

ایران نيز بيکار ننشس ته است...وض عيت طایف ه 

هس تند بس يار ها  ه از  ردهای عراق ی بارزانی

-سات است آنها از لحاظ مادی بسيار محتاجند می
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توان گفت  ه در آنج ا قحط ی اس ت. بط ور  ل ی 

نه تنها به آنها بلک ه ب ه  رده ای  ها()روسما

ایا مان تنها  می سالح و لوازم جنگی دادهایرانی

ه ا ای ا آذربایج انیو هيچگونه  مک مادی نکرده

د به آنها  مک نيز در وضعيتی نيستند  ه بتوانن

مادی بزرگی بکنند به هم ين خ اطر،  رده ا ب ه 

زنن د و ب ا راحتی دس ت ب ه هرگون ه حمل ه م ی

 پردازندهای مسلحانه میها به درگيریآذربایجانی

ایا ب ه  رده ا ها توصيه  ردهما به آذربایجانی

 .339«های مادی بنمایندقند، دانه و دیگر  مک

از  همچن  ين، ه  ر دو ط  رف، ت   ورات ماتلف  ی

محدوده و اختيارات خودماتاری خود داش تند. در 

در مي ان ، ای ن مس ئله 1325فروردین/1946آوریل 

نمایندگان جمه وری آذربایج ان و احم د ق وام، 

وزیر و با حضور سادپيكوف س فير ش وروی در ناست

تهران مورد بحث و مذاكره ق رار گرف ت در ای ن 

جلسه، ت ميا گرفت ه ش د من اطق كردنش ين تح ت 

رل حزب دمكرات كردستان ایران در آذربایجان كنت

غربی وارد تركيب خودماتاری آذربایج ان ش وند. 

های آذربایج ان ب ه وض عيت در آن موقع، دمکرات

خود جنبه قانونی داده بودند، ولی دول ت قاض ی 

رسميت شناخته  ایران بهمحمد هنوز از طرف دولت 

نشده بود. كردها فقط از موقعيت ی   اقلي ت در 

ارپوب آذربایج  ان خودمات  ار برخ  وردار ش  ده پ  

 بودند. پنين موقعيتی موجب رضایت آنها نبود. 

موقعيت و سرنوش ت سياس ی جمه وری مهاب اد و 

حکومت فرقه دم و رات آذربایج ان، ب ه پگ ونگی 

روابط دولت ش وروی ب ا دول ت مر  زی ای ران و 

المللی گره خورده ب ود. احس اس تعادل قوای بين

ک رات آذربایج ان و جمه وری ترسی   ه فرق ه دم

مهاباد پس از خروج ارتش سرخ از حکوم ت مر  زی 

ایران داشتند باعث شد آنها به احزابی پون حزب 

توده، حزب ایران نزدیکتر شده و باها تشکيل یک 

جبهه ائتالفی بدهند دبير این جبهه الهيار صالد 

بود. روزنامه رهب ر ارگ ان مر  زی ح زب ت وده 

در مورد اعالم آمادگی ح زب  شهریور 20ایران در 

دمکرات  ردستان برای ائتالف با ای ن جبه ه ب ه 
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تلگراف قاضی محمد اشاره  رده و نامه تلگراف ی 

 قاضی را بدین شکل درج نموده:

.آمادگی حزب دمکرات 1325تبریز سيزدها شهریور 

 ردستان را برای شر ت در ائتالف احزاب 

ن، آزادیاواه)توده ایران، دمکرات آذربایجا

حزب ایران و دمکرات ایران(  ه موجب سعادت و 

عظمت ملت ایران است اعالم و بدین وسيله جناب 

آقای صدر قاضی را به نمایندگی از طرف حزب 

دمکرات  ردستان جهت مذا رات تزم و امضای 

نماید. رهبر حزب دمکرات ائتالف نامه معرفی می

 .340 ردستان. قاضی محمد

 

وری  برای توافق با شهها به پیفشار روس ب 12

 تهران

خروج ارتش سرخ از ایران عل ل متع ددی داش ت 

اما بدون شک، فشارهای سنگين جامعه جه انی ب ر 

ه ر پن د مس ئله  .استالين، علت اصلی بوده است

التيماتوم ترومن و تهدید بمب اتمی در هيچکدام 

رسد ص حت داش ته از اسناد نيامده و به نظر نمی

ورهای ماتل   و در راس باشد ام ا فش ارهای  ش 

آنها آمریکا مبنی بر تاليه ایران توس ط ارت ش 

مهمترین عامل بوده است و ق رارداد نفت ی  ،سرخ

ها آن ها ب ورت یک وعده در آین ده قوام با روس

 از اهميت  متری برخوردار بوده است. ،و نسيه

از اینکه مذا رات اوليه قوام با استالين  پس

ه مذا رات در تهران با در مسکو صورت گرفت ادام

سفير جدید شوروی دنبال شد و طبق نوش ته ق وام 

در خاطرات خود، توافق ب ا س ها پنج اه درص دی 

ایران به شرط ت ویب مجلس آین ده ای ران ص ورت 

ب رد گرفت قوام بعدها زمانی  ه در لندن بسر می

نویس د   ه در در این زمينه در خاطرات خود م ی

دم تا بلکه قشون روسی  رگيری میتوافقنامه، سات

بن ابراین اص ل ش ر ت »را از ایران خارج نمایا

ماتلط ایران و شوروی را با ش رط ت  ویب مجل س 

شورای ملی و بدون پرداخ ت س رمایه ب ا داش تن 

 «341پنجاه درصد سهميه قيمتی نمودم

ها و نزدی ک ش دن بدنبال توافق قوام با روس 
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-شهها به پيخروج ارتش سرخ از ایران، فشار روس

وری برای نزدیکی به تهران و عقد ق رارداد ب ا 

وری و همراهانش در دولت قوام افزایش یافت پيشه

فروردین در جلف ا ب ا ب اقروف دی دار 8مارس/28

 رده این دیدار بدستور اس تالين پ س از خ روج 

قوای شوروی از ایران ص ورت گرفت ه و ب ر طب ق 

ده د دستور استالين، باقروف به آنها توضيد م ی

در شرایط پيش آمده برای حفظ وض عيت موج ود   ه

در آذربایجان اصرار نکنند و بهتر اس ت پ س از 

ت وافقی ص ورت  ،خروج نيروهای شوروی با ته ران

 .342بگيرد

عاده مها است مربوط است به الدیدار دوم  ه فوق

ادگان ميرجعف ر وری با فرستسيدجعفر پيشه دیدار  

اف و ناف  ، ابراهيم  وف، حس  ب  اقروف) آتا يش  ی

ه ا ف(. این دیدار در واقع اولين قدم روسا ریا

ب  رای قرب  انی    ردن فرق  ه دمک  رات و جمه  وری 

خواهند هر دو تشکل را در پای مهاباد است  ه می

 نن  د. در ای  ن مالق  ات، نماین  دگان  ذب  دنف  ت 

وری را تحت فشار گذاش ته و از او استالين پيشه

ران ب ه وزی ر ای السطنه ناستخواهند با قواممی

وری ع بانی شده و خش مگينانه توافق برسد. پيشه

 ن د هایی م یبينیراند و پيشسانانی بر زبان می

یابن د! تک آنها بعدا مو به مو تحق ق م ی ه تک

در 1325ف روردین1946/15آوری ل  4این دی دار در 

تبریز صورت گرفته. ابتدا ابراهيم وف دس تورات 

استالين را  در واقع دستوراتو ميرجعفر باقروف 

-وری به دقت گوش م یدهد، پيشهخوانده و شرح می

-شود، پيشه ند، وقتی سانان ابراهيموف تمام می

-وری ابتدا و ب ورت آرام شرو  به سان گفتن می
گي رد، او مس تقيما  ند، اما رفته رفته ُگر م ی

صراحت دوخته و به پشا در پشا اعضای هيئت روسی 

ت ان در مس کو نبروی د و ب ه رهب را»گوی د: می

وج دانی ه ای بیانس ان بگوئيد  ه ش ماها خيل ی

 «!هستيد

-العمل پيش هبا توجه به اهميت این جلسه و عکس

وری را عينا س انان پيش ه ،هاوری به ت ميا روس

 آورم:می
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جن بش جنگ ل 1920با شنيدن این فرمان، وق ایع 

ان د در آن هنگ ام ني ز پيش پشمانا مجسا شده

ادید و ارتج ا  ب ه آرام ی شما ما را فریب د

همه انقالبي ون جنگ ل را زی ر فش ار گرف ت و 

نابود ساخت و تحت تعقيب قرار داد و سرانجام 

انقالبيون به دیگر  ش ورها گریاتن  د. ا ن ون 

 شود.نيز پنين می

دولت قوام شما را فریب داده است و بالفاص له 

پس از رفتن شما از ایران، شرو  به حسابرس ی 

- ند  ه در جنبش شر ت جستهی میبا تمام آنهای
اند و در این  ار، ارتجا  باشی از مالکين و 

ها را فعاتنه شر ت خواه د داد و ما وص ا خان

هایش ان توس ط هایی   ه زم يندر باره فئودال

فرقه بين دهقانان تقسيا شده است, ش دت عم ل 

با  رج خواهن  د داد و خ  انواده و بس  تگان 

 ش د و حا مه م یها را به مو دمکرات فدائيان

 ند  ه تاریخ این پنان ت فيه حساب خونينی می

خونریزی و  شتار را ب رای هميش ه ب ه خ اطر 

 خواهد سپرد.

رود و ش ماها ه ا ب ا ارتش سرخ از ایران می 

-روید و در پنين وضعی ما را تنها م یآنها می
گذارید. برای ما بس يار س نگين اس ت   ه در 

و از اه داف و مقابل دولت قوام جاخالی  نيا 

ت وانا ای ن باورهای خود بگذریا، نه، من نمی

 ار را انجام دها. من در همان آغاز جن بش و 

زمان شکل دهی دول ت مل ی ب ه اق دامات ش ما 

تردید  ردم و از خودم پرسيدم آیا اینها ت ا 

آخر برای انجام این  ار با ما خواهند ب ود؟ 

ا  نو ا نون اصال شما را باور ندارم تکرار می

 من دیگر شما را باور ندارم.

من با توافق شما اقدام به اصالحات ارضی و  

تقسيا زمين بين  شاورزان فقير آذربایجان 

ها را های مال ين و خانایران  ردم. زمين

م ادره  رده و به  شاورزان دادم. ا نون بعد 

-از انجام این  ارها پگونه و با په رویی می
اید پس  ه گرفته هایی راتوانا بگویا زمين

بدهيد...؟ مرا درک  نيد، من نمی خواها خود 

را نجات دها، بلکه از منافع مردم آذربایجان 

 نا. شما دولت شاه را به حد  افی دفا  می

شناسيد. امروز آنها در مقابل دولت شوروی نمی
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نشينند اما من به مزورانه پند قدم عقب می

را نادیده دها، فردا قول خود شما اطمينان می

-گرفته تمام ملت آذربایجان را تحت فشار می
گذارند و قبل از همه،  سانی را  ه در جنبش 

-اند، تحت تعقيب قرار میدمکراتيک شر ت  رده
دهند و این افراد به ناپار با خانواده و زن 

های خود به سمت آذربایجان شوروی فرار و بچه

-خواهند  رد تا خود را نجات دهند و خوب می
دانا آن وقت، مرزبانان شما آنها را متوق  

 رده، دستگير و یا اجبار به بازگشت خواهند 

 رد. بعد از خروج ارتش سرخ، دولت شاه نه 

-ها افراد را به شکلروزها و ماهها بلکه سال
 های دردنا ی تحت تعقيب قرار خواهد داد.

به هر حال ما  ه باید بميریا پس اجازه 

بميریا. بگذارید تمام بدهيد شرافتمندانه 

دنيا بداند  ه ملت آذربایجان و فرقه دمکرات 

ای سنگين و اند بلکه در مبارزهاز ترس نمرده

برای آزادی خود به دست دولت شاه  شته شدند. 

بنابراین ما از شما می خواهيا پس از خروج 

ارتش سرخ از ایران به عنوان عدم دخالت در 

آنگاه ما از  امور داخلی ایران  نار بمانيد

 نيا به  مک مردم روستاها و شهرها دعوت می

و نيروهای مسلد خود از سرزمين  فدائيان

آذربایجان در مقابل دولت ارتجاعی شاه 

بجنگند و البته مردم غيور آذربایجان ما را 

یاری خواهند  رد به ما اجازه دهيد نيروهای 

خود را بسيج  نيا و با گروههای دمکرات اق ی 

ایران ارتباط برقرار  نيا، به تهران نقاط 

رویا و دولت شاه را سرنگون و در ایران 

دولتی دمکرات حا ا نمایيا. در آن ورت برای 

ای روشن به منظور زندگی آذربایجان نيز آینده

جدید و شکوفایی ملت آذربایجان بوجود خواهد 

 343آمد...

ش  ود وری تم  ام م  ی   ه س  انان پيش  ههنگ  امی

خواهند  ه تمامی پيش ی از او مینمایندگان شورو

الس طنه های خودش را برای مذا ره ب ا ق وامشرط

وری بنویسد تا آنها به شوروی بفرستند اما پيشه

تواند قلا در دست بااطر ناراحتی و ع بانيت نمی

خواهد  ه صورتجلس ه بگيرد در نتيجه از آنها می

 «را خودشان تنظيا  رده و به با و بفرستند...
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-ها میوری از روسن گفتگو سيدجعفر پيشهدر ای

خواهد  ه اجازه دهند او در یک مبارزه، مرگی 

اش گردد، اما گذشت زمان نشان شرافتمندانه ن يب

-داد  ه این حداقل نيز از او دریغ داشته می

 شود!.

وری در این گفتگو و در این انتقادات پيشه

 گرفتد  ه از شاص استالين صورت میجاهای متعد

ما وصا  .گرددها به مسکو گزارش میوسط جاسوست

سادپيک  سفير روسيه در ایران و  راسنيخ  نسول 

روسيه در تبریز  ه از مسکو و مولوت  وزیر 

وری گرفتند پشا دیدن پيشهخارجه روسيه دستور می

های خود به مسکو از را نداشته و در گزارش

  ردند و همهنظر نمیوری صرفبدنام  ردن پيشه

اینها دست بدست ها داده باعث نوشته شدن نامه 

و در  344گرددوری میمعروف استالين به پيشه

وری د پيشهي وشاسناد متعددی ميرجعفر باقروف می

را از اتهام حمله به مقامات مسکو و شاص 

رسد  ه مقامات به نظر می 345.استالين تبرئه  ند

مسکو از این زمان بعد  ه شش ماهه دوم حيات 

وری را گردد دیگر پيشهه دمکرات آغاز میفرق

 .346دانستندموجودی اضافی می

وقت ی آرداش س  .در اواخر دسامبر/اوایل دی  

از س وی  اینک  ه توده آوانسيان از رهبران حزب

 ش ده گرفت ه   ار س فارت ش وروی در ت هران به

وری ای را در ضدیت و دشمنی با پيش هبود و لحظه

دی  داری از تبری  ز،  خ  الل در داداز دس  ت نم  ی

وری را به خ اطر استفاده از زور جهت اخ ذ پيشه

 پول از تجار مورد شماتت قرار داد. هنگامی   ه

 راسنيخ  نس ول ش وروی در تبری ز از آونس يان 

ب  اقروف ط  ی ارس   ال ی   ادداشت  حمای  ت    رد

از مسکو تقاضا  رد   ه ب ه مقام ات  آلودیخ شا

ش ود    ه داده تور ا يد دیپلماسی در ایران دس

از دخ الت در امور مالی و اقت ادی حکومت فرقه 

  .347خودداری  نند

وری در تم  ام البت  ه دف  ا  ب  اقروف از پيش  ه

وری دوران فرقه دمکرات حتی بع د از م رگ پيش ه

در زمان  1950نيز ادامه داشت به عنوان مثال در
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-خود استالين وقتی ایوان  در دف ا  از پای ان

وری تاخت باقروف به ش دت ب ه به پيشهنامه خود 

نامه   ه تح ت عن وان آن اعتراض  رد این پایان

ی در آ ادمی علوم اجتم اع« حزب  مونيست ایران»

شد يست دفا  میوابسته به  ميته مر زی حزب  مون

وری را دشمن خلق آذربایجان ناميده ایوان  پيشه

ای به مالنک  اعالم  رد   ه بود باقروف در نامه

وری خدمت بزرگی ب ه ارتج ا  شمن ناميدن پيشهد»

است و حمله و تاطئ ه   ردن شا  يت او از س وی 

 348«...گيردافراد حزب توده صورت می

تير موضو  30ژوئيه/21اما در همين زمان در 

دیگری نيز دال بر نزدیکی مسکو به تهران و 

قربانی  ردن فرقه دمکرات و جمهوری مهاباد در 

د دارد  ه  متر به آن پای قرارداد نفت وجو

اشاره شده است و آن دیدار اشرف پهلوی از 

ها و ندر آنجا اشرف پهلوی از مکا .شوروی بوده

، لنينگراد و ، خارك شهرهای ماتلفی مانند كي 

-استالينگراد دیدن  رد و به او بااطر فعاليت

آوری  مک برای یتيمان های فراوانش در جمع

ی والدین خودشان را شوروی  ه در جن  دوم جهان

مفتار «  ار پرپا سرخ»از دست داده بودند نشان 

اما مهمترین هدف، دیدار با نوک  قله   ردند

یعنی استالين بود  ه اشرف بر آن  اصرار داشت 

 اشرف دقيقه 10 مدت سرانجام قرار شد تنها به

بنشيند اما دیکتاتور روسيه  رو در روی استالين

شاه سن  تمام گذاشت و برای مهمانش خواهر 

دقيقه شد دو ساعت و نيا!. و در زمان 10

خداحافظی تا دم  در او را همراهی  رده و در 

 گرانقيمت نيز به اشرف« پالتوی سمور ی »آخر 

داد تا بلکه قرارداد نفت شمال پهلوی هدیه می

 را  ه با قوام السلطنه بسته بود تضمين  ند!.

-ایران ج دی م ی هنگامی  ه خروج ارتش سرخ از

 وشد به حزب توده نزدیک ش ود. وری میگردد پيشه

او عبدال مد  امباش از اعضای  ميته مر زی حزب 

توده و نماینده مجلس را به تبریز فراخوانده و 

 وشد جنبشی در رشت با  مک عوامل از طریق او می

حزب توده به راه اندازد تا فشار حکومت مر  زی 



 236 انکار و مقاومت.../    

 .349دبر آذربایجان را  ا  ن

وری و ف   روردین پيش   ه8م   ارس/28در ت   اریخ 

همراهانش پس از خروج ارتش سرخ ب ا ب اقروف در 

جلفا دیدار  ردند این دیدار بدس تور اس تالين 

صورت گرفته بود تا به رهبران فرقه تا يد ش ود 

 ه وارد مذا ره با تهران گردند بر طبق گ زارش 

وری، در ای ن دی دار، پيش ه»باقروف به استالين

 نن د   ه ب ه آنه ا ری و جاوید خواهش م یشبست

اجازه دهيا ت ا پ س از خ روج نيروه ای م ا از 

ای  ران، آنه  ا ب  ا نيروه  ای مترق  ی در س  ایر 

استانهای ش مالی ارتب اط برق رار   رده و ب ه 

ام  ا « 350مقابل  ه ب  ا ارتج  ا  ته  ران بش  تابند

گ ذارد پ ون در را نيز عقيا میها آنماالفت روس

فراخ وانی »نویسدرد میباقروف در این مو 34سند 

وری بدون اط ال  م ا  امباش از تهران توسط پيشه

قابل درک نيست و عجيب است پ را   ه او هميش ه 

نسبت به  امباش نظر منفی داشت قرار شد در ه ر 

صورت علت اصلی آمدن او به تبریز و دیدارش ب ا 

وری مشاص گردد به رفقا دستور داده شد   ه پيشه

ان ه و ب  ا آرام ش، ب ه ب ورت دوس تانه، محترم

وری، رفقای او و   امباش اط ال  دهي د   ه پيشه

-هرگونه اقدامات آنها بدون هماهنگی با ما م ی

 «351تواند عواقب نامطلوب و منفی داشته باشد.

-وری با  امباش ب ه منظ ور زمين هدیدار پيشه

-سازی برای آغاز جنبشی تازه در گيالن برای روس

پندین سند س ری  ها پنان مها و حساس بود  ه در

ترس يدند   ه ب دون اط ال  ها م یآمده است! روس

وری دس ت ب ه تحر  اتی بزن د و ب ه آنها، پيشه

 !نامه نفتی آنها با قوام لطمه وارد  ن دتوافق

وری در جلف ا بااطر همين، باقروف خودش با پيشه

دیدار  رده و علل مذا ره و گفتگو ب ا   امباش 

از هرگون  ه  وری راگ  ردد و پيش  هرا جوی  ا م  ی

 ن د اقدامی بدون اطال  رفقای روس ی برح ذر م ی

 نویسد:باقروف در این مورد می

در پاسخ به سوال من در مورد اینکه پرا 

برخی از اعضای حزب توده مانند  امباش را از 

وری تهران به تبریز دعوت  رده بوده، پيشه
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اند  ه پاسخ داد  ه او و رفقایش متقاعد شده

های نش در حال تهيه دسيسهقوام و همکارا

بزرگی هستند و او و رهبران حزب توده در این 

نظر مشترک هستند  ه به محض خروج ارتش سرخ 

از ایران، حکومت ایران به  شتار جمعی نه 

های دیگر تنها در آذربایجان بلکه در استان

 .352ایران، دست خواهد زد

آوریل،  9در روز »نویسدهمچنين باقروف می

زاده، یکی از با خانا)راضيه( ابراهيا وریپيشه

رهبران اتحادیه  ارگری ایران  ه از مازندران 

زاده از طرف وارد شده بود، دیدار  رد ابراهيا

های  ارگری مازندران آمادگی خود را سازمان

برای  مک و حمایت از مردم آذربایجان ابراز 

زاده نيز در خاطرات خانا ابراهيا 353« رده است

وری در اشاره به دیدارهایش با پيشه خود ضمن

 نویسد:همين زمان می

ش من در شعبه سياسی ارتش 1325در اوایل سال

ای اعزام های ویژهملی آذربایجان به ماموریت

 ردم  ه قرار شدم ...آن زمان ها احساس میمی

ای یک انقالب سراسری در ایران است به گونه

هایی ریتوری مامو، سيدجعفر پيشهداتفاق بيفت

داد از قبيل شناسایی مرا ز تجمع  ه به من می

نظاميان، تعداد نفرات نيروهای نظامی دولتی 

در اطراف تهران و مقدار این نيروها، نو  

 354ها و غيره بودسالح و اوضا  پادگان

وری مجبور بوده با دیگر محافل بنابراین پيشه

و گروههای پيشرفته در ایران ارتباط برقرار 

ا نظرات خود را در مورد آنچه  ه در  ند ت

-افتد، مبادله  نند. باقروف میآینده اتفاق می

من)باقروف(از هر دو نفر آنها خواسته و »نویسد 

ای برای هشدار دادم  ه نباید  وپکترین بهانه

 355«سازی به مرتجعين بدهند.بحران

 

 

 توافقنامه با تهران ب 13

الي ه ه ا و تپس از توافقنامه ق وام ب ا روس

كامل ایران توسط ارتش سرخ، دولت ایران ش كایت 

از ش وراي  1325فروردین  26خود از روسيه را در 
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مولوت     1325ف روردین 12امني ت پ س گرف  ت. در 

وری را برای تلفنی به باقروف اطال  داد  ه پيشه

دی   دار و م   ذا ره ب   ا نماین   دگان حکوم   ت 

 14ایران)باوانيد عقب نش ينی( آم اده  ن د در 

وری باقروف مسئله را تلفنی ب ه پيش ه ،ردینفرو

اطال  داد  ه دولت شوروی با حکوم ت ای ران ب ه 

فروردین ني ز گفتگ وی  18توافق رسيده است. در 

وری و ب اقروف در جلف ای ش وروی مهمی بين پيشه

صورت گرفت  ه در آن ب ار دیگ ر ب اقروف از او 

ه  ای ته  ران  وت  اه خواس  ت در مقاب  ل درخواس  ت

 بياید.

به درخواست سادپيك  و با وساطت  السلطنهمقوا

ي دمكرات آذربایج ان را ، دولت فرقهمظفر فيروز

ب  راي گفتگ  و ب  ه ته  ران دع  وت ك  رد. در اول 

اردیبهشت ماه فتحعلی ایپکچيان نماینده تبری ز 

در مجلس شورا  ه ميانه خوبی با فرق ه دمک رات 

آم ده مجموع ه دی دارهایی ب ا داشت به تبری ز 

ين ه وری و سران فرق ه انج ام داده ت ا زمپيشه

آنه ا ب ا ی   مذا رات با تهران آماده گ ردد. 

اردیبهشت م اه از تبری ز،  8هواپيماي روسي در 

انب  وهي از م  ردم در  356رهس  پار ته  ران ش  دند.

وري فرودگاه تهران براي استقبال از هيئت پيش ه

ن ان از پن د روز جمع شده بودن د تع دادي از آ

قبل، از آذربایجان به تدریج ب ه ته ران آم ده 

ي كارگران اعضاي حزب توده و اتحادیه 357.بودند

و سازمان جوانان حزب توده ني ز، ج زو پيش واز 

 كنندگان بودند.

سرتيپ صفاري، رئ يس ش هرباني وق ت ب ه كم   

كرد از نزدی   ش دن م ردم ب ه نيروهایش سعي مي

نمای  د. هيئ  ت  هي  أت آذربایج  ان، جل  وگيري

نمایندگان آذربایجان ب راي پ ذیرائي، رهس پار 

باغ جوادیه در شرق تهران شدند ك ه متعل ق ب ه 

ثروتمند معروف و وكيل بندر  مهدي ارباب شيرازي

خواس ت در ی   عم ارت وري نميعباس ب ود. پيش ه

ب  ه اش  اره  دولت  ي س  كني اختي  ار كن  د، بن  ا

، ارب  اب آن را در اختي  ار هي  ات الس  لطنهقوام

ی    گروه  ان  358.اعزام  ي آذربایج  ان گذاش  ت
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ژان  دارم، ب  اغ جوادی  ه را از بي  رون ماافظ  ت 

كرد، از درون و بيرون ساختمان نيز، فدائيان مي

ه ا بودن د فرقه دمك رات ك ه مجه ز ب ه خودكار

 359.كردندپاسداري مي

دوب ار هيئت نمایندگي آذربایجان در ته  ران، 

وزیري و دو بار با در كاخ ناست السلطنهبا قوام

در سفارت شوروي و پند ب ار ب ا مظف ر  سادپيك 

ي ایش  ان و در جوادی  ه دی  دار در خان  ه في  روز

وري و فرقه كردند. در واقع در اینجا نيز، پيشه

اس ت دوگان ه و دمكرات آذربایجان در مقاب ل سي

متضاد سران شوروي قرار گرفته بودن د در ح الي 

كردن د از باكو، مدام گوشزد مي كه عمال باقروف

ك  ه در خودمات  اري آذربایج  ان و داش  تن ارت  ش 

هاي خودماتاري پافشاري كنن د و تس ليا خواس ته

نش  وند اّم  ا در ته  ران،  الس  لطنهدول  ت قوام

آنه ا را  و همكارانش به دستور مولوت  ك سادپي

آميز به ه ر نح وي ك ه به بستن قرارداد مسالمت

وری در مقابل پيشه .360كردندممكن باشد تشویق مي

- رد و این مقاومتهای تهران مقاومت میدرخواست

شد در نتيجه، در همين های او به مسکو گزارش می

ه شدن نامه معروف اس تالين ب ه زمان باعث نوشت

نویس د وری گشت. جهانشاهلو در این مورد میپيشه

دو روز پس از آن، شب هنگام آقاي س ادپيك  م ا 

را به سفارت دعوت ك رد و تلگ راف اس تالين را 

وري ب ه م ا داد آق اي س ادپيك  خطاب به پيش ه

تلگراف را پس گرف ت و تنه ا ب راي خوان دن در 

در ادام  ه  انش  اهلوجه 361اختي  ار م  ا گذاش  ت.

وري پ  س از دی  دن تلگ  راف نویس  د ك  ه پيش  همي

به م ن و آق اي پادگ ان »استالين سات ترسيد و 

طر  ین ج ا در خ گفت كه از این پس جان ما در ا

وري ب   ا اّم   ا دی   دار دوم پيش   ه 362«.اس   ت

وري همچنان در دهد كه پيشهنشان مي السلطنهقوام

هاي دول ت ق وام، سرس اتي نش ان ابل درخواستمق

داده و همين عدم نرمش او باعث شد كه در تهران 

با دولت قوام به توافق نرسند بن ابراین، اگ ر 

وری سات ترسيده بود پس پرا همچنان سرساتی پيشه

 نشان داده و در تهران به توافق نرسيد؟!
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مذاكرات بين هيئت نمایندگي آذربایجان و دولت 

روز به نتيجه نرسيده و  15پس از  السلطنهقوام

هيئت نمایندگان آذربایجان روز دوشنبه 

به تبریز بازگشتند اّما مذاكرات قطع 23/2/1325

و قرار شد كه بعدار كميسيوني از تهران  هنگردید

به تبریز رفته و راه حل مسائل مورد اختالف را 

 363.دنبال كنند

هم راهش در هم ان روزی   ه وری و هيئ ت پيشه

-م ی ای ران را ت رک ،آخرین گروه از ارتش سرخ

 24گش ت. روزنام ه  وش ش در ردند به تبریز باز

 نویسد:ش در صفحه اول خود می1325اردیبهشت

رسد  ه باوجود مداخله سفير از طهران خبر می

 بير شوروی در طهران مذ رات بين دولت ایران 

ج  ه مثب  ت ان ب  ه نتيج  و نماین  دگان آذربای

نرسيده و رادیو تبریز ام روز اط ال  داد   ه 

مذا رات نمایندگان آذربایجان با دولت ایران 

بواسطه مداخله م رتجعين در ته ران ب ا ع دم 

 .364موفقيت مواجه شده است...

در همان روز بازگشت از ته ران ب ه تبری ز،  

وری، نامه معروف استالين را از دست  نسول پيشه

 8 ند ای ن نام ه در افت میشوروی در تبریز دری

اردیبهش  ت نوش  ته ش  د در زم  انی    ه  18م  ی/

اش به اوج خود وری از رفقای روسیانتقادات پيشه

رسيده و نرمشی در مذا ره با قوام از خود نشان 

 .365دادنمی

ه ای پایتا ت مانن د ب اختر در برخی روزنامه

ژنراليس ا »خب ر دادن د   ه 1325اوایل فروردین

ي  ه ای  ران را از نيروه  ای اس  تالين م  ژده تال

خروج ارتش سرخ از ایران، وض عيت  366«شوروی داد

تر  رد و فرقه دمکرات و جمهوری مهاباد را وخيا

-وری در مذا ره با تهران انعط افباعث شد پيشه
پذیر گردد البته، سادپيک  نيز ميانجيگری  رده 

و ها فرقه دمکرات و ها دولت قوام را تحت فشار 

سرانجام هر دو طرف به ها نزدی ک داد و قرار می

ش   ده و مظف   ر في   روز در راس هيئت   ی در 

ب رای ادام ه م ذا رات 1325خ رداد1946/20ژوئن10

-قوسعازم تبریز شد. پس از سه روز مذا ره و  ش
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ای بين دولت ماده15رارداد های زیاد سرانجام، ق

-ا امضای مظفر فيروز)معاون سياسی ناس تقوام ب

 23ژوئن/13وری در ر پيشهوزیر ایران( و سيد جعف

خرداد بسته شد. در همان روز، مظف ر في روز در 

 رادیو تبریز سانرانی  رده و از عملک رد دول ت

 سابق و مجلس در قبال آذربایجان انتقاد  رد.

 1325خ رداد 24ژوئ ن/14بدنبال توافقنامه، در 

مجلس ملی آذربایجان به انجم ن ای التی تب دیل 

يز شده و  ار خود را آغاز   رد و دو روز بعد ن

وزی ری  ن اره گرفت ه و د ت ر وری از ناستپيشه

ژوئ ن پ س از تایي د ش اه ب ه  7جاوید نيز در 

عنوان استاندار تبریز و د تر مهت اش ني ز   ه 

وری بود به عنوان وزیر  شاورزی سابق دولت پيشه

 فرماندار تبریز برگزیده شد. 

ای هایی را براما وقتی تهران و آذربایجان گام

توافق برداشتند در واقع، جمهوری مهاباد 

 ملي از اقليتي كردها وهمچنان وضعيتش مبها بود 
 آذربایجان حكومت در ملي اقليتي به ایران حكومت در

براساس توافقنامه تهران با  367بدل گردیدند

وری  تبدیل به های پيشهآذربایجان، وزارتاانه

ادارات  ل شده و وزیر  شورش تبدیل به 

اله جاوید از سوی شاه اندار گشته و سالماست

باقروف ماال   .استاندار تبریز گردید

اش به استانداری د تر جاوید بود او در نامه

استالين نسبت به ثبات شا يت او در مقابل 

سرویس جاسوسی انگلستان شک  رده و صادق پادگان 

ای به تاریخ داد باقروف در نامهرا ترجيد می

بين رهبری »...نویسدمی 1325تير1946/24اگوست15

وری و جاوید اختالف افتاده و البته فرقه پيشه

خواهد از دست او راحت شود و او به وری میپيشه

-تهران رود اما ما صادق پادگان را ترجيد می

 368«دهيا

جاوید نيز پس از انت ابش به سمت استانداری،  

 ن ب مهاباد فرمانداري به را قاضي در حکمی، سي 
-وری مقام ناسترد براساس توافقنامه، پيشهك

 به تبریز وزیری آذربایجان را وانهاد و پارلمان
 ه از یادگارهای  تبدیل شد ایالتي انجمن
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ارزشمند انقالب مشروطيت بود و با این قرارداد، 

در این  اما .جنبه قانونی بدان باشيده شد

هيچ بجا نماند و گویی پس  مهاباد حكومت از ميان،

این همه  شمکش، هيچ اتفاقی نيفتاده است! از 

در گزارش باشدار سقز اميری اردتن به 

 استانداری  ردستان نيز این موضو  پنين آمده:

اطالعات رسيده حا ی است ...پند نفر نماینده  

و مامورین آذربایجانی برای بازدید وضعيت 

اداری و جریان واقعه مهاباد آمده راه سوشه 

را از مامورین محلی تحویل  و خط سيا تلگراف

اند  ه در  ليه گرفته و ضمنا ابالغ نموده

مسائل، خود را بایستی تابع آذربایجان دانست 

و مقررات استانداری را بموقع اجرا بگذارند 

گویا در نظر دارند آقای محمدحسين سي  قاضی 

 ه تا نون عنوان فرماندهی قوای مهاباد 

 .369نندداشته فرماندار مهاباد تعيين  

 قاضي كه آمده مجتهدي مآیت خاطرات اما اینکه در
 ناراحت تهران و تبریز ميان برقراري روابط از محمد
 را خود اختالفات هاایراني و هاترک است گفته و بود

به نظر  370مانندمي تنها كردها گذارند وليمي كنار

دانستند  ه رسد  ه در آن زمان هنوز نمیمی

ها تن به این ر روساه و به اجباوری با ا رپيشه

وری نيز به این ، حتی خود پيشهقرارداد داده

قرارداد اعتماد پندانی نداشت و هر آینه منتظر 

حمله از سوی تهران بود و سرانجام نيز پنين 

 شد.

 ه فرق ه دمک رات براساس توافقنامه، در حالي

آذربایجان   هرپند موقتی و ناپایدار   به وضع 

قانونی داده بود اما موقعيت جمه وری  خود جنبه

وری ب ه مهاباد ناروشن بود هر پند در سفر پيشه

 تهران، دو ت ن از نماین دگان جمه وری مهاب اد

محمدحسين سي  قاضی وزیر جن  و ابوالقاسا یعنی 

صدر قاضی نماینده مهاباد در مجلس پهاردها نيز 

ام ا اص ال موض و   371وری  بودن دجزو هيات پيشه

مقامات ته ران اص ال  372هاباد مطرح نشدجمهوری م

وارد گفتگو با مقامات جمه وری مهاب اد ب  ورت 

مس  تقل نش  دند و در توافقنام  ه ب  ين ته  ران و 

 ردها دوباره به عنوان اقليت ی در  آذربایجان،
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 پهارپوب آذربایجان قرار گرفته بودند. 

نارضایتی  ردها از این توافقنامه موج ب ش د 

برای مذا ره با ته ران  ه سرانجام قاضی محمد، 

با شعار دمکراس ی ب رای ای ران،  1325تير 6در 

خودماتاری برای  ردستان به هم راه ح اج باب ا 

شيخ، هژار و برخی دیگر از اعضای حزب به تهران 

در مورد مذا ره قاضی محمد با دولت قوام  .برود

اند   ه مطلب زیادی درج نشده برخی منابع نوشته

شتر طول نکشيده و ق وام این مذا رات یکساعت بي

وری ائ تالف  ه ب ا پيش ه ه ردبه قاضی سفارش می

 373نکرده و از این مذا ره  سی اطال  نيابد!

 در توافقنامه فرقه دمکرات ب ا دول ت ق وام،

قلم رو و  گردی دهباش ي از آذربایج ان  مهاباد

به اقليتي در آذربایجان تب دیل  جمهوری مهاباد

دس ت دادن د. در شدند و هویت سياسي خود را از 

پي دا ك رده حالي كه حكومت آذربایجان مشروعيت 

رسميت ي زیادي آن را به بود و تهران تا اندازه

ل ه جاوی د ب ه عن وان اشناخته بود و دكتر سالم

. ب دیهی استاندار كل آذربایجان مشاص شده ب ود

 از ای نح زب دمك رات كردس تان  بود كه رهبران

 بودند. ناراضیاي توافقنامه

توصيه  به بنا نيز قاضي تبریز، و تهران توافق از بعد

 كرده و استقبال تهران با مذاكره پيشنهاد از هاروس
 آذربایجان جدیداستاندار  جاوید،له اسالم و قاضي

 شدند در دعوت تهران به 1325تير 194/5ژوئن 26در 
 آرارزم با بار ی  و قوام با بار دو قاضي تهران
هنگی و ارتباط با كرد البته با هما گفتگو

وری به او سفارت روسيه بود  ه به مانند پيشه

 ردند در مذا رات،  وتاه بياید و نيز تا يد می

-كوپرا در این مورد می 374آرام و صبور باشد

 نویسد:

م سرانجام قاضی محمد 1946سال  در آغاز اوت  

خود به تهران رفت تا نارضایی خود را از این 

از  ر قوام اظهار ند.ترتيبات به ناست وزی

قوام خواست به استانداری استانی مر ب از 

نواحی  ردنشين آذربایجان و مناطق وسيعتری 

از  ردستان تحت حکا و اختيار دولت مر زی، 
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یعنی سرزمينی  ه از مرزهای اتحاد شوروی تا 

ای از نيا راه بين سنندج و  رمانشاه نقطه

 375.امتداد داشت، ن ب گردد

شنهاد قاضی موافقت  رد مشروط بر قوام با پي 

 ه قاضی موافقت د تر جاوید استاندار این

دمو رات آذربایجان را جلب  ند. در فرقه 

 واگذار امتيازات خواست تماميواقع، قاضی می
 و شود داده ها مناطق كردنشين به تبریز، به شده

 كردستان ملي انجمن ایالت عنوان به اروميه استان
د تر  376شود تبریز جدا استان زا و یافته رسميت

ر این پيشنهاد را رد  رد جاوید با خشا و تغيّ 

همچنان  هاکاک و برخورد  ردها و ترکو اصط

مشاص است كه هدف قوام از این  .ادامه یافت

كار، موكول كردن این مسأله به آینده و مانع 

بعدار به خوبي  .تراشي براي حل و ف ل آن بود

ي كه قوام طي این ماتمشاص شد كه تمامي اقدا

كشي بوده، تا ارتش ، براي وقتمدت انجام داده

سرخ به طور كامل ایران را ترك كند و حكومت 

مركزي بتواند شرایط مناسبي را براي ت رف 

قاضی بدون   آذربایجان و كردستان پيدا كند.

هيچ دستاوردي از تهران بازگشت و تنها یک 

هاباد اما در م .وعده به وي داده شده بود

 گفت:  گردهمایي در قاضي

 برای و كرده كسب را نظر مورد امروز خودماتاری ما
قبالر  آنچه كه كنيامي اعالم خود نيتحسن دادن نشان

 بلكه نبوده، ایران از جدایي جهت در ایاكرده
 بوده مركزي دولت دیكتاتوري نظام عليه ما اقدامات

 .377است
د ارت ش وقتی خروج ارتش سرخ از ایران  امل ش

در پ  ی تقوی  ت 1325ای  ران در اوای  ل اردیبهش  ت

پایگاههای خود برآمد ام ا در ح والی س قز ب ا 

حمله غافلگيرانه نيروهای بارزانی مواجه شده و 

  378متحمل تلفاتی گشت.

یحيی صادق وزیری  ه در ایام  تول د جمه وری 

دادستان سنندج ب ود در ی ک نمون ه از  ،مهاباد

ویس د قاض   محم د نه ا در خ اطراتش م یدرگيری

تلگراف  اعتراضی ب ه ق وام ما ابره ك رده ك ه 

برخالف قرارداد منعقده بين ارتش ایران و حكومت 
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-كردستان  ه در خ رداد م اه ب ين سرلش كر رزم

آرا)رئيس ستاد وقت( و قاض  محم د تنظ يا ش ده 

ها  نظام  تحت فرم ان موافقت گردیده كه پادگان

س تند، ب ه حكومت جمهوری مهاباد در هر جا كه ه

كردس تان ح ق  ۵جا  خود مستقر باش ند و لش كر 

های  كه در نزدیك  جبهه تم اس ندارد به پادگان

با جمه وری مهاب اد هس تند، تجهي زات جنگ   و 

اس  لحه و مهم  ات بفرس  تند و فق  ط فرس  تادن 

خواروبار و ل وازم بهداش ت  و البس ه بالم انع 

است. اما در زیر بارهای خوارو ب ار در پن دین 

ن بين سقز و بانه، مقدار  اسلحه و مهمات  اميو

وزی ر از ص ادق وزی ر  اند. ناستجنگ  كش  كرده

خواهد كه از طرف او به سقز رفت ه موض و  را م 

رسيدگ  و به او گزارش كند، اما صادق وزیر  به 

دليل بوم  بودن و م لحت نبودن دخال ت ش اص او 

خواه د ول مسئوليت عذر م  در این جریان، از قب

خواه د ك ه ب ه ای ن آرا ه ا از او م  ا رزمام

ظر داش ته مأموریت برود و م الد مملكت را م دن

آرا خودش حرف قاض  محمد  ه، رزمباشد. جالب این

گفت كه م لحت مملك ت دانسته، اما میرا درست م 

 نویسد:این اقتضا را داشته است! صادق وزیری می

.... ما رفتيا... دیدیا در شمال ج اده ب از 

به ما ایس ت دادن د. اف راد ب ارزانی بودن د. 

خواهيا برای رفع گفتيا، هيئت بازرسی هستيا. می

اختالف برویا سقز. شب رسيدیا آنج ا. ف ردای آن 

ای از ط رف حکوم ت  ميسيونی تشکيل دادیا. ع ده

قاضی محمد آمده بودند و پند نفر ها از افسران 

حزب دم و رات  قبلی خودمان ها بودن د   ه ب ه 

ایجان پيوسته بودند دو روز جلسه بود. رفع آذرب

-رگشتيا تهران. قبل از رفتن...رزماختالف شد. ب

آرا به من گفت، واقعيت این است  ه ما اسلحه و 

مهمات به بان ه فرس تادیا! دفع ه اولم ان ه ا 

 .379نيست. ولی این دفعه آنها فهميدند و گرفتند

 

 بازی زیرکانه قوام ب 14

ه بازی بسيار ماهرانه اما در این ميان باید ب

ها و روسيه قوام یعنی سياست نزدیکی به پپ

دانست  ه او می انگيز استاشاره  رد  ه شگفت
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قوام قبل شوده شود اما این گره باید در مسکو گ

های مهمی جهت  سب رضایت از حر ت به مسکو گام

هایی دست زد  ه ها برداشت و به مجموعه تالشروس

ها را در پی داشت: او وسرضایت و حتی حمایت ر

انتشار روزنامه رهبر ارگان حزب توده و 

روزنامه داد ارگان  ميته مر زی اتحادیه 

 ارگران را  ه ممنو  شده بود آزاد ساخت، 

باشگاه  ميته مر زی حزب توده و  ميته اتحادیه 

 ارگری را  ه توسط دولت قبل بسته شده بود باز 

بهمن، قوام  29وقت در بامداد روز  . آن380 رد

نفره كه از  27به همراه هيئتي با ی  هواپيماي

مسكو براي هيئت فرستاده شده بود در ميان 

بدرقه گرم هيئت وزیران، نمایندگان مجلس و 

 امراي ارتش، عازم مسكو شد. 

نيز سياست نزدیکی شوروی او پس از بازگشت از 

ها و طرفداران شوروی را ادامه داد كه به به پپ

ها و حزب توده و فرقه دموكرات ند روسشدت خوشای

هایي پون و جمهوری مهاباد بود، او شا يت

 ، جمال اماميسيدضيابالدین طباطبائي، علي دشتي

و ساتر سعيد سنندجي را كه بشدت ماال  شوروي و 

هائي كه حزب توده بودند توقي  نمود و محدودیت

يشين بر فعاليت گروههاي هاي پدر زمان كابينه

پپ وضع شده بود، لغو كرد و در قبال فرقه 

دمكرات آذربایجان جانب اعتدال و تساهل را پيش 

ها گرفت و گام مها دیگری  ه در نزدیکی به روس

سه نفر از  1325برداشت این بود  ه در مرداد 

رهبران حزب توده را با سمت وزیر، وارد 

بسياري را  اش كرد، امري كه تعجبكابينه

ها نيز برانگيات. البته ها حزب توده و ها روس

اقدامات دوستانه او را بی پاسخ نگذاشتند حسن 

 وزیريدرمورد حمایت شوروي از ناست ارسنجاني

لين سفارت شوروي نویسد: مسئومي السلطنهقوام

كردند و ميالسلطنه حمایت همه جا علنار از قوام

ماالفت با زمامداري او را از طرف عمال سرشناس 

انور  381نمودندانگليس برضد دولت شوروي تلقي مي

نيز، سلسله مقاتتي  ه بر ضد  ايخامه

نوشت مي« پوبين»السلطنه با امضاب مستعار قوام
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كه كميته مركزي حزب توده، گرایش به محض این

لسلطنه را دریافت ادامه مقاتت، اشوروي به قوام

 فورار قطع گردید!.

اما قوام پرا پنين سياست متفاوتی را در پيش 

 وریبرخی ماالفانش مانند سيدجعفر پيشه ؟گرفت

-تمام آنها را برای فریب و دورویی قوام می

دانست اما به نظر پنين نيست و قوام واقعا 

پرا  ه  باور داشت. رد از صميا قلب آنچه می

ها انجام داده بود به توافقی ها  ه او با روس

تر از توافق با مراتب ارزشمندتر و با صرفه

ویليام دارسی انگليسی در همان زمان بود 

سال بسته شده 50ها به مدت قرارداد قوام با روس

 25درصد اما در 49سال اول 25و سها ایران در 

 ه در آن زمان، شد. در حالیدرصد می50سال دوم 

-دارسی، سها ایران به مراتب تبعيضر قرارداد د

درصد بود. قوام بعدها  20آميز و  متر از 

برد در این زمينه در زمانی  ه در لندن بسر می

 نویسد:خاطرات خود می

بنابراین اصل شر ت ماتلط ایران و شوروی را 

با شرط ت ویب مجلس شورای ملی و بدون پرداخت 

سهميه قيمتی سرمایه با داشتن پنجاه درصد 

 .382نمودم

در این شکی نيست  ه قوام مثل هر سياستمداری 

-و موقعيت او ایجاب م ی خود بود  موقعيت در فکر

 صحنه در بزرگ، قدرت سه ميان موازنه مثبتی  رد  ه

ایجاد  ند. او با نزدیک شدن  الملليبين و داخلي

باع ث ان زوای دو تش کل  به حزب توده به ن وعی

ه ا ه و با  نار آمدن با روستبریز و مهاباد شد

ها، دست از حمایت آنها برداش ته و خواست روسمی

آنها را وادار به م الحه با دولت ایران  ند و 

سرانجام نيز پنين شد. از نامه جال ب اس تالين 

آی د   ه ق وام در جل ب وری  پنين برمیبه پيشه

اما روند  383.ها واقعا موفق بوده استدوستی روس

 .نشينی قوام از موض ع خ ود ش دقبحوادث باعث ع

تح  وتت جدی  دی    ه ب  ه وق  و  پيوس  ت در م  اه 

قوام را وادار به پ رخش ب ه راس ت  ا تبر/مهر.

 رد  ابينه ائتالف ی س قوط   رد و ق وام وزرای 
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بزرگترین عامل آن، فشار  و توده را  نار گذاشت

 .384آرا بودآمریکا، شاه، ارتش و رزم

هاباد در وضع در این شرایط، قاضی و جمهوری م

بدی قرار داشت حتی به مراتب بدتر از تبریز. 

مركزي با تبریز  دولت دیدند  همی مهاباد مقامات

مراتب قویتر از آنها بوده  نار آمده در به  ه 

 در این م الحه تهران با تبریز، هيچ  هحالی

اند مستقلی برای جمهوری مهاباد قائل نشده هویت

 نيمه استانی ایجاد حد در در اینچنين وضعی، قاضي

خود  كه كردنشين، مناطق از شامل برخی خودماتار،

-باشد عقب آن و منت ب از سوی تهران استاندار

 رد، اما در اینجا بزرگترین بسنده می نشينی و

مانع، ماالفت شدید تبریز و فرقه دمکرات 

اند  ه برخی منابع مدعی شده .آذربایجان بود

دنشين از سوی قوام پيشنهاد ایجاد استانی  ر

 ،اگر این درست باشد بدون شک 385صورت گرفته بود

قوام در پی ایجاد اختالف و شکاف بين تبریز و 

 مهاباد بوده است.

 

هبای تخریبز و پایبان مباه عسبل حکومبت ب 15

 مهاباد  

در حاليکه از همان زم ان تواف ق روس يه ب ا 

ها دیگر ماال  جن  ب ا دول ت مر  زی قوام، روس

در  1325دن  د در اواخ  ر خردادم  اه بوای  ران 

-در حد فاصل بوكان و سقز درگي ری «سرا»روستاي
اد ب ا ارت ش هایی بين نيروه ای جمه وری مهاب 

ف كنس  ول ش  وروي در امر   زی بوج  ود آم  د هاش  ا

، ن زد قاض ي محم د 1325خردادماه  30اروميه در 

رفت و در روستاي سرا )مقر فرماندهی جبهه سقز( 

ف از قاضي محمد خواست اشابا ها دیدار كردند ها

كه نيروهاي جمهوري كردس تان ب ا ارت ش ای ران 

وارد جن  نشوند و به آنان حمل ه نكنن د، پ ون 

احتمال دارد جن  بزرگي درگيرد كه اتحاد شوروي 

داند و ب ه جمه وري كردس تان آن را به صالح نمي

 كم  نظامي ناواهد كرد.

موقعيت و سرنوشت جمهوری مهاباد و فرقه  

 رات آذربایجان، به پگونگی روابط دولت دمو
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-شوروی با دولت مر زی ایران و تعادل قوای بين

المللی گره خورده بود شوروی ا نون بر هر دو 

آورد  ه مذا ره با تهران را بر تشکل فشار می

 هر تنش نظامی ترجيد دهند. 

-جن  از جلوگيري براي محمد قاضي مامشه، جن  از بعد
 بر سرا)واقع روستاي در هيئتي همراه به آتي، هاي

وارد گفتگو شد و تحت  آرامرز با بوكان( -سقز محور

 شد.  بس آتش ها مجبور به فشار روس

جمهوری مهاباد  مقامات با اي  ه قاضیدر جلسه

 بدون كردها یا شد: پيشنهاد راه حل سه برگزار  رد 
ها روس كنند یا توصيه حمله سنندج به هاروس به توجه

 تسليا برگردانند یا را خود قوای و كرده قبول را
-گردند.  ه راه دوم یعنی توصيه روس ایران دولت

ها را پذیرفته و از درگيری با ارتش ایران 

 ها درنيز با فشار روس وري. پيشه386پرهيز  ردند
مشغول  فيروز مظفر همين زمان در تبریز با

دانست  ه تهران در پی مذا ره بود هر پند می

الوقت است تا پس از خروج نيروهای شوروی دفع

 . 387ضربه خود را وارد آورد

پس از توافق حکومت مر زی ایران با شوروی و 

خروج قوای روسی، عمالر هر دو حکومت تبریز و 

مهاباد در مقابل حمله قوای نظامی ایران تنها 

مانده بودند قاضی محمد در سانرانی خود در 

شایر، تاليه قوای در اجتما  سران ع 15/2/1325

اهميت تلقی  رد اما مشاص بود روسی را امری بی

وري نيز در ی  اهميت نبوده و پيشه ه بی

ما از بازگشت نيروهاي ارتش سرخ »سانراني گفت: 

كنيا ما با احترام همانند مرتجعين استقبال نمي

 «.…كنياو عزت آنها را بدرقه مي

از خروج الوقو  حمله حکومت مر زی پس خطر قریب

قوای شوروی، رهبران تبریز و مهاباد را به 

اتحادی  انعقاد همدیگر نزدیکتر ساخت و منجر به

ها و  ردها همه، ترکشد اما با این بين آنها

شان نداشتند تسليحات  افی برای حفظ دستاوردهای

نه تنها پشتيبان خارجی آنها یعنی روسيه  مکی 

مقابل  نکرد بلکه حتی مانع مقاومت آنها در

 حمله ارتش مر زی ایران گردید! 
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بزرگت  رین انتق  ادی ك  ه ب  ر فرق  ه دمک  رات 

آذربایجان و جمهوري مهاباد وارد اس ت اینک ه، 

بيني آینده پندان مشكل نب ود زی را معل وم پيش

بود كه ارتش شوروي روزي ایران را ت رک خواه د 

زمين ه ای ن ه يچ تمهي داتی در  ، رد بنابراین

ن به زیر تسلط روسيه رفتند اتااذ نکردند و پنا

 ه استقالل خود را از دست دادند. پ س از خ روج 

ش ان مش اص نب ود و در ب ين تکلي   ،ارتش س رخ

مذا ره و مبارزه در تردید بودند ه ر دو تش کل 

 تضاد بادست نشانده شوروی تلقی شده و  امالر در 

های امریکا و انگليس به منافع و استراتژی دولت

 آمدند. شمار می

 به را فيوضي علي و آراشهریور دولت، رزم اوایل در
-فرستاد تا به  ردها اعالم  نند  ه س الح مهاباد

. ه ر پن د 388ها را زمين گذاشته تس ليا گردن  د

پنان در پی قاضی این پيشنهاد را رد  رد اما ها

آميز بود و از برخورد نظامی پرهي ز راه حل صلد

  رد.می

اقروف در ناج وان مهر ميرجعفر ب28ا تبر/20در 

وری، معاون او صادق پادگان و فرمان ده با پيشه

یحيی دانشيان دیدار   رده و ها ژنرال غالمفدایی

رهبران فرقه گزارش ی از وض عيت ای ران ارائ ه 

داده و گفتند ارت ش حکوم ت مر  زی در مرزه ای 

ان د، گروهه ای آذربایجان در حال تمر ز و تجمع

هب ری افس ران و دزد و تبهکار زیادی در تح ت ر

-جاسوسان انگليسی بر عليه فرق ه بوج ود آورده

اند. اگر تهران باواهد حمله نظامی بکند اهالی 

آذربایجان بدون پون و پرا به مقاوم ت خواهن د 

پرداخت اما در پنين شرایطی باید به آنان پول، 

 «389اسلحه و اتومبيل داده شود

ا نون زمينه برای بازگشت ارتش ب ه تبری ز و 

-اد  امالر آماده بود و بی ه يچ م انعی م یمهاب
توانست به نام بازگش ت ق درت مر  زی و ت أمين 

آزادی انتاابات عمومی برای دور پانزدها مجل س 

شورای ملی، به سوی دو جمهوری تازه تأسيس حر ت 

ب اتخره طب ق  1325آبان 1946/30نوامبر21 ند در 

انتظار، قوام اعالم  رد  ه برای تامين نظ ا در 
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برگ زار  آذر15/دس امبر 7 ن انتاابات  ه درزما

خواهد شد ارتش به تم ام من اطق ای ران اع زام 

 خواهد شد.

 67وری در همين زمان در ش ماره سيدجعفر پيشه

به  ج ا »ای تحت عنوانروزنامه آذربایجان مقاله

نوشته و ضمن حمله شدید به « آیند؟و برای په می

ومت شدید قوام، اعالم  رد  ه ارتش مر زی با مقا

. در 390فرقه دمکرات مواج ه خواه د ش د فدائيان

تهران، سادپيک  سفير روس يه ب ا ق وام دی دار 

 رده و اعالم  رد  ه دولت شوروی اعزام نيرو به 

 داند. آذربایجان را درست نمی

هيئت نمایندگی ُ ردها جهت گفتگو و راه پ اره 

اف در اروميه متوسل شدند به  نسول شوروی، هاشا

اف به آنان گفت: ایران نيروی   وپکی را و هاشا

جهت حفظ امنيت روانه  ردستان خواهد  رد تا بر 

امر انتاابات مجلس پانزدها  ه در پ يش روس ت، 

نظارت  ند و بعد از خاتمه انتاابات از منطق ه 

 .391نشينی خواهد  ردعقب

 

 آغاز حمله ارتش ب 16

وقتی ت ميا آغاز حمله ب ه آذربایج ان قطع ی 

 2وری، شبستری، جاوید و پادگ ان در يشهگردید پ

نام ه مف  ل و مهم ی ب ه  1325آذر1946/11دسامبر

با و ارسال  ردند  ه حکایت از اوض ا  بحران ی 

آذربایجان داشته و درخواست  مک  ردن د. آن ان 

ا نون برای ما مساله مرگ و »در نامه نوشتند  ه

خواهند م ا را ن ابود زندگی مطرح است. آنها می

بينيا. حال  ه این را با پشمان باز می  نند ما

دهيا پنين است ما مرگ شرافتمندانه را ترجيد می

درست است  ه سالح  ا داریا اما با تمام قوا از 

خود دفا  خواهيا  رد و اگر مجبور شویا به  وه 

ان دازیا تم ام زده جن  پارتيزانی ب ه راه م ی

پيران،  ود ان، جوانان و زنان ما ني ز آم اده 

 «اند...بارزهم

ه ای ب ا دس ت»آنان در نامه نوشته بودند  ه 

تقریبا خالی در مقابل ارت ش ت ا دن دان مس لد 
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ایران قرار دارند در  ل آذربایجان و  ردس تان 

انداز ب دون خمپاره 2توپ بدون گلوله و  4تنها 

خمپاره وجود دارد و بشدت نيازمند س الح هس تيا 

از مب ارزه پرا  ه در حال حاضر هيچ راهی غي ر 

 «392برای ما وجود ندارد...

آذر 11باقروف نامه رهبران آذربایج ان را در 

ای به استالين فرس تاده و خ ودش ني ز در نام ه

 375از م اه م ی» وتاه از استالين خواهش   رد 

افس  ر و    ارآموزان از آذربایج  ان ای  ران در 

آباد در ح ال تح  يل مدارس نظامی با و و  يروف

گروهی متا ص تان ک و گروه ی هستند و دو دسته، 

متا ص توپ از قبل در منطقه ناجوان آماده ش ده 

ه ای غنيم ت ها و خمپ ارهآنها را به همراه سالح

گرفته از ارتش آلمان ب ه آذربایج ان فرس تاده 

اما جواب سران مسکو در مقاب ل هرگون ه « 393شود

 مک نظامی خاموشی بود و همچنان پشا انتظار حل 

السلطنه بودند! به توسط قوامآميز بحران مسالمت

همين خاطر در ج واب نام ه، ب ه س فير خ ود در 

تهران دستور دادند  ه ب ا ق وام گفتگ و   رده 

هایش را یادآوری  ند! گفتگوه ای متع دد و وعده

در واقع بيهوده سفير با قوام نتوانست قوام را 

 از حمله به آذربایجان من رف  ند.

ر اوضا  متشنج بود ددر مهاباد ها 

آذرماه براساس پيشنهاد قاضي محمد، 14دسامبر/5

نفر و به رهبري خود  10شوراي جن  با حضور 

قاضی تشكيل شد و در آنجا حكا دفا  در برابر 

ي ارتش حكومت مركزی صادر شد. روز بعد كه حمله

تا  394مردم به مسجد عباس آقا فراخوانده شدند

اي این مسأله حكا صادر كنند، قاضی محمد، بر

قاضي و بسياري از افراد دیگر نظرشان این  صدر

بود كه باید از آمدن ارتش شاه پيشگيري كرد. 

دولت مركزي توانایي این را »صدر قاضي گفت: 

ي آذربایجان و كردستان ندارد كه با دو جبهه

سال در تهران بودم و  3مبارزه كند من حدودا 

داران و افسران مطلع ي سربازان و درجهاز روحيه

ا دولت در سقز و سردشت و تكاب نيرویي هست

ندارد و ما به كم  فدائيان دمكرات به خوبي 
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توانيا نيروي دولت مركزي را نابود كنيا. در مي

توانستند زمان زیادي اي از عشایر ميگذشته، عده

در برابر نيروي دولتي ایستادگي و مقاومت 

كنند، اكنون شما از آنان كمتر نيستيد، نباید 

اما از ميان مردم شهر، « ، باید بجنگيابترسيا

افرادی مانند مالعبدم  395برخی ماالفت  ردند

مدرسي و مالحسين مجدي سانراني كردند و گفتند 

ترتيب، فكر فایده است و بدینكه مقابله بي

تسليا را در ميان مردم شایع كردند. تعدادي از 

رؤساي عشایر به ویژه منگور و مامش كه منتظر 

ناسبي بودند، خيلي سریع ضع  و خيانت فرصت م

خود را نشان دادند و به جمهوري مهاباد پشت 

كرده و خود را آماده كردند كه در اولين فرصت 

 با دولت مركزی همكاري كنند.

آذر وقتی ارتش مر زی حمله خ ود را ب ر 13در 

، هواپيماه ای دول ت ابتداآذربایجان آغاز  رد 

ه ایی از م ردم هبه پرواز درآمده با ریاتن برگ

خواستند برعليه فرق ه ب ه پاخيزن د. ميرجعف ر 

آذر 14باقروف یک روز پس از آغاز حمله ارتش، در

 دهد:به استالين پنين گزارش می 1325

دسامبر قشون ایران از زنجان گشته بس وی  4در 

ه ای جل ودار قش ون ميانه در حر ت است بين باش

ی رخ ه اارتش ایران با قوای آذربایجان درگي ری

داده است و جن  پند ساعت دوام داشته است قشون 

ایرانی از تانک، توپ صحرایی و خمپاره استفاده 

های پ ارتيزانی  نند در نتيجه این جن ، دستهمی

آذربایجان روستای رجعين و ایستگاه راه آهن را 

ف اعی جدی دی مس تقر ترک   رده و در موقعي ت د

يان فرمانده یحيی دانشی  ه غالمشدند. در تلگراف

وری فرس تاده گروههای پارتيزان ميانه به پيش ه

ه ای ض د تان ک و خواهش  رده  ه برای  مک، سالح

افسران ویژه بفرستند ...در تبریز وضعيت جنگ ی 

حا ا است. از تمام روستاهای آذربایج ان م ردم 

 نن د و به  ميته مر زی فرقه دمکرات مراجعه می

اما  سلد نمایند.خواهند آنها را برای دفا  ممی

تواند خواهش آنها پون سالح نيست رهيری فرقه نمی

 را بجا بياورد.

خواه د ح داقل رهبری فرقه بار دیگر از ما می
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هزار تفن ، بيس ت س الح ض د  5توپ،  16دست  ا: 

 396تانک مقداری گلوله و خدمه بدهيا...

های مک رر ه يچ  م ک و پون در مقابل درخواست

ات مس کو نش د و اوض ا  حتی جوابی از سوی مقام

آذر 15امبر/دس  5بشدت پيچيده و بحرانی بود در 

ی  ه تنها حاوی یک س طر ميرجعفر باقروف تلگراف

فرستاد و از او درخواست مالقات بود به استالين 

در ارتباط ب ا آذربایج ان ای ران از ش ما » رد

 «397تقاضای مالقات دارم

 دانيا  ه آیا این مالقات بين باقروف وما نمی

البت ه  ه،یا ص ورت نگرفت  هاستالين صورت گرفت

-پندان مها ها نيست! پون رخ دادهای بع دی ب ی

در این شکی اما . ندنتيجه بودن آن را نشان داد

نيست  ه نه تنها مقامات مسکو ب ه هيچک دام از 

تمناهای باقروف برای  مک به فرقه توجه نکردند 

بلکه آنان ت ميا جدی گرفته بودن د   ه ه ر دو 

 ل را بدست خود قربانی  نند.تشک

 ه در همين روز،  ميته مر زی فرق ه در حالی 

ه ای روس تائيان، روش نفکران، دمکرات، اتحادیه

اعضای ح زب دمک رات و زحمتکش ان را دع وت ب ه 

مب  ارزه    رده و در تبری  ز و دیگ  ر جاه  ای 

آذربایجان، عمال قوام  ه به منزله ستون پ نجا 

فرقه نابود ش دند   ردند توسط پليسدشمن عمل می

ی  دستور استالين را ب ه اما در همين روز، قلی

وری، جاوید و پادگ ان تحوی ل داد در ای ن پيشه

بار آمده بود   ه هرگون ه مقاوم ت دستور خيانت

 نار گذاشته شود و حتی توسط جاوی د و شبس تری 

ای به شاه و قوام نوشته و اعالم  نن د   ه نامه

ورود ارت  ش ب  ه هيچگون  ه مق  اومتی در مقاب  ل 

 آذربایجان را ندارند.

ارتش سرخ  ه هنگام خروج از ایران آن مق دار 

های سنگينی را  ه در اختيار نهض ت گذاش ته سالح

و  ف دائيانبود، پس گرفته و با خود برده بود. 

ارتش فرقه فاقد سالح سنگين بوده و ته ران ني ز 

حمله خویش را با هواپيما و تانک و ت وپ آغ از 

وری  بناپ ار، ط ی فرم انی ب ه پيشه  رده بود،

-قافالنکوه، استفاده از بطری فدائيانفرماندهی 
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 ن د، زا،  و تل مولوت  ، را مط رح م یهای آتش

روشن بود  ه در برابر هواپيما و تانک و ت وپ، 

زا بيشتر ب ه ش وخی ش باهت مقاومت با بطری آتش

 داشت تا درگيری در یک جن  تمام عيار.

روزنام ه آذربایج ان و از اسماعيل شمس مدیر 

وری در خاطرات خود  در مورد دوستان نزدیک پيشه

وری در همين روز پس از دریافت وضعيت روحی پيشه

تلگراف استالين مبنی بر عدم هرگونه مقاومت در 

  شد:مقابل ارتش را پنين به ت ویر می

وری رف تا ت ا در م ورد آذر نزد پيشه17در  

صحبت  نا او خيل ی  روزنامه و مشکالت مالی آن

خواستا صحبت ع بی بود من در مورد روزنامه می

 نا اما او پنان دردمند بود   ه انگ ار ی ک 

خواست تا دردهایش را ب رایش بگوی د و نفر می

قوای ش اه زنج ان »گفت سبک شود دردمندانه می

ای در آنج  ا را گرفت  ه جنای  ات تک  ان دهن  ده

بس وی  اند قشون شاه در حال پيشرویمرتکب شده

آذربایجان هستند قوای ما فاقد سالح و مهم ات 

هستند و ما مردم را با دس تهای خ  الی بس وی 

او ای ن مطال ب را پن ان « مرگ می فرستيا...

گفت  ه انگار یک نف ر را زن ده دردمندانه می

زنده در تنور بسوزانند! من به او گف تا پ س 

گویند او در جواب من، به تلگراف ها په میروس

ای   ه دریاف ت   رده و روی مي زش ب ود تازه

-خواهند  ه بیآنها از ما می»اشاره  رده گفت 
نيت خودم ان را قيد و شرط تسليا شویا تا حسن

ای   ه السلطنه قاتل نشان دهيا فاجعهبه قوام

 398هاست...آید از دست همين روسبر سر ما می

در این زمان، آخرین و در واقع مهمترین نامه 

بران آذربایجان خطاب به اس تالين و درخواست ره

 9ی ف  وق س  ری    ه در نوش  ته ش  د، ای  ن نام  ه

آذر خطاب به استالين نوشته شده اص ل 18دسامبر/

-نامه به تر ی نوشته شده و پنج نفر یعنی پيشه

یحي ی وری، پادگان، شبستری، د تر جاوید و غ الم

آن اند و در واقع؛ در دانشيان آن را امضا  رده

ساز به عنوان آخرین ت الش رهب ران اوضا  سرنوشت

فرقه دمکرات آذربایجان برای اخذ  مک ف وری از 

شوروی و از استالين ب وده، آن ان نام ه را از 
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طریق  راسنيخ سر نسول اتحاد ش وروی در تبری ز 

ب ورت محرمانه به استالين فرس تادند آن ان در 

 این نامه پنين نوشته بودند:

امضایش پ ای السلطنه  ه هنوز مر ب ... قوام

هایش ب ه د ت ر موافقتنامه با ما و زیر نامه

جاوید   استاندار آذربایجان   خشک نش ده   

با بيشرمی آنها را نقض  رده و نيت پليد خود 

را علنی ساخته است... در پنين ح التی تنه ا 

ماند یک راه در برابر خلق آذربایجان باقی می

ود و آن راه، دفا  از آزادی با نيروی سالح خ 

 و قهرمانی جوانان خویش است...

ما در اجرای این موافقتنام ه، حکوم ت مل ی 

م ان را ب ه خود را ملغی   ردیا، مجل س مل ی

جات ف دائی انجمن ایالتی تبدیل نمودیا، دسته

را به سازمان نگهبان مب دل س اختيا؛ آم اده 

م ان ب ه سپردن اختيار و فرماندهی قشون مل ی

 آنان شدیا...

وی مسلد خ ود، ارتج ا  را در اگر ما با نير 

ها نکوبيا، سياست هرگز به س ود م  ا ناواه د 

پرخيد. هيچ تضمينی برای ما وجود ندارد و ما 

توانيا خود را گول بزنيا. امکان ام روزی نمی

را نباید از دس ت داد م ا اگ ر پن ين  ن يا 

تاریخ همواره م ا را م ذمت خواه د   رد. در 

خ ود را  جهان هيچ ملتی خود بدست خویش ق درت

ن  ابود نک  رده اس  ت. م  ا ني  ز نبای  د پن  ين 

 399 نيا...

رهبران فرقه دمکرات پس از تشرید اوضا  ، در 

  نند:های زیر را مطرح میپایان نامه، خواسته

اوت، مادام  ه مرزهایمان باز هستند و قدرت 

مان پابرجاست مقدار  می به ما سالح داده ملی

رود،  شود. زیرا اگر  ار به این روال پيش

این  ار دیگر ممکن ناواهد شد. ما به راحتی 

ها را پنان مافيانه بدست قادریا این سالح

قوای ملی برسانيا  ه نيروی ماال  از آن 

مطلع نشود. پس از شرو  و شدت درگيری، انجام 

این  ار بسيار سات خواهد بود. ما سالح زیادی 

خواهيا. منظور ما اندک مقداری است تا نمی

ناگزیر نشوند با دست خالی جلوی  نفدائيا

 دشمن بروند.

ثانيا، حات  ه قوام جن  را شرو   رده و به 
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ریاتن خون برادران ما پرداخته است، اجازه 

داده شود ما نيز از هر سو او را در تنگنا 

قرار دهيا، تا از این طریق امکان قيام 

آزادیاواهان همه جای ایران را فراها  رده، 

ر سراسر ایران آغاز نمائيا و نهضت بزرگی د

با سرنگون ساختن حکومت ارتجاعی تهران، 

 حکومتی دمو راتيک بجای آن مستقر سازیا.

اگر این  ار به صالح نيست، بگذارید از 

تهران  امال قطع رابطه  نيا و حکومت ملی 

خویش را بوجود آوریا.) كمردم ما[ به راه حل 

ی هر اخير بيشتر تمایل دارد.(. سياست شورو

 دام از این دو راه را  ه انتااب  ند، ما 

توانيا آنرا شرافتمندانه اجرا  نيا و می

 موفق گردیا...

 نيا:  ار از آن گذشته ما باز ها تکرار می

ها حل شود. هر است  ه با مذا رات و توافق

اندازه  ه دولت شوروی برای صلد و مسالمت 

، دولت های انگليس و امریکا  ند، دولتتالش می

ایران را صد پندان به جن  و خونریزی تحریک 

  نند...می

-ها میها و امریکاییقوام، انگليسیحال  ه 
ای داخلی است، گویند مسئله آذربایجان مسئله

-گيریا و ما نيز میما این را بفال نيک می
گویيا پنين است. بگذار هنگامی  ه به 

ان آذربایج فدائيان نند، آذربایجان حمله می

گویيا سر آنها را به سن  بکوبند. ما نيز می

ای داخلی است. ما این مسئله آذربایجان مسئله

 نيا.  سی حق مسئله داخلی را خودمان حل می

ندارد در شورای امنيت و یا در یک  شور 

 خارجی عليه اتحاد شوروی هياهو بپا  ند.

پنانکه در بات گفتيا اگر  مک اتحاد شوروی 

ام گيرد، آنگاه در صورت مراجعه مافيانه انج

دولت ایران به شورای امنيت، سندی در دست 

 ناواهد داشت.

 نيا. دیگر در خاتمه بار دیگر تکرار می

توافقات و مذا رات سودی ناواهند باشيد. پشا 

اميد همه خلق ، فرقه و رهبران آن به كیاری 

- شور شماست[ و نجات را در ك مک آن[ می
باید بکنيد تنها دادن بينند. آنچه شما 

 مقدار  می سالح ك به ماست[.
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-در حال حاضر دهها هزار دهقان فقط سالح می
ما بکنيد ها ه خواهند. اگر شما این  مک را ب

آزادی مردم ایران و ها سياست شوروی را از 

خطر نجات خواهيد داد و گرنه خطر بسيار 

 400.نزدیک و بسيار عظيا است

ج ان ارگ ان فرق ه در تبریز، روزنامه آذربای

پن ان ب ر مقاوم ت در مقاب ل ارت ش دمکرات، ها

آذر در 19 رد ای ن روزنام ه در مر زی تا يد می

 سانی  ه فرمان حمل ه ب ه »نویسد:صفحه اولش می

اند ق رهایش ان را ب ه آذربایجان را صادر  رده

سرشان خراب خواهيا  رد خلق آذربایجان دست صلد 

راز   رد ام ا و مسالمت به طرف دول ت مر  زی د

پوش و دولت مر زی جواب آنها را با خمپاره، زره

  401«حمله خود پاسخ داد

نه تنها هيچ پاس خ مثبت ی ب ه آخ رین نام ه 

رهبران فرقه از سوی سران مسکو داده نشد بلک ه 

اف ك ه در اثر فشار گروه مولوت  و س رهن  قل ي

اف، هم ه ك اره بعد از خارج شدن ژنرال آتاكيشي

دفت  ر فرق  ه در تبری  ز در  فرق  ه ب  ود جلس  ه

گردد در جلسه دو گروه آذر تشکيل می20دسامبر/11

وری، در مقاب  ل ه  ا بودن  د: گ  روه اول، پيش  ه

یحيی دانش يان، ميرقاس ا فریدون ابراهيمی، غالم

آذر و جهانشاهلو طرفدار مب ارزه در مقاب ل پشا

ریا ، شبستری و ارتش بودند. گروه دوم، محمد بی

گفتند طرفداران فرق ه ب دون جاوید بودند  ه می

سالح هستند و در نتيجه، مقاومت بيه وده اس ت و 

طرفدار تسليا در مقابل ارتش مر زی بودن د. در 

وری   ه ب ر ه ا، پيش هاین جلسه ب ا فش ار روس

 رد  نار گذاشته ش د و مقاومت و دفا  تا يد می

ریا  ه مواف ق تس ليا در براب ر ارت ش محمد بی

رهبر فرقه انتااب شد محمد مر زی بود به عنوان 

كميت ه  پس از انتا ابش ب ه عن وان ص در ریابي

اي را با امضاي خود، خط اب مركزي فرقه، بيانيه

به مردمي كه در جلوي ساختمان كميته مركزي گرد 

ری ا در ای ن بياني ه آمده بودند صادر كرد. بي

 پنين گفت:
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قشون دولتي براي نظارت حسن انجام انتاابات 

آیند تزم هست انتاابات به آذربایجان[ ميك

بزودي برگزار شود و مجلس كپانزدها[ بزودي 

  .402تشكيل گردد

له جاوید به عنوان اس تاندار و شبس تري اسالم

به عنوان رئيس انجمن ایالتي در تلگرافي خط اب 

ت  رك  الس  لطنه و محمدرضاش  اه، موض  و ب  ه قوام

 .403مااصمه را اعالم كردند
رسد  ه جان   الم را م طفی ب ارزانی به نظر می

او این سان را پ س از شکس ت جمه وری  بودگفته 

اش در ب اره مهاباد بر زبان رانده بود اما سان

فرقه دمکرات آذربایجان نيز ب ه تم ام و  م ال 

  ند او گفته بود: صدق می

شکس ت این  ردها نبودند   ه از ارت ش ش اه 

خوردند بلکه این ش وروی ب ود   ه از ای اتت 

 .404متحده و بریتانيا شکست خورد

وقت  ی نيروه  ای ته  ران وارد 1325آذر  20در 

ای به استالين نوشت ميانه شدند باقروف در نامه

 ه بر اثر حمله نيروهای حکومت مر زی ایران با 

ه ای خمپ اره، تان ک و ت وپ و ب ا توسل بر سالح

نيروهای فرق ه متحم ل تلف ات  پشتيبانی هوایی،

نش ينی از اند و آنه ا در ح ال عق بزیادی گشته

مراغه، ميانه و مياندواب به سمت تبریز هس تند 

توانن د در اوضا  پيش آمده نيروهای فرق ه نم ی

مقاومت زیادی بکنند در نتيجه، در ص ورت فش ار 

به سمت مرزهای ما رانده و وارد خاک ما خواهند 

ز استالين خواست م دتی م رز شد در نتيجه، او ا

گذاشته شود و نيروه ای فرق ه تح ت تعقي ب  باز

 .405قوای ایران پذیرفته شوند

نماین  دگان  ۱۳۲۵آذر  ۲۱ی  ک روز مان  ده ب  ه 

وری و دیگر رهبران فرقه گفتن د باقروف به پيشه

آین د ت ا آنه ا را ب ه  ه بزودی پند ماشين می

 وری به دوستان ن زدیکش گفت هبا و ببرند. پيشه

خواست تبریز را ترک  ند ام ا پ اره بود  ه نمی

 دیگری برای آنها باقی نمانده بود.

وری و رهب ران بدنبال انتشار خبر خروج پيش ه

دیگر فرقه از ایران، ترس و وحشت ب ر طرف دارن 
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فرقه در شهر مستولی گردید و انب وهی از م ردم 

ب  رای خ  روج از ای  ران، بط  رف م  رز ب  ه حر   ت 

ها در  ه هزاران نفر در جبههو در حالی درآمدند

ميان برف و بوران و آت ش س رگردان و بالتکلي   

 . ده بودندنما

شهر تبریز دو حا ميتی ش د 1325آذر  21 در صبد

در یک طرف، رهبران فرقه باقيمان ده در تبری ز 

ریا، شبستری، فریدون ابراهيم ی ق رار مانند بی

مسلد سعی  فدائيانداشتند  ه با گروه  وپکی از 

در ایجاد نظ ا داش تند و در مقاب ل، گروهه ای 

ش ان ها ب ه هم راه اطرافي اناربابان و فئودال

-مانند عسگربقال تاجر ثروتمند، محسنی و زم ين
داران بزرگ مانند جمش يد اس فندیاری، ش قاقی، 

اله ی و حاج محم د حي درزاده، ت اجر تق ی بي ت

نيروهای پل يس و ژان دارمری وف ادار ب ه ش اه 

بود بعدا به ناجي  ان آذربایج ان بودند  ه قرار

 .!ملقب گردند

 

 سقوط جمهوری مهاباد  ب 17

محمد و مقامات قاضي 1325آذر 14دسامبر/ 5روز 

جمهوری با ها مالقات  رده یک شورای جنگی ده 

نفری تشکيل داده و ت ميا به مقاومت مسلحانه 

ولي روز بعد اوضا  دگرگون شد و  406گرفتند!

رتش مر زی برگزیده گزینه تسليا در مقابل ا

محمد، صدرقاضي نتوانست حزب و . برادر قاضي407شد

رؤساي قبایل را متقاعد كند كه در مقابل ارتش 

رسد  ه ایستادگی  نند. از طرف دیگر، به نظر می

فروپاشی فرقه دمکرات آذربایجان  ه از نظر ع ده 

و ُعده به مراتب از جمهوری مهاباد قویتر بودند 

عي  روحيه  ردها و تسليا بزرگترین عامل تض

پرا  ه با تسليا آذربایجان فراها ساخت آنها 

وقتی ارتش به فرماندهی ژنرال همایونی به 

گفت  ه در  آقا اروميه رسيد قاضی در مسجد عباس

وضعيت پيش آمده  ه آذربایجان تسليا شده و 

شوروی به ما پشت  رده پاره ای جز تسليا 

 نداریا.
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آذربایجان، برخی  وطسق به محض مشاهده آثار

 دریاپه غرب هايهركي و شكاك ایالت طلبان مانندفرصت

توانستند به ها نمی ه با حضور بارزانی اروميه

به  آذر20دسامبر/ 11 روز مهاباد حمله  نند در

 اطراف روستایي برخی مناطق و تبریز حمله  رده

 ارتش پيروزي در تا تبریز را ت رف  رده و اروميه

 .408باشند داشته سهمي ایران

اي جز تسليا براي قاضي محمد در هرحال، پاره 

نماند. عدم همراهي شوروي، ق درت برت ر نظ امي 

نيروه  اي ارت  ش، ع  دم همراه  ي عش  ایر و س  ایر 

محمد را به تس ليا واداش ت. ارت ش عوامل، قاضي

ایران روانه مهاباد شد. صدر قاضی برادر قاض ی 

سرلش کر  محمد و نماینده مجلس در مياندوآب ب ا

- ردها آم اده»همایونی دیدار  رده اعالم  رد: 

 «409اند با مسالمت از ارتش ایران استقبال  نند

وری رهبر فرقه آذربایجان ، پيش از حر ت پيشه

و وی را  هبه شوروی، با قاضی محّمد تم اس گرفت 

از ت ميا خود مطلع س اخت و پيش نهاد   رد   ه 

ام ا  قاضی ها هر په زودتر از معر  ه دور ش ود

قاضی محّمد قاطعان ه پيش نهاد وی را رد   رد و 

م  ن در مي  ان م  ردم و مل  تا خ  واها »پاس  خ داد

. به دعوت مسئولين حزب دمک رات، جمع ی 410«ماند

از سران گرد آمدند و در مورد پگونگی فرارش ان 

به مشورت نشستند. این عده پس از آنک ه اتف اق 

نظر یافتند  ه دیگر جای ماندن نيست، غروب روز 

يست و س وم آذر م اه در من زل قاض ی اجتم ا  ب

 ردند و با اصرار از او خواستند  ه همراهش ان 

باشد. قاضی از ت ميا آنها حمایت   رده اج ازه 

داد  ه هرپه تزم دارند با خ ود ببرن د ؛ ام ا 

-آیا و م ردم را تنه ا نم یمن با شما نمی»گفت
گذارم، زیرا حکومت مر زی ب ه زودی ب ا خش ا و 

خواهد گشت و اگر مرا نيابد، آنرا بر  ينه باز 

-سر مردم خواهد ریات به عالوه، اگر بم انا م ی
توانا ترتيبی دها  ه مردم شهرها از تعرض برخی 

 طلب نيز م ون بمانند. عشایر فرصت

سرتيپ همایونی، فرمانده لشکر  1325آذر21در     

 ردستان به همراه قوایش از طرف سقز به سوی  4
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آذر به بو ان رسيدند و 22د روز مهاباد حر ت  ر

 ميرزا برخی افراد مانند آذر23دسامبر/14 روز

 به از مهاباد  برهان شمس حسنشيخ شافعي، رحمت
 ردند  دیدار سرلشكر همایوني با رفته و مياندوآب

 تسليا كه كساني كه كردند اعالم برگشته مهاباد و به

به نوشته  411امان باشند در توانندمي شوند

 مهاباد در آذر 24 دسامبر/15 در اسدوف نيز  وپرا،

 در شوروي كنسولگري به و كرده رها را خود دفتر كار

 قاضي 1325آذر1946/25دسامبر16. در 412رفت اروميه

، سي  قاضي و حاجي باباشيخ و شماري دیگر محمد

از سران مهاباد به مياندوآب رفتند تا تسليا 

مال پون احت 413.برسانند ارتشخود را به اطال  

رفت قاضی به مقاومت از سوی نيروهای بارزانی می

ها را بارزانیروز، مهاباد بازگشته و در همان 

راضی  رد تا بدون درگيری با ارتش از مهاباد 

اند  ه مالم طفي برخی منابع نوشته .خارج گردند

بارزاني از  قاضي محمد خواست كه همراه با 

 نار بارزاني ها برود اما او ترجيد داد در 

. اما سوال 414ماند تا  شتاری صورت نگيردبمردم 

این است  ه اگر قاضی ت ميا به تسليا و ترک 

ها این همه مدت مقاومت گرفته بود پرا بارزانی

 ؟در مهاباد مانده و آنجا را ترک نکرده بودند

رسد  ه قاضی از حمله و هجوم عشایر به نظر می

با حضور  دانست  هترسيده و میبرای غارت شهر می

پذیر ها در شهر، هجوم عشایر امکانبارزانی

 ينان نوشته  ه  ،ناواهد بود. پس اینکه

ها یک هفته قبل از ورود ارتش، مهاباد بارزانی

 .آیدبه نظر درست نمی 415را ترک  رده بودند

منبع دست اول در این زمينه، خاطرات مرتضی 

زربات است افسری  ه خود همراه م طفی بارزانی 

آذر از سوی ستاد ارتش فرقه 19ده، او در بو

برای ماموریتی به سقز)روستای مالسرا( مقر 

شود در فرماندهی م طفی بارزانی فرستاده می

آذر با م طفی بارزانی دیدار  رده و باخبر 21

شود  ه فرقه دمکرات در تبریز سقوط  رده و می

ها اند بارزانیسران آن به روسيه پناهنده شده

رسد آذر عازم مهاباد شده و به نظر می21در شب 
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 ه پس از دیدار با قاضی از مهاباد به طرف 

  نند.اروميه حر ت می

ها، قاضی به ارت ش اط ال  پس از خروج بارزانی

ت الش  .توانند وارد ش هر ش وندداد  ه ا نون می

قاضی برای ورود زودتر ارتش به مهاباد به خاطر 

ب ه ش هر  طل ب فرص ت عش ایر تع رض از این بود  ه

ال ه سناک بود هم ان ترس ی   ه س المامهاباد هر

جاوید در مسند استانداری در تبریز داش ت و از 

 خواست زودتر وارد تبریز گردند.ارتش می

عالوه بر قوای سرتيپ همایونی، نيروه ای س رهن  

آذر از طرف سقز، بو  ان،  26غفاری نيز در روز 

تقبال وارد مهاباد شد. قاضی با حسن نيت به اس 

ارتش رفته خود را تسليا   رد و از س وی ارت ش 

زندانی شد. در هم ان زم ان، عب دم مس توفی از 

ای دولت مردان برجسته پهلوی  ه س ابقه دیرین ه

اقوام ایرانی داشته در مورد  حقوق در دشمنی با

 نویسد:استقبال قاضی از ارتش ایران می

، ك  ه موض  و  دمكراس    ۱۳۲۴در به  ار س  ال 

  در آذربایجان طلو  كرد، قاض  محمد، ورپيشه

بعد از ی  سفر به بادكوبه و گرفتن دستور از 

مقام  ات كمونيس  ت، در تح  ت ل  وا  دمكراس    

تبریز، دم از استقالل داخل ، و ت رویج زب ان 

كرد  زده، قدم بق دم، سُ ا خ ود را ج ا  سُ ا 

ور  و شبستر  گذاشت، حات كه طشت رسوائ  پيشه

ور  فرار افتاده، و پيشه این دمكراس  از بام

باب ا ش ياش، كرده است، آقا  قاض ، ب ا حاج 

تشری  آورده، دم از اطاع ت ميزن د! بعقي دۀ 

م  ن؛ دول  ت بای  د ای  ن م  ردك جاه  ل را، ب  ا 

اتباعش، ص در قاض   و س ي  قاض  ، ب دادگاه 

صحرائ  تس ليا نمای د، ك ه بمج ازات اعم ال 

 416.رویۀ خود برسندب 

يف  ر، ران از  قاض  ی محم  د ب  رای نج  ات دیگ  

را به عهده گرفت.  مسئوليت همه اقدامات جمهوری

قاضی محمد، سي  قاضی، صدر قاضی و هم ه اعض ای 

ت  ردس تان و اعض اب  ميته مر  زی ح زب دمک را

دستگير و زن دانی ش دند. تنه ا   ابينه جمهوری

عضو دولت جمهوری  ه از تعرض م  ون مان د ح اج 

ود ب ه محمد ب وزیر من  وب قاض يبابا شيخ ناست
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اش از دستگيری نج ات خاطر مقام و موقعيت مذهبی

ب ار از بابا شيخ در حالي ب راي دومينیافت حاج

رهد كه دو سال گذش ته بند دادگاه و دستگيري مي

نيز عليرغا همراهي محمدرش يد بان ه و غ ارت و 

پپاول بان ه و س قز توس ط محمدرش يد ب ا عف و 

 شود.رو ميروبه

 تمام مهاباد، سقوط از عدب روز پند كوپرا، قول به

مردم تا  .417شدند بازداشت نفر سي جمعار  جمهوري سران

ي ه ای كوپ   مانن د اس لحهسالح 1325آذر  30روز 

هایش ان را ب ه ارت ش كمري را مافي كرده و سالح

ایران تحویل دادن د س رتيپ هم ایوني، رهب ران 

جمه  وري كردس  تان را در ش  هرباني جم  ع ك  رده 

د كه از اتحاد شوروي تحوی ل هایي شخواستار سالح

ه ا دند. اما مردم گفتند كه آن اس لحهگرفته بو

ان د و ليس ت آنه ا را قب ل از را تقسيا ك رده

اند، به هم ين دلي ل، كس ي رسيدن ارتش سوزانده

ان د، ش اص ها را به په كس ي دادهنمي داند سالح

قاضي محمد مسئوليت این ك ار را ه ا ب ه عه ده 

سه، همایوني دس تور داد گرفت. بعد از اتمام جل

كه در شهرباني بودن د، دس تگير  تمام كساني را

 28 تقریب ا آذر 30كنند. به ای ن ترتي ب، روز 

و  مهاب ادنفر از رهبران حزب دمكرات و جمهوري 

قبل از همه قاضي محمد را دس تگير كردن د ص در 

قاضی نيز  ه نماینده مجلس شورای ملی بود و به 

دستگير و ع ودت داده  تهران رفته بود، در آنجا

قاض ي  س ي  و محمد قاضي نجات براي تهران در او .شد

 رد با قوام دوست و در دفتر او بود اما تالش می

قوام هيچ  مکی بر او نکرد و ب ا وج ود اینک ه 

دارای م ونيت نمایندگی بود اما وقتی از دفت ر 

 اع الم جا دستگير شده وقوام بيرون آمد در همان
دادگ اه  در قاض ي س ي  و محم د قاض ي پ ون ك ه ش د

 بازجویي نيز قاضي صدر از است تزم اندكرده اظهاراتي

در روز نه ا دي م اه از ته ران آورده در  .شود

 مهاباد زندانی كردند. 

 هر په مربوط به آثار جمهوری مهاباد اع ا از
حکا، ت اویر استالين و قاضی بود م ردم  اسناد،

-ه ا م ین هاز ترس  خشا حکوم ت، خودش ان در خا
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سوزاندند تا به عنوان مدرک جرم بدست م اموران 

-البته برخی را ها سربازان از بين می 418نيفتد

پاپاان ه  دولتي نویسد نيروهايمي بردند. مكداول

 ك ردي را ممن و  زب ان ب ه آموزش بستند، را كردي
 .419سوزاندند را موجود كليه كتب كردند و

 

 ایجانبیالن کاری ناجیان و فاتحان آذرب ب 18
 وقتی بر گور پسرش خا شد 

ای آفت  اب را پ  ادرش لحظ  ه

 پوشاند 

 آنگاه 

  ه برخاست  

 آفتاب رفته بود و گورستان 

                        

 بوی شير می داد..... 

                                   

 شیرکوبیکس

در فرهن  غ رب ب ه « در ساعت پنج ع ر»عبارت 

از زمان فاجعه ش ده.  ایهمرور تبدیل به استعار

مرثي ه ب رای ایگناس يو س انچز »در شعر لور  ا

و ا ن ون زم ان گردد نيز مدام تکرار می «ماياس

فرا رسيدن ساعت پنج ع ر بود! ب ا حض ور قاض ی 

های م طفی بارزانی، مهاب اد از محمد و پيشمرگه

های خونين جان سالا بدر ب رد ها و ت فيهانتقام

اد، دوران س قوط و شکس ت و  به ميزانی  ه مهاب

را نسبتا به آرامی طی  رد ام ا در آذربایج ان 

با فرار رهبران فرقه دمکرات و به محض مش اهده 

ها و تجاوزها پ ون آثار سقوط،  شتارها، انتقام

بهمنی فرود آمد و بزرگترین  شتار تاریخ معاصر 

 در آذربایجان صورت گرفت.

ار آذر، كش ت 21به محض روشن شدن آفت اب روز 

وحشيانه در شهر آغاز شد، آن تعداد از فدایيان 

و سربازان فرقه كه نتوانسته بودند به موقع به 

هاي مس لد خاك شوروي پناهنده شوند گرفتار دسته

هاي تبری ز آم ده گشتند. قشون دولتي تا نزدیكي

آباد مستقر ش ده ب ود ت ا كش تار ولي در بستان

له امدهن د. س الها را به ارت ش نس بت ندموكرات

ما مای ل ب ودیا ك ه ه ر پ ه »نویسد: جاوید مي

زودتر قواي دولتي وارد شود ولي از آنها خب ري 
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هاي كشتار از گروههاي ماتلفي تشكيل دسته« نبود

شده بودند كه بسياري از آن ان روز قب ل، وارد 

 تبریز شده بودند.

 نسول آمریکا  ه در همين روز به بازدی د از 

العم ل ود در مورد عک سشهر پرداخته در گزارش خ

-ماالفين فرقه  ه بر شهر مسلط شده بودن د م ی

ها، مردم با دی دن درحين گذر از خيابان»نویسد:

پرپا آمریکا روی  اپوت ماشين، شادمانه از م ن 

گفتن د.  ردند و زنده باد آمریکا میاستقبال می

اینها همان مردمی بودند  ه پن د روز پ يش ب ا 

بسياری از مردم عادی  .ند ردخشا به من نگاه می

رفتن د و های سابق م یمسلد شده به شکار دمکرات

-هر پند وقت یک بار صدای تيراندازی به گوش می

-رسد...نيروهای ایرانی امروز یا فردا وارد می

شوند. این خب ر نگ ران  نن ده ب ود پ ون اگ ر 

ترس ا ش ب هنگ ام نيروها به شهر نرسند م ن م ی

 «420یدانگيزی بوجود آوقایع اس 

آذر ارتش وارد تبریز ش د ام ا  ش تار و  23 

خشونت  ور نه تنه ا خ اموش نگردی د بلک ه ب ا 

انت اب سرهن  زنگنه به فرمانداری، شکلی رس می 

و سيس  تماتيک ب  ه خ  ود گرف  ت، وقت  ی س  رهن  

باتمانقليج استاندار آذربایجان شد اع الم   رد 

وری بودند نابود  ه عضو حزب پيشه ه تمام  سانی

نفر ب ه  760د شد در نتيجه در مدت  وتاهیخواهن

دار آویات  ه ش  ده و ه  زاران نف  ر در ش  هرها و 

 ه او عوام ل فئ ودال ه اروستاها بدست ژاندارم

 ای  شته شدند.بدون  وپکترین محا مه

بيالن جنایات ناجي ان آذربایج ان ب ه ص ورت  

پ ه آنه ایی  421.دقيق در هيچ منبعی نيامده است

فئوداله ا در روس تاها و ه ا  ه بدست عمال خان

 ش  ته ش  دند و پ  ه آنه  ایی    ه در ش  هر توس  ط 

طرفداران شاه  شته شده و یا به ص ورت رس می و 

سيستماتيک توسط دادگاههای نظامی محکوم به مرگ 

و در شهرهای ماتل   آذربایج ان، ب ه دار  شدند

و  ه ازن دانیهمچنين، بای د ب ه آویاته شدند. 

ن وب ای ران جتبعيدی اشاره  رد  ه ب ه  هزاران

 در آخ  ر، بای  د ب  ه ح  دودو .422ش  دند فرس  تاده
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برای در امان ماندن  ی اشاره  رد  ههزار نفر10

از  شتار از ارس گذشته و به  شور شوراها پناه 

انگيزی پي دا بردند و برخی از آنها، سرنوشت غا

 . ردند

سقوط ناگهاني و ت ميا غيرمنتظ ره مبن ي ب ر 

ي از كادرهاي عدم مقاومت، باعث گردید كه بسيار

ها، ب ه موق ع خب ر در جبه هحزبي و فدایيان بي

هزار نف ر از  15نتوانند فرار كنند. نزدی  به 

سربازان و ف دایيان همچن ان بالتكلي   بودن د. 

آمار دقيقي از تعداد كشته شدگان وج ود ن دارد 

تعداد روستائياني كه در روس تاها كش ته ش دند 

همچن   ين، اف   رادي ك   ه در س   رماي جانس   وز 

آذربایجان، در فرار از دست نيروهاي دولت ي در 

برف و بوران گير كرده و یخ زدند در هيچ منبعي 

 . یادشان ثبت نشده استنام و 

آمده است  ه در برخی  خاطرات شاهدان عينیدر 

شهرها، افراد فرقه را دستگير  رده ب ه مانن د 

زن ده »های ارتش با شعار گوسفند در جلو  اميون

بریدن د! سر می« بانی برای ایرانقر -باد ایران

ها بعد احمد ساعی از اساتيد دانشگاه تهران سال

 گوید:در خاطرات خود در این باره پنين می

... پند روز بعد، مدیر مدرسه بع د از نط ق 

آتشينی اعالم  رد  ه برای پيشواز ارتش آماده 

باشيد... روز پيشواز از ارتش هنگام عبور از 

ه ا تح ی ب ا دی دن جنازهجلوی من زل آق ای ف

نفر بودن د. در مح ل  ۱۹مياکوب شدم. شمردم، 

ایس  تادیا و « طيي  اره مئي  دانی»مع  روف ب  ه 

انتظار طول  شيد خسته و نگران مادرم ب ودم، 

توانا تنها به خانه برگ ردم؟ ب اتخره آیا می

های ارتش دیده ش د اول ين ماش ين   ه  اميون

وج ه ایستاد، افسری پياده شد تا آن لحظ ه مت

های بسته ب ين جمعي ت نفر با دست ۳نبودم  ه 

نف ر را دس ت و پ ا بس ته زم ين  ۳هستند هر 

ش  ان روی خواباندن  د و س  ر بریدن  د. خ  ون

هایا پاشيد. به شدت بر خ ودم لرزی دم و لباس

هن  وز ه  ا آن ل  رزش را در وج  ودم احس  اس 

 423 نا...می

در تهران نه تنها مطبوع ات وابس ته ب ه اما 
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ط  رف ني  ز بوع  ات تقریب  ار بيدرب  ار، بلك  ه مط

ن اجي »كوشيدند از قش ون دولت ي ب ه عن وان مي

  !بسازند« آذربایجان

ها هرگز ننوش تند   ه در برخ ی این روزنامه 

ش  هرهای آذربایج  ان، اف  راد فرق  ه را در پ  ای 

 ردن د و ارتش، گوس فندوار ذب د و قرب انی م ی

-، بيبرخی از آنان .گفتندمی« زنده باد ایران»

ال بعد در سفر سبه آنجا رساندند كه یكشرمي را 

 محمدرضاشاه به آذربایجان، نوشتند: 

خواس تند فرزن دان ها ميبعضي از آذربایجاني

خود را در پاي شاه قرب اني كنن د ول ي ش اه 

 !424اجازه نداد

ها، آماری به مراتب باید بر این آمار  شته  

بزرگتر نيز افزود و آن، آم ار پناهن دگان ب ه 

بوده  ه سرنوشت شومشان حتی بدتر از خاک شوروی 

آنانی بود  ه در وطن ماندند! داستان برخ ی از 

 ثي ری از «. یکی داستان است پر آب پش ا»آنان 

آنان وقت ی در پ ی بازگش ت ب ه زادوب وم خ ود 

افتادند در دوره س ياهنای استالينيس ا، راه ی 

های حب وطن را تا س رمای اردوگاهها شده و شعله

ا خویشتن بردند برخی   ه زن ده جانسوز سيبری ب

از اردوگاهها بازگشتند جزو آن انی بودن د   ه 

تنها پ س از فروپاش ی ش وروی و َت َرک برداش تن 

مدینه فاض له، در پل ه زمس تان خویش تن را در 

س از ب ا این رود سرنوشت-سری به رود ارسپيرانه

سپردند ت ا ب ه  -تاریخ پر مااطره و دراز دامنش

ی انس انی در ای ن خ اک اميد اینکه اگ ر زن دگ

ش ان شان نشد تاقل گوری از این خ اک ن  يبن يب

 گردد!.

بر اثر پافشاری باقروف، مقامات مسکو        

ه  ای م  رزی پس  ت 1946دس  امبر 1325/12آذر  21در 

سوار و آستارا را ب رای جلفا، خدا آفرین، بيله

پناه دادن به فراریان فرق ه گش ودند ب ر طب ق 

 5784آذر جمع ار  28الي 21از  آمار مقامات شوروي

نف ر فع ال  95نفر از مرز گذشتند. از این عده 

نف ر  196آموزگار، پزش  و نویس نده،  91حزبي، 

نف ر  134نفر ف دایي، 1057نفرسرباز،  768افسر، 
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كارمند، پليس و غيره بودن د. بع دها ني ز ب ا 

ه  ا، تع  داد دیگ  ری از وج  ود اع  الم ممنوعي  ت

روي گریاتن د. در س ال ها از مرز به شودموكرات

نف ر رس يد از اول  9022تعداد مهاجرین به  1954

اف  راد بازداش  ت ش  ده از ایراني  ان  1947س  ال 

متواری ش ده ب ه ش وروی   ه بوس يله نيروه ای 

نف ر 1097امنيتی شوروی بازداشت شده بودند ب ه 

 .425رسيده بودند

پس از شکست فرقه، كليه دفاتر فرقه در تبریز 

آت ش كش يده ش د و تم ام و شهرهاي مج اور ب ه 

-هائيها و اسامي محالت و خيابانتابلوهاي مغازه
كه داراي اس امي ترك ي ب ود كن ده ش دند و در 

هائي كه به نيز، كليه كتاب« كتاب سوزان»مراسا 

زبان تركي نوشته ش ده بودن د ب ه آت ش س پرده 

 .426شدند

ها و ش عرهاي غير از ق ه 1340تا  1325از سال 

ارس الن و مق داري كرد و اميرمبتذل ها سطد حسين

نوح  ه و باض  افه ش  عر حي  دربابا، تقریب  ار در 

اي بزبان تركي امك ان ایران، هيچ كتاب و نشریه

انتشار نيافت. پليس انتشار كتاب و نش ریه ب ه 

 زبان تركي را عمالر ممنو  كرده بود.

ام  ا هرگ  ز در ای  ن آماره  ا، مي  زان ض  ربات 

اق و ج و روانی، تحقيرهای پ س از شکس ت، اختن 

ه ای خ اموش پليسی حا ا بر آذربایجان و خود شی

نيامده است در اینجا به عنوان نمون ه، نگ اهی 

گذرا به زندگی و پای ان دردن اک دو هنرمن د و 

-شاعر آذربایجان پس از شکست فرقه دمک رات م ی

حاجی زاده هنرمند تئاتر و  هااندازم یکی از آن

و   ه در ای ران مان د  تبری زی ب ود طنزپرداز

ریا ش اعر و وزی ر فرهن   فرق ه دیگری محمد بی

دمکرات  ه برای گریز از مرگ به شوروی پناهنده 

 شد:

و هنرمند تئاتر  زاده طنزپردازحاجی

-آذربایجانی تقریبا مثال بارزی از سرنوشت رقت

هنرمندان و نویسندگان آذربایجانی تمامی بار 

ترجيد دادند در  ،بوده  ه پس از شکست فرقه

بمانند. یک گروهبان ارتش شاهنشاهی در ایران 
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زاده ن تبریز با تحقير ميرزاباقر حاجیزندا

معلا و هنرمند تئاتر را در حالی  ه سات مریض 

فروشی در زیر  تک، له و لورده بود به جرم وطن

ساخت وقتی تيمسار شو ت به گزمگان اداره آگاهی 

این مرتيکه وطن فروش را آدم »دستور داد تا 

اش  رده زاده  ه فقر و نداری مچالهاجیح«  نند

تيمسار من امروز پول »بود در پاسخ گفت: 

ام را بفروشا موفق نشدم نداشتا خواستا قابلمه

توانا وطنی به این بزرگی را په طور می

 «. بفروشا!

او قبل از این، زمانی در دوره فرقه، پشا و 

پراغ مردم تبریز بود  سی از اهالی تبریز نبود 

ها ناندانده باشد و در گرداب مشکالت و مرارت ه 

در  ل تبریز پنان شهرتی به ها 20در دهه 

رسانده بود  ه  سی نبود  ه او را نشناسد اما 

در زمان مردن،  سی نبود  ه او را بشناسد! به 

همين خاطر، در شباهنگام وقتی تک و تنها و 

های تبریز گرسنه در برف و سرما در یکی از خيان

د  سی پيدا نشد تا او را بشناسد. وقتی یخ ز

به گورستان « الهویهمجهول»جسدش را به عنوان 

كردند، كسي در تشييع طوبائيه تبریز حمل می

صاحب اش شركت نكرد. هنرمند، حسابی بیجنازه

 .427مانده بود!

راهی غربت  ،اما آن دیگری  ه برای زنده ماندن

ر و وزیر فرهن  فرق ه ب ود شاع ریاشده محمد بي

همان   ه طرف دار تس ليا و ما ال  مقاوم ت در 

مقابل ارتش مر زی ب ود و ب ه هم ين خ اطر، در 

تبری  ز مان  د ام  ا ب  ا نزدی  ک ش  دن ارت  ش ب  ه 

آذر در جل وي ب اغ  21آذربایجان، در ص بد روز 

گلستان مورد هدف گروهه اي مس لد ما ال  فرق ه 

اخ ش ده دمکرات قرار گرفت ماشين اش سوراخ، سور

خودش نيز زخمي گردی د اّم ا توانس ت از مهلك ه 

و ب رادر او،  بگریزد و به همراه ميررحيا وتئي

به بيمارستان شوروي در تبری ز پناهن ده ش ود. 

محم د »مطبوعات آن دوران به اشتباه نوشتند كه 

و همين خبر، باعث  «ریا به دست مردم كشته شدبي

لج ه ر بيمارستان ش وروي معاریا دنجاتش شد! بي
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پنه  اني در  گردی  د و پ  س از پن  د م  اه اقام  ت  

او را به هم راه  ،بيمارستان و كنسولگري شوروي

دیگر رهبران  ميت ه مر  زی باقيمان ده مانن د 

نف ر از فع اتن دیگ ر  30الی25آذر، وتیی و پشا

فرقه  ه به ادارات شوروی پناهنده ش ده بودن د 

 .428به باكو انتقال دادند

-اما در شوروی دوران زندان، تبعيد و درب دری

گ ردد پ س از ی ک ریا آغاز م یهای بی پایان بی

سال، ابتدا با اتهامات واهی و مض حک، ب ه ن ه 

سال تبعيد به قزاقس تان محک وم ش د اتهام اتش 

اینها بودند: پرا وقتی در تبریز وزی ر مع ارف 

فرقه بوده با  نسول آمریک ا در تبری ز دی دار 

در ش وروی ب وده ب دون 1942وقتی در   رده؟ پرا

اج  ازه مس  کو ب  ه تبری  ز رفت  ه؟ و پ  را در 

ب دون اج ازه مقام ات ش وروی ب رای 1947دسامبر

بازگشت به تبریز به  نسولگری ای ران در ب ا و 

مراجعه  رده است؟...در آن زمان هيچکس ندانس ت 

ه ا بع د  ه بر سر شاعر په آوردن د! ام ا س ال

زن دان، ب دن نحي    گران درمعلوم شد  ه شکنجه

شاعر را زیر  تک گرفته و در زیر ض رب و ش تا، 

 اند.های شاعر را شکستهدندان

ای ریا در هفتمين سال تبعي دش، نام هبيمحمد 

از تبعيدگاهش به مالنک  نوش ته و از او ب رای 

اش  مک خواست اما این نامه نيز به مانند آزادی

او هزاران نامه  ه از سوی قرباني ان ب ه س وی 

اس تالين 1953در  .429پاس خ مان دشد بیسرازیر می

ریا نيز به مانند ه زاران زن دانی مرد محمد بی

گناه حکا برائت گرفت، مي ررحيا وتی ی دوس ت بی

ری ا را از طری ق رفت و بی« مارداو»نزدیکش به 

 .430مسکو به با و آورد

س ال 9ری ا پ س از تحم ل بدین ترتيب محمد بی

با و بازگشت.حکا برائت  سالگی به44تبعيد در سن

  رد دیگ ر  س ی در دستش بود و ش اعر فک ر م ی

آس ای ه ای غ ولاش ناواهد شد پرا ه پرترهمزاحا

ها استالين برپيده شده بود با و عوض شده و آدم

  رد نيز گویی پوست انداخته بودند شاعر فکر می

ها تعطي ل خواهن د ش د و زن دانيان دیگر زندان
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اهند بود اما درست در ژوئن سياسی همگی آزاد خو

وری  ه دوس تانش در دهمين سالگرد مرگ پيشه1957

-صدد برگزاری مراسا سالگردش بودند و هنوز ی ک
سال از آزادی شاعر نگذشته بود بار دیگر ش اعر 

ت ر از دستگير شد این بار البته اتهاماتش مضحک

قبل بود: گناه شاعر این ب ود  ه از آنچ ه در 

ن بر سرش آورده بودند در با و عرض نه سال زندا

برای خاص و عام تعری   رده ب ود! ب رای نم از 

خواندن به مس جد ب ا و رفت ه و دوب اره ب رای 

بازگشت به ایران تالش  رده ب ود! ...ای ن ب ار 

سال زندان برایش بریدند بار دیگ ر از ب ا و 10

 دور شده راهی غربت گردید. 

تحمل  بعد از1967ده سال دیگر گذشت و شاعر در 

دوره دوم زندانش، دوباره به با و بازگشت، این 

شده بود  ه تعجب همگ ان  بار پنان پير و شکسته

را برانگيات! دیگر  سی از دوس تان و آش نایان 

ه ای ده س ال باقی نمانده بود تا ش اعر م  يبت

اش را برایش تعری   ند تنها عکسی از پس رش حبس

و را ب رای اش بود وقتی  ه اهمدم لحظات تنهایی

آخرین بار در تبریز بوسيده و ت رک   رده ب ود 

نوزادی بيش نبود اما ا ن ون ای  ن نوزاد)ف ائق 

ين م ریا( در تبریز دانشجو ش ده ب ود و در هبی

احمد به تبریز و در جلس ه زمان، در سفر جالل آل

- ، جالل را س ئوالتبریزاش در دانشگاه سانرانی

او بگوی د مجبور شده ب ود ب ه  پيچ  رده و جالل

ری ا ني ز   ا ای رئ يس. ام ا ف ائق ب یزدهغرب

زده نياورده و گفت ه ب ود: م ن ن ه تنه ا غ رب

 !431امزدهنيستا، بلکه شرق

بار دیگر در با و، شاعر به سرش زد  ه ب رای 

رفتن به تبریز اقدام  ن د ابت دا ب ه مقام ات 

آذربایجان مراجعه  رد مقاماتی  ه این ک بج ای 

ه ا و ن ی ا خروش چ ، عک سهای لنين، استاليعکس

هایش ان زده های برژن  را بر دیوار و سينهمدال

های شاعر وقعی ننهادن د بودند اما به در خواست

 ار در صالحيت ما نيست حت ی ب رایش و گفتند این

توصيه  ردند  ه از این   ار من  رف ش ود ام ا 

بردار نبود برای  س ب اج ازه و شاعر لجوج، دست



 273 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

«  ورس ک»کو شد در ایستگاه گرفتن ویزا راهی مس

ه ن آهاز قطار پياده شد هنوز داخل ایس تگاه را

-نشده بود  ه یکی از دو نفر ماموری  ه از پشت
آمدند بازویش را گرفت. بار دیگ ر، ش اعر سر می

را با پند شاهد قالبی برای محا مه آماده  ردند 

همگی شهادت دادند  ه به ماموران ت وهين   رده 

را به جرم توهين ب ه م اموران  است...! و شاعر

به دو سال زندان محکوم س اختند ب دین ترتي ب، 

برای بار س وم، ب ه زن دان با ش 1967ریا در بی

 تامبوو منتقل شد.

دوره زندانش تمام ش د 1348مرداد/1969در آگوست

و از طریق مسکو به با و آمد. خب ردار ش د   ه 

به خياب ان « بوزونا»وری را ازهای پيشهاستاوان

اند با پای پياده راه ی م زار اری منتقل  ردهف

-ای خواند و آنگاه اشکوری شد ابتدا فاتحهپيشه
ه ای هایش س رازیر ش د س پس در یک ی از ص ندلی

ول ی »ای ب ه نشست و نامه«  تاباانه صابر»خالی

دبير اول  ميته مر زی ح زب  مونيس ت « آخوندوف

آذربایجان نوشت از او خ واهش   رد   ه اج ازه 

حداقل در با و بماند پرا  ه وزارت ام ور دهند 

داخلی اتحاد جماهير شوروی او را از مان دن در 

آذربایجان برای هميشه محروم ساخته ب ود! ام ا 

ای در پ ی نداش ت بن ابراین ش اعر بای د نتيجه

  رد.آذربایجان را هرپه زودتر ترک می

از سوی مقامات وزرات  شور، روستایی به نام  

محال باش تامبوو برای زندگی او از « یاروسالول»

در نظر گرفته شده بود در آنج ا منزل ی ب ه او 

اش را ها قطع  ردند ش اعر   ه ندادند و مستمری

اینک فقير، پيری تکيده و مح روم از هم ه پي ز 

های خيرخواهانه دیگران زن دگی بود تنها با  مک

  رد ترین روزهای عمرش را سپری م ی رد و ساتمی

ه ر روز »ها گفت ه ب ود: این سال خودش در مورد

اما گویی مرگ ها از او « ام بودمرگ در پيش پشا

رس يد ت ا راح تش روی برگردانده بود و در نم ی

  ند!

اجازه دادند به با و باز گ ردد  1970/1349در 

-وطنانش م یهای هااما پناهگاهی نداشت در خانه
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ماند بار خاطر شده بود باره ا م زه تحقي ر را 

ه ای شوری در گورستان ار غسالی و ُمرده پشيد به

پرداخت! پون  ولي ان آواره و س رگردان با و می

بود مدتی در شوشا و مدتی در ش اماخی مان د ده 

سال بدین منوال گذشت و سرانجام اجازه بازگش ت 

 .432به ایران داده شد

پس از تحمل سی و سه سال زندگی محنت ب ار در 

 و به سوی تبریز ساله از با 66پيرمردی 1359مهر7

پيز، سيمایی تکي ده و به راه افتاد: فقير و بی

استاوانی با موهای دراز و سفيدی  ه ب ر س ر و 

صورتش ریاته بود او را شبيه درویشان و عرف ای 

قرون ماضيه  رده بود  ه گ ویی از پ س ریاض تی 

ایی بسوی شهر بازگشته است! این طوتنی از مغاره

ه دمک رات آذربایج ان ریا وزیر فرقشاص محمد بی

ه ا را ب ه بود  سی  ه زمانی با ش عرهایش، روح

آورد و با همت او برای اولين ب ار پرواز در می

ی ش ده« قرق»پشمان  ود ان آذربایجانی به زبان 

مادری خویش روشن ش ده ب ود و در ق رن بيس تا، 

سعادت آنرا یافته بودند  ه ب ا آن باوانن د و 

 بنویسند...!

ریا از جلفا به سوی تبریز د بیقطار حامل محم

به راه افتاد و از ایس تگاههای گرگ ر، مرن د، 

همه یام و صوفيان گذشت و به تبریز، شهری  ه آن

عاشقش ب وده و ب رای دی دارش، آن هم ه زج ر و 

مرارت  شيده بود نزدیک شد انگار زندگی در پ ی 

ه ا رن ج و محن ت ب رایش آن بود  ه از پس س ال

عر  ور خوانده بود پ را   ه لباند بزند اما شا

 همه پيز بر خالف انتظار شاعر بود!.

ی دهشتناک و دربدری، در ای ن از پس یک ادیسه

انواده و زاد و واپسين دم عمر، تنها دی دار خ 

می بر قل ب زخم ی و پریش يده توانست مرهبوم می

شاعر باشد و او را دوباره با زندگی پيوند دهد 

د و ن ه وط ن آن اما نه زن و فرزندی مانده ب و

اش پ ون وطنی بود  ه روزگاری در تايالت شاعرانه

-وار بر تات نشانده بود، یک سالنوعروسی معشوق

گذشت و از پس نشستن تب و تاب نيا از انقالب میو

انقالب، مشکالت پون پاه ویل ده ان گش اده ب ود، 
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سوخت و جن  ای ران و  ردستان در آتش ناامنی می

ن ه زن و بود، در تبری ز  عراق تازه آغاز گشته

 ش يد. ای گرم انتظار او را میفرزند و نه خانه

وارد دهليزی از مشکالت عدی ده گش ت   ه  ریا،بی

 سویش ناپيدا بود!.آن

تر گردی د. قلب شاعر شکسته بود و اینک شکسته

مردم تبریز با پيرمردی مواجه شدند ه نه تنه ا 

-نمی شناختند بلکه پيران نيزجوانان او را نمی
ری ا توانستند حدس بزنند  ه این شاص محم د ب ی

است! در واقع او بعد از تحمل دوران سات تبعيد 

و زندان، وقتی پس از انقالب به ای ران بازگش ت 

«  سفر به سيترا»قهرمان فيلا « اسپيرو»به مانند

-بود  ه با قدی خميده و تکيده به وطنش باز می

 ش يد و یگشت در حالی  ه هيچکس انتظارش را نم 

ها مفقود شده و او مجب ور ب ود ب ا تمام رابطه

 433سن   قبر  مبارزان صحبت  ند!

های شهر س رگردان وقتی شاعر در  وپه پس  وپه

زد مانده بود و در باغ گلستان تبریز پرس ه م ی

گویی به اصل و گذش ته خ ود بازگش ته اس ت ب ه 

سيمای همان نوجوان مع وم، فقي ر و یتيم ی   ه 

يش از ای  ن، در هم  ين پ  ارک پنج  اه س  ال پ  

 بود...«پرخاننده پرخ فلک»گلستان

توانست او را از این زندگی گویی تنها مرگ می

بار برهاند پنج س ال پ س از بازگش تش ب ه مشقت

ایران نيز پنين شد، اما مرگی تلخ و دردناک  ه 

اش بود!. در واقع، پنان زندگی عينا شبيه زندگی

رد! در زندان بود  را پنين مرگی باید تکميل می

دیدند مبتال به بيماری تعالجی شده آزادش  ردن د 

سرپرس تان پون  سی را نداش ت تحوی ل خان ه ب ی

 تبریز دادند!

ه ای شمسی با شعرها و خطاب ه20زمانی در دهه 

ه ای   ارگری، اش در مسند رهبری اتحادی هآتشين

لرزیدن د و ها و  ارفرمایان بر خ ود م یفئودال

 27ز ش ده ب ود ام ا وقت ی در شهره ش هر تبری 

در نهایت فراموشی، خاموش شد حتی روح  1363بهمن

 .434تبریز نيز از مرگ شاعرش خبردار نشد...!

ها بعد، سرنوشت و فرجام فرقه دمکرات سال
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مرغ »یآذربایجان و جمهوری مهاباد در نمایشنامه

غالمحسين ساعدی به تلاترین شکل بازتاب « انجير

ن نمایشنامه، مرغ انجير پيدا  رده است در آ

در ميان دو سن  نمادی از مردمی هستند  ه 

دو قدرت آمریکا و اند! آسياب گرفتار آمده

یکی  ،جنگندمی ، نندشوروی با همدیگر رقابت می

خورد اما در همه گردد، دیگری شکست میپيروز می

 مرغ»در زنجير است و گرسنه! « مرغ انجير»حال 

زد  ها به را پرهایش بود نشسته پوبش روي انجير

ناورده  پيزی دیشب كه از مرغ و شد بلند زنجير صداي

 بستة انجير، مرغ گفت: زیر صدایي با و كشيد جيغ بود

 »انجير ناورده... زنجير،
پس از شکست فرقه دمکرات، همه ساله از سوی 

آذر  21 حکومت در شهرهای ماتل  ایران جشن 

ماندگان شد و بر خشا و نفرت بازبرگزار می

از طرف حکومت پهلوی،  .شدقربانيان افزوده می

شدند  ه فرهنگيان و  ارمندان ماتل  تشویق می

در ستایش محمدرضاشاه به عنوان ناجی آذربایجان 

امروزه بسياری از  و ترفيع یابند! شعر بگویند

این شعرهای بفرموده در آرشيو سازمان اسناد 

 .435ملی ایران موجود هستند

 ه سنت شوم انتقام در تبریز دامن به ميزانی 

 ثيری از افراد فرقه را در بر گرفت خوشباتانه 

در مهاباد  شتار پندانی رخ نداد. پس از اشغال 

تبریز، سرتيپ همایوني كه از طرف ستاد ارتش 

مأمور ت رف مهاباد شده بود، به شهر مياندوآب 

آذرماه تعدادی از مردان معروف  23رسيد. در 

ن كه ماال  جمهوري ویژه آنامهاباد، به 

، به همراه پند رئيس عشيره به كردستان بودند

استقبال ارتش رفته و وفاداري خود را از طرف 

شهر مهاباد به سرتيپ همایوني نشان دادند. از 

حسن شمس ميان آنان ميرزا رحمت شافعي، شيخ

خوردند. زاده به پشا ميآغا ایلاانيبرهان و علي

همچنان منتظر ت ميا قاضي اما مردم مهاباد 

 .436محمد بودند

 

 بررسی علل شکست ب 19
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علل شکست فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری 

ها تقریبا مشترک مهاباد از بسياری از جنبه

داخلی و برخی نيز  ،هستند برخی از این علل

-خارجی و به نو  روابط آنها با روسيه برمی

 گردد:

های و جنبش هاقریبا تمامی قيام: تعلل داخلی

شکست خورده  تاریخ معاصر ایراندور از مر ز در 

اند مانند جنبش و سرانجامی تراژیک داشته

خان، قيام تهوتی...همگی خيابانی، پسيان،  وپک

ها اند این جنبشبدست حکومت مر زی سرنگون شده

به منزله باش  وپکی از  ل ایران بوده و در 

ان به هيچوجه نتيجه، در مقایسه با  ل  شور ایر

. هر پند ممکن اندنبودهاز توازن قوا برخوردار 

ای و مقطعی، آن حکومت مر زی در برهه هبود

سطه مشکالت داخلی یا اشغال از سوی ابو

بيگانگان، تسلط و توانایی خود را بر  نترل 

باشی از  شور از دست داده باشد اما با گذشته 

تی زمان، بالفاصله تجدید قوا  رده و در فرص

و دوباره های مذ ور رفته جنبشمقتضی به سراغ 

اما یکی از علل  ساخته.ملحق   شوررا به  آن

داخلی شکست فرقه دمکرات  این بود  ه نتوانست 

همراهی علما و مردم دیندار را جلب  ند پرا  ه 

ا ثرا، مردم مذهبی آذربایجان به اعضای فرقه 

 دمکرات به عنوان  افرادی تمذهب و دارای

نگریستند  ه طرفدار روسيه گرایشات  مونيستی می

هستند و این مسئله به بهترین شکل در جریان 

 آبان 13 اصفهانی ابوالحسن سيد مآیت درگدشت  

 ها، با تعطيل مغازهمردمخود را نشان داد  1325

خود در عزاداری و مجالس ترحيا،  و شر ت گسترده

 .تندمقامات فرقه دمکرات را غافلگير ساخ

تنها خطر از جانب  اما مشکل جمهوری مهاباد 

دولت مر زی نبوده بلکه مهمتر از آن خطر عشایر 

و خاناانی بوده. در دوران تشكيل آن، جمعيت 

ميليون نفر بود كه از این  3كردستان ایران 

-هزار نفر در شهرها زندگي می 300 تعداد، تنها

 1335به عبارتی، براساس آماری  ه در  437كردند

سال پس از شکست این دو تشکل گرفته 10یعنی حتی 
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 درصد و3و 22شده استان آذربایجان غربی 

و  438اندبوده درصد شهرنشين2و 11 ردستان تنها 

هزار نفر 16خود شهر مهاباد جمعيتی در حدود 

داشت. این آمار خود به اندازه  افی گویاست  ه 

پگونه جمهوری مهاباد و پایگاه حزب دمکرات 

ن، تنها محدود به شهری با جمعيت بسيار  ردستا

قليل بوده  ه در محاصره روستاهایی با ا ثریت 

و جمهوری مهاباد بااطر است قاطع جمعيت بوده 

سيطره روسای عشایر، شيوخ و آغاها در روستاها 

 هرگز نتوانست نفوذ  ند.

یکی از مشکالت قاضی محمد در جمهوری مهاباد، 

ت مر زی خطرنا تر روسای عشایر بود  ه از حکوم

آنكه قبالر پيشمرگ بوده بودند بسياري از آنها بي

یا خدمتی انجام داده باشند، درجه افسري 

دریافت  رده و حتي نوعي رقابت ناسالا بين 

كردند هر رؤساي طوای  شكل گرفته بود  ه فكر مي

هاي روي دوش آنها بيشتر باشد، په تعداد ستاره

است نقل است كه یكي  ارزش و احترام آنان باتتر

كند از رؤساي عشایر از قاضي محمد درخواست مي

هاي سردوشي او را افزایش دهد تا وقتی كه ستاره

گردد، به خود ببالد، قاضی از به روستا باز مي

خواست او را تحقير كند و از سوي ها سویي نمي

خواست قانون شكني كند، به همين دليل، به نمي

ترفيع درجه بدهد كه تنها  شرطي حاضر شد به او

در روستاي خودش نشانه ي ترفيع درجه را بر 

به عنوان اش ن ب و از آن استفاده كند شانه

ي ژنرالي رسيدند كه مثال، پهار نفر به درجه

عبارتند بودند از محمدحسين سي  قاضي، عمرخان 

شكاك، محمدرشيد خان بانه و مالم طفي بارزاني. 

یعنی زیرو بهادري كه در حالي كه فرد دیگري 

ي سواد بود، درجهي كوپ  و بيرئيس ی  طایفه

مارشالي را براي خود برگزیده بود و وي 

خواندند   ه در بسياری از مي« مارشال زیرو»را

رتبه نظامی مارشال یا فيلد مارشال  ، شورها

باتترین رتبه ارتش است. این معضل،  ا و بيش 

ن نيز وجود در ارتش فرقه دمکرات آذربایجا

افراد زیادی درجه افسری داشتند اما از  ،داشته
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ردار سواد در حد خواندن و نوشتن نيز برخو

های خود را به جای نبودند و ناپار بودند نوشته

انگشت تایيد نمایند و بين مردم  امضاب با اثر

معروف شده بودند « بارماق باسان افسرلر»به 

 زنند!.میسرانی  ه بجای امضا، انگشت فیعنی ا

همچنين  ثيری در تبریز یا در مهاباد بدون 

عقبه و یک شبه عضو حزب شده بودند تفاوت آنها 

با افراد غيرحزبی تنها در پر  ردن یک  اغذ 

بود و به استثنای افراد بارزانی در مهاباد و 

افسران حزب توده  ه به فرقه دمکرات آذربایجان 

نيروها در توان گفت  ه ا ثریت پيوسته بودند می

 های جنگی بودند.هر دو تشکل، فاقد مهارت

توان به مشکالت همچنين از علل داخلی می

اقت ادی اشاره  رد قبل از این،  مح وتت توتون 

شد اما ظهور می فروخته مركزي ایران دولت به

جمهوری مهاباد و قطع ارتباط با تهران، اخالل و 

 نتعللی  ه از سوی دولت ایران پيش آمد ای

 در شد فروخته شوروي به 1325 فروردین در مح ول

 براي قاضي محمد نماینده) شرفي امين تبریز)محمد
گذاشته  درميان صمداف با را توتون معامله فروش

 روس تجاري افسر فابا آقابي  ايتوافقنامه و 439شد
 به كردي توتون تمام آن طبق بر كه رساند امضا به

 دتر شتاد هزاریک ميليون و ه به نزدی  مبلغي
شد، اما محروميت از بازار ایران برای  خریداري

فروش تنبا و همچنان محسوس بود و تاثير مارب 

گذاشت خودش را بر اقت اد جمهوری مهاباد بجا می

شد پون شوروی خودش پس و سبب نارضایتی عشایر می

-از جن  ورشکسته بود و توتون را زیر قيمت می

نيز به عنوان مهمان، ها وجود بارزانی 440خرید.

باری بر دوش مردم مهاباد بود آنان به همراه 

شدند  ه پس از نفر میهزاران هایشان خانواده

نبرد با دولت عراق و متحمل ضربات متعدد، خود 

 را به ایران رسانده بودند. 

بورژوازی  رد بعد از خارج شدن  ،در واقع

 ارتش سرخ، خود را در مقابل دو سن  آسيا احساس

جدد سران عشایر طرف قدرت گرفتن م  رد، از یکمی

ها صاحب نفوذ بودند پون با   ه حتی در جمهوری
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دوباره روسای تبعيدی و 1320سقوط رضاشاه در 

و   441برگشته بودندخود عشایر به وضع سابق 

ثانيار قطع شدن روابط اقت ادی با نقاط دیگر 

روابط اقت ادی  .نتایج منفی زیادی داشت ،ایران

ا شوروی تا حدی جایگزین روابط اقت ادی با ب

نقاط مر زی ایران شد اما با خروج ارتش سرخ از 

ها قدرت عشایر افزایش یافت پون در  ،ایران

توانستند زمان، حضور ارتش سرخ در ایران، نمی

عرض اندام  نند و همچنين پس از خروج ارتش سرخ 

از ایران، ارتباط اقت ادی با روسيه تقليل 

 یافت.

افراد  ،همچنين، ها در تبریز و ها در مهاباد

د داشتند  ه هر متنفذ و قدرتمند زیادی وجو

رفت باش اعظا آنان، شان میلحظه امکان خيانت

های پشت سرخود را خراب نکرده و بند نافشان پل

. در مهاباد از پنان به تهران وصل بودها

رشيد و برخی از توان به حمهترین آنها میبرجسته

در واقع، پس  .سران قبایل دهبو ری اشاره  رد

از خروج ارتش سرخ از ایران و آغاز گفتگوهای 

این دو تشکل با تهران، پشتيبانی عشایر از 

جمهوری مهاباد نيز رو به تحليل رفته و به محض 

اینکه آثار ضع  و شکست هویدا شد به آن پشت 

البته باشی  . رده و در  نار ارتش قرار گرفتند

نارضایتی آنان، علت اقت ادی داشت پرا  ه از 

باش عمده مح وتت تنبا و و توتون بدليل قطع 

ارتباط با تهران باعث شده بود  ه آنها بازار 

 442اصلی خودشان را  ه ایران بود از دست بدهند

 .ها بفروشندرا به قيمتی ارزان به روس و آن

عالوه بر این، باش اعظا مردم دیندار در تبریز 

 مهاباد ماال  شوروی بودند.یا 

اینکه، این دو تشکل ب ورت طبيعی  و سرانجام

رشد نکرده بودند بلکه به  مک ارتش سرخ و در 

عرض مدت  وتاهی بات آمده بودند. آنها در 

 وران مبارزات، پاته نشده بودند تا آنچه بدست 

آورده بودند مستحق آن گردند و هميشه، آنچه 

 از دست خواهد رفت. زود به دست آید زود نيز

، به نظر من ارتباط و اتکای آنها علل خارجی
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به روسيه، یکی از بزرگترین علل شکست آنها 

بوده  ه از این علت، برخی علل ثانوی نيز زاده 

ده یعنی شود این ارتباط مثل شمشير دو دم بومی

گيری، رشد و استقرار به همان ميزان  ه در شکل

ه با قطع این آنها نقش داشته و  مک  رد

ارتباط، در شکست آنها نيز نقش اساسی بازی 

 رده. نقش روسيه باعث شده  ه ظهور فرقه 

 دروني نتيجه تحوتت دمکرات و جمهوری مهاباد در
این دو  فرهنگي و اجتماعي و سياسي در ساختارهاي

ستا و  و ظلا عليه واكنشي بيشتر بلكه نباشد جامعه

ر زی یعنی رضاشاه های همانندسازی حکومت مسياست

 و اساسي فكر ی  پایه بر بوده است به عبارتی،
 خاطر به»و بيشتر افراد  نبوده  ایدئولوژي محكا

 مدت كوتاه منافع و حكومت مر زی از گذشته هايكينه
 ها ايعده په اگر كردندمي جمهوري مهاباد حمایت از

 ناسيوناليستي اندیشه ی  پایه بر كه داشتند وجود
 «443كردندایت ميحم آن از

ران  های گریز از مر ز در ایتقریبا تمامی جنبش

اند اميدی نداشتهمعاصر، پایانی جز شکست و نا

اند اما آنها در ابتدا ب ورت پر شور آغاز شده

سرانجام با سردی و بی تفاوتی مردم مواجه شده 

اند! هر صدای مردم از پا درآمدههای بیو با دست

و جمهوری مهاباد گرفتار  دو جنبش فرقه دمکرات

این تناقض و پارادو س بودند  ه بدون  مک 

توانستند بر حکومت مر زی فائق آیند روسيه نمی

شدند به زیر مهميز اما وقتی به روسيه متوسل می

شان و تسلط آن غلطيده و سرنوشت و حيات و ممات

ها دست سياستخارج شده در  ،دیگر از دسترس خود

گرفت. در آنسوی مرزها قرار می و منافعی بيگانه

از طرف دیگر، به ميزانی  ه روسيه، دوست خارجی 

نشينی  رده پشت این دو را این دو تشکل عقب

خالی  رد در مقابل، دو  شور انگليس و ما وصا 

آمریکا شدیدا از حکومت مر زی ایران حمایت 

ها پنان بود  ه حتی  رد. اعتماد قاضی به روس

زندان به انتظار اعدام نشسته  در زمانی  ه در

ها پنان پشا اميد به دوستی و  مک روسبود ها

 .444دوخته بود
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ي بسيار مها دیگری را اما در اینجا ی  مسأله

نيز باید در نظر گرفت و آن اینکه، پنين جنبش 

انقالبي اگر سياست دفاعي را در پيش بگيرد، با 

ی او پون بر ه گور خود را كنده است ،دست خویش

خواهد بود  ه سرنوشت محتومش ذره ذره خشک شدن 

ش انقالبي بقایش و نابودی است. پرا  ه یک جنب

و ارتباط با بقيه ایران باید باشد نه در حمله 

تالش  ند باید و  پشا دوختن بر یک قدرت خارجی!.

بزرگترین  .به ایستایي و سكون دپار نشود

 اشتباه فرقه دمکرات و جمهوری مهاباد در این

بوده  ه به سوی تهران حر ت نکردند آنها مثل 

 ،مردابی را د ماندند و مح ور در خود مردند

آنها حالت دفاعی به خود گرفته و منتظر 

سرنگونی و فروپاشی اسفناک خود در آذر ماه 

 ه آنها باید به طرف تهران شدند. در حالی1325

 ردند آنها باید با تمام آزادیاواهان حر ت می

اما مشکل در این   ردندمیرتباط برقرار ایران ا

توانستند به سوی تهران حر ت بود  ه آنها نمی

ن توانستند با سایر آزادیاواهانمی نند و 

ایران ارتباط برقرار  نند پون آنها تا خرخره 

به زیر تسلط روسيه فروغلطيده و فاقد استقالل 

شان روسيه، تزم بودند و بدون ت ميا استاد ازل

 توانستند ت ميا بگيرند!نمی

قوام را شا يتی باهوش و انسانی  ،قاسملو

دهد و  مانور» با قدرت توانست  ه داندسياسی می

ربایجان و كردستان بدون هيچ مشكلي رهبران آذ

را قانع كند كه گویا در حال ایجاد تغييرات 

اساسي در ایران است. متأسفانه رهبران حزب 

فریب مانورهاي  دمكرات كردستان تا اندازه اي

-اما اشتباه قاسملو در این« 445قوام را خوردند

رهبران فرقه  ،داند  ه قواماست  ه او نمی

دمکرات یا جمهوری مهاباد را فریب نداد بلکه 

وری دهند  ه سيدجعفر پيشهاسناد روسيه نشان می

تا آخرین لحظه عمرش به قوام اعتماد نداشته و 

شکار و په هایش په ب ورت آبارها در نامه

داده  ه قوام یک ها تذ ر میمحرمانه، به روس

مرتجع تمام عيار است و نباید فریب او را 
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وری به تهران رفت خورد. اما اگر سرانجام، پيشه

السلطنه قرارداد بست بااطر این و با قوام

نبوده  ه فریب قوام را خورد بلکه بااطر اجبار 

 .شد ها بوده  ه به تهران بردهو فشار روس

قاسملو  ه در آن زمان به اسناد فوق سری روسيه 

 نویسد:دسترسی نداشته به اشتباه می

اگر جمهوري كردستان براي مدت زماني مقاومت 

داد، آن در برابر ارتش مركزي را ادامه مي

زمان احتمال داشت كه شوروي از جمهوري 

 446... ردكردستان حمایت و پشتيباني مي

داند اصال ست  ه او نمیاین نهایت ساده دلی ا

علت اصلی شکست فرقه دمکرات و جمهوری مهاباد 

-از جانب روسيه نه از جانب ارتش ایران، بلکه 

بوده است و اگر این دو تشکل در مقابل حمله 

ارتش مر زی ایران مقاومت نکردند بااطر 

-فشارهای روسيه بوده  ه پس از توافق با قوام

ر به تسليا  رده السلطنه، این دو تشکل را مجبو

و ما وصا به رهبری فرقه دمکرات تا يد  رد  ه 

ای بدست حکومت  وپکترین مقاومتی نکنند و بهانه

 مر زی ایران ندهند!

 

 دو مرگ متااوتِ دو رهخر اتوپیست ب 20
دیگر نه اشتياقی در ميان ب ود ن ه 

 رویایی،

دیگر جز درد و تنهایی  بيش از پيش، 

 .پيزی دیگری در ميان نبود

                                                  

 لوتس آر ه/دوزخ

هر دو آنها در ميان دو سن  آسياب گير   رده 

وری   ه در تم ام بودند ما وصا س يدجعفر پيش ه

عمرش پنين بود دو سيستمی  ه به هيچ منطقی ج ز 

وری در منطق زور و خش ونت قائ ل نبودن د پيش ه

خان ه بدان د را ص احبایران هرگز نتوانست خود 

حتی وقتی دومين رای را از تبریز برای ورود به 

مجلس پهاردها  سب  رد از ورود به آن   ه حق ش 

بود ممانعت  ردن د از ح زب ت وده ني ز  ن ارش 

گذاشتند گویی در ای ران ب اب هرگون ه مش ار ت 

سياسی برایش بسته بود، تنها ب اب زن دان ق  ر 
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 برایش گشوده بود!.

گرفتار در دوری باطل گشتند هر  ،هر دو رهبر 

ع دالتی را خواستند این زندان تبعيض و بیدو می

بشکافند اما هيچ اميدی به پيروزی نداشتند ج ز 

-تکيه بر عامل بيگانه. اما وقتی بدان تکيه می
   هگش تند  ردند گرفتار  خشونت  ور  دیگ ری م ی

 پنين نيز شد.شان شکست تلخ بود  ه اینپایان

به روسيه پناهنده شد و در آنجا با وری پيشه 

مرگ مشکو ی درگذشت اما قاضی محم د در مهاب اد 

ماند و به استقبال ارتش رفت ام ا دارش زدن د. 

هر دو پس از شکست، شش ماه بيشتر زنده نماندند 

شان شد و دو گونه اما دو گونه مرگ متفاوت ن يب

شان، بيشتر از هر پيز،  امال شبيه و مرگ متفاوت

ق بر دو سيستا سياسی عقب مان ده ای ران و منطب

هر دو  ش ته ش دند و  ها بود!.شوروی در آن سال

به راه ی نيز تنها پسران هر دو شان، پس از مرگ

 ...!متفاوت از پدر رفتند

آرا و سران ارتش، قرار بر این با فشار رزم

ها در مهاباد انجام گيرد و شد  ه محا مه قاضی

ا هيچ مقام متنفذی به دور از تهران باشد ت

برای نجاتشان اقدام نکند. محا مه تبدیل به 

. شدهای تاریخ ایران ترین محا مهیکی از عجيب

های متعددی  ه از آن دوران مانده در نامه

ها به مقامات ماتل  از جمله مجلس خانواده قاضی

اند در السلطنه متوسل شدهوزیر قوامشورا و ناست

ل بد نگهداری آنان سان ها از وضعيت و محنامه

ها در محل نمور رفته و در آنها آمده  ه زندانی

و تاریک نگهداری شده و در نتيجه همگی مریض 

اند ما وصا بااطر وخامت حال محمدحسين سي  شده

رماتيسا، مشکل  بد و  هقاضی و دارا بودن سابق

معده نامبرده درخواست گردیده  ه آنها را به 

 447مورد مداوا قرار گيرندمر ز منتقل  نند تا 

 .گرددنمیها موافقت اما با هيچکدام از نامه

آنکه تشيان  ه در زمان ورود متفقين بیار

 رده باشند بقول  مقاومتیبرای دفا  از وطن 

خود قاضی اسلحه خود را با یک دست لباس مندرس 

معاوضه  رده از صحنه گریاته بودند اما اینک 
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رزندان این آب و برای محا مه و انتقام از ف

  ردند.خاک و  شتن شان اصرار می

تبار و پند دادگاه بدوی به ریاست پارسی 

افسر دیگر تشکيل شد و سرهن  فيوضی دادستان آن 

بود. رئيس دادگاه، از شاص قاضی بسيار كينه 

ي ارتش ایران داشت و قبال نيز به عنوان نماینده

د. در زمان جمهوري مهاباد به مهاباد آمده بو

دادگاه علني نبود، اجازه ندادند زندانيان 

براي خود وكيلی اختيار كنند برای هر سه نفر 

 1947ژانویه 9دیماه/ 19وكيل اجباري گرفتند، 

ساعت  14اي كرد كه قاضی از خود دفا  شجاعانه

به طول انجاميد و تمام جرائا دادگاه فرمایشي 

 ارتش شاه را تكذیب كرد.

براي برگزاري دادگاه در  هاتالش خانواده قاضي

جایي نرسيد. برگزاري دادگاه در تهران تهران به

توانست توجه افكار عمومي و با وص روشفكران مي

را به دادگاه و احكام صادره جلب نماید. اما 

هاي ها و تلگرافنگاريدر منطقه مكریان، نامه

متعددي به تهران ارسال و درخواست اعدام 

خسارات  ، مرتبط باشكایات شد. برخيها ميقاضي

شا ي وارده به آنها بود. حمزه، حسين، محمد و 

رحمان قهرماني و سيدجامي جعفري ازجمله اشااصي 

بودند كه نسبت به غارت و خسارات وارده شاكي 

هزار  وسهسي»بوده و یكي از آنها مدعي دریافت 

هزار تومان ها متجاوز از ده»و « تومان وجه نقد

بذل »بوده و از شاه كشور تقاضاي  وارده« خسارت

 داشتند!.« توجه

افراد صاحب نام و  برخي دیگر از اهالي خ وصار 

محمد از بعضار همراهان و نزدیكان سابق قاضي

منظري دیگر با ارسال تلگراف و نامه، خواهان 

ها بودند. شمار زیاد امضاكنندگان مجازات قاضي

ي خاص يت اجتماعي و اقت ادها و نيز موقعنامه

عنوان افراد صاحب نفوذ اعا از آنان به 

ها، رؤساي عشایر و... مانع از روحانيون، كاسب

ها را ها عليه قاضيشود كه ارسال این نامهآن مي

ناشي از فشار مقامات حكومتي قلمداد كرد. برخی 

ها از این نامه موجود است  ه در زمانی  ه قاضی
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اند و امضا بردند نوشته شدهدر زندان بسر می

 نندگان از محمدرضاشاه، ناست وزیر و ستاد 

این تجزیه طلبان و نمایند  ه ارتش تقاضا می

ترین شکل مجازات  ردستان به سات خائنين به وطن

شان مردم  نند پرا  ه آنان با اعمال ناشایست

!. 448ُ رد را در بين مردم ایران شرمنده  ردند

-نشسته نامه ار نها ها بیالبته خانواده قاضی
و  وزیر نوشتهمتعدد و استرحامی به ناست یها

نچه مها است اند اما آخواهان اقدام او شده

همه نامه و امضا  ننده وجود اینکه پرا این

ها نوشته شده و حتی داشته  ه بر ضد قاضی

تعدادی از آنها به نامه ا تفا نکرده راهی 

تهران شده بودند تا ب ورت حضوری از مقامات 

ها عجله کومت باواهند در صدور حکا اعدام قاضیح

 نند! آیا واقعا این همه نامه، تحت فشار 

رسد  ه تمام اند؟ به نظر نمیحکومت نوشته شده

آنكه تا  آنها تحت فشار بوده باشد خ وصار 

اساسار هيچگاه براي عرض  1332مرداد  28كودتاي 

اندام حكومت شاه جوان فرصتي مهيا نشد. شاید 

ر از كمونيسا و یا خاطرات ناخوشایند مردم تنف

ها و البته نفوذ گسترده نيروهاي از شوروي

شوروي و افكار آنها در كارگزاران و اركان 

محمد عامل این حركت باشد. اداري دستگاه قاضی

محمد كه در هرپند ممكن است جناح ماال  قاضي

حاكميت حضور داشته و در این روزها جناح موافق 

اي براي حمایت از قاضي انگيزه او دیگر

سعي و تالشي در جهت تحری  مردم براي  نداشتند،

اعمال فشار به دادگاه قاضي و مقامات كشوري 

بدون شک این همه امضا  نندگان  .داشته باشد

تاثير نبوده ها در اعدام آنها بیبرعليه قاضی

پرا  ه حکومت به این نتيجه رسيده بود  ه 

ها راضی منطقه از اعدام قاضیافکار عموی مردم 

بار نامه ا تفا  است، حتی برخی افراد به یک

ها اصطالحاتي پون در این نامه 449نکرده بودند

پار ملت را د»، «باعث ریاتن خون جوانان ما»

، «فروش و خائنجباران ميهن»، «بدباتي نموده

، «دار و ندار ملت را از دستمان گرفته»
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درنده جاني را در  نمایيا این....استدعا مي»

پيش پشا ما مظلومان ستمدیده مجازات نمایند كه 

جوانان »، «جراحات ما ملت مظلوم التيام پذیرد

ناحق ریاته.... انتظار ما كه خون آنها به 

، «تعدي به جان و مال و... مردم»، «تسكين است.

كه این عمل بار دیگر در تاریخ ایران براي این»

تقاضاي مجازات و اعدام  تكرار نشود و استدعا و

 « ...خائنين را خواستار

ها را از ها  رد تا قاضیآلن سفير آمریکا تالش

 نویسد: اش میمرگ نجات دهد او در نامه

روزولت به او اصرار ورزید  ه فورار به 

نزد شاه برود و تقاضای تافي  مجازات 

رهبران  رد را بنماید ... از شاه وعده 

سلطنتی خواستا. برنامه  مالقات فوری در  اخ

این مالقات برای ع ر تنظيا شده به شاه گفتا 

 ه من درباره  ردستان نگرانا ... پرسيد : 

په پيز مرا درباره سرنوشت مردان قبایلی  ه 

اند نگران ها داشتههمکاری استواری با شوروی

 رده است. گفتا آنان مردان فهميده و بی 

خ شد و گفت نظيری هستند ... شاه اوقاتش تل

آرا داده : او اختيار  ارها را به دست رزم

است. در جواب گفتا : آنچه  ه مرا بيش از 

سازد همين امر هر پيز نگران و مضطرب می

است. در این موقع شاه از من با صراحت سوال 

ترسی  ه من به زودی  رد : آیا از این می

دستور  شتن قاضی محمد را بدها ؟ گفتا : 

ترسا .خندید و با تأ يد ز این میبلی، من ا

-گفت : نگران نباش، اقدام به این  ار نمی

 نا. خوشوقتی  خود را بيان  ردم و به منزل 

بازگشتا پس از دو یا سه روز در یکی از 

آرا دستور های تهران خواندم  ه رزمروزنامه

اعدام قاضی محمد و برادرش را صادر  رده و 

ابر جوخه اعدام در همان صبد آنان را در بر

ا مرد آراند ... به عقيده من رزمار دادهقر

  450 نيه توز و رام نشدنی بود.

در دي ماه، دادگاه هر سه متها را محكوم به 

اعدام كرد اما این راي بدتیلي در آن شرایط 

ي تجدید نظر و مسئله 451بين عموم افشاب نشد

باعث شد اجرای اعدام سه ماه به تعویق افتد. 
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ها بوده العمل بارزانیااطر ترس از عکسشاید ب

های مهاباد بودند و باشد  ه هنوز در نزدیکی

داد، را نمی اوضا  و شرایط اجازه اجرای آن

-خواست در مذا راتش با شورویشاید ها قوام نمی

. در برخی منابع 452ها سرو صدایی بلند گردد

 بود گرفته صحبت از آن رفته  ه مالم طفي ت ميا
زندان فراری دهد اما قاضی به آن  از را هاقاضي

ها از  ه بارزانیهنگامی 453بوده راضی نشده

دادگاه  گردیدو خطرشان رفع  مهاباد دور شدند 

تمام را تجدیدنظر بالفاصله وارد شده و  ار نيمه

 تمام  رد.

هر پند قاضی محمد ا ثر اتهامات را با استدتل  

هران آماده  ند اما رای دادگاه قبالر در ترد می

اینکه در پشت این  .و حکا آن صادر شده بود

حکا، په قدرتی نهفته بوده متاسفانه دقيقا 

 ند  ه وقتی مشاص نشده حتی سي  قاضی اشاره می

-دو سال بعد محمدرضاشاه به مهاباد مسافرت می

 ند در آنجا در گفتگو با همسر قاضی محمد گفته 

ها قاضی بود  ه مرا مجبور  ردند  ه حکا اعدام

البته عيسی پژمان نيز در  454را امضا  ند

گوید  ه شاه مایل به اعدام قاضی خاطرات خود می

رسد این به نظر می 455.آرا قاضی را  شتنبود رزم

-نظر درست باشد پون بعدا شاه از خانواده قاضی

ها دلجویی  رده و به فرزندان سي  قاضی و صدر 

همچنين  قاضی بورس داده و به اروپا فرستاده،

علی قاضی نيز در سفارت ایران در آلمان مشاور 

  456شد.

 يومرث صالد در گزارش خود در مورد اتهامات 

نویسد  ه جای تعجب دارد قاضی محمد مطالبی می

یک معامله نفت ایران با »یکی از این موارد

درصد سود آن برای  ۵۱روسيه  ه به موجب آن 

اد بوده درصد آن برای جمهوری مهاب ۴۹روسيه و 

 كه داریا نفتي كمپاني و پاه كدام گفته ماقاضی می
شویا؟! یا جدا  ردن پنج شهر  معامله وارد

 رمانشاه، سنندج، تبریز و ایالم از  اروميه،

این  شور و یا انتااب پرپا برای جمهوری 

 ه البته قاضی «!  ردستان با آرم داس و پکش...
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-يد میبه اهتزاز درآوردن پرپا  ردستان را تای

 ند ولی بر روی پرپا، نقش داس و پکش همانند 

. یا پول شبيه روپيه 457 ندپرپا روسيه را رد می

روسی آوردن مالم طفی بارزانی به مهاباد  ه یکی 

از اتهامات دیگر بوده قاضی محمد ضمن قبول آن، 

مه  ردهاست هر گفته بود  ردستان متعلق به ه

ای از هزبان آرزومند است در هر گوشفرد  رد 

واند زندگی  ند این خاک  ردستان  ه باواهد بت

 حق مسلا آنهاست. 

ساعت به  ۴ها جلسات دادگاه برای محا مه قاضی

 و طول انجاميد و پس از نيا ساعت وارد شور شد

ها قاضی .برای آن سه تن حکا اعدام صادر گردید

در مورد حکا صادره اعتراض  رده، تقاضای 

نظر به  نده برای اظهارتجدیدنظر  ردند و پرو

 .458تهران فرستاده شد

نظر در  پس از حدود دو ماه، هيئت تجدید

 تحت نظر محكمه تجدید و شدند مهاباد وارد 7/1/1326
 تشكيل نكوزاد دادستاني سرهن  و عطاب سرهن  ریاست

 مدافع بوكالت ها نبوي سروان و جوصلد سروان شد
و روز شده بودند د دادگاه تعيين طرف از متهمين

 .بعد، حکا اعدام آنها را صادر  رد

 در10/1/1326دمسپيده در هاقاضي كه نویسدمي كوپرا
 در وقت آن )كه همایوني و شدند اعدام پوارپرا ميدان

 را هابارزاني عليه عمليات آنجا در و بود اروميه
 را آنها اعدام دستور رادیو طریق از كرد(مي هدایت
 دیگران عبرت براي روز امآنها تم اجساد و كرد صادر

 .459شد گذاشته نمایش به

ها روزنامه مرد امروز پس از اعدام قاضی 

قاضی و قاضی محمد و صدر  اعدام سي »نوشت  ه

قاضی در مهاباد اثر عميقی در افکار عمومی 

ای دیگر با این روزنامه سپس در مقاله 460«داشت

در مورد « داد!خون قاضی محمد بوی نفت می»نعنوا

-های دار میها با پوبهونگی رویارویی قاضیپگ

ها بعد از نویسد  ه هيئت تجدیدنظر محا مه قاضی

ها را هشتاد روز  ه محکمه بدوی سه نفر قاضی

محکوم به اعدام نموده بودند از تبریز به 

شوند قاضی محمد و همراهانش مهاباد وارد می
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اميدوار بودند  ه در محکمه تجدید نظر تبرئه 

یا مدتی زندانی خواهند شد جریان  شوند و

ساعت متناوبار به طول انجاميد  ۴۸محا مه  ه 

پندین بار دادستان در ضمن بيانات خود نسبت به 

 ردهای »متهمين تندی نموده و آنها را به نام 

ناميد قاضی محمد سات ع بانی شده و « س  صفت

نسبت به دادستان حمله نموده و دادگاه خيلی 

منجر به دادن تنفس و تعطيل متشنج شده  ه 

قاضی در آخرین دفا  خود صریحا  .دادگاه شد

اظهار داشت  ه او از مقدرات خود اطال  داشت به 

خوبی می دانست  ه باتخره او را دار خواهند 

 نویسد:این روزنامه در ادامه می .زد

باتخره جریان دادرسی خاتمه پذیرفت و یک 

و مدت شور و محيط متشنج و پر هياهوی تشکيل 

ساعت به طول  ۱۲اتااذ ت ميا بيشتر از 

انجاميد نيا ساعت بعد از ن   شب حکا دادگاه 

به ا ثریت آرا مبنی بر اعدام سه نفر قاضی، 

ساده و فوری به وسيله فرماندار نظامی مهاباد 

سيا ستاد ارتش ماابره شد برای اجرای با بی

آن، ت ميماتی اتااذ شد  ه برای جلوگيری از 

پيشامدهای احتمالی اوتر باید نيمه شب همان 

روز موقعی  ه تمام اهالی مهاباد در خواب 

هستند و مقررات حکومت نظامی اجازه خارج شدن 

دهد اجرا گردد و ثانيار قبالر ها را نمیاز خانه

اوليه  باید نظاميان و مامورین موارد احتياط

نظر ها ا انجام دهد و هيئت دادگاه تجدیدر

بایستی به تبریز ه خود را خاتمه داده میوظيف

مراجعه نماید محل زندانی محکومين در خارج 

شهر سربازخانه ارتش بود و طبق نقشه قبلی 

مقرر بود  ه حکا را در ميدان شهر مهاباد 

 اجرا و محکومين به دار آویاته شوند...

محکومين به اعدام از مدتی قبل، در یکی از 

واقع در بيرون شهر  هر های عمارات نظامی اتاق

سه نفر با یکدیگر در یک اتاق زندانی بوده... 

ساعت یازده همان شبی  ه پند ساعت قبل از آن 

دستور اجرای حکا رسيده بود، یک نفر افسر 

نظامی وارد اتاق زندانيان شده و به آنها 

اطال  داد  ه دولت اجازه داده است  ه آنها را 

راین فورار به تهران اعزام دارند و بناب



 291 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

مقدمات  ارهای خود را حاضر نموده  ه تا یک 

مایيد. ساعت دیگر به طرف مر ز عزیمت ن

العاده مسرور و محکومين از این مژده، فوق

خوشوقت شده و همدیگر را بوسيدند... كاما[ 

طبق نقشه قبلی قرار بود  ه حکا را در ميدان 

شهر اجرا و محکومين به دار آویاته شوند. 

ن پس از آنکه محکومين را جدا جدا در بنابرای

 اميونهای نظاميان مسلد سوار نموده، بدوار 

 اميون اول  ه در آن محمد قاضی كقاضی محمد 

درست است[ رئيس حکومت خودماتار  ردستان بود 

به طرف ميدان حر ت داده شد... قاضی محمد را 

وارد عمارت نموده در یک اتاقی  ه ميز بزرگی 

جيد بر روی د و یک جلد  الم م مگذارده شده بو

با یک نفر آخوند محلی  آن بود و رئيس بهداری

و دادستان حضور داشتند... به مجرد اینکه 

محمد قاضی وارد اتاق شد، فورار جریان را 

فهميد  ه موضو  مسافرت به تهران دروغ و برای 

تواند اغفال بوده است... اطال  داده شد  ه می

ویسد شا ار در پشت ميز نشسته وصایای خود را بن

و خواست آخرین وصایای خود را بنویسد ولی 

قادر نشد از آخوند  رد محلی تقاضا نمود  ه 

نماید بنویسد منویات او را  ه دیکته می

مقداری از اموال خود را تا يص به ایجاد 

دبستان و بيمارستان برای مردم مهاباد نمود و 

اخواند سپس  ردها را به اتحاد و یگانگی فر

شرو  به نماز خواندن  رد...باتخره ساعت قضا 

و قدر رسيد و او را به طرف دربی  ه به طرف 

ميدان بود وارد نموده، به مجرد اینکه وارد 

ميدان شد و پشمش به دار افتاد نگران شد و 

اظهار داشت  ه پون دار زدن در مذهب اسالم 

مکروه است، تقاضا داشت  ه او را تيرباران 

نمایند ولی پون دستور ستاد ارتش اعدام با 

دار بود این تقاضا رد شد...او را باتی دار 

  شيدند...

در ساعت سه و نيا شب سي  قاضی را 

آوردند...به مجرد اینکه سي  قاضی وارد ميدان 

شده و پشمش به جسد محمد قاضی  ه در باتی دار 

بود افتاد شرو  به نعره و فریاد نموده و به 

زد افيان خود حمله نموده و دائمار فریاد میاطر

زنده باد پيشوای  رد و زنده باد استقالل ملت 
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های سي  قاضی  ه مانند رعد صدا  ورد...نعره

نمود مردمان مهاباد را  ه در خواب بودند می

بيدار نموده و متوجه جریاناتی نمود ولی پون 

های اطراف مملو از نظامی و هنوز تمام خيابان

-حکومت و مقررات آن پابرجا بود نمی ها
توانستند از منازل خود خارج شوند سي  قاضی 

فردی شجا  و قوی هيکل بود بااطر همين وقتی 

دارش زدند طناب پاره شده آنان طناب را گره 

زده دوبار بر گردنش انداختند  ه در ت اویر 

گره طناب دارش  امال هویداست.  ،بجای مانده

 ه نوبت صدر قاضی نماینده ساعت پنج صبد بود 

دوره پهاردها مجلس گردید به خاطر داد و 

فریادهای سي  قاضی تا حدودی متوجه جریان شده 

-بود و به خاطر همين شرو  به ناله و زاری می

 461نمود...

در 1900مي1279/1اردیبهشت11قاضي محمد در روز 

شهر مهاباد دیده به جهان گشوده و در زمان 

ر نداشت. در دوم بهمن ماه سال بيشت 47اعدام 

ش وقتی بر  رسی قدرت قرارگرفت خطاب به 1324

مردم گفته بود این كرسي ریاست، كرسي زیر  دار 

 462ها دارد!.
اردیبهشت نيز پهار تن از  17شش روز بعد در  

افسران جمهوري مهاباد شامل: عبدم روشنفكر، 

حميد مازوجي، محمد ناظمي و محمدرسول نقده را 

در تبریز در دادگاه زمان جن  به »  ه قبال

اعدام محکوم و در تبریز زندانی بودند شب 

پس از اجرای  24اعتبه مهاباد آورده و س 17/1/26

 8 دار آویاته و صبد ساعتمراسا به پوبه
علي »همچنين« 463اجسادشان را پایين آوردند...

فرمانده نيروي پيشمرگ بوكان نيز  «بي  شيرزاد

 دار آویاته شد.در شهر بوكان به 

دو هفته قبل از اعدام قاضي محمد و یارانش،  

تن از رؤساي  11، نيز 1325اسفندماه  26در 

م بيگي و گورك سقز كه در جمهوري عشایر فيض

مهاباد حضوري فعال داشتند، در شهر سقز اعدام 

نفري كه در مهاباد محاكمه  28از  464شده بودند

سال و  15 شدند، برخي به حبس ابد، برخي به



 293 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

ساله  15تا  2هاي اي از آنان نيز به حبسعده

ي مهاباد محكوم شدند، بسياري از مسئولين جمهور

شهر را ترك  ،نيز پس از ورود ارتش به مهاباد

كرده و بسياري از آنان به عراق و سوریه 

 .465گریاته بودند

ارتش ایران به مانند آذربایجان، اقدام به 

مانده از جمهوري  نابودي تمامي آثار برجاي

هاي كردي در مأل عام در كتاب .مهاباد كرد

هاي شهر سوزانده شدند، مدارك زمان ميدان

جمهوري را یا پيشتر مردم از شدت ترس و وحشت 

سوزانده بودند و یا بعدها ارتش شاهنشاهي آنها 

را از بين برد تمام تالش و سعي دولت مركزي این 

ستان بر جاي بود كه هيچ اثري از جمهوري كرد

 .466نماند

توان گفت به ميزانی  ه در تبریز در  ل می

شان ها و ایادی شتار و انتقام ما وصا توسط خان

پيش آمد در مهاباد قاضی سپر بال شد و اوضا ، 

 اینگونه توانمي را همچنين، این .آرام پيش رفت
 به و اصالحي هايتبریز، برنامه در كه كرد تعبير ها

 گرفتن انجام شرف در یا انجام گرفته و انقالبي نوعي
 را اعيان و از بزرگان زیادی عده ماالفت این و بود
اصالحات ارضی یا  از مهاباد در ولي انگياتمي بر

نبود پرا  ه در اینجا،  خبري تغييرات انقالبي

هرگونه اصالحات ارضی بر ناسيوناليزم  ردی و 

 .467وحدت آنها صدمه می زد

ری دقيقا تنها دو ماه پس ومرگ سيدجعفر پيشه

از اعدام قاضی محمد رخ داد، برعکس اعدام قاضی 

وری مرموز بود و و نمایش عمومی آن، مرگ پيشه

آميز رخ داد  ه هرگز در یک ت ادف ساختگی ابهام

نو   .توان  رداظهار نظر قطعی در مورد آن نمی

مرگ دو رهبر، شبيه دو نو  سيستمی بود  ه در 

 ت!.گرفآن صورت می
وري در باكو پس از خروج از ایران، پيشه

زیست وقتي پوشيد و ساده ميسكونت داشت، ساده مي

رفت پيزي او را با هاي شهر راه ميدر خيابان

كرد، دو اتومبيل نمره خارجي دیگران مشاص نمي

در اختيار او بود یكي را حكومت برایش خریده 
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ده بود و دومي را فدائيان فرقه به او هدیه كر

اي خود شد در گوشهبودند، وقتي سوار اتوميبل مي

كرد كه جلب توجه نكند. برایش در را مافي مي

آمد آنجا كانون نویسندگان اتاقي داده بودند مي

   1945هاي كرد گویا خاطرات سياسي سالخلوت مي

اما همچنان به  .468نوشتخودش را مي 1941

علنی انتقادات خود از رهبران شوروی په ب ورت 

گفت داد در انتقاداتش میو یا مکتوب ادامه می

اش را  ه او را در نيمه راه رها  رده و پشت

برای آرام  ردنش  1947در ماه مه .خالی  ردند

ای تشکيل داده و به او اجازه ای محرمانه ميته

برای اعزام به ایران آموزش  فدائياندادند تا 

 ببينند و آخرین جلسه این  ميته  ه در

اجازه داده شد  وریتشکيل شد به پيشه 1947ژوئن23

تا برای آموزش و اعزام نيروها به ایران اقدام 

 نویسد:یحيی در خاطرات خود میغالم .469 ند

وري در ما را به باكو خواستند. من و پيشه 

راه باكو فكر كردیا و یقين پيدا كردیا كه 

هاي فدایي، ما را حتمار در ارتباط با حركت

كميته مركزي ما را پذیرفت  اندستهخوا

ميرجعفر باقروف دستش را با باند بسته بود 

گفت كه طبق گفته پزشكان از اختالل ع بي می

پيش آمده دستش را بسته است. او گفت كه در 

ام، دستا دوبار این طوري شده است: طول زندگي

دفعه اول وقتي خبر مرگ پسر بزرگا را در جن  

دوم نيز وقتي حادثه مربوط وطني شنيدم، دفعه 

ات پيش آمد، به شما یعنی شکست فرقه دمکر

ي كه استالين براي ما دپارش شدم. او تلگراف

، ، برایمان خواند. در تلگراففرستاده بود

استالين ما را به صبر، جدیت و محكا بودن در 

 .470مان توصيه كرده بودكارهاي
را  فدائيانآموزش بارها رهبران فرقه 

 .ها ماال  بودندبودند اما روس  رده درخواست

خواستند در ها موافقت  ردند شاید میباتخره روس

نمک باوابانند تا سه ماه بعد  ه مجلس  آب

-پانزدها ایران در مورد قرارداد نفت قوام

گيری  ند بدردشان خواست ت ميا  میکسادپي

وری توانست به كم  سران فرقه، دو باورد! پيشه
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نفر از  400مان دهد و تقریبار اردوگاه ساز

فدائيان را گرد آورد یک دسته در حاجی  ند 

نزدیک گنجه  ه فرماندهی آن در دست تقی موسوی 

اش سرگرد بود و دسته دوم در شهر شکی و فرمانده

 نظری بود. 

وری در اوایل خرداد از با و برای سر شی پيشه

ابتدا به اردوگاه  .به اردوگاهها براه افتاد

 ند نزدیک گنجه رسيده با افراد اردوگاه یحاج

 فدائياندیدار  رد زلفعلی بایرامزاده از 

اردبيل  ه در این زمان در اردوگاه مزبور بوده 

وری  به پيشه»گویدوری میدر مورد دیدار پيشه

ها های فداییها و درد دلاردوگاه آمد به خواسته

 گوش  رد آرزوی همگی آنها تنها بازگشت به وطن

و مبارزه با دشمن بود ...از ما خداحافظی  رده 

-قول داد  ه پی در پی به ما سرزند اما ما نمی

 .471دانستيا  ه این آخرین دیدار ما خواهد بود

شب در گنجه مانده صبد فردای همان روز ساعت 

از گنجه به طرف یوتخ به  ،به اتفاق دو نفر 6

 اش به نردهماشين صبد 7راه افتادند در ساعت 

كند و آباد   یوتخ برخورد ميپل جاده كيروف

زي زیاد در بيمارستان ریوري بر اثر خونپيشه

 1947ژوئيه3ش/1326تير  ۲۰درآباد)گنجه( كيروف

سالگي  پشا از جهان فرو  55در  17ساعت 

آذر بود  ه بندد. راننده قبلی او برادر پشامي

مقامات امنيتی روسيه به تازگی او را عوض  رده 

بودند گفته شده  ه مليكيان، راننده ماشين به 

كه شب قبل ناوابيده بود در حين دليل این

رانندگي خوابش گرفته و باعث ت ادف شدید 

وري كه در جلو نشسته بود، از گردد. پيشهمي

بيند و دو نفر دیگر )دانشيان و پيشاني ضربه مي

اف، معاون وزارت كشور( نيز سرهن  نوري قلي

دليل در ه شوند، اّما مليكيان بجروح ميشدیدار م

دست داشتن فرمان اتومبيل، صدمه پنداني 

صبد به بيمارستان  9بيند. آنها را در ساعت نمي

رسند ولي رسانند هر پند جّراحاني از باكو ميمي

د شتواند داشته باوري نمياي به حال پيشهیدهفا

به گفته علي توده از مهاجرین فرقه به خاك 
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گفت برادرم وري در بيمارستان ميپيشه»ي، شورو

در باكو پزش  است پيش من بياورید ولي اصرار 

آخرین حرفي كه بر زبان آورد  .او موثر نبود

السلطنه خراب شود و براي هميشه گفت: خانه قوام

 472.«پشا از جهان بست

یحيی  ه خود از سرنشينان ماشين بوده ضمن غالم

 نویسد:طرات خود میرد عمدی بودن ت ادف، در خا

ها آباد رسيدیا. من با فدایيما به كيروف

وري نيز با شهر آشنا مشغول كار شدم، پيشه

-مي« شكي»آباد به شد. ما باید از كيروف
وري خيلي عجله داشت. شب این طور رفتيا. پيشه

آباد به قرار گذاشتيا كه صبد زود از كيروف

ي به وربه راه بيفتيا.... پيشه« شكي»طرف 

ُاف همراه راننده در جلوي ماشين و نوري قلي

با من در عقب ماشين نشسته و او را نيز خواب 

برده بود. بدون ش  هواي خن  و مطبو  شهر 

باعث پرت زدن راننده ها گشته بود. در همين 

وري به زمان، ماشين از جاده منحرف شد و پيشه

كني؟ و سر راننده فریاد كشيد كه پكار مي

ه كه خوابش برده بود، به جاي اینكه پا رانند

را روي ترمز بگذارد روي پدال گاز گذاشته و 

فشرد. ماشين با سرعت از راست به پپ پيچيد مي

و محكا به دیواره پل خورد. از برخورد ماشين 

وري شكست. پاي با دیواره پل پند دنده پيشه

ُاف ها شكست و حتي استاوان گوشت را دریده قلي

. سر من ها برخورد كرد و از هوش بيرون زد

رفتا. ما را از آنجا به بيمارستان یوتخ 

 .473بردند

بااطر اینکه صبد بوده هيچ ماشينی از آن 

ساعت بعد  3الی2گذشته در نتيجه حدود ناحيه نمی

رسانند طبق او را به بيمارستان مر زی یوتخ می

عليرغا اینکه خون زیادی از او  ،گفته شاهدان

-ه اما هنوز بيهوش نبود و صحبت میرفته بود
 رده. به هيچکدام از جراحانی  ه از گنجه یا 

قراباغ آمده بودند اجازه معالجه نداده بودند 

اما جراحان با و  .تا جراحانی از با و برسند

ساعت 6الی5شدند بعد از  ه با هواپيما آورده می

به بيمارستان یوتخ رسيدند و اند ی نگذشته خبر 
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ابتدا به برادرش ميرخليل  ه خود پزشک  مرگش را

بود و در  نار اتاق جراحی ایستاده بود دادند 

سپس نهادهای رسمی دولت را در جریان 

برخی منابع معتقدند  ه در پشت 474.گذاشتند

وری وجود داشته ای برای  شتن پيشهت ادف، توطئه

را نه به باقروف بلکه به سران مسکو اما آن

وری هنوز به پيشه»نویسند:و می475دهندنسبت می

هوش بود خواهش  رد از با و برادرش را  ه جراح 

بود آورده شود اما مانع شدند و خواست پسرش را 

بربالين او بياورند او را نيز باخبر نکردند 

ژوئيه 12اما تنها یک روز بعد یعنی در 

جراحانی از با و به همراه پرستار  ،هواپيمایی

وری فوت  رده يشهن زمان پشود  ه در ایده میآور

 .476بوده

« وریزندگی و محيط پيشه»اما نویسنده  تاب

وری بدست مقامات روسی  شته معتقد است  ه پيشه

وری  دست داشته شد و باقروف نيز در مرگ پيشه

 است: 
وری ، باقروف قتل پيشه...اگرپه در محا مه

را به گردن نگرفته و  وشيده آنرا دستور 

 ند اما بدون شک در اجرای مسکو قلمداد 

 . 477دستور مسکو او دست داشته است

وری  نيز علی توده شاعر و از دوستان پيشه

وری و باقروف، ضمن برشمردن اختالفات پيشه

اما  478. ندذ ر می وریباقروف را قاتل پيشه

-نقش باقروف را رد  رده و نوشته ،ا ثر منابع

دفا   وریخر عمرش از پيشهاند  ه باقروف تا آ

 479. ردهمی

اف وري، پرفسور شو ت تقیدرباره مرگ پيشه

وری  را پس از ت ادف در معتقد است  ه پيشه

- ه به نظر می .480اندبيمارستان با آمپول  شته

جهانشاهلو نيز كه در  رسد همين نظر درست باشد.

وري بود معتقد آن زمان نزدیكترین فرد به پيشه

ه اما در اثر وری عمدی بوداست  ه مرگ پيشه

جهانشاهلو در  .مسموميت در بيمارستان بوده است

 نویسد:این مورد مي

وري بودم من در شوروي همه جا در كنار پيشه
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وري اهانت گویند باقروف به پيشهكه مياین

كرده از بيخ و بن دروغ است...به من خبر 

وري در راه )كيروف آباد( در دادند كه پيشه

است. وقتي رفتا و جنازه  اثر ت ادفي درگذشته

  481هاي مسموميت در آن بود.را دیدم نشانه

وري بدست باقروف را شميده نيزكشته شدن پيشه

را  داند و معتقدند كه اولين بار آنساختگي مي

ميرتقي موسوي نيز 482.توده مطرح ساخته استعلي

 نویسد:وري ميضمن رّد هرگونه توطئه در مرگ پيشه

نزدی  با این حادثه من خودم در ارتباط 

بودم. روز قبل از حادثه ما در گنجه بودیا 

براي  …اف یحيي و قليوري به همراه غالمپيشه

سركشي و تبادل نظر و كم  و مساعدت به افراد 

فرقه به گنجه آمده بود من، مليكيان )شوفر 

وري( را صدا كردم و ساعت حركت شا ي پيشه

پندین بار فردا را با ایشان در ميان گذاشتا 

ها تذكر دادم كه با احتياط بيشتر و سرعت 

كمتر رانندگي كند پون از ایران از زنجان 

شناختا احتياط را مياین راننده بي

هایي كه بعد از حادثه از مليكيان ...بازجویي

به عمل آمد، روشن ساخت كه ایشان بعد از 

جداشدن از ما با تعدادي از دوستان خود به 

ي رفته و تا پاسي از شب را در ی  مشروب فروش

كه ممكن بود اند. اینگساري كردهمي آنجا

سروقت نتواند آماده باشد و یا از خواب 

كند و بيدار شود، وي از خوابيدن صرف نظر مي

ماند تا خوابي و مستي منتظر ميبا آن حالت بي

ساعت حركت فرا رسد. ... مليكيان تحت تأثير 

برد و یا ل خوابش ميخوابي شب قبميگساري و بي

كند. سرانجام ماشين با سرعت زیاد رانندگي مي

از كنترل او خارج شده، دو پرخ سمت راست از 

شود و با جدول بتوني كنار آسفالت خارج مي

كنند و در نتيجه فرمان از جاده برخورد مي

شود. اصابت ماشين با دست راننده خارج مي

اعظا كناره جدول بقدري شدید بود كه باش 

اتومبيل داغون شده و به صورت خورده آهن در 

  483آید...مي

وري ها در مورد مرگ پيشهبه هر حال ارزیابي

به شدت ضد و نقيض است و پرتوي بر زوایاي 
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هاي آنان در افكنند. قضاوتتاری  مرگ او نمي

وري، بيشتر متأثر از نو  مورد پگونگي مرگ پيشه

به نظام  نگرش و دلبستگي یا عدم دلبستگي

اما در اینجا بهتر  .سوسياليستي شوروري است

است به محا مه باقروف و سانان شاهدان آن 

وری  نيز در این بپردازیا پرا  ه از مرگ پيشه

محا مه سان رفته و به عنوان یکی از اتهامات 

رسد سانان لطي  . به نظر میهباقروف مطرح شد

صمد اوغلو به عنوان یکی از شاهدان  ه در 

 تر باشد:شد دقيق ابرازمحکمه 

در سازمان اطالعات داخلی  1950الی1930من از سال

در یوتخ مدیر 1949الی1944ام و از شوروی بوده

 يلومتری 14در 1947ام در ژوئنشعبه ک.گ.ب بوده

وری  ت ادف  رد به محض اینکه یوتخ ماشين پيشه

اطال  پيدا  ردم به شبانه عازم محل حادثه شدم 

را  ه خرد شده بود پيدا  ردم « هادسون» ماشين

ماشين به نرده  نار پل اصابت  رده بود پهار 

نفر داخل ماشين بودند اما در محل حادثه تنها 

راننده ماشين گارنيک مليکيان مانده بود او 

اسناد مربوط به سرنشينان را در دست گرفته 

 10000ایستاده بود وقتی او را گشتا از جيبش 

پيدا شد  رو ی حادثه را « والتر» لتمنات و یک 

 شيدم و به یوتخ برگشتا به بيمارستان رفتا 

وری هنوز بهوش بود پایش و یکی از ستون پيشه

فقراتش شکسته بود و سرش نيز آسيب دیده بود 

یحيی زخا سطحی اف نيز بهوش بود ژنرال غالمقلی

-برداشته بود اما پون صورتش زخمی شده بود نمی

وری خواستا در بت  ند من از پيشهتوانست صح

 مورد ت ادف صحبت  ند...

وری پند بار  لمه خيانت را بر در آخر پيشه

سال در ایران 11زبان آورد و گفت :  ه من 

-زندان انفرادی را تحمل  ردم رضاشاه و قوام
السلطنه نتوانستند مرا از پای درآورند ا نون 

 .با این خيانت، آنها به هدف خویش رسيدند

 ند وری پرسيدم پرا پنين ت ور میمن از پيشه

-اینکه ماشين خودت و راننده خودت است...پيشه
وری جواب داد  ه ماشين و راننده هر دو مال 

 یحيی است.غالم

وری به من گفت  ه او هرگز در جلوی پيشه
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نشيند اما این دفعه ماشين و  نار راننده نمی

 او را  نار راننده نشانده بودند.

وری خراب شد در خالل صحبت یک مرتبه حال پيشه

و  مک خواست من بالفاصله به یمليانوف در با و 

 6الی5زن  زده او را در جریان گذاشتا. حدود 
ساعت بعد هواپيما آمد  ریموف معاون وزیر، 

اف معاون وزیر بهداشت و درمان، پرفسور سليا

ذوالفقار محمداف، سرگرد ساریجالينسکی و 

 ن با همين هواپيما رسيدند.پرستارا

پرفسور ذوالفقار محمداف شا ا عمليات جراحی 

وری را به عهده گرفت طبق خواسته من د تر پيشه

خان تاليشينسکی از گنجه و جراح متا ص قاسيا

 اسریان از قاراباغ رسيده بودند.

راننده ملکيان گفت  ه در شب پشت فرمان به 

و برای خواب رفته و باعث ت ادف شده اما ا

اینکه آسيب نبيند فرمان را با تمام نيرو دو 

دستی گرفته بطوری  ه فرمان دو تکه شده پس این 

دهد  ه او در خواب نبوده و قبل از نشان می

 نا  ه این حادثه آگاه بوده من پنين احساس می

حادثه ت ادفی نبوده بلکه عمدا برای به قتل 

یل زیر وری بوده است من براساس دترساندن پيشه

 ام:به این نتيجه رسيده

وری در شب به (هيچ ضرورتی نداشت  ه پيشه1

 متر يلو 90نوخا برده شود راندن ماشين با سرعت

 نيز به هيچوجه واجب نبود.

(او سوار ماشين خود نبوده بلکه با ماشين 2

یحيی برده شده راننده نيز راننده خودش غالم

 اند.نبوده و اینها ت ادفی نبوده

« سر يسوف روبن ميرزیویچ»از این اتفاق پس

رئيس ک. گ. ب منطقه شاماور به من گفت راننده 

ملکيان، پسر رئيس داشناک ایران بوده و مادرش 

پلياک گات نيز جز  ار نان سفارت بریتانيا 

بوده است به همين دليل، سر يسوف روبن 

ميرزیویچ به ملکيان مشکوک شده شرو  به  ار 

گ.ب آذربایجان استعالم  رده ز ک. ند او امی

گيرد  ه ملکيان به تازگی از ک.گ.ب واب میج

 شعبه ال  آذربایجان دارای  ارت بوده است.

سرهن  فرسوف وزیر امنيت دولت ناجوان بعد از 

ت ادف به من گفت  ه خيلی قبل از ت ادف ماشين، 

او با تلگراف به یمليانوف، وزیر ک.گ.ب جمهوری 
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ده  ه ملکيان مامور اطالعات آذربایجان گزارش دا

اما ک.گ.ب آذربایجان و وزیر آن خارجی است 

یمليانوف خيلی قبل از اینکه این اتفاق بيفتد 

 به مسئله توجه نکرده.

اما مسئله مها این بوده  ه تمام  سانی  ه 

وری بودند بعدا مورد مرتبط با حادثه مرگ پيشه

 آزار و اذیت باقروف و یمليانوف قرار گرفتند

سر يسوف روبن ميرزیویچ رئيس ک.گ.ب منطقه 

شاماور از  ار در ک.گ.ب  نار گذاشته شد و اتن 

های ک.گ.ب مرا نيز از ارگان .مدیر حمام است

 نار گذاشتند در حال حاضر مدیر مدرسه اتومبيل 

فرجوف در ناجوان وزیر بود در حد مدیر  .هستا

اف نوری قلی ،برعکس .یک شعبه تقليل داده شده

ن اتفاق به پست رئيس دبيرخانه بود ولی پس ای

 «داده شد... معاون وزیر ارتقا

 لطي  صمد اوغلو در پایان سانان خود گفت:

البته باید به حقایق دیگری نيز اشاره  رد 

وری پس از زخمی شدن اصرار داشت  ه پيشهاین

 20 ه پسرش را بر سر بالينش بياورند و پسر

د حدا ثر در عرض آباد بواش در  يروفساله

توانست خودش را به پدرش برساند یکساعت می

وری توجه نکردند اما آنان به این خواهش پيشه

-ترسيدند  ه پيشهعلت آن معلوم بود آنان می
وری عمدی بودن ت ادف را به پسرش بگوید...در 

اند وری را  شته نا  ه پيشهنهایت من فکر می

دليلی در  اما اینکه په  سی او را  شته من

 .484دست ندارم

خاطرات مربوط به »نوروزاف نيز در  تاب 

وری  به عمدی بودن حادثه ت ادف پيشه« ایران

 نویسد:تا يد  رده می

-وری ت ادف  رده خوب می ه پيشه در آن جاده
شناسا  امال جاده هموار و بدون پستی و بلندی 

است و آسفالت شده است حاشيه جاده نيز 

-وری به دوستانش و فدایید پيشهسنگچين شده بو
زد و به آنان در مبارزه ها زیاد سر می

داد اما هميشه با ماشين خودش اميدواری می

یحيی  رد اما این بار با ماشين غالممسافرت می

وری در  رده ...در سفرها هميشه پيشهسفر می

نشسته اما این بار برخالف عادی عقب ماشين می

ه نشسته بوده...در اننداش در  نار رهميشگی



 302 انکار و مقاومت.../    

د راه افتاده بودند و ت ادف صب 6گنجه ساعت 

-نيز یک ساعت بعد از حر ت اتفاق افتاده و می
گویند راننده را در پشت فرمان خواب برده 

اما در روزهای تابستان راه افتادن در ساعت 

صبد پندان ها زود نبوده و  سانی  ه صبد  6

ر آن ساعت شوند پرت زدن دزود مشغول  ار می

  485پندان معمول نيست...

اجازه  1326خرداد 10وری  در با  شته شدن پيشه

خاک سپاری او در با و داده نشد از این رو جسد 

اش در را بدون سر و صدای اضافی در باغچه یيالقی

حتی اجازه  ،به خاک سپردند. پس از آن«پوزوناخ»

ن ب سن  قبر داده نشد و روی قبر او را گلکاری 

 دند تا محل قبرش مشاص نشود.  ر

وری ، بالفاصله پس از شنيدن خبر مرگ پيشه

ماموران وزارت امنيت دولتی آذربایجان شوروی 

بازرسی  ،اتاق  ار او را در اتحادیه نویسندگان

های او را ضبط  ردند در بين این و نوشته

 تاب دو جلدی تاریخ جنبش   اغذها، دستنوشته

شد البته ران دیده میدمکراتيک آذربایجان ای

جلد دوم هنوز  امل نشده بود در هر دو جلد 

شود. در نامه پنج  تاب، مهر ک.گ.ب دیده می

ای  ه بوسيله  ميته مر زی حزب  مونست صفحه

ی  به آذربایجان به مسکو فرستاده شده م طفی

مشکوک بودن  امل حادثه اشاره  رده این تنها 

 ه به مشکوک اشاره از مقامات عالی حزب است 

مقام مسئول  .وری  دتلت داردبودن مرگ پيشه

ک.گ.ب در آذربایجان شوروی  ه به تحقيق در 

وری  پرداخته بود هنگام انجام مورد مرگ پيشه

دادن سفر ماموریتی خود به مسکو به علل 

شاهدان مراسا دفن جسد 486.نامعلومی  شته شد

باغ از هر طرف در »اند  ه وری نيز گفتهپيشه

ح ار ماموران بود ما به ساتی توانستيا خود را 

وری  به داخل باغ برسانيا البته پس از دفن پيشه

 «487.نيز ورود به باغ ممنو  شد

توان های بات میای  ه از این نوشتهنتيجه

عمدا به قتل  وریرسد پيشهگرفت اینکه به نظر می

ها موارد متعددی رسيده است پرا  ه در آن سال
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خورد  ه در ت ادفات ساختگی از سوی میبه پشا 

اند اما آیا باقروف در حا ميت سر به نيست شده

قتل او مشار ت داشته یا نه؟ از یک طرف در 

 وریمحا مه باقروف مشار ت او در قتل پيشه

وری  پنين روابط باقروف با پيشهاثبات نشد و ها

 هميشه حسنه و دوستانه بوده است.

ماند نجا همچنان باقی میاما سئوالی  ه در ای

-اینکه اگر مقامات  رملين ت ميا بر حذف پيشه
گرفته باشند مگر امکان دارد  ه باقروف در  وری

پنان جایگاه باتیی  ه قرار داشت از این مسئله 

خبر بوده باشد به هر حال، امکان دارد  ه بی

اش در این قتل دست داشته حتی عليرغا ميل باطنی

 اشد. یا سکوت  رده ب
اي در وري را پس از مرگش، ابتدا در باغچهپيشه

كيلومتري باكو( دفن كردند اّما  45شهر بزونا )

هاي ایرانيان تبعيدي با دفن به خاطر ماالفت

وري در آن محل و اصرار آنها، باعث شد جسد پيشه

آذر، مقامات  21در بيستمين سالگرد 1965كه در 

ده و به وري را بيرون آورشوروي جسد پيشه

گورستان فاري باكو كه مدفن قهرمانان و بزرگان 

ادبي و هنري و نظامي این جمهوري است منتقل 

كنند مزار جدید او با یک تابوت بتونی ما وصی 

درست شده بود تا بعدا در زمان تزم، انتقال 

هایش به تبریز امکانپذیر گردد. از استاوان

از جنس  آید  ه سن  قبرشاسناد فرقه پنين برمی

تنی  از ا راین  50گرانيت و مرمر به وزن 

 488.آورده شده بود

ا نون در سمت راست این گورستان، گور  او با 

خورد و تقریبار در روبروي اش به پشا ميمجسمه

قرار دارد. پسر  دانشيان یحييگور  او گور  غالم

سال 20زمان مرگ پدر  او )داریوش( نيز  ه در

داشت  با دخترعمه خود ازدواج  رده به آلمان 

مهاجرت  رده و به راهي كامالر متفاوت از راه 

م ور رحمانی، سرخورده و  پدر رفت و زنش مع ومه

داری را برای بازگشت به های دامنهتالش ،زخمی

بهمن  ۱۸ایران آغاز  رد و سرنجام در در 

اک در ایران تالش ساو489.به ایران بازگشت۱۳۴۶
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 رد برای استفاده تبليغاتی او را به م احبه 

 با روزنامه زن بکشد اما موفق نشد.

استالين نه اولين و نه آخرین رهبر در تاریخ 

بوده و خواهد بود  ه برای رسيدن به منافع خود 

حمایت  رده و پس از منقضی شدن  هاییاز جنبش

ربانی را قها نيز بدست خود آن انتاریخ م رفش

های تراژیک، تاریخ  ند پرا  ه این ق همی

در این شکی نيست  ه  اما درازدامنی دارند

به خاطر انتقادات تندش از رهبران  وریپيشه

ها پيش، روی روسيه، حتی از شاص استالين از مدت

دست سران  رملين مانده بود و او نيز به مانند 

-محمدامين رسولپون رهبران دیگر آذربایجان 
اده، نریمان نریمان   ه زمانی ان  قومگرایی ز

 شان خورده بودند طرد شده بود.بر پيشانی

اما در هر حال در این شکی نيست  ه این دوتا 

ای در بوجود ميرجعفر نقش اصلی و تعيين  ننده

آوردن فرقه دمکرات بازی  رده بودند یکی در 

 این سوی ارس در روستایی در خلاال در

اندک در آنسوی  ایییکی به فاصلهو ش 1272م/1893

متولد شده بود هر ش 1275م/1896ارس در قبا در 

بودند  رک و از شيفتگان و رهبران  مونيسادو ت

شان بود اما دست از لحاظ سنی سه سال فاصله بين

تقدیر گویی برای هميشه سرنوشت آنها را بها 

سالگی به طرز  54سال پيش در 9گره زده بود یکی 

سال بعد، آن 9ته شده بود و ا نون مشکو ی  ش

سالگی به محا مه  شيده شده و 59دیگری در سن 

. یکی از اتهاماتش نيز دست 490تيرباران شد

!... اما با هداشتن در قتل ميرجعفر اولی بود

حال هيچکس به اندازه او آگاه نبود  ه پرا این

پرا و پگونه  ،و پگونه فرقه دمکرات بوجود آمد

کس به اندازه او آگاه نبود  ه هيچ ،از بين رفت

اما در روز  وری  پگونه و پرا  شته شد،پيشه

 رد بيشتر دادگاه، او در عالا خودش سير می

 رد و دادگاه را نه محکمه  ه مضحکه تلقی می

سرانجام نيز باشی از حقایق تاریای را برای 

 هميشه با خود به گور برد.
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ن، براي پس از مرگ استاليم 1956دادگاه در سال

محاكمه باقروف و سرلشكر آقاسليا 

اف)وزیر كشور جمهوري آذربایجان( و آتاكيشی

سرلشكر یميليانوف)رئيس ك.گ.ب. جمهوري 

آذربایجان( تشكيل شده بود در جریان محاكمه 

طول كشيد او به عنوان متها  روز 12باقروف كه 

درجه اول به جرم كشتار، شكنجه و تبعيد 

 ه در آن « افیامن یوس »د. شماالفان محاكمه مي

زمان در دادگاه حضور داشته و در دفتر 

ها  رده سالدادستانی به عنوان رئيس باش  ار می

-ای در مورد محا مه باقروف میبعد در م احبه

در تمام جلسات دادگاه حضور داشتا »گوید: 

باقروف خيلی مریض بود زیر بازوهایش را گرفته 

ای ما هيچ ترس و واهمه ردند اوارد دادگاه می

ها در مقابل هزاران هزار و حتی مليون« نداشت

انسان  شته شده و تبعيد گشته و  ود ان یتيا 

گفت:  رد تنها میمانده، هيچ  دام را انکار نمی

-در آخر صحبت «من به آن نظام اعتقاد داشتا»

هایش گفت  ه  شتن من نباید ب ورت تيرباران 

ن هستا  ه شقه شقه باشد بلکه من شایسته آ

در مسکو 1956می7سرانجام در  او«. بشوم

 491.تيرباران شد

وری، ميرداماد در وقت تولد ميرجعفر پيشه

منجا و پيشگوی روستایشان در حق وی به پدر و 

ای خواهد او زندگی پر مااطره»مادرش گفته بود 

داشت برای دور نگهداشتن او از گزند روزگار به 

ش برنج و گندم صدقه دهيد مدت هفت سال، ها وزن

 «.و والدینش نيز پنين  رده بودند...

اما پيشگوی روستا باید به آن مطلبی اضافه 

گرا، متواضع و رنج  شيده  ه  رد: مردی پپمی

اش خواهد های بسياری در زندگیها و نا امیشکست

هایش ها، نه دشمنانش دید و مسبب اصلی نا امی

عمال  انگلستان یا پون نظام سلطنتی ایران یا 

داری، بلکه از سوی دوستان آمریکای  سرمایه

اش خواهد بود و او استاد عبرت نگرفتن از روسی

اش در حق خود و بار رفقای روسیتاریخ خيانت

 مردم خود خواهد بود!.
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شاید در آن لحظات آخری  ه بر روی تات 

بيمارستان، غرق در خون و خنجر دوستان نشسته 

نتظار دیدن تنها پسرش بود و برقلب، پشا ا

بجا آوردن این آخرین مقامات امنيتی روسی از 

 ردند غمگينانه، اش نيز دریغ میخواسته ساده

بارها این شعر شاعر عرب را زیر لب زمزمه  رده 

 باشد:

 یک زمانی برادرانی داشتا من »

به آنان به مانند پيراهنی از زره فوتدین اعتماد 

 داشتا! 

 بينا  ه میاما امروز 

 اند، همگی دشمن من شده

 دیدم آنان را به مانند تيرهای نوک تيزی می

 واقعار پنين بودند

 « اند!اما اینک قلب مرا سوراخ  رده

 

 
 های مالمصطای بارزانیآوارگی ب 21

 

                                                                  

 از آن خود ندارند  ه وطنیوای به حال آنانی

                                                                                                              

   نيچه

ها در نقده بودند  ه سرهن  غفاری به بارزانی

نمایندگی از طرف سرتيپ همایونی وارد نقده شده 

هد  ه برای خواضمن مذا ره با بارزانی از او می

مذا ره به تهران بياید. م طفی بارزانی با شيخ 

احمد  ه رئيس روحانی و برادر بزرگ او بود 

مشورت  رده با صالحدید او موافقت  رده و در 

آذر به مهاباد آمده پس 29معيت سرهن  غفاری در 

از دیدار با ژنرال همایونی، به همراه سرهن  

م تهران غفاری، ميرهاج و عزت عبدالعزیز عاز

آرا و قوام مذا ره رزم گردد تا با شاه ومی

به افراد ایل سفارش  رده بود  ه اگر  492. ند

تا ده روز از تهران برنگردد بر عليه ارتش 

 ایران وارد جن  شوند.

این مذا رات برای هر دو طرف ض روری ب ود از 
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خواست وارد درگيری با یک طرف، حکومت ایران نمی

ورزیده بارزانی گ ردد   ه قوای متهور و بسيار 

ه ای عثم انی و سابقه مبارزاتی طوتنی با دول ت

عراق داشتند و از طرف دیگر، ب ارزانی ني ز در 

پی اغتنام فرصت بودند تا بهار سر برسد پرا  ه 

در ميان برف و بوران و انسداد راهه ا، امک ان 

ها و زنان و  ود ان سات حر ت به همراه خانواده

 پيشنهاد شد: بارزانی سهن به در تهرا بود.

ه ای خ ود را تحوی ل راه حل اول اینکه، س الح

داده تا به هم راه خ انواده و ایلش ان   ه در 

 در واق ع الون د، نفر بودند در منطق ه10000 حدود
راه حل دوم اینکه،  همدان اسکان یابند. نزدیكي

ه ا س ابقه محکومي ت  سانی  ه در ميان بارزانی

ده د در ا اج ازه م یدارند دولت ایران به آنه 

ایران بمانند ولی بقيه خ اک ای ران را تالي ه 

-فورا با خ انواده ،نمایند. راه حل سوم اینکه

های خود همگی خاک ای ران را تالي ه   رده ب ه 

 493.عراق بروند

بهم ن ب ه اتف اق س رهن  9م طفی بارزانی در 

غفاری برای مشورت با برادر بزرگش شيخ احمد  ه 

گردد ظاهرا پس از ده برمیرهبر قبيله بود به نق

مشورت، راه حل سوم یعنی بازگش ت ب ه ع راق را 

 نند. دتیل متعددی وج ود داش ته   ه انتااب می

توانس ته ب ا دو  پيش نهاد دیگ ر  بارزانی نم ی

اش حکومت ایران موافقت  ند یک ی از دتی ل مه ا

این بوده  ه در بين نيروهای او افسرانی عراقی 

د داشته  ه برعليه حکوم ت و همچنين ایرانی وجو

خودش  ان جنگي  ده بودن  د و مجازاتش  ان از س  وی 

شان مرگ حتمی بود همچنين، خود  م  طفی هایحکومت

بارزانی نيز نسبت به حکومت ایران ب دبين ب ود 

در نتيجه، او تا آمدن بهار، سه ماه در اشنویه 

 ن د از سپری  رده سپس به همراه افرادش سعی می

 494.ایران خارج گردد

يمس  اراحمدی در ته  ران  ميس  يونی مر   ب از ت

آرا رئ يس س تاد ارت ش و وزیر جن ، تيمسار رزم

وزیر امور خارجه در وزارت دارائی تشکيل ش د و 

پس از مذا راتی ت ميا گرفته شد   ه پ ون ای ل 
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بارزانی مایل به قبول تابعيت و اسکان دائا در 

اند در نتيجه،  ميسيون ت  ميا گرف ت ایران شده

الحساب مبلغ سه ملي ون لایر ب رای هزین ه ی ک علی

ماهه افراد بارزانی اخت اص دهد همچنين، تهي ه 

وسایل حر ت آنها فعال در محلی موقتی فراها شود 

تا بعدا در نقاطی مناسب اسکان داده شده و ب ه 

هيئ ت  495.داری اشتغال ورزندامر  شاورزی و حشا

وزیران ضمن تایيد ت ميا  ميسيون ب رای اج رای 

دارد    ه  ميس  يونی مر   ب از مق  رر م  ی»آن

نمایندگان وزارت جن  و دارای ی و  ش ور هرپ ه 

زودتر به نقاطی  ه افراد ایل فعال سکونت دارند 

حر ت نم وده و در خل ع س الح و پرداخ ت وج ه و 

سرشماری و تامين اعاش ه و تهي ه وس ایل حر  ت 

آنها به نقاط مناسب اقدام و نظارت  امل بعم ل 

 «496آورند

نظ رش  ،گشت از ته رانمالم طفی پس از باز اما

العج ل بهمن مهل ت ض رب15تغيير یافته بود روز 

شد وقتی زم ان ها تمام میستاد ارتش به بارزانی

مهلت سپری شد س رتيپ هم ایوني در نق ده از وي 

خواست كه در اسر  وقت ت ميمي را كه در ته ران 

گرفته شده بود، به اجرا در بي اورد، مالم  طفي 

ساعت مهلت خواس ت ت ا ش يخ احم د را  24ي از و

ببيند و نظر وي را نيز در این رابطه جویا شود 

مالم طفي پس از دیدار با شيخ احمد، به همایوني 

پاسخ داد كه شيخ احم د زیرب ار ت  ميا ته ران 

 رود.نمي

رسد كه مالم طفي خود ني ز پيش نهاد به نظر مي

-تهران را نپذیرفته بود، ام ا در ته ران نم ي

خواست این نظر را به طور شفاف به دولت ای ران 

ابراز نماید و اعالم آن را به ت أخير انداخت ه 

بود تا پس از بازگش ت و جس تن از خط ر، آن را 

او منتظر سپری ش دن زمس تان و ب از  .علني كند

ها سه م اه زمس تان را شدن راهها بود. بارزانی

در اشنویه گذراندند اما به اواخر اسفندماه  ه 

سيد حمالت ارتش ایران برای بيرون راندن آنه ا ر

اس فندماه  21 ها ازبارزاني .از منطقه آغاز شد

در پن دین منطق ه ب ا 1326ف روردین  24تا  1325
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نيروه  اي نظ  امي ای  ران درگي  ر ش  دند و ای  ن 

ه    ا در اس    ناد ماتل      وزارت درگي    ری

 شور)ژاندارمری( ایران منعکس ش  ده   ه البت ه 

ه ای ارت ش تلفات و شکس ت بدون اینکه به ميزان

 شاره شده باشد.ا

برخ ي رؤس اي عش ایر مانن د   ،در این زم ان 

ه ا بي  كه پيش تر ب ا ب ارزانيرشيدبي  و نوري

متحد بودند تسليا ارت ش شاهنش اهي ش دند حت ي 

فراتر از آن، راه مزدوري در پيش گرفت ه و ب ه 

اولين برخ ورد در  .ها پرداختندجن  با بارزاني

رخ داد  ه جزیی ب ود ام ا « ورترگه»اسفند در24

در ن الوس)واقع 1325اس فندماه  26جنگی شدید در 

در بين نقده و اشنویه( روي داد   ه در آن ی ک 

در ای ن  .گردان پياده ایرانی تقریبا متالشی شد

افسر و  5سرباز كشته شدند و  12جن  ی  افسر و 

-سرباز نيز به اسارت ب ارزانی300درجه دار و 17

این شكست ارتش ایران بازت ابي  497.دندها در آم

گسترده داش ت. ب ر طب ق گ زارش فرمان ده هن   

ژاندارمری اروميه، درگيری بين طرفين بار دیگر 

در ارتفاعات جنوبی و غرب ی 1326در دوم فروردین

آباد رخ داد  ه در طی آن، ارتفاع ات ب ه شيطان

ه ا آید اما دو نفر از ژاندارمت رف ارتش در می

ها و مهمات آنه ا ها سالحوند و بارزانیش شته می

درگيری دیگر در روز س وم  498برندرا به یغما می

نف ر از 14فروردین روی داد   ه در نتيج ه آن، 

ها تن دیگر به اسارت بارزانی16ها  شته و ارتشی

 499.در آمدند

 ه  ایل غيرنظامي همراهان 1326فروردین  24روز در 

ر ارشد مالم طفی احمد براد با شيخ ا ثریت داشتند

 دولت عراق به را از رودخانه گادر گذشته خود
باشش دولت  اميد به  نيز  ردند. مالم طفي تسليا

احمد  شيخ با كه افسري پهار اعدام داشت اما عراق

بودند باعث شد  ه او از عراق  كرده تسليا را خود

 .نداشته باشد شوروي جز رفتن به  راهي بازگشته و

 به پناهندگي دادن به  مایل نيز انایر و تركيه پون

پرا  ه تا این زمان، او با  500نبودند آنها
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قوای سه  شور عراق، ایران و تر يه جنگيده بود 

نفر از نيروهایش  ه  500پس مجبور شد به همراه 

همگی مردان جنگی بودند از مرز عراق بسوی 

شوروی حر ت  ند در این راهپيمایی شورانگيز  

 شد آنان در ماه طول می دودوباره  ه حدود 

درگيری متعدد با قوای ایران، عراق و تر يه 

بارها وارد خاک تر يه و عراق شده سپس به 

گردند و سرانجام در پنجا ایران باز می

از مرز تر يه وارد ایران شده و  1326خرداد

بسوی شهرستان ما و، مرز ایران و روسيه، پان د 

-ام با درگيریروز  ه تو 20 يلومتر را در عرض

-های متعدد با ارتش ایران بوده راهپيمایی می

 رسند.خرداد به رود ارس می26 نند تا اینکه در 

شاه  ه در این زمان در حال دیدار از شهر 

خرداد داده 16در دستوری  ه در  هاردبيل بود

ها و عملکرد اش از شکستنارضایتی و ع بانيت

ست او در ها  امال پيداارتش در قبال بارزانی

 48تا ها اگر فرماندهان ستون»نویسددستورش می

ها تماس نگيرند شدیدا ساعت دیگر با بارزانی

آرا رئيس ستاد ارتش و رزم 501«تنبيه خواهند شد

ژوئن  9 ند اما در نيز دستورات شدیدی صادر می

خرداد در  وه قزلداغ بين خوی و ما و 1947/19

نفری  500 ه نيروهای  آیدمیدرگيری پيش 

شکست ساتی بر ارتش ایران  بار دیگر،بارزانی 

 31سازند، تلفات ارتش پنين ذ ر شده: وارد می

ها برخی زخمی. و در بين زخمی 35 شته و 

سربازان سه یا پهار گلوله خورده و سروان 

باردنيا فرمانده گروهان نيز در نتيجه انفجار 

ها دو پشا خودش را از دست داده بود اما نارنجک

ها تنها دو نفر جان باخته بودند. در از برزن

خرداد نيز گردانی از ارتش در جاده ما و 19شب 

ها شده و بوسيله نارنجک، و شوط گرفتار بارزانی

های ای به سرنشينان  اميونتلفات قابل مالحظه

این درگيری در  502حامل سربازان وارد آوردند

السلطنه پنين گزارش فرماندار ما و به قوام

 منعکس شده:
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محترما به عرض حضر اشرف ميرساند طبق اطال  

حاصله بارزانيها از قزلداغ عبور و پس از 

ت ادم مات ری با قوای دولتی  ه منجر به 

تلفاتی از طرفين شده بقریه هاسون وارد و 

 503ساعت در قریه مزبور متوق  شدند...36قریب 

از  1326در پنجا خردادها بارزانیدوباره ورود 

موفقيت  راهپيماییایران و  بهتر يه  مرز

 روز 20پان د  يلومتر را در عرض ه آميزشان 

وارد خاک روسيه  خرداد 26پيموده و سرانجام در 

در تهران انتقادات تندی   ه باعث شد گردندمی

طوریکه در ه ب ،نسبت به عملکردهای ارتش گردد

رتش ایران بالغ ا ،غربیاین زمان در آذربایجان

پندین گردان پياده، دو هن  سوار،  15بر 

  .504!آتشبار و دو گروه نيروی هوایی داشت

 25گروه پان د نفری بارزانی سرانجام در 

خرداد به رود ارس رسيدند بيمار، گرسنه، حتی 

 فشی به پا نداشتند! بجای  فش بر پاهایشان 

-از دیدن وضع  ه های  هنه پيچيده بودندپارپه

شد. سه پوست بزی ت میشان، مو بر تن آدمی راس

را ب ورت خيک درآورده باد  رده و ب ورت  لک 

درآورده سوار بر آن شدند از رودخانه دسته 

دسته عبور  ردند و بقيه نيز از طریق گداری  ه 

پيدا  ردند وارد قلمرو اتحاد جماهير شوروی 

 500گروه  ۱۳۲۶خرداد ۲۶در بدین ترتيب، شده و 

اجوان عبور  رده نطریق از ها نفری بارزانی

وارد خاک آذربایجان و جلفا شده از طرف حکومت 

آذربایجان برایشان  فش و لباس بردند و یک جفت 

بارزانی آوردند اما او  فش خوب ها برای م طفی 

-ا امتنا   رده و گفت از همان  فشز قبول آنها

 . 505اند به او بدهندهایی  ه به پيشمرگان داده

ساله او در 12 یهااز این زمان، آوارگی

تقریبا  متر  .گرددسرزمين شوراها آغاز می

منابعی به زبان فارسی وجود دارد  ه به شرح 

سال حضور او  ه بيشتر در با و گذشته 12این 

 اما منابع روسی و آذربایجانی 506.پرده بردارد

در این زمينه خوب هستند ما وصا، خاطرات پاول 

ای سازمان ه( مامور افسان1996-1907سودوپالتوف )
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( جالب است او همان  سی NKVDاطالعات شوروی)

است  ه شاهکاری پون  شتن تروتسکی در مکزیک را 

در  ارنامه خود دارد  ه بالفاصله او را به 

 فرستند. سراغ بارزانی می

ساله پس از  44براساس این منبع، بارزانی 

سرانجام به  ،های متعدد با ارتش ایراندرگيری

دو نفر  ۱۳۲۶خرداد 24شود ابتدا در یارس نزدیک م

از افرادش وارد روسيه شده و نامه او را به 

 نند اما پاسخ استالين تقدیا مامور مرزبانی می

خرداد، 25ژوئن/16افتاد. صبد مسکو به تأخير می

بارزانی در مرزهای ایران  ه توسط محافظان 

-گردد و میشا ی خود احاطه شده بوده، ظاهر می

ا ره  ند تا با قوای خود وارد اتحاد خواهد مذ

ها فقط ی  جماهير شوروی گردد. اما مرزبان

 وظيفه دارند: اینكه وارد بحث نشوند و كردهایی

اند، توقي   رده و قوانين مرزی را نقض كرده  ه

نفری 160تعداد  ۱۳۲۶ خرداد ۲۶خلع سالح كنند. در 

 ه زخمی بوده و یا گرسنگی امانشان را بریده 

 نند مالم طفی وقتی از رودخانه عبور میبود 

گردد به روی آن گروه اول آتش گشوده مطمئن می

 ند، در نشد روز بعد، بقيه افراد را راهی می

خرداد، وزارت امور داخلی 28ژوئن/19تاریخ 

 ،اتحاد جماهير شوروی در پيامی به استالين

نویسد  ه تعداد ورود آنها را اعالم  رده و می

است. هر په سالح همراه داشتند نفر  499 ل آنها 

 5تفن ،  303شود  ه شامل: از آنها گرفته می

دوربين  13نارنجک،  54،  لت  مری 55مسلسل، 

های خود فشن . آنان باشی از سالح 13000و  شکاری

 زارهای طرف ایران پنهان  رده بودند.را در نی

 ردهای بازداشت شده به ناجوان منتقل شده    

گيرند. آنجا تحت حمایت مرزبانان قرار میو در 

شوند سپس به مدتی در جلفای شوروی نگهداری می

خود بارزانی را از  .گردندآبشرون منتقل می

آنها جدا  رده پس از مدتی  وتاه  ه در  

-شوشای)قراباغ( نگهداشته بودند به با و می

فرستند در اینجا بود  ه به محض رسيدن بارزانی 
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فاصله سودوپالتوف مامور سازمان به با و، بال

آید اطالعات شوروی از طرف آبو وف به سراغ او می

گوید  ه بارزانی خطاب به او و باقروف بارها می

آماده است برای سوسياليسا بجنگد. سودوپالتوف 

 نویسد:در خاطرات خود می

من به عنوان نماینده دولت اتحاد جماهير     

م. این اولين بار شوروی به بارزانی معرفی شد

ست واقعی در زندگی من بود  ه من با یک فئودالي

، بارزانی را یک روبرو شدم. با این وجود

تجربه  سياستمدار با نفوذ و یک رهبر نظامی با

،  ردها سال گذشته 100م. وی گفت: در طول دید

ها ها، ترکبار عليه ایرانيان، عراقی 80بيش از 

بار  60و بيش از  اندها شورش  ردهیو انگليس

 اند.آنها از حمایت روسيه برخوردار بوده

در پاسخ، من اعالم  ردم  ه اتحاد جماهير   

های آموزش ،شوروی آماده است تا افسران وی

های نظامی ما ای را در مدارس و آ ادمیویژه

دریافت  نند. به او اطال  دادم كه اسکان كردها 

ی است تا از آذربایجان به آسيای ميانه موقت

زمانی كه شرایط بازگشت آنها به كردستان عراق 

 507فراها گردد ...

اما در اینجا سودوپالتوف در خاطرات خود     

 ند و اینکه آباكوموف به نقطه جالبی اشاره می

به من سپرده بود  ه به هيچوجه در مورد موافقت 

استالين برای تح يل  ردهای بارزانی در مدارس 

جعفر باقروف در ميان نگذارم! نظامی را با مير

شود باقروف علت آن در ادامه خاطرات روشن می

خواست از وجود  ردهای بارزانی برای تثبيت می

اوضا  در آذربایجان ایران استفاده  ند. اما 

تواند  ه بارزانی میدر مسکو فرض بر این بود 

بلکه در عراق و برای سرنگونی  نه در ایران،

 به انگليس مفيد باشد. رژیا عراق وابسته 

اما آنچه مقامات روسی را به تعجب        

داشت  يش شا يت و پرستش مالم طفی توسط وامی

پرستيدند! همراهانش بود  ه در حد خدا او را می

بنابراین، برای از بين بردن و یا سست  ردن 

این رابطه، رهبری اتحاد جماهير شوروی تالش  رد 

انی جدا كند تا كردها بارز م طفی كردها را از
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های را به جامعه مدنی جذب كند! تعدادی از آدم

خود را داخل آنها  رده و برای تبليغات 

اصال  مونيستی در بين  ردها  وشيدند اما 

آميز نبود پرا  ه گوش  ردها برای غریبه موفقيت

 ها بسته بود! 

گوید در همين رابطه، پاول سودوپالتوف می

ند یک خبرپينی به محفل هنگامی  ه در تاشک

بارزانی فرستادیا اما بزودی این شاص  ال 

 ناپدید شد!.

ای به رهبر ، بارزانی نامه1947در ا تبر 

ایجان ميرجعفر باقروف ارسال های آذرب مونيست

 د: موارد زیر را خواهش  روی  رد و از 

. به من اجازه بدهيد تا با حاميانا دیدار 1

  نا.

 ی آموزش آنها.. ایجاد شرایط برا2

 . سازماندهی پاپ یک ماهنامه.3

. ارائه شکایتی به سازمان ملل در مورد 4

قبال  ردها در پيش در ای  ه سياست ناعادتنه

 گرفته شده.

 . تشکيل جلسه با استالين.5

شود در اما به تمناهای او ترتيب اثر داده نمی

آبان بارزانی نامه دیگری به 23نوامبر/ 15

وف نوشته ضمن ستایش باقروف به ميرجعفر باقر

 نویسد:می« رهبر ملل شرق»عنوان

ما واجب دانستيا كه سرنوشت خود را با كشور   

اتحاد جماهير شوروی پيوند زنيا، زیرا این 

هاست... وی در گاه آزادی و اميد خلقتکيه ،قدرت

به رزمندگان »خواهدپایان نامه از باقروف می

ار پریشان، نااميد نهضت آزادی كه در وضعيت بسي

 508«و تحقيرآميزی قرار دارند، توجه كنند

مشکوک  هابه رهبر  رداما ميرجعفر باقروف    

بود پرا  ه م طفی بارزانی در زمان اقامت در 

جلسات متعددی با  ردهای سا ن در  ،آذربایجان

اینجا برگزار  رده و بارها برای آشنایی با 

ه، حتی با ایروان رفته بود ردهای ارمنستان به 

وی ، آثار نویسندگان و شاعران  و پيشنهاد تالش
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و یک رادیو  ردی   رده در با و منتشررا  رد 

در آن  همچنين، .در ایروان افتتاح شده بود

زمان دانشکده زبان  ردی در دانشکده پداگوژی 

انتشار  جهت ایایروان افتتاح و  ميته ویژه

 انادبيات  ردی در انتشارات دولتی ارمنست

 همگی )آرمگوزیزدات( تأسيس شده بود عالوه بر

اینها، باش  ردی اتحادیه نویسندگان ارمنستان، 

گروه مطالعات  ردستان در آ ادمی علوم 

 را ارمنستان و دانشکده  رد در دانشگاه ایروان

ایده   رده بود و باتتر از تمامی اینها،تأسيس 

بارزانی بازگرداندن منطقه خودماتار  رد در 

 .ذربایجان بود  ه باقروف از آن نفرت داشتآ

 ردستان »همچنين، در قلمرو تپين و  لبجار 

وجود داشته. ایده بازسازی این ساختار ، « سرخ

 ه بعدار از بين رفت، ها در مسکو و ها در با و 

 با نگرش منفی روبرو شد.

ای و همچن  ين، ب  اقروف از رواب  ط قبيل  ه   

ده  ا راض ی نب ود سلسله مراتب سنتی در ب ين  ر

البته بارزانی یک درخواست مها دیگری نيز داشت 

این  ه، پس از بازگشت به عراق، استالين از او 

 ن د. ام ا از  حمایتبرای تأسيس یک  شور  ردی 

آید كه استالين به خاطرات سودوپالتوف پنين برمی

 ن د ای نداشته. بارزانی اعالم میاین ایده عالقه

عليه مقامات ایران ادامه   ه ق د دارد به نبرد

دهد و دولت شوروی اسلحه، مهمات و شرایط آموزش 

برای او فراها  ند و اجازه بازگشت ب ه ای ران 

را بدهد اما این درخواس ت آخ ری ب رای ه ر دو 

رهب   ری ه   ا در مسکو)اس   تالين( و ه   ا در 

. علت آن مش اص اس ت بودبا و)باقروف( خوشایند 

! پرا  ه آیدمی پون باز پای مسئله نفت به ميان

سادپيک  ب  ورت نس يه بس ته -قرارداد نفت قوام

شده بود و در صورت ت ویب مجلس پانزدها ای ران 

 ۱۳۲۶مه ر  ۲۹ش د و مجل س پ انزدها در می قطعی

سادپيک  را رد  رد و داغ  امتياز -قرارداد قوام

زرگ نش اند. ب  ر دل خ رسنفت را برای هميشه ب 

دپيك  كه ق بالر، گردید، سا  ه قرارداد ردهنگامی

« سياستمدار ب زرگ خاورميان ه»السلطنه را قوام
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ناميده بود این بار مقامات ش وروي ض من حم الت 

 ناميدند!« رجل مرتجع»شدید، او را 

در این زمان بار دیگر، در  نار تکاپوهای 

ین فرقه دمکرات  ردهای بارزانی، پروندة مهاجر

ب. گذشت و افراد مشا ي نيز از دیدگاه ك.گ.

براي آینده انتااب شدند تا امكانات تزم در 

جهت آموزش آنان فراها شود در مرحله اول، ی  

نفري را به مدرسة حزبي فرا خواندند  100گروه 

 .تا با آموزش ماركسيزم لنينيسا آشنا شوند

رونق « صمدورقون»دفتر مركزي فرقه در خيابان 

گرفت و كار رادیو و روزنامه آذربایجان نيز از 

شد. رادیو همان كادر خود را ن جا اداره ميهمي

آذر گوینده باش پشا :در تبریز به همراه داشت

آذربایجاني، علي گالویژ گوینده باش كردي و 

كرد. مسئول حاتمي نيز باش فارسي را اداره مي

 كل تبليغات رادیو همراه با نشریه آذربایجان

 . 509ریا بودبه عهده محمد بي نيز

يرجعف ر ب اقروف)دبير ح زب در همين زم ان، م

 مونيست آذربایجان( به استالين پيش نهاد   رد 

های در یکی از اردوگاه نيز ه نيروهای بارزانی 

ساحل دریای خزر برای آموزش نظامی منتقل ش وند 

افس ر  25نهاد موافقت   رده و مسکو با این پيش

های مسلد شوروی به همراه تجهيزات نظ امی، نيرو

ب  ارزانی را ب  ه عه  ده آم  وزش پان   د ني  روی 

 .510گرفتند

افت  د او در آدم ی  اد س  ان    ارل م  ار س م  ی

-م ی« هجدها برومر لویی بناپ ارت»ابتدای  تاب
شود ب ار حوادث در تاریخ دوبار تکرار می»نویسد

« اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت  م دی

و این بار مث ل اینک ه، تش کيل دوب اره فرق ه 

رزانی ب  ورت  مي ک دمکرات و آموزش  ردهای ب ا

 شد!.تکرار می

در  نار عدم ت ویب قرداد نفت ایران و روسيه 

، حکومت ایران 1326مهر29توسط مجلس پانزدها در 

مرزی متعددی جهت جلوگيری  ست به اتااذ تدابيرد

و در منطقه آذربایجان  زدهالعمل شوروی از عکس

و  ردستان در خ وص  نترل افراد باقيمانده از 
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ی فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری هاحکومت

 داری را آغاز  رد.های دامنهمهاباد،  وشش

از با و  1326آذر 12 نسولگری ایران در تاریخ 

در گزارشی محرمانه در مورد تحر ات افراد فرقه 

ها به وزارت امور خارجه دمکرات و بارزانی

 نویسد:ایران، پنين می

جلس پس از رد قراداد شر ت نفت از طرف م

شورای ملی با اجرای تحریکات ماجراجویان 

فراری ایران را تقویت نموده و بيش از پيش 

به آنها  مک و مساعدت  رده در وضعيت آنها 

های پاپ بهبودی حاصل شده ...در روزنامه

اند  ه آذربایجان ایران باد وبه بيان نموده

جزو آذربایجان قفقاز و آذربایجان جنوبی نام 

برای این منظور به نشر مقاتت و اند...نهاده

طرف  اتهامات و تبليغات و نشان دادن فيلا آن

ارس قناعت نکرده استاسيون رادیوی سری را در 

بيزوآباد نزدیک مرد ان تاسيس و مرتبا تحریک 

 نند و به ماجراجویان نيز دستور و تهدید می

داده شده روزنامه را نيز پاپ و انتشار دهند 

-های مزبور را با وسایلی میهیقين است روزنام
خواهند در نقاط آذربایجان و  ردستان منتشر 

نمایند...فرقه دمکرات را  ه تقریبا از بين 

رفته بود ایجاد  رده و جلسات خ وصی آنها در 

العاده هر هفته یکبار غير از مواقع فوق

 511شود...تشکيل می

-نویسد  ه روساین گزارش محرمانه در ادامه می

بين افراد و رهبران فرقه بيشتر به پهار ها از 

نفر اعتماد و نظر دارند این پهار نفر عبارت 

ریا از  اویان، پادگان، غالم یحيی و محمد بی

ای برای رسيدگی به  ارهای هستند و اداره

یحيی دانشيان فراریان فرقه تحت ریاست غالم

 ایجاد شده...  

در  ن راله بهنام سر نسولگری ایران در با و 

ضمن رصد تحر ات  1326آبان21گزارشی به تاریخ 

ها در خاک روسيه افراد فرقه دمکرات و بارزانی

 نویسد:می

 ليه متجاسرین آذربایجان در باد وبه اقامت 

دارند و مورد مهر و محبت اوليای امور 
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های باشند طایفه بارزانیآذربایجان قفقاز می

و   رد عراق ها در این نواحی سکونت دارند

اند و غالبا آنها را به خدمات نظامی گماشته

مالم طفی بارزانی لباس افسری پوشيده و دارای 

درجه نظامی است و فراریان آذربایجان و 

دانشجویانی  ه متجاسرین به این صفحات اعزام 

اند...تجمع این عده در باد وبه مجاور داشته

ایران قابل مالحظه است...با عرض مراتب بات، 

  از هر حيث حائز اهميت بوده و احتمال اوضا

رود به عنوان دلسوزی برای اهالی قوی می

آذربایجان، مجددا شرو  به تبليغات مضره در 

آن سامان بنمایند بنابراین اقتضا دارد به 

مناطق مرزی بيش از پيش توجه گردد و آمد و 

رفت را  امال تحت مراقبت قرار داده نيروی 

جلب رضایت سا نين نقاط  تزم تمر ز داده و در

و تحبيب نسبت به عشایر و ایالت در آن صفحات 

 512فرو گذار نشود...

جالب اینکه در پایان این گزارش، سر نسول  

 ند  ه اطفال روسای عشایر را ایران پيشنهاد می

در ظاهر به عنوان ادامه تح يل اما در باطن به 

عنوان گروه به تهران ببرند تا عشایر 

« رتکب عمليات برخالف قاعده بشوندم»نتوانند

 ند  ه در نقاط مرزی همچنين، پيشنهاد می

آذربایجان، مامورین از اهالی محل و یا از بين 

ها انتااب نگردد پون  ردها ماال  آذربایجانی

دهند  ردها به اصل و نسب خيلی اهميت می .هستند

مایل هستند  ه استاندار یا فرماندار از »و 

سر «. و از تهران گسيل گردد اشااص برجسته

 ند  نسول در آخر به حکومت ایران پيشنهاد می

 ه به تحبيب طوای  ا راد پرداخته و رضایت 

ا راد با » نویسدآنها فراها  ند و در آخر می

شوند مهربانی و محبت ولو ظاهری باشد فریفته می

توان از آنها در موقع و بدین ترتيب ها می

 .«513استفاده نمود

بته عملکردهای حکومت ایران در این برهه ال

هوشمندانه بوده و در تحبيب و جلب رضایت 

گروههای متنفذ در خطه آذربایجان و  ردستان 

 ه علی من ور گردد بطوری وشيده و موفق نيز می
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در 1326دی 9استاندار آذربایجان یک ماه بعد در 

مورد پيشنهاد سر نسول ایران جهت تحبيب و جلب 

وای  ماتل  در آذربایجان و  ردستان رضایت ط

 نویسد:می

در طرز رفتار مامورین دولت نسبت به سکنه 

آید و بطور نواحی مزبور توجه و دقت بعمل می

-نها ملحوظ است می لی رعایت آسایش و رفاه آ

د طوای  و عشایر  ه مقامات باشد اما در مور

 نظامی مستقيما آنها را تحت نظر دارند بقدری

اند  ه به سای آنها مزایا قائل شدهبرای رو

ای عناصر حد افراط رسيده پنانکه حتی پاره

مشکوک را  ه پندان سوابق خوبی ها ندارند 

مشمول مساعدت نموده به آنها نشان و مدال و 

 514اسلحه داده...

های بارزانی و افرادش بعدها  ه ساواک فعاليت

 نویسد:را در خاک شوروی رصد  رده در گزارشی می
م طفی بارزانی فردی است ب ا اراده آهن ين و 

شا يت قوی  ه برای اجرای مقاص د ش وروی   امال 

مناسب می باشد. پس از پناهنده شدن وی، مقامات 

شوروی بفکر تربيت و آموزش او افت اده و ب رای 

اند. اجرای نيات خود تا نون در ذخيره نگهداشته

او  ه در اث ر جنگه ای  ضمنا سي د نفر همراهان

العاده زبده و ورزیده شده بودند با متوالی فوق

تعليمات  افی ب ورت دستگاه ضربت ق وی درآم ده 

 515است...

ميرجعف  ر ب  اقروف    ه در زم  ان  ع  دم ت   ویب 

ق  رارداد نف  ت ای  ران و روس  يه از س  وی مجل  س 

ه ا ب ه عن وان ني روی ایران، به وجود بارزانی

ایج ان  مکی در  نار افراد فرق ه دمک رات آذرب

ه ا جه ت ، ب ارزانیاوداشت و ب ه خواس ت  نياز

آموزش به  نار خزر منتقل شده بودند اما وقت ی 

شود دیگر باقروف حضور آنها را این نياز رفع می

در آنج  ا ب  ه ض  رر آذربایج  ان تش  ايص داده در 

 ن د   ه بای د ب ارزانی و نتيجه، پيشنهاد م ی

نيروه  ایش از م  رز ای  ران و آذربایج  ان دور 

 .!گردند

این نظر باقروف، بنابر ت ميا شورای  بدنبال 

اوت  9وزیران اتحاد جم اهير ش وروی، در م ورخ 
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گروه بارزانی از با و خ ارج  1327مرداد1948/18

گردن د و شده و به تاشکند)ازبکستان( منتقل م ی

آنها به صورت تدریجی و دسته دس  ته ب ه مرا  ز 

را  ت وان آن ه در واقع م ی گشته الاوز منتقل 

د، باشی از  رده ا در م زار  جمع ی تبعيد نامي

ازبکستان و باش  ی از آنه ا ب ه اس تان آلت ای 

گردند. رهبرشان م طفی بارزانی نيز در منتقل می

ه ا ب ا ای در نزدیکی تاشکند مستقر شد روسخانه

خواس تند فاصله انداختن ميان رهبر و افرادش می

را او با گذشت زمان، روابط سنتی و  يش شا  يت 

ی س ودوپالتوف ما تالشی  ه ب ه نوش تهسست  نند ا

ه ا و گذش ت علي رغا هم ه ت الش فایده بوده وبی

ها به رهبرشان وفادار ماندن د و زمان، بارزانی

های متعددی را ترتيب دادند  ه خواس تار اعت اب

برق  راری رابط  ه دائم  ی ب  ا رهبرش  ان بودن  د. 

 : نویسدمیسودوپالتوف با ناراحتی 

ه ا و در ب ين ب ارزانی های ما برای نفوذتالش

ی از  رده ا توس ط س رویس امنيت ی ب ا جذب یک 

موفقيت روبرو نشد. ما موفق شدیا یک افسر جوان 

  رد، م ا تح  يل م یرا  ه در آ  ادمی نظ امی 

، استادام  نيا، اما پس از بازگشت ب ه تاش کند

او خيلی زود بدون هيچ اث ری ناپدی د ش د. م ا 

 .516نتوانستيا او را پيدا  نيا

نگاری  رده ا، مس بب انتق ال و تبعي د ختاری

 ردهای بارزانی از با و به ازبکستان را بيشتر 

باقروف و البته به یاری تورنتی پاولوویچ بریا 

دانن د رئيس  ميساریای خلق در امور داخل ی م ی

آی د اما از خاطرات پاول سودوپالتوف پنين برم ی

 ه ایده جابجایی كردها از جمه وری آذربایج ان 

زبكستان از ابتدا ت ميا مس كو و اس تالين به ا

ت وان بوده است. از این اخ تالف نظ ر پن ين م ی

استنباط   رد   ه جابج ایی كرده ا از جمه وری 

آذربایجان به ازبكستان، از ابتدا ت ميا مس كو 

ای موق ت یعن ی و استالين ب وده ام ا در بره ه

مقارن با احتمال عدم ت ویب قرارداد نفت ایران 
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  رد ب ه آنه ا ن ب اقروف فک ر م یو روسيه، پو

در نار افراد فرقه دمکرات نياز باشد پس، آنها 

را برای مدتی در آذربایجان نگهداشت اما وقت ی 

شان سپری شد آنها را از آذربایج ان تاریخ م رف

 دور  رد. 

، م طفی بارزانی با رهب ر 1948در اواخر سال 

یوسوپوف مالقات   رد و در آن  مونيست ازبکستان 

نارض ایتی خ ودش را از ش رایط  ، ب ارزانیسهجل

ای ب ا اعالم  رد و از یوسوپ  خواست جلسهگروهش 

اس  تالين ترتي  ب ده  د ت  ا در م  ورد اوض  ا  و 

های آینده صحبت  ند. در واقع، ه ر س در برنامه

پی این بود  ه  الهی از این نمد بس ازد! در آن 

( اتحاد جم اهير ش وروی 50زمان )تا اواسط دهه 

رميانه ق د داشت از  ردها ها در عراق و در خاو

 ه به عنوان متحد خود بر علي ه غ ربها در سوری

استفاده  ند. بارزانی نيز ب ه دنب ال منوی ات 

در «  ردس تان مس تقل»خود یعن ی ایج اد دول ت 

 بود!عراق ایران یا 

ه ای متع ددی ب ه بارزانی از ازبکستان، نامه

داده نویسد اما ب ه هيچک دام پاس خ استالين می

ها به  ند  ه شاید نامهشوند بارزانی فکر مینمی

رسد، بن ابراین وی از زن ی در دست استالين نمی

اش را در خواهد  ه به مسکو برود و نامهمحله می

 آنجا به صندوق پستی بيندازد!. 

گذرد و استالين های سات و تبعيد بسرعت میسال

ا ه ميرد فشار نه تنها ب ر ب ارزانیمی 1953در 

بلکه بر تم امی زن دانيان، تبعي دیان دس تگاه 

ش  ود ام  ا  رده  ای استالينيس  تی برداش  ته م  ی

همچنان در 1337تير1958/23ژوئيه  14بارزانی تا 

مانند و تنها پس سقوط پادشاه في ل ازبکستان می

 گردند.دوم به عراق برمی

مقامات و ماموران امنيتی ایران لحظ ه لحظ ه 

رانش را از شوروی ب ه حر ت م طفی بارزانی و یا

ش رص د 1337سوریه و از آنجا به عراق را در سال

 رده و با توجه به حساسيت و اهميتی  ه ب ر آن 
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ان د های متعددی ارس ال   ردهقائل بودند گزارش

  ه مراجع ت او ساواک در گزارش سری خود از این

يج ق و زادگاه خود ممک ن اس  ت باع ث ته به عرا

وجب اغتشاشات و آشوب د ایرانی و مااحساسات ا ر

و خطراتی برای دولت ایران در پی داش ته باش د 

گوشزد  رد   ه اق دامات احتم الی تزم در ای ن 

مورد صورت بگيرد. وزارت امور خارجه ایران ب ه 

نق  ل از س  فارت ای  ران در بغ  داد در گ  زارش 

گشت بارزانی از ش وروی ب ه محرمانه خود از باز

 نویسد:عراق می

مالم   طفی ب  ارزانی و 1337روز په  ارم مهرم  اه

ش وند و از هم ين ح ات همراهان وارد بغداد م ی

ای زیادی از ا راد سليمانيه و اطراف ب رای عده

اند آن ع ده ا  رادی استقبال او به بغداد آمده

پوش يدند خ ود را ها  ه تا بحال لباس عربی م ی

ای از شود ع دهملبس به لباس  ردی  رده گفته می

-ا سوریه به اس تقبال او م یهای  رد ها تجوان

 517.روند

احمد  ردنيا سر نسول ایران در شهر سليمانيه 

و اربيل نيز در گزارش خود از حال و هوا و ج و 

-ارزانیای  ردنشين عراق به مناسبت ورود بشهره

مقام ات »نویس د   هها ب ه  ردس تان ع راق م ی

-شاهنشاهی در مناطق  ردنشين ایران بر مراقب ت
ه ای جهت خنثی نمودن فعالي ت های خود افزوده و

اق   دامات تزم را مب   ذول « احتم   الی ا    راد

 .518دارند

، 1958ژوئي  ه  14پ  س از انق  الب ع  راق، در 

بارزانی به عراق بازگشت از او ب ه عن وان ی ک 

قهرم  ان مل  ی پ  ان عراق  ی اس  تقبال گردی  د و 

های بغداد ب ه وی بالفاصله یکی از بهترین عمارت

روابط بين بارزانی و اخت اص یافت. در ابتدا ، 

رهبر عراق عب دالکریا قاس ا ب ه بهت رین ش کل 

توسعه یافت ام ا امتن ا  عب دالکریا قاس ا از 

اعطای استقالل به كردستان و روی آوردنش به سوی 

ه ایی ش د ك ه در شوونيسا عربی موجب ایجاد تنش

منجر به سر وب جنبش  ردها شد. ب ه 1961سپتامبر

واره و م ایوس از ه ای آرسد  ه ب ارزانینظر می
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ابرقدرت شرق باید همچن ان ب ه م دت ن يا ق رن 

دیگر، در حسرت بدست گ رفتن سرنوش ت و مق درات 

 خود بمانند تا ابرقدرتی از غرب از راه برسد!
م طفی بارزانی زمانی در دیدار با خروشچ  در 

اشاره به دوران سات اس تالين ب  ه ش وخی گفت ه 

عنی عراق بود: من باید همزمان عليه پنج  شور ی

-، ایران ، تر يه ، آذربایجان و ازبکستان م ی

 ...جنگيدم
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در آرشيو سازمان صفحه  13زبان انگليسی و ترجمه فارسی آن در 

موجود است به این شماره:  اسناد ملی در  تاباانه ملی ایران

5986/230.. 

محمد و رهبران  قاضينویسد: به عنوان مثال فتاح قاضی می.  290

 حضور ای  ه باشد و در جلسه فراخوانده تبریز به جمهوری مهاباد

 شد تشكيل كرد رهبران و دموكرات يفرقه از روساي تعدادي و وريپيشه
باشند و در  آذربایجان تابع كردند كه باید اخطار كردها به هاروس

 اما شد خواهند نابود دستور این از ت مستقل بودن و سرپيچيصور
گفته  قاضي كرده و سي  ماالفت دستور این با قاضي سي  و محمد قاضي

 ماند خواهيا هافارس مطيع باشيا دیگران مطيع باشد قرار بود اگر

http://www.lib.ir/search/author/درک%20کینان%20ترجمه%20ابراهیم%20یونسی/
http://www.lib.ir/search/author/درک%20کینان%20ترجمه%20ابراهیم%20یونسی/
http://www.lib.ir/search/author/درک%20کینان%20ترجمه%20ابراهیم%20یونسی/
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 نزدی  ها به مانتاریاي سوابق و زبان آریا و ما دوي هر نژاد پون

-138-صص پيشين، ، . . .تاریاچه خليل، قاضي، فتاح است...بنگرید به:

اخطار  رده  محمد قاضي به افنویسد قلي. و یا یا هژار می139

 در و كنيد ادغام آذربایجان حزب در درون را خودتان باید كه بوده

 .72ص پيشين، مجيور،  شيا...پيشتيمی شما را غيراین ورت

291  .  A.Məmmədov. BAŞTUTMAMIŞ ÇEVRILŞ.Bakı, «El-ALliance» 

nəşriyyati.2007, s.117. 

 در پایان این  تاب. 46شماره .سند فوق سری  292

 .110، ص 1963 ردستان،  1946ایگلتون، جمهوری  . 293

. بنگری    د ب    ه:وزارت ام    ور خارج    ه، س    ند  294

 .1941دسامبر3مورخه1025248شماره

. تاریخ معاص ر  رد،دیوی د م ک داول،ترجم ه اب راهيا  295

 .412یونسی...ص

 در پایان  تاب. 42.بنگرید به: سند  296

. انگوس وارد، رایزن سفارت آمریکا  ه به همراه خ انا  297

سفری 1325تيرماه 20خود و دوسنت سوزان)رایزن سفارت فرانسه( در

به آذربایجان و مهاباد  رده گزارشی از این سفر تهي ه   رده 

از آن رونوش تی  1325مرداد25 ه در نامه ای از جرج و.الن در 

السلطنه فرستاده این نامه به همراه اص ل گ زارش ب ه به قوام

صفحه در آرشيو سازمان  13زبان انگليسی و ترجمه فارسی آن در 

اسناد ملی در  تاباانه ملی ایران موجود است به این ش ماره: 

5986/230. 

 .51. خاطرات د تر هاشا شيرازی، ص 298

 .68.ص. حکومت  ردستان،نوشيوان م طفی امين.. 299

یه  300 . جه ليل گادانی،په نجاه س ال خ ه بات،ب ه ر گ ی 

 .21 ام،...ص

. بنگری    د به:ش    مار اول و په    ارم روزنام    ه  301

 .۱۳۲۴دی21 وردستان،مورخه 

-ي روزنام  هنویس  د    ه ناس  تين ش  ماره. قاس  ملو م  ی 302

منتشر شد  ه اشتباه 1324دی1946/20ي ژانویه 10در « كوردستان»ي

. مراجعه به خود روزنامه: ش ماره  85صاست پهل سال مبارزه...

،سال اول. تزم به ذ ر است   ه در 1324دی1946/21ژانویه 11اول،

ش  ماره از ای  ن روزنام  ه در ی  ک مجل  د در 92ه  ای اخي  ر س  ال
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-پ  اپ گردیده)بنگری  د ب  ه: روژنام  ه2006س  ليمانيه ع  راق در

،ئام اده  ردن ی 1946ی هه تاوی)1325-1325هاباد،یف وردستانفمه

 .2007ی ژین:صالد و صدیق صالد، سليمانی، بنکه فيقره

. قاضی محمد و جمهوری مهاب اد در آین ه اس ناد،بهزاد  303

 .53خوشحال...ص

. حميد مومنی. در ب اره مب ارزات  ردس تان، ته ران ،  304

 .80.ص1358شباهن ، 

-. غنی بلوریان  ه خودش ج زو ای ن مح  لين ب وده م ی 305
ها سي دوپنجاه آذربایجانیما  ردها پنجاه نفر بودیا و »نویسد

 .83نفر بودند.برگ سبز...ص

 .73. پشدری...ص 306

. بنگری  د ب  ه ت   ویر س  ند: اس  رار محا م  ه قاض  ی  307

محمد...باش اسناد این سند در آرشيو سازمان اسناد ملی ایران 

 .1499-15-116007به شماره...

 .153 ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 308

309  .  https://www.youtube.com/watch?v=D2PzfaBkh9A 

310  .  Farideh Koohi Kamali, The Political Development Of The Kurds In Iran; 

Pastoral Nationalism,Department Of Social Science, New Social Uneversity, New 

York, Palgrave Mcmillan, 2003, P 95. 

در پای ان  11. برای تاسيس پاپاانه بنگری د ب ه س ند  311

  تاب.

 .144 ص پيشين، ... تاریاچه خليل، قاضي، . فتاح 312

. شوق آموختن، آرپيبالد روزولت، ترجمه ص بها س عيدی،  313

 .197، ص1371انتشارات اطالعات، 

. به نقل از: قاضی محم د و جمه وری در آین ه اس ناد،  314

 .52ص

 .73ص پيشين، عه بدولره حمان، . قاسملوو، 315

 .15/11/1324ن، شماره اول، مورخه . روزنامه  ردستا 316

 در پایان  تاب. 11. بنگرید به سند  317

روابط جمهوری  ردستان و آذربایجان، نوش ته ریچ ارد  . 318

 .59-58ص2008آ. موبلی، ترجمه به فارسی، سليمانه،
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.  ردها و  ردستان، نوشته درک  ينان، ترجمه اب راهيا  319

 .123...ص1372یونسی، تهران: نگاه

 .238ه نی...ص. مه د 320

. آذربایجان ایران، آغاز جن   س رد...جميل حس نلی...  321

 .264ص

 .86ص پيشين، حسن، . ارفع، 322

 .132 ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 323

 .214ص پيشين، كریس، . كوپرا، 324

. آذربایجان ایران، آغاز جن   س رد...جميل حس نلی...  325

 .264ص

ان،نوش   ته .رواب   ط جمه   وری  ردس   تان و آذربایج 326

 .48،ص2008ریچارد.آ.موبلی، ترجمهاسمعيل باتياری، سليمانيه، 

. رساله  ارشناسی ارشد: پيدایش و افول جمهوری مهاباد  327

،نوشته س تار امي دی: دانش گاه ب ين الملل ی ام ام خمين ی: 

 .86-85. صص1389پایيز

 .508 ص پيشين، جعفر، . مهدي نيا، 328

ن:اس ناد فرق ه دمک رات همچني126 ص پيشين، درك، . كينان، 329

آذربایجان به روایت دیگر، هادی هاشميان، تهران: تاباان ه و 

 .68-67،صص1394مر ز اسناد مجلس شورای اسالمی،

 در آخر  تاب. 45. بنگرید به سند  330

 .69. اسناد فرقه دمکرات آذربایجان به روایت دیگر...ص 331

 .44. سند  332

 .412. جميل حسنلی...ص 333

 .82 ص پيشين، زاد،به . خوشحالي، 334

 .350. برزویی...ص 335

 .123. ایگلتون...ص 336

 .105. پهل سال مبارزه، قاسملو...ص 337

 .518-517 صص پيشين، جعفر، نيا،. مهدي 338
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 .46. سند  339

، 811. نام    ه رهب    ر، س    ال په    ارم، ش    ماره 340

 ،ص اول.1325شهریور20پهارشنبه،

ملی  . بنگرید به دست خط قوام موجود در: سازمان اسناد 341

ن  2:ب ال    1مح   ل در آرش   يو290005237ایران:ش   ماره ردی    

 .یادداشتهای قوام السلطنه در لندن.174

 .33. بنگرید به سند 342

در پایان  تاب و  35. برای این دیدار بنگرید به: سند  343

 .370-369همچنين: آذربایجان ایران آعاز جن  سرد...صص

 .35. بنگرید به: سند  344

 .33. بنگرید به سند  345

 .496. جميل حسنلی...ص 346

اس  تالين و تأس  يس فرق  ه دم  و رات » . مجل  ه گفتگ  و  347

 - 1386اردیبهش ت « آذربایجان/نویسنده : فرناند شاید راینه،

 .48شماره 

348  .  A.Məmmədov. BAŞTUTMAMIŞ ÇEVRILŞ.Bakı, «El-ALliance» 

nəşriyyati.2007, s.114 

 ب.در پایان  تا 36و  35. بنگرید به اسناد 349

 .33. بنگرید به: سند  350

 .34. بنگرید به سند  351

 در پایان  تاب. 36. بنگرید به: سند  352

 .36. سند  353

زاده، بکوش ش ای، راض يه اب راهيا. خاطرات یک زن ت وده354

 .129-128.صص1381بهرام پوبينه، تهران:دادار،

 .38. سند  355

و عل ي زیب ائي ص . 239افش ار، ص  م جهانش اهلو. ن رت 356

318. 
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ش( به كوشش  1324   1326هاي محرمانه شهرباني ) . گزارش 357

مجيد تفرشي، محمود طاهر احمدي،)تهران: س ازمان اس ناد مل ي 

 .152(، ص 1371ایران، 

 . پاورقي.318، ص . نجفقلي پسيان 358

 .240، ص م جهانشاهلو. ن رت 359

 .241   243، ص انشاهلو، همان. جه 360

 .241   243، ص . همان 361

 .243، ص . همان 362

 .368ص  .... گذشته پراغ راه آینده است 363

-، س  ه6039.  وش  ش، س  ال بيس  ت و په  ارم، ش  ماره 364

 ، صفحه اول.1325ماه اردیبهشت24شنبه

نویسد   ه ای ن خاطرات خود می . جهانشاهلو در35. سند  365

نامه را در تهران سفير روسيه ب رای خوان دن در اختي ار م ا 

وری نویسد  ه وقت ی پيش هگذاشت و سپس پس گرفت جميل حسنلی می

اردیبهشت به  23پس از به نتيجه نرسيدن مذا راتش در تهران در

تبریز بازگشت  نسولگری روس يه در تبری ز نام ه اس تالين را 

 (426وری  رد)آذربایجان ایران آعاز جن  سرد...صشهتسليا پي

وري پ س نویسد كه پيشهمي در ادامه خاطراتش دكتر جهانشاهلو

به من و آقاي پادگ ان »از دیدن تلگراف استالين سات ترسيد و 

م ن  رت«.) گفت كه از این پس جان ما در این جا در خط  ر اس ت

(،ص 1380ان، )تهران: نش ر ورجاون د، جهانشاهلو، ما و بيگانگ

وري ب ا س د پ ون دی دار دوم پيش ه(  ه درست به نظر نم ی243

وري همچن ان در مقاب ل ده د ك ه پيش هنش ان مي الس لطنهقوام

درخواستهاي دولت قوام، سرساتي نشان داده و همين ع دم ن رمش 

 ق نرسند.او باعث شد كه در تهران با دولت قوام به تواف

. روزنام  ه ب  اختر، س  ال ده  ا، دور س  وم، پهارش  نبه  366

 ص اول.1325فروردین 7

 .216 ص پيشين، كریس، . كوپرا، 367

 .46. سند  368

مورخ ه  52. سازمان اسناد مل ی ای ران، نام ه ش ماره  369

2/5/1325. 

 .324 ص پيشين، عبدم، . مجتهدي، 370
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 .1325اردیبشت44،16.  وردستان، شماره 371

 .281ا...ص.  وپر 372

. تاریاچه مهاباد، سيد محم د ص مدی، مهاب اد، ناش ر،  373

 .146مول .ص

 .518 ص پيشين، جعفر، . مهدي نيا، 374

 .221 ص پيشين، كریس، . كوپرا، 375

 .78. بهزاد خوشحال...پيشين...ص 376

 خودماتاري مه سه له ي و محه ممه د قازي . قازي،ره حيا، 377

 .16 ص1359تيش ، مه هاباد، ئيران، كوردستاني

 .217. وپرا،همان...ص 378

.  ابينه شاهپور باتيار در گفتگ و ب ا عرف ان ق انعی  379

مه ر  ۱۴فرد، یحيی صادق وزیری ؛ آخرین وزیر دادگستری، شنبه 

 .۲۰۰۷ا تبر  ۶،  ۱۳۸۶

. اذربایج   ان ای   ران آع   از جن     س   رد. جمي   ل  380

 301الی300حسنلی...صص

.، ص 343، ص هالسلطن. باقر عاقلي، ميرزااحمد خان قوام 381

347. 

لی  382 . بنگری به دست خط قوام موجود در: سازمان اسناد م

ن  2:ب ال   1مح  ل در آرش  يو290005237ای  ران: ش  ماره ردی   

 .یادداشتهای قوام السلطنه در لندن.174

 .35. سند  383

 ج ان، همچن ين: ف وران، 416 ص پيشين، دیوید، داول، . م  384

 .419 صص پيشين،

 .342ص پيشين، آموختن، شوق بالد، آرپي جونير، . روزولت 385

 .179 صص پيشين... ویليام، جونير، . ایگلتون 386

 .387است...ص آینده راه پراغ . جامي،گذشته 387

 .200ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 388

 .47. بنگرید به سند  389

 .357دوره دوم، شماره  1325آذر  4 شنبه 2. آذربایجان،  390
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 .520 ص پيشين، جعفر، . مهدي نيا، 391

 .48. بنگرید به سند  392

 .50. بنگرید به: سند  393

 .205ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 394

 .214 ص پيشين، كریس، . كوپرا، 395

 .51. سند  396

 .52. سند  397

398  .  ӘKRӘM  RӘHiMLi (BiJE).MÜBARiZӘ BURULĞANLARINDA 

KEÇӘN ÖMÜR:SEYİD CӘFӘR PİŞӘVӘRİ(Həyatı…s.147 

 .53. سند  399

 .53. به نقل از سند  400

 369، ش ماره1325 آذر 19 شنبه،. روزنامه آذربایجان، سه 401

 صفحه اول. دوره دوم.

402  .  Aŷ lakaler silinir. Bake, 1993, yanclik, s. 145 – 6. 

اي از خ  اطرات نهض  ت مل  ي له جاوی  د، گوش  هاس  الم . 403

 .28.ص1358نا[، جا: بيآذربایجان،)كبي

 پيش ين، مهاب اد، جمهوري يمقاله آرپي، جونير، . روزولت، 404

 .206ص

 .521. آذربایجان ایران آعاز جن  سرد..ص 405

 .419. مک داول...ص 406

 .70. بدرالدین صالد احمد محمدامين...ص 407

 ص پيشين، دیوید، داول، . م 522 ص پيشين، جعفر، نيا،. مهدي 408

 .67ص ادگار، .  اباتس،417

حسامی، ریا، اروانيک له شهيدانی  وردستان، س نندج، .  409

 .112..ص.1971روزبه

. از  ردستان تا آنس وی رود ارس: راهپيم ایی ت اریای  410

، بکوش  ش مرتض  ی زربا  ت، ته  ران: 1326مالم   طفی ب  ارزانی،

 .14.ص1376شيرازه،

 .523 پيشين...ص جعفر، . مهدي نيا، 411
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 .224 ص پيشين، كریس، . كوپرا، 412

 ویليام، جونير، . و ایگلتون224 ص پيشين، كریس، ا،. كوپر 413

 .209 ص پيشين،

 .252. بهزاد خوشحال...ص 414

 .252 ص پيشين، درك، . كينان، 415

 .۴۴۱، ۳شرح زندگانی من، ج . مستوفی، عبدم،  416

 .224ص پيشين، كریس، . كوپرا، 417

 .215 ص پيشين، ویليام، جونير، ایگلتون . 418

 .417 ص پيشين، دیوید، داول، م  . 419

 .7-526آذربایجان ایران آعاز جن  سرد..ص . 420

منابع ماتل ، تعداد كشته شدگان را با اختالف بين دو  . 421

ر، تعداد آذ اند. ميرقاسا پشاهزار نفر ذكر كرده 25هزار الي 

هزار نفر  20هزار نفر، ابوالحسن تفریشيان  25كشته شدگان را 

ه زار نف ر  15 (. خلي ل ملك ي109فسران خراس اني، ص )قيام ا

 10( و بعضي از منابع تركي، افزون ب ر 376)خاطرات سياسي، ص 

، باكو 2سي، جاند، )آذربایجان دمكرات فرقههزار نفر قيد كرده

( بعضي از منابع نيمه رسمي، تعداد تلف ات را هش ت 5، ص 1969

دي م اه  3، مورخ ه 36يها، ش مارة اند)خواندنهزار نفر نوشته

(. بهروز حقي به نقل از ماریا مارپاكي تع داد ف دائيان 1325

كند )بهروز حقي، لحظ اتي از هزار نفر ذكر مي 25كشته شده را 

( اّم ا حس ين 115، ص 1372، آلمان، كل ن، زندگي صفر قهرمانيان

ال ي  2000اد آن را فردوست كه از نزدی  شاهد كشتار بوده تعد

نفر ارزیابی  رده )حسين فردوست، ظه ور و س قوط س لطنت  3000

حاصل ك ار فرق ه »نویسد: (. مسعود بهنود مي151، ص1پهلوي، ج 

 36اعدام، هفت هزار كشته، هش ت ه زار زن داني،  2500دمكرات 

)مس عود بهن ود، « هزار پناهنده به شوروي. 70هزار تبعيدي و 

.(ام ا 276(، ص 1369ر، )تهران: جاویدان، از سيدضياب تا باتيا

به نظر می رسد آماری  ه جميل حسنلی آورده دقيق تر باش د او 

 ش ته و 3022بيالن جنایات ناجيان آذربایجان را پنين نوش ته :

نفر به جنوب ایران تبعيد شدند)جميل 8000زندانی و 3200اعدامی،

 (.534حسنلی..ص

 .534ز جن  سرد..ص. جميل حسنلی،اذربایجان ایران آعا 422
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. مجله خوی نگار، م احبه با د تر احم د س اعی، مجل ه  423

 .۱۳۹۱اسفند  ۶خوی نگار، دوره سوم شماره 

خواست فرزندش را قرب اني اّما شا ي كه در سفر شاه مي . 424

كاره معروف بود او ف ردي تت م نش و هم ه« اكبر پولي»كند به 

ران ماش ين ش ویي اي( بود كه در محله گ از)در واقع هيچ كاره

داشت او در جلوي باغ گلستان، پسرش را براي قرباني بر زم ين 

زد اّما با سرزنش مردم مواجه شد و من رف گشت. )در م احبه با 

 شاهدان عيني(.

425  .  Camil hasanli: soyug muharibanin baslandiyi yer: guney azarbaycan 

1945- 1946:buki- 1999 

، روایت زندگي و مرگ او، تبری ز: . برادرم صمد بهرنگي 426

 .60   61صص ،1378بهرنگي، 

منيري، س عيد، ميرزاب اقر .برای زندگی او بنگرید به:  427

زاده، هنرمند طنز پرداز مردمي تئاتر آذربایجان، تهران: حاجي

 1379علمي، 

ك س وزلري، ، اورهری ااین منابع: محمد بي . بنگرید به 428

 .5، ص 1376اثرلر، تبریز، ارگ، سئچيلميش 

حميد مالزاده، رازه اي س ربه مه ر، )تبری ز، مه د آزادي، 

 .108   110(، صص 1376

Aŷ lakalr silinir. Baki, 1993, yanclik, p. 147 

ریا این نامه را به خ ط عرب ی نوش ته  پ ی آن در . بی 429

و اصل نامه به صورت س ری در  6612آرشيو ک. گ. ب. به نمره ح.

ش ود. ب رای نگهداری می 3712اره امنيت آذربایجان به نمره اد

ری ا، نوش ته  ل این نامه بنگرید به: زندگی و زمانه محمد بی

 .1384ای،تهران:نشر اوحدی،علی مرادی مراغه

 . زندگينامه شميده...به  وشش و ویرایش بهرام پوبينه، 430

 .280ص، 1372 آلمان،

431 .nabdel.com/Default.aspx-http://dr د تر ی ونس  به سایت بنگرید

 نابدل

432  .  -Teyyub Qurban. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət.Mir Cəfər Bağırov 

haqqında məqalələr toplusu. Bakı, ġirvannəşr, 2006. S.38-41 . 

نی تئ ودور آنجلوپ وس، . فيلا سفر به سيترا به  ارگرا 433

 .یونان1984مح ول

http://dr-nabdel.com/Default.aspx%20بنگرید
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لی مشقت»ریا بنگرید به مقالهنامه محمد بیبرای زندگی . 434

آذر من درج در  ت اب زی ر ب ه خ ط نوشته ميرقاسا پشا« عومور

  ریل:               

Ağ ləkələr silinir. Mirzəyev Osman. Bakı,azerneşr،1991 

خی معلم ان و بسياری از این شعرها را   ه توس ط  . 435 بر

افراد مجيزگو سروده شده در آرشيو سازمان اسناد مل ی ای ران 

 ام و در  تاباانه ملی ایران نيز موجودند.دیده

 .129پهل سال...قاسملو...ص . 436

 .22قاسملو...ص پهل سال مبارزه در راه آزادی، . 437

بنگری       د به:اص       غر تابان،جغرافي       ای  . 438

 .99الی95صص1374شهری،تهران،

 .129 ص پيشين، ویليام، جونير، گلتون. ای 439

 .331.برزویی، همان...ص 440

.    رد و  ردس  تان، واس  يلی نيکيت  ين، ترجم  ه محم  د  441

 .434ص1366قاضی.تهران نيلوفر،

 .111ص پيشين، ایران، در ناسيوناليسا ریچارد، . كاتا، 442

پي  دایش و اف  ول جمه  وری  . رس  اله  ارشناس  ی ارش  د: 443

 دانشگاه بين المللی امام خمينی:، نوشته ستار اميدی مهاباد،

 .156ص1389پایيز

 و محم د قاض ي محاكم ه ي اس رار رح يا، قاض ي، س ي  . 444
 نش ر ته ران، قاض ي، س ي  محمدرض ا ترجم ه و یارانش...گردآوري

 .47 ص ،1379آنا،

 .170. پهل سال مبارزه...قاسملو...ص 445

 .175. پهل سال...ص 446

در آرش يو 1199-106003. اسرار محا مه قاضی محمد...س ند 447

 سازمان اسناد ملی ایران.

-116007. به عنوان مثال بنگری د ب ه نامه:س ند ش ماره 448

در آرشيو سازمان اسناد ملی ایران. مندرج در  تاب:اسرار 1509

 محا مه قاضی محمد.

ت وان ها ميها و تلگراف. ازجمله امضاكنندگان این نامه 449

ت ي[، حس ين و عب اس به عزیز امير عشایري، علي پروت ي كپيرو

اميرعشایري، حسن بایرندي، كریا و اميرعشایري، قادر و رحمان 
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اب  راهيا س  اتر،  عب  دم بایرن  دي، س  ليا آق  ا ج  اق ش  كوري،

رسول نيك  ور، عزی زي ك ریا  عبدالرحمان تيموري، محمد نادري،

بایرندي، محمد، امين، عباس عزیز و رض ا ن  ادري، محم دمظفر، 

ق  ادر  زاده،عب  دم ایلا  اني براهيم  ي،رس  ول ا محم  د كالب  ي،

محمد( قهرم  ان، عب  دالرحمن )وزیرخارج  ه قاض  ي آقایي،ش  يخ

ح اجي ص الد  آقایي، سليمان معروف ي،اسمعيل شيخزاده،ایلااني

س يدحاجي  عزی ز مش يري، عب دم كریم ي،عثماني، قاسا پنجري، 

زاده، زاده، س عيد ول يعبدالاالق حسنجعفري، رحمت شافعي، حاج

سيدمعتمد جعفري، صالد فرازي، سعيد كرباس يان،  م طفي بلوري،

زاده، حسن نانوازاده، م طفي كرباسيان، ح اجي عب دم محمدصالد

ابراهيا  حاجي رحمن شيربيگي، م ناصري، محمد سوركي،پلبي، فتد

احمد داودي، س يدعلي حس يني، قاس  ا اوطميئ ي، س عيد  كریمي،

الدین عب دالرحمن ش مس ب دم، حس ن مس عود،مالس عيد ع خ رازي،

صدیق ص دیقي، ش يخ  آقا،خليل، شيخ حسن مشتي، شيخ حسين شمسمال

ی ار رئ يس ای ل منگ ور، عب دم الدین، ابراهيا عليعثمان شمس

ه ا پروی ز گ ورك و ده بایزیدي منگور، بایزید عزی زي گ ورك،

 شا شيت دیگر نام برد.

  در  ردس تان، دان ا آدام ز . سفری به سوی مردان شجا 450

 .107-8شهرت، ترجمه محمد مجدی ،سقز : محمدی، ص

 .545 ص پيشين، جعفر، نيا،. مهدي 451

 .351ص پيشين، آموختن، شوق بالد، آرپي جونير، . روزولت 452

ي . خوشحالي، به زاد، قاض ي محم د و جمه وري در آین ه 453

 .259 ص ، 1380اسناد، همدان، بينا، پاپ او ل، 

رار محا م ه قاض ی محم د و ی ارانش،گردآوری س ي  . اس 454

 .۷۹ص1380قاضی،تهران، آنا،

 .27. تندبادحوادث...ص 455

ای  ی...و خ  اطرات دام  اد س  اعد مراغ  ه . بنگری  د ب  ه: 456

 .27تندبادحوادث...ص

سرخ در ب ات،  457 . پرپا كردستان شامل سه رن  بود: رن   

وس ط  سفيد در وسط و سبز در پایين. آرم جمه وري كردس تان در

ي گندم تش كيل ش ده پرپا بود كه از ی  مداد در ميان دو شاخه

ي ارج نهادن بر علا و فرهن  بود و گ ل گن دم بود، قلا نشانه

ي توليد و كار بود خورشيدي ه ا از ب اتي آرم طل و  ها نشانه

 .82كرده كه سمبل آزادي بود بنگرید به: قاسملو...ص

ليمی، انتش ارات . خاطرات د تر هاشا شيرازی، هاش ا س  458

 .۱۳۰، ص 1379تو لی، 
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 .225 ص پيشين، كریس، . كوپرا، 459

 .2ص102فروردین، ش 15. مرد امروز،  460

ها علنی نبوده در نتيجه، منبع پون محا مه و دفاعيات قاضی

پندان موثقی نداریا  ه بدانيا آن پ ه گذش  ته، در آن زم ان، 

له جامعی به های خود، مقاروزنامه مرد امروز در یکی از شماره

های این پگونگی اعدام آنها اخت اص داده اما باید ها محدودیت

روزنامه را در آن زمان در نظر گرفت و ه ا و اینک ه یک ی از 

ماالفان جمهوری مهاباد بوده. یک ی از من ابع دیگ ر خ اطرات 

 يومرث صالد خبرنگار ارتش شاهنشاهی بوده  ه خود در دادگ اه 

-ثر منابعی  ه به این موضو  پرداختهحضور داشته و تقریبار ا 
اند برگرفته از خاطرات او ب وده اس ت ام ا م ا س ندی دیگ ر 

نداریا  ه خاطرات  يومرث صالد را با آن سنجيده ت ا ببين يا 

ها  ت اب اس رار پقدر مطابق با واقع بوده است. از دیگر  تاب

محا مه قاضی محمد و یارانش اشاره  رد  ه در سال ه ای اخي ر 

 شده... منتشر

شماره . ۱۳2۶اردیبهشت  ۲۶. روزنامه مرد امروز، مورخه  461

 .11و9و2صفحات ۱۰۷

آس و، ب ه قل ا ق ادر . خاطرات زن دگي پرم اجراي دكتر 462

 .144ص...محمودزاده)آسو(

. به نقل از خود سند:س ازمان اس ناد مل ی ای ران ب ه  463

 .24/1/26مورخه12/143/1-293شماره

: احمدخان فاروقي)ساتر(، . این افراد عبارت بودند از  464

خ ان ك اني خان فاتد، حسنخان متين، محمدخان دانشور، عليعبدم

نياز، محمدبي  باباخان بي ، احمدخان شجيعي)شنگه(، شيخ امين 

اسعد كس نزاني، آغ ا ص دیق اس عدي ی ازي بالغ ي، عل ي آغ اي 

جوانمردي تموته و رسول آغاي محمودي ميرده. بنگرید به: په ل 

 144اسلمو...صسال...ق

 .144. پهل سال...قاسلمو...ص 465

 .144. پهل سال...قاسلمو...ص 466

467  .  The Kurds in Iran:The Past, Present and Future،Kerim Yildiz...p.19.. 

. تفرشيان، ابوالحسن، قيام افس ران خراس  ان، ته ران:  468

 .187. ، ص 1367اطلس، 

 .543لی...ص. آذربایجان ایران آغاز جن  سرد،جميل حسن 469

470. xatirələr ،Qulam Yəhya .Baki، 2006, yanclik, s. 85. 
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471  . ӘKRӘM RӘHiMLi (BiJE).MÜBARiZӘ BURULĞANLARINDA KEÇӘN 

ÖMÜR:SEYİD CӘFӘR PİŞӘVӘRİ(Həyatı…s.118. 

472  .  Aŷ lakalr silinir. Baki, 1993, yanclik, s. 105 

473  .  QULAM YəHYA(1906-2006) xatirələr ...2006.S.87 

474  .  ӘKRӘM RӘHiMLi (BiJE).MÜBARiZӘ...…s.125 

475  .  Teyyub Qurban. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət...S.34 

476  .  Teyyub Qurban. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət.... S.35 

477  .  VÜQAR MİKAYIL OĞLU ӘHMӘD.MİR CӘFӘR PİŞӘVӘRİNİN 

HӘYATI,MÜHİTİ VӘ YARADICILIĞI.B A K I – 2004.s.72 

478  .  Әli Tudə. Pişəvəri. «Әdəbiyyat və inсəsənət» qəz., Bakı: 1988, 

17 iyun, №25. 

اند كه پند روز قبل از حادثه، ميرجعفر برخی نوشته.  479

باقروف، دبير اّول كميته مركزي، رهبران فرقه و تعدادي از 

افسران ارشد را در یيالق خ وصي خود به مناسبت سالگرد بنياد 

رتش سرخ به صرف شام دعوت نموده بود در آن جلسه، باقروف ا

ها، علت شكست نهضت ضمن صحبت از جریان شكست جنبش دموكرات

فرقه را در كا توجهي و عدم تأكيد بر وحدت دو آذربایجان 

)این « بله دگيل؟»وري پرسيده بود دانسته بعد خطاب به پيشه

بود خير، بر عكس، وري در مقابل سان او گفته طور نيست( پيشه

بيش از حد لزوم روي وحدت وابستگي به آذربایجان شوروي تأكيد 

« اوتوركيشي!»شد. باقروف در مقابل گستاخي او گفته بود: 

وري بواسطه )بنشين مردك(. به نظر بعضي از نویسندگان پيشه

همين گستاخي آنشب، بدست عوامل باقروف و بدستور او كشته شد. 

ضي)برادر زادة قاضي محمد( آن شا ي كه در اّما بنظر رحيا قا

وري نبود بلكه ژنرال آذر بود مقابل سان باقروف سان گفت پيشه

وري هميشه تا آخر مورد احترام باقروف بود جهانشاهلو و پيشه

وري نظر پيشهنيز كه در جلسه حضور داشت ضمن اشاره به اختالف

وري ه پيشهبا باقروف، منكر هر نو  توهين از سوي باقروف ب

 است.

480  .  Teyyub Qurban. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət...S.35 

م، م ا و بيگانگ ان، ته ران: نش ر جهانشاهلو، ن  رت . 481

 .296.، ص1380ورجاوند، 

زندگينامه شميده...به  وشش و ویرایش بهرام  . 482

 .226، ص1372پوبينه.آلمان:

یحيي، به نق ل . ميرتقي موسوي در گفتگو با دكتر حسين  483

 .358   362صص  …از: گوشه هایي از تاریخ آذربایجان 

484  .  Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi. Bakı: Yazıçı, 1993, s.97 
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485. Novruzov İ.M. Azərbayсan kartı. İran xatirələri. Bakı: 

Azərbayсan.ensiklopediyası, 1997.s.148 

ل حسنلی، ترجم ه آذربایجان ایران آعاز جن  سرد. جمي . 486

 ..545الی544. صص1387من ور صفوتی. تهران: شيرازه، 

487  .  ӘKRӘM RӘHiMLi (BiJE).MÜBARiZӘ BURULĞANLARINDA 

KEÇӘN ÖMÜR:SEYİD CӘFӘR PİŞӘVӘRİ(Həyatı…s.121. 

488  .  ӘKRӘM  RӘHiMLi (BiJE)... …s.122 

 وری .برگرفته از خاطرات صغری خانا خواهر  پيشه . 489

 ӘKRӘM  RӘHiMLi …s.42 

490.Teyyub Qurban.Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət... S.11 

491  .  http://modern.az/articles/33720/1 

. از  ردستان ت ا آنس وی رود ارس:راهپيم ایی ت اریای  492

 بکوش    ش مرتض    ی زربا    ت، ،1326مالم     طفی ب    ارزانی،

 .19-18.صص1376تهران:شيرازه،

رس، نوش ته نجفقل ی ه ای ااز مهاباد خونين تا  رانه . 493

 .45-46. صص1328پسيان، تهران،

. از  ردستان تا آنس وی رود ارس: راهپيم ایی ت اریای  494

 .20ص...مالم طفی بارزانی

آرشيو س ازمان اس ناد مل ی ایران.س ند نام ه وزارت  . 495

 .30/10/1325مورخه 1/64066دارایی به شماره

آرشيو سازمان اس ناد مل ی ایران.س ند م  وبه هيئ ت  . 496

 .3/11/1325مورخه 41228/1457زیران به شماره و

از  ردستان عراق تا آنسوی رود ارس...به  وشش مرتضی  . 497

 .21زربات...ص

آرشيو سازمان اسناد ملی ایران.س ند گ زارش سرلش کر  . 498

خسروپناه فرمانده ژاندارمری   ل  ش ور ب ه وزارت  ش ور ب ه 

 .17/1/1326مورخه 207شماره

 .22وی ارس...زربات...صاز  ردستان تا آنس . 499

 .227ص پيشين، كریس، كوپرا، . 500

اس  نادی از فرق  ه دمک  رات آذربایج  ان ب  ه روای  ت  . 501

 .186دیگر...ص
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اس  نادی از فرق  ه دمک  رات آذربایج  ان ب  ه روای  ت  . 502

 .188دیگر...ص

آرش  يو س  ازمان اس  ناد مل  ی ایران.س  ند گ  زارش  . 503

فرماندارشهرس     تان م     ا و  روب     ی ب     ه ناس     ت 

 .24/3/1326مورخه124وزیر.شماره

ه ای ارس، نوش ته نجفقل ی از مهاباد خونين تا  رانه.  504

 .180ص. 1328پسيان، تهران،

 .65. برگ سبز، غنی بلوریان...ص 505

.  تاب ویليام ایگلتون نيز تا زمان ورود آنها به خاک  506

 ند همچن ين  ت اب از  ردس تان ع راق ت ا شوروی را تعقيب می

مرتضی زربات، باشی از صفحاتش را تا آنسوی رود ارس، به  وشش 

ها در ایران بودند به آنه ا اخت  اص داده. زمانی  ه بارزانی

 .56الی31بنگرید به:صص

507. Sudoplatov, Pavel, Anatoliĭ Pavlovich Sudoplatov, Jerrold LSchecter, and Leona 

Schecter. Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, a Soviet 
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 سند اول
توضيد مترجا:گزارش ط وتنی و مهم ی اس ت   ه 

را  1943سياسی و اقت ادی تبریز در س ال  وضعيت

، ی پ وندهد   ه در ای ن مي ان م واردتوضيد می

تااب ات رهبری، دولت محلی و اوضا  و نت ایج ان

 ند. تأ ي د ب ر نق ش مجلس پهاردها را مشاص می

ش   وروی در منطق   ه  و ت   أثير آن ب   ر روی 
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 پيامدهاست.

این گزارش طوتنی را مارپنکو، نسوليار شوروی 

ق ائا مق ام «س  رگئی  افت ارادزه»یز به در تبر

  ميسر امور خارجه شوروی فرستاده.

 موضوعات مورد بحث

 سياست و حکومت -ایران  •

 اتحاد جماهير شوروی -روابط خارجی  -ایران  •

 روابط خارجی -ایران  •

 ایران - مونيسا  •

 ایران –صنایع  •

 مکانهای مورد بحث 

 آذربایجان ایران • ایران•

 از منطقه  نسولگری شرح  لی

ه ای با توجه به ای ن واقعي ت   ه  نس ولگری

شهرهای رضایيه كاروميه[ ، م ا و و اردبي ل در 

 ردند،  نسولگری ، مستقل از ما  ار می1943سال 

ما تنها شهرستانهای)استان( تبریز و مراغه، از 

جمله شهرهای تبریز، مراغه، ميانه، اهر، مرن د 

 شد.امل میو دهاوارگان كآذرشهر[ را ش

ميلي ون  1.3تعداد  ل سا نان مناطق ن امبرده 

هزار نفر در شهرها زن دگی 450نفر است  ه حدود 

  نند و بقيه در روستاها سا ن هستند.می

جمعيت عشایر تنها در منطقه اهر اس ت، ج ایی 

ها( به طور دائ ا داغلو )قره داغ  ه قبيله قره

-م ی هزار نفر را شامل 4 نند و حدود زندگی می

ش رقی ناحي ه شود. عالوه بر این، در با ش جن وب

ها در ماهه ای مراغه )سهند( گاهی اوقات شاهسون

  نند.تابستان از خلاال مهاجرت می

ای در درصد از م ردم ب ه ط ور حرف ه 85حدود 

 شاورزی و بقيه در صنعت و تجارت مشغول به  ار 

جمعيت منطقه  نس ولی م ا از نظر مليت،  هستند.

الی  30هزار آذربایجانی، 250ليون و ميشامل یک 

هزار آشوری 3هزار ارمنی و 12زبان، هزار فارس35

-است.  ردها تنها در منطقه مياندوآب زندگی می

 نند. تعداد آنها در ناحيه  نسولی م ا ن اپيز 
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 است.

در روابط اقت ادی، دو شهرستان بات، جایگ اه 

 مهمی در اقت اد آذربایجان دارند. تمامی صنایع

درصد از صنایع دستی  75سبک و سنگين  و بيش از 

 45آذربایجان در اینجا متمر  ز هس تند؛ ح دود 

ه ای درص د از مي وه 65درصد از غالت  شت شده و 

 شود.خشک شده، كاینجا[ جمع می

مر  ز  نسولگری در شهر تبریز واقع است.  این

سياس  ی و اقت   ادی آذربایج  ان و مهمت  رین خ  ط 

 ای.ات ال جاده

تبریز به عنوان سومين استان، استانداری  شهر

و ادارات م  رتبط ب  ا آن را داراس  ت: آم  وزش و 

پرورش، بهداش ت، دامپزش کی،  ش اورزی، ص نعت، 

-بزرگراهها، پليس، دفتر اسناد رس می و ع دالت
خانه. در  نار همه این م وارد، ادارات مش ترک 

ه ا در تبری ز تحت خدمت سومين و پهارمين استان

ونق ل، آه ن و حم لژاندارمری، راه قرار دارند:

ام  ور م  الی، گم  رک، ات  اق بازرگ  انی و مر   ز 

ع الوه  فرماندهی نيروهای ایرانی در آذربایجان.

بر  نسولگری عمومی ما،  نس ولهای بریتاني ا و 

تر ي  ه،  نس  ولگری ای  اتت متح  ده و معاون  ت 

  نسولگری عراق در تبریز هستند.

ي ت   ه : به عنوان نتيج ه از ای ن واقعنکته

-وضعيت سياسی و اقت ادی ناحيه  نسولی ما نم ی

تواند از زندگی استان به عن وان ی ک   ل ج دا 

شود، ما مجبور به پوشش وضعيت تمام آذربایج ان 

 ایا.شده

 موق یت سیاسی و ف الیت محلی دولت 

 1943وضعيت سياسی در آذربایجان در ط ول س ال 

از  -تواند در دو دوره توضيد داده شود: اول می

از  -و دوم  1943ماه ژانوی ه ت ا م اه آگوس ت 

 .1944آگوست تا ژانویه 

اولين دوره با تقویت موقعيت ما، رش د جن بش 

دمو راتيک و تقویت روحيه طرفداری از شوروی  ه 

های درخشان ارتش س رخ   ه در تحت تأثير پيروزی

مبارزه ب ا مهاجم ان آلم انی رخ داد و تقوی ت 
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جماهيرشوروی و نيز به المللی اتحاد جایگاه بين

عنوان ح ول اقدامات دوستانه دولت محل ی نس بت 

 شود.به ما توصي  می

دوره دوم به دليل عدم فعالي ت دول ت محل ی، 

تضعي  قابل توجه در موقعيت ما، تقویت فعالي ت 

ضدشوروی توسط عناصر ارتجاعی و همچن ين تش دید 

 شود.تناقضات ملی و طبقاتی توصي  می

وضعيت سياس ی ناش ی از ع زل  این تغييرات در

ای از مقامات مقدم از مقام استانداری و مجموعه

بلندپایه )بزرگانی،  بيری، خ دیوی و دیگ ران( 

بود  ه به دنبال سياستی دوستانه نسبت ب ه م ا 

بودن  د و همچن  ين م  رتبط ب  ا آغ  از مب  ارزات 

انتااباتی مجل س په اردها ب ود،   ه از پ يش، 

بارزه ق اطع ب رای عناصر ارتجاعی را ملزم به م

 حفظ منافع خودشان  رده بود.

 دوره اول

با اصرار  1942دانيا، در اواخر طور  ه میهمان

دولت ما، استاندار فهيمی از پست خود بر نار و 

مقدم به جای او من وب شد بعدها، قب ل از ورود 

او به آذربایجان به طور جدی از بهب ود زن دگی 

مح  دودیت  اجتم  اعی و سياس  ی اس  تان و همچن  ين

فعاليت عناصر ارتجاعی  ه در زم  ان اس تانداری 

-فهيمی بود، و عمدتار در دستگاه دولتی  ار م ی

  ردند، خبر داده شد.

مقدم عمالر در  ار خود اه داف زی  ر را دنب ال 

  رد:

.عملی  ردن جایگزینی  امل مقام ات و ق رار 1

ه ای مه ا، حت ی از دادن طرفداران خود در پس ت

، از مي  ان س  ا نان ب  ومی ایمقام  ات منطق  ه

 آذربایجان و عمدتار از پيروانش.

.بازگرداندن اقتدار و قدرت نهادهای حکومتی 2

و همچنين س ات گي ری و نش ان دادن قاطعي ت در 

بيان خود، ه منطبق و تزم شرایط موجود آن زمان 

 بود.

های عم ومی ب ه های سازمانسازی فعاليت.مطيع3

 منظور  نترل.
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 نيازهای زندگی مردم. .بهبود و تأمين4

مقدم، در تحقق برنامه خود، به مجموعه  املی 

از مشکالت تینح ل برخ ورد. در ابت دا، فهيم ی، 

استاندار پيش ين، ی ک قحط ی را در آذربایج ان 

ایجاد  رد تا ما را بی اعتبار  ند. در آگوس ت 

فهيمی گفت  ه حکومت شوروی ظاهرار غ الت را  1942

   ه غ  الت را از  از ب  ين ب  رده و دس  تور داد

روستاها خارج نکنند؛ در نتيجه، قب ل از بس ته 

ه  ای ه  ا، در ه  يچ ی  ک از شهرس  تانش  دن ج  اده

آذربایجان ذخایر غله برای زمستان وجود نداش ت 

ها در عرض ه ، وقفه1943و از اواخر ژانویه سال 

 غالت به جمعيت شهری رخ داد.

وضعيت غذا نيز با ورود مش اور آمریک ایی در 

ای پيچيده شد، او ان به طور قابل مالحظهآذربایج

تمام ذخایر غ الت را از نق اط در دس ترس عب ور 

خودرو به تهران برد. در نتيجه این عمل، وضعيت 

العاده جدی برای تحویل غالت به منظور تأمين فوق

مایحتاج جمعيت شهری به وجود آمد. تمام ش هرها 

در شرایط  وتک تنها از طری ق حم ل غ الت توس ط 

 يوانات ميتوانستند غالت خود را تهيه  نند.ح

در وهله دوم،  ار نان دولتی بومی، به تبعيت 

از فهيمی،  ه در پی بازگشت به پست اس تانداری 

خودش بود، شرو  به اخالل در  ارهایی  ردند   ه 

ه ای رف ت و در واق ع فعالي تتوسط مقدم پيش می

 عادی خود را متوق   ردند.

ی  ران، ب  ه تأس  ی از در وهل  ه س  وم، دول  ت ا

ها، از بدو ورود مقدم ها و آمریکاییبریتانيایی

به عنوان استاندار، اوضا  را ب رای وی س ات و 

غيرقابل تحمل ساختند ب ه وی ژه، ت أمين م الی 

نهادهای دولتی و تا يص وجوه ب رای خری د غ الت 

-متوق  شد و غيره. به همين دلي ل، مق دم نم ی

شد، س ازماندهی توانست تا قبل از روزی  ه عزل 

ه ای آذوقه شهرها را مدیریت  ند؛ تا ژوئن وقفه

بزرگ در تأمين وجود داشت. روزهایی ها بود   ه 

 مقدم به جای غالت به مردم سيب زمينی داد.

به رغا موارد ف وق، مق دم موف ق ب ه انج ام 

 موارد زیر شد:
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. ار نان دولت را ت فيه  رد. در انجام این 1

ابط دوستانه با اتح اد  ار او از اصل تقویت رو

جم  اهير ش  وروی حمای  ت    رد و از عناص  ری از 

 ارمندان دولتی  ه دشمن بودند، از جمله رئ يس 

پليس، رستگار؛ ارباب زاده، رئيس باش سراب،  ه 

 ه به حمله و دشمنی با طرفداران شوروی مش هور 

بوده؛ و نماینده معروف تر يه و دشمن ما  لن ل 

ای (.مقدم با این ت فيهColonel Dzhampuladپوتد)دژم

 ه انجام داد،  ارمندان دولت را مطيع و توانا 

 ساخت.

.مقدم ب ا وض ع ق انون و دس توراتی،تعدیات 2

مالکان به دهقانان را متوق  ساخت علی الا وص، 

 هرگون  ه تنبي  ه و مج  ازات دهقان  ان    ه توس  ط

شد بدون داشتن مجوز از مقامات مالکان انجام می

 د.رسمی را لغو  ر

.پس از ورود نيروهای نظامی به ایران، مسلد 3

 ردن مالکان را  ه با نظر فهيمی آغاز شده 

بود، متوق   رد؛ همچنين ميتوان به خلع سالح  ل 

ها و باندهایی اشاره  رد  ه به  مک فهيمی گروه

ترین آنها باندهای جمشيد مسلد شده بودند، مها

نطقه اسفندیاری)منطقه مراغه( و رشيد خانا )م

 اردبيل( بود.

های .ایجاد روابط عادی برای  ار سازمان4

 دمو راتيک و طرفداران شوروی؛

.بازگرداندن دستگاههای دولتی به حالت عادی 5

در مناطق  ردی، بدین طریق  ه مقدم شرو  به 

توسعه  ردستان و اخراج عناصر طرفدار بریتانيا 

  رد.

از  سازی طرح دولت ایران برای جلوگيری.خنثی6

 های شوروی.تهيه علوفه و غذا توسط پادگان

در  نار این، او قاطعانه عليه انتشار 

های ماتل  ضدشوروی به خ وص ميان مالکان داستان

های  ارگری در و تجار، كمثال[ شایعه اتحادیه

مورد ق د پيوندآذربایجان ایران با جمهوری 

آذربایجان، مبارزه  رد. او همچنين شرو  به 

ی عناصر ناسيوناليستی و افراد وفادار آورجمع



 365   / یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

به ما  رد  ه عمدتار از مالکان و تجاری بودند 

 ه در زمان پيش از انقالب با روسيه همکاری 

  رده بودند.

 ارهایی  ه مقدم انج ام داد نقط ه عطف ی در 

برقراری روابط با ما اف راد ماتل   ب ه وی ژه 

عناصر متشاص در بين مردم ب ود. هم ه مالک ان، 

رگانان و مقام ات بلندپای ه دولت ی   ه در باز

گذشته از روابط با م ا اجتن اب   رده بودن د، 

شرو  به بازدید از  نسولگری عمومی و برق راری 

 ارتباط تجاری با ما  ردند.

یافت ه توس ط مق دم،  در اثر اقدامات انج ام

های دمو راتيک ب ه مي زان قاب ل فعاليت سازمان

ال، س ازمان توجهی افزایش یافت. به عن وان مث 

م اعت اباتی 1943 ار و حزب توده در ماه ژوئيه 

ه ای ب زرگ و  وپ ک ص نعتی در ش هر را در شر ت

تبریز انجام دادند  ه در نهایت مالکان مجب ور 

شدند یک توافقنامه جمع ی را امض اب  نن د   ه 

برای  ارگران بسيار سودمند بود، بر اس اس آن، 

ت ا  10د ساعت تعيين شد و دستمز 8یک روز  اری 

درصد افزایش یافت. عالوه ب ر ای ن، مالک ان  15

موظ  ب ه ت أمين دو دس ت لب اس در س ال ب رای 

 1.25   ارگران خ  ود، خ  دمات پزش  کی رایگ  ان، 

  يلوگرم نان در روز و غيره بودند.

های روستایی خود را  ه ب ه حزب توده، سازمان

منح ل  1942دستور فهيمی توسط م الکين در س ال 

زی  رد، و مب ارزات انتااب اتی شده بود، بازسا

ای را ب  رای نماین  دگی مجل  س په  اردها گس  ترده

ایجاد نمود در همه شهرها به شکل یکپارپه و در 

ه ای ارتب اط تعدادی از مناطق روستایی، انجم ن

فرهنگی با اتحاد جماهير شوروی س ازمان یافت ه 

بود. عناصر ارتجاعی مجبور شدند تا حدودی   ار 

 فيانه انجام دهند.خود را متوق  و ما

 دوره دوم

رشد روحيه طرفداری از شوروی و تقوی ت جن بش 

ه ای خل ق، عناص ر ارتج اعی را دمو راتيک توده

شدیدار مضطرب س اخت   ه ب ا حمای ت بریتاني ا، 
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ای را برای تحکيا جایگاه خود و مبارزه قاطعانه

های دمو راتيک ترتيب دادند. نابود  ردن سازمان

 ، عناصر ارتجاعی در وهل ه پس از شرو  این نزا

اول، بر استاندار مقدم و حاميانش ضربه زدن د؛ 

یعنی ادعا  ردند  ه مقدم مجبور ب ه حمای ت از 

جنبش دمو راتيک و دوستان ما بوده. فرمانفرما، 

زاده و دیگ ران، شری  امامی، ص دقيانی، س رتيپ

مبارزات ساتی را برای عزل مقدم ترتيب دادن د. 

، برخ ی 1943ا مقدم، در سال به منظور مقابله ب

ها به منظور جل وگيری از عرض ه غ الت اندازیسن 

در  1943ژوئي ه  12ایجاد شد. مهمت رین ت نش در 

 1000ای ح دود شهر تبریز رخ داد  ه در آن ع ده

وپ ز ی ورش ه ای پا تنفر، به تعدادی از مغ ازه

بردند و معاون استاندار را م ورد ض رب و ش تا 

دانيا، ای ن حر  ات  ه می قرار دادند. همانطور

با موفقيت به پایان رسيد مقدم و هم ه مقام ات 

 طرفدار شوروی از پست خود عزل شدند.

احمدی  ه جانشين مقدم شد معلوم گردید  ه یک 

 فایت است و قادر ب ه س ازماندهی   ار مقام بی

هایش فقط عادی دستگاه دولتی نيست. تمام فعاليت

یافت رشوه و سایر شامل جستجوی راههایی برای در

درآمد غيرقانونی ب ود   ه در نتيج ه، مقام ات 

محلی دولت و همچنين مقامات مر  زی از همک اری 

 با او به عنوان استاندار امتنا   ردند.

پور، در خان پزشکیمنشی پيشين استاندار، اشرف

احمدی  ار را  امالر خراب »این مورد به من گفت: 

 ز حک ومتی ب ه  رد و دفتر استانداری را از مر

آوری رشوه تب دیل   رد. م ن از اردتن مر ز جمع

شنيدم  ه دولت پندین بار س عی داش ت او را از 

 ار بر نار  ند و به ته ران بازگردان د، ام ا 

 «طبق گزارشات، سفارت شما بر این اعتراض  رده.

وقت ی »فرمانده تبریز، الهامی، اظهار داشت: 

-ام فعالي تاحمدی به مقام استانداری رسيد، تم

های دفتر استانداری را ب ه ط ور  ام ل متوق   

 رد. فرماندهان مناطق و دیگر مقامات دولتی با 

تهران ارتباط برقرار  ردند و برای عزل او ب ه 

 «طور مستقيا با مقامات حکومتی مذا ره  ردند.
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عدم فعاليت در دفتر استانداری و همچنين عدم 

فت اده تمر زی  ه در دس تگاه حک ومتی اتف اق ا

العاده جدی ق رار بود، ما را در یک موقعيت فوق

داد؛ زیرا ما از توانایی تأثيرگذاری بر زندگی 

اجتماعی و سياس ی منطق ه توس ط مقام ات محل ی 

مح  روم ش  ده ب  ودیا و همچن  ين نف  وذ م  ا در 

آذربایجان، برای مبارزه با عناصر خ  مانه ب ه 

 ميزان قابل توجهی تضعي  شده بود.

 زنا:هایا پند مثال میتهبرای تأیيد گف

.در انتااب  ات نماین  دگان مجل  س په  اردها، 1

مالک  ان  مپ  ين شورش  ی در منطق  ه مراغ  ه و در 

مناطق سراب و ميانه برعليه حزب توده و عناص ر 

ان دازی  ردن د. آنه ا ب ا -طرفدار ش وروی راه

جمعی، اخراج دهقانان های دستهاستفاده از سر وب

داش  ت مح   ول و از روس  تاها، ص  دمه زدن ب  ه بر

غيره، از افراد طرف داران م ا فرص ت ش ر ت در 

انتاابات را سلب  ردن د،   ه در نتيج ه پن ين 

ه  ای دیرین  ه ب  ا م  ا، مرتجعين  ی پ  ون دش  منی

های مک رر فرمانفرما و فتوحی انتااب شدند. تالش

های  نسولگری برای ایجاد یک وضعيت عادی در پست

، ناموفق باتتر  ه از طریق احمدی پيش آمده بود

 بود.

.در ارتباط با نارضایتی بسيار صادرات غل ه 2

از آذربایجان برای ت أمين پایتا ت،  نس ولگری 

خواست  ه احمدی ميزان مشا ی برای صادرات غل ه 

م ان ای ن تعيين  ند. پس از گفتگو با   ارگران

دس  تورالعمل را ب  ه رئ  يس با  ش م  دیریت غل  ه 

ر ام روز،  نس ولگری اتح اد جم اهي»فرستادند: 

شوروی، آقای  وزنسوف و نماینده سفارت ته ران، 

آقای راشدین، با من دیدار  ردند و اعالم  ردند 

 ه ما هيچ  اری نداریا و كمن[ ش دیدار خواه ان 

شرو  صادرات غالت هستا. م ن ص ادقانه درخواس ت 

 نا شرو  به صادرات غ الت  ني د ت ا ش کایات می

 «.مشابهی را دریافت نکنا. احمدی

خ ومت شا ی با ما، گروههای ماتلف ی در  نار 

از عناصر ارتجاعی ایجاد شدند  ه مأموریت آنها 

های دمو راتيک بود. بدین گونه  ه تاریب سازمان
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به عن وان مث ال، گروه ی از مالک ان مرتج ع و 

مقامات متش کل از مجته دزاده، ت و لی، قاض ی، 

 15موسوی، سيفانی، رشيد نظام و دیگران، در  ل 

را «( باش گاه مالک ان« )»ه فالحت یباشگا»نفر، 

سازمان دادند و   ار بس يار بزرگ ی در زمين ه 

ارتباط مالکين منطقه مراغه ب رای مب ارزه ب ا 

حزب توده و عناصر طرفدار ش وروی ص ورت گرف ت. 

رهبران این نهضت، نظام و مجتهدزاده، باره ا و 

باره  ا در شهرس  تان مراغ  ه س  انرانی    رده و 

های گران خطرناک سازمانخواستار حذف فيزیکی  ار

 اند.گرا شدهپپ

در تبری ز، « انجمن تبليغ ات اس المی»هایشاخه

اهر، مراغه، اردبيل و سایر ش هرها برپ ا ش ده 

است. مر ز این سازمان در تهران است و بر اساس 

اطالعات غيرموثق، شایعه شده اس ت   ه ب ه س يد 

ضياب الدین، آلت دست بریتاني ا، وص ل هس تند. 

-این انجمن برای از بين بردن س ازمانهای شاخه

اند و این   ار هم راه های دمو راتيک تالش  رده

 با تبليغات ضد شوروی بوده.

-سانرانی رهبر باش اهر مالسيد  اظمی در جلس ه
ه ای ای در یکی از مساجد اهر ن وعی از فعالي ت

ببينيد، مردم! من قدرت »سازمانی است. او گفت: 

ای ایج اد ش ده توس ط هنابود  ردن تمام سازمان

ها را دارم و ام وال اعض ای آن بای د ب ين روس

مسلمانان مذهبی تقسيا شود. هر  س غير از ای ن 

بگوید، از صحنه روزگار محو خواهد شد. من ای ن 

 نا پون نيروی ی پش ت م ا ایس تاده را ادعا می

سربازانی  ه آم اده ش رو  انتق ام ش دید  -است

ت همچن ين عليه خائنان ب ه م ردم هس تند. دول 

های متااصا را سر وب دستور داده است  ه سازمان

ان د. تنه ا  نند و آنها در همه جا سر وب ش ده

 «اهر باقی مانده است!

پس از اخراج مقدم، به دس تور حکوم ت، گ روه 

س  ر وبگران ب  رای جل  وگيری از پيش  رفت جن  بش 

دهقان  ان ب  ه منطق  ه فرس  تاده ش  دند؛ براس  اس 

به سرقت و ضرب و شتا  رحمانهتقاضای مالکان، بی

، فقط در ی ک 1943دهقانان پرداختند. در آگوست 
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منطقه اهر، گروه سر وبگران تحت رهب ری س روان 

 25ای بر عليه دهقان ان بهاور اقدامات وحشيانه

روستا انجام داد  ه در نتيجه آن، دهها دهق ان 

 شته شدند و صدها دهقان مجبور ش دند روس تاها 

ا ف رار  نن د. عملي ات را ترک  نند و به  وهه

ح د و ح  ر و سر وب در منطقه سراب با خشونت بی

 رفت.ناعادتنه پيش می

مالکان، با تکيه بر باندهای مسلد   ه مر  ب 

ه ا ها كمترجا: دهقانان ثروتمن د،  وتکاز  وتک

درص  د جمعي  ت دهقان  ان را تش  کيل  ۴تنه  ا 

دادند،[ و خدمتکاران مالکان بودن د، آزار و می

جمعی دهقانان را آغاز  ردند،   ه در ستهاذیت د

نتيجه آن، تعداد زیادی از دهقانان از روستاها 

اخراج و از سرپناههای خ ود مح روم ش دند. ب ه 

م، ارباب روس تای 1943عنوان مثال، در سپتامبر 

اووم  ا )منطق  ه ميان  ه(، ب  ه منظ  ور برپي  دن 

زنی همگانی را سازمان دهقانان روستای خود، شالق

ه ا،  ميت ه ها و  وتکبا  مک ژاندارم داد. سپس

محلی حزب توده را به گلوله بستند، همه اعض ای 

آن و دهقانان فعال را از روستا بيرون  ردند و 

از بقيه تعهد گرفتند  ه هرگز در  ار حزب توده 

شر ت نکنند. پدیده مش ابهی ني ز در روس تاهای 

 دیگر صورت گرفت.

مات طرف دار سان، حذف گروهی بزرگ از مقابدین

ش  وروی از آذربایج  ان، تش  دید فعالي  ت عناص  ر 

ه ای ارتجاعی و نيز تضعي  جنبش دمو راتيک توده

خلق  ه به دليل ترور و سر وب رخ داد، موقعي ت 

ما تضعي  شد، اما این به هيچ وجه اعتماد مردم 

 به اتحاد جماهير شوروی را تضعي  نکرد.

مردم، تضعي  موقعي ت م ا را ب ه عن وان ی ک 

دیده موقتی ناشی از جن  تلقی  ردند. ا ثری ت پ

قریب به اتفاق مردم مانند قبل، به ما دی دگاه 

ه ای پ ه دوس تان و پ ه خاصی دارند  ه از گفته

 شود.دشمنان ما، این موضو  ثابت می

ش ده توس ط ص احب  گروهی از   ارگران اخ راج

ای به  ارخانه خوی، برای شر ت در اعت اب، نامه

در حال » جماهير شوروی نوشتند:  نسولگری اتحاد
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حاض  ر در ش  هر تبری  ز مي  ان اس  تثمارگران و 

استثمارشدگان، یک جن   طبق اتی ش دید رخ داده 

است؛ مبارزه برای زندگی نيست، بلکه برای م رگ 

است؛ مبارزه ه ا سياس ی و ه ا اقت  ادی اس ت، 

داران و مالک ان درگي ر تناقض ی تینح ل سرمایه

ما را با  ار سنگين و   نندهستند، آنها تالش می

گرسنگی سر وب  نند. اما آنها به این امر دس ت 

ناواهند یافت زیرا اتحاد جماهير ش وروی ب زرگ 

وجود دارد،  ه ما به آن اعتماد داریا و هرگ ز 

 «ما را رها ناواهند  رد. ،در بدباتی

در م دت » نسول ایران، سهيلی ب ه م ن گف ت: 

ی ن ب اور  وتاه اقامت در آذربایجان، من ب ه ا

رسيدم  ه عالقه مردم ب ه ش ما ب اتتر از  ش ور 

 «خودشان است.

یک تاجر و صاحب  ارخانه جورابچی بيان   رد: 

درص  د از جمعي  ت  70در ح  ال حاض  ر ب  يش از »

ایی  پيرو در هر زمينهآذربایجان آماده است  ه 

 «شما باشد.

در بات نيز به ای ن واقعي ت تأ ي د ش د   ه 

ناصر مرتج ع توس ط آنه ا ها با تشویق عانگليسی

-آغاز شود و می 1943داد  ه انتاابات اجازه نمی
ترسيدند  ه از آذربایجان، نماین دگان طرف دار 

 شوروی به مجلس راه یابند.

پيشتازی ارتش سرخ و همچنين رشد نفوذ اتح اد 

المللی، بس ياری را جماهير شوروی در روابط بين

خ ود  در آذربایجان مجبور  رد  ه به فکر عاقبت

از انج ام  را عناصر ارتجاعی ،باشند و این امر

زاده، های ضد شوروی بازداشته است. رح يافعاليت

تاجر بزرگ و صاحب  ارخانه در شهر تبری ز، ب ا 

الملل ی ب ه دوس تانش اع الم ارزیابی وضعيت بين

وضعيت در حال تغيير است، ب ه ط وری   ه » رد: 

آنها اف رادی مانن د تيت و ی ا ی ک حم الی از 

خودمان را پيدا خواهند  رد و به  مک او تم ام 

دارایی ما را خواهند ب رد. ح وادث یوگس الوی و 

ان د   ه بریتاني ا و مسئله لهستان نش ان داده

آمریک   ا از اتا   اذ اق   دامی علي   ه روس   يه 

 «.ناتوانند
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بازرگان بزرگ آذربایجان، ن رت اسکندری،   ه 

 ل   وب »س   ازمان ض   د ش   وروی  1942در س   ال 

 رد، در گفتگویی با را رهبری می« هاآذربایجانی

آم ده اس ت، م ن را  وضعيتی  ه پ يش»من، گفت: 

 ند با شما ارتباط برقرار   نا و ب ه مجبور می

طور صادقانه همکاری  نا. اگر من ای ن   ار را 

ای ب رای از ب ين انجام ندها، شما هميشه بهانه

بردن روستاها و اموال من در منطقه تح ت نف وذ 

 «.د داشتخود خواهي

 انتاابات مجلس

یک  ی از مهمت  رین روی  دادهای حي  ات سياس  ی 

 آذربایجان، انتاابات مجلس پهاردها بود.

، آذربایجان ب ه 1934طبق قانون انتاابات سال 

حوزه انتااباتی تقسيا شده است   ه تع دادی  11

 شوند:نمایندگان به شرح زیر انتااب می

 نماینده؛  9حوزه تبریز »

 نماینده؛ حوزه اردبيل یک

 شهر؛ حوزه مشکين

 حوزه خلاال؛

 داغ(؛حوزه اهر )قره

 ميانه؛  -حوزه سراب

 حوزه افشار )صائين قلعه(؛

 نماینده 2از حوزه مراغه

 «ما و–حوزه خوی 

-ها و آش وریعالوه بر مناطق فوق، جمعيت ارمنی
 نند. بنابراین ای را انتااب میها نيز نماینده

ذربایج ان انتا اب نماینده مجلس بای د از آ 22

 شود.

طبق این قانون، افراد مذ ر ایران ی   ه ت ا 

ان د سالگی رسيده 20زمان شرو  انتاابات به سن 

ماه قبل از  6و  سانی  ه به طور پيوسته حداقل 

-آغاز انتاابات در حوزه انتااباتی زندگی  رده

 اند، حق رسی دارند.

زنان، نظاميان، افرادی  ه به موج ب ق وانين 

اند و  سانی   ه علي ه ق انون محکوم شده اسالمی
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اند، از ح ق رسی اساسی و استقالل  شور سان گفته

 برخوردار نيستند.

كافراد زیر[ می توانستند برای مجلس انتا اب 

 شوند:

.مردان ایرانی بين سی تا هفت اد س اله   ه 1

باسوادند و در ح وزه انتااب اتی ش ناخته ش ده 

 هستند؛

 سانی  ه به ادیان .افراد مذهبی مسلمان یا 2

 2ای دیگر ایمان دارند. نماین دگان ب رای دوره
-ساله با آرای مستقيا و مافيان ه انتا اب م ی

 شوند.

آغ از ش د و  1943آگوست  8انتاابات در تاریخ 

 در شرایط بسيار پيچيده برگزار شد. 

بر اساس موارد بات، عناصر ارتجاعی، به تأسی 

بر  علي ه م ا و از انگليس، تمام تالش خ ود را 

 اندیداهای حمایت شده ما آغاز  رده تا اج ازه 

ندهند طرفداران ما ما وصا در ح زب ت وده وارد 

 مجلس گردند.

در نبرد با ما ، آنه ا ب ه روش  های ماتلف ی 

متوس  ل ش  دند ی  ک    ارزار ض  د ش  وروی ب  ه راه 

انداخت  ه و از ب  ه تعوی  ق ان  داختن س  اختگی 

دولتی  انتاابات شرو   ردند و تا عزل مقام های

 ه به ما  مک  رده بودند پایان یافت به هم ين 

ه استاندار مقدم ، مقام از جمل 30دليل بيش از 

، بازرگ  انی و دیگ  ران بر ن  ار خ  دیوی،  بي  ری

 شدند.

ه  ا در ب  ين یک  ی از مش  هورترین انگلوفي  ل

بازرگانان ب زرگ، فرمانفرم ا، ب ه ط ور واض د 

 موقعيت عناصر ارتجاعی را بيان  رد، زمانی   ه

ما باید ی ا  اندی داهای »ای نوشت: او در نامه

ه ا را شکس ت ده يا و از حمایت ش ده توس ط روس

انتااب مطلوب مردم مطمئن ش ویا و ی ا ب ه ه ر 

 «.قيمتی انتاابات را تحریا و متوق   نيا

اهميت نقش بریتانيا در انتاابات آذربایج ان 

توان با ورود سفير بریتانيا )بوترد( قبل را می

اابات به آذربایجان نشان داد و همچن ين از انت
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بيانيه  نس ول بریتاني ا در تبری ز )رپ(،   ه 

اعالم  رد سرنوشت آذربایجان و مجلس ب ه نتيج ه 

انتاابات بستگی دارد، اینکه آیا  سی كاز م ا[ 

 وجود خواهد داشت یا نه.

با عنایت به عناصر فوق ال ذ ر ،آنه ا  ب ا  

علي ه م ا و  الهام از انگليسها،مبارزات شدیدی

نامزدهای مورد حمایت م ا آغ از  ردن د. آنه ا 

براینکه طبقات بازرگان، مالکان زم ين و خ رده 

بورژوازی را  ه به ما نزدیک بودند براینکه از 

آميز ماتلفی را ما دور  نند ، داستانهای تحریک

 درباره سياست ما پاش  ردند ، مانند:

ا به های سابق رها ق د دارند  مونيستبلشویک»

عنوان نمایندگان حزب توده به مجلس بفرستند تا 

ها به قوانينی را در مجلس در مورد انتقال زمين

یا « ها به  ارگران وضع  ننددهقانان و  ارخانه

ها ق  د ت  احب و جداس ازی آذربایج ان از روس»

ایران بوسيله نمایندگان انتااب ش ده در مجل س 

 و غيره.« را دارند

ثير خ ود را، ب ه خ  وص ب ر ها تأاین داستان

طبق  ه مالک  ان گذاش  ت و آنه  ا از طری  ق فش  ار 

آوری برداش  ت، اقت   ادی)مانند ممنوعي  ت جم  ع

محروميت از زمين و غيره( و ترس اندن دهقان ان 

از آین  ده، آنه  ا را از فرص  ت رسی دادن ب  ه 

نامزدهای مورد نظرشان مح روم  ردن د. ام ا در 

سی دادن برخی مناطق سا نان روستاها موفق ب ه ر

به نامزده ای طرف دار م ا ش دند. دهقان ان در 

   انون دمو راس  ی »روس  تای اس  کو، س  ازمان 

را راه انداختن   د و نامزده   ای « آذربایج   ان

نف ر را در  600طرفدار شوروی را تبليغ  ردند، 

ه ای های رسی سازماندهی  ردند تا برگهسر صندوق

 رسی را توزیع  نند.

تر برگزار شد، در شهرها  ه انتاابات آزادانه

ه ای باش بزرگی از مردم ب ه نامزده ای س ازمان

 دمو راتيک رسی دادند.

وقتی در نه حوزه از یازده حوزه انتااب اتی، 

گيری را به پایان رسيد. نمایندگان زیر ب ه رسی

 مجلس راه یافتند:
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 در حوزه انتاابی تبریز:

نماینده حزب توده، سردبير  –وری .جعفر پيشه1

 در تهران؛« یرآژ»روزنامه 

ت اجر معم ولی، ح امی  –.فتحعلی ایپکچي ان 2

 حقيقی اتحاد جماهير شوروی؛

مهن  دس و پيمانک  ار ب  زرگ  –.عس  گر پن  اهی3

ساختمان. او به سفارش سفارت توس ط م ا حمای ت 

 شد؛می

رئ يس اداره   ل ش ر ت  -.ابوالقاسا صدیقی 4

 تهران. او از وفاداران به ما است؛«  ریستال»

نف وذ. مالک بزرگ و ذی -سکندری .اميرن رت ا5

های زیادی از نامزدهای در حين انتاابات، حمایت

رسی ب رای آنه ا جم ع   رد. او  4000ما  رد و 

بدون حمایت  سی ب ه مجل س راه یاف ت. در ط ول 

انتاابات، او به ما نزدیک شد و قول داد  ه با 

تقوی  ت رواب  ط دوس  تانه ای  ران و ش  وروی ب  ا 

د جماهير ش وروی همک اری نمایندگان سفارت اتحا

 ند. او از ترس از دست دادن روستاهای خ ود در 

 منطقه ما )آذربایجان( به ما نزدیک شد؛

-مال ک و  ارخان ه –.حاجی زینال عبدل خویی 6
ه  ای تج  اری دار ب  زرگ. او از طری  ق  ان  ال

آپوت  وپرس ت  ی.وی. ب  ه اتح  اد جم  اهير ش  وروی 

اب وابسته است. او با خرید آرا به مجل س انتا 

شد و بيش از یک ميليون لایر برای این منظور ص رف 

 رد. به علت ت رس از دس ت دادن مق ام خ ود در 

های متااصا ناواهد پيوست. او مجلس، او به گروه

بارها و بارها از آمادگی برای همکاری ب ا م ا 

 اطمينان داده است؛

اتسالم، نماینده انجمن مجلس سابق. م ثقه.آیت7

و توسط دولت و فرقه مذهبی ش يعی  اندیداتوری ا

 پشتيبانی شد؛

پزشک و پسر روح انی مه ا و  -..یوس  مجتهدی8

مالک . او توسط دولت و روحانيون در انتااب ات 

 حمایت شد؛

دار و پيمانکار اجاره -زاده.علی عسکر سرتيپ9

 وپک، معتقد بر دمو رات ب ورژوایی. در گذش ته 
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به ارتباط  گرا بود. مشکوکعضو پندین سازمان پپ

 با انگليس؛

رسد  ه نمایندگان منتاب از تبریز، به نظر می

زاده و مجته دی، در مجل س از به استثنای سرتيپ

 مواضع ما حمایت خواهند  رد.

 ماکو-خوی

مالک بزرگ ما و. نامزدی  -.عباس پاشا خویی10

وی توسط معاونت  نسولگری ما و حمایت ش د،   ه 

 وفادار است؛ دهد او به مااین امر نشان می

پسر امام جمعه خوی، انگوفي ل  -.جالل امامی11

 مشهور؛

 مراغه

مالک  وپک با تمایالت سياسی  -.اسکندر مقدم12

 نامشاص؛

بازرگان و مالک بزرگ، دوس ت  -.موسی فتوحی13

 صميمی و حامی سر رده بریتانيا فرمانفرما؛

 رضائیه

تاجر معمولی، در مقاب ل ه ر  -.صادق افشار14

، از طرف معاون ت  نس ولگری رض ائيه حکا سفارت

گي ری شد. به عنوان ف ردی ب ا جه تپشتيبانی می

 شد؛طرفداری شوروی شناخته می

 مهاباد

برادر روحانی مشهور قاضی محمد  -.صدر قاضی15

در  ردس  تان مر   زی. توس  ط معاون  ت  نس  ولگری 

شد. او نسبت به م ا نزدی ک رضائيه پشتيبانی می

نبه ما در مجلس موافق بود. او با حمایت همه جا

 بود؛

 اهر

مال ک اه ری ب دون  -.سردار ص فوت به ادری16

 وابستگی سياسی خارجی؛

 ميانه -سراب 

مالک بزرگ و سر رده ضدش وروی  -.فرمانفرما17

 مشهور؛

 شهرمشکین

ش هر. ن امزدی مالک بزرگ مشکين –.مهدی عدل 18
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انتااباتی او توسط معاون ت  نس  ولگری اردبي ل 

خيرا او فردی مورد تأیيد معرف ی شد. احمایت می

 ميگردد.

رسی گيری هنوز در اردبي ل، خلا ال و منطق ه 

ارمنی انجام نشده است، ج ایی    ه  اندی داهای 

مورد حمایت ما، شيخ لنکرانی، ذ ایی و اردش ير 

 آوانسييان هستند.

بن  ابراین، از اف  رادی    ه در آذربایج  ان 

-وری، ایپ کنماین ده )پيش ه 8اند، انتااب شده
پيان، صدیقی، پناهی، صدیق افشار، عباس پاش ا، 

عدل و صدر قاضی( به ما وفادار هستند و در  ار 

نماین ده  3مجلس با ما همک اری خواهن د   رد؛ 

اتس الم( ب ا م ا دش من )اسکندری، خ ویی و ثق ه

توانند نفوذ ما در مجلس را تقوی ت نيستند و می

نماینده )فتوحی و فرمانفرم ا( طرف دار 2 نند؛ 

نماینده)مقدم و به ادری(  2یتانيا هستند؛ و بر

بدون اتکا به  شوری بيگانه هستند. نگرش آنه ا 

 نسبت به ما به ا ثریت مجلس بستگی دارد.

 دهد  ه:روند انتاابات نشان می

.اعتبار اتحاد جماهير شوروی در ميان م ردم 1

العاده باتست. این حقيقت با رسی دادن با ش فوق

امزدهای طرف دار ش وروی در بزرگی از مردم به ن

مناطقی  ه انتاابات بيشتر ی ا  مت ر آزادان ه 

شود، در ح الی   ه در ای ن برگزار شد، ثابت می

ای را در لب اس مب دل ب ه مناطق، عناصر خ مانه

عنوان دوستان ما برای انتااب به مجل س تحری ک 

 ردند. ب رای مث ال، ج الل ام امی، نماین ده می

مجلس انتااب  بهخاطر بریتانيایی، تنها به این 

شد  ه در همه جا و در طول انتاابات اعالم   رد 

 ه حامی شوروی است و ن امزدی او توس ط س فارت 

 شود؛شوروی حمایت می

.ما عمدتار باید برای انجام پن ين مب ارزات 2

جدی سياسی مثل انتااب ات مجل س، ب ر ی ک ح زب 

ه  ای ای تکي  ه  ن  يا. س  ازماندمو راتي  ک ت  وده

های  نونی ضعي  هستند و هنوز گروه دمو راتيک و

ت  أثير تزم را در زن  دگی اجتم  اعی و سياس  ی 
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 ها ندارند.استان

  

 

 

 سند دوم

راج ع ب ه وض عيت  است نامه ای توضيد مترجا:

سياسی و اقت ادی ناحيه  نسولی  نسولگری اتحاد 

 شود.ارسال می 1943شوروی در تبریز برای سال 

 مارپنکوف :فرستنده

 ثموضوعات بح

 سياست و حکومت -ایران •

 اتحاد جماهير شوروی -روابط خارجی  -ایران •

 اتحاد جماهير شوروی• ایران• محل بحث

 نسولگری اتحاد جماهير شوروی در تبریز  پ ی •

  1محرمانه شماره 

 24شماره • 1944ژانویه  5•

شرح، شکل مهر و موم بسيار ضايا، احتماتر از ك•

ام 25»... ان: جمه  وری سوسياليس  تی آذربایج  

 «[1945ا تبر  24كتاریخ[ 

به نماینده م ردم اتح اد جم اهير ش وروی در •

  ميسریای امور خارجی؛

 به معاون  ميسر خارجی  افتارادزه؛•

 به سفير اتحاد جماهير شوروی در ایران؛•

 اوف؛به معاون  ميسر خارجی ما سيا•

من به همراه این، گزارشی را درب اره وض عيت •

 ادی از ناحي ه  نس  ولی  نس ولگری سياسی و اقت

عمومی اتحاد جماهير شوروی در تبریز برای س ال 

 فرستادم. 1943

 تأخير در گردآوری گزارش به دتیل زیر بود:•

.  نسول سابق، معاون  ميسر خارجی  وزنتس ، 1•

 1944به رغا ای ن   ه در پای ان ژانوی ه س ال 

 تبریز را ترک  رد، هيچ گزارشی تدوین نکرد؛

 ار ن  ان  نس  ولگری از ض  رورت جم  ع آوری . 2•

 مطلع نبودند؛ 1944كاین گزارش[ تا فوریه 
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. پس از دریافت دستور سفير، ب ا توج ه ب ه 3•

 مپين انتااباتی  ه آغاز شد، م ا ه يچ فرص تی 

نداشتيا. ب ه  1944برای شرو  این گزارش تا مه 

م ه  ار ن ان  1فوری ه ت ا  15عنوان مثال، از 

های ميتين  با پهره 300از   نسولگری عمومی بيش

م ان در عمومی و سياسی محلی ب رای حف ظ من افع

انتاابات برگزار  ردند،  ه هر امکانی را برای 

  ار بر روی این گزارش از بين برد.

 ای.صفحه 84پيوست: گزارش •

 معاون  ت  نس  ول در اتح  اد جم  اهير ش  وروی•

  نسولگری عمومی در تبریز/ مارپنک /•

 

 3سند 
-فرمان مولوت  در مورد برنام ه ترجا:توضيد م

ای در تبریز ب ا آم وزش هایی برای ایجاد مدرسه

 به زبان تر ی.

 ویاپ سالو مولوت . :ایجاد  ننده

 حزب دمو رات آذربایجان •

 آذربایجان ایران •محل مورد بحث 

 1944ژوئن  24در  13421فرمان شماره 

.صدور مجوز  ميسریای امور خارجه خلق اتحاد 1

هير شوروی برای بازگشایی دبيرس تانی مکم ل جما

با آم وزش زب ان آذربایج انی در س ال تح  يلی 

در تبریز )ایران( ب ه منظ ور تح  يل  1945-1944

 ود ان  ارگران آذربایج انی فرس تاده ش ده از 

اتحاد جماهير ش وروی و  ود  ان جمعي ت منطق ه 

 آذربایجان.

.تثبيت  ار نان م دیریتی و پرس نل آموزش ی 2

ارز خارجی  28979نفر با دستمزد ماهانه  36شامل 

 .1روبل شوروی مطابق با پيوست شماره 4094و 

فينك ميس اریای ام ور .قبول مسئوليت نار وم3

مالی خلق[ اتحاد جم اهير ش وروی ب رای ت أمين 

روب ل  50،182ارز خ ارجی و  227،551بودجه اضافی 

ك ميس اریای ام ور  NKIDشوروی برآورد شده توسط
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 1944ق[ اتحاد جماهير ش وروی در س ال خارجه خل

برای سازماندهی و نگهداری یک مدرسه در تبری ز 

  2مطابق با پيوست شماره

.تأمين كموارد زیر[ برای تکميل س اختمان و 4

 تجهيزات مدرسه در تبریز:

لسك مس يریای جنگل داری خل ق[ -ال : ن ار وم

 50اتحاد جماهير شوروی)رفيق منشيکوف( با ساخت 

ه ای هایی از پوب  اج در  ارخان هاتهمترمربع ت

استالينگراد و گالسنابلز كاداره  ل تأمين پوب[ 

 ميس  اریای اتح  اد جم  اهير ش  وروی از انجم  ن 

 مسيریای خلق با تحویل این مقدار تاته در س ه 

اتح اد جم اهير  NKIDماهه سوم س ال ج اری ب ه 

 شوروی.

 رمت ك ميس اریای ذوب آه ن خل ق[ -ب: نار وم

تن تيرآهن به اتحاد جم اهير ش وروی 1موظ  است 

 تا يص دهد.

الکتروپ  روم ك ميس  اریای ص  نایع -ج: ن  ار وم

ت ن خ ط ب رق)در  500الکترونيک خلق[ موظ  است 

تم   پ  500مت   ر( و ميل   ی 2.5*1.5*0.75ان   دازه 

اتح  اد  NKIDول  ت( در اختي  ار  220الکتریک  ی )

 جماهير شوروی بگذارد.

روی ب رای اتحاد جماهير ش و NKID.صدور جواز 5

 خرید وسيله نقليه برای این مدرسه.

 /كاولين[ معاون شورای  ميساریای خلق ش وروی

 وی. مولوت 

 4سند 
سند بسيار مهمی است  ه باقروف  توضيد مترجا:

برخ ی مس ائل مه ا در ارتب اط ب ا »با عن وان 

 23 /1944س   پتامبر  14در «آذربایج   ان جن   وبی

س ند، به استالين نوشته و در ای ن 1323شهریور 

 ن د   ه در آذربایج ان برای اولين بار ذ ر می

باید تشکيالت دمکراتيک برپ ا گ ردد، در واق ع، 

توان آن را در حکا گام اولي ه ب رای تش کيل می

فرقه دمکرات ب ه حس اب آورد. ب اقروف در ای ن 

های صورت گرفت ه نامه طوتنی به  ارها و فعاليت
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ره در آذربایجان ایران از سوی عوامل روسی اش ا

ه ایی پ ون، راه  ند و پس از تش رید فعالي تمی

وط ن یولون دا( و دس ت «)راه وط ن»اندازی مجله

اندر اران آن، ارائه  نسرتهای رایگان در ب ين 

م  ردم در ش  هرهای ماتل    ای  ران توس  ط ی  ک 

نفری و فعاليتهای اقت  ادی و تبليغ اتی 44گروه

مانند تاسيس فرستنده رادیو، افتتاح بيمارستان 

-ز، خانه فرهن ، ایجاد  ارخانه ج ورابدر تبری

بافی و تریکوب افی، تاس يس مدرس ه متوس طه در 

تبریز...  ه از سوی با و صورت گرفته در پایان 

 ن  د    ه در نام  ه اش ب  اقروف پيش  نهاد م  ی

    آذربایجان باید تشکيالت دمکراتيک برپ ا گ ردد.

F.№ l, siy. № 90, iĢ № 71 

 به رفيق استالين
 باط با آذربایجان ایرانمسایلی در ارت

در م  ورد دس  تورات ش  ما مبن  ی ب  ر اف  زایش »

تاثيرات اتحاد جم اهير ش وروی ب ر آذربایج ان 

جنوبی تدابيری از سوی ما اتااذ گردیده از سوی 

رهب   ری جمه   وری آذربایج   ان و  ادره   ای 

نفر به آذربایجان ایران فرستاده شده 245نظامی،

نف  ر دیپلم  ات، ب  رای ام  ور 13از ب  ين آنه  ا

نف  ر ب  ه عن  وان فرمان  دهين 150نف  ر،10تج  اری

پادگانها و مابقی به عنوان متا  ين اقت  ادی، 

حمل و نقل، امور فرهنگی ...ب وده ان د البت ه 

نفر نيز جهت امورات تجاری، بهداشت، حم ل و 375

-نقل راه آهن و دیگر امور اقت ادی انتااب شده
اند   ه ب زودی ب ه آذربایج ان جن وبی اع زام 

فراد فرس تاده ش ده ب دون اس تثنا خواهند شد ا

همگی آشنا ب ه زب ان، م ذهب و فرهن   و س ایر 

خ وصيات آذربایجان آشنا هستند و ب زودی ق ادر 

به ارتباط با مردم آذربایج ان ای ران خواهن د 

بود این افراد در م دت ان د ی در ب ين اه الی 

ماتل  آذربایجان اعا از روشنفکران،   ارگران، 

بين روح انيون و تج ار دهقانان و تا حدودی در 

اند نفوذ  نند برای اولين ب ار ت وده موفق شده

م  ردم ما وص  ا روش  نفکران آذربایج  ان ای  ران 

وط ن »ای به زبان تر ی بن امپشمشان به یک مجله
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روشن شد و ب ا رغب ت تم ام ب ا ای ن « یولوندا

ه ای   افی نشریه مواجه شدند این مجله در نساه

ذرب ایجن پا ش در تمام شهرها و حتی روستاهای آ

گردد در این مجله  نویسندگان و ش اعران ب ا می

زنن د   ه از استعداد آذربایجان ایران قلا م ی

ریا، توان به افرادی مانند محمد بیبين آنها می

یوس ، مهتاج رضا ،علی لرزاده، مير مهدی، یحيی 

تحفی، همای خانا، تله خ انا و ...اش اره   رد 

ت وان موفقي ت م یاین اقبال مردم به نشریه را 

بزرگی قلمداد  رد آثار سياسی برنده آن ان ب ر 

گ ردد و ب ه نف ع اتح اد عليه فاشيزم هدایت می

های مح روم جماهير شوروی به عنوان دوستدار خلق

شود و همين امر به نف وذ بيش تر ای ن نوشته می

روزنامه در بين م ردم  م ک   رده و ب ه م ردم 

ان تبری ز، نزدیک  رده است. به غير از روشنفکر

سی تن از م ردم آذربایج انی مق يا در ش هرهای 

تهران، ميانه، اردبيل، مرند، شاپور و غيره به 

 نند عالوه ب ر عنوان خبرنگار این نشریه تالش می

اینها، زنان آذربایج ان ني ز جه ت فعالي ت در 

دهن د نشریه رغبت و عالقه زیادی از خود نشان می

نفکران پيشرو برای نشان دادن اقبال و توجه روش

تبریز به نشریه تنها به نوشته تل ه خ انا   ه 

معلا مدرسه ابتدایی بوده در زی ر م ی آورم او 

 نویسد:در مورد مجله راه وطن)وطن یولوندا( می

او خطاب به من نوشته  ه ش ماره اول نش ریه »

را گرفتا و با هيجان شرو  به خواندن  ردم اگر 

م ام دار و بودم ب رای هم ين ش ماره تمجبور می

ندار خود را ب دها ب ا طي ب خ اطر اینک ار را 

 نا  ه نشریه وطن یولون دا ب ه ميکردم آرزو می

مانن  د ی  ک س  تاره پرف  روغ افقه  ای تبری  ز را 

 «نورانی  ند

همچنين در این نشریه شاعران و نویس ندگان و 

-روزنامه نگاران آذربایجان شوروی نيز قلا م ی

فعاليته ای « وطن یولوندا»زنند با انتشار مجله

 ميته ضد فاشيستی  ه تح ت رهب ری ش اعر ب زرگ 

 ند تقویت شده است ایران باتش آذراوغلو عمل می

 ميته ضد فاشيستی م ذ ور ب ا ج دیت، مق اتت و 
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 ن د و هم ين ام ر شعرهای ضد فاشيستی منتشر می

 باعث محبوبيت آن در بين توده مردم شده است.

م ردم  با توجه به اینکه روح انيون در ب ين 

ش  هرها و ما وص  ا روس  تاهای آذربایج  ان نف  وذ 

زی  ادی دارن  د در ای  ن زمين  ه م  ا ت  دابيری 

ام اخيرا پس از تشکيل اداره مسلمانان اندیشيده

ماورای قفقاز در با و، اولين گنگره ضدفاشيستی 

روح  انيون و مس  لمانان قفق  از در ش  هر ب  ا و 

هزار نس اه 5برگزار شد ما م وبات  نگره را در 

های تر  ی و فارس ی تکثي ر   رده و در انبه زب

شهرهای ایران پا ش   ردیا روح انيون و اه الی 

ایران از م وبات  نگره استقبال  ردند در ای ن 

زمينه آرا و نظرات نمایندگان مجلس مانند ش يخ 

اتس  الم مالی  ری، سيدرض  ا فيروزبيل  ی ،قاض  ی 

اتس الم، ميرزاباقر آقا و مجتهدینی پون آقا ثقه

اخلي ل آق ا و اف راد ص احب نف وذ و حاجی ميرز

خادمين دیگر دین مشاص است عالوه ب ر ای ن، ب ه 

اتسالم علي زاده، اداره دین ی قفق از رهبری شيخ

برای اف زایش  نف وذ م ا، ب ا خ ادمين دی ن در 

-آذربایجان ایران ارتباطات شا ی برقرار   رده

 اند.

های هنری آذربایجان شوروی برای تبليغ موفقيت

نفرند ب ه ش هرهای 44 نسرت  ه شاملما یک گروه 

ایا و این گروه در ش هرهای بزرگ ایران فرستاده

تهران، تبری ز، پهل وی، رش ت، ق زوین، م ا و، 

ان د های بزرگی  سب  ردهشاپور و اردبيل موفقيت

های نظ امی ارت ش اتح اد گروه  نسرت در پادگان

جماهير شوروی  نسرت اجرا  رده و در بين اهالی 

اند تزم رایگان  نسرت برگزار  رده محروم ب ورت

به ذ ر است مهمترین نتيجه اعزام گ روه  نس رت 

آذربایجان به ایران این بوده  ه وضعيت دی روز 

و امروز آذربایجان را در بين مردم منعکس  رده 

و هنر بومی و قابل فها آنها را با شور و ش وق 

زیاد نشان داده و اهميت  و فایده آنرا در بين 

آذربایجان ایران گوشزد  رده اس ت. ش عار مردم 

ه  ای زن  ده ب  اد آذربایج  ان ب  ه هم  راه تران  ه

آذربایج  ان در ب  ين خل  ق ب   ورت گس  ترده پا  ش 
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 گردید.

ه ای تر  ی و های رادیویی به زبانپاش برنامه

ه  نسرت و موسيقی آذربایجان فارسی ما وصا ارائ

 س ب   رده در بين اهالی ایران محبوبيت زیادی 

ه ش ده توس ط اداره اس اطالع ات ارائ است براس 

های رادیویی اطالعات شوروی در ساعات پاش برنامه

توان به گروههای در شهرهای ماتل  آذربایجان می

-ها و قس متزیادی از مردم برخورد  ه به  نسرت
-های ماتل  جن  عليه فاشيزم با دق ت گ وش م ی

  نند.

های اقت  ادی و برای آشنایی بيشتر با موفقيت

هنگی اتحاد جم اهير ش وروی ما وص ا جمه وری فر

آذربایجان)شوروی(در شهر تبری ز خان ه فرهنگ ی 

تاسيس گردیده با توجه به ت ميا  ميت ه مر  زی 

حزب) مونيست آذربایجان(م ا در تبری ز، مدرس ه 

ایا های تر ی و روسی تشکيل دادهمتوسطه به زبان

برای ای ن   ار آم وزش،  ار ن ان، تجهي زات و 

رسی ما وص انتااب شده و در طول ای ن  تابهای د

ایا مدت  ار فرهنگی و آموزشی  ه ما انجام داده

آرزوی جوانان اتحاد جماهير شوروی برای تح  يل 

در مدارس نمایش داده شد بااطر همين، در تبریز 

 ای فوریت داشت.ایجاد پنين مدرسه

مطابق با ت ميا  ميته مر زی ما در تبریز در 

یک  ارخانه بافندگی و ج وراب قالب شر ت سهامی 

های شوروی عضو آن خواهند تاسيس  رده  ه سازمان

 ار،  ادر رهبری، افراد متا  ص و بود برای این

تجهيزات تزم و همچنين ساختمان مناس ب در نظ ر 

گرفته شده است  ارخانه در اندک زم انی پ س از 

رسميت یافتن مط ابق ب ا سياس ت  ميس ر تج ارت 

خ واهيا ای ن اهد ش د م ا م یخارجی، افتتاح خو

 ارخانه پنان پيشرفتی  ن د   ه در آذربایج ان 

نظي ر باش د و در ایران یک موسسه نمون ه و ب ی

مرحله ناست، اهالی محل ما وص ا زن ان را ج ذب 

  ند.

دانا به یک مسئله دیگر اشاره   نا من تزم می

حزب توده در آذربایجان جنوبی جزو تشکيالت خ وب 

ا در راس آن یک ارمن ی بن ام رود امبه شمار می
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اردشير آوانسيان قرار دارد اگرپه گفته شده  ه 

این رفيق، آدم صادق و جزو رهبران خوب به شمار 

شود  ه این حزب در ب ين رود اما این باعث میمی

م  ردم آذربایج  ان از اعتب  ار بيفت  د و م  ردم 

 آذربایجان از این حزب فاصله بگيرند.

د   ه متاس فانه در شواز این نتيجه گرفته می

رغا اینکه تشکيالت زی ادی داری ا ایران، ما علی

اما هنوز ها تشکيالتی  ه بتوانند سياست م ا را 

پيش برده و اهداف ما را بوسيله اشااص با نفوذ 

تحقق باشند وجود ندارد عالوه بر این، فرماندهی 

ارتش سرخ در ایران تا نون نتوانسته ن ه تنه ا 

بين تمامی دوایر حک ومتی در بين مردم بلکه در 

ایران و موسسات عالی وضعيت مناسبی ایجاد  ن د 

این وضعيت نامناسب موجود، از سوی ایرانيان به 

گردد پرا  ه ب ه عناص ر عنوان  ضع  ما تلقی می

  ار و خيانتک ار امک ان ج وتن داده. ب ه فتنه

عنوان مثال، از زمان زیادی  ردها در جلوی پشا 

در ایران به غارت و پپ اول فرماندهی ارتش سرخ 

اند و فرماندهی ارتش م ا مردم آذربایجان مشغول

 ند و تنها ب ه ایی با آنها نمینيز هيچ مقابله

 نيا  ه  ند ما پيشنهاد میهشدار دادن ا تفا می

ها و تشکيالت ما در حال حاضر، جهت تقویت سازمان

 در ایران موارد زیر مفيد خواهد بود: 

عم ل ش ود ت ا اعتبارنام ه  .باید قاطعان ه1

 نمایندگان آذربایجان در مجلس قطعی گردد.

ای نزدی  ک بای  د ت  دابير تزم .در آین  ده2

ه ای م ا متح د ش ده و اندیشيده شود تا سازمان

 ار  ه دشمن اتح اد جم اهير ش وروی عناصر فتنه

هستند از مسندهای م دیریتی و رهب ری برداش ته 

 شوند.

طری   ق .بای   د نف   وذ ح   زب ت   وده را از 3

تقویت  رده و تدابيری اندیش يده  هاآذربایجانی

شود تا تاثير و احترام آن در بين روش نفکران، 

  ارگران روستایيان افزایش یابد.

.باید تدابيری اندیشيده شود تا جلوی عوامل 4

ش وند ماجراجو  ه از طرف دولت ایران تحریک م ی

هایی ب ر تا در آذربایجان جنوبی دست به فعاليت
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 ا بزنند  گرفته شود.ضد م

.دستورات تزم به فرمان دهی قش ون روس ی در 5

ه ای م ا در ای ران ایران و همچنين به دیپلمات

ه ای داده شود تا جلوی هرگون ه تج اوز و غ ارت

ایی  ه از سوی طوای  ُ رد به آذربایجان مسلحانه

گيرد بگيرند همچنين، باید ب رای ایران صورت می

ه ا، ب ا آذربایج انی ایجاد روابط بين  ردها و

 برخی از روسای طوای   رد تماس گرفته شود.

.در ایران در مناطقی  ه ارت ش س رخ مس تقر 6

هستند باید در آن مناطق نظ ا برق رار   رده و 

ه ای برای ایجاد نظا باید تاثير و نقش پادگ ان

های ما نباید به ارتش سرخ تقویت گردد و پادگان

-، رفت ار ب یمانند قوای ایران در این من اطق

 تفاوتی را در پيش گيرند.

. باید بر اقدامات جاسوسی افزوده و در این 7

زمينه از افراد با نف وذ اه الی به ره گرفت ه 

 شود.

م  ان در ب  ين .. ب  رای پيش  برد  اره  ای8

روس  تایيان، بای  د ب  ا احتي  اط  ام  ل، نهای  ت 

 استفاده را از وجود روستایيان ببریا.

ت ه مر  زی ح زب از ميرجعفر باقروف دبير  مي

  مونيست آذربایجان

 شهر با و391شماره . 1944سپتامبر14
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 آذربایجان ایران•: محل مورد بحث

 سّری

 شورای  ميساریای اتحاد جماهير شوروی

 1945ژوئ  ن  10.  فرم  ان ش  ماره كقي  د نش  ده[

 مسکو،  رملين

 سازمان صنایع صنعتی شوروی در شمال ایران

شورای  ميسرهای اتحاد جماهير ش  وروی ت  رید 

  ند:یم

ای از .در قلمرو شمالی ایران به عنوان شاخه1

های صنایع شوروی سازماندهی  نيد: ال  ( سازمان

-شاخه –یک  ارخانه قند در ایران و آذربایجان 

ای از  ارخانه  ارامل با و؛ ب(  ارخان ه  ف ش 

ای از  ارخانه  فش آ. ميکویان شاخه –در تبریز 

فت  ف ش؛ ج( هزار ج100با و با قابليت ساليانه 

دوک  10.000ریس ی ب ا یک  ارخانه بافندگی و ن خ

 –و تجاری در تبری ز های  تانبرای توليد پارپه
ای از گ  روه ص  نایع نس  اجی لن  ين ب  ا و ش  اخه

 -ك امبينت[؛ د(  ارخانه شلواربافی در تبری ز 

 180شعبه گروه صنعتی آذربایجان ب ا بازتولي د 

تابی در اتن نخ در سال؛ و م( یک  ارخانه ابریش

تاب  ه كهمچن  ين،   60منطق  ه ش  هر رش  ت ب  رای 

ای از گروه صنعتی ابریشا زیر مجموعه –«[ تازی»

 نوخينسکی لنين.

 1.برای ساخت  ارخانجات ذ  ر ش ده در بن د 2
این فرمان، تأمين پرسنل مهندسی و فنی و نيروی 

   ار آم  وزش دی  ده و همچن  ين م  دیریت فعالي  ت 

 فراد زیر است:ا عهدهها به توليدی این شر ت

  –ه ای  ف ش و ش لواربافی ال ( برای  ارخانه

Narkomlegprom SSR   آذربایجان ك ميسيریای مردم ی

 صنعت برق[  )رفيق آخوندوف(؛

ب( ب  رای  ارخانج  ات بافن  دگی و ریس  ندگی و 

آذربایج   ان  SSR Narkomtekstil–ریس   یابریش   ا

 اف(؛-ك ميسيریای مردمی نساجی[ )رفيق نقی

 SSR Narkompishcheprom –خان ه قن د ج( برای  ار

آذربایجان ك ميس يریای مردم ی ص نایع غ ذایی[ 
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 )رفيق آداميان(.

تحویل تجهيزات و وسایل مورد ني از ب رای  .3

 های فوق به عهده:ساخت پروژه

  –ه ای  ف ش و ش لواربافی ال ( برای  ارخانه

Narkomlegprom SSR   آذربایجان ك ميسيریای مردم ی

 رفيق آخوندوف(؛صنعت برق[  )

ب( ب  رای  ارخانج  ات بافن  دگی و ریس  ندگی و 

آذربایج   ان  SSR Narkomtekstilریس   ی  ابریش   ا

اف(؛ و -ك ميسيریای مردمی نس اجی[ )رفي  ق نق ی

 Narkomtekstilبرای عدم تحویل تجهيزات ریس ندگی، 

 اتحاد جماهير شوروی )رفيق سدین(؛

د اتحا Narkompishcheprom –ج( برای  ارخانه قند

 رفيق زوتوف(جماهير شوروی )

تحوی  ل تجهي  زات و م  واد بای  د ب  رای  ف  ش، 

 1ریس ی ت ا ه ای ابریش اشلواربافی و  ارخان ه

ریس ی  و برای  ارخانه بافندگی و نخ 1945ا تبر 

 تکميل شود. 1946ژانویه  1تا 

4 .SSR Narkomzem ل ق[ را در كاداره  شاورزی خ

( و  د )رفي  ق جعف  روفآذربایج  ان در دس  ت بگي  ر

Narkompishcheprom  ك ارخان   ه قن   د[  )رفي   ق

متا   ص ب  ه   3-2آدامي  ان( مس  ئول فرس  تادن 

آذربایجان ایران برای تعيين مواد خ ام موج ود 

ه ای سازی ط رح ارخانه قند و همچنين پياده جهت

پيشنهادی برای گسترش با ش  اش ت پغندرقن د در 

 آذربایجان ایران است.

ریای خل  ق ه ش  ورای  ميس  ا.برگ  زاری  نگ  ر5

 ی (:با مسوليت)رفيق قلي آذربایجان

ال . فرستادن نمایندگان خود ب ه ای ران كو[ 

های مورد نان دادن به آنها از دریافت زميناطمي

ای ن فرم ان  1هایی  ه در بن د نياز برای شر ت

 اشاره شده است؛

اهای اتحاد جماهير ش وروی، ب( با مشار ت شور

تام  ين  را آم  اده    رده و ه  ای خ  ودبرنام  ه

ها و ارائه آنها ب رای برآوردها برای این شر ت

تأیيد به  ميس اریای خل ق ام ور م الی اتح اد 
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 ؛1945اوت  1جماهير شوروی بعد از 

ج( با همکاری  ميساریای قومی ش ورای ص نایع 

يين ظرفيت توليد قند و غذایی در ظرف یک ماه تع

های خود به  ميساریای ش ورای اتح اد ارائه طرح

 شوروی؛

.  ميساریای امور مالی امور خارج ه اتح اد 6

ت امين م الی  جماهير شوروی )رفيق زورف( مسئول

ه ای ذ  ر های توليدی شر تساخت و ساز و فعاليت

 های تایيد شده.بينیشده در محدوده پيش

ری زی رفيق وزنسنکي  ص در  ميت ه برنام ه .7

 1945شوروی در ظرف سه ماهه سوم و په ارم س ال 

ت م ورد ماده ساختن  مواد و تجهيزاموظ  برای آ

 های ذ ر شده است.نياز جهت ساخت و ن ب شر ت

.  سب مج وز تزم از  ميس اریای خل ق ام ور 8

( با هماهنگی با  ميس اریای خل ق  NKVDداخلی) 

(توس  ط جمه  وری سوسياليس  تی NKGBامني  ت مل  ی) 

آذربایجان برای خروج افرادی   ه ب رای انج ام 

ها به و فعاليت این شر تبوط به سازمان امور مر

 شوند.ایران فرستاده می

ه ای س ازمان، فعاليت ریزی. نظارت و برنامه9

این  1ها  ه در بند های شر تساز و فعاليتوساخت

فرمان مشاص شده است، به شورای  ميساریای قوای 

 ی (.ذربایجان)به عهده رفيق تيمور قلیجمهوری آ

./ی. رئ  يس ش  ورای  ميس  اریای خل  ق ش  وروی

 استالين

مدیر ام ور ش ورای  ميس اریای ق وای اتح اد 

 شوروی/ پادای 
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 6سند 
توضيد مترجا:سند مربوط ب ه زم انی اس ت   ه 

پایان جن  جه انی نزدی ک ش ده متفق ين مانن د 

تشاورهایی به فکر تشه نفت افتاده ب ودن بق ول 

  اریکاتور طنز آميز مجله توفيق در آن زمان به

افت اده بودن د و ب ه ت دریج « ایران خانا»جان

ها نفتی انگل يس و آمریک ا وارد ای ران  مپانی

شدند و مذا ره بر سر نفت را ب ا دول ت ای ران 

آغاز  ردند هر پند این مذا رات سری بوده ام ا 

اتحاد جم اهير ش وروی در جری ان جزیي ات ای ن 

ماموران شوروی در ای ران تم ام  مذا رات بود و

زیر نظر داشتند در هم ين زم ان مجل ه آنها را 

فکاهی توفيق داستانی را به پاپ رس اند   ه در 

آن سه  شور انگليس، شوروی و آمریکا پش ا طم ع 

به نفت ایران خانا دوخته اند نامه استالين  ه 

بکلی سری است و در زیر آورده ميشود مربوط ب ه 

دس  تور او ب  رای انج  ام  اره  ای زم  ين شناس  ی 

 ال ایران صادر شده استوا تشافی در شم

دستور ا تشاف و حفاری نفت در ش مال ای ران  

با جزئيات برنام ه ه ای دقي ق اتح اد جم اهير 

 شوروی.

 1953-1879ایجاد  ننده:استالين، یوس ، 
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 -ص نعت نف ت و تج ارت  •موضوعات م ورد بح ث:

اتح اد  -روابط اقت ادی خارجی  -ایران  •ایران

 جماهير شوروی

آذربایج ان  •رار گرفتن د:مکانها مورد بحث ق 

 ایران

f.1 ،op. 89. d.104 پی  

 فوق سری

  ميته دفا  ملی

 9168SS( شماره GOKOفرمان  ميته دفا  دولتی)

 مسکو،  رملين 1945ژوئن  21از 

 ار ا تشاف زمين شناسی ب رای نف ت در ش مال 

 ایران

با هدف بررسی زمين شناسی و  ار حف اری نف ت 

  ند:ملی ت رید می ایران،  ميته دفا  در شمال

. س  ازمان ص  نایع نفتفآذنف  ت ف)آذربایج  ان 1

( یک Narkomneftنفت(ف فدفتر  ميساریای خلق نفت)

اداره هي  دروژئولوژیکی س  ازماندهی    رده  و 

نظارت بر ا تشاف زمين شناسی برای ذخایر نفت ی 

 در شمال ایران را به این سازمان بسپارد

مال . برای انجام ای ن   ار ا تش افی در ش 2

ایران دفتر  ميساریای خلق نفت)رفيق بایبا وف( 

و آذرنف  ت )وزی  روف( مس  ئول تهي  ه مق  دار تزم 

 ارگران از صنعت نفت ب رای حف اری و تحقيق ات 

تيا ها و ارسال آنها به مح ل  ار م ورد نظ ر 

وابس   ته ب   ه نيروه   ای نظ   امی ش   وروی در 

 ایران)قزوین(.

. ایج    اد مأموری    ت ب    رای جداس    ازی 2

ژیکی)آب شناسی( و انجام  ار زیر در هيدروژئولو

 شمال ایران:

پم پ  3ناحيه، از جمله  7پمپ در  10ال .حفاری

ثابت)حفاری عميق عميق( در مناطق ش اهی، بن در 

پمپ ثابت )حف اری عمي ق حف اری  4شاه و ميانه؛

واح د  3ساختاری( در مناطق بالاارپ ای و خ وی؛

حفاری متحرک برای حف اری س اختمانی در من اطق 

 ر شاه، بابلسر و پهلوی؛بند
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یک مأموری ت ش امل  -ب( تحقيقات زمين شناسی 

تيا در مناطق گرگ ان، اش رفيه، آم ل، خ رم  10

اردبي ل -زنجان، تبری ز-آباد، بالاارپای، جلفا

... 

 3ی   ک س   فر  -ج( بررس   ی زم   ين شناس   ی 
تيمی)اندازه گيری وزن و غلظت و ارزیابی تن و  

ن  اطق و ان  دازه گي  ری مقاوم  ت( در من  اطق: م

گرگان، مازندران و رشت و در طول س احل دری ای 

خزر از مرز با شوروی تر منستان به سوی مرز با 

 جمهوری آذربایجان.

با مسيوليت دفتر  ميس اریای خل  ق نف ت)رفيق 

بایبا وف( و آذرنفت )وزیروف( انتقال تجهي زات 

برای شرو   1945سپتامبر  1حفاری مورد نياز تا 

 1945سپتامبر  عملی  ار حفاری در ماه

. دفتر  ميساریای خلق نفت)رفيق بایب ا وف( 4

اوت  1مسئول س ازماندهی و توزی ع امکان ات در 

تيا؛ یک  10: یک تحقيق زمين شناسی مر ب از 1945

تيا واقعه نگاری و برق سنجی؛سه تيا برای س فر 

ژئوفيزیکی)اندازه گيری وزن و غلظت،سنجش متغير 

اش تن آن تيمه ا و ادوات و  ش  مقاومت( با برد

از نواحی: تيا وزن سنج از با و، تيا متغيرسنج 

از شعبه مر زی ولگا دفتر  ميساریای خلق نفت و 

 تيا مقاومت از منطقه  راسنودار.

. با هدف تجهي ز با ش هي دروژئولوژیکی ب ا 5

تجهيزات، ابزار و مواد تزم برای مسئوليت دفتر 

وت  ميساریای خلق نفت)رفيق بایبا وف(   ه در ا

 Hydrogeologicalاخت    اص داده و ب   ه اداره  1945

مجموعه پمپ، تجهيزات حفاری و  5ارسال شده:ال (

ق اب،  ZV-750ابزار حف اری دوار؛په ار مجموع ه 

مجموع ه  3تجهيزات حفاری و ابزار ب رای آنه ا؛

و  KA-300متر( و ابزار برای پمپهای  1200ميله )

ازی سایر تجهيزات و مواد تزم ب رای   ار جداس 

هيدروژئولوژیکی؛ ب(  ميس ر خل ق ب رای تج ارت 

خارجی )رفيق ميکویان( موظ   اس ت   ه در ب ين 

  اميون  120پانزده ترا تور و  1945ژوئيه -ژوئن

را از واردات از قطعات موجود در ایران اخت اص 
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دهد.ج( فرمانده جبهه ماورای قفقازرفيق تيولن  

Tyulenevموظ  اس ت ب ه با ش هي دروژئولوژیکی ، 

فضای تزم برای دفاتر و محل زندگی در ق زوین و 

محل  ار اخت اص داده و همچنين پرسنل واح دهای 

وسيله نقليه اخت اص داده  120نظامی در مونتاژ 

 شده به انبار هيدروژئولوژیکی؛ مک  نند.

د(  ميسر دفا  خلق اتحاد جماهير شوروی)رفيق 

وربيوف مارشال و فرمانده نيروهای مهندسی ارتش 

، برای انتقال نيروهای 1945آگوست  1شوروی( تا 

انسانی هيدروژئولوژیکی اقدام    رده در ای ران 

در ش رایط  AVB-2-100دو واحد حف اری   املی از 

، ی ک AVB-2-100 اری قرار دهد:یک دستگاه حفاری 

تن با یک وس يله  1.5، یک دستگاه ZIS-5تانکر آب 

 با سه تيا حفاری. UA-125و یک قاب 

ای امنيت مل ی  ميس اریای دف ا  خل ق ه( شور

اتح  اد جم  اهير ش  وروی )رفي  ق خرولي   ،ژنرال 

ارتش،ریيس پشتيبانی ارتش شوروی( ب رای ارس ال 

م اک ب ا 5نيروی انسانی آبشناسی  در حالت  ار 

وس ایل  15تریل ر   اميون و  7تن ی ، 12ظرفيت 

نقليه ویليس)ماشين جيب(، و همچنين برای تعمير 

ل و نقل خودرو در تعميرگاه تجهيزات حفاری و حم

های اداره حمل و نقل ش وروی در ای ران ارائ ه 

 شود.

.فرمان   دهی جبه   ه م   اورای قفق   از)رفيق 6

تيولن (، مسئول فراها نم ودن  م ک ب ه تفکي ک 

هي  دروژئولوژیکی در حف  اری و تحقيق  ات زم  ين 

شناسی و ارائه نيروی نگهب انی، اس کورت ب رای 

فی و همچن ين سفر، فراها نمودن مواد   ارتوگرا

فراها نمودن لباس و اسناد مناسب قسمت  ار نان 

 هيدروژئولوژیکی.

.  ميسيون امور م الی)رفيق زی روف( در س ه 7

ميليون  8موظ  است  1945ماهه سوم و پهارم سال 

روب ل آن قاب ل تب دیل ب ه لایر  2،400،000روبل   ه

ایرانی باشد برای تهيه تجهيزات حم ل و نق ل و 

داری پرس  نل ب  ه آذر نف  ت م  واد و ب  رای نگه  

 بپردازد.
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( جمه وری NKVD.  ميساریای خلق امور داخلی)8

آذربایجان جه ت ص دو اج ازه نام ه ب رای ورود 

پرسنل آماده توسط ف دفتر  ميساریای خلق نفت ف 

و فآذر نفتف برای  ار هيدروگرافی جهت ورود به 

 ایران.

ب  ه ریاس  ت اداره من  ابع «ملي  ک پاش  ای .»9

شده و ریاست هن  گردان آبشناسی آبشناسی من وب 

وابس  ته ب  ه ارت  ش ش  وروی در ای  ران ب  ه 

واگ ذار ش ده و ق ایا مق ام وی « حيدراوف»عهده

به عنوان ناظر و س  ازمانده گ روه « ران اف»نيز

  ارگران فنی و مهندسان تعيين شده است.

. ف دفت   ر  ميس   اریای خل   ق نف   ت)رفيق 10

 بایبا  (ف و فآذر نف تف)رفيق وزی روف( مس ئول

 نترل ،تامين انب ار هي دروژئولوژیکی ،ت امين 

 ار ن  ان، مهندس  ين و  ار ن  ان فن  ی و ت  أمين 

تجهيزات و مواد تزم برای انجام   ار حف اری و 

 زمين شناسی در شمال ایران می باشند.

رفيق ب اقروف دبي ر  ميت ه مر  زی ح زب  .11

 مونيست آذربایجان وظي  دارد ب  ا اداره زم ين 

گونه همکاری و  مک   رده و شناسی و آذنفت همه 

به  ارهای ا تشافی و زمين شناسی برای ا تش اف 

 نفت در شمال ایران نظارت نماید.

 رئيس  ميته دفا  دولتی

 ی. استالين

 7سند 
ای ن س ند یک ی از مهمت رین و  توضيد مترجا:

ترین اسناد در ارتباط با فرقه دمک رات و  ليدی

مر  زی  ميت ه «پوليت بورو»جمهوری است و ت ميا

حزب مبنی بر تشکيل فرقه دمکرات است ای ن س ند 

مهر بکلی سری خورده اس ت و خط اب ب ه ب اقروف 

ف ب ه مس کو ژوئيه ب اقرو صادر شده است در اول

يه این ت  ميا گرفت ه ژوئ 6فراخوانده شد و در 

شد  ه در واقع اولين گ ام ب رای تش کيل فرق ه 

اس ت براس اس ت  ميا   مهاباد دمکرات و جمهوری

ش ود   ه ت بورو قرار بر ای ن گذاش ته م یپولي

اقدامات تزم در ش هرهای آذربایج ان وغي ره... 
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 برای حر تهای گریز از مر ز صورت بگيرد. 

 موضوعات مورد بحث:

 اتحاد جماهير شوروی -روابط خارجی  -ایران  •

 ایران -انتاابات  • •

جن بش  -تاریاچ ه  -آذربایجان )ایران(  • •

 های استقالل طلبی

اتح  اد  -رواب  ط خ  ارجی  -آذربایج  ان  • •

 جماهير شوروی

 •ای  ران •مکانه  ا م  ورد بح  ث :آذربایج  ان

 شوروی •آذربایجان ایران

در بات در گوشه سمت پپ ب  ورت دس تی نوش ته 

 شده: فیک نساه برای یميليانوف

 بکلی سری

 به رفيق باقروف

طلبی اقدامات تزم برای سازماندهی جنبش جدایی

ه ای ش مال ایران و س ایر اس تاندر آذربایجان 

 ایران.

های تزم برای ش رو  و . در نظر گرفتن توصيه1

سازی برای تشکيل یک منطقه خودمات اری در آماده

آذربایجان، ب ا ق درت گس ترده در داخ ل  منطقه

جدایی دولت ایران.در عين حال، مشابه همين جنبش

طلبی را در استان های گيالن، مازندران، گرگ ان 

 اسان گسترش بدهيد.و خر

. ایجاد حزب دمو راتيک در آذربایجان جنوبی 2

تحت نام فح زب دم و رات آذربایج انف ب ا ه دف 

هدایت جنبش جدایی طلب.برای ایجاد حزب دمو رات 

در آذربایجان جنوبی باید تغييرات و سازماندهی 

مجدد در شاخه آذربایجان حزب توده ایران انجام 

طلب ی از تم ام  شود و طرف داران جن بش ج دایی

 اقشار مردم  وارد این حزب گردند.

.  ارهای مناسب و تشویقی در مي ان  رده ای 3

شمال ایران انج ام داده و آنه ا را ب ه جن بش 

جدایی طلبی  شانده تا یک منطقه خودماتار  ردی 

 تشکيل دهند.

.سازماندهی گروهی در تبریز به عنوان مسئول 3
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ک  اری جه  ت ه  دایت جن  بش ج  دایی طلب  ی، ب  ا هم

 نسولگری اتحاد شوروی در تبریز و نظ ارت  ل ی 

 بر این گروه به عهده باقروف و یعقوب اوف است

.  ميت    ه مر     زی ح    زب  مونيس    ت 5

آذربایجان)باقروف و ابراهيموف( باید ت الش تزم 

را نموده تا  اندیداهای طرفداری خودماتاری در 

در آذربایج ان جن وبی برن ده 15انتاابات مجلس 

دیداهای طرفداران جنبش ج دایی طلب ی شده و  ان

 بر اساس شعارهای زیر عمل  نند:

ال (تقسيا اراضی دولتی و مالکان ب زرگ ب ين 

دهقانان و پرداخت وام  ا به ره دراز م دت ب ه 

 دهقانان.

ب( از بين بردن بيکاری از طریق گسترش توسعه 

شر ت ها و همچنين موسسات و توسعه س اخت ج اده 

 م المنفعه.ها و سایر  ارهای عا

 آبادانی شهرها و تامين آب مردمج( 

 بهبود بهداشت و سالمت عمومی.د( 

 درصد مالياتها در محل.50م رف حداقله( 

برابری حقوق اقليتها و طوای  با افتت اح و( 

ه  ای م  دارس و نش  ر مطبوع  ات و  ت  ب ب  ه زب  ان

آسوری. انجام رسيدگی ه ای  ارمنی، آذربایجانی،

جاد موسسات ملی استانی قضایی به زبان مادری،ای

از جمله ژاندارمری و پليس و شکل دهی انجمنهای 

 محلی و شهری.

 بهبود ریشه ای روابط شوروی و ایران.ز( 

. تجهيز افراد طرفدار شوروی و فعاتن جن بش 6

ان های دمو راتيک و حزب ی ب ه جدایی طلب، سازم

های خارجی برای دفا  از خ ود. انج ام ای ن سالح

في ق ب اقروف و رفي ق بولگ انين  ار به عهده ر

 خواهد بود. 

.ایجاد یک انجمن روابط فرهنگی بين ایران و 7

شوروی در آذربایجان برای تقویت  ارهای فرهنگی 

 و تبليغاتی در آذربایجان جنوبی.

. برای جلب توده های وسيع به جن بش ج دایی 8

طلب  ان، تزم اس  ت    ه فانجم  ن دوس  تداران 

ز تاسيس و شعبۀ ه ای آذربایجان شورویف در تبری
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آن درهمه مناطق آذربایجان جنوبی و گيالن ایجاد 

 شود.

.  ميت  ه مر   زی ح  زب  مونيس  ت آذربایج  ان 9

ترتيب انتشار ی ک مجل ه م  ور در ب ا و ب رای 

توزیع در شهرهای ایران را داده و همچن ين س ه 

روزنام  ه جدی  د در آذربایج  ان جن  وبی منتش  ر 

 نماید.

ی جه ت ارس ال ب ه . برای انجام منابع پاپ10

خانه انتش ارات »حزب دمو رات آذربایجان جنوبی،

سه پاپگر مسطد در اختيار « اتحاد جماهير شوروی

  ميته مر زی حزب  مونيست آذربایجان قرار دهد. 

.  ميت  ه رواب  ط خ  ارجی)رفيق آناس  تاز 11

ميکویان(موظ  به تهيه  اغذ خوب ب رای انتش ار 

ریه جدید در مجله رنگی در با و و همچنين سه نش

آذربایج  ان ای  ران ب  وده و مجم  و  تي  راژ    ل 

 هزار نساه باشد.30مطبوعات نباید  متر از 

. ميساریای امور داخله آذربایج ان ش وروی 12

تحت نظر باقروف حق دارد مجوز تزم را جهت رف ت 

و آمد افراد به ایران برای اجرای ت ميمات فوق 

 صادر نماید.

نبش ج دایی طل ب . برای تامين نياز مالی ج13

در آذربایجان جنوبی و همچنين نفوذ در برگزاری 

انتاابات پانزدها مجلس ملی ؛  ميته مر زی حزب 

 مونيست آذربایجان یک ص ندوق وی ژه ای ایج اد 

نماید  ه در آن یک ميليون روبل خارجی )فب رای 

 تبدیل به تومانف( واریزگردد.

 1945ژوئيه  6

  ميته مر زی: پليت بوری

رفي ق ب اقروف؛  4-3رفيق مولوت ؛  2-1 توزیع:

 رفيق  افتارادزه-5
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 8سند 
آی د بکل ی سندی  ه در زیر م ی توضيد مترجا:

ص ادر ش ده و پي ام 1945ژوئيه  9سری بوده و در 

رمانده  ل ارتش په ارم اس ت ژنرال تيولن  به ف

های تزم برای تشکيل ریزیش در مورد برنامهموضوع

ان هيدروژئولوژی برای شرو   ار جستجوی یک ناوگ

 نفت در شمال ایران است.

 فوق سری

 فرمانده ژنرال جبهه ماورای قفقاز

 VS/  00212شماره . 1945ژوئيه  9

 به: فرمانده  ل ارتش پهارم

  پی: رئيس جمهور آذربایجان ، رفيق باقروف

رئ  يس اداره هي  دروژئولوژیک انجم  ن ازنف  ت 

 پاشای -،رفيق مليک

، ی  ک با  ش  GOKO No 9168SSاس م   وبه براس  

هيدروژئولوژیک در محل استقرار نيروهای اتح اد 

جماهير شوروی در ایران در ش هر ق زوین تش کيل 

. ، به عن وان رئ يس آن N. Gشود و گيداروف ، می

 من وب شده است.

 ار نان این باش در قزوین مستقر خواهند ش د 

 رد:  های آن در مناطق زیر فعاليت خواهندو تيا
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شاهی ، بندر شاه ، ميانه ، بولگرپای ، خ وی ، 

بابلسر ، پهلوی، گرگان ، آمل، جلف ا، زنج ان، 

تبریز، اردبي ل ، مازن دران ، كو[ رش ت س احل 

جنوبی خزر از مرز تر من شوروی تا مرز جمه وری 

 آذربایجان شوروی.

برای اطمين ان از عملک رد ای ن با ش تفکي ک 

نطق ه  ار ن ان هيدروژئولوژیک ایجاد ش ده در م

  نا:نيروهای شوروی در ایران ، سفارش می

م باش 1945اوت سال 1.تا تاریخ 1

هيدروژئولوژی  در منطقه نيروهای شوروی در 

ایران به سرپرستی رفيق ن.ج.گيداروف دو واحد 

انتقال یابد این  AVB-2- 100حفاری كامل متحرک 

برای  AVB-2-100  ،ZIS-5واحد شامل: دستگاه حفاری 

تنی با ساز و قطعات  1.5مل آب ، وسيله نقليه ح

 ید ی از ششا شركت هيدروتكني .

مهندسين رزمی  315از گردان  UA-5 یک فقره مته

ارتش شوروی و در هر سه واحد حفاری تعداد خدمه 

  نفره باشد. 7نفر الی  6شامل 

های زندگی در های اداری و محلاخت اص محل .2

ی جداسازی در مناطق هاواحدهای نظامی برای تيا

 . اری

وسيله نقليه برای  120به آنها  مک  نيد تا  .3

شان از باش تفکيک  ننده به همراه پرسنل

 .واحدهای نظامی اخت اص داده شود

بنا به درخواست رئيس باش، رفيق گيداروف ،  -4

، به گهبان را برای تيمها اخت اص دهيدیک تيا ن

-تجوی زمينری و جسآنها در انجام  ارهای حفا
ها اسکورت  نيد كو[ ، از اعزامشناسی  مک  نيد

برداری را در اختيار آنها قرار مواد نقشه

 دهيد.

 گزارش انجام  ار.

 فرمانده ژنرال جبهه ماورای قفقاز
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 ژنرال ارتش)ای.و.تيولن (

: ب ه 3-1نساه ارس ال ش ده: 4كامضاب شده[ در 

 مااطبان....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9سند 
آی د بکل ی ترجا: سندی  ه در زیر م یتوضيد م

ایس ت   ه در ب ا و توس ط سری ب وده و برنام ه

باقروف تهيه گردیده ش امل دس تورالعملی ب رای 

ش مال ای ران  ایجاد حزب دمو رات آذربایجان در

 طلب.ای برای جنبش جداییبه منظور ایجاد پایه

 -رواب ط خ ارجی -ای ران  موضوعات مورد بحث:

، بحران ایران و آذربایجان اتحاد جماهير شوروی

ایران، فرق ه دمو راتي ک  –انتاابات ،1946سال 

 .آذربایجان

 1945ژوئيه  14

  امال محرمانه

اقدامات برای انجام وظ ای  وی ژه در سراس ر 

 آذربایجان جنوبی و استان های شمالی ایران:
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ال   (در ارتب  اط ب  ا ایج  اد ح  زب دم  و رات 

 آذربایجان.

ی  و عبدال   مد ور. ف  ورا س  يدجعفر پيش  ه1

س پس   امباش برای مذا ره به با و منتقل شوند.

با توج ه ب ه رون د  م ذا رات در ب ا و، ص ادق 

پادگان ریيس ایالتی حزب توده در تبریز اع زام 

 گردد.

های موس س در مر  ز . در عرض یک ماه،  ميته2

)تبریز( و جاهای دیگر تشکيل گردد تا نامزدهای 

اتي ک  متنف ذ از محلی را از ب ين عوام ل دمو ر

روشنفکران، بازرگانان طبقه متوسط، زمين داران 

 وپ  ک و متوس  ط و روح  انيون در اح  زاب ماتل    

دمو راتي  ک انتا  اب  ن  د و همچن  ين از اعض  ای 

غيرحزبی و آوردن آنها به  ميته های سازماندهی 

 فرقه دمو رات آذربایجان اقدام گردد.

 ميته موسس قبل از همه ج ا بای  د در تبری ز 

کيل گ  ردد و از طری  ق مطبوع  ات دمکراتي  ک تش  

مانند: خاور نو، آژیر، جودت و غيره و اعالمي ه 

های ماتل ، شکل گيری فرقه دمک رات آذربایج ان 

 را به آگاهی همگان رساند.

پ  س از اع  الم موجودی  ت فرق  ه دمک  رات  .3

آذربایجان،افراد و گروههای عالقمند ب ه آن،ب ا 

 نن د ب  ورت پاپ آگهی های ماتل  از آن حمایت 

ارگانيک  ميته ایالتی حزب ت وده در تبری ز را 

وارد فرقه دمکرات  رده و  ميته ح زب ت وده در 

تبریز با رغبت خاطر انحالل خود را اعالم  رده و 

به فرقه بپيوندد و اعضای آن عضو قرفه دمک رات 

 گردند.

. پس از تشکيل  ميته موس س فرق ه دم و رات 4

ول در تبریز اقدام آذربایجان باید در اولویت ا

به ایجاد  ميته محلی  رد سپس در شهرهای زی ر: 

غ ه، ااردبيل، رضائيه، خوی، ميانه، زنج ان، مر

مرند، ، ما و، ق زوین ، رش ت، پهل وي، س اري، 

 شاهی، گرگان و مشهد  ميته تشکيل داد.

نمایندگان  ميته مر زی را ب رای س ازماندهی 

مرتب،   ميته ها در این شهرها بفرستيد. به طور



 401   / یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

پاسخ های مثبت اف راد و همچن ين  اف رادی   ه 

خواهان پيوستن ب ه فرق ه دم و رات آذربایج ان 

 باشند در مطبوعات دمو راتيک منتشر گردد.

.در ای  ن م  دت بای  د ب  ه تهي  ه و ت  دوین 5

اساسنامه حزب و نشریه ای به عنوان ارگان رسمی 

 اقدام گردد.«صدای آذربایجان»آن بنام

ا و منشور  ميته برگ زاری . تدوین برنامه ه6

تبری  ز و در درج  ه دوم اطمين  ان از انتا  اب 

 نمایندگان مجلس پانزدها.

ب(. اطمين  ان از انتا  اب نماین  دگان مجل  س 

 پانزدها:

. شرو  مذا رات با نمایندگان مجلس پانزدها 1

 و حمایت از آنها در انتاابات مجلس ضروی است.

ی .حمایت از نامزدهای مجلس و  سانی  ه ب را2

اجرای شعارهای فرقه دم و رات آذربایج ان ت الش 

  رده اند.

. فهرست نمایندگان توصيه شده از سوی سفارت 3

 را با توجه به وظای  جدید مرور  نيد.

. سازماندهی گسترده ای نامزدها انتااب شده 4

ب  رای انتااب  ات مجل  س در مطبوع  ات و برق  رای 

جلسات به منظور ارتباط ات ده ی آنه ا ب ا رای 

 دگان.دهن

. حمای  ت از برگ  زاری جلس  ات، تظ  اهرات، 5

اعت ابات و مبارزه ب ا تقل ب ب ا ه دف تض مين 

 منافع ما در انتاابات مجلس.

. در فرایند آماده س ازی ب رای انتااب ات، 6

اخراج نامزدهای انتااب اتی  اندی داهای ش مال 

ایران) سانيکه( توسط محافل ارتجاعی نامزد شده 

جنبش دمو راتي ک عم ل و فعاتنه عليه نامزدهای 

 می  نند.

. تقاضای تعویض رهب ران ارتج اعی نهاده ای 7

 محلی.

ایج  اد فانجم  ن دوس  تان از آذربایج  ان  ج.

 شورویف:

. در م  ورد س  ازماندهی فانجم  ن دوس  تان 1
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آذربایجان شورویف از نمایندگان شر ت  ننده در 

س الگرد جمه وری آذربایج ان در  25جشن سالگرد 

 د.جشنواره استفاده  ني

. بکارگيری و جذب   ارگران  نس ولگری ه ای 2

ما، فرماندهان نظامی،  و اعضای فعال آنها ب ه 

 تشکيالت.

. گروه برگزاری فانجمن دوس تان آذربایج ان 3

ش  ورویف در تبری  ز، منش  ور انجم  ن را ت  دوین 

 نماید.

برای جذب گس ترده ای جمعي ت ب ه فانجم ن  .4

جسته دوستان آذربایجان شورویف از مطبوعات مدد 

و در آنها دستاوردهای اقت ادی، فرهن   و هن ر 

جمهوری آذربایجان شوروی و دوستی تاریای م ردم 

آذربایجان جنوبی و مردم شوروی استفاده  رده و 

 نشان دادن داده شود.

 طلب:نکاتی در رابطه با جنبش تجزیه د(

. سازماندهی  ار برای ایجاد یک جنبش جدایی 1

منطق  ه مس  تقل طل  ب ب  ا ق  درت گس  ترده: ی  ک 

 آذربایجان كو[ یک منطقه مستقل  ردی.

در گرگ  ان، گ  يالن، مازن  دران و اس  تان ه  ای 

خراسان، نيز جنبش ج دایی طلب ی را در راس تای 

 مسائل محلی ترتيب داده شود خ وصا:

 در استان گيالن:

سازماندهی خدمات عمومی و امکانات رف اهی در 

ص د در 50شهرهای رشت و پهلوی، برای این منظور 

از درآمد های مالياتی  ه از ای ن اس تان جم ع 

 ميگردد برای این منظور استفاده شود.

مطالع  ه در زب  ان م  ادری  در اس  تان گرگ  ان:

ت  ر من در م  دارس؛ ج  ایگزینی س  ازمان محل  ی، 

درص د  50ژاندارمری و پليس با تر منها، حداقل 

از درآمد مالياتی استان ب رای خ دمات عم ومی، 

داش  تی در گنب  د    اووس، امکان  ات رف  اهی و به

 گرگان و بندر شاه در نظر گرفته شود.

در استان های مازندران و خراسان موارد زی ر 

 اعمال گردد:

نداران  وپ ک و ها به زمي. بازگرداندن زمين1
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 شاه از آنها گرفته شده است.متوسط  ه توسط رضا

درصد از درآمد حاص ل از مالي ات  50. حداقل 2

ات عم  ومی و امکان  ات در اس  تان را ب  رای خ  دم

رفاهی شهرهای ساری، شاه، مشهد و قوپان اخت اص 

 یابد.

عالوه بر این، پنين سواتتی را به نح و احس ن 

در محل مطرح سازید تا سازماندهی جن بش ج دایی 

تقاض ا  طلبی در استان های مذ ور ش کل بگي رد.

برای انجام اصالحات ارضی نه تنها در آذربایجان 

طق اس تان ه ای ش مالی ني ز جنوبی بلکه در منا

 افزایش یابد.

 ه(. سازماندهی انجمنها

. پس از ایجاد  ميته های س ازماندهی ح زب 1 

دمو رات آذربایجان همزم ان ب ا برگ زاری   ار 

برای انتا اب نماین دگان مجل س پ انزدها، ب ا 

استفاده از شور و اشتياق انتااباتی م ردم ی ک 

 شود. مپين برای سازماندهی انجمنها ایجاد می

 ه( سازماندهی مطبوعاتی

. ب  رای س  ازماندهی تم  امی فعالي  ت ه  ای 1

تبليغاتی از طریق مطبوعات، عالوه ب ر روزنام ه 

های موجود یک خانه مطبوعاتی برای مج الت جدی د 

 در شهرهای رشت، رضائيه و غيره ایجاد شود.

 1945ژوئيه14

 

 

 

 10سند 

ش ود سندی  ه در زیر آورده م ی توضيد مترجا:

ت    ه از س  وی ب  اقروف و ژن  رال اش  تی اس  یادد

نيک )فرمانده منطق ه نظ امی ب ا و( ب رای ماسل

بریا) ميسر ام ور داخل ی( نوش ته ش ده اس ت و 

درباره  مک به جنبش فرق ه دمک رات آذربایج ان 

است  ه جزئيات دو ماموری ت و عملي ات را ش رح 

 دهد.می

ب  اقروف، ميرظف ر عب اس، س ال  ایجاد  ننده:

1896-1956 
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بحران ایران و آذربایجان  ات مورد بحث:موضوع

 -تاریاچ  ه  -آذربایج  ان )ای  ران(  ،1946س  ال 

 جنبش های استقالل و استقالل

 فوق سری

به  ميساریای ام ور داخل ی ش وروی، مارش ال 

 ، بریارفيق تورنتی اتحاد جماهير شوروی

 1945ا تب  ر  8ب  رای اج  رای ت   ميمات  م  ورخ 

ایران و ش مال  ميته مر زی در مورد آذربایجان 

 ایا: ردستان، ما اقدامات زیر را انجام داده

بيست و یک نفر از ماموران اجرایی با تجرب ه 

از آذربایج ان « ک.گ.ب» ميساریای ام ور داخل ه

ان د   ه ت ا علي ه اف راد و شوروی انتااب شده

)مانند ژاندارمها، پليسها، افسران  سازمانهایی

عه جن بش ارتش و همکارانشان...(  ه مزاحا توس 

خودماتاری در آذربایجان ایران هستند اق دامات 

تزم را انجام دهند  همه این رفقا باید از بين 

مردم محلی نيروهای مس لد و پ ارتيزانی تش کيل 

 دهند.

جنگج و از   ارگران و  75برای  مک به آنان، 

هاس ت ب ا  ه مدت«  الاوزها» شاورزی و فعال ان

هم راه « .گ.بک»های وی ژه وزارت داخل ی وارگان

های جنگ ی اند و در انجام برخی از مأموریتبوده

اند، انتااب خاص بارها مورد آزمایش قرار گرفته

های مذ ور در درجه اول  ارگران و پریک اند.شده

به شهرهای تبریز، اردبي ل، ميان ه، ارومي ه و 

شوند؛ آنها بعدا ب ه من اطق مراغه  فرستاده می

 دیگر فرستاده خواهند شد.

به منظور حفظ این راز، برای ای  ن اف راد از 

پوش  ش معاون  ت فرمان  داران نظ  امی در ش  هرها 

ها ها به عنوان اعضای استفاده خواهد شد و پریک

ها معرفی خواهند شد. افراد عادی این فرمانداری

های خود، در ش هر منتاب قبل از فرستادن به محل

با و تحت آموزش سياس ی، نظ امی و وی ژه ق رار 

ند گرفت.م ا اج ازه ش ما را ب رای ارس ال خواه

« ک.گ.ب»جزئيات ای ن اف راد از وزارت داخل ی و

برای انجام اقدامات برنامه ریزی شده درخواس ت 

  نيا)به پيوست یک ليست(.می
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 96با توجه به نياز به اقامت طوتنی مدت این 

مامور و پریک در آذربایجان ایران، ما درخواست 

 شتيبانی ماهانه می  نيا.لایر برای پ100000تا يص 

ژن  رال  فرمان  ده    ل منطق  ه نظ  امی ب  ا و

دبي ر  ميت ه مر  زی ح زب  نيک (ارتش)ی.ی.ماسل

شهر با و   مونيست آذربایجان )ميرجعفر باقروف(

 .273شماره1945 ا تبر  2

 11سند 

سند زیر نام ه ابراهيم وف ب ه  توضيد مترجا:

ا تب  ر ب  اقروف  2ميرجعف  ر ب  اقروف اس  ت در 

ف را با دس توراتی زی ادی   ه ب ه او ابراهيمو

داده بود روانه تبری ز   رده و ای ن نام ه در 

واق  ع، گ  زارش و ش  رح جزئي  ات س  فر او ب  ه 

-آذربایجان ایران و اقدامات انجام گرفت ه م ی

 دهد.باشد  ه به باقروف گزارش می

بحران ایران و آذربایجان  موضوعات مورد بحث:

، فرق       ه دمو راتي       ک 1946س       ال 

 ،آذربایجان )ایران(.آذربایجان

  ميته مر زی حزب  مونيست آذربایجان

 باقروف ج. رفيق م.

روز اقامت ما در آذربایجان جن وبی  10در طی 

م  ا ب  ا تع  دادی از رهب  ران فرق  ه دم  و رات 

داشتيا و په ار  نف رانس ب ا آذربایجان مالقات 

اف وری، شبس  تری، پادگ  ان و قل  یپيش  ه مش  ار ت

 برگزار  ردیا.

ات بررس  ی ش  د    ه وض  عيت در در ای  ن جلس  

تواند به عنوان جن بش دمو راتي ک آذربایجان می

شناخته شود و دامنه وس يعتری را در ب ر گي رد 

ای و حزبی بدون هيچ گونه حوادث انتاابات منطقه

خاص  ی، در ح  ال انج  ام اس  ت. ش  عارهای فرق  ه 

معرفی »كو[ « استقالل ملی»دمو رات عبارتند از: 

ه در ميان روش نفکران و و غيره،  « زبان مادری

های مردمی بيشتر و بيشتر مورد توجه اس ت. توده

اما در  نار این، تعداد مشکالت مرتبط با حم الت 

های تهران و عناصر ارتجاعی آنه ا مارب روزنامه

اند وجود دارد   ه  ه در آذربایجان فعالتر شده
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اعتب ار   ردن فرق ه دم و رات در تالش برای ب ی

-آنه ا ب ه دروغ ش ایعه م یآذربایجان هس تند 

ای ب رای پرا نند  ه جنبش آغاز شده ی ک مقدم ه

ج  دایی آذربایج  ان از ای  ران و اتح  اد ب  ا 

آذربایجان شوروی است. البته این وض عيت بعض ی 

-از محاف  ل عم  ومی را در خ  ود آذربایج  ان م  ی

ترساند. ای ن مس ئله توس ط ص فوت)رئيس انجم ن 

روی  روابط فرهنگی ایران با اتح اد جم اهير ش و

در تبری  ز و همچن  ينكاز س  وی[ اعض  ای فرق  ه 

دمو رات، شبستری، بيرن   و آق ازاده،   ه ب ا 

ا تبر برگزار شد مط رح  28آنها در جلسه ای در 

گردید ما سعی  ردیا آنها را متقاعد  ن يا   ه 

آميز است  ه توس ط دش منان این یک شایعه تحریک

یابد دشمنانی  ه از دمو راسی و آزادی گسترش می

 های آتش بيا دارند.ها به مانند شعلهتحاد ملتا

البت  ه، باش  ی از رهب  ران ح  زب دم  و رات 

های مطبوع اتی ب رای برط رف آذربایجان و آژانس

آمي ز ت الش   رده و م ا  ردن این شایعات تحریک

دستورات تزم را در رابطه ب ا ای ن ش بهات ب ه 

-مردم و رهبران فرقه دمو رات آذربایج ان داده

تنه در مقابل آزار و اذیت م رتجعين ایا تا فعا

 وا نش نشان دهند. 

ق  ره داغ یک  ی از نق  اطی اس  ت    ه جن  بش 

دمو راتيک در آن بسيار   ا رش د داش ته اس ت. 

 سی را ب ه عن وان  وری نيز هنوز نتوانستهپيشه

در آن ناحي ه نامزد برای این  ار پر مس ئوليت 

در آن منطق ه  ه ای مرتج عاخت اص دهد: پون خان

ت به ان در برابر ضع  عوامل دمو راتيک، دسهمچن

و ع الوه ب ر  هر گونه اقدامات س ر وبگرانه زده

این، پون نيروهای شوروی در منطقه حضور ندارند 

 در نتيجه منطقه خارج از اقتدار قوای ماست.

به منظور مطالعه وضعيت در هر دو منطقه ق ره 

ا تب ر ع ازم  28داغ و اردبيل، رفيق حسنوف در 

اطق ش د. م ا اق دامات نه ایی را ب رای این من

تقویت  ار در این مناطق پس از ورود او تعي ين 

  نيا.می

ت ميا گرفته شد برای سرعت باشيدن ب ه   ار، 
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به تاسيس دفتر فرماندهی ش وروی در ش هر اه ر، 

 مر ز قره داغ ایجاد شود.

با توجه به ای ن س وال و تع دادی از س ؤاتت 

اس ت   ردیا. ب ه دیگر، ما از رفيق  روس  درخو

تبریز بياید م ا نت ایج را ب رای ش ما گ زارش 

 خواهيا داد.

محاف   ل دولت   ی و مقام   ات ارتج   اعی در 

آذربایجان، به رهبری ژنرال درخشانی، در برخ ی 

موارد اقداماتی را ب ورت سازماندهی ش ده و در 

برنامه برخی مواقع ب ورت غيرسازمان یافته و بی

. در روزهای اخي ر  نندنظمی و تشنج ایجاد میبی

تقویت ژاندارمری مشاهده شده اس  ت كو[ همچن ين 

انتق  ال پرس  نل نظ  امی در لب  اس غيرنظ  امی از 

تهران و غيره به منطقه دیده ش ده. ب ه عن وان 

مثال، در منطقه اسکو، ب ه بهان ه اخت  اص ی ک 

نيروی نگهبانی برای یک بانک تازه ایجاد شده و 

 10ه ا از  سایر نهادهای دولتی، تعداد ژاندارم

 افزایش یافته است. 45به 

وری در یک گفتگو با ما، ا تبر پيشه 30در شب 

از مبارزه جناحی در داخل ح زب و خط ر آن س ان 

گفت به نظر او عناصر راست افراطی، باطن ا ب ا 

ه ای ح زب مواف ق نبودن د و ها و خواستهبرنامه

ه ای توانستند با اعالم نظر علن ی و برنام هنمی

مر زی موافق باشند در حقيقت آن ان  عملی  ميته

تر بودن د. روتر و محتاطانهطالب اقدامات ميانه

وری توصيه ش د   ه ص بور در این جلسه، به پيشه

باشد و  ارها را با آرامش و در جهت تجمع ق وا 

برای ایجاد یکبارپگی در  ميته پيش ببرد به او 

قول دادیا  ه تدابير تزم اتااذ خواهد ش د ت ا 

های اساس ی بوج ود نظر در برنامه  اختالفهيچ نو

 نياید.

هایی  ه به طور منظا منتش ر ميش وند روزنامه

، و «خ  اور ن  و»، «آذربایج  ان»عبارتن  د از: 

در « ج  ودت»در تبری  ز و «س  تاره آذربایج  ان»

اردبيل. ب ه زودی ی ک متا  ص )م دیر( خ واهيا 

فرستاد تا یک پاپاانه در مهاباد دایر س ازد و 

-زبان  ردی منتشر گردد. با پيش ه یک نشریه به
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موافقت شده است  ه پهارمين روزنام ه تح ت  وری

در تبریز را برای دهقانان منتشر «ا ينچی»عنوان

  ند.

ا تبر در  نسولگری شوروی  29یک  نفرانسی در 

با مشار ت رفق ای خان ه فرهن   س فارت ش وروی 

ب رای ایج  اد انجم ن دوس تی ب ا جمه وری «و س»

ر شد. پس از بحث مف ل،به رفيق آذربایجان برگزا

 10شری  اف و باقرزاده دستور داده شد در ظ رف 

روز اقدامات تزم را جهت تش کيل انجم ن دوس تی 

مذ ور به عمل آورن د. آق ای خ اریری )یک ی از 

بازرگانان و كعضو[ شعبه تبری ز انجم ن رواب ط 

فرهنگی ایران ب  ا جمه وری آذربایج ان ش وروی( 

 رئيس آن گردیده.

اجرای دستور شما  ميسيون پاپ مر  ب از برای 

اف، ع وض ی ، جعفر جعف روف، حس ين ش ری رضاقلی

اف و غ  الم محم  دعلی را تش  کيل دادی  ا و ص  ادق

نگاران محلی، عباسی و محمدعلی  ميسيون روزنامه

وری ب ه فری دون را به  ار دع وت  ردن د پيش ه

ابراهيمی و قيامی دس تور داد اق دام ب ه جم ع 

ای ت  دوین ت  اریخ آذربایج  ان آوری من  ابع ب  ر

 ه «نادر ميرزا» نند.برای این منظور  ار معروف

در باره تاریخ و جغرافي ای تبری ز اس ت ب رای 

ترجمه انتااب شد این  تاب تقریب ا یک  د س ال 

 پيش به زبان فارسی نوشته شده است.

ما برای شما پکيده های از مطبوعات ایران در 

جل د  م ک  مورد جنبش دمو راتيک و همچن ين س ه

آموزشی  و درسی به زبان تر ی به حض ورتان م ی 

در تبریز  1921و  1914، 1893فرستيا   ه در سال 

منتشر شده اند و برای  الس اول در نظ ر گرفت ه 

 شده اند.

اند ما یک ی از واحدهای متحرک فيلا وارد شده

آنه  ا را ب  رای اردبي  ل، س  راب، و ميان  ه كو[ 

ي  ه و غي  ره دیگ  ری را ب  ه مرن  د، خ  وی، اروم

 ميفرستيا.

  نيا:ما سفارشات شما را درخواست می

رفق ای انتا اب ش ده  8(برای تسریع اع زام 1
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 برای  ار در تا ص ما.

( اطمين  ان از عزیم  ت ی  ک تولي  د  نن  ده، 2

 هنرمند و آهنگساز برای  ار در خانه فرهن ؛

( تا يص یک مقدار مناسب سوخت ب رای وس ایل 3

یز در ه يچ ش رایطی نقليه ما،پرا  ه  سپاه تبر

 قادر به عرضه آن نيست؛ و

( دستور دادن به رفيق قلی ی  برای فرستادن 4

ظفر ظفروف،  ه در تبری ز اس ت و ب ه تا  ص اش 

 نياز است.

ضميمه: سه  مک آموزشی در زبان آذربایجانی و 

 صفحه از گزیده ها. 4

 نساه )ميرزا ابراهيموف( 2ارسال شده در 

 فم.ج.باقرو – 1 پی شماره 

 1945ا تبر31

 

 

 

 

 12سند 

به  سند زیر مربوط به تلگراف توضيد مترجا:

مقامات ارشد شوروی در مورد عمليات نيروهای 

فرقه دمکرات  فدائيانایرانی در برابر 

-ها  مک درخواست میآذربایجان است  ه از شوروی

مه از سوی ميرجعفر باقروف و  نند این نا

ا و مالنک  ولوت ، برینيک  به استالين، مماسل

و از با و به مسکو ارسال گردیده.  نوشته شده 

 1945/29نوامبر20تاریخ تحریر نامه مربوط به 

بوده یعنی زمانی  ه فرقه دمکرات  1324آبان

-اقدام به مبارزه و خلع سالح واحدها و پایگاه

آید از سوی تهران های نظامی حکومت مر زی برمی

فرستاده  های ارتشقوایی برای  مک به پادگان

شود  ه در شری  آباد قزوین، جلوی این می

نيروها گرفته شده و مانع حر ت آنها بسوی 

 گردند.آذربایجان می

موضوعات مورد بحث: ایران. ارتش، بحران 
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 1946ایران و آذربایجان سال 

مکانها مورد بحث قرار گرفتند: آذربایجان 

از با و  تلگراف. ایران و اتحاد جماهير شوروی

 1945نوامبر  20

به مسکو، به رفيق استالين، به رفيق مولوت ، 

 به رفيق بریا، و رفيق مالنک 

با توجه به اطالعات دریافت شده از تبریز در 

زمان  24وقت ه نوامبر سال جاری ب 19تاریخ 

نوامبر در جریان خلع سالح  17با و، در تاریخ 

های ژاندارمری در شهر سراب، یکی از پارتيزان

مکرات  شته شده و همچنين گروهی از فرقه د

سربازان ایرانی خلع سالح شدند بر اساس اطالعات 

منتشر شده از تبریز، مقامات ایراني در صدد 

نفر ژاندارم را به منظور مبارزه  300برآمدند

فرقه دمکرات از طریق زنجان و ميان  فدائيانبا 

اعزام  نند اما بر اساس اطالعاتی  ه از 

ما دریافت گردیده نيروهای  واحدهای نظامی

اعزامی از تهران به تبریز  ه شامل دو گردان 

پياده ارتش و یک سواره ژاندارم بودند در روز 

نوامبر در روستای  رج  ه بين تهران و  18

 قزوین است، متوق  شدند.

وزیر جن  ایران به سرهن  رازین دبير ما در 

ه سفارت مراجعه  رده از او برای رفتن نيروها ب

نوامبر نيز  19تبریز اجازه خواسته . در روز 

ژنرال درخشانی)فرمانده لشکر تبریز(دوباره به 

ژنرال گليينسکی، فرمانده نيروهای شوروی در 

تبریز مراجعه  رده و از او خواسته تا اجازه 

دهيا  ه سه گروه از سربازان ایران را به 

شهرهای ميانه و مراغه منتقل شوند؛ بدیهی است 

 نند نيروهای منظا قامات ایرانی سعی می ه م

فرقه  فدائيانخود را در برای مقابله با 

 دمکرات اعزام  نند. 

يه و شاهپور، ئ، رضاطق ردهای ایران از منا

خواهند  ه برای  مک به به طور مداوم می

فرقه دمکرات در مقابله با قوای دولتی  فدائيان

ط با ایران به آنها اجازه داده شود. در ارتبا
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خلع سالح نيروهای ایرانی  ه در شهر سراب رخ 

هایی را به منظور داد ما یک سری دستورالعمل

جلوگيری از وا نش شدید عليه واحدهای ارتش 

 ایا.ایران بجز در مواقع ضروری صادر  رده

 1945نوامبر21. يک ماسلن. باقروف   

 

 13سند 

از س وی ب اقروف و  این تلگراف توضيد مترجا:

يک  خطاب به مقامات ارش د ش وروی نوش ته نماسل

شده و در مورد  افتتاح مجلس ملی آذربایجان در 

 ف دائيانتبریز است. همچنين یادآور می شود  ه 

و طرفداران فرق ه دمک رات آذربایج ان در ح ال 

حاضر در حال دفا  از دستاوردهایشان بوده و بر 

بيشتر زمينداران و واحدهای ژاندارمری در ای ن 

ه ا را از ها و ژاندارمغلبه  رده و پليسمنطقه 

باش اعظا شهرهای آذربایج ان بي رون راندن د و 

آنها بر حمایت شوروی متک ی هس تند در روزه ای 

ن وامبر ب رای برگ زاری انتااب ات 19منتهی به 

مجلس ملی تظ اهرات متع ددی در ش هرهای ماتل   

تظ اهرات 180صورت گرفت  ه در برخی من ابع ب ه 

ترین تظ اهرات در تبری ز گستردهاشاره شده است 

 ت  نن ده در آن را صورت گرف ت   ه تع داد ش ر

اند در این تظاهرات  ه با وج ود تن نوشته20000

ل ش هرداری باران ش دید م ردم در مي دان مقاب 

-، محمد ب یوریهای پيشهایستادند و به سانرانی

 ریا و الهامی گوش  ردند:

 1945نوامبر  21از با و  تلگراف

، به رفيق استالين، مولوت ، بری ا و به مسکو

 مالنک  

ما اطالعات مربوط  به وضعيت آذربایجان ایران 

 20 ن يا.در ت اریخ نوامبر گزارش م ی 21را تا 

نوامبر مجمع ملی آذربایجان در سالن تئاتر شهر 

تبریز افتتاح ش د. نماین دگان از هم ه من اطق 

آذربایجان در این جلسه شر ت  ردند به استثنای 

مایندگان اردبيل و سراب،  ه بواسطه برف شدید ن

 راهها نتوانستند به موقع برسند.
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-خان، مس نرانی حاجی عظيااولين جلسه با سان 

تارخان   ه ب ه عن وان ترین نماینده و برادر س

ه ای جن بش دمو راتي ک ترین په رهیکی از قدیمی

آذربایجان ایران است، آغاز گردید. اولين جلسه 

ایجان در ميان شور و شوق زی ادی مجمع ملی آذرب

انجام گرف ت. نماین دگان تم امی قش رهای ش هر 

تبریز، روش نفکران، تج ار، روحاني ت، ارت ش و 

زنان، از نمایندگان استقبال  ردن د. در جلس ه 

وری ، رئيس فرق ه شبانه مجمع نيز سيدجعفر پيشه

دمو رات، گزارشی در مورد وضعيت در آذربایج ان 

دمو راتي ک ارائ ه داد.  ایران و وظ ای  جن بش

 تبریز آرام است، حوادثی وجود ندارد.

ی ف دائيانفرقه،  فدائياندر مورد فعاليتهای 

کين ارتج اعی را عق ب  ه در م دت  وت اهی م ال

ح  ردن د ها را خلع سالهای ژاندارمرانده  و پست

ی اول ها نسبت به روزهادر بعضی از مناطق پارتی

 دانسازمان خود  متر فعال بوده

 البته آب و هوای سرد و بارش ب رف   ه آغ از

ت اثير ه ا ب یشده در  ا  ردن فعاليت پارتيزان

پول نياز دارند.  به لباس گرم و فدائياننيست. 

ایا  می از آنها حمای ت  ن يا. كما[ مجبور شده

نف ر  400در منطقه مرند دسته فدایی با مجم و  

سازمان داده شده و در شهر رض ائيه ني ز گ روه 

س  ازماندهی ش  ده اس  ت. در  ف  دائيانرگ  ی از بز

مناطقی  ه گروههای فدایی حضور نداش ت، عناص ر 

اف راد و  ارتجاعی، ژاندارمری و مقام ات محل ی

-فرقه مسلد ساخته فدائيانعوامل خود را بر ضد 
و هدف آنان تضعي  روحيه م ردم اس ت آنه ا اند 

ها ب ه پا ش ش ایعاتی برای مقابله با پارتيزان

ان د   ه واح دهای نند و ش ایع   رده اقدام می

بزرگی از نيروهای ایرانی از تهران و  ردس تان 

 مر زی در حال حر ت به آذربایجان هستند.

 م.باقروف

 يک ماسلن ی. ی.

 1945نوامبر  21
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 14سند 

از س  وی ب  اقروف و  تلگ  راف توض  يد مت  رجا:

 يک  خطاب به مقامات ارشد ش وروی در ش رحماسلن

فرقه دمکرات آذربایجان برعلي ه  فدائيانضربات 

ژاندارمری ایران و تظ اهرات مردم ی در سراس ر 

 آذربایجان ایران است.

 1945نوامبر  21از با و 

به مسکو، رفي ق اس تالين، مولوت  ، بری ا و 

 مالنک  

ن  وامبر س  اعت ده وض  عيت  ن  ونی  20م  ا در 

 نيا بر اساس گزارشی از آذربایجان را گزارش می

واحدهای نظامی ما، دو گ ردان از پي اده نظ ام 

 18ارتش ایران و ی ک ش ر ت ژان دارمری   ه در 

 20نوامبر در روستای  رج واقع شده بودن د، در 

نوامبر به قزوین نزدیک شدند. یک افسر ایران ی 

از فرمانده تيپ نيروهای شوروی در قزوین خواست  
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تا اجازه دهد نيروهای ایران ی در جه ت تبری ز 

ت  نند. اما فرمانده تيپ ما اجازه ورود به حر 

 نيروهای ایرانی را نداد.

با توجه به اطالعات س ربازان م رزی م ا، ب ا 

افزایش فعاليتهای گروههای فدایی فرق ه،مقامات 

محلی شهرستان آستارا؛ سرهن  ذ ریا) ميسر مرزی 

منطق   ه آس   تارا(؛ س   روان ص   فانی) رئ   يس 

س تان(؛ و ژاندارمری(؛ ق دیانی) فرمان دار شهر

نوامبر از ش هر  18نيکجو)رئيس گمرک( در تاریخ 

 فرار  رده اند.

براساس یک گزارش از تبریز در منطقه ميان ه، 

فرقه به پست ژاندارمری روس تای ت ارک  فدائيان

با هدف خلع سالح آن حمله  رده ام ا ژان دارمها 

 شته  فدائيانمقاومت  رده و درنتيجه سه تن از 

از ژاندارمها نيز هفت ت ن و سه تن زخمی شدند. 

 شته شده اند در همان منطقه در روستای مامان، 

پنج ژاندارم را خلع س الح   رده ان د.  فدائيان

همچنين در ميانه ان اری، رئ يس پل يس  فدائيان

ایستگاه راه آهن را  ه یک مرتجع قدیمی بوده و 

با جنبش دمو راتيک مبارزه   رده ب ود  ش تند. 

تن  25در منطقه مراغه، با عزیزخان، مالک بزرگ 

از اسب سوار مسلد، در روستای خوش ه مه ر، ی ک 

دس  ته ف  دایی را م  ورد حمل  ه ق  رار داد ام  ا 

سواران مسلد ارب اب زمين دار را خل ع  فدائيان

سالح  ردند و ارباب ماف ی ش د در هم ان منطق ه 

، پس ت ژان دارمری بن اب را خل ع س الح فدائيان

ت آورده و  ردند و در طی آن بيس ت اس لحه بدس 

مکان ژاندارمری را ه ا اش غال  ردن د بزرگ ان 

محلی به همراه یک م ال ب ا ی ک ق رآن ب ه ن زد 

آم  ده و تقاض  ای زن  ده مان  دن ج  ان  ف  دائيان

پ س از اینک ه از  فدائيانژاندارمها را  ردند 

ها تعهد گرفتند  ه دیگر دست از آزار و ژاندارم

 ه ااذیت دهقانان بردارند اجازه دادند ژاندارم

ه ا و زمين داران مرتج ع ش هر بروند برخی خ ان

مراغه مانند افتااری، موس وی و ب رادرش احم د 

موسوی، پيمان و مليک محمدخان  ه از طرف داران 

 ردند پنه ان دوآتشه سيدضياالدین بوده  وشش می
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 دستگير شدند.  فدائيانگردند توسط 

تظاهرات طرف داران فرق ه دمک رات در سراس ر 

ایران برگزار شد   ه در آن،  شهرهای آذربایجان

نمایندگان مجلس ملی انتااب شدند و شمار زیادی 

از مردم در شهرهای ماتل   آذربایج ان در ای ن 

نفر در شهر رضایيه،  5 000تجمعات شر ت  ردند: 

 2000در شاهپور؛ بيش از  3000نفر در خوی؛ 2 000

نف ر  600در مرن د؛  2000نفر در مراغه؛ بيش از 

در 20000در اه ر؛ و ب يش از  1500در جلفا؛ ت ا 

تبریز در این تجمعات شر ت  ردند این تظ اهرات 

با آرامش و بدون هيچ گونه اختاللی پيش رفت. در 

همه جا ت ویب مجلس ملی و برگزاری انتاابات آن 

و همچنين درخواست اعطای خودماتاری برای م ردم 

 آذربایجان گردید. 

 م.باقروف

 1945نوامبر21نيک .  ی.ی.ماسل
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 15سند 

وی توضيد مترجا:این نامه گزارش ی اس ت از س 

نيک   ه به مقامات ارشد ميرجعفر باقروف و ماسل

شوروی ارس ال ش ده و در آن اع الم گردی ده   ه 

فرقه بر آذربایجان مسلط ش ده و  فدائيانا نون 

تمام مؤسسات م دنی ب ه ط ور معم ول تح ت نظ ر 

 نن د و ا ن ون ت   ار م یهای فرقه دمکرافدایی

 نند تا ب ا عناص ر ژان دارمری تالش می فدائيان

 باقيمانده ب ورت صلد آميز برخورد  نند...

ب  ه مس  کو، رفي  ق 1945ن  وامبر  22از ب  ا و 

 استالين، مولوت ، بریا و مالنک 

اطالع ات مرب وط ب ه 10ن وامبر س اعت 21ما در 

 آذربایجان ایران را گزارش می دهيا.

اند به ارس ال پيش نهادات و   ردهها شرفدایی

ه ای های ژاندارمری مبنی بر اینک ه س الحبه پست

 های خ ود برون دگذاشته و به خانه خود را زمين

 ز، دو ژاندارم به نوامبر در یکی از مرا 20در 

های خ ود را ب ه طرف داران سالحطور داوطلبانه، 

 ف دائيانفرقه دمکرات تحویل دادند. در مراغه، 

مانند فرمان دار   ه از های مرتجع راتبه بورو 

ض ياالدین طباطب ایی اس ت پيش نهاد حاميان سيد

برای دومين بار رادی و  . ردند شهر را ترک  ند

تهران گزارش داد تهران در صدد اعزام نيروه ای 

نظ  امی جه  ت س  ر وب جن  بش دمکراتي  ک م  ردم 

آزاد متاثر از این آذربایجان است و سرهن  معين

را جهت تسليا  فدائيانپيشنهاد گزارش رادیویی، 

ه ای ميان ه، مس ير س ربازان رد  رد پ ارتيزان

ایرانی  ه را  ه به دستور ژنرال درخشانی برای 

از تبریز عزم ش هرهای مراغ ه و ميان ه بودن د 

یک موسسه خيریه  فدائيان ،بستند. در شهر ميانه

، عل  ویس  ته ب  ه سيدض  ياالدین را    ه عل  ی واب

ب  ود منح  ل  ردن  د س  ازمان دهن  ده و رهب  رش 

، همچنين تع داد  م ی یونيف ورم را در فدائيان

ایس  تگاه راه آه  ن ميان  ه ض  بط  ردن  د و ب  ين 
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فقير خود تقسيا  ردند. در شهر ميان ه  فدائيان

تمامی موسسات دولتی به جز ستاد ژاندارمری ب ه 

طور معمول  ار می  نند و این شهر توس ط پل يس 

خ داد   ه محافظت می شود. یک حادثه ای زمانی ر

دارای ی  فدائيانیک شهروند سرقتی انجام داد و 

س  رقت رفت  ه را برداش  ته آنه  ا را ب  ه مال  ک 

برگرداندن  د، دزد را ني  ز ب  ه س  اتی مج  ازات 

  ردند.

در م ورد  ف دائيانبراساس اطالع ات دری افتی 

پيش  روی نيروه  ای ایران  ی از ته  ران بس  وی 

آذربایج  ان، آنه  ا گامه  ایی ب  رای جل  وگيری و 

 25ز گ ذرگاه ه ای باری ک و پله ا در محافظت ا

 يلومتری شهر ميانه بطرف زنجان انجام دادن د. 

طبق اطالعات مرزبانان ما در ارتباط با عملي ات 

فرقه، فرماندار شهر اردبي ل، ش هر را  فدائيان

ترک  رده و به سمت ته ران رف ت. ی ک وحش ت در 

ميان افسران نيروی انتظ امی آذربایج ان دی ده 

در شهر تبریز منتشر ش ده مبن ی ميشود. شایعات 

براینکه یکی از افسران ایرانی در ش هر تبری ز 

از پرواز به تهران به منظور ارای ه گ زارش از 

سوی سرهن  درخشانانی از وضعيت نيروهای ایرانی 

در تبریز، ممنو  شده ب ود، در پاس خ ب ه ای ن 

شایعه اعالم شد  ه پنين حادث ه ای رخ ن داده و 

 ترا  شده از سوی تهران است.این آخرین دروغ اخ

 1945نوامبر22. يک ماسلن. ميرجعفر باقروف

 16سند 

ف از س وی ميرجعف ر این تلگ را توضيد مترجا:

يک  ب ه مقام ات ارش د ش وروی باقروف و ماس لن

ده د   ه ارت ش ای ران در ارسال شده و نشان می

منتظر تقوی ت  فدائياناند و تبریز پيشرفت  رده

 ر آذربایجان هستند.نيروهای طرفدار خود د

 1945نوامبر  23از با و 

به مسکو، رفي ق اس تالين، مولوت  ، بری ا و 

 مالنک 

اطالع ات مرب وط ب ه 10ن وامبر س اعت 22ما در 

 21ده  يا. در آذربایج  ان ای  ران را گ  زارش م  ی
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نوامبر مجل س مل ی آذربایج ان  نگ ره خ ود را 

نف ر را 39تشکيل داد و یک  ميته ملی مر  ب از 

م ردم را ب رای  ید  نگره درخواس تهاانتااب  ر

ن ت  ویب خودماتاری آذربایجان در پارپوب ای را

ای آن را ب رای دول ت  رده و در طی یک اعالمي ه

ای  ران فرس  تاد آنه  ا همچن  ين ت   ميا گرفتن  د 

اعالميه  نگره را به تمامی  شورهای دمو راتي ک 

ارسال  رده و از آنها برای تحقق خواسته مشرو  

 م ک خواس تند  نگ ره همچن ين  مردم آذربایجان

دولت را تایيد و آنرا موظ   رد ت ا انتااب ات 

مجلس آذربایجان را برگزار  ند و  ميته ملی را 

به س ازماندهی انتااب ات و و اج رای ت  ميمات 

 گنکره موظ   رد.

نوامبر برگزار ش د و 22ميتين   ميته ملی در 

-در آن یک هيئتی متشکل از شبستری، رفيعی، ب ی

ن  وامبر 22اله  امی را انتا  اب    رد در  ری  ا و

س رباز مس لد  80فرماندهی لشکر ایران در تبریز

مان مجل س را به همراه تفن  و مهمات ب ه س اخت

ه ا را در حي اط، س ق  ملی آذربایجان آورد پست

س  اختمان مجل  س، و همچن  ين در ی  ک مدرس  ه و 

ساختمان فرماندار مستقر ساخت و سربازان ش رو  

آم اده ب ه ش ليک در حوم ه  به ساختن سنگرها و

 جنوب و شمال شهر شدند.

نوامبر، ژنر ال درخشانی به پل يس  21در روز 

دستور داده بود  ه ليستی از تمام رهبران جنبش 

دمو راتيک آذربایجان را ب رای دس تگيری آنه ا 

ارائه دهد. به رغا این واقعيت ، نظا  ام ل در 

-تبریز حکمفرماست و جمعيت در آرام ش بس ر م ی

نوامبر او قوانين حکومت نظامی  22ند، امروز بر

 6ت ا  1900در تبریز را صادر   رد و از س اعت 
ه ای تبری ز را  صبد رفت آمد در سراس ر خياب ان

ممنو   رد. این اقدامات توسط ژن رال درخش ان، 

 ه هرپند تغييری در وضعيت تبریز ایجاد نک رده 

با دخالت در امور شهر، وض عيت را  دتواناما می

 طور جدی پيچيده  ند. به

 ا نيشما درخواست می هایما دستوارالعمل
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با توجع ب ه  مب ود ني رو، فرمان دهی ارت ش 

های دف اعی ت الش ایران در تبریز بر حفظ تا تيک

 رده و دستورات تزم را صادر  رده  ه در ص ورت 

برای دفا  از خودشان ت ا آخ رین  فدائيانحمله 

ن، فرمان دهی نفر مقاومت خواهند   رد بن ابرای

گروه ق د ندارد تا زمانی  ه از ته ران تقوی ت 

نشده واحدهای نظ امی خ ود را در تبری ز ب رای 

 بفرستد. فدائيانمقابله با 

مرتجعين تبریز به س ر ردگی نماین ده مجل س، 

س  ردار س  طوت ت   ميا گرفتن  د از س  وی م  ردم 

های بيگانه فرس تاده و نمایندگانی به  نسولگری

مک برای بازگرداندن نظ ا در از آنها درخواست  

آذربایجان  نند آنها برای این موضو  به ژنرال 

اند مرتجعين هنوز دس ت از درخشانی مراجعه  رده

 اند.این اعمال خود برنداشته

 نسول «اوول»با توجه به اطالعاتی  ه آمده است

انگليس در تبریز به ژنرال درخشانی شکایت  رده 

ت درب اره اوض ا   ه امکان ارسال بموقع اطالع ا

آذربایج  ان از  نس  ولگری تبری  ز ب  ه س  فارت 

انگلستان در تهران وجود ندارد به همين خ اطر، 

رادیو لن دن ب ا اس تفاده از اطالع ات س فارت، 

 ن د   ه غل ط هس تند  نس ول اخباری را پاش می

انگليس معتقد است  ه دولت ای ران ه يچ اق دام 

 ه اواقعی بر عليه عملي ات مس لحانه پ ارتيزان

دهد او به درخشانی توصيه  رده  ه از انجام نمی

 نسولگری شوروی درخواست  مک بکند پرا  ه ای ن 

اقدامات در منطقه تحت اشغال ش وروی ه ا ص ورت 

ها مسئول حفظ نظا در ای ن منطق ه گيرد و روسمی

هستند.درخشانی نيز پاسخ داده  ه برای  مک ب ه 

نمایندگان مش هور تبری ز مراجع  ه خواه د   رد 

نسول انگيلس نيز در جواب وی ماالف ت   رده و  

گفته  ه این  مک را باواهي د ام ا در انتظ ار 

 نتيجه نباشيد.

در این ميان،  نسول ع راق هم ه تق  يرها را 

ه ا در ت دارک متوجه شوروی دانسته و گفته: روس

جن  جدیدی هستند و دنيا را با خطری جدی مواجه 

ه ا آلم ان اند او اضافه  رده  ه پرپيل به رده
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ها را نداده ول ی ا ن ون امکان نابود  ردن روس

انگليس و دیگر  ش ورها بای د در م ورد تج اوز 

 ها بياندیشند.جدید روس

 مير جعفر باقروف

 يک ی.ی.ماسلن

 10945نوامبر 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17سند 

ای ن نام ه از س وی ب اقروف و  توضيد مترجا:

نيک  به مقامات مسکو ارس ال گردی ده و در ماسل

فرقه و ژاندارمری  فدائيانمورد درگيریهای بين 

-دهد اما به مقامات مسکو اطمينان م یتوضيد می
دهد  ه وضعيت در آذربایجان مسالمت آميز و تحت 

 نترل است و  ژنرال درخشانی ني از ب ه تقوی ت 

 نيروهای خود دارد.

نامه همچنين در مورد اع الم  نگ ره موسس ان  

نگی  ش ته ش دن ده د و س پس، ب ه پگ وتوضيد می

فرماندار مراغه و س رهن  مع ين آزاد فرمان ده 

پردازد. طرز  ش ته ش دن آن ایلاچی در مراغه می

ها شبي یحي ي س اتري، دو بدین صورت بود  ه روس

فرماندار مراغه را به همراه سرهن  مع ين آزاد 

)دامپزش  و مسوول ایلاي مراغه(؛ سرگرد ص فوت، 

ی دون آذرن ور، رئيس نظام وظيفه و ستوانيكا فر

فرمانده پادگان مراغه را ب راي م ذاكره دع وت 

 كردند نامه كوماندانت شورویها ب ه زب ان آذري

بود و دعوت به مذاكره به منظور ت أمين امني ت 

شهر ذكر شده بود از بين دعوت ش دگان، فری دون 

آذرنور آن را نپذیرفت ول ي فرمان دار و مع ين 
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موق ع  آزاد پذیرفتند، سرگرد ص فوت ني ز هم ان

اي فرار كرد شب دعوت كه اّول آذر و یا به نوشته

شب در موق ع  9ش.بود بعد از ساعت 1324دوم آذر 

خ  روج فرمان  دار و مع  ين آزاد از س  اختمان 

مت ر ب ا تيران دازي  400   500كومانداني و طي 

مسلسل دستي معاون كوماندانت، ككه شا ي[ ارمني 

ازي به نام سومباط بود، آن دو نفر را ب ا س رب

كه فانوس به دست داشت به خاك افكندند، س رباز 

و فرماندار س اعت ی   بع د از نيم ه ش ب  فورار 

ش  د ك  ه بع  دها  مردن  د ول  ي مع  ين آزاد زخم  ي

اي او را ها ب  ه ط  ور ناجوانمردان  هايفرق  ه

 كشتند...

 1945نوامبر  24از با و 

به مسکو، رفي ق اس تالين، مولوت  ، بری ا و 

 مالنک 

ی از تبری  ز، په  ار ت  ن از ب  ر اس  اس گزارش  

نمایندگان ستاد ژاندارمری  ه لب اس غيرنظ امی 

پوشيده بودند، به ش هر اس کو وارد ش ده و ب ه 

نيروهای ژاندارمری دستور دادند   ه ب ه حوم ه 

شهر بروند و در موقعيت آماده باش قرار گيرن د 

  ه در ای ن  ف دائيانبا دریافت ای ن موض و ، 

را احاطه  رده و  منطقه قبال فعال نبودند، آنها

ه ا پيشنهاد  ردند   ه تس ليا گردن د ژان دارم

را رد  رده و ب ر آنه ا آت ش  فدائيانپيشنهاد 

گشودند پس از پهار ساعت درگيری، هشت ژان دارم 

ش ده و  ف دائيانهای خ ود تس ليا به همراه سالح

نفر باقی مانده پرا نده شده و در روس تاهای 17

های تس ليا ارم، ژاندفدائياناطراف پنهان شدند 

شده را با ص ميميت پذیرفت ه و ب ه آنه ا غ ذا 

 ف دائيانها این رفتار خوب دادند وقتی ژاندارم

خواهن د در را دیدند ابراز تمایل  ردند  ه م ی

وارد شوند. در طول این تيراندازی،  فدائيانص  

پيش نهاد  ف دائيانهيچ  آسيبی به  س ی نرس يد 

ر اس کو  ردند  ه په ار ژان دارمری   ه در ش ه

بودند، در آنجا باقيمانده و نگهبانی از بان ک 

را برعهده داشته باشند. در شهر به مانند قبل، 

نظا  امل وج ود دارد فرمان دهی ش هر اس کو در 
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گزارش خود ب ه فرمان دار ش هر، ژان دارمها را 

مجبور به  فدائيان ند  ه مق ر دانسته و فکر می

-ا ب ودههاقدامی تالفی جویانه بر عليه ژاندارم
اند مالکان اسکو همچنين نمایندگان خود را ب ه 

 فدائيانفرستاده و اعالم  ردند  ه  فدائيانسوی 

هایی  ه ی ک در مبارزه و  بيرون راندن ژاندارم

ان د اند درست عم ل   ردهعمر بر مردم زور گفته

سرهن  همایون، فرمانده ژان دارمری تبری ز ب ا 

رشهر دستور شنيدن حوادث اسکو، به ژاندارمری آذ

ه ای خ ود را ت رک   رده و ب  ورت داده  ه پست

 غيرمستقيا به تبریز بروند.

در  ف  دائيانب  ر طب  ق اطالع  ات ارت  ش م  ا، 

نوامبر در شهر مراغه یحيی س اتری فرمان دار 22

شهر را  شته و سرهن  معين آزاد فرمانده نظامی 

را زخمی  ردند ژاندارمری شهر مراغ ه پرا ن ده 

ان د اف زایش ای شهر ماف ی ش دههشده و در خانه

حفاظت از تمام نهادهای دولت ی توس ط س ربازان 

مسلد ایران با استفاده از مسلسل در شهر تبریز 

ادامه دارد. ژنرال درخشانی به دولت اطال  داده 

 ه اگر در پن د روز آین ده نيروه ای  مک ی از 

تهران دریافت نکند، او خود را مسئول حفظ  نظا 

 واهد دانست.در آذربایجان نا

بر اساس اطالعات رسيده از رشت، عناصر مرتج ع 

در استان گيالن در روزهای اخير در ارتب اط ب ا 

جنبش خودماتاری  ه در آذربایجان ایران در حال 

اند مبنی ب ر ت  رف گسترش است شایعاتی پرا نده

در شهرهای ميانه،  فدائياننهادهای دولتی توسط 

 ف دائيان ه بين  هاییزنجان و اردبيل و درگيری

فرقه و مقام ات محل ی در ش هر تبری ز رخ داده 

فرزانه، فرماندار استان گيالن از حکومت ای ران 

خواسته به گيالن نيروی نظامی بفرستد  ميساریای 

مرزی و رئيس پليس شهر آستارا ني ز ب ه ته ران 

رجو   و درخواست  م ک   رده. م ردم گ يالن ب ا 

ان ایران ص حبت عالقمندی در باره حوادث آذربایج

 نند رهبری  ميته استانی حزب ت وده در رش ت می

در حال بحث و بررس ی و انتا اب ش يوه مب ارزه 

برعليه عناصر ارتجاعی است بر طبق دس تور ش ما 
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نوامبر در 23اعالميه  م وب  نگره موسسان در شب 

تبریز به نمایندگان  شورهای دمکراتيک فرستاده 

ب ه نماین دگان  شد اما آنها از ارسال اعالمي ه

 شورهای دمو راتيک در تهران خودداری  ردن د و 

ها نيز ش ده و همچنين موفق به اصالح در روزنامه

اشاره  ردند  ه به شاه، دول ت ای ران و مجل س  

ه ا را ایران فرستاده شده است. آنها بقيه آدرس

 حذف  ردند.

 ميرجعفر باقروف

 نيک ی.ی ماسل

 1945نوامبر24

 

 

 

 18سند 

از س  وی ب  اقروف و  مت  رجا:این نام  هتوض  يد 

نيک  به مقامات ارشد شوروی، ارسال گردیده ماسل

ه  ای ب  ين طرف  داران فرق  ه و در م  ورد درگي  ری

دمکرات آذربایجان و ماموران ژاندارمری ای ران 

 نن د ب  ورت ها تالش میان ند  ه پارتيزصحبت می

آميز حل و ف ل  نند، اما گاهی اوقات به مسالمت

 شوند.وسل میخشونت مت

همچنين شایعات ماالف ان فرق ه دمک رات را   

 نن د ه رج و  ند  ه همه جا اعالم مییادآوری می

-مرج حا ا است و فرقه دمکرات دست به خشونت می

 زند و تنها بر شهرهای اند ی  نترل دارد...

 1945نوامبر  26از با و 

به مسکو، رفي ق اس تالين، مولوت  ، بری ا و 

 مالنک 

وض عيت آذربایج ان را  8نوامبر س اعت26ما در 

  نيا گزارش می

بر اساس گزارشی از تبریز،  ارگران ما  ه از 

دهند  ه ش ایعاتی اند، گزارش میشهر ميانه آمده

 ه توسط محافل ارتجاعی در مورد هرج و م رج در 

 اند صحت ندارد.این شهر پاش شده

زندگی در شهر ميانه از زمان وقو  ح وادث در 
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 ف دائيانجان، ب ورت نرمال ادام ه دارد آذربای

در مجم  و  ی  ک نف  ر را    ه از طرف  داران س  يد 

اند ضياالدین و منشی تشکيالت خيریه او بود  شته

و باقيمانده عمليات را ب ه خ ارج ش هر ه دایت 

نوامبر،  نسول بریتانيا  22اند. در تاریخ  رده

ای به شهر ميانه داشت. او  ب ا كتن [ سفر ویژه

ردن با مگررانوف، فرمانده نظامی شوروی، صحبت  

دو بار اعالم  رد   ه از طری ق س فر شا  ی ب ه 

ميانه او از اشتباه شایعات در م ورد اختالتت ی 

ده د،  ه ظاهرا رخ داده و همچنان در شهر رخ می

متقاعد شده است.  وی به این واقعيت اشاره  رد 

 ه به دليل اختالل موقت، ارتباطات او فرصتی به 

وقع برای اطال  رسانی به سفارت خ ود در م ورد م

وضعيت واقعی در ميانه نداشته. كتن [ همان روز 

 به تبریز بازگشت.

ما در حال ارسال جزئيات مربوط به یک درگيری 

ميان  ه ب  ا پس  ت  ف  دائيانمي  ان گروه  ی از 

ژان  دارمری در روس  تای ت  ارک هس  تيا    ه در 

واستند خمی فدائياننوامبر بوقو  پيوسته است 20

موضو  بدون خونریز حل شود به همين دلي ل، پ س 

یک نماینده  فدائياناز محاصره پست ژاندارمری، 

ها فرستاده روحانی و محترم را به سراغ ژاندارم

هایشان را تحویل داده و و از آنان خواستند سالح

متفرق شوند سروان ابرام، رئيس پست ژاندارمری، 

ا ب ه فرس تاده این پيشنهاد را رد  رده و شا  

برای دومين بار یک نفر ریش  فدائيانشليک  رد. 

-سفيد و متنفذ را  ه سروان ابرام را خ وب م ی

ها به مرد شناخت فرستادند اما فرمانده ژاندارم

 ف دائياندوم نيز شليک  رد و دستور داد بس وی 

های فرق ه مجب ور ب ه تيراندازی  نند پارتيزان

تيج  ه ای  ن تيران  دازی و مقابل  ه ش  ده و در ن

ژان دارم در اث ر تيران دازی  ش ته  9درگيری، 

ها دس تگير شدند و سروان ابرام نيز توسط فدایی

سه نفر زخمی ش دند.  نيز فدائيانو  شته شد از 

س رباز و س ه  50ها، بر اساس پيشنهاد پارتيزان

افسر در حال مأموریت نظامی در ميانه به همراه 

تس ليا  ه ا، مهم ات و په ار وس يله نقلي هسالح
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های س ه افس ر را طپانچه فدائيانشدند  فدائيان

به آنها بازگردان ده و اج ازه دادن د   ه ب ه 

 هایشان بروند.خانه

یکی از افسران  ه در آذربایجان)شهر تبری ز( 

خواهد ب ه خ دمت ب ه سروان بود اعالم  رد  ه می

مردم خود بپردازد، آماده است تا ه ر ماموری ت 

بس پارند انج ام ده د اش دشواری را   ه بعه ده

او را پذیرفت  ه و ق   د دارن  د از او  ف  دائيان

ن  د. نب  رای آم  وزش مس  ائل نظ  امی اس  تفاده  

، غ ذا و ف دائيانسربازان خلع سالح ش ده توس ط 

پولشان تامين گردیده و با ماشين به محل م ورد 

-همچن ين ژان دارم فدائياننظرشان منتقل شدند 
خ ود را هایی را  ه به طور داوطلبانه تسليحات 

هایش ان تسليا  رده بودند اجازه دادند به خانه

قبل از رفتن آنه ا،  فدائيانبروند با پيشنهاد 

باش مالی هيئت شهرداری، دستمزدشان را پرداخ ت 

  رد.

نوامبر، خان ساتر مظفر  ه قبال از شهر  23در 

 50فرار  رده بود و یک گروه مسلحانه مر  ب از 

ه ا بوج ود آورده مرد را برای مبارزه با فدایی

پيش نهاد  ف دائيانبود، به شهر ميانه بازگش ت 

ها را داوطلبان ه  ردند  ه ساتر مظفر تمام سالح

با توجه به سن و نفوذ او  فدائيانتسليا  ند و 

در بين مالکان عملکردهای خ مانه او را نادیده 

 بگيرند.

 يل ومتری  22ه ا نوامبر پ ارتيزان 23در روز 

نجبری، یک مرتجع و محرک وعضو شهر ميانه ارشد ر

سازمان خيریه سيدضيا را  ه ق د فرار به تهران 

 داشت، دستگير و  شتند.

نوامبر ما گزارش  ردیا  ه  24در اطالعيه روز 

س  رهن  هم  ایون از ژان  دارمری تبری  ز ب  ه 

ژان  دارمری آذرش  هر دس  تور داده    ه پس  ت 

ژاندارمری آذرشهر را ت رک  نن د و ب ه تبری ز 

به  فدائياندر نظر گرفتن این دستور، بروند با 

شهر آذرشهر وارد شده و ژاندارمری را خلع س الح 

در همان منطقه در مر ز گوگ ان  فدائيان ردند. 

ژاندارم را خل ع  12واقع در جنوب غربی آذرشهر 
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سالح   رده و اخ راج  ردن د در ش هر تبری ز در 

هنگام ارائه اعالميه  نگره موسس ان ب ه  نس ول 

نسول سوال   رد   ه آی ا نماین دگان آمریکا،  

اند تمام طبقات مردم  ه به فرقه دمکرات پيوسته

و در مجلس ملی مشار ت دارن د ی ا فق ط اعض ای 

فرقه دمکرات حق شر ت دارند  ه پاس خ داده ش د 

نمایندگان تمامی طبق ات م ردم   ه عض و فرق ه 

نيستند در مجلس مل ی ش ر ت دارن د و در زم ان 

به  نسول بریتانيا، او با  ارائه اعالميه مذ ور

ا راه آنرا قبول  رد و گفت  ه در ارتب اط ب ا 

رویدادهای آذربایجان، او فرصتی برای فرس تادن 

اخب  ار روی  دادها را ب  ه س  فارت بریتاني  ا در 

تهران نداشته اما زمانی  ه آنرا دریافت   رده 

 اقدام نموده است. 

 ميرجعفر باقروف

 1945نوامبر 26       /نيک ی.ی.ماسل

 19سند 

ده د   ه توضيد مت رجا: ای ن س ند نش ان م ی

درگيریهای مداوم ب ين طرف داران آذربایج ان و 

ژان  دارمری ای  ران همچن  ان در برخ  ی نق  اط 

با  م ک   ا پارتيزانآذربایجان وجود دارد و  ا

گردند مقاوم ت م اموران و عوامل شوروی موفق می

ها را شکسته و بر اوضا  مسلط گردن د و ژاندارم

ه ا و این سند در مورد  شتن تعدادی از ژاندارم

 خلع سالح آنهاست...

 1945نوامبر  27از با و 

به مسکو، رفي ق اس تالين، مولوت  ، بری ا و 

 مالنک 

 26م  ا وض  عيت در آذربایج  ان ای  ران را در 

  نيا.گزارش می 10نوامبر ساعت 

نوامبر در  11بر اساس گزارشی از تبریز، روز 

غيرمسلد ح زب دم و رات تح ت  شهر زنجان، اعضای

رهبری جهانشاهلو، رئ يس  ميت ه ش هر و اعض ای 

 ميته عليزاده یونس و عبدالرضا رئوف، با ه دف 

خل  ع س  الح ژان  دارمری ش  هر، پل  يس راه آه  ن و 

سربازان ارتش، مح ل ایس تگاه راه آه ن را ب ه 
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اشغال خود درآورده و به حضور نظ امی آنه ا در 

ت ب ين زنج ان و دفتر پست پایان داده ارتباط ا

 تهران را ماتل  ردند.

ت ا از  20تفن  را ض بط   رده و  95ها دمکرات

، تحوی  ل اعض  ای فرق  ه دمک  رات ش  ده  ه  اآن

-ها در محل  ميته شهر محافظت میباقيمانده سالح

ها خلع سالح نشد ام ا شوند. پليس بوسيله دمکرات

دقيقه بطور ناگهانی ب ين 15قبل از این به مدت 

ه ایی رقه دمکرات و برخی س اختماناعضای مسلد ف

 ه پليس حض ور داش تند آت ش ردوب دل گردی د و 

دادستان، رئيس ژاندارمری، دس تيار او و رئ يس 

پليس راه آهن توسط دمو راته ا دس تگير ش دند. 

اند در محل  ميته نگهداری  سانی  ه دستگير شده

شوند و بقيه نيز خلع س الح ش ده و ب ه خان ه می

 شوند.فرستاده می

محمودخان ذوالفق اری ی ک زمين  دار و مرتج ع 

 300مشهور و از پيروان سيدض ياالدین طباطب ایی

نفر مسلد به دور خودش جمع   رده و در ارتب اط 

با حوادث مذ ور برای مقابله ب ا دمکراته ا در 

حال آمدن به شهر است در حال حاضر، شهر زنج ان 

آرام است. حادثه خلع سالح ژان دارمری ب ه ط ور 

توسط اعضای فرقه دم و رات تح ت رهب ری  مستقيا

 ميته برای اولين بار انجام شد ما ب ه  ميت ه 

مر زی فرقه دمک  رات آذربایج ان توص يه   ردیا 

نماینده خود را به زنجان بفرس تد ت ا مح ل را 

 ن يا   ه مورد بررسی قرار دهد ما توص يه نم ی

 های بازداشت شدگان را بازگردانند.سالح

 ه یک مرتجع ش ناخت ش ده در خان یوریچی ن رم

منطقه استان آذربایجان بوده و در روستای ني ر 

-را آماده می فدائيانزمينه حمله به گروهی از 

فرقه وقتی قضيه را فهميدند حمله  فدائيانساخت 

نوامبر مح ل  24خان را شناسایی  رده و در ن رم

اقامت او را در روستای آ چای در پهل  يلومتری 

محاصره  ردند. یک د فدایی مس لد و  شهر اردبيل

فدایی غيرمسلد در این عمليات شر ت داشتند. 120

آتش گشود  فدائيانخان به روی مردم  طرفدار ن رم

بستگانش از روستاهای همسایه با گروههای مس لد 
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ه ا را محاص ره اش آم ده و ف داییبه پش تيبانی

 ردن  د. رهب  ری گروهه  ای ف  دایی در اس  تان 

از دیگر نواحی، گروهه ای ف دایی را آذربایجان 

به  مک آنها فرستادند. از زمان ش رو  عملي ات 

فدایی در استان آذربایج ان، آنه ا په ار پس ت 

ان د   ه در آنه ا ژاندارمری را خلع سالح   رده

ژاندارم مستقر بودند غالم ميرزا، رئ يس پس ت 18

ژاندارمری در روستای نير،  ه به خ اطر ظل ا و 

دهقان ان مش هور ب ود، توس ط ستا وی نسبت ب ه 

 شته شده پهار سرباز خلع سالح ش دند و  فدائيان

تفن  و ش ش رول ور از ط رف م رتجعين محل ی  65

-با دس ته فدائيانغنيمت گرفته شد یک گروه از 

-شهر به اردبيل میایی از سربازان  ه از مشکين

رفتند برخورد  رده و به روی آنها آتش گشوده و 

زگش ت نمودن د  س انی   ه آنها را مجبور به با

دستگير شدند سه زميندار هستند   ه از پي روان 

سيدضياالدین بوده و سعی داشتند از شهر اردبيل 

به تهران فرار  نند. و رئيس زندان اردبيل نيز 

ه ا، افس ران  شته شد. از آغاز عملي ات ف دایی

ارتش ایران در اردبيل دپار آشفتگی شده یک تيپ 

اختن س نگرهای دف اعی در از سربازان شرو  به س

اطراف محل استقرار خ ود   رده فرمان ده تي پ، 

سرهن  ظری  بدون اتکا به سربازان خ ودش، ت الش 

 رده بود تا رهبران وف ادار ب ه ارت ش مانن د 

خان را ب ر ض د خان و ن رماميراصالن بيک، گوتام

رهبری  ند اما هيچ موفقيتی  سب نکرد.  فدائيان

-ای اخير از تيپ جدا ش دههشتاد سرباز در روزه

ها و نق اط  ل جاده فدائياناند. در حال حاضر، 

 مها را تحت  نترل خود دارند.

در منطق ه  ف دائياناز زمان آغاز عملي ات،  

 20س  راب، رئ  يس ژان  دارمری، رئ  يس پادگ  ان و 

اند. گروهی از سربازان ایرانی ژاندارم را  شته

ه ماشين تفن ، س 25اند  ه از آنها خلع سالح شده

 . سبک و مهمات گرفته شده است

خان محلی در روستای تميرپی واق ع در منطق ه 

مرد را برای مبارزه  30سراب، یک گروه مسلد از 

ه ا پيش نهاد آوری   رد. ف داییبا فدایيها جمع



 429   / یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

ه ا را تس ليا  ردند  ه خان بالفاصله تمام س الح

  ند و گروه را بر نار  ند.

 ميرجعفر باقروف

 يک نی.ی.ماسل

 1945نوامبر 27

 

 

 

 

 20سند 

ای است از ميرجعفر باقروف نامهتوضيد مترجا: 

ب  ه مقام  ات مس  کو    ه در م  ورد وض  عيت در 

آذربایجان ایران و فشارهای دولت ای ران نس بت 

به فرقه دمکرات آذربایجان گزارش ش ده. ژن رال 

آتا يش  ی اف از تبری  ز در م  ورد ورود بي  ات 

ب به باقروف گزارش استاندار جدید به تبریز خطا

داده و باقروف آن را به مقام ات مس کو ارس ال 

  رده است...

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوت 

 به رفيق بریا

 مالنک به رفيق 

اول  24ما وضعيت آذربایجان ایران را در ساعت

 دهيا:را گزارش می 1945دسامبر 

استاندار جدید بيات وارد  تبریز شده و ق  د 

ن فرق  ه دم  و رات آذربایج  ان دارد ب  ا رهب  را

مذا ره  رده كو[ برای یکبار و هميشه از اهداف 

نهایی رهبران فرقه مطلع شده  و در صورت امکان 

خواه د نتيج ه سازش و م الحه نمایند بي ات م ی

مذا رات خود را در تبریز به شاص محمدرضاشاه و 

خواه د نت ایج ناست وزیری گزارش  ند بي ات م ی

خ ود را ب ه ش اه و دول ت  گفتگوها و مش اهدات

های ساعد و صدر گزارش دهد.بيات عملکردهای دولت

الم ک را را نادرست تلقی  رده و همچنين، حک يا

عامل تاریب رواب ط ای ران ب ا اتح اد جم اهير 

شوروی دانسته و عقي ده دارد: حکيم ی ماالف ان 
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شوروی مانند هژیر و فايمی را وارد دول ت خ ود 

  رده است.

ن د   ه بي ات، ش اه و برخ ی برخی عقيده دار

گروههای بانفوذ دولتی معتقد هستند   ه بح ران 

توان با بهبود روابط دو جانبه ب ا موجود را می

ش  وروی برط  رف    رد. در ع  ين ح  ال، بي  ات ب  ا 

ای  ه از سوی دول ت العادهاستفاده از قدرت فوق

ایران دریاف ت   رده ش رو  ب ه تقوی ت ادارات 

او به رئ يس پل يس   ند.دولتی در آذربایجان می

نف ر  100تبریز اجازه داد نيروهای پليس را تا 

 افزایش دهد.

سرهن  وره رام رئ يس س تاد لش کر ای ران در 

تبریز، برای اطمينان از اطالعات مستند خود، با 

یکی از نمایندگان با تجربه و از  ار نان اصلی 

 ف دائيان ن د   ه ما دیدار  رده  ه تأیيد م ی

 گيرند.روی سالح میفرقه دمکرات از شو

اطالع  ات در ح  ال تکمي  ل اس  ت    ه در مي  ان  

های ایران در شهرهای سربازانی  ه در سربازخانه

اردبيل و مراغه حضور دارند، هيچ گون ه تمای ل 

به ماالفت با فرقه دمکرات و شليک بسوی پداران 

پهل و شش سرباز از تيپ  و برادران خود ندارند.

ان  د گروه  ی از ایران  ی در اردبي  ل ره  ا ش  ده

اند. سرهن  ها نيز در اردبيل فرار  ردهژاندارم

من وری معاون فرمانده این تيپ برای مشاوره به 

ج  ودت رئ  يس  ميت  ه فرق  ه دمک  رات در اردبي  ل 

 ه اگر تي پ »مراجعه  رده و از او پرسيده است 

«. باواهد دست از مقاومت بردارد په خواهد ش د؟

ت اس تاندار اما همين شاص وقتی ش نيد   ه بي ا

تبریز وارد تبریز شده رفتار خودش را نسبت ب ه 

گروه ی از س ربازان در  فرقه دمکرات عوض  رده.

پادگان مراغه ق د ندارد از دستورات فرماندهان 

 خود اطاعت  نند.

پيش از انتاابات، جلسات بزرگی در تبری ز در 

ارتباط با انتاابات مجل س آذربایج ان برگ زار 

 شود.می

نوامبر رئيس آموزش و پ رورش ش هر  30در روز 

وری رئ  يس فرق  ه تبری  ز و مع  اون وی ب  ا پيش  ه
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دمو رات آذربایجان دیدار  رده و در گفتگو ب ا 

همانطور  ه آش کار اس ت  »وری آنها گفتند: پيشه

-شما به زودی خودماتاری خودتان را به دست م ی
آورید، به ما بگویيد، در پنين وضعيتی ما باید 

 «پکار  نيا؟

 ضای ميرجعفر باقروفام

 نيک ی.ی. ماسل

 1945دسامبر2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 سند

گ  زارش در م  ورد حم  الت ب  ين توض  يد مت  رجا: 

نيروه  ای فرق  ه دمک  رات و تي  پ ایران  ی ب  ه 

پ س از  فرماندهی سرهن  زنگنه در اروميه اس ت.

تسليا لشکر تبریز به فرماندهی ژنرال درخشانی، 

  رد ان مقاومت م یتيپ اروميه تسليا نشده همچن

-می ه سرانجام مجبور به تسليا شده و پرا نده 

فرق ه دمک رات حم الت  فدائيان 1324آذر15شود از 
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خود را بر پاسگاههای خارجی شهر اروميه مانن د 

قره حسنلو، نق ده، ب اتنج آغ از  ردن د و ب ه 

آذر با 21تدریج شرو  به ت رف آنها نموده و در 

به فرق ه دمک رات،  اعالم خبر تسليا لشکر تبریز

فرق ه  ف دائيانآذر ستونی از  رده ا ب ه 22در 

دمکرات پيوسته و برای تساير تي پ ارومي ه ب ه 

وری ب ا آذر نماینده پيش ه 24حر ت درآمدند در 

فرماندهی تيپ اروميه دیدار  رده و ض من اع الم 

خبر تسليا لشکر تبریز، درخواست تسليا تي پ را 

 رد  ه از لش کر نموده اما فرماندهی تيپ اعالم 

تبریز اطاعت نک رده و تس ليا ناواه د ش د ب ا 

ها و اف راد افزایش فشار ارتش سرخ و رسيدن  مک

از تبریز، سرانجام تيپ ارومي ه تازه نفس فرقه 

ه ا و با افزایش فشار ارتش سرخ و رسيدن  مک در

افراد تازه نفس فرقه از تبریز، س رانجام تي پ 

  ند...ط میآذر سقو 27اروميه در غروب روز 

توس ط  3009-3005/  244كدست نوش ته:[ فش ماره 

 رمزنگاریف

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوت 

 به رفيق بریا

 مالنک به رفيق 

ده يا را ما گزارش م ی آذر24دسامبر/15اطالعات 

 ه فرمان ده تي پ ایران ی در ارومي ه، س رهن  

زنگنه و رئيس ژندارمری، نودینباش، ب ه  نس ول 

ان د   ه آم اده هس تند   ه ب ه ردهما اعالم   

ه ای خ ود را نيروهای خود دستور بدهند تا س الح

 ه در همان زمان، از ص بد زمين بگذارند درحالی

ها دسامبر، تيپ رضایی در حومه شهر تانک 15روز 

را مستقر  رده آماده دفا   و درگي ر جن   ب ا 

ها شدند در داخ ل س ربازان و ژان دارمری فدایی

ه ای مس لد آغ از ها عليه دم و راتشهر، مجازات

 رده، آنها را فریب داده و دستگير  ردند. پنج 

ت  ن از اعض  ای ح  زب دم  و رات توس  ط م  اموران 

ژاندارمری  شته شدند. با شرو  تاریکی، جن  در 

 حومه شهر متوق  شد.
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رفقای تبریز از ما خواستند به آنه ا اج ازه 

ی اداده شود تا به همراه سالح و مهم ات و دس ته

فرقه از تبری ز  فدائيانهای  رد و از پارتيزان

 به پادگان اروميه حمله  نند. 

 در پنين شرایطی ت ميا گرفته شد:

فعال به اروميه حمل ه نش ود بلک ه اف راد  .1

متنفذ از تبری ز ب رای م ذا ره و م  الحه ب ه 

ها و جن   ب ا اروميه اعزام شوند تا از درگيری

 تيپ اروميه خودداری گردد.

شنهاد شد   ه ب رای اینک ار از مقام ات .پي2

روحانی و مقامات محلی متنفذ برای تاثيرگ ذاری 

بر فرماندهی تيپ اروميه استفاده شود تا ب ورت 

 هایشان را بر زمين گذارند.آميز سالحصلد

 .از  ردها برای خلع سالح تيپ استقاده نشود.3

 .ارتباط تيپ اروميه با تهران قطع گردد.4

رفقای تبریز مبن ی ب ر ارس ال .با پيشنهاد 5

ه ا ب ه ارومي ه های اضافی و ارس ال ف داییسالح

 موافقت شد. 

در پانزدها دس امبر تي پ نه ا پي اده نظ ام 

های خ ود ایران در اردبيل ب ورت داوطلبانه سالح

ه ا دادن د پ س از خل ع س الح، را تحویل دمکرات

های خ ود رفتن د سربازان و افسران تيپ به خانه

 ی تيپ ا نون در اختيار دمکراتهاست.منطقه نظام

 مير جعفر باقروف)امضا(

 نيک )امضا(ایوان ماسل

 1946دسامبر16
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 22سند 

این گزارش در مورد وا نش مردم توضيد مترجا: 

تبری  ز نس  بت ب  ه تش  کيل دول  ت فرق  ه دمک  رات 

 آذربایجان است.

 18/12/45 لمه 183دستنوشته:

 به رفيق استالين

 مولوت  به رفيق

 به رفيق بریا

 مالنک به رفيق 

ما وضعيت مردم تبریز را در ارتباط با تشکيل 

  نيا:دولت فرقه دمکرات آذربایجان گزارش می

خلع سالح بدون خونریزی پادگان ارتش در تبریز 

موجب شور و شوق زی ادی در مي ان تم ام اقش ار 

مردم شد و ق درت ح زب دم و رات و حکوم ت مل ی 

 ه شدت افزایش داد.آذربایجان را ب

اقدامات انجام شده توسط دولت برای نظا دادن 

در شهر باعث افزایش همدردی نسبت به دولت جدید 

شده و همچنين اقدامات ش دید فرق ه دمک رات در 

رابط  ه ب  ا دزدان، س  ارقين و س  ایر عوام  ل 

جنایتکار  ه از وقایع آذربایجان ای ران ب رای 

جب محبوبي ت  نند مومنافع شا ی خود استفاده می

 فرقه دمکرات گشته است.

باشی از طبقه بازرگان ثروتمند در تبریز ب ا 

آميز امور در تبری ز، اعالم رضایت از نتایج صلد

ق د دارند با ارسال اعالنی ب ه ته ران، ت  ميا 

خود را برای حمایت از دولت جدی د آذربایج ان، 

 به تهران اطال  دهند.

ز، اع الم صدقيانی، رئيس اتاق بازرگانی تبری 

   رد    ه از ق   د قبل  ی خ  ود ب  رای خ  روج از 
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آذربایجان خودداری  رده و ت ميا گرفته است از 

 دولت جدید آذربایجان حمایت  ند.

 نن د مبن ی محر ين در تبریز شایعاتی پاش می

-براینکه بعد از ایجاد نظا در تبریز، دمو رات

 ها شرو  به حمله به تهران خواهند  رد.

مریک  ا در تبری  ز، مي  وا منش  ی  نس  ولگری آ

آپریک، در یک گفت و گو اع الم  رد   ه محاف ل 

آمریکایی عليه جنبش دمو راتي ک در آذربایج ان 

 نند  ه از دخالت آش کار نيستند، اما گزارش می

 روسيه در این مورد آگاه هستند.

 نيک ایوان ماسل. ميرجعفر باقرف)امضا(

 فN16 06-05كدست نوشت:[ ف 1945دسامبر  18

 م ارسال و دریافت مهر و موم در پ ایين:[كفر

  18.12.1945ارسال : 

 23سند 

در س  ند زی  ر مقام  ات فرق  ه توض  يد مت  رجا: 

دمکرات در تبریز به علت اینکه تجربه  شورداری 

خواهن د ب رای ه ر ندارند در نتيجه از با و می

وزارتاانه یک نفر مشاور غيررسمی اعزام  نند و 

اقروف در مورخ ه برای این منظ ور، ميرجعف ر ب 

آذر به مقامات مسکو نامه نوشته تا 28دسامبر/19

 اجازه این  ار را بگيرد... 

 19 19/12/45 لمه  69كدست نوشت:[ 

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوت 

 به رفيق بریا

 مالنک به رفيق 

های عملی خ ود را دولت ملی آذربایجان فعاليت

 آغاز  رده است.

دول ت آذربایج ان  با توجه به اینک ه اعض ای

تجربه مناسب در  ار دولتی را ندارن د و ني از 

به مشاوه و  مک فکری دارند ب ه هم ين منظ ور، 

اند  ه اجازه مقامات تبریز از ما درخواست  رده

بدهيا برای هر وزیر ی ک مش اور غي ر رس می از 

افراد ما اعزام شود به نظر ما بای د ب ا نظ ر 

ی را انتا اب رفقای تبریزی موافقت شود و افراد
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  نيا تا به وزرای دولت آذربایجان  مک  نند.  

  نيا.تان را درخواست میهایدستورالعمل

 ميرجعفر باقروف

 كامضاب شده[

 1945دسامبر  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24سند 

سند زیر گزارش  ورژن ویچ  ب ه توضيد مترجا: 

ميرجعف  ر ب  اقروف در م  ورد وض  عيت نظ  امی در 

به ایجاد دولت جدی د آذربایجان ایران و وا نش 

 خودماتاری آذربایجان است.

، 00393، ش ماره 45باش نظامی، با و، دس امبر 

 با و

 فوق سری

 1 پی شماره 
 به رفيق باقروف

 پی:  ميس اریای ع الی امني ت مل ی جمه وری 

 آذربایجان ژنرال یميليان 

. دریافت اسلحه از تيپ پي اده نظ ام هش تا 1

س ربازان ب ه  توسط دمو رات ها خاتمه یافته  و

اند. پرسنل افسران تيپ در ی ک هایشان رفتهخانه

اند  ه نمایندگان فرق ه دم و رات مکان جمع شده

با آنها در حال ص حبت هس تند. جلس ات س ازمان 

یافته توسط حزب دمو رات در س طد ش هر برگ زار 

 شود.می

هواپيمای داگالس از تبری ز  1945دسامبر19.در 2
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مل درخشانی فرمان ده بسوی تهران برخاسته  ه حا

پي  اده نظ  ام ، ب  ا گروه  ی از  3پيش  ين با  ش 

افسرانش: شامل رئيس ستاد ورهرام، رئيس اطالعات 

ام  ين، رئ  يس سررش  ته داری ش  هيدی، كو[ دكت  ر 

دامپزشکی عطام بودند ع الوه ب ر آنه ا تع دادی 

هایش ان ش ناخته نش د دیگری نيز بودند  ه پس ت

 پرواز داد.دولت فرقه دمکرات به آنها اجازه 

-. مردم آذربایجان از ایجاد دولت ملی پيش ه3
 نند. روزنامه فآذربایجانف ب ه وری استقبال می

ه ای متع دد را ها و تلگرافطور سيستماتيک نامه

های تبریک دسامبر پيام 19 ند. در شماره پاپ می

از شهرهای، سلماس، مراغه، آذرشهر، اهر و غيره 

بيل برگزار شد   ه منتشر  رده. یک نشست در ارد

در آن بيش از ه زار نف ر حض ور داش تند. ای ن 

گوی د:  نامه به نقل از یک پي ام تبری ک م یروز

تعط  يالت  -روز افتت  اح مجل  س مل  ی  -آذر  21ف

ا نون ما می  تاریای برای مردم آذربایجان است.

مان را آغ از  ن يا توانيا زندگی شادمانه جدید

 ایاف ردههای زیادی مبارزه  ه برای آن سال

در  4مان ده از ارت ش . همه نيروه ای ب اقی4

 آرامش  امل هستند.

 رئيس ستاد ناحيه نظامی با و

 ژنرال  ورژنویچ

ن ام  -)امضاب شده توسط سرهن  1945دسامبر  20

 خانوادگی نامشاص(

 

 25سند

گزارش یميليانوف ب ه ميرجعف ر توضيد مترجا: 

ن باقروف در مورد تشکيل فرقه دمکرات آذربایج ا

 ,F № 1, siy. № 89دسامبر نوشته ش ده. 20است  ه در 
iĢ № 97 

يت  ه مر   زی ح  زب  مونيس  ت ب  ه دبي  ر  م

 )ميرجعفر باقروف(آذربایجان
ه ا در آذربایج ان درباره روند فعاليت»گزارش

 بحضورتان تقدیا ميگردد. «ایران

 نساه2 پيوست:
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  ميسيون امنيت دولتی آذربایج ان)یميليلنوف(

 1945امبر ، دس 20شهر با و، 

  امال محرمانه

در مورد تش کيل فرق ه دمک رات آذربایج ان و 

ه ای اخي ر در س ال تر يب آن تا آخ ر ن وامبر:

ه ای نيروه ای دمکراتي ک اف زایش اهميت فعاليت

ه ای مل ی فته و در نتيجه گسترش جنبش، آزادییا

اسی فعلی ح زب ت وده یافت در شرایط سيضرورت می

توسعه جنبش آزادیباش داند تا به وظيفه خود نمی

ه ا و ملی ای ران  م ک  ن د در نتيج ه خواس ته

منوی  ات طبق  ات ماتل    آذربایج  ان را در خ  ود 

حزب ت وده ب دنبال   رد عالوه بر این،منعکس نمی

اهداف خود بوده و بيشتر اعضای آن بدنبال رفاه 

شا ی خود بوده و همچن ين برخ ی از رهب ران آن 

زی و دیگران به اميرخي مانند آرداشز آوانسيان،

غارت و پپاول پرداخته و در نتيجه در بين مردم 

پندان ارج و قربی ندارند بدليل ضرورت ظهور یک 

تشکيالت جدیدی  ه بتواند جنبش آزادیباش مردم ی 

را رهبری  رده و نيروهای دمکراتيک آذربایج ان 

را متحد  ند  امال محس وس ب ود در ارتب اط ب ا 

ت ميا گرفت  ه برای  های ماسازمان همين موضو ،

تع دادی  ایجاد تشکيالت فرقه دمکرات آذربایجان،

از افراد با نفوذ را از ایران به ب ا و دع وت 

 ند پس از مذا رات زیاد ت ميا گرفت ه ش د   ه 

فرقه دمکرات آذربایجان  ت ازه تاس يس را بدس ت 

وری  یکی از افراد پرنفوذ یعن ی س يدجعفر پيش ه

 بسپارد.

هداف و وظای   تشکيالت برپ ا در سوم سپتامبر ا

به مردم آذربایجان ای ران  وریشده از سوی پيشه

طبقات ماتل  معرفی شد و از سوی ا ثریت مردم و 

ها و مقاصد فرق ه دمک رات پذیرفته شد و برنامه

آذربایجان از سوی ت وده م ردم آذربایج ان ب ا 

استقبال زیادی مواجه ش ده و از س وی اه الی و 

ماتل     م  ردم در ش  هرهاینماین  دگان پرنف  وذ 

ها و تلگرافات متعدد آذربایجان بوسيله قطعنامه

 برای پيوستن به تشکيالت اعالم آمادگی  ردند .

ایده تاسيس فرقه دمکرات آذربایج ان از س وی 
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 ميته وتیتی حزب توده آذربایج ان م ورد قب ول 

واق     ع ش     ده. در ای     ن راس     تا در 

در   نف رانس وتیت ی ح زب ت وده6،7/9/1945تاریخ

آذربایجان برگزار شد و پس از مذا رات زیاد با 

ا ثرت آرا ت ميا گرفته شد  ه از  ميته مر  زی 

 حزب توده جدا شده و به فرقه دمکرات بپيوندد.

ج ذب اعض ا ب ه فرق ه و جه ت  از طرف دیگ ر،

سازی برگزاری گنگره فرقه دمک رات همچنين آماده

 از طرفه  ميته  ارهای بزرگی ص ورت آذربایجان،

گرفته است در هشتا ا تب ر اول ين جلس ه هي ات 

موسس حزب دمکرات آذربایجان  ار خ ود را آغ از 

نماین  ده از ش  هرهای  237   رده در ای  ن جلس  ه

مشاور دارای حق رای ش ر ت داش تند در  4ماتل ،

 ميهم ان از جمل ه فرمان دار، 17 نگره همچن ين

مدیرمالی و اقت  ادی ش ر ت  ریس پليس، شهردار،

 نگره دو تا مسئله  در عرض سه روز، رده بودند 

را مورد مذا ره ق رار داده و ت  ميمات تزم در 

 موردشان گرفته شد:

 .برنامه و نظامنام ه ح زب را ت  ویب   رد.1

 .روسای ارگانها را انتااب  رد.2

 نگره برخی موارد را به برنامه و نظامنام ه 

اضاف  رده و به اتفاق آرا م وارد اض افه ش ده 

ال . ایجاد بان   مل ی ب ا  د  رد:زیر را تایي

ب.جلب جوانان به سازمان جوان ان  سرمایه بزرگ.

 حزب.

د.تم  ام  ج.درب  اره تش  کيل س  ازمان زن  ان.

  ار نان محلی حزب به زبان تر ی خواهد بود.

نفر به عن وان اعض ای  ميت ه 41در این  نگره

نف  ر ب  ه عن  وان ب  ازرس انتا  اب 12مر   زی و 

ه بنگرید:ش ماره شدند)ليست به پيوست اضافه ش د

1) 
تر يب رهبری سازمانهای فرقه دمک رات ب  ورت 

 زیر بود:

نفر،  4 ارگراننفر،  10حزبی ار نان  از 

 روشنفکران، نفر1 صنعتگراننفر،  7 نگهبانان

 نفر11
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، نفر4 بازرگانان، نفر10 مالکان  وپک و خانها

 .نفر2 صاحبان  ارخانه های  وپک

و اعض ای از بين  ميته مر زی، هي ات رئيس ه 

ب ه  وریالبدل انتااب شدند. ميرجعف ر پيش هعلی

الدوله رفيعی، ص ادق پادگ ان يس، نظامئعنوان ر

ها، حاج ميرزاعلی شبس تری، به عنوان قائا مقام

پی و جعفر اله جاوید، حسن زفيری، علی ماشينسالم

البدل و حسن بيرن ، حس ن ج ودت ادیپ اعضای علی

 تااب شدند.يسه انئبه عنوان اعضای هيات ر

اول  ين اج  الس هي  ات تاس  يس فرق  ه دمک  رات 

ب ات آذربایجان در  مال مودت و در سطد سياس ی 

ل مربوط به دستور برگزار شد قبل از اینکه مسائ

   ار را م  ورد بررس  ی ق  را ده  د ابت  د س  انان 

هياته  ای نماین  دگی ش  هرها و ایالته  ای دیگ  ر 

همچنين ارامنه و  ردها را گ وش داد س انرانان 

را   ه م نعکس  نن ده دمکرات آذربایج ان فرقه 

دار آذربایجان بوده تبریک گفتند هویت ملی ریشه

ما مدتها پ يش »حسن جودت نماینده اردبيل گفتند

منتظر پنين روزی بودیا تا به نقض حقوق سياس ی 

و اقت ادی آذربایجان پای ان داده ش ود م ا از 

م  دتها پ  يش آرزو داش  تيا    ه حق  وق م  ردم 

ه گردد و خودمان ام ور خ ود را آذربایجان اعاد

 «اداره  نيا

 

 

 

 

 26سند 

سند زیر گزارش  ورژنویچ  به توضيد مترجا: 

ميرجعفر باقروف در مورد وضعيت نظامی در 

 آذربایجان ایران ارسال شده.

 ، باكو00396، شماره 1945باش نظامی، دسامبر 

 فوق سری

 2 پی شماره 
به دبير  ل  ميته مر زی حزب  مونيست 

 بایجان رفيق باقروفآذر
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 پی:  ميساریای عالی امنيت ملی جمهوری 

 آذربایجان ژنرال یميليانوف

به گشت ما توسط یک  1945دسامبر  17. در روز 1

پليس در خيابان مر زی شهر اروميه تيراندازی 

شد.  تلفاتی در پی نداشت. پليس توسط دفتر 

فرمانده ما بازداشت شد. یک سند  ه توسط 

قامات محلی تهيه شده است، توسط نمایندگان م

 مأموران ارسال می شود تا كپليس[ پاساگو باشد.

. حکومت ملی آذربایجان به افتاار پيروزی 2

جنبش دمو راتيک در تبریز مراسا رژه برگزار 

 پارتيزان با سالح های خود در 2000 رد. حدود 

ای سازمان آن شر ت  ردند. این رژه به شيوه

جمعيت با گرمی رژه  گروه یافته انجام شد و 

 .ندنظامی فرقه را پذیرفت

 .در آرامش  امل است 4. باقيمانده ارتش 3

 رئيس ستاد ناحيه نظامی با و

 ژنرال  ورژنویچ

كتأیيد و امضا شده توسط یک  1945دسامبر  21

 نام خانوادگی نامرئی[ -سرهن  

 نساه 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 27سند 

عف ر این گزارش ی اس ت از ميرجتوضيد مترجا: 

-باقروف خطاب به مقامات مسکو در خ وص فعالي ت

های مجل س مل ی آذربایج ان و دول ت خودمات ار 

 تبریز.

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوت 
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 به رفيق بریا

 مالنک به رفيق 

مجلس آذربایج ان پ س از س پری ش دن تعط يالت 

مذهبی محرم،  ار خود را آغاز  رده است. مجل س 

ایجاد واحدهای ش به  فرقه دمکرات، قانونی برای

نظامی ت ویب  رد. مطابق این قانون افرادی   ه 

رسند باید برای خدمت س ربازی به بيست سالگی می

به مدت یک سال و نيا اعزام گردند با اس تفاده 

 ند برای از این قانون، مجلس دولت را مجبور می

دفا  از واحدهای ش به نظامي ان م ردم، پ ه در 

ز  شور، به خری د س الح داخل ایران و په خارج ا

 اقدام  ند.

همچنين قانونی برای مبارزه با ج رایا علي ه 

منافع استقالل آذربایجان ت ویب  رد  ه براس اس 

آن، یک دادگاه نظامی و صحرایی به مدت سه م اه 

شود برای مب ارزه ب ا رش وه خ واری و ایجاد می

 اختالس  نندگان اموال دولتی و غي ره...همچنين،

قوانين مجازات در نظر گرفته شده، تغييراتی در 

قانونی نيز در مورد ماليات و  ار مجلس اتا اذ 

 شد.

مجل  س بودج  ه اداری داخل  ی را تأیي  د    رد. 

قوانينی  ه ما ذ ر  ردیا توسط مجلس ملی فرق ه 

ت ویب شده اما هنوز در مطبوع ات منتش ر نش ده 

است و تنها برای آشنایی ما به ما ارس ال ش ده 

ضر، دولت آذربایجان ب ا س اختن در حال حا است.

ه ای ه ا و ادارات مربوط ه در اس تانوزارتاانه

البت ه هن وز در  آذربایجان مشغول به  ار است.

انتااب پرسنل واجد شرایط با مشکالت بزرگ مواجه 

هستند دولت ملی آذربایج ان، علي رغا اس تفاده 

حدا ثری از مقامات و متا  ان وفادار، دوب اره 

مک  رده است. ما این گزارش را از ما درخواست  

دسامبر ارسال  ردیا. م ا  19برای اولين بار در

  نيا.های شما را درخواست میدستورالعمل

ری ت یک  ارمند وزارت دارایی ای ران در مأمو

طباطب ایی، از  ویژه از سوی رئيس مجل س ای ران

-تهران به تبریز آمده و ب ورت شفاهی از پيش ه

دول  ت ای  ران را  وری دع  وت    رده عض  ویت در
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پذیرفته و با آن همکاری  ند و برای آزادی همه 

وری  درخواس  ت ام  ا پيش  ه .ای  ران ت  الش  ن  د

طباطبایی را به عنوان م انوری از س وی محاف ل 

ارتجایی ایران قلمداد  رد   ه ب رای س رنگونی 

گردند جنبش دمکرات آذربایجان به رشوه متوسل می

ان ابت دای از هم  در نتيجه بشدت آنرا رد  رد.

تم ول از ت رس مالکين م تجار، جنبش آذربایجان،

ان  د از طری  ق  نس  ول تغيي  ر رژی  ا س  عی    رده

بریتانيا پول و اشيا ارزشمند خود را به تهران 

 منتقل  نند.

در ماههای نوامبر و دسامبر، بانک بریتاني ا 

 30در تبریز از افراد ثروتمن د محل ی ب يش از 

ه بر این، تعدادی از ميليون لایر دریافت  رد. عالو

ه ای خ ود را ازرگانان طال، الماس و دیگر ارزشب

برای ذخيره س ازی ب ه بان ک بریتاني ا تحوی ل 

پس از اینکه دولت ملی فرقه تشکيل شد و  دادند.

های محل ی برق رار ش د، انتق ال  نترل بر بانک

 مشابه از طریق بانک بریتانيا متوق  شد.

امات ب رای ما دستور دادیا  ه همه گونه اق د

گ ران متقاعد  ردن صاحب زمين، تج ار و معامل ه

ه ای آنه ا از برای بازگرداندن س رمایه گ ذاری

بانک بریتانيا و قرار دادن آنها در گردش مالی 

فرقه، پس از پای ان دادن  فدائياناقدام  نند. 

ارمری، شرو  به از های نظامی و ژاندبه خلع سالح

ه توسط مالکين های مسلد ایجاد شدبين بردن گروه

 اند.ارتجاعی  رده

در روستای خيزلی در منطقه ميان ه، بان دهای 

گرف ت ها ص ورت م یقاپاق  ات  ه توسط برخی خان

نابود شد. در طول ن ابودی ای ن گروهه ا توس ط 

فرقه، نه س ر رده ای ن گروهه ا  ش ته  فدائيان

ب ه  نيز یک نف ر  ش ته ش د. فدائيانشدند. از 

باقيمان ده ایج اد ش ده  منظور حذف فوری عناصر

قب ل از   ه بوسيله مرتجعين، دستوری صادر ش د 

 امه روح انيونهمه، سعی گردد برای مقابله با ن

تهران   ه ب ه  ش ورهای خ ارجی ماال  فرقه در 

اند، ما به رفقای تهران و تبری ز توص يه نوشته

درخواست روحانيت وف ادار نيز  ردیا تا كآنها[ 
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به را ب رای ش کایت  شورهای مشافرقه را به به 

 به دولت تهران سازماندهی  نند. 

بر اساس گزارشی از رشت، به ابتکار گروهی از 

اعضای احزابفجنگلف و فت ودهف و همچن ين برخ ی 

 21بازرگانان بدون وابس تگی ب ه ح زب، در روز 

دسامبر یک جلسه از نمایندگان تمام اقشار مردم 

شده نفر  ه دعوت  200شهر رشت تشکيل شد به جای 

نف ر در جلس ه حض ور پي دا  500بودند ب يش از 

  ردند.

ن به ت ویب رسيد  و متن های مردم گيالدرخواست

وزیر، نمایندگان اه، مجلس، ناستبه ش یک تلگراف

ها ارسال شد و تقاض ا مجلس و سردبيران روزنامه

ها شتاب گردد و در طهران شد در انتاابات انجمن

و سيدض ياالدین یک حکومت دمکراتيک بوجود آی د 

درص  د از  50با  اطر خي  انتش محا م  ه گ  ردد و 

آوری شده برای م رف نيازه ای محل ی ماليات جمع

 165را  ده گ ردد ای ن تلگ رافخود استان استفا

نفر  ه عمدتا از تجار، صاحبان ملک و روحانيون 

 اند.بودند امضا  رده

 ميرجعفر باقروف

 1945دسامبر23

 

 

 

 

 28سند 

نيک  به نامه را ماسل اینتوضيد مترجا: 

باقروف نوشته و در مورد خلع سالح سربازان و 

 ه پس از خلع  است فدائيانهایشان توسط ضبط سالح

شوند. هایشان فرستاده میسالح، سربازان به خانه

همچنين در نامه آمده است  ه تعدادی از 

سربازان به طور داوطلبانه برای خدمت به دولت 

 اند.ی  ردهآذربایجان اعالم آمادگ

كمهر:[ دفتر مر زی، ناحيه نظامی كبا و[، 

 /، با و 00218، شماره 45دسامبر 

 فوق سری
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 1 پی شماره 
به دبير  ل  ميته مر زی حزب  مونيست 

 آذربایجان/ميرجعفر باقروف 

 پی:  ميساریای عالی امنيت ملی جمهوری 

 آذربایجان/ژنرال رفيق یميليان 

ها در اییفد 45دسامبر  24.در تاریخ 1

سوم سرباز و افسر سپاه 5983آذربایجان ایران 

اند. در جریان آن پياده نظام را خلع سالح  رده

اند: پهار اسلحه را به دست آوردهمقادیر زیر 

اسلحه سنگين؛  58گلوله توپ؛  1000ميليمتر؛  75

اسلحه از انوا  ماتل ؛  3،577اسلحه سبک  147

 3ه تفن ؛ گلول470000هفت تير و طپانچه؛ 22

ميلی متری و  81تانک سبک، دو خمپاره  3تانک؛ 

 گلوله خمپاره. 300كو[ 

اسلحه و مهمات بدست آم ده در وض عيت خ وب و 

مناسب برای اس تفاده هس تند ب ه اس تثناب ی ک 

ماشين مسلسل سنگين  ه در حالی   ه  18اسلحه و 

شدند عمدا از  ار انداخته شده به حزب منتقل می

 استفاده قرار داشتند. خارج از بودند و

در  ژان دارم 2800ر طی هم ين م دت ح دود . د2

ان د. در ای ن اروميه و اردبيل خل ع س الح ش ده

گلول ه تفن    31000تفن  و تامين ا 565فرآیند، 

 اند.ضبط شده فدائيانمورد از سوی 

. همه سربازان و افسران بالفاصله پس از خلع 3

 هایشان پرا نده شدند.سالح، به خانه

طالعات مربوط به تعداد س ربازان و افس رانی ا

 ه به ط ور داوطلبان ه ب رای خ دمت ب ه دول ت 

اند در حال بررس ی آذربایجان اعالم آمادگی  رده

 شود.می

 فرمانده  ل ارتش با و

 يک كامضا شده[ژنرال ارتش ماسلن

 1945دسامبر  24
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 29سند 

« فوق الع اده س ّری»گزارش این توضيد مترجا: 

 ه  ارمن د  رومانوویچ  وزلوفو توسط  از ایران

سفارت شوروی در تهران بوده ب ه مقام ات ارش د 

شوروی فرستاده شده و در مورد  وشش برای ایجاد 

طلبانه در استان گيالن اس ت   ه یک جنبش استقالل

صورت موجود بودن ای ن  به نظر مقامات روسيه در

توان د تح ت  نت رل فرمان دهی فرق ه جنبش، م ی

با توجه به نقش گ يالن  دمکرات آذربایجان باشد.

ها و در جنبش مشروطيت و همچنين جنبش جنگل، روس

ميرزا ابراهيموف و مي رزا عوامل باقروف مانند 

 ردند زمين ه ظه ور جن بش در آن فکر می حسنوف 

روز بعد از 20تقریبا  ،مستعد است به همين خاطر

دی 11تشکيل حکومت فرقه دمک رات در تبری ز، در 

-ش. عوامل ميرجعفر باقروف در تبریز و پيشه1324
اند همزم ان ب ا آذربایج ان و  ردهوری  وشش می

« جن بش» ردستان در گيالن نيز هرپه زودت ر ی ک 

گریز از مر ز و طرفدار خودماتاری آغ از گ ردد 

ه ا های قيام، این  وش شاما بااطر فقدان زمينه

 ماند... نتيجه میبی

 از ایران

 2140/4ورودی شماره  1946ژانویه  1ارسال شده 
 رمزنگاری شده توسط رمز

 نساه اصلی: شش  پی پاپ شده

 )دست نوشته(: به رفيق. استالين

 . به رفيق مولوت  1

 . به رفيق بریا 2

 مالنک .به رفيق  3

 . به رفيق د انوزوف  4

 رفيق پانيوشکين. به 5

 به رفيق.ميکویان6

 .به رفيق ژدانوف7

 به فيليپوف كاستالين[

ای از ی ک دس امبر ی ک قطعنام ه 22در تاریخ 

متين    در رش  ت  دریاف  ت ش  د.    ه ب  ه امض  ای 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frol_Kozlov
http://en.wikipedia.org/wiki/Frol_Kozlov
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نمایندگان اقش ار ماتل   م ردم گ يالن اع ا از 

سازمان محلی دهقانان، زمينداران، روشنفکران و 

عنامه توسط ا ثریت ، این قطحزب مردم رسيده بود

دس امبر  26و  25، 24های پپ در روزه ای روزنامه

منتشر شده بود. این قطعنام ه ش امل تقاض اهای 

زی  ر اس  ت: تبعي  د دار و دس  ته سيدض  ياالدین، 

ایجاد یک رژیا دمو راتيک، تعقي ب دزد و رش وه 

ه ای های دولتی، ایج اد انجم نران از دستگاهيگ

ه ای جم ع آوری از ماليات ٪50، و اخت اص محلی 

این قطعنامه به شاه، مجل س  شده در خود استان.

و دولت تلگراف شد در این تلگ راف اش اره ش ده 

روز تقاضاها تحق ق نياب د،  10بود  ه اگر ظرف 

 خودشان اقدام خواهند  رد. 

یک  ميته هشت نفره برای هدایت جنبش انتااب 

شد. شک و تردید در  ميته مر زی حزب توده در 

ا جنبش در حال توسعه در گيالن افزایش ارتباط ب

پيش به دستور  ميته مر زی، یافته است. یک ماه 

ستا به تبریز رفت و ميرزا ابراهيموف و رضا رو

وری  به او پيشنهاد  ردند  ه بالفاصله پيشه

عمليات فعاتنه خود را در گيالن آغاز  ند و یک 

نقشه و برنامه عملی را اجرا  ند. وقتی رضا 

این را به من اطال  داد به او توصيه  روستا

 ردم  ه او بالفاصله تمام ماموریت خود را به 

رفقای ما در سفارت شوروی گزارش دهد. 

آنها)سفارت شوروی( به روستا گفتند  ه هيچ 

دستورالعملی در مورد پنين عملياتی در گيالن 

وجود ندارد؛ برعکس، پند روز بعد این رفقا 

وده عوامل خود را به توصيه  ردند  ه حزب ت

گيالن و مازندران بفرستند تا  ارگران محلی را 

از اقدامات پيش از موعد، من رف سازد. به همين 

خاطر روستا و  امباش به شمال رفتند و این 

وظيفه را انجام دادند پند روز پس از بازگشت 

آنها یک ميتين  از نمایندگان اقشار ماتل  

یک اولتيماتوم جمعيت در گيالن برگزار شد، 

ت ویب شده و به دولت فرستاده شد و یک  ميته 

ایجاد شد. اگرپه اولتيماتوم توسط مقامات محلی 

حزب توده امضا شد اما  ميته مر زی حزب توده 
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 در تهران از برگزاری این ميتين  مطلع نبود.

وف ینکه بزرگ علوی بازگشت ميرزا حسنبه محض ا

است در گيالن  وری به او گفتند  ه تزمو پيشه

عمليات صورت بگيرد و آنها این امر را به 

علوی  او توی باغ نيست!.اند، اما روستا سپرده

گيالن را  پاسخ داد  ه سفارت شوروی عمليات در

-وف گفت  ه خود او میتوصيه نکرده. سپس حسن

فارت تزم است. هر تواند اقدام  ند اما اجازه س

وجب سردرگمی در ها مها و دوگانگیدو این واقعيت

 ميته مر زی حزب توده شده. مقامات  ميته 

گویند اگر قرار باشد مر زی حزب توده می

ای ایجاد عملياتی در گيالن آغاز شود و  ميته

گردد و آنها از آن حتی اطال  نداشته باشند، 

ه آنها اعتماد ندارند و آنها واضد است  ه ب

داشته دانند  ه په نقش آنها باید در جنبش نمی

باشد. من رفقایمان را در سفارت از این مسئله 

آگاه  ردم؛ و نفر دوم قول داد  ه تمام شک و 

تردیدهایی  ه اعضای  ميته مر زی دارند برطرف 

ن تحت  نترل  ند، و اعالم  رد  ه جنبش در گيال

تفاها با  ميته مر زی حزب ماست و هيچ گونه سوب

                                                                  توده وجود ندارد.                 

 رومانوویچ  وزل 

 

 

 

 30سند 

درخواس ت پيش نهادات ب اقروف توضيد مت رجا: 

برای پاسخ به تمام س واتت مرب وط ب ه تش کيالت 

 دولت جدایی طلبان در آذربایجان ایران.

 به رفيق غفارزاده

 اوفبه رفيق یعقوب

 يان به رفيق یميل

 افبه رفيق آتا يشی

 نا از دی دار من صميمانه از شما درخواست می

اف از با و استفاده  نيد پرا   ه رفيق آتا يشی

ه ای زی ادی در در این ارتباط سواتت و درخواست
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 ميساریای امنيت ملی،  ميساریای امور داخلی و 

 ميته مر زی حزب  مونيست آذربایجان جم ع ش ده 

سنادی  ه اخي را از ته ران و است با توجه به ا

تبریز رسيده است در عرض دو سه روز، پيشنهادات 

اف، ا يش یجامعی از س وی ش ما ارائ ه گ ردد آت

اوف از رهب  ران نهض  ت مل  ی ابراهيم  وف، حس  ن

آذربایجان و آشوروف از رهبران نظامی است پنين 

توانيا سریعا در م ورد شود  ه ما میحدس زده می

گيری  نيا س واتتی رد ت مياسواتتی  ه بستگی دا

مانند انتاابات مردم، آوردن  ار نان پرق درت، 

  مک به انتشار روزنامه و غيره...

با توجه به سواتتی  ه نياز به ت ویب  ميت ه 

ملی تجارت خارجی و  ميساریای خلق امور خارج ه 

دارند، پيشنهادهای جداگانه را ارای ه   رده و 

پيشنهادات مناسب  همچنين یک یادداشت  وتاهی با

 برای مقامات باتتر تهيه  نند.

 1946م.ج.باقروف/اول فوریه

اف و احتم ات بامضا شده توسط غفارزاده، یعقو

 ف در پایين صفحه.اآتا يشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31سند 

باقروف در م ورد گفتگ وی ب ين توضيد مترجا: 

وری و  نس  ولگری آمریک  ایی راب  رت روس  و پيش  ه

در ای  ران و دی  دگاه  درب  اره س  ربازان ش  وروی

 دهد.طلبان خلق آذربایجان گزارش میحکومت جدایی

 ایجاد نندگان:

 1896-1956باقروف، ميرجعفرعباس، 

 1893-1947وری، ميرجعفر، پيشه
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 روسو، رابرت

 موضوعات مورد بحث

 1946بحران ایران و آذربایجان در سال  •

 حزب دمو رات آذربایجان •

 مکان مورد بحث 

 ایرانيان آذربایجان •

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوت 

فوریه،  نسول آمریکایی در تبریز  4در تاریخ 

-روسو با ناست وزیر دولت ملی آذربایجان پيش ه

 وری دیدار  رد.

روسو با درخواس ت ح ذف ممنوعي ت ص ادرات از 

آذربایج  ان ب  ه امریک  ا ب  رای محمول  ه روده 

خریداری شده توسط یک ت اجر ارمن ی آم ده ب ود 

 اهرار این دليل رسمی دیدار بود.ظ

با توجه به جالب بودن س ؤاتتی   ه روس و از 

وری پرسيده است، ما متن گفتگو را به ش ما پيشه

 ارسال  ردیا:

مط  ابق توافقنام  ه، خ  روج نيروه  ای »روس  و: 

ش ود. متفقين از ای ران از اول م اه ش رو  م ی

بنابراین، به عنوان یک نظامی پيشين، ب ه نظ ر 

برای خروج نيروهای نظامی، حداقل پند  رسد  همی

م  اه مق  دمات اولي  ه ني  از اس  ت. ب  رای خ  روج 

سربازان شوروی، هيچ مقدماتی  ه در اینجا ذ  ر 

شده است، ف راها نش ده اس ت. ش ما خ روج ای ن 

 «بينيد؟نيروها را طبق توافقنامه پگونه می

ما این نيروها را دع وت نک ردیا. »وری: پيشه

به دليل نگرش دولت مر زی اقامت آنها در ایران 

ایران به متفقين بود. با این حال، ماندن ای ن 

 ن د، زی را نيروها، دولت ملی ما را تهدید نمی

 نن د. در نهای ت، در امور داخلی ما دخالت نمی

تر است   ه س ؤال درب اره خ روج برای شما آسان

سربازان شوروی را با مهل ت تعي ين ش ده ب رای 

 «.دولت خودتان تبيين  نيد

آیا ق د برقراری روابط تجاری مستقيا »روسو: 

های خ ارجی داری د؟ ای ن در تض اد ب ا با دولت
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الملل ی اس ت، زی را آذربایج ان در قوانين بين

داخل ایران است و رواب ط تج اری خ ارجی توس ط 

 «شود.دولت ایران انجام می

حکوم ت ته ران ق  د دارد ت ا ب ا »وری: پيشه

  ادی و تج اری كاعمال[ فش ار ب ر فعالي ت اقت

آذربایجان، م ردم آذربایج ان را س ر وب  ن د، 

بنابراین ما باید روابط تجاری مستقيا با جهان 

خارج برقرار  نيا. منافع مردم ما به این نياز 

دارد كو[ تج  ار و م  الکين م  ا ب  ر آن اص  رار 

 «دارند.

گزارش  ی « آذربایج  ان»در روزنام  ه »روس  و: 

س ه هيئ ت منتشر شد مبنی بر اینک ه ش ما در جل

نمایندگی حزب دمو رات در باشی اعالم  ردید   ه 

طرف  داران ایران  ی ب  ا  م  ک پن  دین  ش  ور 

خواهن د آزادی و اس تقالل را از امپریاليستی می

مردم آذربایجان  سلب  نند. شما پ ه  س انی را 

به عنوان ملت امپریاليستی در نظر داشتيد؟ م ا 

 شور ها را به عنوان یک ها فقط آلمانیآمریکایی

-امپریاليستی مدنظر داریا و هم انطور   ه م ی

 «اند.دانيد، آنها شکست خورده

م  ا ه  يچ ملت  ی را در جه  ان »وری: پيش  ه

دان يا   ه در بين يا. ام ا م یامپریاليست نمی

ه ایی ها گروههای حا ا و ح وزهتعدادی از ایالت

های امپریاليس تی وج ود دارد. در ی ک با زمينه

 نن د رژیا تهران  مک می  الم، همه  سانی  ه به

خواهن د آزادی و اس تقالل م ا را س ر وب كو[ می

توانيا به درستی امپریاليست بن اميا،  نند، می

 «خواهند آزادانه زندگی  نند.زیرا مردم ما می

-ش  ما م  ذا ره در لن  دن را پط  ور م  ی»روس  و:

 «بينيد؟

-مذا رات هر په  ه باشد برگزار می»وری: پيشه
دانيا مسئله آذربایجان ز را میشود، تنها یک پي

باید فقط در آذربایجان حل شود، نه در خارج از 

آن و نه از طریق یک  شور خ ارجی. كب ا[ مط رح 

شدن این موضو  در خارج از ایران، دولت ته ران 

مرتکب جرم عليه هم ه م ردم ای ران ش ده اس ت. 

آذربایجان سرنوشت خود را تعيين  رده است و از 



 452 انکار و مقاومت.../    

شينی ناواهد  رد. برای هرگون ه نت ميا خود عقب

 «فدا اری با عنوان حفظ استقالل ملی آماده است.

 د.باقروفكامضا[

 1946فوریه  7

 های ارسال و دریافت در پایين:[كگروه

 1946فوریه  7،  21:05ارسال شده در 

 آیراپتوا OPSافسر عمليات 

 دریافت شده توسط داودف

عمليات ؛افسر 194فوریه  7، 21:40بررسی شده در 

OPS آیراپتوا 

 

 32سند 

زارشی است از ط رف ب اقروف و گتوضيد مترجا: 

، پ س از يک  در مورد فعاليت های اطالعاتیماسلن

خروج نيروهای ش وروی از ش مال ای ران   ه ب ه 

 استالين و مولوت  ارسال شده است.

  501و  250)دست نوشته در باتی ص فحه: ش ماره 

 مارس مسکو . 13 لمه ،

 ستالينبه رفيق ا

 به رفيق مولوت 

در ارتباط با ت ميا منتشر شده شورای حکومتی 

درباره خروج جزئ ی نيروه ای نظ امی ش وروی از 

ه ای  ار ن ان  نس ولگری مناطق ش مالی ای ران،

ررس ی  در تبریز تدریجا در پی مطالعه و بخارجی 

تحر ات  نيروهای شوروی در منطقه تبریز هس تند 

که نمایندگی خود را  نسول بریتانيا )دیوار( شب

آوری اطالعات در مورد تعداد [ برای جمعagenturaك

و ن  و  س  ربازان ش  وروی از تبری  ز و عم  دتا 

[  ه در تبری ز ب ه voyskovyyeواحدهای عملياتی ك

سر می برد، بسيج  رده است.  نس ول بریتاني ا، 

آوری ای از م  اموران خ  ود را ب  رای جم  عش  بکه

سربازان شوروی در  اطالعات در مورد تعداد و نو 

تبریز و عمدتا واحدهای عملياتی   ه در تبری ز 

 برد، بسيج  رده است.به سر می

وول  نسول بریتانيا حت ی خ ودش را ب ه ای ن 
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محدود نکرده بلکه خودش و عمالش از مناطقی   ه 

اند بازدید   رده اس ت. سربازان ما تاليه  رده

در ده مارس وقتی ی ک قط ار ني روی زمين ی ب ه 

ها  ه از اتحاد شوروی به ایس تگاه تبری ز تانک

رس   يده و در آنج   ا ایس   تاده ب   ود وول و 

ز قطار ویس) نسول(به ایستگاه رفته و سعی  رد ا

گيرد اما با مالحظه  ارگران ما دور شده و عکس ب

خواست در داخل ماشين خ ود از فاص له دور عک س 

 بگيرد.

مارس ني ز )وول( و )تن (دوب اره در  11در   

ه تبریز  ه در آن یک قطار پر از ني روی ایستگا

ما  ه به همراه یک هواپيمای ما متوق  شده بود 

 ظاهر شد.

در روزه  ای اخي  ر  نس  ول بریتاني  ا )وول( 

ه ای آمریک ایی و تر ي ه در  نفرانسی با  نسول

 تبریز داشته است.

اف  زایش قاب  ل ت  وجهی در بودج  ه  نس  ولگری 

اص یافت ه آمریکا برای تشدید  ار اطالعاتی اخت 

 است. به عنوان مثال، در پایان ماه فوریه، ب ه

لایر،  نس ول  50000جای دریاف ت ماهيان ه معم ول 

 لایر دریافت  رده. 240.000آمریکا 

پ  س از خ  روج نيروه  ای مس  لد فرق  ه دمک  رات 

پهل  وی و منطق  ه آذربایج  ان از من  اطق ط  الش

آستارا، عناصر ارتجاعی همراه با ژان دارمری و 

ه ا و انتق ام اند ب ه مج ازات ردهپليس، شرو  

عليه افرادی  ه در جنبش دمو راتيک شر ت   رده 

و با جنبش فرقه دمکرات و اتحاد ش وروی هم دلی 

 نشان داده بودند.

مارس در روس تای خوش تار)طالش(، طب ق  11در 

نفر  6دستور ان اری فرماندار گيالن، ژاندارمری 

بران را  ه از جمله علی شاهی و رحمان  ه از ره

سازمان محلی ح زب ت وده بودن د دس تگير و ب ه 

 تهران فرستاده است.

آباد، در شرق شهر رشت، گروه ی در منطقه رحيا

-های برن و و تفن  نفر  ه مسلد به تفن  300از 
های فرانسوی بودند ظ اهر ش دند. ا ثری ت ای ن 
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 3گروه آموزش نظ امی داش تند. در مي ان آنه ا 
دند. ای ن گ روه افسر ایرانی در لباس نظامی بو

از مازندران به منظور  مک به عناص ر ارتج اعی 

 نند افرادی  ه در جن بش محلی آمدند  ه تالش می

 دمکراتيک شر ت  رده بودند بازداشت  نند.

اطالعات در مورد تمر ز نيروهای گسترده دولتی 

آباد، بيج ار، هم دان و ایران در مناطق سليمان

ب ا مرزه ای سقز رسيده است. تمام ای ن من اطق 

جنوبی و جنوب ش  رقی آذربایج ان ای ران هم راه 

 است.

ه زار  30براساس اطالع ات تایي د نش ده، ت ا 

اند سرباز ایرانی نيز در منطقۀ سقز متمر ز شده

رس د ب رای حمل ه ب ه آذربایج ان  ه به نظر می

 شوند.ایران از سمت تکاپ و زنجان آماده می

ان افسران ایرانی به طور سيس تماتيک از ته ر

ه ای شوند   ه لب اسه زنجان فرستاده میبه منطق

ه ای غير نظامی ب ه ت ن   رده و ب رای فعالي ت

اطالعاتی و بررسی حضور نيروهای مسلد دولت فرقه 

 گردند.دمکرات اعزام می

 در  ن  ار ای  ن، بای  د ب  ه م  واردی از ف  رار

شان ب ه ق وای افسرانی از ارتش ایران و پيوستن

 ج ان ای ران اش ارهنظامی فرقه دمک  رات آذربای

 50آب  اد م  ارس در منطق  ه بس  تان 10ش  ود. در 

 يلومتری جن وب تبری ز ی ک هواپيم ای جنگن ده 

ایرانی فرود آمد. این دوم ين م ورد از پ رواز 

ش ان ب ه خلبانان ایرانی ارتش ایران و پيوس تن

قوای فرقه دمکرات آذربایجان ایران بود. خدم ه 

س رگرد این هواپيما ستوان یکا جواد زرین ه، و 

محمدعلی پيدا  ه هر دو اهل تبریز بودن د؛ ب ر 

اساس شواهد اف راد م ا، در ص داقت و وف اداری 

آنها شکی نيس ت. در جری ان ب ازجویی در وزارت 

نيروهای ارتش، آنها اعالم  ردند  ه روز قبل از 

آن، در ميان تعدادی از خلبانان دیگر  ه مج وز 

ف ت پرواز از تهران به پادگانی در هم دان دریا

 رده بودند آنها با استفاده از وضعيت مطل وب، 

ت ميا گرفتند ق د خود را به انج ام رس انند و 

مسير را به تبریز تغيير دادند، اما ب ه دلي ل 
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اع  ث ف  رود اض  طراری در منطق  ه  مب  ود س  وخت ب

 آباد شدند.بستان

 ميرجعفر باقروف)امضا(

 1946مارس  13نيک )امضا(  ی.ی.ماسل

 

 

  33سند

این سند بسيار مها، مربوط است رجا: توضيد مت

وری و همراه انش ب ا ب اقروف در به دیدار پيشه

این دیدار بدستور استالين پ س از خ روج  جلفا:

قوای شوروی از ایران ص ورت گرفت ه و ب ر طب ق 

ده د دستور استالين، باقروف به آنها توضيد م ی

 ه در شرایط پيش آمده برای حفظ وض عيت موج ود 

اصرار نکنند و بهتر اس ت پ س از در آذربایجان 

خروج نيروهای شوروی ب ا ته ران ت وافقی ص ورت 

بگيرد به عبارتی، استالين سران فرق ه را تح ت 

داد تا از مواضع خود دست بردارند فشار قرار می

ای از سوی ميرجعف ر ب اقروف این دیدار در نامه

 پنين انعکاس یافته است:

 F № 1,siy. № 89, iĢ № 112 

 تالينرفيق اس

فروردین. در جلفای ش وروی ب ا 8مارس/28ما در 

-رهبران فرقه دمکرات آذربایجان سيدجعفر پيش ه

 وری ، شبستری و د تر جاوید دیدار  ردیا.

مطابق با دستور شما، م ا وض عيت پ يش آم ده 

جدید را به آنها اطال  دادیا و گفتيا  ه آنه ا 

نبای  د ب  رای ب  رای حف  ظ وض  عيت موج  ود در 

ا ي د  نن د و بهت ر اس ت براس اس آذربایجان ت

 24توافقی  ه با دول ت ته ران ش ده و در نام ه

مارس س فير ما)س ادپيک (به ق وام نوش ته عم ل 

  نند.

این پيشنهادات ما آنان را در وضعيت دش واری 

هر سه آنها پيشنهادات م ا را ب دون  قرار داد.

 نند اما موارد زی ر را تزم قيد و شرط قبول می

   ما برسانند:دانند به اطالمی

حکومت فرقه دمکرات آذربایجان از زمان ظهورش 
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های زیادی داده است  ه به مردم آذربایجان وعده

ام ا  ها نيز تحقق یافت ه اس تباشی از آن وعده

برای مردم خيلی  هاا نون دست  شيدن از آن وعده

 نند پرا   ه سات است آنها به قوام اعتماد نمی

اس تناد ب ه مجل س و دانند ق وام ب ا باوبی می

و حتی  قانون اساسی ایران پا بر تمامی وعده ها

آنچه  ه ب ورت  تبی به مردم ایران داده خواهد 

ن اساسا حق وق م ردم گذاشت و قانون اساسی ایرا

ست   ه از رژی ا  ند بلکه سندی ارا مدافعه نمی

  ند.ارتجاعی محافظت می

ترس ند ام ا آنها از نيروهای مسلد ایران نمی

مئن هستند  ه قوام با تطميع تجار و مال ين و مط

روحانيون مرتجع، جن  داخلی در آذربایج ان ب ه 

راه خواهد انداخت و اختالف  رد و ترک را دام ن 

ه ا او را خواهد زد و در این زمين ه، انگليس ی

  مک خواهند  رد. 

خواه د در ای ران اص الحات اگر قوام واقعا می

نيروه ای مس لد انجام دهد ب رای ای ن اص الحات 

ایران به همراه حکوم ت ای ران ب ه او اعتم اد 

ناواهند  رد لذا بعيد است قوام در پی اص الحات 

 باشد.

وری، شبستری و با توجه به آنچه گفته شد پيشه

 نند  ه به آنها اجازه دهيا تا جاوید خواهش می

پس از خروج نيروهای م ا از ای ران، آنه ا ب ا 

انهای شمالی ارتباط نيروهای مترقی در سایر است

برقرار  رده و به مقابل ه ب ا ارتج ا  ته ران 

 بشتابند. 

از نظر آنه ا تنه ا راه واقع ی تض مين حف ظ 

هرپند حداقل حقوق این مردم، ميانجيگری ش وروی 

خواهد بود. به علت بحران مالی و تش کيل س ریع 

-های زیر را تقاض ا م ینيروهای مسلد آنها  مک

  نند:

 تومان پول.ميليون  5.حداقل 1

 .اخت اص یک د دستگاه  اميون.2

.برای خدمات مرزی و سازماندهی ارتش داخل ی 3

مستشار از وزارت امور داخل ه  20به مدت یکماه 
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 آذربایجان شوروی فرستاده شود.

. بر طب ق احتياج ات ق وای فرق ه دمک رات، 4

 نند. م ا ت امين مقداری لوازم پزشکی تقاضا می

دانس  ته و منتظ  ر تقاض  اهای آنه  ا را ض  روری 

 دستورات شما هستيا.

 م.ج.باقروف

 1946مارس29ماسلنک ی.ی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34سند 

ف روردین. پ س 14در سوم آوریل/توضيد مترجا: 

از توافق قوام با مقام ات مس کو، ب اقروف ب ه 

ده د   ه ته ران عوامل خود در تبریز اط ال  م ی

درصدد مذا ره با حکومت فرقه دمکرات آذربایجان 

وری گفتگو   رده خواهند بود بدین خاطر با پيشه

او را راضی ب ه م ذا ره ب ا ته ران بکنن د در 

راس   تای دس   تور ب   اقروف، عوام   ل او در 

-اف و   ریااف، آتا يش یتبریز)ابراهيموف، حسن

-فروردین. در تبریز با پيش ه15آوریل/ 4اوف(در 

نشينند و این سند تشرید هم ين وری به گفتگو می
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وری، رئيس حکوم ت آذربایج ان در پيشهمالقات با 

وری ش رایط خ ود را تبریز است  ه در آن، پيش ه

برای مذا ره با تهران بيان  رده اس ت. من ابع 

وری در مورد آنچه اند  ه پيشهماتل ،گزارش  رده

پس از توافق مسکو بر سر جنبش جدایی طلب فرق ه 

من د آمده بشدت ع بی و از دست مقامات روسی گله

وری ض من ع  بانيت و در این مالقات، پيش هبوده 

ه ا ب ر س ر گوید  ه آنچ ه روسخطاب به آنها می

جنبش جنگل آوردند دارند دوباره ب ر س ر فرق ه 

گوی د وری خطاب به آنها میآورند پيشهدمکرات می

ما هزاران اميد و وعده ب ه م ردم دادی ا ح ال 

توانيا خل  وعده  رده و به مردم خ ود پگونه می

رده ب  ا حکوم  ت ته  ران ب  ه م  ذا ره پش  ت    

 بنشينيا؟...

یميليان )وزیر امنيت ملی جمهوری آذربایجان( 

گزارش ای ن مالق ات را ب ه ب اقروف فرس تاده و 

باقروف نيز در هم ان روز آن را ب ه مس کو ب ه 

فرس تد ام ا س عی   رده استالين و مولوت   م ی

وری را تا حدودی  مرن  های پيشهع بانيت و گالیه

  ند...

ر باتی صفحه ب ورت دستی نوش ته ش ده ب رای د

 رفيق باقروف، فوق سری.

 یادداشت

 از تبریز ییک گزارش تلگراف

ای ب ا ف روردین. ی ک جلس ه15آوری ل/ 4در شب 

ش د و او توس ط ابراهيم وف و وری برگ زار پيشه

ف باوبی در جریان دستورات شما   ه توس ط ا ریا

ده آوری ل دریاف ت ش  3تلگراف نظامی در تاریخ 

 بود قرار گرفت.

وری موافقت  رد  ه مذا رات با تهران را پيشه

 با شرایط زیر برگزار  ند:

. مذا رات در تبریز یا در م وارد اض طراری 1

در ميانه برگزار شود تا احساس حمای ت از س وی 

مردم و همچنين فرص تی ب رای مش ورت ب ا آنه ا 

 بوجود آید.

 رات وری ، پادگان و شبستری باید مذا. پيشه2
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 را برگزار  نند.

های خود را ب  ورت م وارد وری خواسته. پيشه3

 زیر مطرح  رد:

ال . به رسميت شناختن خودماتاری آذربایج ان 

 های ایالتی و وتیتی؛در قالب انجمن

ب. داشتن نيروهای نظ امی و فرمان دهی محل ی 

ولی مطابق فرمانبری هم ه نيروه ای ایران ی از 

نيروه ای آذربایج ان  ستاد  ل. در موارد ضروری

نيز در مقابل دش منان خ ارجی از ای ران دف ا  

 خواهند  رد؛

ج. آذربایجان حق دارد  ه نظا داخل ی را ب ا 

پليس خود بدون ژاندارمری و سایر پرسنل ارسالی 

 از تهران حفظ  ند؛

د. ارتباطات رس می در آذربایج ان بای د ب ه 

زبان آذربایجانی انجام شود، اما مکاتب ات ب ا 

 ان ب ورت فارسی باشد؛تهر

ه. تح يل در مدارس تا پای ان    الس س وم ب ه 

زبان آذربایجانی انجام شود، پس از   الس س وم، 

 فارسی به عنوان زبان دوم اضافه خواهد شد؛

های دولتی بين دهقانان تقسيا ش وند، و. زمين

ه ای دولت ی اما زمينهای اربابی باید با هزینه

گردن د س پس ب ه خریداری و در بين مردم توزیع 

تدریج ب ورت اقساطی توسط  شاورزان، هزینه این 

 ها به دولت پرداخت شود؛زمين

و. اقدامات انجام شده بوسيله فرق ه دمک رات 

از سوی دولت ایران به رسميت ش ناخته گردن د و 

ه ا تح ت پيگ رد از سوی دول ت ای ران، دمک رات

ه ایی قانونی قرار نگيرند و برای آنها محکوميت

جریمه و م ادره اموال، محکومي ت با اطر مانند 

عقاید، اخراج از آذربایجان ، اع دام، و غي ره 

 صادر نگردد؛

ر. افزایش تع داد نماین دگان آذربایج ان در 

 مجلس ایران به نسبت به جمعيت آذربایجان؛

ز.عدم اجازه بازگشت به آذربایجان به دشمنان 

جنبش دمو راتيک  ه از سوی مردم از آذربایج ان 

 اج شده اند؛اخر
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وری كب  ا ن  اراحتی[ اع  الم    رد    ه او پيش  ه

دستورات رسيده را اج را خواه د   رد و پنه ان 

 ند  ه فقط مجری است ام ا قلب ا ب ا آنه ا نمی

 ند  ه تمام اینها منجر او فکر می موافق نيست.

به نابودی جنبش دمکراتيک آذربایجان و هم ه آن 

-آوردهدستاوردهایی خواهد بود  ه مردم به دست 

 اند.

وری ع بی ب ود، هميش ه در در طی گفتگو، پيشه

  رد و نق ش مورد استقالل دمو راته ا ص حبت م ی

خيانتکار ق وام و مس ئله خ روج ش وروی و دس ت 

برداشتن از حمایت از دولت فرقه و غي ره... را 

 ساخت.مطرح می

وری قاطعانه از ما درخواست  رد   ه م ا پيشه

ان بنویسيا و گزارش نتایج مالقات با او را خودم

 نيا و او را مجبور به نوشتن نکن يا زی را او 

توان د قل ا را در بسيار خسته، ع بی است و نمی

 دست بگيرد.

در پایان، موافقت شد  ه جلسه دیگری با شر ت 

ف روردین 16آوریل/  5 شبستری و صادق پادگان در

 برگزار شود.

آوریل  امباش از تهران به تبریز  4در تاریخ 

وری  او را احض ار   رده د؛ او گفت  ه پيش هآم

اش را احضار   رده دانا او پرا  امباست من نمی

جویا خواها شد و به ش ما اط ال   وریمن از پيشه

 خواها داد.

 امباش عضو  ميته مر زی حزب توده ایران كو[ 

نماینده مجل س په اردها ب وده اس ت. در آغ از 

  امباش ایجاد فرقه دمو رات آذربایجان ایران ،

، نگ رش وسط من)باقروف( به با و احضار ش د ه ت

منفی به جنبش خودماتاری در آذربایجان و ایجاد 

فرقه دمو رات داشت. با توجه به این افک ار وی 

، او را وارد جنبش دمو راتيک آذربایجان ایران 

مادرش از خاندان قاجار اس ت  -نکردیا. اصل او 

اس ت. وی و پ درش فارس ی  -یعنی آذربایجانی  -

تح يالت نظامی و سياس ی خ ود را در مس کو ف را 

 گرفته.

وری فراخوانی   امباش از ته ران توس ط پيش ه
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بدون اطال  ما قابل درک نيست و عجيب اس ت پ را 

 ه او هميشه نسبت به  امباش نظر منف ی داش ت. 

قرار شد در هر صورت، عل ت اص لی آم دن او ب ه 

د ب ه وری  مش اص گ ردتبریز و دیدارش با پيش ه

رفق  ا دس  تور داده ش  د    ه ب   ورت دوس  تانه، 

وری، رفق ای او و محترمانه و ب ا آرام ش پيش ه

  امباش اطال  دهيد  ه:

.هرگونه اقدامات آنها بدون هماهنگی با م ا 1

تواند عواق ب و پيام دهای ن امطلوب و منف ی می

 داشته باشد.

الملل ی، ه ر . بدون در نظر وضعيت فعلی بين2

ف هر ی ک از آنه ا ب ه معن ی گونه اقدام از طر

 ماجراجویی و محکوم به شکست خواهد بود.

امشب، قبل از نيم ه ش ب، از طری ق گلينس کی 

جزئيات  امل در مورد همه پيزهایی   ه در ح ال 

انجام است گزارش خواهد شد و همچنين طب ق نظ ر 

وری و   امباش در جلف ای ش وروی شما، با پيش ه

ری ل ب  ورت جلسه مشتر ی در شب ششا یا هفتا آو

 اضطراری خواهيا داشت.

 ميرجعفر باقروف/امضا

 نيک /امضای.ی.ماسل

 1946آوریل5

 

 

 

 

 

 

 

 

 35سند 

-این سند محرمانه یکی از جال بتوضيد مترجا: 

ترین اسنادی است كه سالها از نظرها ترین و مها

پنهان مانده بود در سالهاي اخي ر از بایگ اني 

وری ه پيش های است  ه استالين ب خارج شده نامه

 18نوشته و تاریخ ارسال ای ن تلگ راف، دقيق ار 
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باشد یعنی مرب وط ب ه زم انی مي 1325اردیبهشت 

الس لطنه وری برای مذا ره با ق واماست  ه پيشه

عازم تهران شده و به احتمال قری ب ب ه یق ين، 

وري در این نامه پس از اط ال  از مقاوم ت پيش ه

آش کارش از  السلطنه و انتقاداتهمكاري با قوام

از س وي  رفقای روسی  ه اخيرا شدت یافت ه ب ود

وری نوشته ش ده اختالف ات استالين خطاب به پيشه

وری با سران  رملين نيز افزایش یافته بود پيشه

ه ای استالين از تمام این اختالفات و نارض ایتی

وری  ه در طول یک ماه اخير در ا ثر جلسات پيشه

وابستگان و عوامل شوروی اب راز داش ته خود به 

 بود آگاه بود. 

 ورينامه استالين به پيشه

كنا ش ما ه ا در داخ ل وري! ت ور ميرفيق پيشه

المللي اوضا  كنوني را ایران و ها در عرصه بين

كنيد. شما در حال حاضر درصدد صحيد ارزیابي نمي

هستيد و مایليد به همه دس تاوردهاي انقالبت ان 

بيد اّما متوجه نيستيد كه در شرایط فعلي دست یا

هایي مق دور نيس ت. م ن ب ه تحقق پنان خواس ته

كنا. رفي ق لن ين هاي عملي لنين اشاره ميتجربه

حاص ل هاي انقالبي خود را در زمان جن  بيخواسته

كه بحران سياسي روسيه را  1905با ژاپن در سال 

ني ز  1917كن د و در س ال فراگرفته بود طرح مي

كش د و حاصل با آلم ان پ يش ميقارن با جن  بيم

خواهيد از لن ين تقلي د شما در شرایط دیگري مي

كنيد. البته نيت شما ص ادقانه و قاب ل تق دیر 

است اّما نبایستي فراموش كنيد كه در حال حاض ر 

اوضا  در ایران با آنچه كه در فوق اش اره ش د 

كند. فع الر در ای ران بح ران عميق ي ب ه فرق مي

ش  ود، وان ني  روي محرك  ه انق  الب احس  اس نميعن  

كارگران ایران در اقليت هس تند، تش كل سياس ي 

توان مثبت ارزیابي ك رد، دهقان ان آنها را نمي

 ایران در فعاليتهاي سياسي مشاركت ندارند.

افزون بر اینها، ایران در حال حاضر با دش من 

داني د ك ه ارتج ا  كن د ش ما ميخارجي جن  نمي

ين جنگهایي است كه تضعي  شده و به ایران در پن

آید، بنابراین باید در نظ ر داش ته زانو در مي
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باشيد در ایران امروز پنين ش رایطي ب ه وج ود 

نيامده است كه ب ا تاكتيكه اي رفي ق لن ين در 

مطابقت نماید و شرایط مورد  1917و  1905سالهاي 

تواني د در نظر را ایجاد كن د. البت ه ش ما مي

نيروهاي شوروي در ای ران ب راي  هنگام استقرار

هاي انقالب  ي م  ردم خودت  ان ب  ه تحق  ق خواس  ته

موفقيتهایي امي  دوار باش يد ل يكن ب ا وض عيت 

توانيا نيروهاي خودمان را در خاك فعلي، ما نمي

داریا زیرا وجود ارتش م ا در ای ران ایران نگه

باش اتحاد شوروي در آسيا و به اساس سياست نجات

 سازد.د و آن را متزلزل ميزناروپا لطمه مي

گویند: اگ ر ها به ما ميها و آمریكایيانگليسي

نيروهاي شما مجازند در ایران بمانند پ س پ را 

انگليسيها در م ر و سوریه، اندونزي و یونان و 

نيروهاي آمریك ا در پ ين، ایس لند و دانم ارك 

نمانند؟ به این دتیل ما م ما هس تيا نيروه اي 

ان و پين بيرون بكشيا تا ب ه خودمان را از ایر

ها بهانه ن دهيا ت ا ها و آمریكایيدست انگليسي

هاي رهایي باش را در مس تعمرات بتوانيا فعاليت

آنها وسعت داده و سياست رهایي باش خودم ان را 

 بهتر اجرا كنيا.

وري! شما به مثابة ی  نف ر انقالب ي رفيق پيشه

ري در توانيد درك كنيد كه ما جز این راه دیگمي

پيش نداریا، پس با توجه به نكات فوق و ب ا در 

نظر گرفتن وضع موجود در ایران به نت ایج زی ر 

  در ایران بحران عميق انقالبي وج ود 1رسيا: مي

كن د.   ایران با دشمن خارجي جن   نمي2ندارد. 

  اوضاعي كه موج ب تض عي  نيروه اي ارتج اعي 3

ر شكست   شرایط ی  كشو4گردد، پيش نيامده است. 

 خورده از جن  در ایران حاكا نيست.

الوص  تا هنگامي كه ارتش سرخ در ایران است مع

توانيد در آنجا مب ارزات دموكراتي   را شما مي

گسترش دهيد اّما در هر حال نيروهاي ما باید از 

 ایران خارج شوند.

پرسا م ا در ای ران پ ه من افعي من از شما مي

حكوم ت، مق ام و داریا؟ ما در ایران مناقش ات 

ادارات و سازمانهاي مرتجع انگلوفي ل هس تيا و 
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الس لطنه باره ا ك ه قوامبا در نظر گ رفتن این

سياست ارتجاعي به ایران اعمال ك رده و ام روز 

به منظور توجيه سياست خود و دولتش مجبور اس ت 

بعضي اقدامات اصالحي انجام دهد و براي خ ود در 

ن د س ؤال ای ن محافل دموكراتي  موفقيتي كسب ك

است در این صورت تاكتي  ما په خواهد بود؟ ب ه 

كه از ای ن مناقش ات اس تفاده نظر من براي این

ببریا بای د ب ه  كرده و به مسایل پشت پرده پي

قوام كم  نمایيا و انگلوفيلها را منزوي كن يا 

و براي بسط دموكراس ي در ای ران پایگ اهي ب ه 

ا ص الح و وجود بياوریا، ما اینها را ب راي ش م

ه اي دیگ ري ني ز دانيا. البته تاكتي م لحت مي

هست به همه پيز ت  كردن و پيوندهاي موجود ب ا 

قوام را قطع ك ردن، تحك يا موقعي ت ارتج ا  و 

ها را تضمين كردن است. البت ه پيروزي انگلوفيل

توان تاكتي   نامي د، بلك ه حماق ت این را نمي

م بوده و در واق ع ب ه منزل ة خيان ت ب ه م رد

 آذربایجان و دموكراسي ایران است.

اید ایا كه شما گفتهوري! اطال  یافتهرفيق پيشه

بریا و سپس در روي كه ابتدا شما را به آسما مي

كنيا. اگ ر ای ن زمين غلطانده، پرت و رسوا م ي

گفته شما حقيقت داشته باشد باعث تعج ب خواه د 

بود. مگر په اتفاقي افتاده است؟ ما در اینج ا 

بير انقالبي خاصي كه براي ه ر ف رد انقالب ي تدا

ایا. در ش رایط موج ود روشن است به ك ار ب رده

هاي ایران و در موقعيت فعلي براي تأمين خواسته

شناخته شده نيروهاي انقالب ي تج اوز از ح داقل 

 نماید.ها ایجاد خطر ميخواسته

ضمنار ب راي ترغي ب دول ت كق وام[ ب ه اعم ال 

متق  ابالر امكان  اتي در  تس  هيالت، تزم ب  ود ك  ه

اختيار گذاشته شود كه ب دون ای ن ام ر امك ان 

 باشد.خيزش به جلو مقدور نمي

توانس تيد ص احب شما در وض ع فعل ي ای ران مي

امكاناتي باشيد كه حكوم ت ق وام را وادار ب ه 

سقوط نمایيد. قانون جریانات انقالبي پنين حك ا 

ورت گونه رسوایي ص كند و اّما دربارة شما هيچمي

كنيد نگرفته است. خيلي عجيب است كه شما فكر مي
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توانيا باعث رسوایي شما شویا برعكس اگ ر ما مي

شما عاقالن ه رفت ار نمائي د در س ایه مس اعدت 

تواني د حف ظ معنوي وضع فعلي آذربایج ان را مي

كنيد. آن موق ع ب راي ش ما در خاورميان ه ب ه 

ن عنوان پيشاهن  جنبش دموكراتي  مردم آذربایجا

 «و ایران دعاي خير به ارمغان خواهد آمد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36سند 

-این سند به شرح دیدارهای پيشهتوضيد مترجا: 
پ ردازد ای ن وری با افراد ماتل  در تبریز م ی

دیدارها در اوضا  بحرانی پيش آمده پس از خروج 

-قوای شوروی از ایران صورت گرفته و هدف پيش ه

و همکاری با گروههای ماتل  در ها وری  جذب  مک

ایران برای مقابله با حمله احتمالی تهران ب ه 

تبریز است. نامه فوق سری بوده و از تبری ز از 
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های عوام ل روس ی در تبری ز یعن ی سوی سه تایی

ژنرال آتا يشی اف، ابراهيموف، حسنوف فرس تاده 

 شده است.

 فوق سری

 یادداشت

وف و حسنوف اف، ابراهيمگزارش تلگراف آتا يشی

 از تبریز.

وری با يشهپ 1325 فروردین20 آوریل/ 9در روز 

)فریدون  جمشيد  شاورز،  ه به درخواست برادرش

 شاورز، دبير  ميته مر زی حزب توده ایران( از 

تهران به تبریز آمده بود دیدار  رد  شاورز 

-خواست بداند  ه: آیا  امباش یا هر نمایندهمی

 تبریز احضار  رده؟ ای از حزب توده را به

مند به  ار وری  توضيد داد  ه او عالقهپيشه

با حزب توده بود و آرزو داشت با یکی از 

نمایندگان حزب توده دیدار  ند و  امباش در 

 این زمينه حضور داشت.

مند بود عالوه بر این، جمشيد  شاورز عالقه

وری موافقت خواهد  رد  ه بداند  ه آیا پيشه

ملی فرقه با دولت تهران با  مذا ره دولت

مشار ت نمایندگانی از حزب توده باشد؟  ه 

 وری  پاسخ مثبت داد.پيشه

با خانا)راضيه(  وریيشهآوریل، پ 9در روز 

زاده، یکی از رهبران اتحادیه  ارگری ابراهيا

ایران  ه از مازندران وارد شده بود، دیدار 

های  اری زاده از طرف سازمان رد ابراهيا

ازندران آمادگی خود را برای  مک و حمایت از م

او همچنين در  مردم آذربایجان ابراز  رده است.

ای صحبت  رد  ه در محل فيروز وه رخ مورد حادثه

ها یک  ارگر را لات داده  ه در آن، ژاندارم

 رده و اموالش را دزدیده بودند و در پاسخ به 

 ها را خلع سالحآن،  ارگران، گروه ژاندارم

 ردند و فقط بعد از دریافت دستورات از  ميته 

 های آنها را پس دادند.مر زی تهران  سالح

های انگليسی و آوریل،  نسول 8در تاریخ 

وری آمریکایی در تبریز از طریق تلفن از پيشه
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وری به  نسول درخواست مالقات  ردند. پيشه

و  10:00آوریل در ساعت  10بریتانيا در تاریخ 

بعد از ظهر وعده  5آمریکا در ساعت  به  نسول

مالقات داد. ما متن مکالمه را گزارش خواهيا 

  رد.

امضا شده: وزیر امنيت ملی جمهوری 

 آذربایجان/یميليان 

 1105/219شماره  1946آوریل  10

 37سند 

آوری  ل  12ای  ن گ  زارش در توض  يد مت  رجا: 

. از ای   ران از س   وی 1325ف   روردین23م/1946

ی    خط  اب ب  ه ، آتا يش  یابراهيم  وف، حس  نوف

ب  اقروف)دبير  ميت  ه مر   زی ح  زب  مونيس  ت 

آذربایجان( نوشته ش ده  و مرب وط ب ه بع د از 

توافقنامه شوروی و ایران است  ه بر اس اس آن، 

ش   وروی نيروه   ای نظ   امی خ   ودش را در ازای 

 ن د و ای ن امتيازات نفتی از ایران خ ارج م ی

ی نامه به اوضا  آذربایج ان و تحر  ات  ش ورها

آمپریاليستی پس از توافقنامه ای ران و ش وروی 

 می پردازد...

 [ از تبریز پی كتلگراف

به رفيق ميرجعفر باقروف ص در  ميت ه مر  زی 

 حزب  مونيست آذربایجان

توافقنامه اتحاد جم اهير ش وروی و ای ران و 

مسئله آذربایجان  ه توسط پندین محاف ل خ ارجی 

ی امني ت مطرح شده و به طور غيرقانونی در شورا

بحث و مطرح شده بود، پس از اینکه مذا رات بين 

دو دولت در مسکو آغاز ش د و در ته ران ادام ه 

یافت و سرانجام ب ه توافقنام ه ب ين ش وروی و 

ایران منجر شد تاثير مطلوبی بر وض عيت سياس ی 

 در جهان بجا گذاشته.

با این توافق، دولت شوروی نشان داده اس ت   

ر حفظ صلد و امنيت در   ل  ه برای مدت طوتنی د

اما در مقاب ل، بریتاني ا و  دنيا عالقمند است.

پندین محافل امپریاليستی دیگر، در مورد توافق 

شوروی و ایران به عنوان یک بهانه مناسب ب رای 
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ذهن خود را مشغول افش ای  خود، به دست آورده و

اتحاد جماهير شوروی به عنوان  شوری  ه اه داف 

ستقالل و آزادی ملت های  وپ ک تهاجمی و تضعي  ا

 در سر می پرورند.

آنه  ا ب  ا اس  تفاده از مطبوع  ات و رادی  و 

تبليغات ضد شوروی را رها  رده و در تالشند ت ا 

خود را به عنوان مدافعان واقعی ملت های  وپ ک 

تحمل  نند و در عين حال توجه مردم جهان را از 

-جنایاتی  ه در یونان، ، م ر و هند مرتکب م ی

د منحرف سازند. در زمانی  ه مذا رات مي ان شون

دولتهای شوروی و ای ران ادام ه داش ت، محاف ل 

امپریاليستی و همکارانشان هرپند این موجودی ت 

-مذا رات را انکار  رده و زن  خطر را اعالم می

 ردند  ه نيروهای شوروی بدون هيچگون ه ع ذر و 

 .بهانه مياواهند در ایران باقی بمانند

پریاليستی با  مک رهبران ایران ب ا محافل ام  

ایران به عنوان یک درگيری  ه -طرح مسأله شوروی

را ب ه  امنيت جهان را تهدید می  ند، آنصلد و 

اند. اما اینک، توافقنام ه شورای امنيت  شانده

ایران منتشر شده  ه نشان داده اس ت   ه -شوروی

تمام سر و صدا و تبليغات آنها در مورد موض و  

الملل ی ایران دروغ و نقض قوانين ب ين ی وشورو

پرا  ه مذا رات بين دو دول ت هرگ ز  بوده است،

توافقنامه اتحاد جماهير شوروی  قطع نشده بوده.

دروغگویان  ه و دوروی  ی  و ای  ران خ  ط مش  ی

-ها و محافل ارتجاعی را بازتاب م یامپریاليست

داند  ه دولت ش وروی،   ه ب ه دهد.  ل جهان می

ه م  دافع اتي  ک اس  ت و هم  وارط  ور ص  حيد دمو ر

ه ای  وپ ک فادار حقيقی اس تقالل و آزادی مل تو

 است.

دولت شوروی مانند  شورهای اس تعمارگر هرگ ز 

از  شورهای  وپک آزادیاواه سوباستفاده نک رده 

برعکس ب ه آنه ا  و آنها را فریب نداده، ، اما

  ند.شان دفا  میاحترام و از حقوق

زدن به تبليغ ات محافل امپریاليستی با دامن 

 نند تا م ردم عليه اتحاد جماهير شوروی تالش می

جهان را به یک جن  خونين جدید سوق دهند. ام ا 



 469   / یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

دولت روسيه با امض ای توافقنام ه ب ا ای ران، 

ل م ردم و نشان داد  ه هيچ پيز جز دوستی متقاب

خواه د. آنه ا دوب اره وجود امنيت آنها را نمی

وس تی و امني ت عالقه شدید خود را ب ه تقوی ت د

سازمان یافته نشان دادند، اما  سانی  ه تنه ا 

نافع ملت ه ای  وپ ک  لمات راجع به حفاظت از م

اند   ه اعم ال شان دادهرانند، نرا بر زبان می

آنه  ا ب  ا ادعایش  ان مطابق  ت ن  دارد. آنه  ا، 

امپریاليست ها و مرتجعانی هستند   ه خ وص يات 

می  نند  مردمی جنبش آزادی آذربایجان را انکار

و به هر طریقی تالش می  نند تا ثابت  نن د   ه 

این جنبش ملها از عوامل بيرون ی اس ت. اینه ا 

كآنها[ می خواهند جن بش آزادی باش مل ی م ردم 

آذربایج  ان را س  ر وب  نن  د و آنه  ا را ب  رای 

هميش  ه ب  ه عن  وان ب  رده در  نت  رل خ  ود 

نگهدارند.ا نون، پس از امضای توافقنامه اتحاد 

ای  ران، مش  اص ش  ده اس  ت    ه جن  بش  ش  وروی و

آذربایجان توسط مردم آذربایجان ایجاد شده است 

 و با هيچ یک از سياست خارجی مرتبط نيست.

در حال حاضر تمام جهان متقاعد شده اس ت   ه 

دولت شوروی هيچ ادعای ارضی نسبت به آذربایجان 

و دیگ  ر  ش  ورها ن  دارد. جن  بش آزادی  باش در 

نيست  ه الهام گرفته از  یآذربایجان شبه انقالب

اگ ر  بریتانيا در هند و دیگ ر  ش ورها باش د.

 ند، تنها به ای ن دلي ل بریتانيا پنين فکر می

ا ب ا اس تانداردهای خ ود است   ه هم ه پي ز ر

گيرد. با توج ه ب ه موض و  ای ران و اندازه می

م  ا از روز اول اع  الم    ردیا    ه  آذربایج  ان،

ی آنه ا در اهداف ما محدود ب ه حمای ت از آزاد

پارپوپ مرزهای ایران است. ما گناهکار نيس تيا 

ه ش ایعات غلط ی را اگر عناصر ارتجاعی و خ مان

ات م ا مطابق ت  نند  ه ب ا ني به ما تحميل می

های خود  ند اما آرزوهای ما همواره محدودیتنمی

ره با دولت تهران در را داشتند و ما برای مذا 

آماده ب ودیا.  های جنبش آذربایجانمورد خواسته

ه ای م ردم با این وجود، دولت ته ران درخواس ت

خواست سياس ت آذربایجان را نادیده گرفته و نمی
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 ارتجاعی خود را رها  ند.

جنبش آذربایجان با تالش های قهرمانانه م ردم 

و عزت نفس سربازانش، قدرت ارتش را درها شکسته 

وردند و دولت ملی خود و آزادی خود را به دست آ

ی یک حقيقت دمو راتيک تأسيس  ردند. بر پایهرا 

و اگر دول ت فعل ی ته ران باواه د دمو راتي ک 

باشد، ما دوباره آماده مذا ره با آنها هستيا. 

اگر رهبران دولت ایران ق د مذا ره را براس اس 

دمو راسی معتبر و احترام به آزادی مل ی م ردم 

آذربایجان آغاز  نند، ما واقعا برای حل و ف ل 

هایمان آماده هس تيا. ام ا ستانه تمام اختالفدو

در انجام این  ار آنها بای د ب ه ی اد داش ته 

باشند  ه مردم ما، با اه دا خ ون خ ود  آزادی 

ه يچ وج ه دیگ ر تح ت  خود را بدست آورده و به

ه آماده دفا  از گيرند.  ما هميشسلطه قرار نمی

م ان هس تيا و در ص ورتی   ه كملی[ حکومت مل ی

ند بدون تردید پي روزی از مشکلی بتراشباواهند 

و باید یک بار و برای هم ه ب ه خ اطر  آن ماست

داشته باشيد  ه مردم آذربایجان دیگر از دوستی 

 اند.ظاهریكو[ آزادی فریبنده خسته شده

دیگر غيرممکن اس ت   ه م ردم آذربایج ان را 

متوق   رده و دستور دهند   ه آنه ا دیگ ر ب ا 

د، ی ا دیگ ر ب ه فک ر زبان مادری خود ننویس ن

منافع خودشان نباشند. مردم آذربایجان باید به 

زب  ان م  ادری خ  ود ص  حبت  نن  د، بنویس  ند كو[ 

اطعانه از منافع ملی خود دفا  باوانند. آنها ق

 نن د و دهند  ه آنها زندگی می نند، نشان میمی

ز مردم با استعداد جهان زن دگی به عنوان یکی ا

دی ب رای ح ل هم ه  نن د. ای ن اعتق اد  لي می

الش ی   ه علي ه ای ن اختالفات است، زیرا تمام ت

شود، به شکست رس يده اس ت. م ا عقيده انجام می

زندگی  ردیا، آنه ا دیگ ر  مدت زیادی در ایران

رحمانه و ناعادتنه دولت ایران را تحمل نگرش بی

ناواهند  رد. پرا  ه آنها آزادی خود را ب رای 

اند. برای ما اوردهاین امر به راحتی به دست ني

 له آذربایجانی مسئله افتاار و غرور است.مسئ

مي  راث مق  دس  م  رگ با  اطر افتا  ار و ش  رف،



 471   / یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

ميریا، اما با افتاار ده. ما میپيشينيان ما بو

 پذیریا.ميریا اما لکه ننک را نمیمی

 اف ابراهيموف، حسنوف، آتا يشی
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 38سند 

خروج نيروهای شوروی از با توضيد مترجا: 

وری ترسيده و در صدد ارتباط با ایران، پيشه

های دیگر حزب توده و نيروهای دمکراتيک و تشکل

آوریل باقروف در  7آید. در در ایران برمی

وری گفتگوی مهمی انجام جلفای شوروی با پيشه

وری را راضی به تمکين نسبت به دهد و پيشهمی

-قوام با استالين میوضعيت جدید پس از توافق 

در این نامه، باقروف به شرح این دیدار  ند. 

وری پردازد. او همچنين، جلسات جداگانه پيشهمی

های انگليس و با نمایندگان حزب توده و  نسول

آمریکا در تبریز و علل احضار  امباش به تبریز 

  ند.وری را توصي  میاز سوی پيشه

  به رفيق مولوت. به رفيق استالين

 1325فروردین18آوریل/ 7در تاریخ من)باقروف( 

وری در حضور رفقا در جلفای شوروی با پيشه

ف و گلينسکی مالقات ایابراهيموف، حسنوف، آتا يش

 و گفتگو  ردم.

 وری اعالم  رد  ه او وضعيت فعلی را درکپيشه

يات توافق بين  ند و بدون هيچ مشکلی همه جزئمی
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مت ایران را اجرا اتحاد جماهير شوروی و حکو

خواهد  رد وی همچنين اعالم  رد  ه فرقه 

دمو رات و حکومت ملی آذربایجان ایران به هيچ 

وجه سعی ناواهند  رد هيچ گامی بر عليه اتحاد 

 جماهير شوروی بردارد.

در پاسخ به سوال من در مورد اینکه پرا برخی 

از اعضای حزب توده مانند  امباش را از تهران 

وری پاسخ داد دعوت  رده بوده، پيشهبه تبریز 

اند  ه قوام و  ه او و رفقایش متقاعد شده

های بزرگی هستند و همکارانش در حال تهيه دسيسه

او و رهبران حزب توده در این نظر مشترک هستند 

 ه به محض خروج ارتش سرخ از ایران، حکومت 

ایران به  شتار جمعی نه تنها در آذربایجان 

 های دیگر ایران، دست خواهد زد.نبلکه در استا

بنابراین او مجبور بوده با دیگر محافل و 

گروههای پيشرفته در ایران ارتباط برقرار  ند 

تا نظرات خود را در مورد آنچه  ه در آینده 

 افتد، مبادله  نند.اتفاق می

در پایان گفتگو  ه در مورد امور آذربایجان 

ده بود و در بود  امباش ها به این جلسه دعوت ش

اواخر جلسه حضور پيدا  رد و گفتگو ادامه 

یافت.  امباش تایيد  رد  ه مرتجعين تهران تحت 

هدایت آمریکا و انگلستان پس از خروج ارتش 

شوروی از ایران، آماده فتنه و خونریزی در 

گردند.  امباش ادامه داد  ه حتی ایران می

ه دستگيری سيدضياالدین و مرتجعين دیگر تنها ب

منظور آماده  ردن افکار عمومی در  وتاه مدت 

برای  شتار جمعی  ارگران، دهقانان و سر وبی 

 های دمکراتيک است.سازمان

من)باقروف(از هر دو نفر آنها خواسته و 

ای برای هشدار دادم  ه نباید  وپکترین بهانه

 سازی به مرتجعين بدهند.بحران

وری در پس از اینکه ما از ها جدا شدیا، پيشه

آوریل با جمشيد  شاورز در تبریز دیدار  9روز 

 رده،  ه جمشيد  شاورز به درخواست برادرش، 

رئيس  ميته مر زی حزب توده، از تهران آمده 

مند بود بداند  ه بود. كجمشيد  شاورز[ عالقه
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 امباش و دیگر نمایندگان حزب  مونيست ایران 

 اند.وری دیدار  ردهبااطر پی با پيشه

وری خواسته است آیا شيد  شاورز از پيشهجم

دولت ملی آذربایجان در مذا ره با دولت تهران 

اجازه خواهد داد نمایندگانی از حزب توده در 

وری  این مذا ره مشار ت داشته باشند  ه پيشه

وری همچنين پيشه به او جواب مثبت داده.

 ی مشابهی نيز با سایر نمایندگاندیدارها

های ایران  راتيک از سایر استانهای دموسازمان

 داشته است.

آوریل ساعت،  نسول بریتانيا در  10در تاریخ 

وری دیدار  رد. اوول اعالم تبریز)اوول( با پيشه

 رد  ه پند روز پيش  ارگران وزارت امور داخله 

آذربایجان  مليت ارمنی تبعه انگلستان را  ه 

او  از تبریز عازم تهران بود بازرسی  رده و از

با توجه به اقدامات  اند.جات گرفتهطال و نقره

غيرقانونی  ار نان پليس، )اوول( درخواست  رد 

برای بازگرداندن اشيا مربوطه به صاحبش اقدام 

وری  پاسخ داد  ه، متاسفانه، از این گردد پيشه

خبر بوده. و به او )اوول( اطال  داد اتفاق بی

ی بر  ه مجلس ملی آذربایجان قانونی مبن

ممنوعيت صادرات ارز و طال و نقره از آذربایجان 

ت ویب  رده، اما وعده داد  ه اگر اشيا قيمتی 

مذ ور مغایر با قانون ت ویب شده نباشد آنها 

 را به صاحبش عودت خواهد داد.

عالوه بر این )اوول( گزارش داد  ه اغلب  

آیند، اعضای دیپلماتيک از تهران به تبریز می

دانستند و بدون پک ین موضو  را میها ا ه روس

 ردن و بازدید اسناد سری، به آنها اجازه ورود 

دادند. با توجه به این واقعيت  ه در حال می

های  نترل در نقاط ماتل  در دست حاضر، پست

دولت ملی آذربایجان هستند، لذا با توجه به 

قوانين موجود در مورد م ونيت اعضای دیپلماتيک 

های  نترل شود به پستدرخواست میاز بازرسی، 

های انگليسی در دستور داده شود تا دیپلمات

 زمان عبور، معاف از تفتيش و بازرسی گردند.

-ی  ه در پستفدائيانوری پاسخ داد پون پيشه



 474 انکار و مقاومت.../    

های  نترل حضور دارند و پرخشی بوده و زود زود 

شوند لذا  نسول باید در زمان آمدن هریک عوض می

ا، آنرا به دولت آذربایجان گزارش هاز دیپلمات

ها  ند تا دستورات تزم در مورد ورود دیپلمات

های  نترل داده شود این گفتگو به ماموران پست

 در همين جا پایان یافت.

بعد از ظهر،  5آوریل در ساعت  10در تاریخ 

دیدار  رد و  وری نسول آمریکا)روسو(، با پيشه

ا و آرامش نقض اعالم نمود  ه در آذربایجان نظ

 شده است.

ناراحت شده، از  وری از سان تند)روسو(پيشه

او پرسيد  ه او په دتیلی برای این ادعا دارد 

)روسو( پاسخ داد  ه پند روز پيش وقتی  ه او 

برای غذا خوردن به یک رستورانی رفته بود یکی 

تير در از افراد محلی با دیدن او با یک هفت

ها را په زمانی از  سوندست گفته: این انگلوسا

  نيا؟اینجا بيرون می

وری اشاره  رد  ه روشن است  ه اینکار پيشه

توسط دشمن دولت ملی با هدف تحریک و ایجاد 

گيرد و شما باید بالفاصله به بحران صورت می

پليس اطال  داده تا هویت این شاص مشاص گردد و 

 تحت تعقيب قرار گيرد.

وری گفت  ه ، پيشهدر مورد نظا در آذربایجان

-دانند  ه نظا در اینجا نمونه و بیهمه می

توانيد فروشگاهها را باز بگذارید و نظيراست می

هيچ اتفاقی نيفتد. اگر آذربایجان، نسبت به 

-داشت، آنها میها احساس نفرت میآمریکایی

را به صراحت در متينگها و جلسات  توانستند آن

حقيقتی وجود سانرانی اعالم  نند اما پنين 

 ندارد.

عالوه بر این )روسو( خاطرنشان  رد  ه اگر په 

این سوال مربوط به امور داخلی ایران است اما 

او عالقمند است بداند پس از توافق بين اتحاد 

جماهير شوروی و ایران، روابط آذربایجان با 

پاسخ داد  ه  وریتهران پگونه خواهد بود. پيشه

ای خود و ارتباط خود همردم آذربایجان خواسته

با دولت ایران را در اعالميه نشست مردم  ه 
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های وزیر ایران و  نسولگریبارها به شاه و ناست

خارجی تحویل داده و او نمی تواند پيزی بر 

 آنها اضافه  ند.

های ایران و روسيه، با توجه به مذا رات دولت

دولت ملی آذربایجان هرگز آنها را رد نکرده و 

های طبيعی و مستدل  رد، اما بر خواستهناواهد 

 مردم آذربایجان همچنان اصرار خواهد  رد.

به عنوان نتيجه، )روسو( خواست بداند پرا به 

های دوخته شده آمریکایی برای فروش در لباس

 شود.بازارهای آذربایجان اجازه داده نمی

وری پاسخ داد ورود پنين  اتهایی به پيشه

گذارد ی داخلی ما تأثير میتبریز بر صنایع دست

زند. اما دولت ملی و به صنعتگران ما آسيب می

خوشحال خواهد شد  ه یک صد دستگاه ویلز)جيپ از 

اتومبيل  و هر تعداد تستيک)برزنت( آمریکایی(

 از آمریکا خریداری نماید.

وری اعالم  رد اگر مردم در پایان، پيشه

ان آمریکا به درستی در مورد وقایع آذربایج

مطلع شوند، آنها از حقوق قانونی و طبيعی 

 آذربایجان حمایت خواهند  رد.

امروز،  نسولگری شوروی در تبریز، یک تلگراف 

از تهران دریافت  رد  ه بر  سادپيک از سفير 

اساس آن، قوام اعالم  رده  ه دمو راتها در 

زنجان، مردم را وحشت زده  رده و شرو  به حر ت 

خود در جهت روستای منجيل  دادن نيروهای مسلد

 اند. رده

های خارجی های  نسولوری، اعالميهبه گفته پيشه

و قوام درباره عدم نظا و صلد در آذربایجان، 

گيرد تا قبل عمدا و با هماهنگی همدیگر صورت می

از آغاز مذا رات، نيروهای ایرانی به بهانه 

ایجاد نظا در آذربایجان، آماده برای سر وب 

 مو راتيک آذربایجان گردند.جنبش د

 م.باقروف/امضا. يک /امضاماسلن

 1946آوریل  12     

 39سند 

ای    ن تلگ    راف را در توض    يد مت    رجا: 
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ش.باقروف به استالين 1325فروردین1946/25آوریل14

آميز به شهروندان فرستاده و درباره حمالت خشونت

شوروی و ایرانيان طرفدار شوروی در آذربایج ان 

 خروج نيروهای شوروی است. ایران پس از

 به رفيق استالين مسکو

پس از تلگراف ما در مورد وض عيت آذربایج ان 

جنوبی، نه تنها حق ایق جدی دی از ض رب و ش تا 

اعضای فعال حزب توده و ایرانيان طرفدار شوروی 

ثبت شده است، بلکه موارد ضرب و ش تا و تحقي ر 

 شهروندان شوروی نيز صورت گرفته است.

. دو پل  يس 1325ف  روردین10م  ارس/ 30در روز 

همراه با دو ایرانی مهن دس یيکيش نوف،   ه در 

 رد،  تک زدن د. باش نظامی ما در تبریز  ار می

-فروردین. یک گروه  ه در راس19یل/آور 8در روز 
شان مالک یک  افه تبریزی قرار داشت بر گروه ی 

از  ود ان  ارگران ما دس ت ب ه خش ونت زدن د. 

ورد ضرب و شتا قرار گرفتند  ه همچنين دو پسر م

یکی از آنها پسر ژنرال  نسول م اتویوف ب ود و 

زن جوانی همراه آنها  ه دختر  اپيتان نوویکوف 

 بود توسط هفت نفر مورد تجاوز قرار گرفت.

-های ناراحت  ننده مشابه  ه در جهت بیواقعيت

ده د، توس ط اعتبار  ردن نمایندگان م ا رخ م ی

ه ای بته با مش ار ت س رویسعناصر ارتجاعی و ال

ش  وند. ظ  اهرا اطالع  اتی خ  ارجی س  ازماندهی م  ی

- ارمندان  نسولگری ما این واقعيت را درک نمی

  نند.

با توافق تيولن وف، مجرم ان دس تگير و تح ت 

نظارت در دفتر فرماندهی نظ امی م ا در تبری ز 

 شوند.نگهداری می

برای بررسی واقعيت تجاوز باند به هر طریقی، 

  نا   ه آن دس ته از اف رادی   ه صيه میمن تو

اند به جلفای شوروی منتقل شوند ت ا دستگير شده

 تحقيقات تحت نظارت ویژه انجام شود.

 منتظر اوامرتان هستيا

  ميته مر زی آذربایجان/باقروف

 1325فروردین 1946/25آوریل14
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 40سند 

ای از باقروف به اس تالين نامهتوضيد مترجا: 

اره قوام و مذا راتش با دولت ملی درب مولوت و 

آذربایجان و حضور سربازان مهاجا ایران   ه در 

 ارسال شده است. .1325فروردین 31 /1946آوریل20

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوت 

دهن د وری و افراد ما از تبریز گزارش میپيشه

 ه به دتیلی قوام مذا رات وعده داده شده خ ود 

لی آذربایج ان ای ران ب ه را با رهبران دولت م

تعویق انداخته است. در عين ح ال تمر  ز ش دید 

واحدهای نظ امی ب زرگ، ژان دارمری و نيروه ای 

ویژه مجازات همچنان در من اطق ق زوین، تک اب، 

 سقز و سردشت ادامه دارد.

 17اف    زون ب    ر ای    ن، از ص    بد روز 

فروردین، ته اجا نيروه ای ایران ی از 28آوریل/

دژ و منطقه سقز تا بو  ان اطق تکاب به شائينمن

 آغاز شده.

برای پهار روز نيروهای ایران، ب ا اس تفاده 

ه ای س نگين، در ها و اسلحهاز توپاانه، خمپاره

ه ا اند. ف داییحال جن  با گروههای فدایی بوده

عليرغا متحمل خسارت سنگين، سرس  اتانه مقاوم ت 

اند و به همين علت، نيروهای ایرانی ق ادر  رده

 اند.به داخل سرزمين آذربایجان نشده به حر ت

رسد  ه قوام با ای ن اق دامات، از به نظر می

ه ای دف اعی دول ت مل ی خواهد توانایییک سو می

آذربایج  ان را بررس  ی  ن  د و از س  وی دیگ  ر، 

نيروهای ارتج اعی را ب رای ایج  اد ن اامنی در 

 داخل آذربایجان تحریک  ند.

واهد  ه از خوری از سفير ما در تهران میپيشه

 دولت ایران توق  عمليات نظ امی   ه خواس ته و
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آغاز  مذا رات ب ين فرق ه دمک رات و ته ران را 

برای حل و ف ل مسئله آذربایجان ای ران تس ریع 

  ند؟.

وری در عين حال، اگر شرایط ایجاب  ن د پيش ه

ان یافت ه در خواهد برای ادامه مقاومت س ازممی

مردم ی و ش به  های، گردانمقابل نيروهای ایران

 نظامی تشکيل دهد. 

ه ای ش ما را از رفي ق ما اجرای دس تورالعمل

خ واهيا  نيا. و از او م یسادپيک   درخواست می

نسبت ب ه توق   عملي ات نظ امی و ش رو  ف وری 

آميز مساله آذربایجان، مذا رات برای حل مسالمت

 به قوام تا يد  ند.

         ميرجعف            ر باقروف/امض            ا

 امضا/يک ی.ی.ماسلن

 .1325فروردین1946/31آوریل20ارسال

 

 41ند س

ای         ن توض         يد مت         رجا: 

.از سوی باقروف 1325اردیبهشت2م/1946آوریل22نامه

به استالين و  مولوت  نوش ته ش ده و در م ورد 

افکار عمومی نسبت ب ه س فر ق وام ب ه مس کو و 

مذا رات بين ای ران و ش وروی اس ت همچن ين در 

ن ای ران س ان زمينه ایجاد بان ک در آذربایج ا

 رفته است...

 رفيق استالين

 رفيق مولوت 

افکار عمومی آذربایجان ایران در ح ال حاض ر 

بر روی مساله سفر قوام به مس کو تمر  ز دارد. 

محافل مرتجع اميد زیادی به این دارند  ه قوام 

در مذا رات خود بتواند به توافق با مسکو برای 

یج ان پایان دادن به جنبش دمو راتي ک در آذربا

دست یاب د. ام ا ت وده اص لی م ردم و حامي ان 

 نن د   ه دمو راسی، هر پند ابراز اعتم اد م ی

اتحاد جماهير شوروی فرصتی به قوام برای سر وب 

منافع جنبش دمکراتيک آذربایج ان ناواه د داد، 

  نند.با این وجود برخی اعالم خطر می
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اما خود اعضای فرقه دمو رات، با شناختی   ه 

رگذش  ته ب  ه عن  وان س  ر وبگر جن  بش از ق  وام د

هایی از خ ود دمو راتيک در ایران دارند نگرانی

ترس ند   ه ق وام بتوان د دهند آنها مینشان می

اعتماد اتحاد جماهير شوروی را ب ه دس ت آورد. 

ه ای آنها ق وام را ب ه عن وان س ر وبگر جن بش

دانن د زم انی   ه دمکراتيک ایران در گذشته می

ر آذربایج  ان در زم  ان جن  بش مل  ی انقالب  ی د

م. س  ر وب ش  د و رهب  ر م  ردم 1908مش  روطيت در 

آذربایجان، ستارخان،  شته شد، قوام وزیر امور 

داخل  ی ب  ود. همچن  ين، زم  انی    ه در س  ال 

م.جنبش آزادی ملی در گيالن سر وب گردی د و 1920

خان  شته ش د، ق وام در ق درت  وپک رهبر جنبش،

 بود.

ی ب  ر طبق  ه اما وص  ا تزم اس  ت توج  ه وی  ژه

بازرگان داش ته باش يا   ه هرپن د دول ت مل ی 

آذربایجان برای انجام تجارت خ ارج از مرزه ای 

آذربایجان ایران به آنها اجازه داده است ام ا 

ت  ا ا ن  ون در وض  عيت فعل  ی آنه  ا ه  يچ گون  ه 

 اند.فعاليتی نشان نداده

سفارشات تزم داده شده ت ا از طری ق رهب ران 

شک و نااميدی از آینده جنبش دمکراتيک هر گونه 

 را در آنها از بين ببرند.

وری، در گفتگو با رفيق لي زین نماین ده پيشه

تجارت ما در ایران اع الم   رد   ه دول ت مل ی 

آذربایجان ق د دارد از دفتر تج  اری نماین دگی 

وسایل نقليه، فرآورده های نفتی،  اغذ و دیگ ر 

ن  اتها را خریداری  رده و در مقابل، قالی، نا

و دخانيات را  ه دولت دارد و همچنين از طری ق 

تجار، بادام، گوشت،  ره، پشا و مي وه خش ک را 

 بفروشد.

ليزین پيشنهاد  رد  ه دولت ملی آذربایج ان، 

نقاط تجاری دولتی را در تبریز و شهرهای دیگ ر 

ه ای باز  ند تا تجار را مجبور به برخی فعاليت

 تجاری بکند.

داد   ه دول ت مل ی در وری به ما گزارش پيشه

ميليون تومان پول در دسترس  3حال حاضر بيش از 
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 نند  ه آنها بتوانن د دارد  اما آنها فکر نمی

فعاليت بانک ملی ای ران را ب ا ای ن وج وه از 

سرمایه ادامه دهن د، زی را بان ک دارای ب دهی 

 بسيار زیادی است.

ها، بان ک ولت ملی ق د دارد برای این صندوقد

ذربایجان را ب از  ن د و از روس ای ملی جدید آ

 ند با مش اوره و بانک ایران و روس درخواست می

 های مناسب به آنها  مک  نند.رایزنی

 ميساریای »ما سفارشات شما را از طریق  انال

بان  ک »ب  ه رئ  يس « مردم  ی تج  ارت خ  ارجی

در تهران برای ارائه مشاوره تزم  «ایران روسيه

ب رای دول ت مل ی در سازماندهی یک بانک جدی د 

  نيا.آذربایجان درخواست می

 باقروف/امضا

 نيک /امضا    ماسل

 1946آوریل22  
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 42سند 

در تهران بين 1946در پهار آوریلتوضيد مترجا: 

س  فير ش  وروی و دول  ت ق  وام در خ   وص نف  ت، 

قراردادی امضا شد  ه قرار بود این قرارداد از 

ر عرض هفت م اه ت  دیق سوی مجلس ایران حداقل د

گردد. پس از خ روج نيروه ای ش وروی از ای ران 

قاضی محمد رهب ر  رده ا ب ا م امور  نس ولگری 

آمریکا در تبریز وارد گفتگو شده  ه این گفتگو 

توس  ط جاسوس  ان روس  ی در ای  ران  ش    ش  ده  و 

ميرجعفر باقروف و ماسلنيک  متن گفتگ و را ب ه 

 اند:استالين فرستاده

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 

 به رفيق استالين
قاض   ی محم   د رهب   ر  ردس   تان ای   ران در 

با مامور موقت  نسولگری آمریک ا در 1946آوریل25

هایش ان تبریز دیدار و گفتگو  رده پکيده ص حبت

 فرستيا:را می

در اروميه اتبا  آمریکایی ما زن دگی   نسول:

 نند در صورت هرگون ه جن   و قي ام اگ ر در می

دهد من حف ظ ج ان آنه ا را از ش ما اروميه رخ 

  نا.خواهش می

هيچ خطری متوجه اروميه و اتب ا   قاضی محمد:

ها، آمریکایی وجود ندارد در اروميه آذربایجانی

ها، ارامنه و  ردها مانن د ی ک خ انواده آسوری

 نند و ه يچ اختالف ی ب ين آنه ا متحد زندگی می

ده ا   ه ه يچکس وجود ندارد. من به شما قول می

ایی و اختالفی بين ما بين دازد و تواند خدشهنمی

ما اجازه ناواهيا داد  ه  س ی ب ر دوس تی م ا 

 خللی وارد  ند.

 نسول: قبل از جن   در م ورد مش کالت بوج ود 

-آمده نماین دگان خودش ان را ب ه آمریک ا م ی
فرستادند اما په ش ده اس ت   ه در ح ال حاض ر 

 ؟ نندنمایندگان  رد به آمریکا مراجعت نمی

قاضی محمد: م ا نماین دگان  ردس تان ای ران 

تنها با  ردهای خودم ان س رو ار داری ا و ب ا 

 رده  ای تر ي  ه، ع  راق و س  ایر  رده  ا    اری 
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نداریا.اگر شما به عنوان نماینده ایاتت متحده 

آمریکا طالب نمایندگان ما هستيد ما این دع وت 

را قبول  رده و نمایندگان خود را با جان و دل 

 کا خواهيا فرستاد.به آمری

توانيد نماین دگان خ ود  نسول: شما البته می

را به آمریکا بفرستيد اما نه برای مسایل خاص، 

پرا  ه  ردستان یک دولت نيست. ق وام الس لطنه 

نمایندگانی به آذربایج ان فرس تاده اس ت آی ا 

حکومت تهران نمایندگانی نيز ب رای دی دار ب ا 

 شما  ردها فرستاده است؟.

-حمد: ما از تهران انتظار هيچ نمایندهقاضی م

ایی نداریا البته احتياجی ه ا ب ر آن ن داریا 

ها و  ردها خلق واحدی هس تند و ی ک آذربایجانی

توانن د ب ا ها م یخانواده هستند و آذربایجانی

اند در مورد امور نمایندگانی  ه از تهران آمده

 ما نيز اگر م لحت بدانند صحبت  نند.

در م ورد مس ائل و گفتگوه ای   نسول: نظرتان

 ها و نمایندگان تهران پيست؟بين آذربایجانی

قاضی محمد: من مطمئن هستا  ه ای ن گفتگوه ا 

ه ای آذربایج ان و مثمرثمر خواهد بود پون خل ق

خواهن د  ردستان پيز زیادی از حکومت ایران نمی

و خواهان جدایی از ایران نيستند ما ني ز مث ل 

ز رژیا فعلی راضی نيس تيا های ایران ادیگر خلق

گوید عمل  ند و اگر واقعا اگر قوام به آنچه می

در آن صورت به مطالب ات  باشدانسان دمکراتيکی 

 قانونی آذربایجان پاسخ مثبت خواهد داد.

 نس  ول: م  ن از اینک  ه ش  ما در ماش  ين جي  ب 

  نا ام ا توليدی آمریکا سوار شوید اعتراض نمی

-ماشين ما یا اسب دهند ردها  دام را ترجيد می

 ها را؟

-قاضی محمد: اینکه  ردها  دام را ت رجيد م ی

از نظ ر  ادهند برایتان  امال روشن اس ت آمریک 

ایست اما تا نون شما حت ی تکنيکی  شور پيشرفته

اید شما اول به ما یک ماشين نيز به ما نباشيده

 ماشين بدهيد بعد سوال  نيد.

ها را از  نا شما این ماشين نسول: من فکر می

 اید.قشون ما  ه ایران را ترک  رده خریده
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ها را ما در تهران با پ ول قاضی محمد: ماشين

دان  يا    ه آمریک  ا  ش  ور ای  ا م  ا م  یخری  ده

دمکراتيکی است خودتان طرفدار دمکراسی و مدافع 

های  وپک هستيد انگلستان نيز خود را  ش ور خلق

ن داند اما ب رای م ا  رده ا روش دمکراتيکی می

ها در اظهاراتش ان   ه از نيست  ه پرا انگليسی

گ ردد وج ود م ا را تهدی دی رادیو لندن پاش می

ه ای برای صلد دانسته و خواهان ن ابودی ارگ ان

ماست ما هرگز پنين اظه اراتی را از زب ان ی ک 

توانيا درک نامد نمیری  ه خود را دمکرات می شو

ا  نيا شاید شما بتوانيد برای ما این مس ئله ر

 روشن  نيد.

ت وانيا آنچ ه از  نسول: ما آمریکایيان نم ی

گردد توضيد ده يا رادیوی  شورهای خارجی پاش می

ت وانيا در ام ور داخل ی عالوه بر این، ما نم ی

  شورهای دیگر مداخله  نيا.

 نيا  ه  شورهای قاضی محمد: ما  ردها حس نمی

بزرگی مثل آمریکا، روسيه و انگلس تان ب ه م ا 

 نيا  ه به ما ستند ما از شما خواهش مینزدیک ه

 مک  نيد تا مثل م ردم آمریک ا آزاد و زن دگی 

خ واهيا مث ل دمکراتيکی داشته باشيا ما ها م ی

مردم آمریکا بدون اسارت زندگی  نيا، م ا ني ز 

خواهيا خلق  رد را بسوی ترقی سوق داده و از می

عق  ب مان  دگی نج  ات یافت  ه و مانن  د  ش  ورهای 

 شيا.پيشرفته با

 نسول: افسوس  ه م ا آمریکایي ان از وض عيت 

 ردها و زندگيشان هيچ اطال  نداریا اگر اعتراض 

نداشته باشيد ما پس از بازگشت  نسول از تهران 

 ظرف سه هفته با شما دیدار  نيا.

قاضی محمد: ما آمدن ه يچکس را ب ه  ردس تان 

خواهي د ب دانجا  ن يا ش ما اگ ر م یممنو  نمی

 يد تشری  بياورید.بيایيد بفرمای

 کوفيی.ی.ماسلن    م.ج.باقروف

 1325اردیبهشت1946/3آوریل27    

 

 43سند 

شود ای  ه در زیر آورده مینامهتوضيد مترجا: 
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از طرف ميرجعفر باقروف خطاب به استالين نوشته 

شده و راجع به تاليه ایران از سوی ارتش سرخ و 

دها، های مردم آذربایجان،  رحال و هوا و وا نش

-های آمریکا و انگلستان میحکومت ایران و دولت

 باشد:

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 

 به رفيق استالين   
های متفاوتی در خروج ارتش ما از ایران وا نش

بين توده م ردم، عناص ر ارتج اعی و طرف داران 

 انگلستان پدید آورده است.

روس  تایيان،    ارگران، روش  نفکران و تم  امی 

راتيک از اینکه قش ون م ا ای ران را عناصر دمک

این م ردم از   ردند. نند احساس تاس  میترک می

 ردند  ه پس از خروج ارتش س رخ بينی میاول پيش

از ایران، نيروهای ارتجاعی هجوم خواهد آورد و 

در نتيجه، برای آینده جنبش دمکراتيک نگ ران و 

ناراحت بودند اما با اینحال، در بين اه الی و 

ان دمکراتيک تردیدی در مبارزه پيش نيامده رهبر

 اند.شان را از دست ندادهو روحيه

در شهرهای آذربایجان در جاهایی  ه ارتش م ا 

مستقر بوده مراسا جشن و سرور جهت بدرقه ارت ش 

س  رخ برگ  زار    رده آن  ان در ش  هرهای ب  زرگ 

آذربایجان مانند اردبيل، مراغه، خوی و زنج ان 

ه ای ها و مغازهما، خانه در زمان خروج سربازان

ه ای ای ران و روس يه، ت  اویر خود را با پرپا

رفيق استالين، قهرمانان شوروی، قهرمانان ارتش 

-سرخ و فرماندهان تزئين  رده بودند. در ش عبه

های محلی انجمن روابط فرهنگی ای ران و اتح اد 

جماهير شوروی، تمامی طبقات اجتماعی شر ت  رده 

ش س رخ از ای ران مراس ا و در خ وص خ روج ارت 

ه  ا، در ای  ن گردهم  ایی برگ  زار    رده بودن  د.

ه  ای    ارگری و نماین  دگان    ارگران، اتحادی  ه

ه  ای دمکراتي  ک، روش  نفکران و تج  ار س  ازمان

های پر احساسی ایراد   رده و ق دردانی سانرانی

اه  الی را نس  بت ب  ه ارت  ش س  رخ نش  ان داده و 

بدرق ه، نمودند. در مراسا هدایایی را تقدیا می

  رد حضور گسترده زنان آذربایجانی جلب توجه می
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ایی تا نون هيچوق ت در اوض ا  و  ه پنين منظره

 احوال ایران دیده نشده بود.

نفر در شهر تبریز در این مراسا 100000بيش از 

شر ت  رده بودند پند روز قبل از خروج ارتش ما 

از پادگان تبریز، هر شب انجمن فرهنگ ی اتح اد 

شوروی، جامع ه ارامن ه، ش ورای ش هر و  جماهير

ه ای متنفذ اجتم اعی جلس ات و مراس ا یهاشا يت

ه ای جدی د و ای برگزار  ردند، روزنامهجداگانه

مترقی در خ وص نقش و اهميت ارتش سرخ به عنوان 

با ش و ح امی م ردم آذربایج ان یک ارت ش نج ات

قلمفرسایی  رده و بر رفتار دوستانه نمایندگان 

ب ا م ردم آذربایج ان تا ي د   رده ارتش س رخ 

 بودند.

ه ای اردیبهشت، وقتی ماشين15در پنجا ماه می/

-های مر زی تبریز مینظامی ما با غرور از  وپه

ه ا نزدی ک ش ده گذشتند زنان و مردان به ماشين

دستهایشان را بلند  رده با پن ين س انانی ب ا 

پ را م ا  روید؟برای په می  ردند:آنان ودا  می

-تان زندگی طوتنی آرزو می نيد؟ برایمیرا ترک 

شد مردم  نا. و پس از اینکه آخرین ماشين رد می

خي ر پ يش » زدند:بدنبال ماشين دویده فریاد می

به اميد »، «ما را فراموش نکنيد»، «دوستان  خوب

 «...دیدار

برای بدرقه ارتش سرخ، رهب ران و نماین دگان 

به تبری ز با نفوذ مردم  رد از  ردستان شمالی 

 آمده بودند.

نمایندگان غير رسمی تهران در مورد آنچ ه در 

گویند   ه ق وام هيچوق ت آذربایجان رخ داده می

راضی به مطالبات نمایندگان آذربایجان ناواه د 

وری ن ابود شد در روزهای نزدی ک، حکوم ت پيش ه

ه ا در ای ن اواخ ر، تم امی خواهد شد انگليس ی

را از نزدی ک  عملکردهای دولت مل ی آذربایج ان

 ند و قوانين م  وب و دس تورات فرق ه تعقيب می

گيرد و در این اواخ ر، آنه ا دمکرات را فرا می

ها و  رده ا ای  ه بين آذربایجانیمتن سازشنامه

منعقد شده به زبان خودشان ترجم ه   رده و ب ه 

 نس ول «ایول»اند. در این روزها تهران فرستاده
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گرافی شيخ محم د انگلستان بدرخواست تهران، بيو

خيابانی را جم ع   رده و فرس تاده بودند)ش يخ 

ب ه 1921ال ی 1920محمد خيابانی در ب ين س الهای

عن  وان رهب  ر حر   ات دمکراتي  ک در آذربایج  ان 

 شناخته شده و از طرف ارتجا   شته شده است(.

های آمریکا و تر ي ه در هفت ه، پن دین  نسول

روند، بار در تبریز به دیدن  نسول انگلستان می

آن  ان در ارتب  اط ب  ا مس  ائل آذربایج  ان، 

گذارن د و ب ه دیدگاههای خود را به اشتراک م ی

 نس ول «ای ول» نن د.مانند حکومت خود عم ل م ی

های دیگ ر انگلستان به عنوان مشاور ارشد  نسول

هایی   ه  نس ول  نند و در تمام ميهمانیعمل می

-انگلستان به  مک  ارمندان  نسولگری صورت م ی

مندی خود را ب ه خ روج ارت ش س رخ از عالقه دهد

ده  د در پای  ان م  اه آوری  ل ای  ران نش  ان م  ی

  ه وابس ته ب ه اقم ار « قيام ای ران»روزنامه

ا ب ر انگلستان بوده فردی بنام ص دری ی ا عل ی

رضوی  ه برادر سردبير روزنامه ف وق ب وده ب ه 

رشت آمده و بر عليه نامزدهای مجلس  ه طرف دار 

-ه فعاليت و تبليغات پرداخت هاند بشوروی بوده

اند افرا مذ ور برای پرداخت هزینه تبليغات به 

نفع انگلستان در بانک انگليسی ش عبه رش ت ی ک 

 اند.حساب جاری بنام یک تاجر مرتجع باز  رده

بر اساس برخی اطالع ات، مع اون نظ امی ارت ش 

خواه د  اپيت ان گاگ ارین آمریکا در تبریز م ی

دس تان ب رود او باره ا روسی به هر نحوی از  ر

برای رفتن به  ردستان به مقامات محلی مراجع ه 

 رده و درخواس ت ورق ه عب ور   رده ام ا ای ن 

مراجعات او بی نتيجه بوده است او در تبریز با 

پند نفر از افراد بومی با نفوذ دیدار   رده و 

در باره خروج ارتش شوروی از ایران و بدتر شدن 

رده و گفته اس ت   ه روحيه فرقه دمکرات صحبت  

مقامات فرقه دمکرات بای د پ س از خ روج ق وای 

-شوروی زبانی مشترک برای گفتگو و رواب ط ص لد
-آميز با دولت ایران پيدا  نند و در غير ای ن

صورت باید برای دفا  از استقالل خود به مقابله 

 مسلحانه روی بياورند.
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در هفتا ماه می/هفدها اردیبهشت. گاگارین در 

ا قاضی محمد دیدار  رده و س واتت زی ر تبریز ب

 را از او پرسيده است:

. برای آشنایی با معيشت  رده ا آی ا قاض ی 1

  ند؟محمد با آمدن او به  ردستان ماالفت نمی

ه ای  م ری   ه در های آمریکایی و سالح. سالح2

 اند؟ها نگرفتهدست افسران  رد است آیا از روس

 کا برود؟خواهد به آمری. آیا قاضی نمی3

 قاضی محمد به سواتت فوق پنين جواب داده:

. اگ  ر حکوم  ت مل  ی آذربایج  ان ب  ا آم  دن 1

گاگ  ارین رض  ایت ده  د م  ا ما  الفتی ب  ا آم  دن 

 گاگارین به  ردستان نداریا.

های توليدی آمریکا در دست  ردها . تنها سالح2

ه ای آلم انی، انگليس ی و س ایر نيست بلکه سالح

ه ا از زم ان ی ن س الح شورها نيز وج ود دارد ا

 رضاشاه در دست  ردها بوده.

. راه رفتن به آمریک ا ب از اس ت در ص ورت 3

 توان رفت.اراده، هر موقع می

ه ای انگي زیبا وجود تبليغ ات ش دید و فتن ه

محافل مرتجع و قدرتمند آمریک ایی و انگليس ی، 

ه ای وس يع همچنان وضعيت سياس ی و معن وی با ش

ب اقی اس ت و محاف ل دمکراتيک و طرفدار روسيه 

دمکراتيک آذربایجان گفتگوهای بين فرقه دمکرات 

-گيری میآذربایجان را با دولت قوام با دقت پی

 نند و اميدوار هستند  ه رواب ط آنه ا ب  ورت 

آميز ادامه داشته باشد و در ع ين ح ال ب ه صلد

حق  وق مل  ی و دس  تاوردهای  س  ب ش  ده م  ردم 

 آذربایجان خلل وارد نگردد.

ه ای اردیبهش ت م اه. گ زارش 18ه م ی/ما 8در 

متعددی از اوضا   نونی ایران و قسمتهای ماتل  

 فرقه دمک رات ارائ ه ش ده ما وص ا در یک ی از

ها، سانران عظيما وزیر دادگستری فرق ه یسانران

بود وقتی او به ضروری بودن پذیرش شرایط تهران 

از سوی فرقه دمکرات اش اره   رد اعض ای فرق ه 

 شده و شرو  به اعتراض  ردند. دمکرات خشمگين

اعضای فرقه پنين نارضایتی را در دیگر جاه ا 
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از جمل  ه س  انرانی شبس  تری رئ  يس مجل  س مل  ی 

آذربایجان نيز ابراز  رده بودند.اعض ای فرق ه 

قيد  رده بودند  ه فرقه دمکرات هرگون ه س ازش 

الس لطنه را ب ه رس ميت در پارپوب اعالميه قوام

 شناسند.نمی

 م.ج.باقروف

 ی.ی.ماسلنيک 

 .1325اردیبهشت1946/23می13

 

 44سند 

ژوئ ن س ادپيک  5را در  تلگرافتوضيد مترجا: 

سفير روسيه از تهران به مسکو، تبری ز و ب ا و 

ماابره  رده و مربوط به طرحی مر ب از پ انزده 

بند پيشنهادات دولت ایران برای عقد توافقنامه 

ی ن با حکومت فرقه است. باقروف پس از دریافت ا

ژوئ ن ب ا  8طرح، ابتدا با مولوت   و س پس در 

وری و رهبران دیگر فرقه در ناجوان دی دار پيشه

 نند   ه ب ه نظ ر  رده و بر روی طرح گفتگو می

  ه مرب وط ب ه ج دایی  9رسد به غير از بند می

  نند...زنجان بوده با بقيه بندها موافقت می

 فوق سری

 یادداشت

مسکو.  پی به یک پيام تلگراف از تهران به 

 تبریز كو[ با و

من پيشنهادات  تبی دولت ایران برای حل 

  نا:مسئله آذربایجان را ارسال می

در نتيجه مذا رات ميان نمایندگان دولت و 

 7آذربایجان و همچنين با توجه به اعالميه 

ش. 1325اردیبهشت 1946/2آوریل 22ای مورخه ماده

ند، به در نتيجه تبادل نظرات، به توافق رسيد

عنوان توضيحات و اظهارنظرها برای اتااذ ت ميا 

 گردد:ارسال می

. بر اساس توافق به دست آمده عبارت زیر به 1

رئيس باش مالی »شود:بند اول اعالميه اضافه می

نيز بر اساس پيشنهاد انجمن ایالتی نامزد شده 

 «.شودو توسط دولت تایيد و من وب می
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ميه مشاص شده اعال 2. همانطور  ه در بند 2

است  ه استاندار توسط حکومت مر زی و با رضایت 

و تایيد انجمن ایالتی من وب می شود، برای 

توافق شده است  ه وزارت  ،رسيدن به این اصل

 شور یک نفر را از بين پندین  اندیدای 

پيشنهاد شده انتااب و معرفی  رده و سپس توسط 

ه دولت انجمن ایالتی تایيد و سپس برای ت ویب ب

 گردد.معرفی می

. ب  ا توج  ه ب  ه تغيي  رات اخي  ری    ه در 3

آذربایجان رخ داده است و مجلس ی   ه ب ه ن ام 

مجلس ملی آذربایجان انتااب و شناخته ش ده ب ه 

 شود.عنوان انجمن ایالتی آذربایجان پذیرفته می

مجلس شورای ملی و ت  ویب  15پس از انتاابات 

 ای التی وه ای یک قانون جدید در م ورد انجم ن

وتیتی توسط مجلس مذ ور براس اس ق انون ت  ویب 

 ها آغاز خواهد شد.شده انتاابات انجمن

. ب  رای تعي  ين سرنوش  ت نيروه  ای محل  ی و 4

فرماندهی آنها  ه در نتيجه تغييرات و جنبش در 

اند توافقی حاصل شده است آذربایجان بوجود آمده

 ه  ميسيون محلی مر  ب از نماین دگان دول ت و 

جمن ایالتی آذربایجان ایجاد گ ردد ت ا ای ن ان

 ميسيون راههایی برای حل ای ن مش کل در اس ر  

 وقت ارائه نماید.

. ب  ا توج  ه ب  ه وض  عيت م  الی آذربایج  ان، 5

درص د درآم د آذربایج ان  75توافقنامه شده  ه 

درصد ب رای  25برای نيازهای محلی تعيين شده و 

هزینه های عمومی   ل ای ران ب ه دول ت مر  زی 

 پرداخت خواهد شد.

ه ا و درآم د موسس ات پس تی و هزین ه تب ره:

تلگراف، آداب و رسوم، راه آهن و خطوط  شتی در 

 دریاپه اروميه استثنا ذ ر شده است.

ها به ط ور  ل ی ص رفا در این درآمد و هزینه

ه ای حکومت ایران بوده  ه تنه ا تلگ رافصالحيت 

من  اطق مح  روم و و انجم  ن ای  التی و همچن  ين 

سسات دولتی آذربایجان به صورت رایگان ارسال مو

خواهند شد. ساخت و ساز بزرگراهه ای اص لی ب ه 
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ه ای دولت سپرده شده است. ترميا و تعمير ج اده

 فرعی و محلی بر عهده انجمن ایالتی خواهد بود.

.دولت تواف ق   رده اس ت ت ا ب ه زودی راه 6

ادامه راه آهن را از ميانه تا تبریز آغاز  ند 

 ترین زمان ممکن آن را پای ان ده د. وتاهو در 

این به این معنی است  ه در انجام این اق دام، 

استفاده از  ارگران و متا   ان آذربایج ان در 

 اولویت قرار گيرند.

. نيروهای داوطلب  ه در آذربایجان تحت نام 7

شوند، ب ه ژان دارمری تب دیل فدایی نگهداری می

وها و همچن ين شوند در تعيين ساختار این نيرمی

انت   اب فرمان  دهی آنه  ا،  ميس  يونی مر   ب از 

نمایندگان دولت ق وام و انجم ن آذربایج ان در 

محل تشکيل شده و در اسر  وقت برای ح ل و ف  ل 

این مشکل پيشنهاد خود را ب رای ت  ویب ارای ه 

 خواهد نمود.

های توزیع شده ميان دهقانان در مورد زمين .8

آذربایج  ان، از  در جری  ان جن  بش دمکراتي  ک در

ی دولت ی در تم ام آنجا  ه دولت با تقسيا اراض

بين د و این زمينه مناقشه نمی ایران موافق است

یک قانون متناظر در این زمينه برای اولين بار 

 به ت ویب مجلس ارائه خواهد  رد.

های خ وصی ها یعنی زمينبا توجه به سایر زمين

ان در  ه در نتيجه آخرین تغيي رات در آذربایج 

ان د، تواف ق ش ده جه ت بين دهقانان توزیع شده

جبران خسارات مالکان زمين و یا جایگزینی امالک 

و مستغالت،  ميسيونی مر ب از نماین دگان دول ت 

ایران و انجمن آذربایجان تش کيل گ ردد و ای ن 

 ميسيون پيش نهاد خ ود را جه ت ت  ویب ارائ ه 

 نماید.

ت اح . موافقت شد دول ت ای ران، پ س از افت9

 ن د ق انون جدی د ، مجلس را مجبور م ی15مجلس 

انتااب  اتی را ب  ر مبن  ای اص  ل آزادی، تس  اوی 

افراد و دمو راسی و ب ا ش ر ت زن ان و م ردان 

ب   ورت رای گي  ری ماف  ی ب  رای ت   ویبش ت   ميا 

 بگيرد. 
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با هدف افزایش شمار نمایندگان آذربایج ان و 

سایر مناطق  شور نسبت به تع داد جمعي ت آنه ا 

، 15قت شد بالفاص له پ س از افتت اح مجل س مواف

دولت موظ  به ارائه یک تیحه و درخواست ت  ویب 

لس شده بط وری   ه آن بالفاصله پس از افتتاح مج

ای برگ زار انتاابات مياندوره ،پس از ت ویب آن

شده و بقيه نمایندگان از مناطق ماتل  انتا اب 

 و به مجلس فرستاده شوند.

ه ای س وم و امل استان. استان آذربایجان ش10

 پهارم خواهد شد.

. یک شورای اداری  ه متش کل از اس تاندار 11

يس انجم ن رئآذربایجان، رؤسای ادارات استان و 

ایالتی بوده تشکيل خواهد شد و این ش ورا    ه 

تحت نظارت ك نترل[ انجمن ایالتی استان فعاليت 

 خواهد  رد.

ت با توجه به اینکه بند سوم اعالميه دول  .12

مدارس آموزشی متوس طه و »آوریل مربوط به 22در 

است این جمله به آن اضافه خواه د « آموزش عالی

در مدارس متوسطه و عالی تدریس به زب ان »شد  ه

فارس  ی و آذربایج  انی و مط  ابق برنام  ه وزارت 

 «آموزش خواهد بود

این برنامه با توجه به شرایط محل ی متغيي ر 

بق اص ول مترق ی بوده و بر اساس دمکراسی و مطا

 عمل خواهد شد.

-ای ملی  ه در آذربایجان زندگی میه. اقليت13

ها( بر اساس بن د ها، آشوری نند ) ردها، ارمنی

اعالميه دولت حق دارند فرزن دان خ ود را ت ا  3

  الس پنجا به زبان مادری خود تح يل  نند.

. با توجه به این واقعي ت   ه دول ت ق  د 14

شهرداران شهرها را  برای دارد قانون انتاابات 

ت ویب به مجلس پانزدها تقدیا  ند ای ن ق انون 

  ه  -در سراسر ایران بر اساس اصول دمو راس ی 

عموما، مافی، مستقيا و عادتنه است خواهد ب ود 

بعد از ت ویب این قانون در شهرهای آذربایج ان 

 و تمام ایران انتااب شهرداران عملی خواهد شد.

ق انون و انتااب ات جدی د،  تا زمان ت ویب این
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شوراهای فعلی شهرداری، وظ ای  خ ود را انج ام 

 خواهند داد.

. این توافقنامه در دو نساه پس از ت  ویب 15

ای  التی  الس  لطنه و انجم  نتوس  ط دول  ت ق  وام

 آید.آذربایجان به اجرا در می

ادات دولت ایران را قابل قب ول من این پيشنه

ظ وض عيت فعل ی دانا؛ آنها فرصتی را برای حفمی

دهند؛ عالوه بر این، قبل از آذربایجان ارائه می

تشکيل مجلس جدید،  ه ظاهرا قوانين مرب وط ب ه 

ساختار اداری را بررسی و تعيين ق انون نه ایی 

آذربایجان را بررسی خواه د   رد، ام ا آین ده 

آذربایجان در نهایت بسته به همبستگی نيروه ای 

و به ویژه ب ه دمو راسی و وا نش آنها در  شور 

 مجلس آینده بستگی دارد.

در حال حاض ر، ب ا توج ه ب ه ش رایط داخل ی 

 نا ط وتنی   ردن نامطلوب در ایران، من فکر می

این مذا رات ب ه ص رفه ناواه د ب ود پ را   ه 

ثب ات دشمنان ما سعی خواهند  رد از وض عيت ب ی

 نونی برعليه ما استفاده  نند و ای ن ت رس را 

ج ود آورن د   ه م ا تنه ا در شاه و قوام به و

 شيا   ه آذربایج ان بتوان د از زمانی  نار می

ایران جدا گردد پندین نماینده از محافل خنث ی 

ه ای غل ط نيز شک و تردید دارند  ه ما انگي زه

  نيا.خودمان را از حکومت ایران پنهان می

 ه ب ه «جبهه آزادی»افرادی و گروههایی مانند

ای حل ای ن مس ائل صبرانه برما نزدیک هستند بی

از ما انتظار  مک دارند  و به ط ور م داوم در 

مورد پيشرفت مذا رات و یک ت اریخ احتم الی را 

پون برای ثبت رس می  گيری می پرسند.برای نتيجه

قرارداد نفت مس تلزم ب ه پای ان رس اندن ای ن 

مذا رات است پرا  ه بدون توافق، دول ت ای ران 

 اهد  رد. آغاز انتاابات مجلس را اعالم ناو

ده د وضعيت داخلی  شور در حال حاضر اجازه می

 ه ما اميدوار باشيا به اینک ه انتا اب مجل س 

پانزدها و تر يب آن، در هر صورت بهتر از مجلس 

 گذشته باشد.

های زیادی از نشينیحکومت ایران اصالحات و عقب



 493   / یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

آوریل  رده است   ه حت ی بيش تر از  22اعالميه 

 تواند باشد.یرفت مآنچه انتظار می

 نا این امکان وج ود دارد   ه ب ه من فکر می

نویس این ط رح ها توصيه  نيا  ه پيشآذربایجانی

حکومت ایران را بپذیرن د، ای ن توافقنام ه را 

امضاب  نند و با قوام در مبارزه مش ترک ب رای 

 تر يب دمو راتيک پارلمان آینده توافق  نند.

  نيد. های فوری خود را ارسالدستورالعمل

 ژوئن   5سادپيک  

لی جمه وری آذربایج ان/ژنرال  وزیر امني ت م

 یميليان 

 1946ژوئن  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45سند 

پ    س از اینک    ه در توض    يد مت    رجا: 

ش.بين اتحاد جم اهير 1325اردیبهشت1946/4آوریل24

شوروی و ایران قرارداد نفت ی امض ا ش د و ب ه 

دادن د وری دس تور ها به پيشهتفاها رسيدند روس

هایش به حکومت تهران حمل ه  ه دیگر در سانرانی

نکند اما نمایندگان دیپلماسی روسيه در ای ران 
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دهن د   ه س يدجعفر به مقامات مسکو گ زارش م ی

وری از این دستور اطاعت نک رده و همچن ان پيشه

 ند اما ميرجعف ر ب اقروف در به تهران حمله می

 وریپيشههای ماتل  به استالين به دفا  از نامه

ه ا ها س ال ه یکی از همين نامهپردازد بطوریمی

بعد پس از درگذشت استالين در محا م ه ب اقروف 

های باقروف دس ت گردد پون یکی از اتهاممطرح می

وری بوده و همين نامه، جواب داشتن در مرگ پيشه

ده د باقروف در مقابل آن اتهام بود و نشان م ی

بود پگون ه زم انی یم وری ه اگر او بر ضد پيشه

ه ای متع دد وری در تبریز بوده در نامه ه پيشه

پرداخت ه. نام ه به استالين، به دفا  از او می

 № F № 1, siy. № 89, iĢهاس ت:زیر یکی از این نمون ه
112  

 به مسکو دبير  ميته مر زی رفيق استالين
 وشيا ارتب اط خ ود عط  به دستور شما، ما می

 آذربایجان نگهداریا.را با فرقه دمکرات 

طبق دستور شما، ما به گفتگوهای خود با فرقه 

ها دهيا رادیو تبریز و روزنامهدمکرات ادامه می

 نيا رهبر فرقه دمکرات در مسائل مها را رصد می

-ها و ص حبتبا ما مشورت  رده و ما تمام نوشته

های او را در ارتباط با تهران زیر نظر داری ا 

با تهران، ما در بيانات او  پس از امضای توافق

سانی  ه حا ی از حمل ه ب ه ته ران ی ا ایه ام 

 بينيا.داشته باشد نمی

عالوه بر این، زیاد دی ده ش ده   ه  ار ن ان 

های آذربایجانی و فارس ی را  نسولگری پون زبان

ه ا و س انان دانند به  رات ب ر نوش تهخوب نمی

وری ایراد گرفت ه اطالع ات غل ط ب ه وزارت پيشه

-دهند در نتيجه این باعث م یمور خارجه ما میا

شود  از او در مورد بيان اتش توض يد باواهن د 

شود تاثير منفی ب ر روحي ه همين مسئله باعث می

 وری و دوستانش بگذارد.پيشه

ه ا و دوستانش ان در در همان زم ان انگليس ی

هایش  ان را ب  ر علي  ه م  ا آذربایج  ان، فعالي  ت

به صورت آش کار از  افزایش داده و با تمام قوا

ان د عوامل خود  ه  اندیدای مجلس )پانزدها(شده
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رفتار قوام نسبت به آذربایج ان   نند.حمایت می

ها سرشار از تردید و بدگمانی است قاض ی محم د 

به صالحدید ما به ته ران رفت ه و س فير م ا در 

دار ب ا تهران تالش  رده بود قوام را ب رای دی 

 ند ام ا ق وام در  قاضی محمد رهبر  ردها راضی

 رده  ردها را بر عليه آذربایجان تهران تالش می

تحریک  ند او به قاض ی محم د ان وا  و اقس ام 

داده تا از آذربایجان متابع ت نکن د ها میوعده

وری رهبر دمکرات در پنين شرایطی تزم نيست پيشه

ان داز دمکراس ی و آذربایجان را  ه به نقد پشا

 زد ممنو   نيا.پردااوضا  سات آن می

 1946جوتی /م.ج.باقروف

  46سند 

بر اس اس م ذاكرات ب ين دول ت توضيد مترجا: 

وری قرار شد وزرات كشور، استاندار قوام و پيشه

را از مي  ان پن  د نف  ري ك  ه انجم  ن ای  التي 

دهد انتااب كن د آذربایجان معرفي و پيشنهاد می

له جاوی د، ااینرو انجمن ایالتي، دكتر س الماز 

پادگان و ميررحيا وتئي را پيشنهاد ك رد.  صادق

نویس د دس ت اش ميم جهانش اهلو در خ اطراتن رت

خواستند اف مينشاندگان روس به دستور سرهن  قلي

دكت  ر جاوی  د را ب  ه عن  وان اس  تاندار ب  ه 

السلطنه پيشنهاد كنند اّم ا كميت ه مرك زي قوام

خواس  ت دكت  ر جهانش  اهلو را معرف  ي فرق  ه مي

-.(  ه به نظ ر م ی247م جهانشاهلو، ص كند)ن رت

رسد ادعای جهانشاهلو صحيد نباشد پون ب اقروف، 

اش ب ه ماال  د تر جاوید بود ب اقروف در نام ه

استالين نس بت ب ه ثب ات شا  يت او در مقاب ل 

سرویس جاسوسی انگلستان شک  رده و صادق پادگان 

داد نام  ه ب  اقروف مربوط  ه ب  ه را ت  رجيد م  ی

است در این نامه  ه در 1325مرداد1946/24اگوست15

بين »...دهد  ه شود باقروف خبر میزیر آورده می

وری و جاوید اخ تالف افت اده و رهبری فرقه پيشه

خواهد از دست او راحت ش ود و وری میالبته پيشه

او به تهران رود اما ما صادق پادگان را ترجيد 

 « دهيامی

ر جاوی د السلطنه و شاه، دكتالبته دولت قوام
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را به سمت استاندار آذربایجان پذیرفته و ابالغ 

و فرم  ان آن از ط  رف وزرات كش  ور ص  ادر و ب  ه 

نامه هئي ت امضاي شاه رسيد. همچنين، طبق ت ویب

هاي آذربایجان ش رقي و غرب ي در وزیران، استان

ها ادغام شده ی   اس تان ب ه ن ام آذربایج ان 

 تأسيس گردی د. هم ان روز مظف ر في روز، دكت ر

جاوید را به شاه معرف ي ك رد و ش اه ني ز ی   

ميليون لایر براي آب تبریز به جاوی د داد. دول ت 

مرك   زي ب   راي عم   ران و آب   ادي و اص   الحات 

شهرستانهاي استان آذربایجان با تقاضاي انجم ن 

ایالتي موافقت كرد و مبل غ هش ت ميلي ون لایر از 

طریق بان  ملي در اختيار انجم ن ق رار داد در 

همچنين از اختالف بين  ردها و تر ها و  این سند

همچنين  مک مالی به  رده ا توس ط روس يه س ان 

 رفته است.

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 

 مسکو، دبير  ميته مر زی، رفيق استالين
در روزهای اخير وضعيت نواحی  ردستان ش مالی 

رو به وخامت نهاده است بریتانيا  ار بزرگی را 

آغاز  رده است، بين طوای  برای سرنگونی  ردها 

آورد و طوای  های مسلحانه بوجود می ردی درگيری

 آورند. ردی به آذربایجان هجوم می

در اواخ  ر ج  وتی، س  ر رده مع  روف    رد حم  ه 

رشيدخان پس از دیدار با مامور انگليسی س رهن  

هشت روس تای  ردنش ين را  «بنام» ورنل در شهر 

س ر رده ُ  ردی غارت  رده در شهر اروميه، دیگر 

نوری بی در روستاهای آذربایجان شرو  ب ه جم ع 

آوری ماليات به نفع خود  رده  ه در نتيجه آن، 

يه بين  ردان و تر ها درگيری مسلحانه ژوئ20در 

پيش آمده اس ت در اوای ل آگوس ت ني ز در ش هر 

اروميه بين نيروهای رشيدخان و نوری بی درگيری 

 مسلحانه رخ داده است.

ها در شهر اشنویه شهر مان، انگليسیدر همين ز

مرزی بين ایران و عراق، از بين  ردهای ایرانی 

های مسلد تشکيل داده  ه آنها برای ایج اد دسته

 شوند.اغتشاش و هجوم به شمال  ردستان آماده می

برای ایجاد نف اق و دو دس تگی ب ين  رده ای 
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-آذربایجان، تالشهایی نيز از سوی قوام صورت می

وام با قاضی محمد رهبر  ردهای  ردستان ق گيرد.

شمالی در تهران دی دار   رده ب ه او پيش نهاد 

 رده  ه  ردستان از آذربایجان جدا گ ردد و در 

این زمان او در نظر نگرفته  ه در قراردادی  ه 

بين حکومت ایران با فرق ه دمک رات امض ا ش ده 

شهرهای  ردستان ش مالی در پ ارپوپ آذربایج ان 

 ه است.منظور گردید

در این ميان، رئيس س تاد ارت ش ای ران ني ز 

ه ا  رده ای طایف ه بيکار ننشسته است. انگليسی

بارزانی در عراق را  ه از لحاظ مادی در وضعيت 

وخيمی هستند استفاده  رده شرو  به بازگرداندن 

اند وض عيت آنها از شمال  ردستان به عراق  رده

س تند ها  ه از  رده ای عراق ی هطایفه بارزانی

بسيار س ات اس ت آنه ا از لح اظ م ادی بس يار 

توان گف ت   ه در آنج ا قحط ی اس ت محتاجند می

تا نون وضعيت اسکان آنها در  ردستان شمالی حل 

 نشده است.

بطور  لی ما ن ه تنه ا ب ه آنه  ا بلک ه ب ه 

مان تنها  می سالح و لوازم جنگ ی  ردهای ایرانی

ای  ا ای  ا و هيچگون  ه  م  ک م  ادی نک  ردهداده

ه  ا ني  ز در وض  عيتی نيس  تند    ه آذربایج  انی

بتوانند به آنها  مک م ادی بزرگ ی بکنن د ب ه 

همين خاطر،  ردها به راحت ی دس ت ب ه هرگون ه 

ه ای ها به درگيریزنند و با آذربایجانیحمله می

ها توص يه ما به آذربایجانی پردازندمسلحانه می

ه ای ایا به  ردها قند، دانه و دیگ ر  م ک رده

 بنمایند. مادی

در حمله ارتش ای ران ب ه  ردس تان ش مالی و 

ه ای شورش ی  رده ای عراق ی آذربایجان از دسته

استفاده خواهد شد آنها را به مانند قوای مسلد 

ان د و در آذربایج ان ای ن مس ئله را نگهداشته

خواهن د ارامن ه را از ان د   ه م یمطرح   رده

شهرهای ایران به ارمنستان ش وروی   وچ داده و 

جاه  ای خ  الی آنه  ا در برخ  ی روس  تاها را ب  ه 

م ا ب ه   ردهای ایرانی طایفه بارزانی بدهن د.

قاضی محمد رهبر  ردهای دمکرات توصيه   ردیا و 
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او را راضی  ردیا  ه برخی از روستاهایی  ه از 

ارامنه خاله شده آنه ا را ب ه  رده ای عراق ی 

بدهد اما بااطر اعتراض حکومت تهران ای ن   ار 

 .عملی نشد

ایا  افی نيست. در مرتبه اول باید آنچه  رده

ت وان به  ردهای عراقی  مکهای غذایی بکنيا م ی

اینکار را  رد. بنابر ت ميا  ميته مر زی ح زب 

هزار ت ومن در ص ندوق   ه در  660 مونيست، از 

ارتباط با  ارهای آذربایجان اخت اص داده ش ده 

ه هزار تومان خرج نش ده و باقيمان د240تا اتن 

 نيا اج ازه دهي د یک  د است. از شما خواهش می

ه ا هزار تومان از این پول از طریق آذربایجانی

-به  ردها اخت اص دهيا. در پایان من ضروی م ی

دانا به اطال  برسانا  ه در ارتباط با همک اری 

ما، با وجود هشدارهای بسياری  ه ما ب ه آنه ا 

ين ایا  ه باها دوستانه  ار بکنند ام ا ب داده

ال ه جاوی د وری رهبر فرقه دمکرات با س المپيشه

تنش  ها و اختالف  ات زی  ادی وج  ود دارد براس  اس 

-اخباری  ه به ما رسيده قوام در حکومت خود می
خواهد استاندار برای آذربایجان انتااب  ن د و 

وری برای اینک ار جاوی د را توص يه   رده پيشه

اما نباید تنها به ای ن نگ اه  ن يا   ه  است.

وید برای این  ار مناسب و آماده اس ت بلک ه جا

ترسيا  ه جاوید بشدت تحت ت اثير ق وام و ما می

وری ني ز اگ ر او ها قرار بگيرد و پيشهانگليسی

را برای استانداری توصيه  رده ب ه ای ن خ اطر 

خواهد از دست او راحت شود ب ه هم ين است  ه می

ایا  ه برای وظيفه خاطر ما به این نتيجه رسيده

استانداری، صادق پادگان عض و فرق ه دمک رات و 

وری در فرقه را  ه فردی ثابت قدم و معاون پيشه

 مناسب است معرف  نيا. 

 منتظر دستوارت شما هستيا.

 قروفبا م.ج.

 ش.   1325مرداد1946/24آگوست15
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 47سند 

بين د م ی ميرجعفر باقروف وقتیتوضيد مترجا: 

فق ب ا ق وام، در ح ال ره ا استالين پس از توا

ه ای م ادی و معن وی ب ه فرق ه  ردن و قطع  مک

اش را می  ن د دمکرات آذربایجان است نهایت تالش

تا استالين را از سياست رها   ردن آذربایج ان 

ه ایش من رف  رده و او را وادار به ادامه  م ک

نماید باقروف  مهابادبه فرقه دمکرات و جمهوری 

ترس اند   ه اگ ر را م ی در نامه زیر اس تالين

ش  وروی روابط  ش را ب  ا آذربایج  ان و جمه  وری 

مهاب  اد ض  عي  و ی  ا قط  ع نمای  د انگلس  تان و 

آمریکا سعی خواهن د   رد در آذربایج ان حض ور 

نامه این پررن  داشته و تاثير بيشتری بگذارد. 

آی د ب اقروف ب ه  ه ترجم ه آن در زی ر م ی را

اس ت.  استالين نوشته و یکی از مهمترین اس ناد

وری در نامه مرب وط ب ه زم انی اس ت   ه پيش ه

نتيج ه هيئ ت ا تبر پس از بازگش ت ب ی20مهر/28

آذربایجانی از تهران، به اتف اق ای ن هيئ ت و 

یحيی در ناجوان با باقروف دیدار  رده و در غالم

این دیدار در مورد وضعيت  لی آذربایجان گفتگو 

ی و اند، آنان بر تحکيا اس تحکامات نظ امنموده

های سنگين از دفاعی تا يد نموده و خواستار سالح
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ان د ب اقروف در هم ين اتحاد جماهير شوروی شده

 .F № 1, siyرا به استالين نوشته: راستا، این نامه
№ 89, iĢ № 112 

 مسکو،  ميته مر زی، رفيق استالين

وری، مهر در ناجوان با پيشه28ا تبر/20من در »

ه ا رمان ده ف داییمعاون او ص ادق پادگ ان و ف

آن ان  یحي ی دانش يان دی دار   ردم.ژنرال غالم

گزارشی از وض عيت ای ران ارائ ه دادن د آن ان 

گفتند  ه از حکومت تهران  ه بازیچه انگلس تان 

است انتظار هرگونه هجوم بر مواضع فرقه دمکرات 

 را دارند در نتيجه انتظار  مک دارند.

ي ه آی د   ه روحهای آنها پنين برم یاز گفته

مردم در آذربایجان خوب است و نفوذ حکومت فرقه 

ها در ب ين در بين مردم قوی است از اینکه زمين

رعایا تقسيا ش ده و ادام ه دارد م ردم بس يار 

ه ا ني ز اميدوار هستند قوای نظامی و پارتيزان

شان رو به پيشرفت است رواب ط آنه ا ب ا  ارهای

 ه ای ردها راضی  ننده است آنه ا ت ا نون  م ک

اند اما اخيرا تهران عالوه بر اینکه زیادی  رده

هيچگونه پول و  مک مادی به آذربایج ان نک رده 

ميليون تومان ها  ه قرار بوده به آنها 20بلکه 

بازگرداند برنگردانده است، در پن ين ش رایطی، 

توانن  د ام  ورات خ  ود را ه  ا م  یآذربایج  انی

 بگذرانند اما دیگر به  ردها ما وصا به  ردهای

توانن د  ه زیاد محتاجند نم ی ها()بارزانیعراق

  مکی بکنند.

در پن  ين وض  عيتی، ارت  ش حکوم  ت مر   زی در 

ان د، مرزهای آذربایجان در حال تمر  ز و تجم ع

گروههای دزد و تبهک ار زی ادی در تح ت رهب ری 

افسران و جاسوسان انگليسی بر عليه فرقه بوجود 

 اند.آورده

زه در ن واحی توان گف ت   ه آنه ا هم ه رومی

خواهند قدرت فرقه های مسلحانه میماتل  با هجوم

عوامل ماال  فرقه، در  دمکرات را امتحان  نند.

داخل خود آذربایجان ب ورت فعاتنه مشغول دسيسه 

 و ایجاد شکاف در بين مردم هستند.

-به منظور ایجاد ترس، هر روز شایعه پا ش م ی
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  نن  د    ه جن    در اراض  ی آذربایج  ان اجتن  اب

ناپذیر خواهد بود و اهالی باید هر پ ه زودت ر 

از آذربایجان خارج گردن د. ردها را ب ر علي ه 

 نند و به اختالف آنه ا آذربایجانی ها تحریک می

 زنند.دامن می

سر نس  ول جدی  د «   ارس»مه  ر 25ا تب  ر/17در 

انگلستان   ه ب ه تبری ز آم ده در ی ک دی دار 

بت، آم ده در خ الل ص ح وریغيررسمی به نزد پيشه

 وری پرسيده است:سواتت زیر را از پيشه

خواهيد وس عت داده از .فرودگاه تبریز را می1

 نو برقرار سازید؟

در فک ر تج ارت خ ارجی آیا ها . آذربایجانی2

 خواهند آنرا سازماندهی  نند؟نيستند و نمی

. در  دام مناطق آذربایجان، تا نون ميادین 3

 نفتی آشکار شده است؟

ب ا ارزش دیگ ری غي ر از نف ت  . آیا ذخایر4

 وجود دارد؟

ها جهت استفاده از فرهن   . پرا آذربایجانی5

خواهن د ب ا آنه ا دیگر  شورهای اروپ ایی نم ی

 ارتباط نزدیکی برقرار  نند؟

. روابط آذربایجان با  رده ا پگون ه اس ت؟ 6

آیا  ردها برای حمله ب ه ش هرهای و روس تاهای 

 ره.شوند؟ و غيآذربایجان آماده نمی

وری جواب داده  ه دليلی وجود ندارد   ه پيشه

ها گردد در م ورد باعث درگيری بين  ردها و ترک

برقراری ارتباط با فرهن    ش ورهای پيش رفته، 

ح  زب او آرزو دارد ن  ه تنه  ا فرهن     ش  ورهای 

پيشرفته در آذربایجان بلکه در  ل ایران گسترش 

هاد وری پيشنیابد در جواب به بقيه سواتت، پيشه

داده  ه ب رای ج واب آنه ا ب ه حکوم ت ته ران 

مراجعه  ن د پ ون آن مس ائل در پ ارپوپ فرق ه 

 دمکرات آذربایجان نيستند.

در ارتباط ب ا روی دادهای اخي ر در ته ران، 

 نن  د    ه وری  و دوس  تان او حس  اب م  یپيش  ه

انتاابات پارلمانی ایران تا فلج  امل نيروهای 

مس  اله دمکراتي  ک و ت  ا از مي  ان برداش  تن 
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آذربایجان به درازا خواهد  شيد. عالوه بر این، 

وری  و همکارانش معتقد هستند  ه تهران در پيشه

مقابل مسئله آذربایجان، دو راه در پيش خواه د 

گرفت: یا متوسل بر حمله مسلحانه خواه د ش د و 

یا قشون را به طرف آذربایجان حر  ت داده و از 

و تقلب ی،  طریق امضای یک قرارداد س ازش  ص وری

رهبری ژاندارمری و پادگان را بدست خود خواه د 

گرفت. تا بدین ترتيب، آذربایجان را ب ه زان و 

درآورد. در ارتباط با مذا رات بعدی با حکوم ت 

تهران، آنها تا يد  ردند  ه ب دون رهنموده ای 

ما گامی مستقل بر ناواهند گذاش ت اگ ر ته ران 

جان بدون باواهد حمله نظامی بکند اهالی آذربای

پون و پرا به مقاومت خواهن د پرداخ ت ام ا در 

پنين ش رایطی بای د ب ه آن ان پ ول، اس لحه و 

اتومبيل داده شود. در مورد ميزان  مکها، ق ول 

عرض دو روز، اطالع ات تزم را در  دادند   ه در 

دبي  ر            اختي  ار م  ا خواهن  د گذاش  ت.

 ميت   ه مر    زی ح   زب  مونيس   ت آذربایج   ان 

 وف( )م.ج.باقر

 48سند 

ای   ن س   ند مرب   وط ب   ه توض   يد مت   رجا: 

است در وقتی   ه 1325آذر11م ادف با 1946دسامبر2

گ ردد ارتش ایران آماده حمله به آذربایجان م ی

اما همچنان مقام ات روس يه ما وص ا مولوت   و 

وزارت امور خارجه روسيه، فرقه دمک رات را ب ه 

 ند و اینکه بهانه به دس ت خویشتنداری دعوت می

قامات تهران ندهند! در همين زم ان یعن ی اول م

ای دسامبر م ادف با ده آذر، رهبران فرقه نام ه

به ب اقروف نوش ته و درص دد درخواس ت  م ک از 

وری، شبس تری، روسيه ميگردند این نامه را پيشه

اند. باقروف ی ک روز جاوید و پادگان امضا  رده

بعد، درخواست آنان را ب ه اط ال  اس تالين م ی 

 ند...رسا

مطابق با نامه رمزی رفي ق د  ازانوف)یکی از 

معاونين مولوت (من تمام دستوراتی   ه در ای ن 

نامه آمده بود با رهبران فرقه دمکرات در ميان 

 گذاشتا.
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من پاسخ رهبران آذربایجان را   ه از تبری ز 

  نا به آدرس من فرستادند برای شما ارس ال م ی

 اند:آنها در این نامه پنين نوشته

رفيق باقروف، شما به خوبی می دانيد  ه م ا  

آمي ز مش کالت خ ود، برای رسيدن به ح ل مس المت

 امتيازات عظيمی به دولت ایران داده ایا.

براساس توافقنامه با حکومت تهران، ما مجل س 

ایكانجم  ن مل  ی خ  ود را ب  ه ی  ک مجل  س منطق  ه

ایا؛ دولت ملی م ا ب ه ط ور ایالتی[تبدیل  رده

؛ انت  اب ی ک اس تاندار و  امل از ب ين رفت ه

همچنين تم ام مقام ات ادرات آذربایج ان توس ط 

نيروی  4000تهران را مورد موافقت قرار گرفته؛ 

فدایی را به ژاندارمری تبدیل  رده و بقي ه را 

ای ا؛ ب ر اس اس ه ای خ ود را فرس تادهبه خانه

توافقنامه قرار شد   ه ارت ش مل ی م ا را ب ا 

یک فرمان ده   ل  نيروهای ایرانی ادغام  رده و

قوا از تهران منت ب  نند؛ كو[ زنج ان و خمس ه 

را به حکومت تهران اعطا  ردیا درحالی  ه باشی 

 ناپذیر از آذربایجان و غيره بوده.جدایی

ه ای م ا، پ س از ی ک نشينیبا تمامی این عقب

تاخير نه ماهه، قوام قرارداد بين م ا را نق ض 

حقوق م ا   رده و به طور آشکار ق د دارد تمامی

 را به زور از بين ببرد.

خواهد هيچکدام از نماین دگان م ا ب ه او نمی

مجلس پانزدها وارد شوند و بدون ش ک، اگ ر م ا 

ه ای این را قبول  نيا، پ س از آن، او خواس ته

تری از ما طلب خواهد  رد و خواستار مجازات سات

همه  سانی خواهد شد  ه در جنبش دمکراتي ک م ا 

پرا  ه بعد از اینکه ما زنج ان  اند.شر ت  رده

ای  ه در را ترک  ردیا او با تجاوزهای وحشيانه

ها، همس ران و فرزن دان زنجان نسبت به دمو رات

آنها )مانند  شتار، پرتاب مردم از پش ت ب ام، 

قتل  ود ان، خشونت عليه زنان ج وان در مقاب ل 

مردم و غيره انجام داد نيت خود را  امال آشکار 

ون، قوام هدفش اینست  ه آزادیاواهان ساخت. ا ن

 آذربایجان را  امال نابود  ند.

او نيروهای مسلد بيش تری را در مرزه ای م ا 
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)زنجان، رش ت،  ردس تان(متمر ز   رده اس ت در 

نيروی نظامی در قزوین و زنج ان  15000 ردستان 

-ني رو متمر  ز ش ده10000و در منطقه رشت  12000
مبي ل زره ی، اند. ای ن نيروه ا ب ه ت وپ، اتو

هواپيما و سایر تجهيزات مسلد هستند. عالوه ب ر 

این، قوام گروه ی از زمين دارانی   ه ق بال از 

ان د ب ه هم راه  عناص ر آذربایجان اخراج ش ده

ناراضی از حکومت آذربایجان را ب ه آذربایج ان 

فرستاده و آنها را به انجام  ارهای زیرزمين ی 

ه و توطئ  ه در داخ  ل آذربایج  ان گس  يل داش  ت

آميز مش کالت اطمين ان است.اگر ما به حل مسالمت

دادی ا داشتيا، همچنان به صبرمان ادام ه م یمی

 اما اوضا  و شرایط  نونی غير از این است.

در حال حاضر یک انتااب در براب  ر م ا ق رار 

خواهن د م ا را آنه ا م ی دارد: زندگی یا مرگ.

-نابود  نند. ما این را ب ا پش ا خودم ان م ی

رست است  ه نيروهای ما ان دک هس تند، بينيا. د

جن  افزار ما بس يار مح دود اس ت، ام ا م ردم 

اعتماد  امل به حزب ما دارند و جمعيت ما شجا  

م ان و قهرمان است. ما با تمام نيرو از سرنوشت

دفا  خواهيا  رد، اما اگر مجبور ش ویا پ س از 

آن به  وه ها خواهيا زد و جن  پریک ی ب ه راه 

 اندازیا.می

هم  ه م  ا م  ردان و  ود   ان پي  ر، پس  ران و 

دختران، زنان و مردان را برای مب ارزه آم اده 

 نيا. روحيه مردم ما بسيار باتست و همانن د می

روحيه مبارزان فدایی و ارتش ملی ماست. ما مرگ 

آور و اسارت ب ار شرافتمندانه را بر زندگی شرم

دهيا.دست ما تقریب ا خ الی اس ت ام ا ترجيد می

 اند.های مرتجع تا دندان مسلدنيرو

گروهه  ای جدی  دتری از دهقان  ان،    ارگران و 

 نن د روشنفکران به ما رجو   رده و درخواست می

تا آنها را به جبهه جن  بفرستيا اما م ا حت ی 

یک تفن   ني ز ب رای مس لد   ردن ای ن اف راد 

ت وپ در آذربایج ان و  4نداریا. ما در مجم و  

ای نداریا. ع الوه له ردستان داریا اما هيچ گلو

بر این، دو خمپاره انداز داریا  ه بااطر نبون 
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خمپاره فاقد استفاده هستند. در این رابطه، ما 

بشدت به  مک شما نياز داری ا. ه ر پن د ب دون 

های دشمن ب ا ما در برابر تانک فدائيانابزار، 

روند، ام ا ای ن   افی مشت و پماق به ميدان می

 نيست.

اني د   ه م ردم آذربایج ان دشما به خوبی می

دوست نزدیک اتحاد جماهير ش وروی هس تند. ش ما 

دانيد  ه با تاری ب آذربایج ان، بهتر از ما می

 ند تا نفوذ ش وروی و جبه ه آزادی قوام تالش می

را در سراسر ایران نابود  ند ب ا اعتق اد ب ه 

ملت آذربایجان شوروی  ه ب رادر م ا هس تند از 

 سالح داریا. شما درخواست  مک و تحویل

با این  مک شما و با عشق مردم ما به آزادی، 

ما حکومت ارتجاعی را نابود خ واهيا   رد و آن 

 گردانيا.را به تهران برمی

تمام نيروهای آزادیا واه ای ران، ب رای م ا 

 نند.خلق و خوی نيروهای دولتی آرزوی موفقيت می

 در همه پيز خوب نيست.

م ورد ض ربه اگر ما موفق شویا در یک ی ا دو 

بزرگی ب ه آنه ا وارد  ن يا هم ه آنه ا ف رار 

 نن د خواهند  رد و یا شرو  به تسليا ش دن م ی

 نند اما دس تان م ا پون آنها با ما همدردی می

ما از شما درخواست  مک داری ا و  غيرمسلد است.

 این  مک باید در اسر  وقت به ما داده شود.

ني روی م ا تحلي ل خواه د رف ت و  ،بدون سالح

 وحيه مردم تضعي  خواهد شد.ر

در حال حاضر هيچ راهی جز مب ارزه ب رای م ا 

نمان  ده اس  ت، در ح  ال حاض  ر در ده  ان ه  ر 

آذربایجانی شعار دیگری غير از فم رگ آری ام ا 

عقب نشينی نهف وجود ن دارد. ش عار ام روز م ا 

فیا  زندگی آزاد ی ا م رگ  ش رافتمند و  :اینست

مردم ما به  غرورآميزف با كاین[ شعار حزب ما و

 نند، اميد زیادی به استالين بزرگ جلو حر ت می

 دارند.

رفيق باقروف باور  ن! این واقعا روحيه مردم 

ها در انتظار  مک شما هستند و ما است. همه پشا

 این احساس طبيعی آنهاست.
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نقاط آذربایجان، دهقانان از  ینحتی در دورتر

پرس ند: فآی ا ب رادران م ا در آن س وی ما م ی

دهند و به ما واقعا به ما سالح نمی ارسرودخانه 

 نند؟ف آیا قوام خونا وار، مانن د ی ک  مک نمی

جانور، واقعا ما را در مقابل پشا دولت ش وروی 

 بزرگ ذبد خواهد  رد؟ ف

 احساسات مردم ما در حال حاضر پنين است.

، نامه ما  نيااز رفيق باقروف درخواست می ما

 ئه دهد.را به استالين بزرگ ارا

 وری ، شبستری، پادگان، د تر جاوید.پيشه

ا  ه  نا تزم است گزارش  ن)باقروف( فکر میمن

ها وضعيت س اتی دارن د و ني از ب ه آذربایجانی

ت  وانيا آنه  ا را در    ه م  ی ه  ایی دارن  د م  ک

قرار دهيا تا در صورت حمله بتوانند اختيارشان 

. در  نند دفا   نندهایی  ه اشغال میاز موقعيت

همان زمان ما باید قطعا آنها را از حمل ه ب ه 

نيروهای ایران محروم  نيا. در این راس تا م ن 

به ط ور  ام ل دی دگاه رفي ق س ادپيک  را ب ه 

خ ود از  215گذارم. در تلگراف شماره اشتراک می

 نوامبر منتشر شده است. 30

  نيا.دستورالعمل های شما را درخواست می

 باقروفم. 

 1325آذر1946/11دسامبر 2

 

 

 

 

 

 49سند 

ای  ن نام  ه را ب  اقروف در توض  يد مت  رجا: 

به استالين نوشته و مربوط ب ه زم انی 1325آذر11

است   ه ارت ش مر  زی ای ران ب رای حمل ه ب ه 

گردد و فرقه دمک رات ني از آذربایجان آماده می

های س نگين داش ت و در ای ن به سالح ما وصا سالح

المق دور هد حتیخواباقروف از استالين می ،نامه

اجازه دهد تع داد افس ر و   ارآموزانی   ه از 
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آذربایج  ان ای  ران در م  دارس نظ  امی ب  ا و و 

آباد در حال تح يل هستند و متا ص تانک و  يروف

-ها و خمپ ارهتوپ هستند آنها را به همراه سالح
های غنيمت گرفته از ارتش آلمان به  م ک فرق ه 

جواب س ران  اما« دمکرات به تبریز فرستاده شود

مسکو در مقابل هرگونه  مک نظامی، خاموشی ب ود 

آمي ز بح ران و همچنان پشا انتظار ح ل مس المت

 السلطنه بودند!...توسط قوام

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 

 مسکو،  ميته مر زی، رفيق استالين

افس  ر و    ارآموزان از  375از م  اه م  ی 

آذربایج  ان ای  ران در م  دارس نظ  امی ب  ا و و 

آباد در حال تح يل هستند در ارتب اط ب ا روف ي

تغييراتی  ه در اوضا  ایران پيش آمده است م ا 

دو دسته، گروهی متا ص تانک و گروهی متا ص توپ 

از قبل در منطقه ناجوان آماده داریا با اجازه 

ه ای شما آنها را ب ه هم راه س الحها و خمپ اره

غنيمت گرفت ه از ارت ش آلم ان ب ه آذربایج ان 

 ن فرستاده شود.ایرا

 ما منتظر شنيدن دستورات شما هستيا.

 ی.ی.ماسلنيک 

 م.ج.باقروف

 1946دسامبر2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50سند 

ای ن س ند مرب وط ب ه آم ادگی توضيد مترجا: 

حکومت ایران برای حمله ب ه آذربایج ان اس ت و 

خواهد از طریق تطميع و تس ليد س ران قبای ل می
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 آنه  ا را ب  ر علي  ه فرق  ه دمک  رات شاهس  ون،

 4گ  زارش را جاسوس  ان ش  وروی در  .برانگيزان  د

 اند...فرستاده 1325آذر1346/13دسامبر

 منطقه آذربایجان MVDاداره نيروهای مرزی 

 با و L-15470 1946دسامبر  4

 فوق سری

 فKسری ف
ي  ت جمه  وری ب  ه وزی  ر ام  ور داخل  ی امن

 فاآذربایجان. رفيق یعقوب

ب  ه وزی  ر ام  ور خارج  ه امني  ت جمه  وری 

 ان. یميليان آذربایج

 42[ 1بر اساس اطالع ات زک. ش بکه نماین دگی ك

وارد ش ده،  1946دس امبر  4مجتمع مرزی   ه در 

در  1946دس امبر  5ی ا  4معلوم گردیده اس ت در 

شهر اردبيل یک  نفرانسی با شر ت س ران قبای ل 

شاهسوان در خانه فرماندار برگزار شده یک ش اص 

اه ب ا آمریکایی بنام الکس اندر گرگ ورین هم ر

اند ت ا گری عراق، شهر تبریز را ترک  رده نسول

در این  نفرانس شر ت  نند. آنها مبل غ زی ادی 

را در اختيار دارند و ق د دارن د ب ه رهب ران 

قبایل شاهسون رش وه بدهن د و آنه ا را تس ليد 

  نند.

 اطالعات نياز به تأیيد دارد.

یک دستور به گروهی داده ش ده اس ت ت ا ای ن 

را جه  ت  zakاف  ت ش  ده از طری  ق اطالع  ات دری

 اطمينان مجددا بررسی  ند. 

 شبکه نمایندگی

مع  اون س  ربازان م  رزی وزارت داخل  ه منطق  ه 

 آذربایجان، سرهن   اپاراوا/امضا شده.
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 51سند 

وقت ی ت  ميا آغ از حمل ه ب ه توضيد مترجا: 

وری، شبستری، جاوید آذربایجان قطعی گردید پيشه

نامه مف  لی ب ه ب ا و 1325 آذر 10و پادگان در 

ا نون برای ما مساله » ارسال  رده و نوشتند  ه

خواهن د م ا را مرگ و زندگی مطرح است آنها م ی

-نابود  نند ما مرگ شرافتمندانه را ترجيد م ی

دهيا درست است  ه سالح  ا داریا و اگ ر مجب ور 

-شویا به  وه زده جن  پ ارتيزانی ب ه راه م ی

ود ان، جوان ان و زن ان اندازیا تمام پيران،  

 «ما نيز آماده مبارزه اند...

ش. ارتش مر زی حمله خ ود را ب ر 1325آذر13در 

آذربایجان آغاز  رد ميرجعفر باقروف یک روز پس 

ستالين گ زارش به ا 1325آذر 14از آغاز حمله، در

و تقاض ای س الح ب رای فرق ه فرس تد زیر را م ی

 م ک دمکرات  رده و البته استالين با هرگون ه 

  ند...نظامی به فرقه دمکرات ماالفت می

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 

 به رفيق استالين  ميته مر زی،
-ایا تقدیا شما میاطالعاتی  ه از تبریز گرفته

آدر. قشون ایران از زنج ان 13دسامبر/4گردد در 

ه ای شته بسوی ميانه در حر ت اس ت ب ين با شذگ

آذربایج ان  جلودار قشون ارتش ایران ب ا ق وای

 هایی رخ داده است و جن  پند س اعت دوامدرگيری

، توپ ص حرایی داشته است. قشون ایرانی از تانک

 نند در نتيجه ای ن جن  ، و خمپاره استفاده می

های پارتيزانی آذربایجان روستای رجع ين و دسته

ایس  تگاه راه آه  ن را ت  رک    رده و در موقي  ت 

-ی  ه غ المففاعی جدیدی مستقر شدند. در تلگراد
یحيی دانشيان فرمانده گروههای پارتيزان ميانه 

وری  فرستاده خواهش  رده  ه برای  مک، به پيشه

و افس ران وی ژه بفرس تند از  های ضد تان کسالح

آی د   ه ارت ش دیگر دانشيان پنين برمی تلگراف
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ایران برای حمله به خلاال و ت  رف اردبي ل در 

در ح ال « انارمغ »و « ت زرون»اطراف روستاهای 

 تجمع هستند.

وری از طریق رادی و م ردم را در جری ان پيشه

در تبریز  هجوم ارتش به آذربایجان گذاشته است.

 وضعيت جنگی حا ا است.

از تمام روستاهای آذربایجان مردم به  ميت ه 

خواهن د  نند و میمر زی فرقه دمکرات مراجعه می

ح لد نمایند. اما پون س الآنها را برای دفا  مس

تواند خواهش آنها را بج ا ری فرقه نمینيست رهب

 بياورد.

خواه د ح داقل رهبری فرقه بار دیگر از ما می

هزار تفن ، بيس ت س الح ض د  5توپ،  16 دست  ا:

 تانک مقداری گلوله و خدمه بدهيا.

 م.ج.باقروف

 1946دسامبر5

 

 52سند  

ه ای پ ون در مقاب ل درخواس تتوضيد مت رجا: 

 اس تالينتی ج وابی از س وی هيچ  مک و ح ،مکرر

 5نشد و اوضا  بشدت پيچيده و بحران ی ب ود در 

ی   ه ف تلگراف آذر. ميرجعف ر ب اقرو15دسامبر/

فرس تاده و تنها حاوی یک سطر بود به اس تالين 

دان يا البته ما نمی .از او درخواست مالقات  رد

ام ا در ای ن  پنين مالقاتی صورت گرفته یا ن ه.

ری بر وضعيت وخ يا فرق ه شکی نيست  ه هيچ تاثي

 دمکرات نداشته است:

 مسکو به رفيق استالين

در ارتب  اط ب  ا آذربایج  ان ای  ران از ش  ما »

 «تقاضای مالقات دارم

 م.ج.باقروف  

 1325آذر  1946/14دسامبر5
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 53سند 

دانيا  ه آیا این مالقات ما نمیتوضيد مترجا: 

ی ا ص ورت  بين باقروف و اس تالين ص ورت گرف ت

نگرفت البته پندان مها ها نيست پون رخ دادهای 

نتيجه بودن آن را نشان داد در این شکی بعدی بی

نيست  ه نه تنها مقامات مسکو ب ه هيچک دام از 

تمناهای باقروف برای  مک به فرقه توجه نکردند 

بلکه آنان ت ميا جدی گرفته بودند  ه فرق ه را 

ه در همين روز بدست خود قربانی  نند در حالی  

ه  ای  ميت  ه مر   زی فرق  ه دمک  رات اتحادی  ه

روستائيان، روشنفکران، اعض ای ح زب دمک رات و 

زحمتکشان را دعوت به مبارزه  رده و در تبری ز 

و دیگر جاهای آذربایج ان عم ال ق وام   ه ب ه 

 ردند توسط پل يس منزله ستون پنجا دشمن عمل می

 ی  فرقه نابود ش دند ام ا در هم ين روز، قل ی

وری، جاوید و پادگان دستور استالين را به پيشه

بار آمده بود  ه تحویل داد در این دستور خيانت

هرگونه مقاومت  نار گذاشته ش ود و حت ی توس ط 

ای به شاه و قوام نوشته و جاوید و شبستری نامه

اعالم  نند  ه هيچگونه مقاومتی در مقاب ل ورود 

 ارتش به آذربایجان را ندارند.
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رین و مهمت   رین نام   ه را در ای   ن آخ   

آذر، رهبران فرقه دمکرات آذربایجان 17دسامبر/8

نویسند و برای آخ رین ب ار خطاب به استالين می

-خواهان  مک نظامی از اتحاد جماهير شوروی م ی

گردند اصل نامه ب ه تر  ی و در تبری ز نوش ته 

 ش.1325آذر17شده. در واقع؛ در هوای گرگ و م يش 

آذربایجان آخرین تالش خ ود  رهبران فرقه دمکرات

 نن د را برای اخذ  م ک ف وری از اس تالين م ی

آنان، نامه را از طریق  راسنيخ سر نسول اتحاد 

-شوروی در تبریز ب ورت محرمانه به استالين می

 فرستند... 

 فوق سری

 یادداشت

 یک پيام تلگرافی از تبریز

بحث مربوط به نفت تنه ا در ص ورتی ب ه نف ع 

شوروی تمام خواهد شد  ه در پش ت اتحاد جماهير 

آن نيروهای اجتماعی ایستاده باشد نيروهایی  ه 

در زمان حاضر در نق اط ماتل   ای ران در ح ال 

سر وب ش دن هس تند در آذربایج ان ق درت قاب ل 

توجهی داریا  ه می تواند فشار ج دی ب ر دول ت 

 تهران وارد  ند.

در ح   ال حاض   ر، نيروه   ای دمو راتي   ک و 

توانن د از مناطق ماتل  ایران میآزادیاواه در 

ما حمایت  نند، اما متأسفانه اگر وضعيت موجود 

ادامه یابد، قدرت ما از بين خواه د رف ت و در 

توانند ب دون آن صورت، قوام و سایر مرتجعين می

سياست خطرناک خ ود را مط ابق   وپکترین مانعی،

 ميل خود و  شورهای بيگانه پيش خواهد برد. 

-ی مترقی و دمو راتيک م ردم م یفقط نيروها  

توانند هواداران واقعی اتح اد جم اهير ش وروی 

باشند و بن ابراین، ای ن نيروه ا بای د م ورد 

حمای  ت ق  رار گيرن  د و ب  ه وی  ژه از جن  بش 

دمو راتيک آذربایجان كتزم است[ دفا  و حمای ت 

 .شود
همچنين تزم ب ه ی ادآوری اس ت   ه  ش ورهای 

فع ال هس تند،  خارجی   ه در ای ران در سياس ت

ان د ب ه نيروها و نفوذ خود را  ن ار نگذاش ته
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ویژه انگلستان، هميشه در تالش است تا طرفداران 

خود را حفظ  ند ، اعتماد آنها را جل ب  ن د و 

از آنها برای من افع خ ود اس تفاده  ن د. ب ه 

توانند در حوادث قش قایی عنوان مثال ، آنها می

مس لحانه خدمت  نند در آنج ا، ی ک راهپيم ایی 

ب  زرگ، علي  ه دول  ت س  ازمان یافت  ه و ا ن  ون 

ها به دولت ایران، اجازه خلع سالح ای ن انگليسی

ه ا و ه ا، باتي اریقش قایی دهند.نمی را قبایل

  ننددیگر مناطق جنوب  ه اقوام در آن زندگی می
-های تسايرناپذیر انگلستان تبدیل ش دهبه قلعه

ای ن  اند  ه ه ر روز، نيروه ای ارتج ا  را در

 . نندمناطق پشتيبانی و تقویت می
از بازگشت دانيد  ه پس شما خود بسيار خوب می

، مطبوعات دست راس تی و نمایندگان ما از تهران

ارتجاعی آنجا، ب رای ن ابودی آزادی و مجموع ه 

دستاوردهای نهضت دمو راتيک ما، با لحنی بسيار 

نظ  امی ب  ه  ض  رورت حمل  ه ،ج  دی و پ  ر ح  رارت

السلطنه نيز  ردند. قوامتبليغ می آذربایجان را

رای ت  امين آزادی    ه ق  بال از اع  زام ني  رو ب  

های گفت، در تلگرافات و بيانيهانتاابات سان می

خود علنا و رسما اعالم  رد  ه برای خاتمه دادن 

به نهضت و نابودی سران آن به آذربایجان حمل ه 

خواهد  رد. سرانجام این مسئله در حرف و نوشته 

نمان  د و س  اعت هف  ت قب  ل از ظه  ر روز  مح  دود

سيزدها همين ماه كآذر[، نيروهای مسلد اعزام ی 

ه ای س اعت تم ام پس ت ۱۲او ، در منطقه رجعين 

را زیر آتش تفن ، مسلسل، توپ و تانک  فدایی ما

گرفتند و  وشيدند وارد اراضی ما شوند. گذش ته 

از این، برخالف موافقتنامه امض ا ش ده، ني روی 

جان اعزام نموده و برخالف نامه رسمی مسلد به زن

معاونش مظفر فيروز، فئودال مشهور ذوالفقاری و 

دیگران را نه تنها از زنجان دور نک رده، حت ی 

به او درج ه س رهنگی داده ، مس لد نم وده ب ه 

 مقابله با ما فرستاده است.

دهند  ه قوام   هنوز مر ب اینها همه نشان می

ه ایش و زیر نامه پای موافقتنامه با ماامضایش 

به د تر جاوید   استاندار آذربایج ان   خش ک 
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شرمی آنه ا را نق ض   رده و ني ت نشده   با بی

و پليد خود را علنی ساخته است. روشن است   ه ا

در اندیشه اجرای تعهدات رسمی  ه در ب اره ح ل 

آميز مس ئله آذربایج ان ب ه نماین دگان مسالمت

زش ب ا م ا شوروی    ه خود آنها را واس طه س ا

 قرار داده   نيست. در پنين حالتی تنها یک راه

مان د و آن در برابر خلق آذربایج ان ب اقی م ی

راه، دف  ا  از آزادی ب  ا ني  روی س  الح خ  ود و 

 قهرمانی جوانان خویش است...

ملی خود ما در اجرای این موافقتنامه، حکومت 

م ان را ب ه انجم ن را ملغی  ردیا، مجل س مل ی

مودیا، دسته جات ف دائی را ب ه ایالتی تبدیل ن

پردن سازمان نگهب ان مب دل س اختيا؛ آم اده س 

مان به آنان ش دیا اختيار و فرماندهی قشون ملی

و شرو  به تحویل همه عای دات خ ود ب ه خزان ه 

آنها یعنی بانک ملی   ردیا. اینهم ه ب ه ای ن 

خاطر بود  ه دستاویزی به دست آنها داده نشود. 

های ما ه ر روز تاه آمدنقوام با مشاهده این  و

ار را ب ه های خود افزود و سر انجام  بر خواست

ه خواهد با یک حمله، ب آنجا رسانيده است  ه می

 باره به آزادی خاتمه دهد...یک

س ود اتح اد ه توان د ب مسئله نفت هنگامی می

شوروی حل ش ود   ه نيروه ای اجتم اعی پش ت آن 

ه ان ب باشند. همين نيروها ا نون در سراسر ایر

در حال سر وب ش دن و از ب ين  ایالعادهشکل فوق

ن ابود اند. ولی این نيروها كهنوز[   امال رفتن

اند. ما در آذربایجان، نيروی قابل ت وجهی نشده

ان توانيا فشار جدی برای حکومت تهرداریا  ه می

توان د نيروه ای وارد  نيا. این امکانات ما می

ط ای ران را آزادیاواه و دمو راتيک دیگ ر نق ا

تقویت  ند. متاسفانه اگر  ار ب ه ای ن من وال 

پيش رود، نيروی ما نيز بس رعت از دس ت خواه د 

رفت. آن هنگام قوام و دیگر مرتجعين سياست خود 

را  بی آنکه مانعی بر سر راه باش د   انج ام 

در سياست، حساب ب از   ردن خواهند داد. در  ل 

دولت ی  نيت قوام و یا یک  ارمند دیگ رروی حسن

خطرناک است. تنها طرفدار ج دی سياس ت ش وروی، 
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باش پيشرفته و آزادیا واه خل ق اس ت و با اطر 

 این طي ، باید تقویت و حمایت ش ود. ب ه همين،

مين خاطر است   ه بای د نهض ت آذربایج ان را ه

 حفظ  رد و از آن مراقبت نمود.باید 

این نکته را نيز باید در نظ ر داش ت   ه در 

[ سياست، هرگ ز دخيل دری خارجی كایران،  شورها

اند. ب ویژه فوذ و نيروی خود را از دست ندادهن

 نند ب ا نيرومن د نگهداش تن ها سعی میانگليسی

حاميان خود، اعتماد آنه ا را جل ب   رده و در 

موقع لزوم از آنها استفاده  نند. م ثال حادث ه 

دانيد  ه ی را در نظر بگيریا. شما خوب میقشقای

های بزرگی علي ه دول ت دین بار شورشدر آنجا پن

ه ا ت ا ام روز ، انگليسیهمه پا شد. با اینر ب

-خلع سالح آنها را به دولت ایران ن داده امکان

 ها و دیگر طوای  باتياریاند. قشقایی ها و یا 

-ها مبدل ش دهموجود در جنوب به دژهای انگليسی

ه ا آنها روز بروز نيز توس ط انگليس ی اند.  ه

 گردند.تقویت می

-دانيد  ه توده را هميشه نم یشما خود خوب می

توان یک جنبش را توان بپا خيزاند. و هميشه نمی

ای  رد و زمينه برای نهضت عظيا تودهسازماندهی 

بس يار  ی عللگردد. در نتيجهه وقت فراها نمیهم

ترقياواه اجتماعی  های عظيا، نيروهایو فدا اری

آذربایج ان ش کل در ایران و یک نهضت ب زرگ در 

گرفته است. این نهضت حامی مستقيا دولت ش وروی 

ای ران اس ت. ای ن  و پشتيبان سياست ش وروی در

ای برای سياست شوروی است  ه از نيرو سالح برنده

های ای ران طریق آن اتحاد شوروی نيز مانند خلق

 قادر به انجام  ارهای بزرگ خواهند گشت. 

های عظيا است جنبش آذربایجان، آماده فدا اری

، به ای ن زودی دیگ ر پن ين برودو اگر از دست 

 توان بوجود آورد.جنبشی نمی

های ستمدیده یونان و دانيا  ه پرا خلقما نمی

توانند مس لحانه در نقاط دیگر میاندونزی و یا 

راه آزادی خویش مبارزه  نند، ولی ما باید ب ا 

دست خود، خود را تسليا جالدان  ن يا. ای ن ن ه 

ط حرف ما، بلکه گفته آشکار مردم ما و اعضای فق
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برجسته حزب ماست. فرقه ما و خلق م ا بم ا م ی 

گویند  ه با اینهمه دتیل و م دار ی   ه در در 

و نوش ته را  ت وانيا ح رفیگر نمیدست داریا، د

و دیگران اعتم اد السلطنه باور  نيا و به قوام

آی د. رود و دیگری بجای او م ینمایيا. قوام می

اگر ما با نيروی مسلد خ ود ارتج ا  را در ه ا 

نکوبيا، سياست هرگز به سود ما ناواهد پرخي د. 

-ينی برای ما وج ود ن دارد و م ا نم یهيچ تضم

توانيا خود را گول ب زنيا. امک ان ام روزی را 

نباید از دست داد. ما اگر پن ين  ن يا ت اریخ 

همواره ما را مذمت خواهد   رد. در جه ان ه يچ 

قدرت خود را نابود نکرده  ،دست خویشملتی خود ب

 است. ما نيز نباید پنين  نيا.

حمله خائنانه نيروی اعزام ی ق وام ب ه م ا، 

هيجان شدیدی در مي ان م ردم م ا بوج ود آورده 

ند و  نردم گروه گروه به فرقه مراجعه میم است.

خواهن د. ای ن ني ز برای دفا  از آزادی سالح می

روحي ه پن د  بيانگر ج دی روحي ه م ردم ماس ت.

فئودال و یا پند عن  ر ارتج اعی دیگ ر مانن د 

مامی، سرلشکر مقدم و اميرن رت اسکندری، جمال ا

، نمی توان د بي انگر روحي ه خل ق هاذوالفقاری

هایشان را باشد. روحيه آنها    ه آقایی و زمين

توان د اند   روشن است  ه پگونه میاز دست داده

ایی  ه آزادی و تهای شهری و روسباشد. ولی توده

اند، آماده هرگونه فدا اری در زمين بدست آورده

راه دست آوردهایش ان هس تند. اگ ر م ا ام روز 

امکان دهيا  ه آزادی آنان از بين برود، دیگ ر 

بپا خيزاندن آنان ممکن ناواهد گشت. آنها دیگر 

به  سی اعتماد ناواهند  رد. توده ن ه فق ط از 

ب ا ش عار آزادی ما، بلکه از همه نيروهایی  ه 

آیند نا اميد و مایوس خواهد گش ت. ه ميدان میب

نيرو و قدرت ما نيز در گ رو اعتم اد و ایم ان 

 مردم به ماست.

خلق آذربایج ان، رهب ر آن فرق ه دم و رات و 

 سران فرقه دو انتظار از دولت شوروی دارند:

مرزهایمان باز هستند و ق درت  مادام  ه :اوت

 می ب ه م ا س الح داده  مان پابرجاست مقدارملی
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شود. زیرا اگر  ار به این روال پيش رود، ای ن 

راحتی قادریا ه  ار دیگر ممکن ناواهد شد. ما ب

ها را پنان مافيان ه بدس ت ق وای مل ی این سالح

از آن مطل ع نش ود. پ س از  دشمنانبرسانيا  ه 

انجام ای ن   ار بس يار  ،درگيری تشدیدشرو  و 

خ واهيا. ی ادی نم یات خواهد بود. م ا س الح زس

ن اگزیر  فدائيانمنظور ما اندک مقداری است تا 

 نشوند با دست خالی جلوی دشمن بروند.

حات  ه قوام جن  را شرو   رده و ب ه  :ثانيا

ریاتن خون برادران م ا پرداخت ه اس ت، اج ازه 

يز از ه ر س و او را در تنگن ا  داده شود ما ن

ق  رار ده  يا، ت  ا از ای  ن طری  ق امک  ان قي  ام 

ادیاواهان همه جای ای ران را ف راها   رده، آز

نهضت بزرگی در سراسر ایران آغاز نمایيا و ب ا 

سرنگون ساختن حکومت ارتج اعی ته ران، حک ومتی 

 دمو راتيک بجای آن مستقر سازیا.

اگر این  ار به صالح نيست، بگذارید از تهران 

حکوم ت مل ی خ ویش را  امال قطع رابطه  ن يا و 

به راه حل اخي ر بيش تر ما مردم بوجود آوریا.)

دو  . سياست شوروی هر  دام از ای نتمایل دارد(

ت وانيا آن را راه را  ه انتااب  ن د، م ا م ی

 شرافتمندانه اجرا  نيا و موفق گردیا.

قوام قبل از آنکه فرماندهی نيروهای مسلد ما 

را در اختيار بگيرد، سيمای حقيقی خود را نشان 

. او اگر این  ار داد. این ، خوشحال  ننده است

ان دهی نيروه ای را بعد ك از در دست گرفتن فرم

-داد، ما را یکسره نابود میمسلد ما[ انجام می

س اس  رد. مردم آذربایجان از حمله امروز او اح

 ار را زمانی  توانست این ند. او میخوشباتی می

انجام دهد  ه ما فاقد توان دفاعی باشيا. ح ال 

دفاعی وج ود دارد. اگ ر آنکه امروز این امکان 

استفاده شود ما ق ادریا ب ه از این توان درست 

، اگر اند ی تاخير شود هایمان دست یابياخواسته

و یا تردید باود راه دهيا، این امکان از ب ين 

-ت. پنانکه در ب ات گفت يا م ردم م یخواهد رف

، قوای آزادی را شوند و ارتجا ترسند، مایوس می

د. این ني ز ب ه معن ی از سازمنهدم و نابود می
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دست رفتن نفوذ و قدرتی است  ه اتحاد شوروی در 

های طوتنی  وشش و زحمت بدس ت آورده سال ینتيجه

ایران بالکل به آغوش انگليس و  ،است. در نتيجه

از دوره  امریکا می افت د، دسپوتيس می ش دیدتر

ه آید و سياست شوروی ب رضاخان در ایران پيش می

یابد. در پن ين دوره حر ت نمی هيچ عنوان امکان

و در پنين شرایطی سان گفتن از نف ت در ای ران 

ت ش وروی در كموض و [ نف ت شود و دولمی بيهوده

 بازد. در این هيچ تردیدی نيست. امال می

شکست سياست شوروی در مسئله نف ت در ای ران، 

به معنی شکس ت سياس ت ترقياواهان ه در ای ران 

ه  ای ب  ه جن  بش اس ت. ای  ن شکس  ت ض  ربه بزرگ  ی

دمو راتي  ک در خ  اور زم  ين خواه  د زد. زی  را 

همانگونه  ه جن بش آذربایج ان ت اثير عظ يا و 

مثبتی بر جای نهاده است، شکست آن ني ز ت اثير 

 منفی عظيمی برجای خواهد نهاد.

گذش ته  نيا:   ار از آن ما باز ها تکرار می

ه ا ح ل ش ود. ه ر است  ه با مذا رات و تواف ق

شوروی برای صلد و مسالمت ت الش ت اندازه  ه دول

، دولت ای ران های انگليس و امریکا ند، دولتمی

 نند و پندان به جن  و خونریزی تحریک میرا صد 

-ف راها م ی امکانات ای ن جن   و خ ونریزی را

نمایند. دریافت مبالغی   الن از امریک ا توس ط 

قوام یک افسانه نيست. سيل اسلحه از انگلس تان 

ای ارتجاعی بس وی ای ران س رازیر و سایر  شوره

ه ا ب ارگيری نهایی  ه توس ط واگ شده است. سالح

و  ش ونداند، مستقيما در زنج ان تالي ه م یشده

م ا از  گيرن د.عليه ما مورد استفاده قرار م ی

يا گ وئخواهيا. ما میدولت شوروی  مک زیادی نمی

وی داده بهانه به دست سياست خائنان ه ض د ش ور

توان د پن ين وانم ود شوروی می نشود، حتی دولت

يست. اما ح ات ما عالقمند نيز نه  ند  ه دیگر ب

خواهد ب ا مي انجيگری دول ت  ه دولت تهران نمی

خواهيا[ شوروی مسئله با مسالمت حل شود، كما می

دولت شوروی ها بما امکان دهد  ه م ا ني ز ب ا 

دولت تهران با همان روشی  ه او در پيش گرفت ه 

 نيا.است، رفتار  
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-ه ا م یها و امریک اییحال  ه قوام، انگليسی

ای داخلی است، ما گویند مسئله آذربایجان مسئله

گ ویيا گيریا و ما ني ز م یرا بفال نيک می این

هنگامی  ه به آذربایجان حمله  پنين است. بگذار

نها را به سن  آذربایجان سر آ فدائيان نند، می

بایج ان گ وئيا مس ئله آذربکوبند. ما ني ز م ی

ای ن مس ئله داخل ی را ای داخلی است. ما مسئله

 نيا.  س ی ح ق ن دارد در ش ورای خودمان حل می

امنيت و یا در ی ک  ش ور خ ارجی علي ه اتح اد 

 شوروی هياهو بپا  ند.

تح اد ش وروی پنانکه در بات گفتيا اگر  مک ا

نگ اه در ص ورت مراجع ه مافيانه انجام گيرد، آ

ت، س ندی در دس ت دولت ایران ب ه ش ورای امني 

 ناواهد داشت.

 ن يا. دیگ ر در خاتمه بار دیگ ر تک رار م ی

توافقات و مذا رات سودی ناواهند باش يد. پش ا 

اميد همه خلق ، فرقه و رهب ران آن ب ه كی اری 

بينن د. شماست[ و نجات را در ك مک آن[ می شور 

آنچه شما باید بکنيد تنها دادن مقدار  می سالح 

 ك به ماست[.

-حاضر دهها هزار دهقان فق ط س الح م ی در حال
ما بکني د ه ا ه خواهند. اگر شما این  مک را ب

را از خطر  آزادی مردم ایران و ها سياست شوروی

گرنه خط ر بس يار نزدی ک و  و نجات خواهيد داد

 بسيار عظيا است.

مجددا تا يد می  نيا. امکان دارد قوام حمله 

فری ب را برای مدت  وتاهی متوق  سازد، نبای د 

ر مانوری بيش ناواه د  ا این  ار را خورد. این

ای تردی د ن داریا   ه او خ ود را بود. ما ذره

نابودی نهضت آذربایج ان آم اده  بطور جدی برای

 ند و در ح ال حاض ر، راه دیگ ری ب رای م ا می

 نمانده است.

خطر بالتکليفی و وضعيت مبها بيش تر از حمل ه 

ی ما خواه د است. این وضع به تدریج موجب نابود

 شد و ما را نابود خواهد  رد.

 صبرانه در انتظار  مک مات ر شما هستيا.بی

، پادگ  ان، وریب  ا احت  رام ص  ميمانه: پيش  ه
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 شبستری، د تر جاوید، دانشيان

 1325آذر1946/16دسامبر 7

 ی قلی 

لی جمه وری آذربایج ان/ژنرال  وزیر امني ت م

 یميليان /امضا 

 1325آذر1946/18دسامبر  9

 538/  3692-3691ره شما
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ترجمه احمد گل ایران بین دو انقالب، آبراهاميان، یرواند، 

 .1379محمدي و محمد ابراهيا فتاحي، تهران: نشرني، 

 مخارزه ولوندای قیآزادل یمل نینیخالق جانیآذربا

                .  1325:زی.تبرندنيایتار

 . دو جلد.1969، باكو: سيدمكرات فرقه آذربایجان

ملي مجلسي و آذربایجان ملي حكومتینین قرارداد  آذربایجان

 .1359جا[: آذربایجان تشكيالتي، كبي قانونالري مجموعه سي،

 جلد. 2تا[، نا، بيجا: بي، كبيیولوندا مخارزه آزادلیق

تهران: خوارزمي،  در خدمت و خیانت روشناكران،ل، جال ،احمدآل

 ، دو جلد.1357

 ن،يرام یترجمه عل ،یدر دوره پهلو رانیا خیتارتر،ي،پیآور

 .123،ص1388تهران، فرهن  معاصر، 

)  ،مسئله کرد در خاورمیانه و عخدهللا اوجاالنابریشمی، عبدم، 

 .1385 ،یشمیابر1378بی جا( ، تو لی ، 

تهران، نشر  ،رانیدر ا ییو قوم را تیقوم د،يحم ،یاحمد

 .1384،ین
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، بکوشش سال با رضاشاه در قزاقتانه و قشون یسصادق،  ،یبیاد

 .1385خسرو معتضد، تهران: البرز

بکوشش  ،یاسیو س یتیتار یبررس کیکردها حسن، ، ارفع 

 .1382تهران: نشر آنا.  ،یمحمدرئوف مراد

 یمالمصطا یتیتار ییمایرود ارس:راهپ یاز کردستان تا آنسو

 .1376رازه،يش، زربات، تهران ی، بکوشش مرتض1326،یبارزان

 ،تهران،یقاض  يس ی،گردآورارانشیمحمد و  یاسرار محاکمه قاض

 .1380آنا،

تهران: موسسه مطالعات  خاطرات ایرم اسكندري،، ایرج، یاسكندر

 .1372و پژوهشهاي سياسي، 

به  وشش هادی ،آذربایجان به روایت اسناداسناد فرقه دمکرات 

 .1395 ،، موزه و مر ز اسنادمجلس ،هاشميان

 استی(.تهران: ر1345-1318)رانیدر ا ویراد تچهیاز تار یاسناد

 .1379،یجمهور

، بيات، یمجيد تفرش ،شده یخاطرات دوران سپر، یوس ، یافتاار

 .1370، یكاوه،  تهران: فردوس

، دانشگاه ، نوشتهو زمانه شاه یزندگافامی، غالمرضا، 

 .2009 اليفرنيا، 

، یمدمح ،سقز ...قیام مالخلیل در متالات ابراهيا، افامي،

۱۳۶۸. 

(، تبریز: آذربایجان ایچون درس كتابي )بیرنجي كتاب اكابر

 .1325معارف وزراتي نشریه سي، 

 ،دوم یدر جنگ جهان رانیا یکیاسترتژ تیاهم ون،یهما ،یاله

 .1365،یتهران: مر ز نشر دانشگاه

 ،یرضاشاه پهلو حضرتیاعل یشاهنشاه خیتارطهماسب، عبدم،  ريام

 تهران: مجلس.

خاطرات روزنامه ن اری که سالها: یاز پ روزهای، ناصر، امين

 .1998.در رژیم گذشته دیپلمات بود

 ،اطالعات، تهران  ،هیویسارنامه اولآنتوان،  وميگ ه،یوياول

1371. 

مهاباد،  ،یصمد دمحمدي، ترجمه س1946یجمهور ام،يلیو گلتون،یا

 .1371ان،یديس

 .1378، فکر نو،، تهرانکردستان یاسیاوضاع س ،یمجتب ،ییبرزو

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2660/انتشارات-مجلس-شورای-اسلامی-موزه-و-مرکز-اسناد/
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مطلق،  یريترجمه رضا خ برگ سخز)ئاله کوک(،بلوریان،غنی، 

 .1379رسا، یتهران: خدمات فرهنگ

 تاریخ متتصر احزاب سیاسي، كمل  الشعرا[ ،یبهار، محمدتق

 ، دو جلد.1323تهران: رنگين، 

 .1379تبریز: نشر بهرن ، ، برادرم عمد بهرن يبهرنگي، اسد، 

تهران: جاویدان،  از سیدضیاء تا بتتیار، د، مسعود، بهنو

1369. 

تهران:  هاي كمونیستي در دوره رضاشاه،ف الیتبيات، كاوه، 

 .1370سازمان اسناد ملي ایران، 

، سئچيلميش اثرلر، تبریز، ارك، ك سوزلري،  اورهمحمد ریا،بي

1376. 

 تا[.فرزانه، كبي ، تهران:لرآذر، نطق لر و مقاله21

مرگ بود بازگشت هم بود، تاریتچه فرقه ، یپسيان، نجفقل

 .1328تهران: بنگاه مطبوعاتي، ، …دمكرات 

 ،ارس هایتا کرانه نیاز مهاباد خون، یپسيان، نجفقل

 . 1328تهران،

یدایش فرقه دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات پ

 1396،موسسه مطالعات،باترحيا نيک، منيژه صدری ،منتشر نشده

دو  نیو آلمان ب رانیا یو اقتصاد یاسیروابط س فاطمه. را،يپ

 .1379،یتهران، مر ر اسناد انقالب اسالم ،یجنگ جهان

تهران: انتشارات تاریتچه حزب عدالت، ،  وری، سيدجعفرپيشه

 .1359علا، 

تهران: نشر پسيان، هاي زندان، یادداشت، وری، سيدجعفرپيشه

 [ 1358ك

 ،بکوششیاثرلر شيلمي(:سئچی)جوادزاده خلاالرجعفريم ،وریشهيپ

 جلدها. ی.تمام1965.جانیآذربا روزنامه...زاده نياحمد ام

 .1370تهران: كویر، طرفي ایران، استاد نقص بيتركمان، محمد، 

تهران: اطلس، قیام افسران خراسان،   تفرشيان، ابوالحسن،

1367. 

تهران: دفتر  ،رانیو پرورش در ا آموزش ،ناعر ،ونیهما ليتکم

 .1385،یفرهنگ یپژوهشها

https://www.gisoom.com/search/book/author-377828/پدیدآورنده-منیژه-صدری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-377828/پدیدآورنده-منیژه-صدری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-377827/پدیدآورنده-رحیم-نیک-بخت/
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، تهران: طاغوتي دوره سیندن خاطره لریمله ، اسالم جاوید،

 .1358جا[: كبي

اي از خاطرات نهضت ملي آذربایجان، گوشههلل ، جاوید، سالم

 .1358نا[، جا: بيكبي

، ایكنچي آذربایجان ملي نهضتیندن خاطره لریمهلل، سالم جاوید،

 .1359نا[، جا، بيقسمت، كبي

نهضت ملي آذربایجان حقنده آمریكا خارجه له، اسالم جاوید،

 .1358نا[، ، تهران: كبيوزارتي نین مكتوبالري

ش.  1325ب  1324بحران آذربایجان: سالهاي جعفریان، رسول، 

تهران: موسسه مطالعات  ت آیت هللا میرزاعخدهللا مجتهدي،خاطرا

 .1381تاریخ معاصر ایران، 

، :علل تداوم بحرن آن پس از انقالبکردستان، درضايحمپور، ییجال

 .1377،جهوزارت خار تهران،

تهران: نشر ورجاوند، ما و بی ان ان، م، ، ن رتجهانشاهلو

1380. 

لر از  ریعشا دی: خاطرات تخ ریملک دل  ،یدعليام ،یحاتم 

 .1389، خرم آباد، لرستان به خراسان

از  یبکوشش جمع ،یتا فروپاش یریحزب توده از شکل گ

 .1387پژوهشگران، تهران:

ترجمه منصور  آعاز جنگ سرد.: رانیا جانیآذربا ل،یجم ،یحسنل

 .1387رازه،ی.تهران:شیعاوت

آلمان ككلن[:، ، قهرمانیانلحظاتي از زندگي عار حقي، بهروز، 

 .1372نشر آذربایجان، 

 .1357ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: پيام، اطرات آقابكف، خ

 .1372تهران: طرح نو، ،یمجدآباد یبکوشش مجتب ،یبهخود خاطرات

 .1362تهران: هفته، فرعت بزرگ از دست رفته،  انور،،یاخامه

پژوهش، انتشارات و آموزش،  تیری، به  وشش مدو فرهنگ شونتخ

 . رانیا یتهران، سازمان اسناد مل

مهربان و دوست  یو مردم زیش ات ان  نیسرزم ،اميلیو داگالس،

 .1377تهران: گوتنبرگ،  ،یسنجر دونیترجمه فر ،یداشتن

 1348تهران: ابن سينا، سرزمین زردشت، دهقان، علي، 

 ، ۴ج 1371تهران: عطار، . ،ییحی اتیح ،ییحی ،یآباددولت
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 ريام تهران، ،یترجمه رضا علوم ،یاسیاحزاب س، سیمور دوورژه،

 .1357 ر،ي ب

ترجمه محمد تاریخ جنخش كمونیستي در ایران، ، سپهر، ذبيد

 .1364رفيعي مهرآبادي، تهران: عطائي، 

ان، تبریز: ، ایرتوركلرینین اسكي تاریتيمحمدتقي،  ،ذهتابي

 ، دو جلد.1377مؤل ، 

 ،دوم یبزرگ در جنگ جهان یو قدرتها رانیا، رجیا ی،ذوق

 .1372تهران، پازن ،

، تهران، ی، ترجمه صهبا سعيدشوق آموختنبالد،  یآرپ روزولت،

 .1371اطالعات،

افشار، تهران،  رجیا ی، گردآوردر آذربایجان یفارس زبان

 .1، جلد 1368اّول،  د ترمحمود افشار، پاپ ادموقوفاتيبن

در دوره  سیو ان ل رانیا یاسیروابط س خیتار، اصغر یعل زرگر،

 .1372 ن،یپرو، تهران ات،يترجمه  اوه ب ،رضاشاه

بهرام  شیرایبه  وشش و و، دهیشم نامهیزندگ

 .1372.آلمان:نهيپوب

هاي من در آذربایجان از خاطراتي از مأموریتزنگنه، احمد، 

 .1353نا[، تهران:ك بي 1325ي ماه تا د 1320شهریور ماه 

 .1343نا، تهران: بي كمونیزم در ایران،زیبائي، علي، 

گذشته چراغ راه سازمان جامي كجبهه آزادي مردم ایران[، 

 .1377، تهران: ققنوس، آینده است

روزنامه خاطرات  السلطنه،نيع رزايقهرمان م سالور، 

 .7880ص10رجي، تهران اساطالسلطنةعین

 ترجمه ،جابر ل بنعخز خیحکومت شتئودور،  اميلیو ران ،ست

 .1385ران،یتهران، موسسه مطالعات ا ان،يتبرائ نصفاالدی

رئوف  ،، ترجمهكردستان یتاریخ جنخشها، عالب الدین، یسجاد

 .1381، سنندج ، یكریم

 انون فرهن  و  ز،یتبر ، هاینشهر اول زیتخرنيا، صمد، یسردار

 .1381هنر،

 ی، تهران،موسسه مطالعات و پژوهشهاازمان حزب تودهو س استیس

 .1.ج1370،یاسيس

نشر  ، تهران،یگزارش یك زندگاكبر ،  ی، عل یسياس

 .1386،اختران
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محمد و  یاسرار محاكمه قاض، رحيا، یسي  قاض

، تهران، نشر یو ترجمه محمدرضا سي  قاض ی...گردآوریارانش

 .1379آنا،

. ج 1372 ران،یا -وس، تهران ، ، تسارنامه شاردنژان،  شاردن،

۳. 

تبریز:  ،«حیدر عمواوغلي»آزادلیق قهرماني علي،  شميده،

 .1352دالغا، 

، تبریز: مركزي تربيت شعبه 1324 _ 1325اون ایك سي،  شهریورین

 .1325سينين نشریه سي، 

 جلد. 2، 1366، تبریز: نوبل، ادبیات اوجاغيیحيي،  شيدا،

تهران،  ،انیرانیا یمل   تی  و هو یضیاء، کثرت قوم ،یصدراتشراف

 .1386اندیشه نو،

تهران،  ،نرایا یو تحوالت فرهن  ریرضاشاه کخ ،اي، ابراهییصفا

 .وزارت فرهن  و هنر

:دانشگاه آزاد لي.اردبخیدر گذرگاه تار لیاردببابا،  ،یصفر

 .1370،  یاسالم

تهران،  امدها،ي،پها، واکنش ها نهیکشف حجاب، زم ،یمهد صالح،

 .1384 ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها مؤسسه

 .1373، رهرو،مهاباد خیبه تار ین اه دمحمد،يسی، صمد

تهران: سازمان  ،رانیا یاسیاسناد احزاب سطيرانی، بهروز، 

 .ج اول.1376 ران،یا یاسناد مل

، تهران، جاویدان، السلطنهمیرزااحمد خان قوامباقر،  ی،عاقل

1377. 

 رانیا یپلماسید ،یاسيس ،ییقضاچهل سال در عحنه جالل،  عبده،

 .1368و جهان، تهران، رسا، 

ت سوسیالیست آذربایجان سووهی ، ح.  ،  علي

م   /   1980نا[، ایللييي، باكو: كبي 60...سینینرسپوبلیكا

 ش. 1359

-1324)جانیو جنگ سراسر بحران آذربا رانیا ،سيفاوست، لوئ 

 .1373ارجه،تهران، وزارت امور خ ات،ي، ترجمه  اوه ب(25

ب  1325ایران و جنگ سرد، بحران آذربایجان )فاوست، لوئيس، 

، تهران: مطالعات سياسي و ترجمه كاوه بيات(، 1324

 .1373المللي، بين
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انتشارات قادر فتاح ، یخانوده قاض تچهیتار خليل،،یفتاح قاض

 .1379ی،قاض

، صفحه: ۴جلد:  ،رانیم اعر ا خیروز شمار تارحسن،  ،یفراهان

 ه.ش. 1385، مؤسسه مطالعات، تهران، ۵۲۷

، دده قور قورت كتابي: كتاب دده قورقورتم.  ،  فرزانه،

 .1358تهران: فرزانه، 

 سالهای تا عاویه از ایران) اجتماعی تحوالت .تاریخفوران،جان

 خدمات تهران:موسسه تدین. احمد: ترجمه ،(اسالمی انقالب از پس

 .1378 رسا، فرهنگی

،بهزاد اسناد نهیدر آ یمحمد و جمهور یقاض

 .1380خوشحال،همدان،

 ،پژمان یسیبا ع ییتندباد حوادث: گات وقانعی فرد،عرفان، 

 .علا تهران،

در گات و با عرفان  اریشاهپور بتت نهیکابقانعی فرد،عرفان، 

 .۱۳۸۶مهر  ۱۴شنبه  ،ی...ریصادق وز يیحی، فرد یقان 

در گات و با علي اشرف خاطرات عارخان )قهرمانيان، صفر، 

 .1378تهران: نشر پشمه، درویشیان(، 

 .1324سي، تبریز: آذربایجان دموقرات فرقه عاحه لر، قیزیل

 ، کرلس هترشف همرجت ،ناسیونالیسم در ایرانكاتا، ریچارد، 

  .۱۳۷۱ ار،تفگ رشن ،رانهت

بحران  نات ایران، جنگ سرد و .،…كاتا، ریچارد، و دیگران 

 .1379، تهران: نشر ني، ترجمه كاوه بياتآذربایجان، 

 .1325تهران: پيام، زندگاني من،  ، احمد،كسروي

كنم كمیته مركزي حزب توده ایران من متهم ميكشاورز، فریدون، 

 .1357تهران: رواق، را، 

ل زند ترجمه اسماعيكا. گ. ب. در ایران، كوزیچكين، وتدیمير، 

و  ،1370حسين ابوترابيان، تهران: نشر نو. 

 .1321 تبریز، ،رانیا یوحدت مل جانیآذربا اتبی، حسينقلی، 

اجتماع،  اتیچهارده مقاله در ادب ، ونیهما یمحمدعل انی اتوز

 .1375،  تهران، مر ز، فلساه و اقتصاد

 ديسع ۀترجم ،رانیا یاسیاقتصاد س ،ونیهما یمحمدعل ان،ی اتوز

 تهران، مر ز. ،یریعز زيو  امب یسينف
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ترجمه احمد  ،و نخرد قدرت مصدق، ونیهما ، محمدعلیانی اتوز

 .1371رسا، یموسسه فرهنگ، تهران ن،یتد

از کنسول ري  ییگزارشها جان؛یدموکرات آذربای ُکردها و فرقه

 .1389 رازه،يتهران، نشر ش ات،ي، ترجمه  اوه ب...کایآمر

تهران:  ،یونسی ايترجمه ابراه رد،ک یجنخش مل، سی ر،  وپرا

 .1380نگاه،

موسسه مطالعات ، ،تهراناول یعصر پهلو یم مار ،یم طف ،یاني 

 .1386ران،یمعاصر ا خیتار

، محمود یبه كوشش مجيد تفرشی...محرمانه شهربان یهاگزارش

 .1371ایران،  یاسناد مل ،تهران ،یطاهر احمد

 ،رانیدر ا یو خودکام  یکارگر هایهیاتحاد ،مبيحب تجوردی،

 .1369تهران، نشر نو  ،یصدق ايترجمه ض

ج  ا[: ، كبيآزادلیببق یولونببون مخببارزلريجعف  ر،  جي  دي،م

 جلد. 2، 1348آذربایجان، 

خاطرات مرحوم آیت هللا ...بحران آذربایجان مجتهدي، ميرزاعبدم،

، تهران: موسسه به كوشش رسول جعفریانمیرزاعخدهللا مجتهدي، 

 .1381ت تاریخ معاصر ایران، مطالعا

، مؤسسه مطالعات 1298-1309 ؛یاز قاجار به پهلو ،یمحمدقل مجد،

 .1389 ،تهران ،اس يو پژوهشها  س

 يپر ماجراي دکتر آسو؛ چهره یخاطرات زندگقادر، ، محمودزاده

 .1374 هور، نشر تهران، ،مهاباد

 ییحی: خاطرات غالمیزندگ یوهایخشم و های، علی، مرادی مراغه

 .1388،یتهران، اوحد ،انییدانش

تهران، نشر  ،ارییو زمانه ب یزندگای، علی، مرادی مراغه

 .1385،یاوحد

از زندان رضاخان تا عدر فرقه دمکرات ای، علی،مرادی مراغه

 .1381ی، تهران، اوحدی،مراغه ا یمراد یعل ،جانیآذربا

تهران:  روشناكران آذري و هویت ملي و قومي، زاده، علي،مرشدي

 .1380مركز، 

 .1378تهران، ،اسناد تیلخاس و کشف حجاب به روا رییتغ

 .1384تهران، زوار، ،من یشرح زندگان عبدم، ،یمستوف

 یاسیس یحکومت کردستان:کردها در باز، انوشيروان، نيام یم طف

 .2005مانه،يسل ترجمه اسماعيل باتياری، ،یشورو
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 .1954، باكو: میرزاعلي، آثار منتتبشبستري،  معجز

 روزنه تهران، ،رانیا یو اجتماع یاسیتحوالت س ،یمجتبی، مق ود

1380. 

 ها،تحوالت قومي در ایران؛ علل و زمینهمق ودي، مجتبي، 

 .1380تهران: موسسه مطالعات ملي، 

. یونسی ايترجمه ابراه م اعر کرد، خیتار د،یویداول، د مک

 .1380تهران:

 .1379، تبریز: مهد آزادي، مهر رازهاي سر بهمالزاده، حميد، 

، با مقدمه محمد علي بر خورد عقاید و آراءخليل،  ملکی،

 .1374نشر مركز،  تهران، ،دهمایون و امير پيشدا

زاده، هنرمند طنز پرداز مردمي  میرزاباقر حاجيمنيري، سعيد، 

 .1379تهران: علمي، تئاتر آذربایجان، 

، ، تهرانسلطنهقوام ال یاسیس یزندگجعفر،  ا،ين یمهد

 .1370پانوس،

ترجمه  ،جانیکردستان و آذربا یروابط جمهور ،آ چاردیر ی،موبل

 .2008مانه،يسل ،یبه فارس

، تهران ، شباهن ، در باره مخارزات کردستان ،ديحمی، مومن

1358.. 

محمد آخوندزاده )سيروس بهرام(، تبریز: آذربایجان  ميرزه

 .1353روزنامه سينين نشریه سي، 

 .1392نشر پرسين سيرگل، ،به شاه ین اهی, عباس، ميالن

ترجمه عبدالرضا هوشن   ،رانیدر ا هایکائیآمرلسپو،آرتور،يم

 .1370تهران،البرز، ،یمهدو

، )تهران: رسا، بدفرجام یهایگماشت  ،حسن(، ی)غازیانینظر

1376). 

ترجمه  (ان ذارانیاز بن یکی هایادداشتیبه ژ.ک )  رید ین اه

 .1363، سيد محمد صمدی

.تهران یترجمه محمد قاض ،کرد و کردستان ی،ليواس ،نيتيکين

 .1366لوفر،ين

به باد قانون...، ندهیزنده باد مشروطه پا ا،يحک ،یلوفرين

 .1388سقز، نشر گوتار، ،یاهتمام عمر فاروق
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و  خیمردم کرد)آغا، ش یشناسجام ه، نيمارت ،سن نیيوان برو

 .1380ذ،ينشر پان ،ن. تهرایونسی ايترجمه ابراه ،(دولت

،  1375، تهران، زوار، خاطرات و خطراتمابرالسلطنه،  ت،یهدا 

 .4ج

 ،یدر دوران پهلو رانیا یخارج استیس.،عبدالرضایمهدو هوشن 

 .1372نشر البرز، تهران،

، تهران: آذربایجان ادبیات تاریتچه بیرباخیشجواد،  هيئت،

 جلد.2 1369مول ، 

، تهران: و فرهن ینه بیرباخیشتوركلرین تاریخ جواد،  هيئت،

 .1365وارليق، 

 ویي با تهایي از تاریخ آذربایجان و گاگوشهحيایي، حسين، ی

 تا[.جا[: زاگرس، كبيكبي یكي از سران فرقه دمكرات،
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سيبه ری ئازادی هه ورازو نشيوه  اتی ميژووی  ،كمال ،عبدم ی

 ،سلێمانی  -بنكه ی ژین  ...ژی. اف  -خه باتی  ومه له ی 
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،ره حيا، قازي محه ممه د و مه سه له ي خودماتاري یقاز

 .1359كوردستاني ئيران، مه هاباد، تيش ،

  ام، هی ینجاه سال خه بات،به ر گ ،پهیگادان ليجه ل

 .1324مهر2، مورخه 27ش  وهستان،
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 .1946هیوريف

،ئاماده 1946)یهه تاو ی1325-1325هاباد، وردستان، مه یروژنامه

 .2007:نیژ یبنکه ،یمانيصالد، سل قیصالد و صد قفيره ی ردن

 

 هانامهپایان

و گذار آن بر  سمیناز یشناس ییخایز(. 1390. )مهران ،پورینب

و  ستانيدانشگاه س.  ارشناسی ارشد، یهنر دوره پهلو

 .انبلوپست

 یرسانه و آموزش رسم ریتاث یبررس (1392) .ساسان ،رفتارکين

 ، . ارشناسی ارشددر دوره رضاشاه یآذر یترک یبر زبان محل

 .زیدانشگاه تبر

تحول و ساختار  ش،یدایهاي پنهیزم (.1396. )ريامی، سجاد

 وه ي  وردستان(. انهی)ژکردستان اتیح دیتجد تیحزب جم  یاسیس

 .یگاه خوارزم. دانشید تررساله 

 یساز کپارچهی استیس ریتأث یبررس(. 1390. )مع وم ی،اراحمدی

 .  ارشناسی ارشد،ییحکومت رضاشاه در تمرکزگرا یفرهن 

 .یو علوم انسان اتيدانشگاه لرستان:دانشکده ادب

 یجمهور یرگیشکل لیدال یبررس(. 1386ی. )عل ی،قاسم

 . یبهشت ديدانشگاه شه ،(25-1324کردستان)

اول  یدر دوره پهلو دیتخ  یواکاو (.1392) .دمحموديس، سادات

 .دانشگاه اصفهان ،ید تررساله  .یمحل خیتار دگاهیاز د
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بر  نیترک زبان بودن والد یبررس. (1352). یمهد ن،یالدیمح

 ارشد، ینامه  ارشناسانیپا فرزندان. یلیتحص تیموفق یچ ون 

  .مدرس تيدانشگاه ترب ،یتيرشته علوم ترب

 یمحمد در جمهور ینقش قاض یبررس(. 1387) .یمجتب ی،گيبیمهد
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دانشگاه  ،رساله د تری. مطلقه مدرن در دوره رضاشاه پهلوی

 پيام نور.
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 .1303جوزا، 12 ران،یا روزنامه

تيرماه  ،یالمه قزوینماهانه، اقبال، عباس، به یاد ع اطالعات
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 .1324شهریور،  14زبان ما،  آذربایجان،

 .294، ش1323خرداد باختر،

 ¬بهشتاردی24شنبه¬، سه6039و پهارم، شماره ستيسال ب شش، و

 ، صفحه اول.1325ماه

نگار،  یمجله خو ،ینگار، م احبه با د تر احمد ساع یخو مجله

 .۱۳۹۱اسفند  ۶دوره سوم شماره 
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 .1320آبان28، مورخه6ش  جان،یآذربا روزنامه
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 .78، شماره1313ريت19روزنامه سهند،

 ۱۰۷. شماره ۱۳2۶ بهشتیارد ۲۶مرد امروز، مورخه  روزنامه

 .11و9و2صفحات

 .1320آذر25.مورخه 1203ش ستاره،

 .318شماره ز،ی، تبر1315مهر13ن،يشاه

 .  17سال دوم شسرخ،  شفق

 122، ش1302سنبله  8آزاد، سال اول،  مرد

 .9ص  1325آذر  23، مورخه 86امروز، شماره  مرد

 .1323آبان19روشنفکران، سال دوم، یمردم برا

 (.1368، سال یازدها، )زمستان 74   75شماره   وارليق،

 (.1368، سال یازدها،  )زمستان 74. 75شماره  وارليق،

 .6ص  7و  6ماره سال سوم ش یادگار،
.ا ثر وریشهيپ دجعفريس ريتهران. مسئول و سردب ر،پاپیآژ

 .هاشماره

 .1324شهریور،  14ما،  زبان ،آذربایجان

 .1321 نی، فرورد70شماره ،  یروزنامه پرپا، سرمقاله  سرو 

 

 اسناد

. شماره 21. شماره آلبومرانیا یاسناد مل سازمان

 .51006اي.شماره تنظ525پا ت

به  رانیوز ئتي.سند م وبه هرانیا یازمان اسناد ملس ويآرش

 .3/11/1325مورخه 41228/1457شماره 

به  یی.سند نامه وزارت دارارانیا یسازمان اسناد مل ويآرش

 .30/10/1325مورخه 1/64066شماره

:سازمان وریشهيپ دجعفريس تيپرونده زندان و دوران محکوم

 .294000400  یرد ران،شمارهیا یاسناد مل

به  رانیوز ئتي.سند م وبه هرانیا یسازمان اسناد مل ويرشآ

 .3/11/1325مورخه 41228/1457شماره 

به  یی.سند نامه وزارت دارارانیا یسازمان اسناد مل ويآرش

 .30/10/1325مورخه 1/64066شماره

:ب 1ويمحل در آرش290005237 ی:شماره ردرانیا یسازمان اسناد مل

 لسلطنه در لندن.قوام ا یادداشتهای.174ن  2ال 
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